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Tiivistelmä
Digitaalisista innovaatiosta on tullut nopeasti edellytys kaikkien yritysten jatkuvuudelle
riippumatta toimialasta. Samaan aikaan yritysten sisäisesti tuottaman arvon merkitys on
vähenemässä, minkä vuoksi avoimia innovaatiomalleja ja yhteiskehittämistä on esitetty
ratkaisuksi nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Kiinteistö- ja
rakennusalaa sekä sen yrityksiä on yleisesti kritisoitu laiskasta kehittämisestä ja
tutkimuksen vähäisyydestä sekä innovaatiotoiminnan kehnosta tuloksellisuudesta.
Lisäksi ala on jäänyt jälkeen digitalisaatiossa ja avoimien innovaatiomallien sekä
yhteiskehittämisen hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa on vähäistä.
Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä digitaalisten innovaatioiden ja
yhteiskehittämisen haasteista ja keinoista kiinteistö- ja rakennusalan pk-yrityksissä.
Lisäksi selvitetään mitä organisaatioiden innovaatiotoiminnalla ja yhteiskehittämisellä
ymmärretään yleisesti ja millaisia innovaatiotoiminnan malleja on olemassa yritysten
liiketoiminnan digitalisointiin.
Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena ja työssä on hyödynnetty
abduktiivista päättelytapaa. Tapaustutkimusta tukee kirjallisuuskatsaus, jossa on luotu
yritysten innovaatiotoiminnan ja yhteiskehittämisen teoreettinen viitekehys.
Tutkimuskysymyksiin on vastattu sekä empiirisen osuuden että teoreettisen tarkastelun
perusteella. Tutkimuksen empiirinen aineisto koottiin esihaastatteluiden ja neljän
kiinteistö- ja rakennusalan pk-yrityksen kanssa järjestetyn työpajan kautta.
Tutkimuksen tulokset osoittavat kolme keskeistä kiinteistö- ja rakennusalan pk-yritysten
haastetta, jotka jarruttavat yritysten innovaatiotoimintaa ja yhteiskehittämisen
hyödyntämistä alan digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimuksen perusteella
alan yritykset eivät omaa tarvittavaa ymmärrystä digitaalisesta liiketoiminnasta eikä eikä
tiedetä miten sen kehittämisessä päästäisiin alkuun. Lisäksi kiinteistö- ja rakennusalan
yrityksiltä puuttuu resursseja, osaamista ja valmiita yhteistyöverkostoja digitaalisen
liiketoiminnan kehityksen tueksi. Tutkimuksen tulokset viittaavat myös siihen, että alan
pk-yritysten innovaatiotoiminta on hyvin tuotekeskeistä asiakaskeskeisyyden sijaan ja
innovaatiot ovat luonteeltaan inkrementaalisia.
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Abstract
Digital innovations has become a main driver for the continuity of all businesses regardless of industry. Simultaneously, the significance of companies internal value creation is
decreasing which is why open innovation models and co-creation have been presented as
a solution to the challenges of a rapidly changing business environment. The real estate
and construction industry has been criticized for its slow development, lack of research,
and the poor performance of innovation activities. Additionally, the sector is lagging behind other industries in digitalization and in utilizing open innovation and co-creation
practices.
This study aims to increase understanding of the challenges of digital innovation and cocreation in real estate and construction SMEs. Furthermore, the study clarifies how innovation and co-creation are generally understood and which kind of innovation models exist for the digitalization of businesses.
The study is conducted as a qualitative case study and abductive reasoning is utilized. The
case study is supported by a theoretical framework for innovation activities and co-creation which is utilized together with empirical research to answer research questions. The
empirical data of the study is gathered through preliminary interviews and workshops
with four real estate and construction SMEs.
The results of the study show three key challenges for SMEs in real estate and construction, which inhibits the innovation activities and execution of co-creation in the development of digital business. According to the study, companies in the sector do not have the
necessary understanding of digital business, nor are they aware of how to get started in
its development. Additionally, real estate and construction SMEs have insufficient resources, capabilities and networks to support the development of digital business. The
results of the study also suggest that the innovation activity of SMEs in the field is focused
on products instead of customers and innovations are mostly incremental instead of radical.

Keywords innovation, co-creation, open innovation

Alkusanat
Tätä diplomityötä alettiin valmistetelemaan vuoden 2016 lopussa, kun Tampereen
teknillisen yliopiston kanssa yhteistyössä perustettu kiinteistö- ja rakennusalan
yhteiskehittämisalusta CORELAB haki muotoaan. Työkokemukseni kiinteistö- ja
rakennusalalta ja perehtyminen sen digitalisaatioon ovat antaneet minulle laajan
käsityksen alalle ominaisista ongelmista ja samalla kasvattaneet turhautumistani alan
juurtuneeseen innovaatiotoimintaan.. CORELABin myötä syntynyt mahdollisuus
parantaa alan innovaatiotoimintaa loi täydelliset puitteet tämän työn toteutumiselle ja
motivaatiolle. Lisäksi työtä vauhditti kilpajuoksuni Länsimetro-hanketta vastaan, sillä
olen vuosia luvannut valmistua ennen kuin metro kulkee Espooseen.
Diplomityön kirjoittaminen oli prosessina erittäin haastava, sillä samaan aikaan johdin
Unrealer Oy:tä toimitusjohtajan roolissa, toimin osana Diili-tutkimushanketta, edistin
CORELABin kehittymistä ja toimin neuvonantajana kiinteistötransaktioissa. Tämän
myötä tutkimus on aiheuttanut paljon valvottuja öitä, ylitsepääsemätöntä turhautumista
ja ajoittain myös voimakkaita kirosanoja. Samaan aikaan kuitenkin olen tämän työn
myötä luonut laajemman käsityksen kiinteistö- ja rakennusalan innovaatiotoiminnasta,
mikä on valanut uskoa tämän itselle hyvin rakkaan toimialan tulevaisuudesta. Tämän
työn myötä voin omasta puolestani todeta, että yhteiskehittämisellä on runsaasti
potentiaalia viedä lähitulevaisuudessa kiinteistö- ja rakennusalan innovaatiotoiminta
uudelle tasolle ja nostaa ala digitaalisesta suosta.
Tämä tutkimus tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston, KIRA-digin ja
Rakennusteollisuuden rahoittamana, joille haluan esittää nöyrimmän kiitokseni. Ilman
rahoitusta tämän työn toteutuminen olisi ollut entistä haasteellisempaa ellei jopa
mahdotonta. Kiitos apulaisprofessori Antti Peltokorvelle, joka toimi työn valvojana ja
mahdollisti työn saattamisen nykyiseen muotoonsa. Erityiset kiitokset haluan osoittaa
työni ohjaajalle TkT Jukka Puhdolle, joka toimi ylivertaisena tukenani koko prosessin
ajan. Ilman ohjausta, kannustusta ja tukea tämä työ olisi jäänyt lähtötelineisiin. Ilman
Unrealerin työtovereiden ja erityisesti Rasmuksen vertaistukea pitkät illat olisivat
tuntuneet huomattavasti haastavammilta, joten kiitokset kuuluvat myös teille. Teidän
kaikkien lisäksi kiitos kuuluu myös Länsimetrolle, sillä viivästyit kerta toisensa jälkeen
antaen minulle mahdollisuuden valmistua ennen sinua. Vaikka harmikseni liikahdit
kohti Espoota täpärästi ennen tämän työn lopullista muotoa, voimme yhdessä olla
ylpeitä, että molemmat valoimme tahoillamme perustuksia kiinteistö- ja rakennusalan
muuttumiselle. Lopuksi haluan antaa suurimmat kiitokset rakkaalle Silja-Inkerille.
Ilman sinun kokonaisvaltaista myötävaikutusta elämääni olisin ikuisesti vain tekniikan
kandidaatti.
Helsinki 23.11.2017

