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1 Johdanto
”Yrittäjyys lienee yhteiskunnallisesti merkittävin luovuuden ilmenemismuoto,--”
– Kansanedustajana vuosina 1995-2011 toiminut Kyösti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut -blogissa 4.2.2012
Yrittäjyys eli yritystoiminta on kansantaloudellisen toimintamme perusta. Yrityksen
tarkoitus on tuottaa omistajilleen taloudellista hyötyä. Yritys maksaa työntekijöilleen
toimeentulon, valtiolle verotuloja ja on merkittävänä yksittäisenä osana liiketoimintaekosysteemissään. Hyvinvointiyhteiskuntamme tarvitsee väestörakennemuutoksen keskellä toimiakseen yhä enemmän menestyviä ja rohkeita suomalaisia yrityksiä.
Yrittäjyyden merkitystä ja sen trendejä kuvaa aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelu.
Puhutaan paljon innovaatioiden kaupallistamisesta, kestävästä kehityksestä ja vihreästä
teknologiasta. Meille tuttuja ja ajankohtaisia termejä ovat myös hiilijalanjälki ja tuotteen
elinkaarihallinta. Kulutusyhteiskunnan keskellä yritysten tulee liiketoiminnassaan noudattaa kestävän kehityksen säädöksiä. Trendit ovat muuttumassa yhä vihreämmiksi, sillä
Eurooppa 2020 –strategian mukaisesti EU:n tavoitteena on olla tulevaisuudessa yhä
tehokkaampi kierrätysyhteiskunta. Ympäristöeettiset kysymykset ovat osana yritysten
toimintaa ja julkisivua. Vaikka tämä yhteiskunnallinen muutos on melko hidasta, on se
ympäristön kannalta erittäin suotavaa. Käyttökierrätykseen liittyvä liiketoiminta on vallankumouksensa ensiaskeleilla.
Kännykkäjätti Nokian tapaus on Suomessa opettanut, ettei insinöörejä voida kouluttaa
pitkäjänteisesti vain suurten yritysten palvelukseen. Tarvitaan monimuotoisuutta. Oppilaitosten opetus onkin muuttunut yrittäjäystävällisemmäksi. Puhutaan akateemisesta
yrittäjyydestä. Esimerkiksi Aalto-yliopisto panostaa huomattavasti yrittämiseen ja ideoiden kaupallistamiseen. Erilaisia tahoja ovat muun muassa keksintöjä ja tutkimusprojekteja liiketoiminnaksi jalostava Aalto Center of Enterpreneurship (ACE), esihautomo
Aalto Protomo, yrityshautomo Aalto Start-Up Center, ideakiihdytin Startup Sauna, tuotekehityksen tutkimus- ja oppimisympäristö Aalto Design Factory ja uutena tulokkaana
vuoden 2013 alussa aloittanut terveysteknologiaan keskittyvä Aalto Health Factory.
Tuotekehityksen opiskelijana suurin innoittajani akateemiseen yrittämiseen on ollut
Aalto Design Factory, jossa olen päässyt tapaamaan nuoria yrittäjiä ja seuraamaan sekä
toteuttamaan mielenkiintoisia tuotekehitysprojekteja. Design Factory ja sen ilmapiiri
ovat osaltaan edesauttaneet myös tämän diplomityön toteuttamisessa. Tämä tutkimus
8

toteutetaan tapaustutkimuksena oman yritykseni liiketoiminnan pohjalta kulutuselektroniikan käyttökierrätykseen liittyen. Tutkimuksen tarkoitus on luoda ymmärrystä kestävää kehitystä noudattavien, käytetyn tavaran kaupan alalla toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksista ja -ekosysteemeistä. Vain tätä ymmärrystä lisäämällä kykenemme kasvattamaan suomalaista kilpailukykyä ja käytetyn tavaran kaupan arvostusta.

1.1 Tutkimuksen tausta
Tutkimuksen aihe nousi tarpeelliseksi, kun perustin syyskuussa 2012 Suomen ensimmäisen käytettyjen Apple-merkkisten tietokoneiden verkkokaupan, Tietokonekauppa
VihreäOmenan. Liiketoimintasuunnitelmaa ja kilpailukartoitusta tehtäessä havaittiin,
että Suomessa käytetyn kulutuselektroniikan – ja etenkin tietotekniikan – kauppa on
huomattavasti muita Pohjoismaita jäljessä.
Tutkimuksen aiheena oleva käyttökierrätetty kulutuselektroniikka kuuluu alaosastona
käytetyn tavaran vähittäiskauppaan. Tilastokeskuksen käyttämässä toimialaluokituksessa ei ole käytetyn tavaran kauppaa erillisenä jaotteluna, mikä tekee alan tarkastelusta
haastavaa. Käytetyn tavaran kaupalla ei ole myöskään minkäänlaista kattojärjestöä, joka
seuraisi, tilastoisi tai edistäisi alaa.
Käytetyn tavaran vähittäiskauppa jaetaan kolmeen eri sektoriin, joita ovat uudelleenkäyttö, käytetyn tavaran kauppa ja kierrätys. Uudelleenkäyttö tarkoittaa tiensä päässä
olevan tuotteen valjastamista samaan tai uuteen tarkoitukseen. Käytetyn tavaran kauppa
tarkoittaa käytetyn tuotteen jälleenmyymistä sellaisenaan ja kierrätys tuotteen paloittelua kierrätettävään muotoon. (Jarva 2007, s. 4-6) Käyttökierrätys terminä tässä diplomityössä sisältää elementtejä näistä kaikista sektoreista. Käyttökierrätyksellä tarkoitetaan
käytetyn tavaran myymistä sellaisenaan tai kunnostettuna tuotteen alkuperäiseen tarkoitukseen. Käyttökierrätettävän tuotteen kelvottomat osat kierrätetään.
Suomen suurimpien käytetyn kaupan alustojen, kuten huuto.net ja tori.fi –palveluiden
liiketoiminnan viime vuosien suuresta kasvusta voidaan olettaa, että käytetyn tavaran
kauppa sekä siihen liittyvien vihreiden arvojen merkitys tulee Suomessa lähivuosina
kehittymään voimakkaasti.

1.2 Tutkimusongelma ja rajaus
Tutkimusongelma liittyy edellä mainittuun havaintoon siitä, että Suomessa käytetyn
kulutuselektroniikan kauppa on naapurimaitamme jäljessä. Meillä ei ole riittävää järjes9

telmällisyyttä, kilpailukykyä eikä osaamista käytetyn kulutuselektroniikan kaupassa.
Meiltä puuttuu kattava tieteellinen tutkimus ja alan koulutus. Nämä puutteet johtavat
siihen, että alan toimintamallit ovat sekalaisia ja niiden sisältämää todellista potentiaalia
ja mahdollisuuksia ei täysin päästä hyödyntämään.
Tutkimuskysymys on muotoiltu seuraavasti: Mitä haasteita ja mahdollisuuksia liittyy
käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan liiketoimintaan? Kysymykseen liiketoiminnasta
sisältyy kaksi pääelementtiä: liiketoimintaekosysteemi ja -malli. Tämänhetkisiä arvostetuimpia tutkijoita pääelementteihin liittyen ovat muun muassa liiketoimintaekosysteemiajattelun isä James F. Moore, liiketoimintamallien innovaatioajattelun pioneeri Alexander Osterwalder sekä strategian ja avoimen innovaation professori Henry
Chesbrough.
Tutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää pääelementtien teoreettisen tarkastelun
lisäksi empiiristä selvitystä siitä, mitä liiketoiminnallisia haasteita ja mahdollisuuksia
käytännön yrittämisestä on löydettävissä. Haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittaminen luo pohjan toimintaedellytysten luotettavalle tarkastelulle ja pohdinnalle.
Tutkimuksen rajaus on toteutettu pääelementtien avulla. Koska teoriakäsitteiden katsantokantoja ja määritelmiä on useita, rajataan tässä tutkimuksessa tarkastelu koskemaan
käyttökierrätyksen soveltuvimpia lähestymistapoja. Tutkimuksen empiirinen selvitys
toteutetaan tapaustutkimuksena Tietokonekauppa VihreäOmenan liiketoimintaan liittyen, mikä antaa luontaisesti raamit tutkimusaineistolle. Tutkimuksen aikana ilmenneet
jatkotutkimusehdotukset löytyvät tämän työn lopusta.

1.3 Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoite on selvittää toimintaedellytyksiä liittyen käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan liiketoimintaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi alatavoitteena on käyttökierrätykseen liittyvän ekosysteemin ja liiketoiminnan kuvaaminen. Toinen alatavoite
on uuden tiedon hankkiminen liiketoiminnallisista haasteista ja mahdollisuuksista empiirisen selvityksen avulla. Tutkimuksen tarkoitus on toimia tietopakettina käyttökierrätyksestä kiinnostuneille uusille yrittäjille. Lisäksi toivon tutkimuksen olevan innoittajana aihealueen tuleville tutkimuksille.
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1.4 Tutkimuksen rakenne
Tutkimus jakautuu kahteen pääosaan: Kirjallisuusselvitykseen eli aikaisemman tiedon
kuvaukseen sekä tutkimusosioon, joka toteutetaan tapaustutkimuksena Tietokonekauppa
VihreäOmenan toiminnasta. Kirjallisuusselvityksen teoreettinen perusta koostuu kahdesta pääluvusta tutkimuskysymyksen pääelementtien mukaisesti.
Kirjallisuusselvityksen ensimmäinen luku pitää sisällään liiketoimintaekosysteemien
tarkastelun. Luku koostuu kahden eri näkökulman tarkastelusta sekä verkkoliiketoiminnan ekosysteemin kuvauksesta. Kirjallisuusselvityksen toinen luku käsittelee liiketoimintamallia ja sen merkitystä kilpailutekijänä. Osiossa pureudutaan myös ympäristöstrategioiden merkitykseen.
Tutkimusosio koostuu kolmesta pääluvusta, joita ovat tapauksen ja menetelmän kuvaaminen, tutkimustulokset sekä keskustelu. Ensimmäisessä pääluvussa kuvataan tutkimusmenetelmä sekä Tietokonekauppa VihreäOmenan tausta, liiketoimintaekosysteemi
ja liiketoimintamalli. Pääluvun ensimmäisessä alaluvussa kuvataan käytetty tutkimusmenetelmä sekä aineiston kerääminen. Luvun lopussa analysoidaan tutkimusmenetelmän luotettavuutta. Toisessa alaluvussa kuvataan VihreäOmenan tausta. Kolmannessa
ja neljännessä pääluvussa kuvataan VihreäOmenan liiketoimintaekosysteemi sekä liiketoimintamalli.
Tutkimusosion toinen pääluku on tämän diplomityön ydinluku. Siinä käydään läpi tapaustutkimuksen tulokset. Luvussa kuvataan tutkimuskysymyksen pohjalta esille nousseet ilmiöt käytännön yrittämisestä. Tulokset on kuvattu noudattaen teoriaosion jakoa
liiketoimintaekosysteemin ja liiketoimintamallin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Tutkimusosion kolmas pääluku on keskustelu. Luvussa analysoidaan tutkimustulosten
merkitystä ja niiden pohjalta tehtäviä johtopäätöksiä. Johtopäätöksissä annetaan tilaa
myös tulevalle keskustelulle yhteiskunnallisen viitekehyksen avulla. Keskustelu-lukua
seuraa työn viimeinen luku, yhteenveto, jossa nidotaan lyhyesti työn koko sisältö.
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2 Liiketoimintaekosysteemi
Yritysten liiketoiminta on muuttunut nopean teknologiakehityksen mukana nykyiseen
muotoonsa, jossa informaation ja materiaalien virta on erittäin nopeaa. Toimintaympäristön jatkuvassa kehityksessä yritysten kilpailuasetelmat muuttuvat ja yhteistyön merkitys on kasvanut. Puhutaan verkostotaloudesta (Network Economy), jossa pätee omat
nykyaikaiset lainalaisuutensa (Shapiro & Varian 1999). Yritysten tulee onnistuakseen
ymmärtää yhä enemmän omaa toimintaympäristöään.
Kehittyvää toimintaympäristöä, verkottumista ja vaikutussuhteita voidaan kokonaisvaltaisesti tarkastella liiketoimintaekosysteeminä (Business Ecosystem). Ensimmäisen kerran termin esitteli yhdysvaltalaistutkija James F. Moore vuonna 1993 artikkelissaan
Predators and Prey: A New Ecology of Competition. Aihealueen tutkimusten lisääntyessä käsitteistöt ovat laajentuneet ja monimutkaistuneet. Tässä luvussa pyrimme keskittymään niihin määritelmiin, jotka ovat soveltuvimpia käyttökierrätyksen liiketoiminnan
kontekstissa.

2.1 Määritelmät
E-Business Research Centerissä (eBRC) tehdyn selvityksen mukaan (Peltoniemi &
Vuori 2004, s. 6-8) liiketoimintaekosysteemejä on julkaistuissa tutkimuksissa tarkasteltu ainakin viidellä eri lähestymistavalla. Tampereella toimineessa eBRC:ssä tutkittiin
verkkoliiketoimintaa ja ekosysteemiajattelun merkitystä yrityksille vuosina 2004-2007.
Myös Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa on tehty uutta tutkimusta liiketoimintaekosysteemien rakenteiden merkityksestä arvon luomisessa.
Tässä luvussa esitettyjen määritelmien lähdeaineistot on valittu käyttämällä ISI Web Of
Knowledge -järjestelmän sitaatti-indeksejä. Lisäksi teoriaan liittyen on henkilökohtaisesti käyty tapaamassa tämän diplomityön teon aikana Aalto-yliopistossa työskennellyttä tutkijatohtori Mirva Peltoniemeä.