Tuomas Kankaanpää
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1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen tausta
Digitaalisista innovaatioista on tullut nopeasti edellytys kaikkien yritysten toiminnan
jatkuvuudelle toimialasta riippumatta (Westerman ym., 2012). Eri aloilla suoritettu
innovaatiotutkimus on osoittanut, että yritykset ovat nykyisessä liiketoimintaympäristössä
pakotettu innovoimaan, jotta ne voivat vastata jatkuvasti vaihtuviin asiakastarpeisiin.
Vaihtuvien asiakastarpeiden lisäksi yritysten täytyy pystyä hyödyntämään uusien
teknologioiden, muuttuvien markkinoiden ja uusien liiketoimintamallien tarjoamia
mahdollisuuksia. (Baregheh ym., 2009) Viime aikoina innovaatioissa onkin selkeästi
korostunut digitaalisuuden vaikutus ja sitä myötä avoimet innovaatiomallit, joissa
innovaatiot voivat tulla myös yrityksen ulkopuolelta. Yritysten ulkopuolisten resurssien
hyödyntämisestä digitaalisissa innovaatioissa onkin tullut useilla toimialoilla jopa elinehto.
(Chesbrough, 2003; Yoo ym., 2012)
Monen klassisen taloustieteilijän (esim. Schumpeter, 1934; Solow, 1956; Freeman, 1982;
Scherer, 1982) mukaan innovaatiot ovat talouden keskeisin käyttövoima ja pääasiallinen
ajuri liiketoiminnan kasvussa. Käsitteenä innovaatio on jo melko vanha ja innovaatioajattelu
tuli mukaan taloustieteeseen Joseph Schumpeterin tutkimusten kautta jo 30-luvulla
(Schumpeter, 1934, 1939). Vaikka käsite onkin ollut olemassa jo pitkään, sen käyttö ja
merkitys liiketaloudessa lähti nousuun uudestaan 90-luvulla ja esimerkiksi Zahran ja
Covinin (1994) mukaan innovaatioita voidaan yleisesti pitää elinehtona yritysten
selviytymiselle ja kasvulle. Damanpourin (1991) mukaan innovaatio liittyy tiiviisti
muutokseen, sillä organisaatiot käyttävät innovaatioita välineenä vaikuttaakseen
ympäristöön tai muuttuvaan vastatakseen ympäristön muutoksiin. Yleisesti innovaatiot
liittyvät
uusiin
tuotteisiin,
materiaaleihin,
prosesseihin,
palveluihin
tai
organisaatiomuotoihin (Ettlie ja Reza, 1992). Voidaankin todeta, että nykyajan yritysten
täytyy innovoida vastatakseen jatkuvasti vaihtuviin asiakastarpeisiin ja hyödyntääkseen
teknologioiden, muuttuvien markkinoiden ja liiketoimintarakenteiden tarjoamat
mahdollisuudet (Baregheh ym., 2009).
Digitalisaation myötä syntyneet innovaatiot muuttavat parhaillaan perinteistä liike-elämää.
Esimerkiksi pilvipalveluista, mobiiliteknologian ja sosiaalisen median hyödyntämisestä on
tullut arkipäivää yritysten liiketoiminnassa ja suurin osa näistä muutoksista on ilmestynyt
vasta tällä vuosikymmenellä. Nämä teknologiat tarjoavat innovatiivisille yrityksille
mahdollisuuden luoda uusia tuotteita, palveluita ja kehittää uusia liiketoimintamalleja sekä
muuttaa jokapäiväistä toimintaansa. Digitaalisen muutosvoiman myötä jotkut vanhat
yritykset tai jopa kokonaiset toimialat kuolevat, kun samaan aikaan uudenlaiset mallit
valtaavat markkinoita. (Laudon ja Laudon, 2011.) Teknologia on kietoutunut osaksi jokaista
nykypäivän liiketoiminnan osa-aluetta ja siitä on nopeasti tullut ensisijainen ajuri
markkinoiden muuttumiselle ja liiketoiminnan kasvulle sekä yritysten kannattavuudelle
(Daugherty ym., 2013).
Nykypäivän nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä yritysten täytyy jatkuvasti
pyrkiä uusiutumaan, jotta he pystyvät vastaamaan monimutkaisten ja muuttuvien
markkinoiden haasteisiin (Roser ym., 2013). Samaan aikaan markkinoilla vaikuttavat
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toimijat ovat myös enemmän riippuvaisia toisistaan ja arvonluonti tapahtuu yhä enemmän
verkostojen kautta. Samaan aikaan yritysten sisäisesti tuottaman arvon merkitys on
vähenemässä (Prahalad ja Ramaswamy, 2004a). Asiakkaat vaativat enemmän personoituja
ratkaisuja, minkä vuoksi yritysten on reagoitava uusiin tarpeisiin ja vaatimuksiin (Prahalad
ja Ramaswamy, 2000). Tämän myötä yritys ei ole enää kaiken arvon luonnin keskipisteenä,
vaan se voidaan nähdä enemmänkin katalysaattorina, jonka kautta arvon luominen
mahdollistuu, muokkautuu ja nopeutuu (Sawhney ym., 2005).
Yhteiskehittämistä ja avoimia innovaatiomalleja on esitetty ratkaisuksi muuttuvan
toimintaympäristön haasteisiin 2000-luvun alkupuolelta lähtien, kun Prahalad ja
Ramaswamy julkaisivat arvoa luovaa yhteiskehittämistä käsittelevät tutkimuksensa (2000,
2004a, 2004b) ja Chesbrough (2003) loi avoimen innovaatiomallin. Vuosituhannen alussa
todettiin, että aikaisempi tutkimus ei kykene aukottomasti selittämään miten digitaalinen
liiketoiminta mahdollistaa arvonluonnin. Lisäksi tutkimuksissa todettiin, että digitaalinen
liiketoiminta
on
mullistanut
pysyvästi
joidenkin
perinteisten
toimialojen
liiketoimintalogiikkaa, mistä johtuen markkinoilla toimialojen tyypilliset rajat ovat alkaneet
hämärtyä. Tämän muutoksen myötä yritykset ovat joutuneet uusien haasteiden eteen omassa
arvonluonnissaan ja digitaalisten kanavien myötä asiakaslähtöisestä liiketoiminnasta on
tullut entistä tärkeämpää. (Amit ja Zott, 2001.)
Yhteiskehittäminen nousee tutkimuksissa erityisesti esiin, kun halutaan laajentaa yritysten
kykyä innovoida ja luoda arvoa sekä samalla ylläpitää asiakassuhteita ja laskea
markkinoinnin ja tuotekehityksen kustannuksia (Sawhney ym., 2005). Yhteiskehittämisen
etuina voidaankin nähdä esimerkiksi tuotteen korkeampi laatu (Füller ym., 2007), yrityksen
riskin madaltuminen (Maklan ym., 2008), kohentunut asiakastyytyväisyys (Nambisan ja
Baron, 2007) ja erityisesti uuden tuotteen tai palvelun markkinoille tulon helpottuminen
(Chesbrough, 2003).
Perinteisesti vahvan tuotekehitysorganisaation omaavat yritykset ovat menestyneet hyvin
etenkin teknologiaan perustuvilla aloilla (Bartl ym., 2010). Kuitenkin vuosituhannen
vaihteen jälkeen monet näistä yrityksistä ovat käyneet läpi muutoksen
innovaatiostrategiassaan avaamalla innovaatioprosessinsa ulkopuolisille tahoille
(Chesbrough, 2003; Hippel, 2005). Nykyajan yritykset ottavatkin käyttöön kiihtyvällä
vauhdilla liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat arvoa luovan yhteiskehittämisen osana
liiketoimintaa. Arvoa luovan yhteiskehittämisen avulla pyritään kehittämään tulevaisuuden
tuotteita ja palveluita ja muuttamaan liiketoimintamalleja, jotka edesauttavat
organisaatioiden kilpailukykyä sekä brändimielikuvaa. (Prahalad ja Ramaswamy 2004a.)
Lisäksi kansainväliset innovaatioverkostot, sosiaalinen media ja avoimet innovaatioyhteisöt
ovat muuttaneet yritysten innovaatioprosessia viime vuosina merkittävästi. Samaan aikaan
yrityksille on myös syntynyt tarve hallita innovaatioprosessiaan siten, että se palvelee
yrityksen kokonaisstrategiaa. Lisäksi yrityksillä on jatkuvasti kasvava haaste tuotteiden ja
palvelujen saamisessa entistä nopeammin markkinoille. (Ormala ym., 2014.)
Teknologisen kehityksen ja avoimien innovaatiomallien myötä yhteiskehittämisen
tematiikan ympärille nousi 2000-luvun alussa myös Vargon & Luschin (2004) toimesta
julkaistu palvelukeskeinen ajattelumalli (engl. service dominant logic). Tämän
ajattelumallin mukaan nykypäivän liiketoiminta on muuttumassa suuntaan, jossa
arvonluonti, palvelut ja yhteistyöverkostot ovat syrjäyttämässä tuotekeskeisen ajattelutavan.
Yritysten liiketoiminnassa on tavanomaisesti kohdistettu huomio tuotekeskeisesti
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hyödykkeiden vaihdantaan, mutta nykyään tuotteet syntyvät enenevissä määrin osana
jatkuvasti muuttuvaa prosessia. Tämän prosessin tavoitteena on toisin sanoen luoda
jatkuvasti lisäarvoa asiakkaalle ja samalla pyrkiä löytämään uusia tapoja tuottaa lisäarvoa.
(Vargo ja Lusch, 2004.) Samaan tapaan kuin yhteiskehittämisessä myös palvelulähtöisessä
ajattelutavassa painotetaan erityisesti asiakkaan osallistamista tuotteen tai palvelun
kehitykseen (Payne ym., 2008).
Tässä tutkimuksessa perehdytään kiinteistö- ja rakennusalan yritysten digitaalisten
liiketoiminnan edistämiseen innovaatiotoiminnan ja yhteiskehittämisen kautta. Kiinteistö- ja
rakennusalaa ja sen yrityksiä on yleisesti kritisoitu laiskasta kehittämisestä ja tutkimuksen
vähäisyydestä sekä innovaatiotoiminnan kehnosta tuloksellisuudesta. Alalla tehdään
absoluuttisesti kohtuullisen paljon tutkimustyötä, mutta tulokset ovat olleet vaatimattomia
ja ne jäävät myös monesti hyödyntämättä. Innovaatiotoiminnan matalasta aktiivisuudesta on
kirjoitettu sekä Suomessa että kansainvälisesti ja huoli näyttää olevan samansuuntainen joka
puolella maailmaa. (Vesa, 2014.)
Kuten muillakin toimialoilla, viime aikoina myös kiinteistö- ja rakennusalan yritykset ovat
joutuneet
vastaamaan
muuttuvan
toimintaympäristön
haasteisiin
omassa
innovaatiotoiminnassaan. Aiheen tutkiminen nähdään tärkeäksi, sillä muuttuvasta
toimintaympäristöstä huolimatta innovaatiotoiminnan lisäksi myös digitalisaatio on edennyt
hitaasti kiinteistö- ja rakennusalalla sekä Suomessa että kansainvälisesti. (Kanerva ja
Haapasalo, 2005; Booz & Company, 2013.) Lisäksi yhteiskehittämisen hyödyntäminen on
matalalla tasolla, mikä osaltaan lisää tämän tutkimuksen tarpeellisuutta (Sivunen, 2015;
Kajander, 2016).
Digitalisaatiota ja sen vaikutuksia on tällä vuosikymmenellä tutkittu toimialakohtaisesti
useissa eri tutkimuksissa (esim. Booz & Company, 2013; McKinsey & Company, 2016),
joista on huomattavissa, että kiinteistö- ja rakennusalalla digitaalisaatio on globaalisti vielä
matalalla tasolla muihin toimialoihin verrattuna. Alan tilanne on huolestuttava, sillä
rakentamisen työn tuottavuus on polkenut paikallaan tai jopa laskenut viimeisen 50 vuoden
aikana (World Economic Forum, 2017). Tämä tuottavuuden laahaamisen arvioidaan
synnyttävän jopa yli 1,6 biljoonan dollarin vuosittaiset kustannukset maailmanlaajuisesti
(McKinsey & Company, 2017). Kiinteistö- ja rakennusalan uudistaminen ja innovaatioiden
tutkiminen onkin tärkeää sen kansantaloudellisen merkityksen vuoksi, sillä rakennettu
ympäristö käsittää useimmissa valtioissa yli 20% bruttokansantuotteesta ja 50-60%
kansallisvarallisuudesta (Kajander, 2016).
Tämä tutkimus keskittyy erityisesti Suomen kiinteistö- ja rakennusalaan ja myös
kotimaisesti alan digitalisaatiota sekä sen innovaatiotoimintaa on tutkittu viime aikoina
enenevissä määrin (esim. Accenture, 2014; TEM, 2015; Puhto ym., 2016). Vuonna 2015 työja elinkeinoministeriö totesi suomalaisen rakennusalan digitalisaation olevan vielä olevan
alkuvaiheessa. Ainoastaan paikallisten palveluiden ja infrastruktuurin todettiin olevan
rakennusalan kanssa yhtä matalalla tasolla tarkoittaen, että ainoastaan alle 10%
digitalisaation potentiaalista on saavutettu. (TEM, 2015.) Myös Puhdon ym. (2016)
kiinteistö- ja rakennusalan digitaalisen liiketoiminnan nykytilaa kartoittavan tutkimuksen
keskeisenä havaintona oli, että alan liiketoiminnan digitalisointi on vasta alkuvaiheessa.
Tutkimuksen päähuomioina oli, että digitaalisen liiketoiminnan edistäminen nähdään
kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä tärkeänä, mutta näkemys digitalisaation myötä
saavutettavista hyödyistä on vielä epäselvää. Erityisenä haasteena Suomen kiinteistö- ja
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rakennusalan yritysten keskuudessa nähdäänkin organisaatioiden ketteryyden ja osaamisen
puute. (Puhto ym., 2016.)
Tehdyt tutkimukset eivät ole selittäneet riittävän selkeästi mitkä ovat varsinaiset syyt
vähäiselle innovaatiotoiminnalle, heikkoihin tuloksiin ja yritysjohdon skeptiseen
asenteeseen innovaatiotoimintaa kohtaan (Vesa, 2014). Tästä huolimatta kiinteistö- ja
rakennusalan innovaatiotoiminnan tehottomuus on osin selitettävissä alaan liittyvillä
ominaispiireillä, jotka vaikuttavat suoraan innovaatioprosesseihin ja taloudellisiin
kannustimiin. Vaikka alan ominaispiirteet asettavat haasteita, tutkimuksissa (Slaughter,
2000; Miozzo ja Dewick, 2002; Seaden ym., 2003) on todettu, että innovaatiot voivat muiden
toimialojen tapaan parantaa kannattavuutta ja lisäävät kilpailullista etua myös kiinteistö- ja
rakennusalalla.
Yhteiskehittäminen on osoittanut tehokkuutensa muilla toimialoilla ja sen merkitys
innovaatiotoiminnassa on tiedetty jo pitkään (Prahalad ja Ramaswamy, 2004a). Kuitenkin
kiinteistö- ja rakennusalaan liittyvässä kirjallisuudessa yhteiskehittämistä osana
innovaatiotoimintaa on tutkittu verrattain vähän. Lisäksi tietoisuudesta huolimatta
yhteiskehittämisen hyödyntäminen ei ole vuosien saatossa kasvattanut suosiotaan kiinteistöja rakennusalan yritysten keskuudessa. (Sivunen, 2015.) Tästä huolimatta esimerkiksi
Sivunen (2015) ja Kajander (2016) toteavat väitöskirjojensa tuloksissa, että alan yritysten
tulisi ottaa aktiivisesti sidosryhmiä mukaan innovaatiotoimintoihinsa yhteiskehittämisen
periaatteiden mukaisesti. Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla ei toistaiseksi ole käsitelty
riittävästi yritysten innovaatiotoimintaa ja yhteiskehittämistä rinnakkain, minkä vuoksi aihe
tarjoaakin mielekkään tutkimusaukon täytettäväksi.
Tiivistetysti voidaan todeta, että selvitysten ja tieteellisten tutkimusten perusteella mukaan
kiinteistö- ja rakennusala on selkeästi jäänyt jälkeen sekä digitalisaatiossa että
innovaatiotoiminnassa verrattuna muihin toimialoihin. Muiden toimialojen tapaan myös
kiinteistö- ja rakennusalalla on kasvava paine vastata muuttuvan liike-elämän ja
digitalisaation asettamiin haasteisiin omassa innovaatiotoiminnassa, minkä vuoksi tämän
tutkimuksen aihe on ajankohtainen. Kiinteistö- ja rakennusala on myös keskeinen osa
jokaisen valtion taloutta ja kansallisvarallisuutta, mikä osaltaan lisää tutkimuksen tärkeyttä.
Lisäksi yhteiskehittäminen on muilla toimialoilla osoittanut tehokkuutensa, mutta kiinteistöja rakennusalalla sen hyödyntäminen on ollut vähäistä. Aiheen tutkiminen on tärkeää, sillä
yhteiskehittämisen hyödyntämisessä voidaan nähdä potentiaalia muuttaa kiinteistö- ja
rakennusalan innovaatiotoimintaa.

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä digitaalisten innovaatioiden ja
yhteiskehittämisen haasteista ja keinoista kiinteistö- ja rakennusalan pk-yrityksissä.
Tutkimuksen tarkoituksena on edistää kiinteistö- ja rakennusalan yritysten liiketoiminnan
digitalisoitumista.
Tutkimuksen tavoitteiseen päästään vastaamalla tutkimuskysymyksiin. Tämän tutkimuksen
tutkimuskysymykset on muotoiltu seuraavalla tavalla:


Mitä organisaatioiden innovaatiotoiminnalla ja yhteiskehittämisellä ymmärretään
yleisesti?
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Millaisia innovaatiotoiminnan malleja on yritysten liiketoiminnan digitalisointiin?
Millaisia haasteita kiinteistö- ja rakennusalan yritykset kokevat liiketoiminnan
digitalisointiin tähtäävässä innovaatiotoiminnassaan?
Millaisia innovaatiotoiminnan malleja kiinteistö- ja rakennusalan yritykset voisivat
hyödyntää omassa innovaatiotoiminnassaan?

1.3 Tutkimuksen rajaus
Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten kiinteistön- ja rakennusalan pk-yritysten
innovaatiotoimintaa arvoa luovan yhteiskehittämisen ja avoimen innovaatiomallin kautta.
Kiinteistö- ja rakennusalaa ei erotella toisistaan, vaan ne nähdään yhtenä toimialana. Suomen
kiinteistö- ja rakennusalaa voidaan nähdä yhtenä klusterina, joka sisältää rakennetun
ympäristön käytön, ylläpidon ja hallinnan, suunnittelun, rakentamisen, rakennusteollisuuden
ja niihin liittyvät palvelut. Tämä klusteri muodostuu toisiinsa kytkeytyneistä toimialoista,
joista tämän tutkimuksen aihepiirissä ovat kiinteistö- ja rakennusala. (Vesa, 2014.)
Tässä tutkimuksessa tutustutaan yleisesti organisaatioiden innovaatiotoiminnan
keskeisimpiin käsitteisiin ja teorioihin, kuin yksityiskohtaisen analyysin tekeminen
erilaisista näkökannoista. Eri tutkimukset voivat luokitella saman tyyppiset innovaatiot
hyvin eri tavoin innovaation vaikutukset ja uutuusarvon jatkumolle (Ståhle ym., 2004).
Innovaatioita voidaan luokitella esimerkiksi radikaaleihin ja inkrementaalisiin
innovaatioihin kuinka ne vaikuttavat yritysten liiketoimintamalliin. Vaihtoehtoisesti
innovaatioita voidaan lähestyä sen perusteella mitä innovoidaan, jolloin innovaatiot voivat
olla esimerkiksi tuote- tai prosessi-innovaatioita. Innovaatioiden luokittelut ovat erilaisia,
mutta ne ovat osaksi myös päällekkäisiä ja erilaisten innovaatiotyyppien merkitys vaihtelee
organisaation toimintaympäristön kontekstin mukaan, mikä vaikeuttaa innovaation
konseptin ymmärtämistä. Tämä tutkimus on rajattu käsittelemään innovaatiotoimintaa
yleisellä tasolla, sillä tutkimuksen kannalta ei ole olennaista löytää innovaatioille yhtä
tarkkaa määritelmää, vaan sen sijaan tavoitteena on luoda kokonaiskuva
innovaatiotoiminnasta. (Wan ym., 2005.)
Innovaatioita voidaan lähestyä myös prosessinäkökulmasta, joka jakautuu karkeasti
innovaatiotoimintaan ja tuotekehitykseen. Yleisen viitekehyksen mukaan uusien tuotteiden
ja ratkaisujen luomisen alkupäätä pidetään innovaatiotoimintana. Itse tuotekonseptin
syntymisen ja varsinaisen kehitystoiminnan käynnistymisen jälkeisestä ajasta puhutaan
tuotekehityksenä (Trott, 2008). Tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa
innovaatioprosessin alkupäähän ja ideoiden synnyttämiseen, joten tutkimuksesta rajautuu
pois tuotekehityksen osuus osana innovaatioprosessia. On kuitenkin syytä huomata, että
yleisellä tasolla innovaation käsite sisältää aina idean lisäksi myös toteutuksen (Ståhle ym.,
2004).
Samaan tapaan kuin innovaatiot, myös avoin innovaatio ja yhteiskehittäminen ovat laajoja
ja monitahoisia käsitteitä. Myös niiden kohdalla aihetta käsitellään yleisellä tasolla ja
pyritään jäsentämään aihepiiriin liittyvää käsitteistöä. Avoin innovaatio ja
yhteiskehittäminen liittyvät läheisesti toisiinsa, mutta avoimen innovaation ja
yhteiskehittämisen eroavaisuudesta ei ole olemassa täydellistä yksimielisyyttä (Van
Stiphout, 2010). Monet tutkimukset (Bartl ym., 2010; Van Stiphout, 2010; Barczak, 2012;
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Frow ym., 2015) näkevät kuitenkin yhteiskehittäminen pikemminkin yhtenä avoimen
innovaation muotona, mikä toimii myös tämän tutkimuksen käsitteellisenä viitekehyksenä.
Avoimen innovaation ja yhteiskehittämisen käsitteiden laajuudesta johtuen niihin liitetään
usein myös muita käsitteitä, kuten joukkoistaminen (engl. crowdsourcing), virtuaalinen
asiakasintegrointi (engl. virtual customer integration), käyttäjäinnovaatiot (engl. user
innovation), arvo käytön aikana (engl. value in use), yhteistuottaminen (engl. coproduction), edelläkävijäkäyttäjät (engl. lead users), mutta tässä tutkimuksessa edellä
mainittuja käsitteitä ei avata tarkemmin. Selkeää eroa eri käsitteiden välille onkin vaikea
luoda, vaan ne ovat pikemminkin toistensa eri muotoja (Urban ja Hippel 1988). Muutamat
tutkimukset (esim. Wind ja Rangaswamy 2001) pitävät myös massaräätälöintiä (engl. mass
customization) yhteiskehittämisen muotona, mutta monet tutkimukset (esim. Jeppesen ja
Molin, 2003; Hippel, 2005) sotivat tätä ajattelua vastaan, sillä massaräätälöinti ei
varsinaisesti sisällytä riittävän laajasti asiakkaan tuottamaa panosta itse luovaan prosessiin.
Tämän vuoksi myöskään massaräätälöintiä ei käsitellä tässä tutkimuksessa
yhteiskehittämisen muotona.

1.4 Tutkimuksen rakenne
Tässä tutkimuksessa käydään läpi tutkimuksen aiheen kannalta olennainen teoreettinen
viitekehys sekä empiirisen aineiston pohjalta tutkimuksen toteutus, tulokset ja
johtopäätökset. Tutkimuksen rakenne on jaettu kahteen osuuteen, joista ensimmäinen
perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja toinen empiiriseen tutkimukseen (Kuva 1).

Kuva 1 Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen ensimmäinen luku käsittää johdannon, jossa kerrotaan tutkimuksen tausta ja
esitetään tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset. Lisäksi avataan tutkimukselle
asetetut rajaukset ja esitetään yleisellä tasolla tutkimuksen rakenne.
Luvussa kaksi muodostetaan tutkimukselle teoreettinen viitekehys. Teoreettinen viitekehys
aloitetaan kuvaamalla keskeisimpiä käsitteitä ja teorioita liittyen innovaatioihin sekä
organisaatioiden innovaatiotoimintaan ja innovaatiokyvykkyyteen. Tämän jälkeen avataan
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kirjallisuuden pohjalta avoimien innovaatioiden ja yhteiskehittämisen käsitteitä ja teoriaa.
Lisäksi erikseen käsitellään kahta akateemisesti laajasti tunnustettua yhteiskehittämisen
mallia. Luvussa kaksi käydään lisäksi läpi innovaatioiden vaikutusta yritysten digitaalisessa
liiketoiminnassa ja käsitellään kiinteistö- ja rakennusalan innovaatiotoiminnan
erityispiirteitä.
Kolmannessa luvussa käsitellään tutkimuksen metodologiaa. Luku kuvaa tässä
tutkimuksessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja metodiikkaa ja kertoo tämän
tapaustutkimuksen tutkimuskohteista sekä niiden valinnasta. Lisäksi metodologialuvussa
avataan yksityiskohtaisesti empiirisen tutkimuksen toteutus ja kerrotaan miten aineistoa
analysointiin.
Neljäs luku selvittää tutkimuksen tuloksia teoreettiseen viitekehykseen nojautuen. Luvussa
kuvataan kiinteistö- ja rakennusalan organisaatioiden innovaatiotoiminnan ja
yhteiskehittämisen haasteita empiriasta kerätyn aineiston perusteella. Lisäksi kerättyä
aineistoa käydään läpi aineistoa business model canvaksen perusteella ja tehdään teknologiaanalyysi case-yritysten kanssa luoduista digitaalisista aloitteista.
Tutkimuksen viidennessä ja viimeisessä luvussa käsitellään tutkimuksen johtopäätökset.
Luvussa analysoidaan tutkimuksen onnistumista suhteessa sille asetettuihin
tutkimuskysymyksiin ja tavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen akateemista
kontribuutiota ja arvioidaan miten tulokset suhtautuvat aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen.
Lopuksi käydään keskustelua tutkimuksen virhemahdollisuuksista ja rajoitteista sekä
esitetään mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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2 Innovaatiotoiminta ja yhteiskehittäminen
2.1 Innovaatioiden määritelmä ja luokittelu
Ideasta tai keksinnöstä syntyy innovaatio siinä vaiheessa, kun se kaupallistetaan ja luodaan
mahdollisuudet sen markkinoille leviämiselle (Damian ja Neal, 1999; Ståhle ym., 2004).
Rogersin (1995) mukaan innovaatio on idea, tuote tai käytäntö, jonka yhteisö tai yksittäinen
henkilö kokee uutuudeksi. Uutuusarvo onkin tärkeä tekijä innovaatioissa, sillä innovaation
iällä ei varsinaisesti ole merkitystä vaan ratkaisevassa asemassa on yksilön tai yhteisön
kokema uutuusarvo (Tiwari ym., 2007). Pelkkää ideaa ja keksintöä ei kuitenkaan voida pitää
innovaationa. Toisin sanoen innovaatio on paljon enemmän kuin pelkkä ajatustason ilmiö,
sillä siihen sisältyy aina varsinaista käytännön toimintaa. Ståhle ym. (2004) ovatkin
koostaneet innovaation määritelmän kolmeen osatekijään, jotka ovat idea, toteutus ja
arvonluominen (Kuva 2). (Ståhle ym., 2004.)

Kuva 2 Innovaation kolme osatekijää (Ståhle ym., 2004)

Kuten jo todettua, innovaatio vaatii määritelmän mukaan myös toteutuksen, mutta lisäksi
siihen liittyy olennaisesti myös arvon luominen (Kuva 2). On syytä kuitenkin huomata, että
innovaation välityksellä luotava arvo ei tarkoita kaikissa tapauksissa taloudellista lisäarvoa.
Arvoa voidaan luoda myös esimerkiksi parantamalla työilmapiiriä tai elämänlaatua. On
myös huomattava, että innovaatiot eivät aina johda organisaation taloudellisen tuloksen
paranemiseen, vaikka se onkin erheellisesti monissa tutkimuksissa yleinen käsitys. (Ståhle
ym., 2004.)
Akateemisesta kirjallisuudesta löytyy lukuisia innovaation määritelmiä ja terminä
innovaatio kattaa varsin laajan joukon erityyppisiä uudistuksia. Tämän myötä myöskään
innovaatioiden luokittelusta ja tyyppien määrittelystä ei ole päästy yksimieliseen
näkemykseen. Eri tutkimukset voivat luokitella saman tyyppisen uudistuksen hyvin eri
tavoin innovaation vaikutuksen ja uutuusarvon jatkumolle. (Ståhle ym., 2004.)
Tyypillisimmin innovaatiot jaetaan liiketoimintavaikutuksen mukaan inkrementaaleihin ja
radikaaleihin innovaatioihin (Apilo ja Taskinen, 2006; Aronson ym., 2008) tai toiminnan
perusteella esimerkiksi tuote-, prosessi-, markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiksi (Boer
ja During, 2001; OECD, 2005; Damanpour ym., 2009).
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n (2005) on jakanut innovaatiot
toiminnan perusteella. Järjestön mukaan innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi
tai olennaisesti parannettu tuote tai palvelu, yrityksen käyttöön ottama uusi tai olennaisesti
parannettu prosessi, yrityksen käyttöön ottama uusi markkinointimenetelmä tai yrityksen
käyttöön
ottama
uusi
organisatorinen
menetelmä
liiketoimintakäytännöissä,
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työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa. OECD:n (2005) määritelmän mukaan innovaatiot
voidaan siis jakaa neljään eri pääluokkaan:
1. tuoteinnovaatiot
2. prosessi-innovaatio
3. markkinointi-innovaatiot
4. organisaatioinnovaatiot.
Lisäksi järjestön mukaan innovaation on oltava uusi nimenomaan kyseisen yrityksen
näkökulmasta. Toisin sanoen innovaatioiden ei tarvitse olla uusia muiden yritysten tai
markkinoiden kannalta. Innovaation kehittäjä voi puolestaan olla kyseinen yritys tai muut
yritykset tai organisaatiot. (OECD, 2005.)
OECD:n (2005) määritelmä innovaatiosta keskittyy enemmän siihen mitä innovoidaan sen
sijaan, että harkittaisiin miten tai kuinka yksilöt tai organisaatiot valitsevat innovaatioiden
käytön tai kuinka innovaatioita tuotetaan. Poiketen OECD:n jaosta, innovaatiot voidaankin
jaotella (Kuva 3) myös inkrementaaleihin ja radikaaleihin innovaatioihin sen mukaan
millainen vaikutus niillä on yrityksen liiketoimintakonseptiin (Ståhle ym., 2004; Apilo ja
Taskinen, 2006). Apilo ja Taskinen (2006) ovat lisäksi erotelleet läpimurtoinnovaation
erilleen silloin, kun kyse on radikaalista innovaatiosta, johon liittyy selkeä teknologinen
harppaus (Apilo ja Taskinen, 2006).