2.1.1 Mooren liiketoimintaekosysteemi
Kuten jo edellä kävi ilmi, pidetään James F. Moorea liiketoimintaekosysteemiajattelun
ensimmäisenä pioneerina. Mooren havainnoinnin innoittajina ovat olleet antropologi
Gregory Batesonin määritelmät luonnollisista ja sosiaalisista systeemeistä sekä biologi
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Stephen Jay Gould’n havainnot radikaalien muutosten vaikutuksista biologisiin ekosysteemeihin (Moore 1993, s. 75-76).
Yritysmaailman toimintaympäristö on teknologiakehityksen myötä muuttunut siten, että
menestymisen yhtenä suurimpana edellytyksenä on toimintaympäristön eli kontekstin
ymmärtäminen. Muutosten vallitessa vanhat, jääräpäiset ja ympäristöönsä sopeutumattomat yritykset eli ”lajit” kuolevat, aivan kuin biologisissakin ekosysteemeissä. (Moore
1996, s. 3) Toimintaympäristön muutoksen seurauksena yritysten välisen kilpailun painopiste on siirtynyt yksipuolisesta tehokkuusajattelusta kohti jatkuvaa innovaatioajattelua yhteistyössä muiden yritysten kanssa (Moore 2006, s. 32).
Moore määrittelee liiketoimintaekosysteemin taloudellisena yhteisönä, joka koostuu
organisaatioista ja yksilöistä, liikemaailman organismeista. Näitä lukuisia organismeja
on havainnollistettu Kuvassa 1. Organismeista koostuva talousyhteisö tuottaa tavaroin
ja palveluin lisäarvoa ekosysteemin kaikille sidosryhmille, joihin kuuluvat muun muassa tuottajat, toimittajat, loppuasiakkaat, kilpailijat, virastot ja rahoittajat. Ajan myötä
ekosysteemin sidosryhmät kehittävät (co-evolve) roolejaan, kykyjään sekä riippuvuuksiaan ydinyritysten johdolla. (Moore 1996, s. 26-27)

Kuva 1. Liiketoimintaekosysteemin rakenne (Moore 1996).
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Moore jakaa liiketoimintaekosysteemin elinkaaren neljään vaiheeseen, joiden analogia
kumpuaa vahvasti biologisista ekosysteemeistä. Ensimmäinen vaihe on syntymävaihe
(pioneering), jonka aikana ekosysteemi alkaa muodostumaan ja kehittymään. Yleensä
tämä tapahtuu uuden idean innovointivaiheessa, jossa mietitään asiakastarpeen luonnetta, omaa arvolupausta sekä toteutusvaihtoehtoja. Tässä vaiheessa joudutaan tasapainoilemaan oman idean suojaamisen ja yritysten välisen yhteistyön välillä. Syntymävaiheella on suuri merkitys ekosysteemin tulevaisuudelle ja sen dynaamiselle luovuudelle.
(Moore 1996, s. 69-72)
Liiketoimintaekosysteemin toinen vaihe on laajenemisvaihe (expansion), joka tarkoittaa syntyneen ekosysteemin levittäytymistä ja riippuvuussuhteiden vahvistumista. Yritykselle tämä vaihe tarkoittaa tuotteen tai palvelun syventävän tarkastelun ja kehittämisen lisäksi eri sidosryhmien tarkastelua ja kanavien arviointia. Ekosysteemi levittäytyy
ja kehittyy vahvimpien sidoksiensa avulla juuri kuten biologisessakin ekosysteemissä
tapahtuu. (Moore 1996, s. 72-75)
Kolmas elinkaaren vaihe liittyy ekosysteemin valta-asetelmaan (authority). Biologisen
ekosysteemin vahvistuttua sen sisällä tapahtuu luonnollista liikehdintää, jonka seurauksena lajien roolit vaihtelevat. Toiset vahvistavat asemaansa ja toisten asema heikentyy.
Samoin käy liiketoimintaekosysteemeissäkin. Erilaisin sopimuksin ja toimin organismien roolit ja valta-asemat vaihtelevat. Syntyy uusia kilpailuasetelmia ja ristiriitaisuuksia, jotka ovat haitallisia kokonaisuudelle. Näissä olosuhteissa ydinyrityksen on tärkeää
säilyttää johtava asemansa, jotta ekosysteemin kehityssuunta pysyy oikeana ja sen selviytymismahdollisuudet säilyvät tulevaisuudessakin. (Moore 1996, s. 75-79)
Viimeinen elinkaaren vaihe on uusiutuminen (self-renewal) tai kuolema (death). Uusiutumisella tarkoitetaan sitä, että ekosysteemin tulee pysyä dynaamisena kokonaisuutena
ja sen pitää pyrkiä kehittämään uusia vaihtoehtoisia tapoja asiakastarpeen luomisessa,
sillä markkinat kehittyvät ja muuttavat muotoaan. Jatkuvat ympäristö- ja teknologiamuutokset altistavat ekosysteemin vanhenemiselle, joka johtaa pahimmassa tapauksessa koko ekosysteemin heikkenemiseen ja kuolemaan. (Moore 1996, s. 80-81)
Ekosysteemin eri elinkaarivaiheissa ilmenee yhteistyöhön ja kilpailuasetelmaan liittyviä
haasteita, joita yritykset kohtaavat. Syntymävaiheessa, jonka aikana ekosysteemi alkaa
muodostua, ydinyritykset miettivät omaa ydinosaamistaan ja tarvittavia yhteistyökumppaneita. Yhteistyöhön liittyen haasteellista ydinyrityksille on yhteisen arvolupauksen
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määritteleminen, tiedon jakaminen ja sen rajaaminen niin, etteivät kilpailevat yritykset
pääse hyötymään uudesta ideasta. (Moore 1996, s. 88)
Ekosysteemin laajenemisvaiheessa yritykset kehittävät omaa toimintaansa, strategiaansa
sekä yhteistoimintaa. Tavoitteena on toteuttaa laadittua strategiaa suurten asiakasmassojen saavuttamiseksi. Tämä on haasteellista, sillä kasvaminen itsessään on rankkaa, ja se
vaatii onnistuakseen joustavaa yhteistyötä sekä tilannehallintaa. Kasvamisen ja toiminnan kehittämisen rinnalla yritysten tulee pyrkiä kilpailevien ideoiden lyömiseen, mikä
tekee laajenemisesta yhä haasteellisempaa. (Moore 1996, s. 89)
Liiketoimintaekosysteemiin alkaa sen laajentumisen yhteydessä kertymään varallisuutta. Pienistä yrityksistä voi kasvaa valtakunnallisia toimijoita. Varallisuuden kertyminen
luo voitonjakoon liittyvän haasteen, oikeudenmukaisuuden dilemman, joka koskee sekä
yritysten välistä että myöskin organisaatioiden sisäistä voitonjakoa. Tämä johtaa siihen,
että erilaisten etujärjestöjen roolit kasvavat. Ekosysteemin ydinorganisaatioiden tulee
pystyä ylläpitämään yhteistä, innovatiivista visiota kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. (Moore 1996, s. 90-95) Ekosysteemin eri vaiheisiin liittyvät haasteet on listattu Taulukkoon
1.
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Taulukko 1. Ekosysteemin kehitysvaiheet ja niiden haasteet (Moore 1996).

Liiketoimintaekosysteemin, sen elinkaaren ja sen sisältämien haasteiden ymmärtäminen
on ekosysteemin organismeille ehdottoman tärkeää. Tämä ymmärrys lisää valmiutta
toimia oikein omassa ekosysteemissä ja lisäksi sen avulla voidaan varautua paremmin
tuleviin tapahtumiin, mikä on perusedellytys onnistuneelle ja kilpailukykyiselle liiketoiminnalle.

2.1.2 Iansiti & Levien’ liiketoimintaekosysteemi
Yhdysvaltalaisprofessori Marco Iansiti ja konsultti Roy Levien näkevät Mooren tapaan
hyvin vahvan analogian biologisen ekosysteemin ja liiketoimintaekosysteemin välillä.
Ekosysteemien tarkastelukulmat eroavat kuitenkin hivenen toisistaan Mooren painottaessa ekosysteemin elinkaarta, kun taas Iansiti ja Levien paneutuvat ekosysteemin jäsenten rooleihin.
Iansitin ja Levien tutkimukset ovat osoittaneet, että ekosysteemeille on ominaista lukuisat toisiinsa kytköksissä olevat ja toisistaan vahvasti riippuvat jäsenet, joiden kohtalo on
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kiinni koko ekosysteemin hyvinvoinnista. Liiketoimintaekosysteemin jäsenet jaetaan
neljään strategiseen rooliluokkaan, joita ovat: Ydinorganisaatiot (keystones), dominoijat
(dominators), keskeiset omistajat (hub landlords), ja aluepelurit (niche players). (Iansiti
& Levien 2004, s. 8, 75)
Monimutkaisissa kollektiiviverkostoissa ydinorganisaatioiden rooli on merkittävä, vaikkakin niiden lukumäärä on pieni. Ydinorganisaatiot pystyvät vaikuttamaan koko verkoston sidoksiin omien pääsidostensa välityksellä ja siten vahvistamaan koko ekosysteemiä. Ydinorganisaatiot voivat tasapainottaa, laajentaa ja tehostaa ekosysteemin toimintaa. Vaikutus ekosysteemiin tapahtuu ydinorganisaatioiden ”win-win” -tyyppisen päätöksenteon ja liiketoimintamallien toteuttamisen kautta. Haasteena on pysyvä arvonluominen ja samalla sen tasapainoinen jakaminen muiden ekosysteemin jäsenten kanssa. Eräs merkittävä esimerkki toimivasta ydinorganisaatiosta on ohjelmistojätti Microsoft. (Iansiti & Levien 2004, s. 67-72)
Kuvassa 2 on havainnollistettu liiketoimintaekosysteemin rakennetta ja jäsenten välisiä
sidossuhteita. Kuvan paksut pallot kuvaavat ydinorganisaatioita ja paksut viivat niiden
sidossuhteita. Nämä sidossuhteet käsittävät kaikki ydinkytkökset, minkä ansiosta ydinorganisaatioilla on kattavin yhteysverkosto koko ekosysteemin laajuudelle.

Kuva 2. Liiketoimintaekosysteemin sidossuhteet ja rakenne (Iansiti & Levien 2004).
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Dominoijat ovat toinen merkittävä rooli liiketoimintaekosysteemissä. Dominoijat eroavat ydinorganisaatioista kahdella tavalla. Ensinnäkin, ne ovat yleensä kooltaan suurempia kuin ydinorganisaatiot. Toiseksi, ne estävät aktiivisesti rikkaruohon tavoin monimuotoisuuden syntymistä ekosysteemeihin. Dominoijat pyrkivät hallitsemaan ekosysteemiä vahvalla otteella valtaamalla heikoilta organisaatioilta elintilan ja kasvattamalla
siten omaa liiketoimintaansa. Liian suuri dominoijien määrä tekee ekosysteemistä haavoittuvan. Yksi tunnetuimmista dominoijatyyppisistä yrityksistä on tietokone- ja mobiilivalmistaja Apple. (Iansiti & Levien 2004, s. 72-76)
Keskeiset omistajat on harvinaisempi ja lukumäärältään selkeästi edellisiä pienempi
organisaatiojoukko. Tämä omaa etuaan tavoitteleva joukko pyrkii saamaan kaiken arvon
ja hyödyn irti itselleen riskialttiisti ilman, että pyrkisi hallitsemaan kytköksiään, mikä
aiheuttaa epätasapainoa koko ekosysteemiin. Esimerkkitapauksina pidetään yrityksiä,
joiden menestys on taantunut liian aggressiivisen ja itsekeskeisen toiminnan seurauksena. (Iansiti & Levien 2004, s. 107-114)
Aluepelurit ovat ekosysteemeissään yksittäisiä, tiettyyn osa-alueeseen erikoistuneita
toimijoita, jotka muodostavat suuren lukumääränsä ansiosta ekosysteemien suurimman
massan. Aluepelurien yhtenäisvaikutus on suuri, sillä ekosysteemin kokonaisarvosta
suurin osa koostuu yksittäisten aluepelurien luoman arvon summasta. Aluepelurit ovat
vahvasti kytköksissä ydinorganisaatioihin mahdollistaen ydinorganisaatioiden tuote- ja
palvelukehityksen. Aluepelureilla on suuri merkitys myös innovaatioiden syntymisessä.
Haasteena aluepelureilla on liiketoiminnan keskittyminen erikoistuneeseen, kapeaan
osa-alueeseen, mikä tekee niistä haavoittuvia. Esimerkkinä aluepelurista voidaan pitää
esimerkiksi tietokoneiden näytönohjainvalmistukseen erikoistunutta NVIDIA-nimistä
yritystä. (Iansiti & Levien 2004, s. 76-78, 125-126)

2.1.3 Verkkoliiketoiminnan ekosysteemi
Ekosysteemejä on syytä tarkastella myös modernin verkkoliiketoiminnan (e-Business)
kontekstissa. Verkkoliiketoiminnalla tarkoitetaan kokonaisvaltaista nykyteknologioita
hyödyntävää liiketoimintaa, jossa internetissä tapahtuvan toiminnan lisäksi otetaan
huomioon arvolupauksen ja tuloksen taustalla vaikuttavat liiketoimintamallit sekä yrityksen strategia (Kalakota & Robinson 2001, s. 5). Verkkoliiketoiminnassa avaintekijänä ei ole teknologia itsessään, vaan sen oikeanlainen hyödyntäminen yrityksen tarpeisiin
(Wright & Dyer 2000, s. 62).
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Verkkoliiketoiminnan ekosysteemi määritellään Mooren määritelmän mukaisena orgaanisena ekosysteeminä, jonka toiminnan perustana on yllä määritelty verkkoliiketoiminta (Huang et al. 2009, s. 27). Suurena analogisena erona biologiseen ekosysteemiin
on internetin mahdollistama rajaton maantieteellinen toiminta. Yritys A voi olla hyvinkin merkittävässä riippuvuussuhteessa yrityksen B kanssa, vaikka yritykset sijaitsisivat
eri puolilla maapalloa.
Tyypillisen verkkoliiketoiminnan ekosysteemin toimijat voidaan jakaa neljään kategoriaan kuvan 3 mukaisesti. Johtavat toimijat (Lead species) ovat ekosysteemin ydin, jotka
tarjoavat koko ekosysteemin perustan. Avaintoimijat (Key species) koostuvat toimittajista, valmistajista, jälleenmyyjistä sekä kuluttajista. Tukitoimijat (Supportive species)
ovat nimensä mukaisesti ekosysteemissä toimijoita, jotka tekevät kokonaisuuden tehokkaammaksi ydinosaamisellaan. Tukitoimijoihin kuuluu muun muassa logistiikkayritykset, rahoitusyritykset ja tietoliikenneyritykset. Neljäntenä ryhmänä ovat lisäarvopalveluja tuottavat loiset (Parasitic species), jotka elävät sovussa ekosysteemin kanssa. Loisia
ovat muun muassa markkinointipalvelut sekä koulutus- ja konsulttiyritykset. (Huang et
al. 2009, s. 27)

Kuva 3. Liiketoimintaekosysteemin kategoriat ja riippuvuussuhteet (Huang et al. 2009).
Yritys on osa omaa ekosysteemiään, eli isompaa kokonaisuutta. Ekosysteemin tila on
riippuvainen sen jäsenten tilasta. Koska ekosysteemit kilpailevat toisia ekosysteemejä
vastaan (Järvi 2013, s. 13), on tärkeää, että ekosysteemien yksittäiset jäsenet ovat myös
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kilpailukykyisiä. Tämän vuoksi kokonaisvaltainen ymmärrys toimintaympäristöstä,
verkottumisesta ja vaikutussuhteista on yrityksen toiminnalle olennaista. Seuraavassa
luvussa pureudutaan liiketoimintamallien teoriaan, sillä liiketoimintamallilla on suuri
merkitys yrityksen kilpailukyvylle.
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3 Liiketoimintamalli
“Competition today is not between different products - it’s between different business
models” – professori Gary Hamel, maailmankuulu liiketoiminta-ajattelija
Liiketoimintamallien tarkastelu ja tutkimus on viime vuosikymmenen aikana ollut hyvin
rikasta. Aiheesta julkaistujen artikkeleiden määrä vuodessa lasketaan jo tuhansissa kappaleissa (Zott et al. 2011, s. 5). Tämän vuoksi myös liiketoimintamallin määritelmät,
käsitteistö ja tutkimuslähtökohdat vaihtelevat. Scott Shafer tutkimusryhmineen (2005)
ovat selvittäneet ja avanneet 12 yleisimmän määritelmän sisällön. Näiden määritelmien
tarkastelun lähtökohtina ovat yrityksen strategia, verkkoliiketoiminta, toimitusketjumallit tai teknologia. Tässä diplomityössä lähestytään liiketoimintamallia verkkoliiketoiminnan näkökulmasta.

3.1 Määritelmä
Liiketoimintamallilla tarkoitetaan yleisesti yrityksen toiminnoista rakentuvaa kokonaisuutta. Termistöön liittyy hyvin läheisesti yrityksen strategia ja teknologia. Määritelmästä riippumatta on syytä kuitenkin ymmärtää, että liiketoimintamalli ei ole sama asia
kuin yrityksen strategia (Shafer et al. 2005, s. 203). Strategia kuvaa, kuinka erotutaan
kilpailijoista eli miten tehdään asiat kilpailijoita paremmin (Magretta 2002, s. 6). Liiketoimintamallissa ilmenee yrityksen strategiset päätökset, ja sen avulla pystytään kuvaamaan ja ymmärtämään liiketoiminnan yksittäisiä prosesseja (Osterwalder et al. 2002, s.
1). Kuvassa 4 on hahmoteltu liiketoimintamallin sijoittuminen verkkoliiketoiminnan
kokonaisuudessa.

Kuva 4. Liiketoimintamallin sijoittuminen verkkoliiketoiminnan kokonaisuudessa (Osterwalder et al. 2002).
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Verkkoliiketoiminnan tutkimukset voidaan jakaa kahteen eri päähaaraan sen perusteella,
miten aihetta pyritään ymmärtämään (Zott et al. 2011, s. 7). Ensimmäinen päähaara
pyrkii kuvaamaan yleisluontoisia tyyppikohtaisia liiketoimintamalleja ja niiden ilmiöitä.
Tyyppikohtaisuudella tarkoitetaan tutkijoiden jaottelemia liiketoiminnan erilaisia tyyppiryhmiä. Toinen päähaara keskittyy liiketoimintamallin komponentteihin. Tyyppikohtaisten liiketoimintamallien sijaan tässä katsantokannassa pyritään tarkastelemaan liiketoimintamallia kokonaisuutena, joka rakentuu tietyistä komponenteista. Seuraavassa
kappaleessa pureudutaan yhteen tämän hetken kuuluisimpaan työkaluun, jonka avulla
liiketoimintamalleja voidaan hahmottaa edellä mainittujen liiketoimintamallin komponenttien avulla.

3.2 Business Model Canvas
Business Model Canvas (BMC) on kehittäjille suunnattu käytännönläheinen työkalu,
jonka avulla voidaan kuvata, suunnitella ja kehittää yrityksen liiketoimintamallia (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 12). BMC:n julkaisivat liiketoimintamallien tutkija ja ajattelija Alexander Osterwalder yhdessä professori Yves Pigneurin kanssa vuonna 2010, ja
muutamassa vuodessa siitä on tullut yksi käytetyimmistä innovaatiotyökaluista maailmassa (Grønsund 2013).

3.2.1 Rakenne
Business Model Canvas rakentuu yhdeksästä kulmakivestä, joiden avulla voidaan kuvata, miten yritys tuottaa arvoa. Nämä kulmakivet voidaan jakaa neljään pääkategoriaan,
joita ovat asiakas, tarjonta, infrastruktuuri ja talous. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 15)
Kuvasta 5 nähdään BMC:n kulmakivien paikat ja niiden sijoittuminen toisiinsa nähden.
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Kuva 5. The Business Model Canvas (www.businessmodelgeneration.com).
Taulun (BMC) vasen puoli koostuu tehokkuuteen sekä suorituskykyyn liittyvistä asioista ja oikea puoli arvon luomiseen sekä tunnepitoisuuteen liittyvistä asioista. Seuraavassa
pureudutaan lähemmin BMC:n yhdeksään kulmakiveen.

Asiakassegmentit
Asiakassegmenteillä (Customer Segments) tarkoitetaan yrityksen asiakasryhmiä, joita
voidaan jaotella erilaisin perustein tiettyihin ryhmiin. Asiakassegmentoinnin avulla yritys pystyy paremmin ymmärtämään, kenelle lisäarvoa oikeasti luodaan ja ketkä ovat
yrityksen tärkeimpiä asiakkaita. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 20-21)

Arvolupaukset
Arvolupaukset (Value Propositions) välittyvät niistä tuotteista ja palveluista, jotka luovat asiakkaille lisäarvoa. Arvolupaus on tekijä, joka saa asiakkaan ostamaan tuotteen tai
palvelun juuri tältä yritykseltä. Itse arvo voi olla joko laadullinen (esim. muotoilu, asiakaskokemus) tai määrällinen (esim. hinta, palvelunopeus). Yrityksen tulee miettiä, mitä
asiakkaan ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja mikä on asiakkaan todellinen tarve. Tässä
yhteydessä tulee huomata, että eri asiakasryhmillä voi olla hyvinkin erilaiset ongelmat
ja tarpeet. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 22-24)
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Kanavat
Kanavilla (Channels) tarkoitetaan niitä väyliä, joiden avulla yritys saavuttaa, kommunikoi ja siirtää lisäarvon asiakkaalle. Kanavien avulla lisätään tietoisuutta yrityksen tuotteista ja palveluista ja jaetaan lisäarvoa. Kanavat toimivat myös jälkimarkkinointi- ja
asiakastukiväylinä. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 26-27)

Asiakassuhteet
Asiakassuhteet (Customer Relationships) kuvaavat yrityksen tyypilliset suhteet sen
asiakassegmentteihin. Niiden avulla hankitaan asiakkaita, pidetään asiakassuhdetta yllä
sekä kasvatetaan myyntiä. Asiakassuhteita voi olla hyvinkin erilaisia, kuten henkilökohtainen lähestyminen ja palvelu tai automatisoitu malli. Lisäksi asiakassuhteita voidaan
hoitaa sosiaalisen median tai muiden yhteisöjen avulla. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.
28-29)

Tulovirrat
Tulovirrat (Revenue Streams) kuvaavat asiakassegmenttien tuomia rahavirtoja yritykseen. Tässä yhteydessä tulee miettiä, mistä asiakas on valmis maksamaan ja millaisia
hinnoittelumekanismeja tulee käyttää. Asiakas voi maksaa itse tuotteesta, sen käytöstä,
liittymisestä tai vaikkapa lisenssioikeuksista. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 30-33)

Avainresurssit
Avainresursseilla (Key Resources) tarkoitetaan niitä tarvittavia varoja, joiden avulla
yritys pystyy toteuttamaan omaa liiketoimintaansa. Näitä varoja ovat muun muassa fyysiset (esim. tilat, työvälineet), henkiset (esim. patentit, sopimukset, brändiarvo), henkilöt
(työntekijät ja tietotaito) sekä taloudelliset (esim. rahavarat, luotot) resurssit. Avainresurssien avulla yritys luo ja tarjoaa lisäarvoa, saavuttaa markkinat ja pitää yllä asiakassuhteita. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 34-35)

Avaintoiminnot
Avaintoiminnot (Key Activities) ovat niitä ydinasioita, joita yritys tekee saadakseen
suunnittelemansa liiketoiminnan menestymään. Avaintoiminnot riippuvat yrityksen
liiketoiminnasta, esimerkiksi ohjelmistotalojen avaintoimintoihin kuuluu ohjelmistokehitys ja tuotevalmistajien avaintoimintoihin kuuluu toimitusketjun hallinta. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 36-37)
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Avainkumppanit
Avainkumppanit (Key Partners) kuvaavat ne toimittajat ja yhteistyökumppanit, jotka
ovat kytköksissä yritykseen. Avainkumppanuus on verkostotoiminnan ydin. Kumppanuus voi ilmetä strategisina alliansseina, kilpailijoiden välisenä kumppanuutena, uusien liiketoimintojen yhteiskehityksenä tai ostaja-toimittaja –suhteina. (Osterwalder &
Pigneur 2010, s. 38-39)

Kustannusrakenne
Kustannusrakenne (Cost Structure) kertoo kaikki liiketoimintamalliin liittyvät kustannukset. Tässä yhteydessä tulee arvioida, onko kyseessä kustannus- vai arvoperusteinen
liiketoimintamalli. Kustannusperusteisessa mallissa pyritään minimoimaan kustannuksia ja arvoperusteisessa mallissa keskitytään arvon luomiseen. Liiketoimintamallissa
kustannuksia syntyy arvon tuottamisesta ja jakamisesta, asiakassuhteiden ylläpidosta ja
tulojen tekemisestä. Kustannusrakenteessa laskelmoidaan, mitkä toiminnot ja resurssit
ovat kalleimpia ja kuinka tärkeitä ne ovat yritykselle. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.
40-41)
Nämä edellä kuvatut yhdeksän kulmakiveä muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla
voidaan lisätä ymmärrystä yrityksen liiketoimintamallista. Business Model Canvas antaa yhteisen kielen keskustelulle, se lisää luovuutta ja antaa pohjan syvemmille liiketoiminta-analyyseille.

3.3 Liiketoimintamalli kilpailutekijänä
Kilpailu nykyisessä markkinataloudessa ei ole yrityksille helppoa. Tuotekehitys on kallista ja tutkimuksen myötä uusia teknologioita ja siten myös uusia tuotteita työnnetään
markkinoille yhä kiihtyvämpää tahtia (Chesbrough 2007, s. 12). Puhutaan hyperkilpailusta (hypercompetition), jossa kilpailuasetelmat muuttuvat voimakkaasti ja nopeasti
(Thomas & D’Aveni 2004 s. 2). Liiketoimintamallien merkitys on korostunut, ja Englannissa sijaitsevan Economist Intelligence Unit:n (EIU) mukaan jo yli puolet yritysjohtajista uskoo liiketoimintamallin kehittämisen (Business Model Innovation) olevan tärkeämpää yrityksen menestymiselle kuin itse tuotteen tai palvelun kehittäminen (Johnson
et al. 2008, s. 60). Yritykset joutuvat jatkuvasti arvioimaan ja kehittämään omaa liiketoimintamalliaan, jotta kilpailuetua voidaan saavuttaa.
Liiketoimintamallin suunnittelussa ja kehittämisessä tulee laajentaa ajattelun rajoja,
jotta uusia vaihtoehtoja saadaan luotua ja tuotettua todellista lisäarvoa asiakkaalle.
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Suunnittelussa edellytetään kykyä löytää asioita, joita ei ole vielä osattu ajatella. Osterwalder ja Pigneur (2010) esittelevät kuusi erilaista tapaa suunnitella ja kehittää liiketoimintamallia.

Asiakaslähtöisyys
Asiakaslähtöisellä liiketoimintamallin kehittämisellä pyritään siihen, että asioita tulee
pohdittua riittävän laajasti asiakkaan näkökulmasta. Suunnittelijoiden tulee päästä sisään asiakkaan ajattelumaailmaan, ympäristöön, rutiineihin, huoliin ja toiveisiin. Asiakasperspektiivin avulla voidaan tarkastella liiketoimintamallin arvolupausta, jakelukanavia, asiakassuhteita ja tulovirtoja. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 128)

Ideointi
Ideoinnin tarkoitus on luoda ensin mahdollisimman paljon vaihtoehtoja uuden liiketoimintamallin kehittämiseksi ja sen jälkeen valita niiden joukosta potentiaalisimmat vaihtoehdot eteenpäin viemiseksi. Ideoinnin tarkoitus ei ole katsoa taaksepäin tai kopioida
kilpailijoita, vaan löytää aiemmin huomaamattomia tai täysin uusia asiakkaan tarpeita.
Ideoinnin lähtökohtana voidaan pitää mitä tahansa BMC:n yhdeksästä kulmakivestä.
Ideoivan ryhmän tulee olla riittävän heterogeeninen, jotta ideointi olisi mahdollisimman
rikasta. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 136-138, 143)

Visualisointi
Liiketoimintamalli on monimutkainen kokonaisuus, jonka ymmärtäminen ja hahmottaminen on haastavaa kokeneillekin kehittäjille. Visualisointi on yksi tapa yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi. Se sisältää liiketoimintamallin rakentamisen kuvin, piirustuksin, taulukoin tai esimerkiksi tarralapuin. Visualisoinnin avulla liiketoimintamalli saadaan ”henkiin” ja sen kulmakivien väliset sidossuhteet voimakkaammin esille. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 148)

Protoilu
Prototyyppi tarkoittaa yleisesti tuotteen ensimmäistä versiota, jonka avulla tarkastellaan
sen toimivuutta. Se mielletään monesti fyysisenä mallina, jota voidaan kosketella ja
tarkastella. Myös liiketoimintamallista voidaan tehdä erilaisia prototyyppejä. Tämä tarkoittaa sitä, että luodaan erilaisia BMC-vaihtoehtoja, joita voidaan testata eri tasoisesti,
jopa markkinoilla asti. Prototyyppien testaus antaa tietoa kehitetystä mallista, ja lisäksi
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ne voivat antaa jotain aivan uutta tutkimustietoa esimerkiksi tuotteen tai palvelun käyttöympäristöstä. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 164-165)

Tarinankerronta
Tarinoiden kertominen on kaikille maailman kulttuureille tavanomainen tapa omaksua
erilaisia asioita. Liikemaailmassa tämä tekniikka on kuitenkin aliarvioitu ja hyvin vähän
käytetty tapa kuvata tai omaksua asioita. Tarinankerronta on oivallinen keino päästä
syvällisiin ja mielikuvituksellisiin ratkaisuihin liiketoimintamallin äärellä. Tarina on
helppo ymmärtää ja kuulija voi samaistua sen sisältöön. Hyvä tarina poistaa esteitä luovan ja ennalta arvaamattomien ideoiden tieltä. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 172173)

Skenaariot
Skenaarioiden tarkoitus liiketoimintamallin kehittämisessä on tehdä suunnittelun kontekstista hyvin yksityiskohtaista. Skenaarioita on kahdenlaisia, asiakaslähtöisiä sekä
tulevaisuuslähtöisiä. Asiakaslähtöisissä skenaarioissa on tarkoitus hahmottaa konkreettisesti, millainen asiakas on ja miten se käyttää tuotetta. Tulevaisuuslähtöisissä skenaarioissa ei ole tarkoitus ennustaa tulevaisuutta, vaan kuvailla liiketoimintamallin mahdollista käyttäytymistä erilaisissa tulevaisuuden tilanteissa. Tulevaisuuslähtöinen malli auttaa yrityksiä valmistautumaan mahdollisiin tuleviin haasteisiin. (Osterwalder & Pigneur
2010, s. 182)
Liiketoimintamallin suunnittelun ja kehittämisen yhteydessä tulee ymmärtää, etteivät
erilaiset työkalut itsessään tai niiden kehitys ole takuu yrityksen menestymiselle. Professori Henry Chesbrough nostaa tutkimuksessaan (2010, s. 360-362) esille BMC:n
kehittämisen lisäksi kolme asiaa, jotka vaikuttavat liiketoimintamallin onnistuneelle
edistämiselle kilpailutekijänä. Liiketoimintamallin uusia vaihtoehtoja tulee testata oikeilla asiakkailla ja oikealla rahalla, jotta toimivuus voidaan taata. Lisäksi tulee ymmärtää liiketoiminnan kehittämisen ja markkinoiden välinen suhde. Kehittäjien ymmärrys
markkinoista on aina rajallinen, mutta vaikutus markkinoihin on rajaton. Kolmas tutkimuksessa nostettu tärkeä asia on liiketoimintamallin kehittämisen tuoma muutos organisaation näkökulmasta. Organisaatiot reagoivat aina muutokseen, ja tämä tulee ottaa
huomioon, jotta liiketoimintamallin kehittäminen voi onnistua.