Kuva 3 Inkrementaali-, radikaali- ja läpimurtoinnovaation erot (Apilo ja Taskinen, 2006)

Inkrementaalit innovaatiot ovat pieniä parannuksia jo olemassa oleviin tuotteisiin,
palveluihin, toimintatapoihin tai teknologioihin, mutta ne perustuvat yrityksen nykyisiin
liiketoimintakonseptiin ja prosesseihin. Toisen ääripään radikaalit innovaatiot ja
läpimurtoinnovaatiot puolestaan sisältävät uusia ratkaisuja tai teknologioita, mikä vaatii
yritykseltä toimintaprosessien ja –rakenteiden muutamista. (Ståhle ym., 2004; Apilo ja
Taskinen, 2006.) Radikaaleille innovaatioille on myös tyypillistä, että ne muuttavat
merkittävästi vallitsevaa markkinarakennetta (Ståhle ym., 2004). Perinteisen
tuoteinnovaation lisäksi viime aikoina tutkimuksissa on annettu ymmärtää, että innovaatiot
voivat olla myös yhtä lailla liiketoimintainnovaatioita, jotka voivat johtaa uusille
markkinoille. Liiketoimintainnovaatioiden ytimessä on toimialan yleisten toimintatapojen ja
lainalaisuuksien kyseenalaistus. Lisäksi on tärkeä ymmärtää asiakkaan arvonluontiprosessia
sekä kuluttajamarkkinoilla kuluttajan tuotteesta kokemaa arvoa. (Apilo ja Taskinen, 2006.)
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Edellä mainittujen luokittelujen yhdistelmänä innovaatiot jaetaan tyypillisesti Wan ym.
(2005) mukaan kolmella tavalla:
1. Teknologiset ja orgnisatoriset innovaatiot: Teknologiset innovaatiot ovat liitoksissa
yrityksen palveluihin, tuotteisiin ja prosesseihin. Organisatoriset innovaatiot liittyvät
puolestaan johtamiseen sekä toimintatapojen ja organisaatiorakenteiden muutoksiin.
2. Tuote- ja prosessi-innovaatiot: Tuoteinnovaatioissa luodaan uusia tuotteita tai
palveluita, joiden tavoitteena on joko tyydyttää nykyisten asiakkaiden tarpeet tai
hankkia uusia asiakkaita.
3. Radikaalit ja inkrementaalit innovaatiot: Radikaalit innovaatiot tuovat jotain uutta
olemassa olevaan tapaan toimia. Inkrementaalit innovaatiot eivät puolestaan eroa
merkittävästi vallitsevista toimintatavoista. (Wan ym., 2005.)
Tiivistetysti voidaan todeta, että edellä mainitut innovaatioiden luokittelut ovat erilaisia,
mutta ne ovat osaksi myös päällekkäisiä ja erilaisten innovaatiotyyppien merkitys vaihtelee
organisaation toimintaympäristön kontekstin mukaan. Tämä vaikeuttaa entisestään
innovaation konseptin ymmärtämistä, ja innovaatioille onkin kirjallisuudessa runsaasti
erilaisia määritelmiä erilaisten tutkimusten kautta. Tämän tutkimuksen kannalta ei olekaan
olennaista löytää innovaatioille yhtä tarkkaa määritelmää, vaan sen sijaan tavoitteena on
luoda kokonaiskuva innovaatiotoiminnasta. (Wan ym., 2005.)

2.2 Innovaatioiden syntyminen
Innovaatioprosessi pystytään määrittelemään tiettyjen vaiheiden perusteella, mutta
innovaatioiden syntymekanismit ovat muuttuneet historian aikana. Jo viisi vuosikymmentä
sitten kiisteltiin siitä, selittääkö innovaatioiden kehitystä paremmin teknologian synnyttämät
mahdollisuudet (engl. technology push) vai markkinoiden kysyntä (engl. market pull).
Schumpeter (1942) kehitti jo viime vuosituhannen alussa teknologian työntömallin, jossa
innovaation alkuun panevana voimana toimii tiede ja teknologia. Schmooklerin (1966)
kehittämä markkinatarpeeseen perustuva malli puolestaan oli vallitsevana 1960-luvun
lopussa, jolloin vahvistuneen kilpailun myötä yritysten huomio kohdistui vahvemmin
markkinoihin. Markkinatarpeeseen perustuvassa mallissa asiakkailta saatu palaute ja heidän
tarpeensa nähtiin tärkeimpinä seikkoina innovaatioiden kehittämisessä. (Riila ja Saarinen,
2007.)
Ideat innovaatioiden synnyttämiseksi voivat siis olla joko teknologia- tai markkinalähtöisiä
(Kuva 4). Schumpterin (1942) teknologian työntömallissa teknologinen löytö etenee
prosessissa tutkimuksen ja suunnittelun kautta tuotekehitykseen ja sen myötä tuotantoon ja
kaupallistamiseen. Mallin ensimmäisessä vaiheessa on tarkoituksena suorittaa
perustutkimusta ja siten lisätä tiedon määrää ilman tarkkaa tietoa mitä voidaan myöhemmin
soveltaa käytäntöön. Olennaista Schumpeterin teknologialähtöisessä mallissa on oletus,
jonka mukaan tutkimus- ja kehitystoiminnan määrän oletettiin olevan suoraan
verrannollinen innovaatioiden määrään. Schmooklerin (1966) markkinatarpeeseen
perustuvassa mallissa puolestaan asetelma käännettiin täysin päinvastaiseksi.
Markkinalähtöisessä mallissa markkinat toimivat tutkimus- ja kehitystoiminnan sijaan
innovaatioiden lähteenä. (Riila ja Saarinen, 2007.)
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Kuva 4 Idealähtöisyyksien perusvaihtoehdot (Trott, 2008)

Tutkijat ovat vuosien saatossa käyneet runsaasti akateemista keskustelua siitä, onko
teknologia- vai asiakaslähtöisyys suhteellisesti merkittävämpi tekijä ideoiden
synnyttämisessä (Nam ja Tatum, 1992). Esimerkiksi Dawar ja Vandenbosch (2002)
suosittelevat keskittymään asiakkaiden tarpeiden seuraamiseen teknologisten
innovaatioiden sijaan. Tätä vastoin esimerkiksi Tushmanin ym. (1996) ja Christensen (1997)
tähdentävät, että joissakin tapauksissa innovatiivisuudelle pitäisi jättää tilaa
asiakaslähtöisyyden kustannuksella. Myös Im ja Workman (2004) havaitsivat
tutkimuksessaan, että etenkin korkean teknologian yrityksissä korostuu asiakaslähtöisen
tuotekehityksen kielteinen vaikutus. Veryzer ja Borja de Mozota (2005) ovat tiivistäneet,
että teknologialähtöisyys voi johtaa tuotteisiin, jotka eivät täytä asiakkaiden tarpeita ja
samoin markkinalähtöisyys voi olla ongelmallista ja pahimmillaan tuhota hyvänkin idean.
Vuosikymmenten saatossa innovaatiotutkimus on kuitenkin todennut, että edellä mainitut
yksittäiseen selittävään tekijään perustuvat mallit eivät sovellu nykyaikaiseen liike-elämään.
Lineaariset teknologian työntömalli ja markkinatarpeeseen perustuva malli ovatkin
innovaatiotutkimuksen historiaa, sillä yhdistelmä- ja integraatiomallit sekä
innovaatioverkostot kuvaavat innovaatioprosessia paremmin nykypäivän liiketoiminnassa.
(Riila ja Saarinen, 2007.) Trott (2008) mukailee tätä ajatusta kertomalla, että innovointi on
alkanut teknologialähtöisyydestä ja kehittynyt siitä kohti markkinalähtöisyyttä. Näitä kahta
mallia on tarkoituksenmukaisesti vuosien saatossa yhdistelty ja kehityksen myötä
innovaatioprosessit ovat johtaneet avoimeen innovointiin ja verkottuneeseen
kehitystoimintaan. (Trott, 2008.) Nykyään avoin innovaatioyhteistyö, globaalit
innovaatioverkostot ja digitalisaatio ovatkin monilla toimialoilla muuttaneet merkittävästi
yritysten innovaatioprosesseja. Tästä johtuen nykyajan yrityksille on muodostunut myös
tarve hallita omia innovaatioprosessejaan siten, että ne palvelevat tehokkaasti
kokonaisstrategiaa ja edesauttavat tuotteiden ja palveluiden nopeampaa saattamista
markkinoille. (Ormala ym., 2014) Uusista innovaatiomalleista huolimatta
innovaatioprosesseissa täytyy ymmärtää toimialoittain niiden erityispiirteet, kun
innovaatiomalleja sovelletaan käytäntöön. Lineaarinen teknologian työntömalli kuvaa hyvin
esimerkiksi lääketeollisuuden innovaatioprosessia, jossa oman tutkimus- ja
kehitystoiminnan kautta syntyy uusi teknologinen löytö. (Riila ja Saarinen, 2007.)
Useissa tutkimuksissa (esim. Ståhle ym., 2004; Apilo ja Taskinen, 2006; Tiwari ym., 2007)
innovaatioille on määritelty prosessimallin viitekehys, joka mukailee Schumpeterin ja
Schmooklerin kehittämiä lineaarisia malleja ottamatta kantaa onko kyseessä teknologia- vai
markkinalähtöinen lähestymistapa. Yksinkertaistetusti lineaarinen innovaatioprosessi
sisältää kolme vaihetta, jotka ovat konseptointi, toteutus ja markkinointi (Kuva 5).
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Kuva 5 Innovaatioprosessi (mukaillen Koen et al. 2001; Ståhle ym. 2004; Apilo ja Taskinen 2006;
Tiwari ym., 2007)

Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään tarpeiden määrittelyyn, ideoiden luomiseen ja
arvioimiseen sekä projektisuunnitteluun. Tämän jälkeen toteutusvaiheessa rakennetaan ja
kehitetään ideoita eteenpäin, tehdään prototyyppejä sekä mahdollista pilotointia ja testausta.
Viimeisessä vaiheessa aloitetaan idean valmistus käytännössä ja innovaatio julkaistaan
markkinoille. (Tiwari ym., 2007.) Ormala ym. (2014) ovat käsitelleet tutkimuksessaan
innovaatioprosessia strategianäkökulmasta, jonka prosessi mukailee Tiwarin ym. (2007)
vaiheistusta. Ormalan ym. (2014) mukaan innovaatioprosessi käsittää nykyaikaisissa
yrityksissä neljä toisiinsa kytkeytynyttä osa-aluetta: 1) Tulevaisuuden ennakointi
strategiaprosessin
avustamana
2)
innovaatiostrategian
kytkentä
yhteen
liiketoimintastrategian kanssa 3) innovaatiostrategian käytäntöön vieminen ja 4)
innovaatioiden markkinoille vienti ja markkinalaajennus. Kuten jo aiemmin innovaation
määrittelemisessä todettiin, innovaatio sisältää idean lisäksi aina myös toteutuksen. Tästä
syystä innovaatio voidaankin nähdä myös prosessina konkreettisen tuotteen tai palvelun
sijasta. (Ståhle ym., 2004) Eri tutkimuksia (Koen ym., 2001; Ståhle ym., 2004; Apilo ja
Taskinen, 2006; Tiwari ym., 2007) yhdistelemällä tässä tutkimuksessa sovelletaan kuvan 5
mukaista viitekehystä innovaatioprosessille.
Yleisesti uusien tuotteiden ja ratkaisujen luomisen alkupäätä käsitellään
innovaatiotoimintana, kun puolestaan itse tuotekonseptin syntymisen ja varsinaisen
kehitystoiminnan käynnistymisen jälkeisestä ajasta puhutaan tuotekehityksenä (Trott, 2008).
Tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa innovaatioprosessin alkupäähän ja ideoiden
synnyttämiseen, joten tästä tutkimuksesta rajautuu pois tuotekehityksen osuus osana
innovaatioprosessia. Apilon ja Taskisen (2006) VTT:lle toteuttaman laajan tutkimuksen
mukaan innovaatioprosessin alkupäästä (kts. Kuva 5) löytyvätkin yritysten suurimmat
haasteet. Innovaatioprosessin alkupäällä on suuri merkitys innovaatioprosessin kannalta,
koska siinä innovoiva yritys muodostaa viitekehyksen ja käsityksen esimerkiksi
markkinoiden, teknologioiden ja asiakkaiden tarpeiden kehittymisessä tulevaisuudessa.
Lisäksi innovaatioprosessin alkupäässä yritys valitsee tulevaisuuden kilpailukyvyn
takaamiseen tarvittavat ideat innovaatioiden jatkokehittämistä varten. (Apilo ja Taskinen,
2006.)
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Innovaatioprosessin alkupäätä on pidetty tutkimuksissa hyvin kaaosmaisena ja sumeana
prosessina, mistä johtuen sen prosessointi ja prosessikuvaus ei ole tuntunut mahdolliselta
(Apilo ja Taskinen, 2006). Kaoottimaisuudesta johtuen innovaatioprosessin alkupäälle on
vakiintunut tutkijoiden keskuudessa termi ”fuzzy front end” (FFE). Kirjallisuudessa on
esiintynyt myös joukko samankaltaisia termejä, jotka liittyvät samaan aihealueeseen, kuten
”predevelopment”, ”advanced development”, ”pre-project activities”, ”pre-phase 0” tai
”Front end innovation (FEI)”. (Hüsig ja Kohn, 2003.) Vaikka itse FFE:n määritteleminen
erillisenä tiukasti rajattuna prosessina on haastavaa, voidaan siinä esiintyviä tehtäviä
kuitenkin tunnistaa (Apilo ja Taskinen, 2006). Innovaatioprosessin alkupään tehtävän
voidaan Koen ym. (2001) mukaan jaotella karkeasti neljään osa-alueeseen (kts. Kuva 5):
1. mahdollisuuksien tunnistamiseen,
2. ideointiin,
3. ideoiden jalostamiseen ja
4. ideoiden arvioimiseen.
Selvää on kuitenkin, että innovaatioprosessin alkupäähän tulisi tutkimusten mukaan
panostaa, koska alussa tehdyt päätökset määrittävät pitkälti seuraavissa vaiheissa tehtävät
asiat (Apilo ja Taskinen, 2006).
Innovaatioprosessin alkupään kaoottisuutta helpottamaan on kehitetty lukuisia erilaisia
innovaatiotyökaluja, jotka eri tavoin auttavat pääsemistä tuotekehitysvaiheeseen (Apilo ja
Taskinen, 2006). Vaikka ideoiden synnyttämiseksi ja löytämiseksi on käytössä monia
erilaisia keinoja (Kuva 6), organisaatiot turvautuvat useimmiten vain muutamiin niistä
(Cooper, 2011). Cooper (2011) tähdentääkin, että ideoita tulisi yrittää etsiä systemaattisesti,
sillä muuten on vaikea löytää etenkin sellaisia ideoita, joista kehittyy yrityksen tai
markkinoiden kannalta käänteentekeviä innovaatioita.

Kuva 6 Erilaisten ideointimenetelmien suosio ja tehokkuus (Cooper, 2011)

Cooper (2011) on myös jakanut ideoiden löytämiseksi käytettävät menetelmät neljään
pääkategoriaan: 1) asiakaslähtöisiin menetelmiin, 2) strategialähtöisiin menetelmiin, 3)
muihin ulkopuolisiin lähteisiin (avoimet innovaatiot) ja 4) yrityksen omaan henkilökuntaan
ideoiden lähteenä. Cooperin (2011) tutkimien yritysten mielestä asiakasyhteistyöhön
perustuvat ideoiden lähteet ovat vaikutukseltaan kaikkein tehokkaimpia. Asiakaslähtöisiä
menetelmiä onkin olemassa runsaasti (Kuva 6), mutta yritykset kokevat haasteita muun
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muassa ”oikeiden” ja tarpeeksi kyvykkäiden käyttäjien tai asiakkaiden löytämisessä, mikä
lisää kynnystä niiden käyttöön. Asiakaslähtöiset menetelmät on kuitenkin koettu yleisesti
hyviksi keinoiksi löytää uusia ideoita innovaatioiden pohjaksi. (Cooper, 2011.)
Innovaatioiden synnystä on vuosien saatossa käyty runsaasti keskustelua etenkin teknologiaja markkinalähtöisyyden suhteellisesta paremmuudesta (Nam ja Tatum, 1992). Riippumatta
siitä onko kyse teknologia- vai markkinalähtöisyydestä, innovaatioprosessille ja sen
etenemiselle on tunnistettu useissa tutkimuksissa yhtenäinen viitekehys (esim. Ståhle ym.,
2004; Apilo ja Taskinen, 2006; Tiwari ym., 2007). Vaikka innovaatio tarvitsee aina idean
lisäksi myös toteutuksen, innovaatioprosessin alkupäässä on tunnistettu yritysten suurimmat
haasteet (Apilo ja Taskinen, 2006). Ideointivaiheen haasteita ja kaoottisuutta helpottamaan
on kehitetty useita eri menetelmiä, joista asiakaslähtöiset menetelmät ovat yritysten mielestä
tehokkaimpia (Cooper, 2011). Tiivistetysti voidaan todeta, että sekä teknologia- että
markkinalähtöisyydessä on omat etunsa ja haasteensa. Käytännön toteutuksissa on kuitenkin
tärkeintä osata soveltaa erilaisia innovaatiomalleja tilanteen ja yrityksen toimialan
erityispiirteiden mukaan. (Riila ja Saarinen, 2007; Trott, 2008.)

2.3 Organisaation innovaatiokyvykkyys
Innovaatioprosessi on keskeisessä asemassa, kun käydään läpi yritysten
innovaatiotoimintaa, mutta se ei yksinään riitä ja innovaatioiden synnyttäminen tarvitseekin
ympärilleen myös muita tekijöitä (Apilo ja Taskinen, 2006). Innovaatioprosessin haasteena
on etenkin sen kaksijakoisuus, sillä uusien ideoiden kehittämisen ja niiden toteuttamisen
onnistumisen edellytykset ovat osaltaan ristiriidassa keskenään. Tämä johtuu siitä, että
innovaatioprosessin alkupäässä uusien ideoiden kehittäminen vaatii kykyä luovaan
ajatteluun ja kyseenalaistamiseen. Tätä vastoin puolestaan ensimmäisessä vaiheessa luodun
idean eteenpäin vieminen, toteuttaminen ja markkinointi edellyttävät kykyä hyödyntää
organisaation olemassa olevia resursseja ja rakenteita. (Ståhle ym., 2004.)
Innovaatioprosessin kaksijakoisuuteen liittyen onkin hyvä huomata, että innovatiivisuus ei
ole synonyymi luovuuden kanssa samaan tapaan kuin innovaatio ei ole sama asia kuin idea
tai keksintö. Suurin ero innovatiivisuuden ja luovuuden välille syntyy siitä, että innovaatio
tapahtuu ihmisten välillä, joten se on sosiaalinen prosessi. Luovuus on puolestaan yksilön
omassa ajatusmaailmassa tapahtuva kognitiivinen prosessi, mikä erottaa sen selkeästi
innovatiivisuuden käsitteestä. (Ståhle ym., 2004.)
Ormalan ym. (2014) tutkimuksen mukaan pitkällä aikavälillä yrityksen menestys pitkälti
siitä, kuinka se panostaa olemassa olevan toiminnan ja osaamisen kehittämiseen sekä
kokonaan uuden toiminnan ja osaamisen luontiin. Ståhlen ym. (2004) mukaan yrityksen
innovaatiokyvykkyyttä pidetäänkin yhtenä nykypäivän liike-elämän tärkeimmistä
menestystekijöistä. Innovaatiokyvykkyys korostuu, kun toimintaympäristön muuttuessa
perinteinen suunnitelmallisuuteen perustuva johtaminen ei enää kykene turvaamaan
yrityksen menestystä markkinoilla (Ståhle ym., 2004).
Ståhlen ym. (2004) mainitsemalle innovaatiokyvykkyyden käsitteelle on kirjallisuudessa
esitetty monia erilaisia määritelmiä. Esimerkiksi Apilon ja Taskisen (2006) mukaan
innovaatiokyvykkyydellä kuvataan organisaation taitoja, järjestelmiä ja prosesseja, joita
tarvitaan innovaatioiden synnyttämiseen. Lawson ja Samson (2001) tutkimuksessa
innovaatiokyvykkyydestä puhuttaessa viitataan kykyyn muuntaa jatkuvasti ideoita ja tietoa
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uusiksi tuotteiksi, systeemeiksi ja prosesseiksi tavoitteena tuottaa lisäarvoa itse
organisaatiolle
sekä
sen
sidosryhmille.
Ylihervan
(2004)
väitöskirjassa
innovaatiokyvykkyys koostuu sekä organisaation aineettomasta pääomasta että kyvystä
hyödyntää tuota pääomaa siten, että organisaatio pystyy jatkuvasti tuottamaan uusia
innovaatioita, jota käytetään tämän tutkimuksen yhteydessä innovaatiokyvykkyyden
määritelmänä.
Innovaatiokyvykkyys luo pohjan organisaation innovaatiotoiminnalle, mutta se ei
kuitenkaan kerro onko yritys innovatiivinen vai ei. Tässä tutkimuksessa
innovaatiokyvykkyyttä ja innovatiivisuutta käsitellään osaksi rinnakkain, vaikka ne eivät ole
täysin sama asia. Tutkimuksessa innovaatiokyvykkyyttä pidetään enemmänkin
organisaation resurssina, kun innovatiivisuus puolestaan tarvitsee toteutuakseen myös
jonkinlaista toimintaa. Tämän myötä on otettava huomioon, että organisaatio ei välttämättä
ole innovatiivinen, vaikka se voi olla innovaatiokyvykkyydeltään hyvinkin korkealla tasolla.
(Saunila, 2009.)
Innovaatiokyvykkyyden käsitteen laajuudesta johtuen sille ei ole vakiintunut vain yhtä
määritelmää ja Yliherva (2004) korostaakin, että yrityksen innovaatiokyvykkyys on laaja
asiakokonaisuus verrattuna esimerkiksi yksittäiseen tuotteeseen tai palveluun tehtyyn
satunnaiseen parannukseen, joten se käsittää monia eri taustatekijöitä (Yliherva, 2004).
Innovaatiokyvykkyyteen liittyviin taustatekijöihin onkin esitetty tutkimuksissa erilaisia
vaihtoehtoja ja esimerkiksi Romijn ja Albaladejo (2000) ovat jakaneet
innovaatiokyvykkyyden karkealla tasolla ulkoisiin ja sisäisiin tiedon lähteisiin. Ulkoiset
lähteet muodostuvat organisaation ulkopuolelta tulevaan tietoon, jota voidaan saada
esimerkiksi asiakkailta ja organisaation muilta sidosryhmiltä. Sisäiset lähteet ovat nimensä
mukaisesti organisaation sisäisiä tiedon lähteitä ja ne muodostuvat esimerkiksi
työntekijöiden kokemuksesta ja aiemmin hankitusta tiedosta. Moni tutkimuksista (esim.
Malinen ja Barsk, 2004; Gibson ja Skarzynski, 2008; Paalanen ym., 2009) ovat jakaneet
innovaatiokyvykkyyden useampaan kuin kahteen taustatekijään (Taulukko 1).
Taulukko 1 Innovaatiokyvykkyyden taustatekijät
Tutkimus
Innovaatiokyvykkyyden taustatekijät
Malinen ja Barsk, 2004

Paalanen ym., 2009

Gibson ja Skarzynski, 2008



Osaaminen



Business intelligenssi



Liiketoimintaprosessit



Yhteistyö



ICT-ratkaisut



Luovuus ja kyky uudistua keskiössä



Tiedon omaksumiskyky



Organisaation rakenne ja kulttuuri



Johtaminen ja vuorovaikutus



Yksilöiden luovuus ja innovatiivisuus



Prosessit ja toimintatavat



Johtaminen ja organisaatio



Kulttuuri ja arvot
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Ihmiset ja taidot

Kirjallisuudessa esiintyvät innovaatiokyvykkyyden taustatekijät sisältävät paljon saman
tyyppisiä elementtejä. Malisen ja Haahtelan (2007) mukaan näkökulmasta riippuen eri
kyvykkyydet painottuvat eri tavalla. Olennaista on kuitenkin huomata, että
innovatiivisuuden kehittäminen edellyttää laajempien kyvykkyyksien tunnistamista ja
tarkastelua. Kaikkien innovaatiokyvykkyyden taustatekijöiden täytyy olla tasapainossa ja
hallinnassa, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla varmistaa innovaatioiden
syntyminen. (Malinen ja Haahtela, 2007) Ylihervan (2004) mukaan organisaation
innovaatiotoiminnassa on yleisesti olennaista muun muassa:
 verkostot ja yhteistyö
 asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen
 tarve uudistumiselle
 palaute- ja vuorovaikutusprosessit
 organisaation oppiminen
 työkalujen ja järjestelmien tehokas käyttö
 taloudellisten ja inhimillisten resurssien käyttö.
Ylihervan (2004) tunnistamista innovaatiotoiminnan piirteistä etenkin verkostot ja yhteistyö
ovat nousseet vahvasti esiin viime aikaisen tutkimuksen valossa. Ståhlen (2004) mukaan eri
tutkimuksissa on huomattu innovatiivisten yritysten hyödyntävän erityisen runsaasti
nimenomaan ulkoisia verkostoja ja sidosryhmiä. Innovaatiokyvykkyyttä omaavissa
organisaatioissa osataan havainnoida erityisen herkästi omaa toimintaympäristöään ja
hyödyntää sidosryhmiä (Ståhle, Sotarauta ja Pöyhönen, 2004). Tämän vuoksi organisaation
innovaatiokyvykkyyden kehitys vaatii kumppanuus- ja hankintaosaamista sekä
verkostotaitoja. Tärkeimpänä ominaisuutena vaaditaan johtamista, joka edistää näiden
taitojen tavoitteellista suuntaamista ja kehittymistä. (Yliherva, 2006.)
Organisaatioissa tapahtuva verkostojen rakentaminen ja ulkopuolisen tiedon hyödyntäminen
täytyy kuitenkin olla järjestelmällistä, sillä verkostoitumista ei kannata tehdä vain
verkostoitumisen vuoksi. Verkostoitumisesta on saatava aidosti arvoa suhteessa siitä
syntyviin kustannuksiin, sillä verkostoituminen sitoo organisaation resursseja. Lisäksi
ulkopuolisessa yhteistyössä piilee myös vaara, että organisaation omat innovaatiot leviävät
ulkopuolisille tahoille ilman riittävän pitkälle vietyä suojausta. Näistä sekoista huolimatta
Ståhlen ym. (2004) mukaan organisaation ja sen verkoston osaaminen, tieto sekä niiden
oppimisnopeudet ovat nykyaikaisen tietotalouden tärkeimmät lähteet kestävän kilpailuedun
saavuttamiseksi. Tämän johdosta organisaatioille ei riitä pelkästään toimintaympäristön
muutosten myötäileminen, vaan on kyettävä luomaan itseohjautuvasti uusia innovaatioita
ennakoiden muutoksia. (Ståhle ym., 2004.)
Organisaatioiden innovaatiokyvykkyyttä pidetään yhtenä nykypäivän liike-elämän
tärkeimmistä menestystekijöistä (Ståhle ym., 2004). Tutkimusten mukaan pitkällä
aikavälillä yrityksen menestys on riippuvainen olemassa olevan toiminnan ja osaamisen
kehittämisestä sekä kokonaan uuden toiminnan ja osaamisen luonnista (Ormala ym., 2014).
Innovaatiokyvykkyys on laaja kokonaisuus, johon liittyviä taustatekijöitä on tunnistettu
useissa eri tutkimuksissa (Malinen ja Haahtela, 2007; Gibson ja Skarzynski, 2008; Paalanen
ym., 2009). Karkeasti taustatekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tiedon lähteisiin, joista
jälkimmäinen on noussut avaintekijäksi nykyaikaisessa nopeasti muuttuvassa
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verkostotaloudessa (Romijn ja Albaladejo, 2000; Ståhle ym., 2004). Nykypäivän
organisaatioiden täytyy pystyä rakentamaan verkostoja ympärilleen ja hyödyntämään
ulkopuolisia resursseja omassa innovaatiotoiminnassaan (Ståhle ym., 2004).