27

3.4 Ympäristöstrategiat liiketoimintamallin lähteenä
Ihmiset ympäri maailman ovat alkaneet tiedostamaan yhä enemmän markkinatalouden
ja jatkuvan kasvavan kulutuksen merkitykset ympäristölle. Maapallon resurssit ovat
rajalliset, eikä niitä voi ennusteiden mukaan käyttää varjelematta loputtomiin. Professori
Laszlo Zsolnai on vuonna 1996 nostanut ympäristöeettiset näkökulmat esille liiketoiminnan tutkimukseen. Hänen mukaansa (1996, s. 11-12) liiketoiminta voi vaikuttaa
ympäristöömme kolmella tavalla: Suora vaikutus yksittäisiin eliöihin, vaikutus paikalliseen ekosysteemiin tai kokonaisvaltainen vaikutus ympäristöön. Ympäristötietoisuus ja
kestävän kehityksen arvostus ovat johtaneet ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutokseen, mikä ajaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ympäristöasiat huomioiden
(Bisgaard et al. 2012, s. 7-8).
Yritysten suhdetta ympäristöasioihin voidaan tarkastella kahtiajakona: Toista puolta
ohjaa ja hallitsee yhteiskunnan määrittelemät ympäristölliset tavoitteet ja toista puolta
yrityksen oma kilpailuvietti, joka tähtää voiton maksimointiin. Yhteiskuntalähtöisen
näkökulman lähtökohtana on yrityksen toiminta yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi.
Kilpailullisen näkökulman lähtökohtana on ensisijaisesti yrityksen oma etu ja ympäristöasioita hyödynnetään liiketoiminnan parantamiseksi. (Lahti-Nuuttila 1998, s. 2)
Yhteiskunta pyrkii ohjaamaan ja säätelemään yritysten ympäristöasioita erilaisin säädöksin, veroin ja direktiivein. Euroopassa kulutuselektroniikan kehitystä ja kierrätystä
valvoo Euroopan komission WEEE-direktiivi, jonka tavoitteita ovat ”ympäristön laadun
säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, ihmisten terveyden suojelu sekä luonnonvarojen
harkittu ja järkevä käyttö” (Euroopan komission WEEE-Direktiivi, 2003). Direktiivin
tarkoitus on ennaltaehkäistä sähkö- ja elektroniikkaromun syntymistä sekä edistää romun uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita hyödyntämistapoja. Direktiivillä tähdätään
loppukäsittelyyn tulevan jätteen määrän vähentämiseen. Myös teoreettisemman tutkimuksen avulla on osoitettu, että uusiokäyttö vähentää talousalueen jätteen määrää (Yokoo 2009, s. 150).
Edellä mainittu kilpailullinen näkökulma perustuu ihmisten kulutuskäyttäytymisen
muutokseen ja ympäristötietoisuuden lisääntymiseen. Yritysten välittämä arvomaailma
vaikuttaa kuluttajien päätöksentekoon. Tämän vuoksi yritykset ovat alkaneet kehittämään liiketoimintamallejaan yhä enemmän ympäristönäkökulmasta. Puhutaan vihreän
liiketoimintamallin kehittämisestä (Green Business Model Innovation, GBMI), jonka
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avulla voidaan erottua kilpailijoista, luoda uusia tuoteryhmiä ja jopa uusia markkinoita
(Bisgaard et al. 2012, s. 21).
Yritykset voivat luoda arvoa kestävyyteen liittyen kahdella tavalla: kehittämällä toimintojaan ja tuotteitaan ympäristöystävällisemmiksi tai luomalla ratkaisuja, jotka edistävät
tämänhetkistä ympäristötilannetta (Massa & Tucci 2013, s. 16). Yritykset voivat valita
energiatehokkaampia valmistusmenetelmiä, kierrätettäviä materiaaleja tai kehittää tuotteensa elinkaarihallintaa. Ympäristötilanteen edistämisellä tarkoitetaan esimerkiksi liikennesaasteiden vähentämiseksi kehitettyä teknologiaa.
Ympäristöarvojen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn ilmenee vaikutuksena kulurakenteisiin tai kysyntään (Lahti-Nuuttila 1998, s. 11). Toimintojen kehittämisellä ja optimoinnilla saadaan aikaan säästöjä. Myös tutkimus ja kehitys voidaan laskea ympäristölliseksi investoinniksi silloin, kun sillä pyritään luomaan uutta yrityksen ympäristöstrategian mukaisesti. Tutkimus ja kehitys vaikuttaa positiivisesti kulurakenteeseen yleensä
vasta pidemmällä aikavälillä.
Tuotteen tai palvelun kysyntään vaikuttaa tuotteen houkuttelevuus ja markkinoiden
kiinnostus (Lahti-Nuuttila 1998, s. 13). Houkuttelevuus on vahvasti sidoksissa yrityksen
luomaan ympäristöimagoon, sillä kuluttaja vertaa tuotetta yleensä kilpaileviin tuotteisiin
ja peilaa saamaansa mielikuvaa tuotteen ympäristöarvoista omaan ympäristökäsitykseensä. Markkinoiden kiinnostus on yritykselle haasteellisempi asia, sillä sitä on vaikeampi hallita. Markkinoilla vaikuttaa trendit, jotka voivat suosia joitakin ominaisuuksia
ja arvoja tai hylkiä toisia. Kaiken kaikkiaan yritysten ympäristöstrategian keskeisimpänä tavoitteena on saada optimoitua kuluja pienemmiksi ympäristö huomioiden ja pyrkiä
markkinoimaan tuotteitaan ja palvelujaan ympäristöystävällisinä kysynnän parantamiseksi.
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4 Case Tietokonekauppa VihreäOmena
Yrityksen liiketoimintaan syventyminen ja sen kuvaaminen vaatii perehtymistä yrityksen ytimeen, ympäristöön, historiaan, nykytilaan ja tuleviin suunnitelmiin. Tämä perehtyminen mahdollistaa tapauksen syvemmän ymmärtämisen. Tässä luvussa kuvataan
tutkimusmenetelmä sekä Tietokonekauppa VihreäOmenan tausta, liiketoimintaekosysteemi ja liiketoimintamalli.

4.1 Tutkimusmenetelmä
Tämä tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena Tietokonekauppa VihreäOmenan ensimmäisestä liiketoimintavuodesta. Tutkimusaineiston keruu sijoittuu syksyn 2012 ja
syksyn 2013 väliselle ajanjaksolle. Tavoitteena on selvittää toimintaedellytyksiä liittyen käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan liiketoimintaan. Tutkimuksessa selvitetään ja
kuvataan Tietokonekauppa VihreäOmenan liiketoimintaekosysteemi ja liiketoimintamalli sekä kartoitetaan yrityksen liiketoiminnallisia haasteita ja mahdollisuuksia. Tapaustutkimusmenetelmän lisäksi tutkimuksessa on piirteitä useamman tutkimusmenetelmän käytöstä, sillä aineistoon sisältyy myös tilastollista dataa. Tilastollisen aineiston
käyttö tapaustutkimuksen yhteydessä on suotavaa silloin, kun sen avulla voidaan merkittävällä tavalla luonnehtia kyseistä tapausta (Syrjälä 1994, 11).
Tapaustutkimus (Case Study) on empiirinen tutkimusmenetelmä, jonka tavoitteena on
monimutkaisen asian syvempi ymmärtäminen ja tapauksesta oppiminen. Tapaustutkimus kuvaa tosielämän ilmiöitä niiden todellisessa kontekstissa. Lähtökohtana ovat kysymykset ”miten” ja ”miksi”. (Yin 2009, 8, 18) Tässä tutkimuksessa käytännön kuvaamisen lähtökohtana ovat olleet kysymykset miten tietyt liiketoiminnan systeemit ovat
muotoutuneet ja millaisiksi ne ovat kehittyneet. Lisäksi syvemmän ymmärtämisen saavuttamiseksi pyritään vastaamaan projektinäkökulmasta, miksi tietyt toimenpiteet ja
päätökset on tehty Tietokonekauppa VihreäOmenan ensimmäisen toimintavuoden aikana. Näiden kysymysten pohjalta on kartoitettu, mitä haasteita ja mahdollisuuksia liittyy
käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan liiketoimintaan tämän yksittäistapauksen pohjalta.
Yhden tapauksen tutkimuksessa (Single Case Study) on kysymys siitä, että halutaan
syventää ymmärrystä tietystä, spesifisestä tapauksesta ja oppia siitä (Stake 2000, 436437). Tässä tutkimuksessa aineiston lähtökohtana on käytetty havainnointia, allekirjoittaneen muistelmia ja dokumentaatiota, kuten muistiinpanoja, asiakirjoja, pöytäkirjoja ja
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sopimuksia. Tutkimusta edeltävän teorian merkitys on tapaustutkimukselle ilmeinen,
sillä sen avulla rakennetaan tutkimuksesta erilaisia tulkintoja (Eskola & Suoranta 2008,
83). Yhden tapauksen tutkiminen ei lähtökohtaisesti mahdollista yleisen tiedon luomista, mutta se on perusteltua, kun tapaus on ainutlaatuinen ja monimutkainen (Routio
2007). Lukijan vastuulla on arvioida, mitkä asiat tai tulokset ovat rinnastettavissa hänen
omiin kohteisiinsa. Tapaus tulee olla riittävän yksityiskohtaisesti kuvattu, jotta lukija
voi arvioida tulosten uskottavuutta (Syrjälä 1994, 17).
Tapaustutkimuksen etuja ovat sen käytännönläheisyys, kansantajuinen raportoitavuus ja
tulosten sovellettavuus (Metsämuuronen 2005, 211). Kritiikkinä pidetään tapaustutkimuksen tieteellistä kurinalattomuutta ja sitä, että yhden tapauksen pohjalta ei voida
yleistää (Järvinen & Järvinen 2004, 79). Tämän tutkimuksen tavoite on tapauksen syvempi ymmärtäminen ja tapauksesta oppiminen.

4.2 Tausta
4.2.1 Tarina
Tietokonekauppa VihreäOmenan syntyyn vaikuttanut suurin yksittäinen tekijä oli havaintoni siitä, että Suomessa käytetyn Apple-merkkisen tietokoneen ostaminen oli hankalaa ja epäluotettavaa. Kun harkitsin ystävieni kehotuksesta kesällä 2012 – noin 15
vuoden aktiivisen PC-käytön jälkeen – Apple-tietokoneen eli Macin käyttämistä, tuli
ensimmäisenä mieleeni käytetyn laitteen hankkiminen. Olin opiskelija ja taloudellinen
tilanteeni ei yksinkertaisesti mahdollistanut uuden tuotteen ostamista. Niinpä lähdin
etsimään kanavia, joiden kautta voisin hankkia käytetyn laitteen. Yllätyksekseni en löytänyt yhtään suomalaista käytettyjä Apple-laitteita myyvää yritystä.
Vilkkaimmiksi kanaviksi osoittautuivat Suomen Apple-käyttäjien foorumi hopeinenomena.net sekä kauppapaikat tori.fi ja huuto.net. Aloin seuraamaan yksityishenkilöiden myynti-ilmoituksia edellä mainituilla kauppapaikoilla. Seuraaminen vaati melkoisesti aikaa ja perehtymistä kaupankäynnin periaatteisiin. Suurimpia kysymysmerkkejä yksityisten välisessä kauppaprosessissa ovat tuotteen maksaminen, toimittaminen ja
mahdollinen palautus. Lähdin kuitenkin siitä olettamuksesta, että kaupanteko on jotakuinkin luotettavaa.
Tuotteita oli jokseenkin hyvin tarjolla, mutta kaupanteko itsessään osoittautui hankalaksi. Kolme ensimmäistä kauppaa peruuntuivat myyjän puolella olevista syistä. Kesken
kaupanteon ilmeni yllättäviä epäluotettavuustekijöitä. Sähköposteissa ilmenneet nimet
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eivät viitanneet myyjien oikeisiin nimiin, myytävistä laitteista ei ollut esittää kuitteja tai
virallista kauppakirjaa ei haluttu tehdä. Kauppojen luotettavuuden varmentaminen osoittautui hankalaksi. Jäin hämmentyneenä miettimään, onko kaupanteko aina näin haastavaa, vai oliko kohdallani kyseessä puhdasta sattumaa.
Kokemani tapaukset johtivat siihen, että aloin miettimään vaihtoehtoja luotettavan kaupankäynnin mahdollistamiselle Suomessa. Ensimmäisenä halusin selvittää, voinko ylipäätään perustaa käytettyjen laitteiden kaupan. Pääsin tapaamaan – useamman tapaamispyynnön jälkeen – Apple-Suomen edustajaa aiheeseen liittyen Helsingissä. Hän innostui ideastani ja kehotti viemään ideaa eteenpäin. Applella ei ole oikeutta puuttua
käytettyjen laitteiden kauppaan, joten heiltä ei tarvitse hakea erillistä valtuutusta, kuten
heidän jälleenmyyjänsä ja huoltonsa joutuvat tekemään.
Seuraavaksi tuli miettiä, mistä käytettyjä laitteita olisi mahdollista hankkia myytäväksi.
Ensimmäisenä vaihtoehtona oli ostaa niitä yksityisiltä ja yrityksiltä, kun heillä on tarve
päivittää laitekalustoansa. Lähdin lisäksi miettimään, olisiko olemassa jotakin keskitettyjä kanavia käytettyjen laitteiden hankkimiseksi. Sain selville, että leasing-yritysten
kautta laitteita voisi saada kanavoitua. Pääsin tapaamaan Pohjoismaiden suurimman
leasing-yrityksen edustajaa, ja sovimme yhteistyön mahdollisesta aloittamisesta.
Laitehankintojen pohtimisen jälkeen oli vuorossa kysymys, miten käytetyt laitteet myydään eteenpäin. Pyrkimykseni oli erottua yksityisten välisestä kaupasta helppona ja luotettavana kanavana, joten laitteiden kunto pitäisi pystyä määrittelemään asiakkaalle
mahdollisimman tarkasti. Selasin verkossa eri Apple-huoltojen verkkosivuja läpi ja päätin ottaa yhteyttä vakuuttavimpaan vaihtoehtoon. Kartoitus osui siinä määrin oikeaan,
että kyseisen Apple-huollon edustaja innostui ideastani ja oli valmis heti miettimään
vaihtoehtoja, kuinka käytetyt laitteet on parasta myydä kuluttajille. Sovimme, että kehitämme yhteistyössä tarkastusprosessin, jonka avulla laitteen kokonaiskunto voidaan
määritellä tarkasti.
Viimeisenä suurena kysymyksenä oli rahoituksen järjestäminen tulevalle yritykselle.
Olin opiskelija, joten minulla ei ollut oikeutta TE-keskuksen aloittaville yrittäjille suunnattuun Starttirahaan. Uudenmaan ELY-keskuksen vuoden 2012 linjaukset yritystuista
eivät myöskään osuneet kohdalleni, sillä käynnistysavustusta saavan yrityksen tuli kuulua yrityshautomoon ja yrityksessä tuli olla vähintään kaksi työntekijää. Myöskään
Finnvera ei tarjonnut suoraa rahoitusta, sillä heidän sääntönsä estivät verkkokaupan
lainottamisen. He tosin tarjosivat lainatakausta, jolla oli merkittävä rooli pankkilainan
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saamiseksi. Siispä otin yhteyttä eri pankkeihin - vaihtelevin tuloksin. Elettiin vuotta
2012 ja talouskriisin vaikutukset olivat jumiuttaneet rahoituksen saamisen. Kolmen
kieltävän vastauksen jälkeen sain eräältä uusimaalaiselta pankilta myöntävän vastauksen
yrityslainan nostamiseksi. Asiat alkoivat olemaan siinä määrin selvitettyinä, että yrityksen perustaminen vaikutti mahdolliselta. Perustamisasioissa saatiin sittemmin tukea
Aalto-yliopiston alaisuuteen kuuluvalta yritysten esihautomo Protomolta.