2.4 Avoin innovaatiomalli ja yhteiskehittäminen
Ulkopuolisten verkostojen lisääntynyt merkitys, asiakkaiden roolin korostuminen ja
ylipäätään innovaatiotoiminnan avoimuus ovat nousseet laajasti esiin viimeisimmissä
innovaatiotutkimuksissa. Nykyään ei puhuta enää pelkästään innovaatioista, vaan
esimerkiksi rinnalle on noussut avoimet innovaatiot ja erilaiset yhteiskehittämisen mallit.
(Riila ja Saarinen, 2007.) Lisäksi viimeisinä vuosikymmeninä digitaalisuus on tuonut
innovointiin uuden ulottuvuuden ja se on auttanut innovoinnin demokratisointia.
Digitalisaation myötä innovaatioprosessi on mahdollista hajauttaa yrityksen sisällä ja myös
sen ulkopuolella entistä helpommin, mikä on avoimen innovaatiomallin perusperiaatteena.
(Chesbrough, 2003; Yoo ym., 2012.)
Avoin innovaatio onkin tällä hetkellä innovaatiojohtamisen kuuma puheenaihe, sillä se
vastaa liike-elämän ajankohtaisiin haasteisiin, joita ovat muun muassa tiedon ja osaamisen
erikoistuminen ja liikkuvuus, lyhentyneet elinkaaret ja jatkuvasti kiristyvä kilpailu
markkinoilla. Avoimen innovaation perusajatuksena on, että yksikään yritys ei kykene enää
menestymään markkinoilla täysin yksin. Tämän myötä modernin yrityksen täytyy pystyä
käyttämään oman sisäisen kehitystoimintansa ohella myös ulkopuolisia resursseja, jotta se
voi synnyttää uusia ideoita ja tehostaa innovaatioprosessejaan. (Torkkeli ym., 2007.)
Termi ”avoin innovaatio” voidaan nähdä syntyneen Henry Chesbroughin (2003) kirjan
”Open Innovation: New Imperative for Creating and Profiting from Technology” myötä,
jossa hän esitteli avoimen innovaation vastauksena muuttuneen toimintaympäristön
tarjoamiin uusiin haasteisiin. Perinteisesti uuden liiketoiminnan kehittäminen ja uusien
tuotteiden markkinointi on tapahtunut yrityksen sisällä. Avoimen innovaatiomallin
perusajatuksena on sen sijaan kehottaa yrityksiä avaamaan rajapintojaan ja
tuotekehitysprosessejaan myös yritysrajojensa ulkopuolelle ja lisäksi hyödyntämään myös
ulkoisia markkinointikanavia innovaatioidensa julkistamiseen (Kuva 7). Toisin sanoen
yritysten täytyisi etsiä entistä enemmän teknologioita, ideoita ja tuotteita yrityksen
ulkopuolelta sen sijaan, että keskityttäisiin ainoastaan yrityksen sisäiseen tuotekehitykseen.

Kuva 7 Avoin ja suljettu innovaatiomalli (Chesbrough, 2003)
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Chesbroughin (2003) määritelmän mukaan avoin innovaatiomalli on niin yrityksen sisäisten
kuin ulkoisten ideoiden ja kaupallistamistapojen yhdistämistä, mikä edistää uusien
teknologioiden kehitystä. Lisäksi avoin innovaatio yhdistää sisäiset ja ulkoiset ideat
järjestelmiin, jonka vaatimukset määritellään liiketoimintamallilla. Avoimen
innovaatioajattelun mukaisesti ulkopuolinen tieto on yhtä tärkeää kuin olemassa oleva
yrityksen sisäinen tieto. Ulkopuolelta tuleva tieto tulla yritykseen mistä tahansa
ulkopuolisesta lähteestä, kuten pienistä kasvuyrityksistä, opiskelijoista, itsenäisistä
keksijöistä, muista yrityksistä, loppukäyttäjistä ja yliopistoista sekä muista julkisista
instituutioista. Avoimen innovaatioajattelun ja sen käyttöönoton keskiössä on
liiketoimintamallit, joiden uudistaminen antaa mahdollisuuden kaupallistaa innovaatioita,
jotka eivät ole sopineet aiempiin liiketoimintamalleihin.
Avoimen innovaation rinnalle nousi 2000-luvun alussa myös yhteiskehittämisen käsite.
Karkeasti voidaan todeta, että sekä yhteiskehittämisessä että avoimessa innovaatiomallissa
on taustalla sama ajatusmalli, jossa aloitteen tekevä organisaatio tahtoo houkutella
tietämystä ulkopuolisilta tahoilta. Avoimen innovaation ja yhteiskehittämisen täsmällisestä
eroavaisuudesta ei ole olemassa täydellistä akateemista yksimielisyyttä. (Van Stiphout,
2010.) Monet tutkimukset (Bartl ym., 2010; Van Stiphout, 2010; Barczak, 2012; Frow ym.,
2015) näkevät kuitenkin yhteiskehittäminen pikemminkin yhtenä avoimen
innovaatiotoiminnan muotona. Avoimessa innovaatiomallissa korostetaan enemmänkin
yleisellä tasolla liiketoimintamallien ja immateriaalioikeuksien merkitystä sisäisten
tutkimus- ja kehityshankkeiden sekä ulkoisen osaamisen hyödyntämisessä.
Yhteiskehittämisen tutkimus puolestaan keskittyy tarkemmin yhteistyön merkitykseen ja
yhteisluomiseen asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa. (Bartl ym., 2010.)
Yhteiskehittämisestä (engl. co-creation) on tullut avoimen innovaation tapaan laajasti
käytetty termi, jolla pyritään kuvaamaan organisaation muuttumista arvon määrittäjästä
ajattelutapaan, jossa ihmiset ja organisaatiot luovat ja kehittävät yhdessä sisältöä (Ind ja
Coates, 2013). Käsitteenä yhteiskehittäminen on kuitenkin kohtalaisen uusi ja se tuli
tunnetuksi Prahaladin ja Ramaswamyn arvoa luovan yhteiskehittämisen (engl. co-creation
of value) konseptia käsittelevien julkaisujen myötä 2000-luvun alkupuolella. Varsinaisesti
yhteiskehittämisen käsitteen voidaan nähdä syntyneen heidän artikkelin ”Co-creating unique
value with customers”-artikkelinsa (2004a) myötä vaikka he sivusivat aihetta
tutkimuksessaan jo aiemmin (2000). Prahaladin ja Ramaswamyn lisäksi yhteiskehittämisen
kiinnostavuutta lisäsi Vargon ja Luschin (2004) julkaisema tutkimus palvelulähtöisestä
ajattelutavasta (engl. service dominant logic), jonka keskiössä on niin ikään arvoa luova
yhteiskehittäminen. (Bartl ym., 2010; Galvagno ym., 2013.)
O’Hern ja Rindfleisch (2010) määrittelevät yhteiskehittämisen yhteistyössä tapahtuvana
tuotekehitystoimintana, jossa asiakkaat aktiivisesti myötävaikuttavat tai valitsevat uutta
sisältöä tuotevalikoimaan. Myös Paynen ym. (2008) mukaan yhteiskehittämisen myötä
toimittaja ja asiakas saavat tilaisuuden luoda yhdessä arvoa kustomoitujen ja yhteisesti
luodun tarjoaman kautta. O’Hernin ja Rindfleischin (2010) määritelmän täydennyksenä
heidän mukaansa asiakkaan kanssa tapahtuva yhteiskehittäminen sisältää kaksi pääasiallista
prosessia: 1) myötävaikutus ja 2) valinta. Myötävaikutus tapahtuu esimerkiksi toimittamalla
sisältöä ja valinnassa tuosta toimitetusta sisällöstä valikoidaan säilytettävät ideat. (O'Hern ja
Rindfleisch, 2010.)
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Perksin ym. (2012) mukaan yhteiskehittäminen edellyttää yrityksen ja verkostojen, kuten
asiakkaiden, toimittajien ja jakelijoiden, yhteistä arvon luomista. Tässä tutkimuksessa
käytetäänkin yhteiskehittämisen määritelmänä heidän määritelmäänsä, jonka mukaan
innovaatiot ovat siis yksilöiden ja organisaatioiden käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen
tuloksia. (Perks, Gruber and Edvardsson, 2012.) Ballantynenkin (2004) mukaan
vuorovaikutuksellinen kanssakäyminen auttaa luottamuksen rakentumisessa osapuolten
välillä. Tämä luottamuksen rakentuminen puolestaan helpottaa oppimista ja tietämyksen
syntymistä ja siten myös yrityksen ongelmien ratkaisemista. (Ballantyne, 2004.)
Vaikka yhteiskehittämistä on tutkittu paljon, ei ole kuitenkaan olemassa yhtä ja ainoaa
lähestymistapaa yhteiskehittämiseen (Kohlbacher ja Mukai, 2007). Organisaatioiden
tarvitseekin päättää kuinka he haluavat ottaa käyttöön ja hyödyntää sopivia
yhteiskehittämiskäytäntöjä. Nykypäivänä suurimmalle osalle yrityksistä kyse ei siis ole
niinkään siitä pitäisikö yhteiskehittämistä ylipäätänsä hyödyntää liiketoiminnassa. Kyse on
enemmänkin siitä, kuinka he voisivat parhaimmalla mahdollisella tavalla osallistaa
yhteiskehittäjiä ja mitä lähestymistapoja sekä työkaluja yhteiskehittämiseen on tarjolla.
(Roser ym., 2013.)

2.5 Yhteiskehittämisen mallit
2.5.1 Arvoa luova yhteiskehittäminen (DART-malli)
Galvagnon ym. (2013) kattavan yhteiskehittämisen kirjallisuutta käsittelevän tutkimuksen
mukaan yhteiskehittämisen teoria voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, jotka loivat aiheelle
tutkimuksellisen perustan 2000-luvulla. Ensimmäinen niistä on edellä mainittujen
Prahaladin ja Ramaswamyn (2000, 2004a, 2004b) arvoa luova yhteiskehittäminen asiakkaan
kokemusten ja kompetenssin kautta. Toisena teorian perustana voidaan puolestaan nähdä
palvelulähtöistä
ajattelutapaa
(engl.
service
dominant
logic)
käsittelevän
tutkimussuuntauksen, jonka pioneereina toimivat Vargo ja Lushin (2004) tutkimuksellaan
”Evolving to a new dominant logic for marketing”. (Galvagno ym., 2013.) Muktarin et al.
(2012) mukaan teorioiden myötä on syntynyt myös kaksi arvoa luovan yhteiskehittämisen
teoreettista mallia, jotka ovat Prahaladin ja Ramaswamyn DART-malli (2004b), Paynen
malli (Payne ym., 2008).
Prahaladin ja Ramaswamyn (2004b) mukaan arvoa luova yhteiskehittäminen on asiakkaan
ja yrityksen välistä yhteistä arvon luomista, jossa asiakkaalle annetaan mahdollisuus
rakentaa palvelukokemusta omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Yhteiskehittämisen konseptissa ei
siis keskitytä suoraan asiakkaaseen vaan se sisältää yhteistä ongelman määrittelyä ja
ratkaisemista (Prahalad ja Ramaswamy, 2004b). Asiakkaat muuttuvat täten passiivisesta
kohderyhmästä aktiivisiksi yhteiskehittäjiksi ja arvon kuluttajiksi (Prahalad and
Ramaswamy, 2000).
Perinteisesti toimittajat tuottavat hyödykkeitä ja palveluita, kun taas asiakkaat ostavat niitä.
Nykypäivänä asiakkaita voidaan kuitenkin osallistaa vuorovaikutukseen toimittajien kanssa
jokaisessa vaiheessa aina tuotteen tai palvelun suunnittelusta toimitukseen. (Payne ym.,
2008.) Tämänkaltainen dialogi tuleekin nähdä interaktiivisena prosessina, jossa opitaan
yhdessä (Ballantyne, 2004). Menestyksekäs tuotekehitys vaatii kahdenlaista tietotarvetta: 1)
tietoa asiakkaiden tarpeista ja 2) tietoa kuinka voidaan parhaiten ratkaista nuo tarpeet

22
(Thomke ja Hippel, 2002; Hippel, 2005). Tämä perustuu siihen, että tyypillisesti asiakkailla
tai käyttäjille on yksityiskohtainen ja tarkin tietämys ensimmäisestä tietotarpeesta.
Tuottajalla tai palveluntarjoajalla on puolestaan tarkin tietämys miten toinen tietotarpeista
tyydytetään. Tämä epäsuhde luo epäsymmetrian tietojen välille. (Hippel, 2005.)
Kuten Perks ym. (2012) määritelmässään totesivat, vuorovaikutus on olennainen osa
yhteiskehittämistä ja innovaatioita. Prahalad ja Ramaswamy (2004b) ovatkin
tutkimuksessaan jakaneet arvoa luovan yhteiskehittämisen vuorovaikutuksen neljään
kriittiseen osa-alueeseen, jotka ovat:
1. vuoropuhelu (engl. dialogue)
2. pääsy (engl. access)
3. hyötysuhde (engl. risk-benefit)
4. läpinäkyvyys (engl. transparency).
Tämä Prahaladin ja Ramaswamyn (2004b) esittämä DART-malli pyrkii määrittelemään
neljän elementin avulla perustan yrityksen ja asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen
onnistumiselle yhteiskehittämisen kontekstissa (Kuva 8). Tutkijoiden mukaan näiden neljän
elementin huolellinen yhdistäminen johtaa asiakkaiden parempaan sitoutumiseen yhteisen
arvon luonnissa. (Prahalad ja Ramaswamy 2004b.)