4.2.2 Kehitysprosessi
Tässä luvussa käydään läpi ne käytännön toimenpiteet, jotka toteutettiin Tietokonekauppa VihreäOmenan liiketoiminnan käynnistämiseksi. Yritys rekisteröitiin kaupparekisteriin 01.09.2012. Yritysmuotona oli aluksi yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), sillä se ei vaatinut osakepääomaa kuten osakeyhtiö eikä toista yhtiömiestä kuten avoin- ja kommandiittiyhtiö. Lisäksi toiminimi vaikutti muiltakin osin kevyimmältä vaihtoehdolta yrittämisen aloittamiseksi. Yrityksen päätoimialaksi kirjattiin
tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa.
Verkkokaupan kehitys oli alkanut jo ennen yrityksen rekisteröimistä elokuussa 2012.
Kehitysprojektista vastasi jyväskyläläinen opiskelijavetoinen suunnitteluyritys. Projektin suunnitteluvaiheessa käytettiin apuna vertailukartoitusta, joka oli tehty ulkomaisiin
olemassa oleviin alan verkkokauppoihin. Tämä helpotti suuresti tilaajan ja toimittajan
yhteisen näkemyksen ja tavoitteen määrittelyssä. Kehitysprojekti sisälsi verkkotunnusten varaamisen, verkkokauppa-alustan valinnan ja konfiguroinnin, valmiin sisällön syöttämisen, ulkoasun suunnittelun ja käyttökoulutuksen. Lisäksi projektissa suunniteltiin
yrityksen logo.
Kehitysprojektin ulkoasun suunnitteluun liittyi tiiviisti myös verkkokaupassa julkaistavien kuvien sekä markkinointiviestinnän suunnittelu. Sisältökuvien suunnittelun toteutti
ja kuvien käyttöoikeudet hankki eräs uusimaalainen mainostoimisto. Markkinointiviestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä vastasi lisäksi erillinen yritys. Koko kehitysprojektin tavoitteena oli rakentaa tyylikäs, yksinkertainen ja selkeä verkkokauppa liiketoiminnan käynnistämiseksi.
Verkkokaupan sisällön suunnittelu osoittautui melko haastavaksi tehtäväksi. Edellä
mainitun rakennekehityksen ja ulkoasun lisäksi tuli miettiä, mitä arvoja yritys edustaa ja
millaista sisältöä verkkokaupassa tulisi julkaista. Sisällön pääkappaleita olivat muun
muassa etusivun markkinointitekstit, yrityksen kuvaus, tuotekategorioiden kuvaukset,
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tuoteselosteet sekä erilaiset infotekstit. Lisäksi lakisääteisten sopimusehtojen määrittely
vaati erityisen paljon aikaa ja syvempää perehtymistä.
Sisällön luomisessa tuli huomioida tekijänoikeuslain vaikutus. Esimerkiksi tuoteselosteet eivät ole tekijänoikeusneuvoston mukaan tekijänoikeuslakien alaisia teoksia, mutta
sopimusehdot ovat (Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2010; Turun hovioikeus 2007).
Verkkokaupan sisällön luomista helpotti Kuluttajaviraston laatima Verkkokauppiaan
muistilista, joka sisältää pääkohdat niistä asioista, joita verkkokauppias joutuu laatimaan
ja ottamaan huomioon ennen liiketoiminnan aloittamista.
Verkkokaupan kehitysprojekti kesti reilun kuukauden ja se maksoi veroineen hieman yli
3000 euroa (Tietokonekauppa VihreäOmena Oy 2013b). Lisäksi verkkokauppa-alustan
käyttöön ja verkkotunnusten oikeuksiin liittyi erillinen kuukausimaksu. Yhtenä merkittävimmistä projektin onnistumiseen vaikuttaneista tekijöistä oli hyvät yhteistyökumppanit sekä valtava innostus ja visio siitä, mitä haluttiin.

4.2.3 Liiketoiminnan aloitus
Verkkokaupan kehitysprojektin jälkeen lokakuun alkupuolella hankittiin leasingyhteistyökumppanilta ensimmäinen laite-erä. Yhteistyösopimus valtuutetun Applehuollon kanssa oli allekirjoitettu aiemmin syyskuussa, ja laitteet kuljetettiin heidän toimipisteeseensä Helsingissä. Apple-huolto tarkasti laitteet yhteistyösopimuksen mukaisesti, jonka jälkeen he vastasivat myös laitteiden varastoinnista. Tarkastusten jälkeen
tuotteet voitiin lisätä verkkokauppaan myytäväksi.
Laitteiden toimitusmenettelystä eli postituksesta oli sovittu Itella Oyj:n kanssa ja verkkomaksuliikenteestä erillisen verkkomaksuihin erikoistuneen yrityksen kanssa. Molempien yritysten palvelut integroitiin verkkokauppa-alustaan. Logiikka verkkokaupassa oli
tavanomainen: Asiakas valitsee haluamansa tuotteen ostoskoriin, syöttää tilausprosessissa asiakastiedot, valitsee maksutavan sekä toimitustavan ja vahvistaa tilauksen. Tämän jälkeen tilaus saapuu verkkokaupan hallintajärjestelmään ja tuote voidaan toimittaa
asiakkaalle. Verkkokauppa avattiin 15.10.2012 eli noin kahden kuukauden kuluttua kehitystoimenpiteiden aloittamisesta. Avajaisista tiedotettiin yrityksen Facebook-sivuilla
sekä hopeinenomena.net -foorumilla. Ensimmäinen asiakastilaus tuli avajaispäivänä.
Liikevaihtoa kertyi vuoden 2012 loppuun mennessä noin 24500 euroa, mikä oli hieman
budjetoitua liikevaihtoa enemmän (Tietokonekauppa VihreäOmena Oy 2013b).
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Markkinointi toteutettiin pääasiassa verkkomainontana. Tehokkaimpana kanavana toimi
Google AdWords, jossa mainonta perustuu tehtyihin hakusanoihin. Lisäksi marraskuun
alussa julkaistiin bannerimainos Apple-käyttäjien foorumilla hopeinenomena.netissä
(noin 60000 rekisteröitynyttä käyttäjää vuonna 2012), tuotteita oli esillä Tori.fi –
palvelussa ja Facebookissa pyrittiin aktivoitumaan erilaisten tarjousten avulla. Tärkeimmät myyntiargumentit olivat – ja ovat edelleen – edullisuus, takuu sekä kaupan
luotettavuus. Myyntiä ja markkinointia helpottaa suuresti se, että Apple on yksi maailman tunnetuimmista brändeistä (Interbrand 2013).

4.2.4 Liiketoiminnan kehittäminen
Tässä luvussa kuvataan VihreäOmenan ensimmäisen toimintavuoden aikana toteutetut
kehitysprojektit. Lähtökohtana on ollut kehittää liiketoimintaa aktiivisesti eteenpäin,
jotta yrityksen asema vakuuttavana käytettyjen tietokoneiden asiantuntijana vahvistuisi.
Kaikki kehitystoiminta on toteutettu perusliiketoiminnan rinnalla, ja suurin osa hankkeista on kummunnut käytännön tekemisen kautta. Kehitystoimenpiteiden rahoitus on
toteutettu yrityksen käynnistämiseen saadulla alkuperäisellä pankkilainalla ja yrityksen
omalla kassalla.
VihreäOmenan verkkonäkyvyyden parantamiseksi toteutettiin hakukoneoptimointi erillisenä projektina tammikuussa 2013. Verkkomarkkinointi vaikutti kustannustehokkaimmalta kanavalta, joten oli luontevaa pyrkiä kehittämään sitä esimerkiksi lehtimainonnan tai mainosjakelun sijaan. Hakukoneoptimoinnin toteutti sama yritys, joka
vastasi perustamisvaiheen markkinointiviestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä. Hakukoneoptimoinnin tuloksena saavutettiin päähakusanoilla ”käytetty Mac”, ”käytetty
Apple”, ”käytetty MacBook” ja ”käytetty iMac” ensimmäiset sijat Google-hakukoneen
tuloslistauksessa. Hakukoneoptimointi nosti kävijämäärää verkkokaupassa noin 12,5 %
(Tietokonekauppa VihreäOmena Oy 2013c).
Keväällä 2013 toteutettiin yhdessä Apple-huollon kanssa yhteistyön kehitysprojekti,
johon sisältyi varastotilojen uudelleenjärjestely sekä ohjelmistointegrointi. Varastotiloja
laajennettiin sekä järjestettiin tehokkaammaksi. Myös laitteiden tarkastustoimenpiteitä
tarkennettiin ja otettiin käyttöön yhteistyössä ulkopuolisen yrityksen kanssa kehitetyt
laitteiden pakkauslaatikot. Ohjelmistointegrointi mahdollisti saumattomamman yhteistyön ja ylimääräisestä paperityöstä päästiin kokonaan eroon. Projekti osoitti hyvin sen,
kuinka luottamuksellista yhteistyötä voidaan syventää ja sen avulla parantaa yksittäisiä
käytännön prosesseja. Esimerkkinä muun muassa laitteiden tarkastusraporttien siirtämi35

nen paperisesta muodosta sähköiseen muotoon, minkä avulla mahdollistettiin raporttien
tarkastelu ja seuranta etäyhteyden avulla.
Asiakaspalautteen ja –kysymysten pohjalta verkkokauppaa jatkokehitettiin toukokuussa
2013. Projektin toteutti nuori ja innokas helsinkiläinen ohjelmistoyritys. Suurin tarve oli
selkeyttää käytettyjen tuotteiden verotusmenettelyn näkyvyyttä sekä tuotenäkymiä. Projekti sisälsi ulkoasun muokkauksen liittyen tuotenäkymiin ja tuotetietoihin sekä parannuksen verkkosivujen selaamiseen mobiililaitteilla. Lisäksi takuutuote eli Käyttöturva
liitettiin osaksi ostoprosessia. Projektin jälkeen asiakaskyselyt tuotteisiin ja verotusmenettelyyn liittyen vähenivät tuntuvasti, joten projektia voitiin pitää onnistuneena.
Edellä mainituille ohjelmistoprojekteille on tyypillistä aktiivinen kommunikaatio tilaajan ja toimittajan välillä, sillä muutettuja ja muokattuja asioita viimeistellään ja hiotaan
projektin edetessä. Verkkokaupan jatkokehitysprojektissa sähköposteja läheteltiin aloituspalaverin jälkeen yhteensä 27 kappaletta vajaan kuukauden kestäneen projektin aikana. Aktiivinen viestintä vaatii aikaa ja paneutumista, mutta se kannattaa, sillä verkkoliiketoiminnassa verkkokaupan ja sen ulkoasun merkitys liiketoiminnalle on kiistaton.
VihreäOmenan yhtiömuoto muutettiin yksityisestä elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiöksi jatkuvan taseen menettelyllä 1.6.2013. Muutosprojektin toteutti VihreäOmenan kirjanpidosta vastaava tilitoimisto. Liiketoiminta oli lähtenyt vakuuttavasti käyntiin, sillä
perustoiminnan prosessit olivat hyvin hallinnassa ja tulosta oli alkanut syntyä. Tämä
mahdollisti osakepääoman kirjaamisen rahana ilman, että yrityksen taloudellinen toiminta olisi vaarantunut.
Osakeyhtiömuoto mahdollisti vakuuttavamman yrityksen markkinoinnin ulkopuolisille
rahoittajille, vaikkei akuuttia rahoitustarvetta tai myyntiaikeita ollutkaan. Pitkän tähtäimen tavoite oli kuitenkin luoda yrityksestä vakuuttava toimija, joka voitaisiin myydä
tulevaisuudessa osittain tai kokonaan. Yhtiömuodon muutoksella ja osakeyhtiölain voimaanastumisella ei juurikaan ollut vaikutusta yrityksen käytännön toimintaan.
VihreäOmenan tavoite tulla vakuuttavaksi ja potentiaaliseksi yritykseksi vaati – ja vaatii
edelleen – liiketoiminnan kasvattamista Suomessa. Liiketoiminnan kasvattaminen tarkoittaa käytännössä pääosa-alueiden eli laitteiden ostamisen ja myymisen kasvattamista.
Lisäksi erilaiset kehitysalueet, kuten oheistarvikemyynti ja tuotekategorioiden laajennus
ovat osa kasvutoimenpidesuunnitelmia. Laitteiden ostamisen ja volyymien kasvattamisen lähtökohtana on ollut toimittajaverkoston laajentaminen. Tämän vuoksi erilaisia
yhteistyöhankkeita on suunniteltu yhdessä useamman Apple-jälleenmyyjän kanssa.
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Myyntiä ja markkinointia on tarkoitus kehittää muun muassa verkko- ja sähköpostimainontaa lisäämällä, osallistumalla erilaisiin potentiaalisiin messutapahtumiin sekä
kartoittamalla uusia jälleenmyyntikanavia Suomeen ja ulkomaille. Liiketoiminnan kasvattamiseen tähtäävät toimenpiteet olivat tämän työn kirjoitusvaiheessa vielä kesken.
Kuten kappaleen alussa kävi ilmi, on VihreäOmenan liiketoiminnan kehitys toteutettu
päivittäisen liiketoiminnan ohessa. Tämä on tarkoittanut asioiden kehittämistä askel
askeleelta, pienin sysäyksin. Yrityksen omalla kassalla rahoitettuun kasvuun liittyy
omat haasteensa, mutta ratkaisun avain ei tässä tapauksessa ole ollut ylenpalttiset taloudelliset resurssit, vaan into kehittää ja hyvät yhteistyökumppanit. Alla olevassa Taulukossa 2 on havainnollistettu VihreäOmenan liikevaihdon kumulatiivista kehitystä ja
kehitystoimenpiteitä ensimmäisen toimintavuoden aikana.
Taulukko 2. VihreäOmenan liikevaihdon kumulatiivinen kehitys ja kehitystoimenpiteet.