Kuva 8 Arvoa luovan yhteiskehittämisen vuorovaikutuksen elementit (Prahalad ja Ramaswamy, 2004b)

Ensimmäisenä ja samalla tärkeimpänä elementtinä arvoa luovan yhteiskehittämisen
vuorovaikutuksessa
on
vuoropuhelu.
Vuoropuhelu
vaatii
kumppaneilta
vuorovaikutteisuutta, syvää sitoutumista ja kykyä sekä halukkuutta toimia yhdessä. Lisäksi
Prahalad ja Ramaswamy (2004b) korostavat, että toimivaa vuoropuhelua on hankala
toteuttaa kahden eriarvoisen kumppanin kesken. Tämän vuoksi aktiivisen vuoropuhelun
saavuttamiseksi kumppanien tulisi olla tasavertaisia ongelmanratkaisijoita. Vuoropuhelun
tulee aina keskittyä ennen kaikkea molempien yhteisen edun mukaisiin aiheisiin, minkä
onnistumisen takaamiseksi tulee laatia selkeät säännöt molempien osapuolten
sitouttamiselle. Yrityksen ovat perinteisesti hyötyneet tiedon epäsymmetriasta heidän ja
kuluttajien välillä. Menestyksekäs vuoropuhelu vaatii onnistuakseen kuitenkin muista
vuorovaikutuksen elementeistä kriittisesti tiedon läpinäkyvyyttä sekä pääsyä tietoihin
yrityksen toimesta. (Prahalad ja Ramaswamy, 2004b.)
Arvoa luovan yhteiskehittämisen vuorovaikutuksen toisena ja kolmantena elementteinä ovat
pääsy tietoihin ja tiedon läpinäkyvyys. Molemmissa elementeissä on kriittisenä osana
osapuolten kesken vallitseva avoimuus, joka edellyttää luottamusta ja tunnesidettä
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osapuolten välillä. Vuorovaikutusta tulee rakentaa siten, että tukevat rakenteet
mahdollistavat tiedon jakamisen, mikä puolestaan johtaa tietoihin pääsyyn. Pääsy tietoihin
ja tiedon läpinäkyvyys mahdollistuvat, kun yritys kykenee rakentamaan infrastruktuurin ja
yritysrakenteen vuoropuhelun onnistumiselle. Tämä vaatii yritykseltä sekä teknologisia
investointeja että johtamiskäytäntöjen muuttamista sosiaalisempaan ja avoimempaan
suuntaan. (Prahalad ja Ramaswamy, 2004b.)
Neljäntenä vuorovaikutuksen elementtinä arvoa luovan yhteiskehittämiselle on hyötysuhde,
jolla tarkoitetaan yhteiskehittämisestä saatavan hyödyn suhdetta riskiin. Kuten aikaisemmin
todettua, yhteiskehittämisen onnistumisessa on olennaista tasa-arvo ja yhteiset tavoitteet.
Toisin sanoen, osapuolten välillä täytyy vallita tasapaino hyötyjen ja motiivien sekä
kustannusten ja riskien välillä. Hyötysuhteenkin kohdalla on otettava huomioon, että muut
vuorovaikutuksen elementit vaikuttavat olennaisesti siihen, koetaanko hyötysuhde
positiiviseksi. Onnistunut vuoropuhelu, pääsy tietoihin ja tiedon läpinäkyvyys auttavat
asiakasta arvioimaan yhteiskehittämisen hyötysuhdetta eli sitä, onko osallistuminen hyöty
riskiä suurempi. (Prahalad ja Ramaswamy, 2004b.)
Prahalad ja Ramaswamy käsittelivät tutkimuksissaan pääasiallisesti arvoa luovaa
yhteiskehittämistä nimenomaan asiakkaan ja kuluttajien kesken (Prahalad ja Ramaswamy,
2000, 2004a, 2004b). Liiketoiminnallisesta näkökannalta yhteiskehittämisen ajattelutapa ja
DART-malli onkin synnyttänyt vuosien varrella näkökulmia kuitenkin pääasiassa uuden
tuote- ja palvelukehityksen kannalta sekä markkinoinnin saralta (Ind ja Coates, 2013).

2.5.2 Palvelukeskeinen prosessimalli (Paynen malli)
Samoihin aikoihin, kun Prahalad ja Ramaswamy (2004a, 2004b) julkaisivat kehitellyn
konseptin alkuperäisestä tutkimuksestaan (2000) myös Vargo ja Lush (2004) julkaisivat
palvelulähtöiseen ajattelutapaa käsittelevän tutkimuksensa. Heidän palvelukeskeisen
ajattelutavan keskeisimpiä käsitteitä ovat samaan tapaan yhteistuotanto (engl. coproduction) ja arvoa luova yhteiskehittäminen (engl. co-creation of value) (Vargo ja Lusch,
2004). Poiketen kuitenkin Prahaladin ja Ramaswamyn (2000, 2004a, 2004b) tutkimuksista,
Vargo ja Lusch (2004) keskittyvät yhteiskehittämisen soveltamiseen markkinoinnin ja
palveluiden kontekstissa. Paynen ym. (2008) teoreettinen malli täydentää aiemmin käsiteltyä
arvoa luovan yhteiskehittämisen mallia Vargon ja Luschin (2004) määrittelemän
palvelukeskeisen logiikan kontekstissa. Verrattuna Prahaladin ja Ramaswamyn (2004b)
DART-malliin, Payne ym. (2008) keskittyvät tutkimuksessaan enemmänkin siihen, miten ja
millä viitekehyksellä toimittajat pystyvät hallitsemaan arvoa luovaa yhteiskehittämistä ja sen
prosesseja.
Palvelulähtöinen ajattelutapa on näkemys, jonka mukaan taloudellista maailmaa ei
tarkastella perinteisestä tuotekeskeisestä (engl. goods dominant logic) näkökulmasta.
Tuotekeskeisyyden sijaan ajattelutavassa on olennaista palvelukeskeinen lähestymistapa.
Palvelukeskeisessä ajattelutavassa korostuu arvon luominen yhdessä asiakkaan kanssa sekä
palvelun rooli taloudellisen kanssakäymisen perustana. Vargon ja Lushin (2004) mukaan
asiakkaan tulisikin olla aina myös yhteiskehittäjä (engl. coproducer). (Vargo ja Lusch,
2004.)
Vargon ja Luschin (2004) mukaan perinteisen hyödykkeiden tuotantoon perustuvan
näkökulman mukaan tuottaja ja kuluttaja nähdään useimmiten täysin erillisinä, jotta voidaan
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saavuttaa maksimaalinen tuotantokapasiteetti. Jos kuitenkin markkinoinnin pääasiallinen
tavoite on asiakaslähtöisyys, valmistustehokkuus kärsii markkinoinnin tehokkuuden
kustannuksella. Palvelukeskeisessä markkinoinnissa painotetaan vahvasti jatkuvia
prosesseja, joissa asiakas on aina mukana arvon tuottamisessa. Tuotanto ei siis lopu
valmistusprosessiin vaan se on jatkuva prosessi, jossa asiakas on jatkuvasti mukana ja siten
jatkaa tuottajan jo aloittamaa prosessia. (Vargo ja Lusch, 2004.)
Payne ym. (2008) ovat tutkimuksessaan muokanneet yhteiskehittämisen konseptia Vargon
ja Lushin esittelemän (2004) palvelukeskeisen ajattelutavan periaatteiden mukaisesti.
Tutkimuksen tuloksena syntyi prosessilähtöinen viitekehys (Kuva 9), jonka mukaan
toimittajien ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus syntyy arvoa tuottavista
kohtaamisprosesseista. Tutkijoiden rakentama viitekehys jakaa arvoa luovan
yhteiskehittämisen kolmeen pääasialliseen prosessiin:
1) Asiakkaan lisäarvoa tuottavat prosessit – Kuluttaja-yrityssuhteessa (B2C) prosessit
sisältävät asiakkaan prosessit, resurssit ja käytännöt, joita asiakas käyttää hallitakseen omia
toimintojaan. Yritys-yrityssuhteessa (B2B) puolestaan prosesseilla tarkoitetaan prosesseja,
joita asiakas käyttää hallitakseen liiketoimintaansa suhteessa toimittajiin.
2) Toimittajan lisäarvoa tuottavat prosessit – Prosessit, resurssit ja käytännöt, joita
toimittaja käyttää hallitakseen liiketoimintaansa suhteessa asiakkaisiin ja muihin
relevantteihin sidosryhmiin.
3) Kohtaamisprosessit – Vuorovaikutuksen ja tiedonvaihdannan prosessit sekä käytännöt,
jotka tapahtuvat asiakkaan ja toimittajan välisessä suhteessa. Prosessien ja käytäntöjen
täytyy
olla
hallittavissa,
jotta
voidaan
kehittää
tuloksellisia
yhteiskehittämismahdollisuuksia. (Payne ym., 2008.)

Kuva 9 Konseptuaalinen viitekehys yhteiskehittämiselle (Payne ym., 2008)

Molempiin suuntiin toimivat kohtaamisprosessit korostavat vuorovaikutusta ja syntyvät
asiakkaan ja toimittajan omien arvonluontiprosessien tuloksena. Asiakkaan prosessien
väliset nuolet osoittavat, että asiakas on sitoutunut oppimisprosessiinsa, joka puolestaan
perustuu prosessin aikana syntyneeseen asiakaskokemukseen. Tämä asiakkaan oppinen
puolestaan vaikuttaa suoraan siihen, miten hyvin asiakas sitoutuu tulevaisuudessa
yhteiskehittämiseen yhdessä toimittajan kanssa. Samoin toimittajan prosessien ja
organisaation oppimisen väliset nuolet viittaavat siihen, että organisaation oppiessa se oppii
myös enemmän asiakkaasta. Tällöin toimittajalle on tarjolla entistä enemmän
mahdollisuuksia parantaa asiakaskokemuksen suunnittelua ja tehostaa yhteiskehittämistä
asiakkaan kanssa. (Payne ym., 2008.)
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Payne ym. (2008) nostavat kohtaamiset ja sitä kautta vuorovaikutuksen tärkeään asemaan
samaan tapaan, kuin Prahalad ja Ramaswamy (2004b) DART-mallissaan. Payne ym. (2008)
tuovat tutkimuksessaan esille myös kriittiset kohtaamiset, jotka ovat tärkeimpiä lisäarvoa
luovia yhteiskehittämisen kohtaamisia. Heidän mukaansa toimittajien tuleekin keskittyä ja
panostaa resurssinsa nimenomaan positiivisiin kriittisiin kohtaamisiin. Tiivistettynä Vargon
ja Luschin (2004) palvelukeskeinen ajattelutapa ja Paynen ym. (2008) prosessikeskeinen
malli tuovat esiin osaamisen kahdensuuntaisen vaihdannan ja yhteiskehittämisen
merkityksen nimenomaan palvelujen arvontuotannossa (Vargo ja Lusch, 2004).
Markkinointi ei heidän mukaansa voi olla ainoastaan yhdensuuntaista viestintää, vaan siihen
tarvitaan aina vuoropuhelua asiakkaiden kanssa (Vargo ja Lusch, 2004).

2.6 Innovaatiot osana digitaalista liiketoimintaa
Nykypäivän digitaalinen liiketoiminta tarjoaa mahdollisuuksia täysin uudenlaisille
innovaatioille sekä uusia työkaluja verkostojen luomiseen. Digitaalisista innovaatioista on
tullut nopeasti elinehto kaikkien toimialojen yritysten toiminnan jatkuvuudelle. (Westerman
ym., 2012.) Digitalisaation myötä syntyneet innovaatiot muuttavat parhaillaan perinteistä
liike-elämää ja pilvipalveluista, mobiiliteknologian ja sosiaalisen median hyödyntämisestä
on tullut arkipäivää yritysten liiketoiminnassa. Innovaatiotutkimus onkin viime vuosina
osoittanut, että yritykset ovat nykyisessä digitaalisoituneessa liiketoimintaympäristössä
pakotettu innovoimaan, jotta ne voivat vastata jatkuvasti dynaamisesti vaihtuviin
asiakastarpeisiin. Tämän lisäksi lisäksi yritysten täytyy kyetä hyödyntämään uusien
teknologioiden ja liiketoimintamallien tarjoamia mahdollisuuksia. (Baregheh ym., 2009.)
Digitaaliset innovaatiot ovat osakseen edesauttaneet innovaatiotoimintaa ja samalla
siirtymistä hajautetumpiin malleihin, kuten edellisessä kappaleessa käsiteltyihin avoimiin
innovaatiomalleihin ja yhteiskehittämistä hyödyntäviin malleihin. Nykypäivänä
innovaatiotoiminnassa onkin selkeästi korostunut digitaalisuuden vaikutus ja sitä myötä
avoimet innovaatiomallit, joissa innovaatiot voivat tulla myös yrityksen ulkopuolelta. (Yoo
ym., 2012.) Digitalisaation myötä organisaation ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen on
helpottunut, sillä esimerkiksi sosiaalisen median kautta voidaan osallistaa asiakkaita ja muita
sidosryhmiä osaksi organisaation arvonluontiprosessia. Yhteiskehittämisessä ja muissa
avoimen innovaation malleissa digitaaliset kanavat ovatkin oleellinen osa kollektiivisen älyn
hyödyntämisessä. (Saarnio ja Hamilo, 2013.)
Digitaalisuuden roolin kasvu sekä kasvava digitaalinen intensiivisyys johtavat tilanteeseen,
jossa yritykset eivät kykene hallitsemaan digitalisaatioita ja sen kehitystä enää omilla
resursseillaan (Apilo ja Taskinen, 2006). Nykyään innovaatioprosesseissa on korostunut
digitaalisuuden ja ulkoisten osapuolten mukaan ottaminen, mutta on digitalisaatiolla
laajempikin vaikutus organisaatioiden innovointiin. Digitaaliset innovaatiot tarjoavat
innovatiivisille yrityksille mahdollisuuden luoda uusia tuotteita, palveluita ja kehittää uusia
liiketoimintamalleja sekä muuttaa jokapäiväistä toimintaansa. Tämän digitaalisen
muutosvoiman myötä jotkut vanhat yritykset tai jopa kokonaiset toimialat kuolevat, kun
samaan aikaan uudenlaiset mallit valtaavat markkinoita. (Laudon ja Laudon, 2011.)
Teknologia onkin tullut osaksi jokaista nykypäivän liiketoiminnan osa-aluetta ja siitä on
samaan aikaan tullut ensisijainen ajuri markkinoiden muuttumiselle ja liiketoiminnan
kasvulle sekä yritysten kannattavuudelle (Daugherty, Biltz ja Banerjee, 2013).
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Erityisesti Apilon ja Taskisen (2006) mainitsemat läpimurtoinnovaatiot ovat lisääntyneet
teknologisen kehityksen myötä. Innovaatiot voivat parhaimmillaan parantaa huomattavasti
yritysten kilpailukykyä, mutta erityisesti radikaalit innovaatiot ja läpimurtoinnovaatiot
toimivat usein myös kilpailukykyä tuhoavina. Tällöin innovaation myötä syntynyt uusi tuote
tai palvelu korvaa aikaisemman, minkä johdosta innovaation kaupallistaja saa kilpailuetua
ja hävittää samalla muiden kilpailuetua. (Saarnio ja Hamilo, 2013.) Yleisesti voidaankin
todeta, että teknologia on yleensä pääasiallisessa roolissa radikaaleissa innovaatioissa, kun
puolestaan inkrementaaliset innovaatiot ovat yleensä markkinalähtöisiä (Vesa, 2014).