4.3 Liiketoimintaekosysteemi
Uuden liiketoimintaekosysteemin luomiseen liittyy vahvasti visio kokonaisvaltaisen
lisäarvon luomisesta asiakkaalle. Voittajia ovat useimmiten sellaiset ekosysteemit, joissa lisäarvon määrittely ja sen toteutus ovat onnistuneet parhaiten (Moore 1993, s. 76).
Myös arvon jakaminen liiketoimintaekosysteemin sisällä on keskeinen tekijä ekosysteemin menestymiselle (Iansiti & Levien 2004, s. 91). Arvon luomiseen ja jakamiseen
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paneutuminen mahdollistaa uuden liiketoimintaekosysteemin rakenteen suunnittelun ja
sen jäsenten strategisten roolien määrittelyn.
VihreäOmenan liiketoimintaekosysteemin luominen alkoi ongelman havaitsemisella:
Suomessa käytetyn Apple-merkkisen tietokoneen ostaminen oli hankalaa ja erittäin epäluotettavaa. Ongelman taustalla oli varmasti useita erinäisiä syitä, mutta pääsyyt arvioitiin olevan siinä, että lähes kaikki kaupankäynti tapahtui yksityishenkilöiden välillä.
Lisäksi Apple-merkkiset tietokoneet olivat arvokkaita ja erittäin haluttuja. Luotettavien
yritysten puutteen ja käytettyjen tuotteiden suuren kysynnän arvioitiin olevan syynä
havaittujen epäluotettavuustekijöiden, kuten huijareiden toiminnalle.
Ongelman havaitsemista seurasi visiointi ja liiketoiminnan suunnittelu ongelman ratkaisemiseksi ja siten lisäarvon luomiseksi. Keskeisiä asioita olivat muun muassa käytettyjen laitteiden hankintakanavien kartoittaminen, tarvittavien kunnostustoimenpiteiden
arviointi, asiakaskartoitus, myynnin toteuttaminen sekä yrityksen perustamiseen liittyvät
asiat. Visioinnissa ja suunnittelussa käytettiin vertailukohteena malleja käytettyjen autojen kaupasta, joka on vakiinnuttanut asemansa varteenotettavana liiketoimintana jo vuosikymmeniä sitten Suomessa. Visioinnin ja suunnittelun tuloksena saatiin luotua alustava liiketoimintamallihahmotelma, jonka uskottiin vastaavan havaittuun ongelmaan. Visiointi ja suunnittelu toimi perustana liiketoimintaekosysteemin rakenteiden ja roolien
hahmottamisessa.
VihreäOmenan toiminnan strategisena lähtökohtana oli luvussa 2.1.2 mainittu ydinorganisaatioiden ”win-win” -tyyppinen toiminta. Oletuksena oli se, että liiketoimintaekosysteemin tulee rakentua luotettavista ja innokkaista toimijoista eli yhteistyökumppaneista. Arvon luominen ja jakaminen tulee olla avointa ja mutkatonta, mikä tähtää
koko ekosysteemin hyvinvointiin. Ekosysteemin rakentamisessa ja yhteistyökumppaneiden kartoittamisessa arvioitiin myös eri yritysten ympäristöarvoja.
Edellä mainittua ekosysteemin luomisaikaa voidaan pitää Mooren teorian mukaisena
liiketoimintaekosysteemin syntymävaiheena, jossa mietitään muun muassa asiakastarpeen luonnetta, arvolupausta sekä toteutusvaihtoehtoja. Syntymävaiheessa joudutaan
tasapainoilemaan oman idean suojaamisen ja yhteistyötoiminnan välillä. VihreäOmenalle olennaista oli oman ydinosaamisen tarkentaminen, sillä liiketoiminnassa tai
tuotteissa ei ollut immateriaalioikeuksin suojattavia asioita. Ydinosaaminen pyrittiin
suojaamaan erilaisin yhteistyösopimuksin.
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VihreäOmenan liiketoimintaekosysteemi on kuvattu tyypillisen verkkoliiketoiminnan
ekosysteemin (Huang et al. 2009) mukaisesti Kuvassa 6. Nelikulmion keskellä kuvatut
johtavat toimijat ovat ekosysteemin ydin. VihreäOmenan lisäksi Apple on kirjattu johtavaksi toimijaksi. Vaikka Apple ei voi suoranaisesti säädellä käytettyjen laitteiden
kauppaa, se kehittää ja valmistaa tuotteet ja luo siten perustan koko VihreäOmenan
ekosysteemin toiminnalle.
Johtavien toimijoiden lisäksi ekosysteemissä on avaintoimijoita, tukitoimijoita sekä
lisäarvopalveluja tuottavia toimijoita. Avaintoimijat (vaakatasossa olevat lieriöt) ovat
laitetoimittajia, tavarantoimittajia, sekä huolto- ja varaosapalveluiden tarjoajia. Tukitoimijat (nelikulmion keskellä pystyssä olevat lieriöt) tekevät kokonaisuuden tehokkaammaksi ydinosaamisellaan. Tukitoimijoihin kuuluu muun muassa tekniikka- ja tietoliikennepalveluiden tarjoajat, logistiikkayritykset, talous- ja rahoituspalveluiden tarjoajat sekä erilaiset verkostot. Lisäarvopalveluja tuottavia toimijoita (plus-kehikot) ovat
muun muassa vakuutuspalvelut, markkinointipalvelut sekä erilaiset markkinointikanavat. Kuvan alareunassa on kirjattu talousalue sekä yleisimmät liiketoimintaa säätelevät
lait.

Kuva 6. VihreäOmenan liiketoimintaekosysteemi syksyllä 2013.
Tämän diplomityön kirjoitushetkellä, syksyllä 2013, VihreäOmenan liiketoimintaekosysteemillä on menossa toinen vaihe eli laajenemisvaihe, joka tarkoittaa Mooren
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mukaan (1993) syntyneen ekosysteemin levittäytymistä ja sen riippuvuussuhteiden vahvistumista. Yritykselle tämä vaihe tarkoittaa tuotteen tai palvelun syventävän tarkastelun ja kehittämisen lisäksi eri sidosryhmien tarkastelua ja kanavien arviointia. VihreäOmenan liiketoimintaekosysteemi on kehittynyt toimivaksi kokonaisuudeksi, mutta sen
kehittäminen ja arviointi jatkuu. Kehityksen kohteena ovat muun muassa yhteistyökanavat ja niiden lisääminen laitevirtojen kasvattamiseksi, oheistuotetarjonnan kehittäminen sekä palveluiden, kuten vuokralaitepalvelun kehittäminen pääliiketoiminnan rinnalle. Kaiken lähtökohtana on hyvä pitää Mooren ajatusta siitä, että yksittäiselle yritykselle toimintaympäristön ymmärtäminen on menestymisen kannalta ehdottoman tärkeää.

4.4 Liiketoimintamalli
Tässä työssä liiketoimintamallia on tarkasteltu verkkoliiketoiminnan näkökulmasta.
Liiketoimintamallin avulla pystytään kuvaamaan ja ymmärtämään yrityksen liiketoiminnan yksittäisiä prosesseja (Osterwalder et al. 2002). Seuraavassa kuvataan VihreäOmenan liiketoimintamalli Business Model Canvas –työkalun osa-alueiden avulla.

4.4.1 Business Model Canvas
Asiakassegmentit
VihreäOmenan asiakkaiden tarkastelu on tehty yrityksen asiakasrekisterin perusteella
aikavälillä 10/2012 – 09/2013. Asiakkaat voidaan jaotella kahteen pääluokkaan: yksityishenkilöihin (76,4 %) ja yrityksiin (23,6 %). Yritysasiakkaista valtaosa on luovan
alan yrityksiä (54,7 %). Kaikista asiakkaista uusimaalaisia on 46,7 %. Asiakkaista miehiä on 72,9 % ja naisia 27,1 %. (Tietokonekauppa VihreäOmena Oy 2013a)
Yritysasiakkaiden tarpeet vaihtelevat. Erityisesti esille on noussut paljon Applen tuotteita käyttävät luovan alan pienyritykset, kuten mainostoimistot, media-alan yritykset ja
arkkitehdit. Merkittäviä asioita ovat olleet Apple-laitteiden tehokkuus (myös käytettynä)
ja käytettävät ohjelmistot. Lisäksi muun muassa laitteiden ulkoasu on merkittävä, eli
yritykset haluavat välittää tyylikkään kuvan itsestään asiakkaalleen. Käytetyn laitteen
valintaan vaikuttavat eniten laitteen hinta uuteen verrattuna ja käytetylle laitteelle saatava Käyttöturva-takuu.
Yksityisasiakkaiden tarkempi profilointi on haastavaa, sillä asiakkaiden tietojen yksityiskohtaisempi tilastointi vaatisi erillisen tutkimuksen. Yksityishenkilöiden yleisin tar40

ve on päivittää vanha Mac uudempaan ja tehokkaampaan käytettyyn malliin tai siirtyminen PC-maailmasta Mac-maailmaan. Myös yksityishenkilöiden valintaan vaikuttavat
hinta, takuu sekä lisäksi vihreät arvot.

Arvolupaukset
Yrityksen arvolupaukset voivat olla niin laadullisia kuin määrällisiä. VihreäOmenan
laadulliset arvolupaukset liittyvät Apple-brändiin ja verkkokaupan ulkoasuun. Applen
tuotteet ovat tunnettuja ja niihin luotetaan. VihreäOmena jälleenmyy laitteita, joiden
muotoilu ja laatu ovat käytettynäkin erittäin korkealuokkaisia. Lisäksi verkkokaupan
ulkoasulla pyritään välittämään laadullisia arvoja. Etusivun pirteys, viestintä Käyttöturvasta sekä ekologisuudesta ovat asioita, joilla pyritään välittämään luottamusta, helppoutta sekä vihreitä arvoja.
Määrällisiä arvoja ovat käytettyjen laitteiden hinnat verrattuna uusiin malleihin sekä
tilausprosessin yksinkertaisuus. VihreäOmenan käytettyjen laitteiden ikä on keskimäärin kolme vuotta ja niiden hinta on noin puolet uuden vastaavan laitteen hinnasta. Tilausprosessin yksinkertaisuus tarkoittaa tilausprosessissa tarvittavien klikkausten ja erilaisten portaikkojen mahdollisimman vähäistä lukumäärää. Tilausprosessin yksinkertaisuus on ratkaisevaa, sillä iso osa tilauksista tehdään nykypäivänä pohjautuen verkkokaupan luotettavuuteen ja helppouteen, ilman erillistä yhteydenottoa yritykseen.

Kanavat
VihreäOmenan tärkeimmät kanavat liittyvät verkkoon. Valtaosa markkinoinnista ja näkyvyydestä hoidetaan hakukoneiden ja erilaisten verkkomainosten kautta. Verkkomainontaa kohdennetaan erilaisiin kauppapaikkoihin ja alan foorumeihin. Verkkokauppa itsessään sekä VihreäOmenan Facebook-sivut toimivat yhtenä tiedonvälityskanavana. Tiedotettavia asioita ovat perusinformaatio yrityksestä, tuotteista, palveluista sekä
ajankohtaiset uutiset.
Asiakaspalvelu ja -tuki hoidetaan kokonaisuudessaan sähköpostitse sekä puhelimitse.
Iso osa asiakkaiden yhteydenotoista saapuu sähköpostitse, mutta kiireiset yhteydenotot
tulevat lähes poikkeuksetta puhelimitse. VihreäOmenan tavoite on palvella asiakkaitaan
mahdollisimman hyvin, jotta positiivinen viesti yrityksen toiminnasta leviäisi asiakkaiden kautta eteenpäin. Jälkimarkkinointiin ei varsinaisesti ole erillistä kanavaa.
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Laite- ja muita materiaalivirtoja hoitavat eri logistiikkayritykset. Lisäksi osa yksittäisten
laitteiden myyjistä hoitaa laitteiden toimituksen VihreäOmenalle itse. Kanavilla on suuri merkitys yrityksen myyntiin, luotettavuuteen ja asiakkaiden tyytyväisyyteen.

Asiakassuhteet
Verkkoliiketoiminnassa on yleisesti tapana pitää asiakassuhdetta aktiivisesti yllä. Tämä
näkyy parhaiten tilausten jälkeen saapuvina mainos- tai markkinointi- tai palautekyselysähköposteina. VihreäOmenan asiakassuhteet pohjautuvat jatkuvaan verkkonäkyvyyteen sekä verkkokauppaan, mutta kuten edellä tuli esille, erillisiä aktivointitoimenpiteitä asiakassuhteen ylläpitämiseksi ei tehdä. Asiakkailla on mahdollisuus liittyä VihreäOmenan Facebook-ryhmään, jossa voi seurata uutisia, tuotetarjouksia tai tapahtumia.

Tulovirrat
VihreäOmenan tulovirroista valtaosa tulee laitemyynnistä. Hinnoittelumekanismi on
perinteinen ja yksinkertainen: Asiakas maksaa laitteen verkkokaupan tilausprosessissa,
jonka myötä laitteen omistus siirtyy asiakkaalle. Laitteita myös vuokrataan esimerkiksi
tapahtumajärjestäjille, mutta vuokraustoiminta on hyvin pientä.
Valikoimassa on laitteiden lisäksi oheistarvikkeita, kuten tietokonelaukkuja, lisälaitteita,
ulkoisia asemia sekä tehostusosia, nopeita SSD-kovalevyjä ja lisämuisteja. Laitteiden ja
tarvikkeiden lisäksi lisätuotteena on laajennettu takuun kaltainen tuote KäyttöturvaPlus.

Avainresurssit
Avainresurssit jaotellaan fyysisiin, henkisiin ja taloudellisiin resursseihin sekä henkilöresursseihin. VihreäOmenan fyysisiä avainresursseja ovat toimistotila, toimiston työvälineet, messukalusto, varastotila sekä varastossa olevat laitteet. Henkisiä resursseja ovat
yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt yhteistyösopimukset sekä Apple-tuotteiden brändiarvo. Patentteja VihreäOmenalla ei ole.
Taloudellisia resursseja ovat yritystoimintaan otettu aloituslaina sekä liiketoiminnalla
saavutetut rahavarat. VihreäOmenalla on vain yksi työntekijä, joten henkilöresurssit
ovat pienet. Henkilöresursseihin otetaan huomioon myös henkilöstön tietotaito, jonka
avulla liiketoimintaa pyöritetään ja kehitetään eteenpäin. Omien avainresurssiensa lisäksi VihreäOmena käyttää liiketoiminnassaan aktiivisesti yhteistyökumppaneiden eri resursseja, kuten työkaluja, ohjelmistoja, henkilöstöä ja tietotaitoa yhteistyösopimusten
mukaisesti.
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Avaintoiminnot
VihreäOmenan perustoimintoja ovat laitteiden osto, myynti, vaihto, vuokraus ja kierrätys. Näistä avaintoiminnoista ovat tärkeysjärjestyksessä laitteiden osto, myynti sekä
vaihto. VihreäOmenan liiketoiminnan ydin liittyy laitehankintoihin eli hankintakanavien erinomaisuuteen. Ilman hankintakanaviin liittyvää läpimurtoa liiketoimintaa ei olisi
pystytty aloittamaan.
Myös myynti on yritykselle elinehto ja toiminnan tarkoituksen perusta. Myyntiin liittyy
läheisesti toiminnan tunnettavuus. VihreäOmenan myynnin yhtenä perustana onkin näkyvyys verkossa eli verkkomarkkinointi. Lisäksi VihreäOmenan tuotteiden brändiarvo
on maailman huippua, joten tuotteet ovat tunnettuja ja niihin luotetaan. Laitteiden vaihto
on avaintoiminnoista viimeinen, sillä vaihtoja tehdään vähemmän suhteessa suoraan
ostoon ja myyntiin. Laitevaihtoihin liittyvä palvelupotentiaali on kuitenkin suuri, sillä
asiakkaat vaihtavat vanhemman laitteen uudempaan käytettyyn yhä useammin.

Avainkumppanit
Kuten aiemmin tässä työssä on tullut esille, pohjautuu VihreäOmenan toiminta ”winwin” –tyyppiseen yhteistyötoimintaan. Avainkumppaneita kartoitettaessa on huomioitu
yhteistyöyritysten toimintaa, innokkuutta sekä ympäristöarvoja. Tärkeimmät VihreäOmenan yhteistyökumppanit ovat Pohjoismaiden suurin leasing-yritys ja valtuutettu
Apple-huolto. Avainkumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan luonnehtia yleisenä yrityskumppanuutena sekä kehityskumppanuutena. Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että VihreäOmenalla on lukuisia muitakin yhteistyöyrityksiä, mutta niiden merkitys liiketoiminnalle on liiketoimintaekosysteemin kuvauksen mukaisesti vähäisempi.

Kustannusrakenne
Liiketoimintamalleja voidaan kuvata kustannus- ja arvoperusteisina malleina. Kustannusperusteisessa mallissa pyritään kustannusten minimoimiseen ja arvoperusteisessa
mallissa arvon luomiseen. VihreäOmenan liiketoimintamallissa on elementtejä näistä
molemmista katsantokannoista, mutta kustannusrakenne on enemmän arvoperusteinen.
Kustannukset koostuvat pääosin itse laitteista, niiden tarkastuksista sekä kiinteistä liiketoiminnan kuluista, kuten tilavuokrista, markkinointikustannuksista sekä lukuisista pienistä kuluista. Sisäänostettujen laitteiden ja tarvikkeiden sekä laitteiden tarkastusten
osuus kaikista kuluista on 81,4 % (Tietokonekauppa VihreäOmena 2013b).
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Kustannuksista suuri osa määräytyy markkinoiden luoman kysynnän ja tarjonnan perusteella. Esimerkiksi laitteiden sisäänostohinnat ja markkinointikustannukset ovat melko
tarkasti määräytyviä kustannuksia. VihreäOmenan liiketoimintamallista arvoperusteisen
tekee se, että laitteiden tarkastus-, huolto-, ja kunnostustoimenpiteet aiheuttavat kustannuksia, joissa pyritään arvon luomiseen kustannusten minimoimisen sijaan. VihreäOmena pyrkii valtuutetun Apple-huollon välityksellä luomaan käytetyille laitteille erityistä lisäarvoa, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

4.4.2 Ympäristönäkökulma
Kuten aiemmin teoriaosion kappaleessa 3.4 kävi ilmi, on ihmisten kasvava ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen arvostus johtanut markkinoilla kulutuskäyttäytymisen
muutokseen. Tämä muutos on ajanut – ja ajaa yhä voimakkaammin – yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ympäristöasiat huomioon ottaen.
Yrityksen suhdetta ympäristöasioihin voidaan tarkastella yhteiskuntalähtöisestä ja kilpailullisesta näkökulmasta. Yhteiskuntalähtöinen näkökulma tarkoittaa ympäröivän yhteiskunnan asettamia rajoitteita ja velvoitteita ympäristön hyväksi. VihreäOmenan liiketoimintaa säätelee yleiset ja toimialakohtaiset säädökset. Yleisellä säätelyllä tarkoitetaan
tässä yhteydessä kaikkia toimijoita koskevia jäte- ja ympäristönsuojelulakeja, joiden
tarkoituksena on yleisesti estää ympäristön pilaantuminen ja ehkäistä syntyvän jätteen
määrää. Toimialakohtaisina säädöksinä voidaan pitää sähkö- ja elektroniikkatuotteille
tarkoitettuja erillissäädöksiä, kuten niiden energiankulutukseen, kierrätykseen ja loppukäsittelyyn viittaavia säädöksiä.
VihreäOmenan liiketoiminnassa on huomioitava käyttö- ja korjauskelvottomien laitteiden ja niiden varaosien oikeanlainen kierrättäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa jätteeksi päätyvien osien ja komponenttien kierrättämistä sähkö- ja elektroniikkaromuna,
metalliromuna, energiajakeena sekä sekajätteenä. Tässä yhteydessä on hyvä huomata,
että liiketoiminnan pääajatus on käyttökierrättää tietokoneita ja niiden oheislaitteita,
mikä on kierrätyksen tehokkain muoto syntyvän jätteen määrän vähentämiseksi.
Kilpailullisessa näkökulmassa ympäristöasioita hyödynnetään liiketoiminnan tehostamiseksi. Ympäristöarvoja voidaan vaalia kehittämällä toimintoja, tuotteita ja palveluja
ympäristöystävällisemmiksi tai luomalla ratkaisuja, jotka edistävät tämänhetkistä ympäristötilannetta. VihreäOmenan toiminnassa ympäristöarvoja edustetaan palvelulla, jossa
tulevat laitteet tarkastetaan ja kunnostetaan niin, että niitä voidaan käyttää edelleen nii44

den alkuperäiseen tarkoitukseensa. Laajemmassa tarkastelussa tämä tarkoittaa ympäristötilanteen edistämistä, sillä käyttökierrätys pidentää laitteiden elinkaarta ja ehkäisee
siten syntyvän elektroniikkajätteen määrää.
VihreäOmenan yhteistyökumppanit edustavat myös vihreitä ympäristöarvoja. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa suomalainen kannettavien tietokoneiden laukkuja ja
muita oheistarvikkeita kierrätysmateriaaleista valmistava designyritys, logistiikkaa hoitava ekologinen rahti- ja lähettipalveluyritys sekä loppukierrätyksestä vastaava yhdistys.
Ympäristöarvoja edustavalla kokonaisuudella pyritään luomaan kattavampi ja tehokkaampi malli kestävän ja pitkäkestoisen liiketoiminnan tueksi. Onnistunut ympäristöimago vaikuttaa kuluttajien päätöksentekoon positiivisesti, mikä on osaltaan yrityksen
menestymisen perusta.
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5 Tutkimustulokset
Luvun tavoitteena on kuvata tutkimuksessa havaitut VihreäOmenan liiketoiminnan toimintaedellytykset ja luoda ymmärrystä niistä. Toimintaedellytyksillä tarkoitetaan havaittuja liiketoiminnallisia haasteita sekä mahdollisuuksia. Tulokset jaetaan kahteen
pääosa-alueeseen: liiketoimintaekosysteemin ja liiketoimintamallin mukaisiin toimintaedellytyksiin. Tuloksia pyritään tarkastelemaan ja arvioimaan sekä teoreettisesta että
käytännöllisestä näkökulmasta.

5.1 Liiketoimintaekosysteemin toimintaedellytykset
5.1.1 Liiketoimintaekosysteemin syntymävaihe
Aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan liiketoimintaekosysteemin syntymävaiheen
haasteita yrityksille ovat yhteisen arvolupauksen määritteleminen sekä tiedon jakaminen
ja rajaaminen niin, etteivät kilpailevat yritykset pääse hyötymään uudesta ideasta. Tämä
tarkoittaa tasapainoilua suojattavan tiedon ja jaettavan tiedon välillä. VihreäOmenan
liiketoiminta on lähtökohdiltaan palvelupohjainen, eikä toiminnan suojaaminen immateriaalioikeuksin ole mahdollista. Ekosysteemin syntymävaiheen kokonaisuutta luodessa
tuli hyvin tarkkaan miettiä, mitä tietoa ja asioita voitiin turvallisesti jakaa yhteistyökumppaneiden kanssa.
VihreäOmenan ekosysteemin syntymävaiheessa yksi haasteellisimmista asioista oli luoda yhteistyökokonaisuus, joka kestää pitkän tähtäimen toimintaa. Avaintoimijoilla, kuten Apple-huollolla ja suurimmalla laitetoimittajalla oli olemassa valmiit prosessinsa
omien ydinliiketoimintojensa pyörittämiseksi. Ydinliiketoimintojen taustalla vaikuttavat
tietyt strategiat ja arvopohjat, jotka nousivat yhteistyön suunnittelussa esille. Haasteena
oli luoda malli, joka tukee ja luo lisäarvoa kaikille osapuolille niin, että niiden ydinliiketoiminnot eivät häiriinny. Yhteistyökumppaneiden kanssa luodut prosessit pyrittiin suojaamaan yhteistyösopimuksin. Yhteistyösopimuksia kirjattaessa korostui neuvottelutaidon merkitys.
Ekosysteemin syntymävaiheessa korostui myös yleinen liiketoiminnan monimuotoisuus. VihreäOmenan perusliiketoiminta vaati yhteistyön aloittamista eri tukitoimijoiden,
kuten logistiikka-, tekniikka-, tietoliikenne- ja rahoituspalveluja tuottavien yritysten
kanssa. Monimutkaisen kokonaisuuden hallinta osoittautui kehitysvaiheessa ajallisesti
ja toiminnallisesti haastavaksi tehtäväksi. Esimerkiksi pelkästään rahoituksen hakemi46

nen vaati valtavasti ponnisteluja, sillä neuvotteluja käytiin lukuisten toimijoiden kanssa.
Yksi hakemus piti sisällään itse hakemuskaavakkeen lisäksi muun muassa liiketoimintasuunnitelman, tulos- ja rahoitussuunnitelman sekä yrittäjän cv:n. Näiden raporttien laatiminen ja valmius neuvotella niiden pohjalta vaativat oman kuluttavan panoksensa
muun suunnittelun ja kehityksen rinnalla.
Liiketoimintaekosysteemin syntymävaiheeseen liittyy monia mahdollisuuksia. VihreäOmenan taival oli alkutekijöissään, joten uuden toiminnan suunnittelu ja luominen oli
joustavaa. Taustalla ei ollut suurta ja kangistunutta organisaatiota tai raskaita prosesseja
hidastamassa ideointia ja niiden toteuttamista. Myös yhteistyökumppaneiksi pystyttiin
haarukoimaan innokkaita ja kehityksestä kiinnostuneita yrityksiä.
Käytettyjen tuotteiden kaupan kokonaisuuteen liittyvässä suunnittelussa haettiin vertailupohjaa käytettyjen autojen kaupasta, joka on jo kymmeniä vuosia sitten vakiinnuttanut
asemansa varteenotettavana liiketoimintana Suomessa. Tämä perspektiivi mahdollisti
kokonaisuuden hyödyllisen tarkastelun laatikon ulkopuolelta. Havaintoja saatiin käytettyjen tuotteiden hankintaan, myyntiin ja kunnostuksiin liittyvissä asioissa. Myös ruohonjuuritasolla pyrittiin hyödyntämään erilaisia vertailumahdollisuuksia. Esimerkiksi
verkkokaupan rakenteen ja ulkoasun kehittämisessä pystyttiin tekemään vertailuja kotimaisiin ja ulkomaisiin verkkokauppoihin.

5.1.2 Liiketoimintaekosysteemin laajenemisvaihe
Liiketoimintaekosysteemin laajenemisvaiheessa haasteita aiheuttavat aiemman tiedon
mukaan voimistuva yhteistyön tarve markkinamassojen saavuttamiseksi sekä kasvava
kilpailutilanne. Markkinamassojen saavuttamiseen liittyy voimakkaasti yrityksen oma
kasvu sekä yhteistyön voimistaminen. Lähtökohtainen tavoite on saada liiketoimintakokonaisuus kasvamaan ja kehittymään niin, etteivät kilpailevat tahot pääse kukoistamaan
markkinoilla.
VihreäOmenan tapauksessa käytäntö vastasi voimakkaasti teorian mukaisiin haasteisiin.
Yrityksen kasvaminen oman kassan avulla osoittautui pitkäjänteiseksi ja haastavaksi
tavoitteeksi. Perusliiketoimintojen ylläpito, kehittäminen ja kasvu samassa yhtälössä
altistivat niin henkiset, fyysiset kuin taloudellisetkin resurssit kovalle koetukselle. Sama
koski muitakin ekosysteemin avaintoimijoita.
VihreäOmenan tapauksessa liiketoimintaekosysteemin taustalla toimii erittäin dominoivasti laitteiden valmistaja eli Apple, joka säätelee ja valvoo hyvin tarkasti toimit47

tajiaan, jälleenmyyjiään sekä huoltojaan. Tämä dominointi ei voi suoranaisesti kohdistua VihreäOmenan liiketoimintaan, sillä Applella ei ole oikeutta puuttua käytettyjen
laitteiden jälleenmyyntiin. Dominointi nousi haasteena esille kuitenkin niissä tilanteissa,
joissa yhteistyötoimintaa haluttiin vahvistaa Applen valtuuttaminen tahojen kanssa.
Esimerkiksi Apple-huollon toiminnan ja huoltosysteemin ulkopuolisten tarvikeosien
kohdalla ilmeni ristiriitaisuuksia, joiden vuoksi tuli tarkoin määritellä tilannekohtaiset
toimintamallit, vastuut ja velvollisuudet.
Liiketoimintaekosysteemin laajenemisvaiheessa yritysten kasvun lisäksi myös liiketoimintaekosysteemin toimijoiden lukumäärä luonnollisesti kasvaa. Kasvu vaatii onnistuakseen joustavaa yhteistyötä sekä jatkuvaa tilannehallintaa. VihreäOmena pyrki kasvattamaan laitetoimittajiensa määrää, jottei liiketoiminta olisi yhden suuren toimittajan
varassa liian vahvasti. Liian vahvat riippuvuussuhteet pienen ekosysteemin eri toimijoiden välillä voivat johtaa muutostilanteissa vakaviin ongelmiin. Laitetoimittajien lukumäärän kasvattamisen lisäksi oli vireillä erilaisia suunnitelmia oheistuote- ja varaosatoimittajien lukumäärän kasvattamiseksi.
Uusien kanavien ja yhteistyömallien aloittaminen vaati käytännössä lukuisia tapaamisia,
neuvotteluja, yhteisten päämäärien hiomista sekä kykyä viedä asioita eteenpäin. Haasteellista näissä prosesseissa oli lopullisen sopimuksen muotoileminen molempia osapuolia tyydyttäväksi. Haastetta lisäsi myös yrittäjän yksinäisyys eli toiminta ainoana
osakkaana ja itsenäisenä liiketoiminnan toimeenpanijana. Liiketoiminnan tohinassa voi
olla vaikeaa havaita, milloin mukaan on suotavaa ottaa asiantuntijoita, osakkaita, liiketoiminnan ulkopuolisia rahoittajia tai työntekijöitä.
Liiketoimintaekosysteemin laajentumiseen sisältyi haasteiden lisäksi myös mahdollisuuksia. Toteutunut yhteistyö ja toimintojen kehittyminen vahvisti toimijoiden välisiä
sidossuhteita. Tämän myötä luotettavuus lisääntyi ja prosessien tehokkuutta voitiin kasvattaa. Lisäksi liikevaihdon kasvu eli ekosysteemiin virtaavat taloudelliset resurssit loivat mahdollisuuksia uusille ideoille ja aluevaltauksille. Ekosysteemin toimijoiden yhteisesti luoma arvo kasvoi suuremmaksi kuin yksittäisten toimijoiden luoman arvon summa. Tätä kokonaiskehitystä tuki Suomen talousalueen kehittynyt infrastruktuuri ja luotettavat tietoliikenne- sekä logistiikkapalvelut.
VihreäOmenan kilpailukenttä on siinä määrin erikoinen, ettei varsinaisia ulkopuolisia
haastajia ole toistaiseksi ilmaantunut markkinoille. Tämä johtunee siitä, että käytettyjen
Apple-tuotteiden keskitetty saanti on haastavaa ja toiminta käytettyjen laitteiden parissa
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poikkeaa markkinoilla olevien eri toimijoiden ydintoiminnasta. Tämä on ollut liiketoiminnan kannalta suuri mahdollisuus, sillä ilman painostavaa kilpailutilannetta on saatu
lisäaikaa ekosysteemin kehittymiselle. On kuitenkin syytä varautua kilpailuasetelman
muutokseen, joka tullee viimeistään siinä vaiheessa, jos VihreäOmenan liiketoiminta
edelleen kasvaa ja sen toimivuus huomataan laajemmin. Seuraavassa kappaleessa perehdytään tarkemmin VihreäOmenan liiketoimintamallin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

5.2 Liiketoimintamallin toimintaedellytykset
VihreäOmenan liiketoimintamallin sisältämät haasteet ja mahdollisuudet käsitellään
Business Model Canvas –työkalun osa-alueiden mukaisesti. Aiemman tiedon mukaan
liiketoimintamallissa ja sen kehittämisessä haastavaa on liiketoimintamallin kokonaisuuden hahmottaminen ja sen osa-alueiden oikeanlainen ymmärtäminen.
Liiketoimintamallin ydin, arvolupaukset, ovat VihreäOmenan tapauksessa olleet liiketoiminnan alusta alkaen selkeitä. Applen brändiarvo on erittäin suuri, ja sen avulla muita arvoja, kuten kaupan luotettavuutta ja käytettyjen laitteiden edullisuutta on pystytty
välittämään asiakkaille. Verkkoliiketoiminnassa verkkokaupan ulkoasulla ja sisältöinformaatiolla on suuri merkitys arvolupausten viestinnässä. Haasteita arvolupaukseen
liittyen on ollut viestinnän raikkaudessa sekä riittävän uusiutumiskykyisen ulkoasun
ylläpitämisessä.
VihreäOmenan asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yrityksistä. Yksityisasiakkaiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan kattavasti, mutta haasteita on ilmennyt erityisesti yritysasiakkaiden kohdalla. Käytettyjen laitteiden massamyynti on haastavaa, sillä
jokainen laite on käytettynä erilainen. Lisäksi yritysmarkkinoinnin kohdentaminen on
osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi. Yritysasiakkaiden tarkempi profilointi vaatisi erillisen tutkimuksen, jotta markkinointiin suunnatut varat saataisiin kohdennettua oikein.
Tämän lisäksi asiakassuhteiden aktiiviseen ylläpitoon voitaisiin suunnata enemmän resursseja etenkin siinä vaiheessa, kun liiketoiminta laajenee ja kehittyy.
VihreäOmenan tulorakenne on yksinkertainen, eikä siihen liity merkittäviä haasteita.
Lähes koko liikevaihto tulee laitemyynnistä, jossa asiakas maksaa laitteen ennen sen
toimittamista. Rahoituspalvelut tarjoaa ulkopuolinen yritys, joka kantaa riskin tarjoamistaan lasku- ja osamaksupalveluista. Rahoituspalveluja tarjotaan vain yksityisasiakkaille. Tulevana potentiaalisena kehitysmahdollisuutena on tarjota yrityksille leasing49

rahoituspalvelua. Lisäksi vuokralaitteiden kautta saatavien tulojen kasvattaminen vähentäisi liikevaihdon riippuvuutta laitemyynnistä.
Käytettyjen laitteiden arvo on määräytyy laitteen mallin, spesifikaatioiden, iän ja kunnon mukaan. Kustannusrakenne vaatii tarkkaa kokonaisvaltaista hinnoittelupolitiikkaa,
sillä katemarginaalit ovat suhteellisen pieniä. VihreäOmenan liiketoiminta perustuu
volyymeihin, joten alun haasteena on ollut laitteiden tarkastuksiin liittyvät kustannukset
ja niiden optimoiminen. Lisäksi toimitusketjun ja logistiikkakanavien merkitys on korostunut. Kuljetuskustannukset syövät käytettyjen laitteiden katteita, joten laitteiden
tarkastukset, kunnostustoimenpiteet ja varastointi on taloudellista hoitaa samassa paikassa. Joustavuutta kustannusrakenteeseen on tuonut kiinteiden kustannusten suhteellisen pieni osuus ja mahdollisuus joustaa esimerkiksi palkkakustannuksissa.
VihreäOmenan avaintoimintoja ovat laitteiden osto, myynti sekä vaihto. Ostotoiminnassa on haasteellista saada kattava laitevirta sisään riittävän edullisesti, jotta liiketoiminta
pysyy kannattavana ja uskottavana. Täten edellä mainittu hinnoittelupolitiikka korostuu
myös avaintoimintojen kohdalla. Myynti on toteutunut ja kehittynyt tavoitteiden mukaisesti, mutta haasteena on ilmennyt kuukausikohtaiset kausivaihtelut. Ilmiöön voidaan
vastata tehostamalla verkkomarkkinointia ja laajentamalla näkyvyyttä. Avaintoiminnoista viimeisen, vaihtopalvelun, haasteena on laitteen käyttökatkos, sillä asiakas joutuu
toimittamaan vanhan koneensa tarkastukseen ennen vaihtolaitteen toimittamista. Vaihtopalvelu nähdään usein kuitenkin positiivisena lisäpalveluna, jonka vuoksi käyttökatkoksen aiheuttama haitta aiheutuu harvoin kaupan esteeksi.
Avaintoimintoja hallitaan avainresurssien ja avainkumppanien avulla. Liiketoiminnan
kannalta kriittisimpiä resursseja ovat laitemäärät, varastotilat, rahavarat sekä henkilöresurssit eli yrittäjä. Laitemääriä pystytään hallitsemaan kohtalaisen hyvin joustavan
hinnoittelun avulla, mutta tilat ja rahavarat ovat luoneet erityisiä haasteita. Suuret ja
satunnaiset laite-erät saavat niin varastotilat kuin myös yrityksen kassan tiukoille. Tämä
vaatii kykyä sopeutua tilapäisiin erikoismenettelyihin.
Yrittäjän toiminta on hänen henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa varassa. Into ja motivaatio ajavat eteenpäin, mutta liiketoiminta voi ajaa yrittäjän myös ahtaalle. Henkistä ja
fyysistä tilaa on pyrittävä havainnoimaan aktiivisesti, jotta loppuunpalamisen riski saadaan minimoitua. Omien avainresurssiensa lisäksi VihreäOmena on pystynyt käyttämään avainkumppanien resursseja hyödyksi. Esimerkiksi tilojen suhteen on tehty erityisratkaisuja, joilla kausittaiseen tilantarpeeseen on pystytty vastaamaan. Lisäksi muun
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muassa laitteiden pakkauslaatikoihin kuluneita suunnittelu- ja valmistuskustannuksia on
pystytty jakamaan avaintoimijoiden kanssa. Yhtenäisten avainresurssien käyttö mahdollistaa tehokkaamman liiketoiminnan kehittämisen.
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6 Keskustelu
VihreäOmenan liiketoimintaekosysteemin ja liiketoimintamallin haasteiden ja mahdollisuuksien havainnointi kumpusi vahvasti käytännön yrittämisestä. Vakiintuneiden rutiinien ja toimintojen vuoksi käytännön kokonaisuutta oli ajoittain haasteellista tarkastella objektiivisesti. Tutkimus pyrki kuvaamaan tosielämän ilmiöitä niiden todellisessa
kontekstissa. Tutkimustulokset eivät ole absoluuttisia totuuksia, vaan ne ovat tutkijan
näkemyksiä todellisuudesta. Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästi lukijan
saama käsitys kokonaisuudesta, jota kirjallisuusselvitys ja tapauksen tutkimusosio pyrkivät yhdessä antamaan.

6.1 Tulosten merkitysten arviointi ja johtopäätökset
Tutkimustuloksia voidaan tarkastella tulosten kuvaamisen perusteella laajemmasta
ekosysteemin perspektiivistä tai lähemmästä liiketoimintamallin perspektiivistä. Tuloksia voidaan hyödyntää jommankumman perspektiivin pohjalta tai yhdistämällä niitä.
Tutkimusta ja sen tuloksia voidaan käyttää käytetyn kulutuselektroniikan liiketoimintaekosysteemin ja liiketoimintamallin elementtien tarkasteluun ja toimintamahdollisuuksien reflektoimiseen. Tätä tietoa voivat hyödyntää tehokkaimmin yrittämisestä kiinnostuneet henkilöt, jotka ovat avoimia kohtaamaan kulkemansa uoman ulkopuolisia ilmiöitä.
Havaittujen ekosysteemin syntymävaiheen haasteiden ja mahdollisuuksien valossa ympäristössä olevia ideoita ja oppeja tulisi valjastaa hyödyksi oman kokemuksen ja intuition rinnalle, jotta liiketoimintaekosysteemin syntymävaiheen suunta saataisiin pidettyä
mahdollisimman optimaalisena. Liiketoimintaa on mahdollista pyörittää pienin resurssein, mutta tällöin yhteistyön sekä julkisten rahoituspalveluiden merkitys korostuu. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että liiketoimintaekosysteemin syntymävaiheessa yhteistyökokonaisuuden ymmärtämisen ja hallinnan merkitys on suuri.
Liiketoimintaekosysteemin laajenemisvaiheessa ilmenee kaikenlaiselle liiketoiminnalle
hyvin yleisiä kasvukipuja. Ekosysteemin yksittäisten avaintoimijoiden ydinliiketoimintojen kasvu ja kehitys voi horjuttaa vallinnutta yhteistyöasetelmaa. Yhteiset päämäärät
tulisi olla erittäin selkeitä ja niiden toteuttaminen tarkasti sovittua, jotta ne voitaisiin
saavuttaa olosuhdemuutoksista huolimatta. Kasvukivut voivat kääntää kehitysfokuksen
pyörimään ongelmakohtien ympärille, minkä johdosta itse kehitystyö viivästyy. Tämän
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vuoksi kehittäjien olisi hyvä pyrkiä tasaisin väliajoin katsomaan kokonaisuutta laajemmasta perspektiivistä.
Yhden tapaustutkimuksen tulosten pohjalta on ymmärrettävästi haastavaa ammentaa
avaimia erilaisille kilpailutilanteille. Käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan kauppa on
murrosvaiheessa, ja tämän työn tulokset kuvaavat yhden kilpailuasetelman yhdessä aikaikkunassa. Kilpailuasetelman muutosten vaikutusta ekosysteemin toimijoihin ja sidossuhteisiin tulisi pyrkiä mallintamaan erilaisin skenaarioin. Tällöin pystytään varautumaan paremmin tuleviin haasteisiin ja luomaan pitkän tähtäimen liiketoimintaa.
Tutkimustulosten tarkastelu lähemmästä liiketoimintamallin perspektiivistä antaa
avaimia yksittäisille ratkaisuille ja toiminnoille. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että
käytetyn kulutuselektroniikan verkkokaupassa innokkuus ja viestinnän raikkaus korostuvat. Yritysten tulisi kuunnella herkkyydellä asiakassegmenttiensä tarpeita ja odotusarvoja. Tarpeisiin tulisi vastata käyttämällä oikeita välineitä ja kustannustehokkaita kanavia. Kokonaisuus kehittyy pienten yksittäisten edistysaskeleiden summasta.
Verkkokaupassa kulurakenne on kiinteiden kustannusten kohdalla kilpailukykyinen,
mutta se ei itsessään takaa yrityksen kykyä tuottaa positiivista tulosta. Kulutuselektroniikan kauppa on puhtaasti volyymibisnestä myös käytettyjen tuotteiden kaupassa. Tämän vuoksi ansainta- ja katetarkastelussa tulisi keskittyä erilaisiin mahdollisuuksiin
vaikuttaa muuttuvien kustannusten osuuteen.

6.2 Yhteiskunnallinen viitekehys ja jatkotutkimusehdotukset
Tutkimusosion pohjalta voidaan todeta, että verkkokauppa soveltuu hyvin myös käytetylle tavaralle. Verkkoliiketoiminnan yleinen kuva on kehittymässä yhä vahvemmin
vihreiden arvojen ja trendien ympärille. Vallitseva heikko eurooppalainen taloustilanne
luo yrityksille suuria haasteita, mutta käytettyjen tuotteiden kaupassa tämä tuo myös
mahdollisuuksia. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia uudenlaisista edullisista ja luotettavista vaihtoehdoista. Heikko taloustilanne on lisäksi siirtänyt mielenkiinnon painopistettä suuryritysten toiminnasta pienyritysten potentiaaliin. Nämä edellä mainitut elementit tukevat käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan verkkoliiketoiminnan kehitystä.
Jatkotutkimusaiheena voidaan nähdä laajemmin käytetyn kulutuselektroniikan kauppaan liittyvät ekosysteemit ja niiden yksittäisten toimijoiden liiketoimintamallit. Tämän
työn tulosten sisältämät hyödyt saataisiin valjastettua tehokkaammin rinnakkaisten tutkimusten avulla. Tutkimuksessa nousi esille muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mil53

laisia käytetyn kulutuselektroniikan liiketoimintaekosysteemejä löytyy Suomesta? Millaisia liiketoimintaekosysteemejä on olemassa Suomen ulkopuolella? Millaisia liiketoimintamalleja suositaan käytetyn kulutuselektroniikan verkkokaupassa? Näihin kysymyksiin vastaaminen loisi lisää ymmärrystä kestävää kehitystä noudattavien, käytetyn
tavaran kaupan alalla toimivien yritysten toimintaedellytyksistä. Olkoon tämä työ innoittamassa tutkijoita syventymään aihepiiriin. Toivon, että myös tulevat yrittäjät saavat
tästä tutkimuksesta tukea omaan liiketoimintaansa ja siihen liittyvän seuraavan askeleen
ottamisessa.
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7 Yhteenveto
Tutkimuksen tausta pohjautuu Tietokonekauppa VihreäOmenan liiketoiminnan suunnitteluvaiheen havaintoon siitä, että Suomessa käytetyn kulutuselektroniikan kauppa on
huomattavasti muita Pohjoismaita jäljessä. Käytetyn tavaran vähittäiskauppa voidaan
jakaa terminologisesti kolmeen eri sektoriin, joita ovat uudelleenkäyttö, käytetyn tavaran kauppa ja kierrätys. Käyttökierrätys terminä tässä diplomityössä sisältää elementtejä
näistä kaikista sektoreista. Käyttökierrätyksellä tarkoitetaan käytetyn tavaran myymistä
sellaisenaan tai kunnostettuna tuotteen alkuperäiseen tarkoitukseen. Käyttökierrätettävän tuotteen kelvottomat osat kierrätetään.
Tutkimusongelma liittyy edellä mainittuun havaintoon käytetyn kulutuselektroniikan
kaupan tilasta Suomessa. Alan toimintamallit ovat sekalaisia ja niiden sisältämää todellista potentiaalia ja mahdollisuuksia ei täysin päästä hyödyntämään. Tilastokeskuksen
käyttämässä toimialaluokituksessa ei ole käytetyn tavaran kauppaa erillisenä jaotteluna,
mikä tekee alan tarkastelusta haastavaa.
Tutkimuksen tavoite oli selvittää toimintaedellytyksiä liittyen käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan liiketoimintaan. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena Tietokonekauppa VihreäOmenan ensimmäisestä liiketoimintavuodesta vuosina 2012-2013. Tutkimuksessa kuvattiin VihreäOmenan ekosysteemi ja liiketoimintamalli. Lisäksi selvitettiin liiketoimintaan liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Tapaustutkimusmenetelmän
lisäksi tutkimuksessa on piirteitä useamman tutkimusmenetelmän käytöstä, sillä kerättyyn aineistoon sisältyi myös tilastollista dataa.
Tutkimuksen rajaus on toteutettu pääelementtien eli liiketoimintaekosysteemin ja mallin avulla. Käsitteistöt ja määritelmät on pyritty rajaamaan käyttökierrätykseen soveltuvimpien mallien avulla. Itse tutkimuskohde on osaltaan luonut omat rajaavat tekijänsä tutkimukselle.
Tutkimustulokset on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa koskee liiketoimintaekosysteemin syntymävaihetta. Havaitut haasteet liittyvät lisäarvoa tuottavan yhteistyökokonaisuuden luomiseen ja hallintaan. Lisäksi liiketoiminnan suojaaminen osoittautui
haastavaksi tehtäväksi. Mahdollisuutena nähtiin alkuvaiheen luomisen ketteryys sekä
vertailumallien kartoittaminen muista käytetyn tavaran kauppaan liittyvistä ekosysteemeistä.
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Tutkimustulosten toinen osa koskee liiketoimintaekosysteemin laajenemisvaihetta. Havaitut haasteet liittyivät itse ekosysteemin kasvuun, sen yksittäisten toimijoiden kasvuun
sekä niiden aiheuttamiin ilmiöihin. Mahdollisuutena havaittiin yhteistyötoiminnan vahvistuminen sekä sen luomat uudet mahdollisuudet. Lisäksi liikevaihdon kasvu eli
ekosysteemiin virtaava varallisuus loi uusia mahdollisuuksia.
Tulosten kolmas osa käsittelee liiketoimintamallia. Haasteet liittyivät käytännönläheisiin asioihin, kuten viestintään, yritysasiakkaisiin, kustannusrakenteisiin sekä avainresurssien hallintaan. Liiketoimintamallin kartoittamisen ja siihen liittyvien haasteiden
tunnistamisen myötä liiketoimintamallia voidaan kehittää tuomalla siihen uutta sisältöä
sekä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.
Tuloksia voidaan käyttää käytetyn kulutuselektroniikan liiketoimintaekosysteemin ja
liiketoimintamallin elementtien tarkasteluun ja toimintamahdollisuuksien reflektoimiseen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan
liiketoimintaekosysteemin toimijoiden välisen yhteistyön merkitys on suuri. Ekosysteemin kehittyessä on syytä varautua kasvukipuihin, jotka vaikuttavat niin yhteistyösidoksiin kuin myös yrityksen yksittäisiin toimenpiteisiin. Käytetyn kulutuselektroniikan verkkoliiketoiminnassa on oleellista panostaa viestinnän raikkauteen, asiakkaiden todellisiin tarpeisiin sekä kustannusrakenteeseen.
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