2.7 Kiinteistö- ja rakennusalan innovaatiotoiminnan erityispiirteet
Kiinteistö- ja rakennusalaa ja sen yrityksiä on yleisesti syytetty laiskasta kehittämisestä ja
tutkimuksen vähäisyydestä sekä innovaatiotoiminnan kehnosta tuloksellisuudesta. Vaikka
alalla tehdään kohtuullisen paljon perinteistä tutkimustyötä, varsinaiset tulokset ovat olleet
vaatimattomia ja innovaatioiden aihiot jäävät myös monesti hyödyntämättä.
Innovaatiotoiminnan matalasta aktiivisuudesta on kirjoitettu sekä Suomessa että
kansainvälisesti ja huoli näyttää olevan samansuuntainen joka puolella maailmaa. Tehdyt
tutkimukset eivät ole selittäneet riittävän selkeästi mitkä ovat varsinaiset syyt vähäiselle
innovaatiotoiminnalle, heikkoihin tuloksiin ja yritysjohdon skeptiseen asenteeseen
innovaatiotoimintaa kohtaa. (Vesa, 2014.)
Vaikka selkeätä kuvaa syistä laiskalle innovoinnille ei ole löytynyt, kiinteistö- ja
rakennusalan innovaatiotoiminnan tehottomuus on osin selitettävissä alaan liittyvillä
ominaispiireillä, jotka vaikuttavat suoraan innovaatioprosesseihin ja taloudellisiin
kannustimiin (Sivunen, 2015; Kajander, 2016). Ensinnäkin alan arvoketjut ovat tyypillisesti
pitkiä ja luonteeltaan hyvin monimutkaisia. Kiinteistö- ja rakennusala pitääkin sisällään sekä
jatkuvaa kiinteistöjen ylläpitoa että lyhytaikaista projektinhallintaa ja paikkasidonnaista
tuotantoa. Lisäksi alaan liittyy kiinteistöomaisuuden taloudellinen hallinta ja sitä myötä
myös transaktiot. (Sivunen, 2015.) Arvoketjujen monimutkaisuus johtaa siihen, että alan
arvoketjun eri sidosryhmien taloudelliset kannustimet ja ansaintalogiikat poikkeavat
toisistaan, mikä aiheuttaa toimijoiden välille jännitteitä sekä jarruttaa innovaatiotoimintaa
(Bygballe ja Jahre, 2009). Tämä aiheuttaa usein sen, että innovaatioiden eteneminen vaatii
usein laajat neuvottelut esimerkiksi voittojen ja hyötyjen jakamisesta, jotta löydetään
yhteinen motivaatio ja näkemys eri osapuolten ja sidosryhmien kesken (Kajander, 2016).
Toisena alan erityispiirteenä on hankkeiden kertaluontoisuus, joka on hidaste kiinteistö- ja
rakennusalan kehittymiselle (Vesa, 2014). Etenkin rakentaminen perustuu pääosin
projektikeskeiseen liiketoimintaan, jolloin innovaatiotoiminta tapahtuu usein
kertaluontoisten projektien sisällä ja organisaatio vaihtuu projekteittain (Slaughter, 2000;
Vesa, 2014). Tämän myötä innovaatioiden hyötyjä on usein vaikea siirtää projektilta toiselle,
mikä vähentää motivaatiota toteuttaa uusia innovaatioita (Miozzo ja Dewick, 2002).
Tyypillisesti innovaatioiden kohdalla yrityksillä täytyykin olla myös taloudellinen insentiivi
ja sijoitetun pääoman tuottoa voi olla vaikea perustella, kun sen käyttökelpoisuus muissa
kertaluontoisissa projekteissa on epävarmaa (Kajander, 2016). Tästä huolimatta
tutkimuksissa (esim. Slaughter, 2000; Miozzo ja Dewick, 2002; Seaden ym., 2003) on
kuitenkin todettu innovaatioiden parantavan kannattavuutta ja lisäävän kilpailullista etua
myös kiinteistö- ja rakennusalan yritysten keskuudessa.
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Kolmanneksi innovaatiotoimintaa hidastaa kiinteistö- ja rakennusalalle on tyypillinen
kustannusorientoituneisuus. Lisäksi rakentamisen lopputuotteet sisältävät suuren vastuun ja
pitkän elinkaaren. Tämän vuoksi kiinteistö- ja rakennusalalla karsastetaan muilla
toimialoilla tyypillistä yritys-erehdys-menetelmää, sillä epäonnistuneiden kokeilujen
seuraukset ovat usein dramaattisemmat kuin muilla toimialoilla. Projektien vastuuhenkilöt
näkevätkin yleensä järkeväksi välttää riskejä ja ylläpitää kustannustehokkuutta toistamalla
edellisissä projekteissa hyviksi todettuja käytäntöjä. Edellä mainituista seikoista kumpuava
varovaisuus ja konservatiivisuus ei ole luonteenomaista ainoastaan alan ammattilaisille,
vaan yhtä lailla myös asiakkaille. (Nam ja Tatum, 1989.)
Kuten aiemmin on todettu, muilla aloilla on alettu pohtia avoimen innovaatiomallin ja
yhteiskehittämisen
periaatteiden
mukaisesti
vaihtoehtoja
yritysten
sisäiselle
innovaatiotoiminnalle. Tämän myötä tiedon, osaamisen ja teknologian hankkiminen
yrityksen ulkopuolelta on monelle yritykselle varteenotettava vaihtoehto (Vesa, 2014).
Yhteiskehittämisen hyödyntäminen ei ole kuitenkaan vuosien saatossa kasvattanut
suosiotaan kiinteistö- ja rakennusalan yritysten keskuudessa (Sivunen, 2015). Tästä
huolimatta erityisesti kiinteistö- ja rakennusala hyötyisi innovaatiojärjestelmän eri
osapuolten mukaan ottamisesta, sillä tutkimus- ja kehitystoiminta alalla on vähäistä ja
projektikeskeisen ympäristön vuoksi innovaatioiden synnyttäminen on hankalaa. (Vesa,
2014.) Myös Sivunen (2015) ja Kajander (2016) toteavat väitöskirjojensa tuloksissa, että
alan yritysten tulisi ottaa aktiivisesti sidosryhmiä mukaan innovaatiotoimintoihinsa
yhteiskehittämisen periaatteiden mukaisesti. Alalla tutkimuksissa onkin huomattu yritysten
parantuneen suorituskyvyn ja innovatiivisuuden olevan vahvasti yhteydessä siihen, miten
laaja yhteistyötä yritykset tekevät eri sidosryhmien kanssa (Lahdenperä, 2007).
Digitalisaation vaikutuksia ja käyttöönottoa on vuosien saatossa tutkittu toimialakohtaisesti
eri tutkimuksissa (esim. Booz & Company, 2013; McKinsey & Company, 2016), joista on
huomattavissa, että kiinteistö- ja rakennusalalla digitalisaatio on kansainvälisesti vielä
matalalla tasolla muihin toimialoihin verrattuna. Myös kotimaisissa tutkimuksissa (esim.
TEM, 2015; Puhto ym., 2016) on havaittu, että alan liiketoiminnan digitalisointi on
alkuvaiheessa. Puhdon ym. (2016) tutkimuksen mukaan erityisinä digitaalisuuden haasteina
Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla todettiin: organisaatioiden ketteryyden puute ja
riittämätömätön tekninen osaaminen digitaalisessa liiketoiminnassa (Kuva 10). Lisäksi
tutkimuksessa todettiin, että yrityksiltä puuttuu myös näkemystä siitä, mitä hyötyjä
digitalisaatiolla voitaisiin saavuttaa liiketoiminnan kannalta. (Puhto ym., 2016.)
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Kuva 10 Digitaalisuuden kehittämisen haasteet (Puhto ym., 2016)

2.8 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
Kirjallisuuskatsauksen havaintojen pohjalta laadittiin tutkimukselle teoreettinen viitekehys,
joka toimi pohjana metodologian toteuttamiselle (Kuva 11). Tutkimuksen teoreettisen
viitekehyksen avulla esitetään visuaalisesti kirjallisuuden perusteella esiin nousseet
keskeiset innovaatioiden ja yhteiskehittämisen käsitteet ja elementit.

Kuva 11 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
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Viitekehys rakentuu innovaation määritelmän ympärille, jonka mukaan innovaatio vaatii
toteutuakseen aina idean lisäksi myös toteutuksen ja arvon luomisen. Kirjallisuuden
perusteella ideasta tai keksinnöstä syntyy innovaatio vasta siinä vaiheessa, kun se
kaupallistetaan ja luodaan mahdollisuudet sen markkinoille leviämiselle. Toisin sanoen,
innovaatio on paljon enemmän kuin pelkkä ajatustason ilmiö, sillä siihen sisältyy aina
varsinaista käytännön toimintaa. (Ståhle ym., 2004.)
Teoreettisen viitekehyksen keskiössä on innovaatioprosessin alkupää, jossa on tutkimusten
mukaan tunnistettu yritysten innovaatiotoiminnan suurimmat haasteet (Apilo ja Taskinen,
2006). Viitekehyksestä voidaan huomata, että tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa
uusien ideoiden synnyttämiseen, joten tutkimuksesta rajautuu pois konseptointi, toteutus ja
markkinointi osana innovaatioprosessia. Innovaatioprosessia on kuitenkin tärkeä ymmärtää
kokonaisuutena, sillä sitä voidaan lähestyä joko teknologia- tai markkinalähtöisesti, mikä
vaikuttaa koko prosessin etenemisjärjestykseen. (Trott, 2008.)
Kirjallisuuskatsauksen perusteella innovaatiokyvykkyys luo pohjan yrityksen
innovaatiotoiminnalle ja se koostuu sekä yrityksen aineettomasta pääomasta että kyvystä
hyödyntää tuota pääomaa siten, että organisaatio pystyy jatkuvasti tuottamaan uusia
innovaatioita (Ståhle ym., 2004). Kuten viitekehyksestä huomataan, innovaatiokyvykkyys
voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin ideoiden lähteisiin, joista jälkimmäinen on tutkimusten
mukaan noussut avaintekijäksi nykyaikaisessa nopeasti muuttuvassa verkostotaloudessa
(Romijn ja Albaladejo, 2000; Ståhle ym., 2004).
Viitekehyksen mukaan yritysten täytyy kyetä hyödyntämään ulkopuolisia resursseja omassa
innovaatiotoiminnassaan, minkä vuoksi avoimet innovaatiomallit ovat olennainen osa
nykyaikaisen yrityksen innovaatiotoimintaa (Chesbrough, 2003). Avoimen innovaation
perusajatuksena on, että yritykset eivät enää kykene menestymään markkinoilla täysin yksin.
Tämän myötä modernin yrityksen täytyy pystyä käyttämään oman sisäisen
kehitystoimintansa lisäksi myös ulkopuolisia resursseja, jotta se voi synnyttää uusia ideoita
ja tehostaa innovaatioprosessejaan. (Torkkeli ym., 2007.) Avoimen innovaation rinnalle
nousi 2000-luvun alussa myös yhteiskehittämisen käsite. Karkeasti voidaan todeta, että sekä
yhteiskehittämisessä että avoimessa innovaatiomallissa on taustalla sama ajatusmalli, jossa
aloitteen tekevä organisaatio tahtoo houkutella tietämystä ulkopuolisilta tahoilta. (Van
Stiphout, 2010.)
Monet tutkimukset (esim. Bartl ym., 2010; Van Stiphout, 2010; Barczak, 2012; Frow ym.,
2015) näkevät kuitenkin yhteiskehittämisen pikemminkin yhtenä avoimen
innovaatiotoiminnan muotona. Avoimessa innovaatiomallissa korostetaan yleisellä tasolla
liiketoimintamallien merkitystä sisäisten kehityshankkeiden sekä ulkoisen osaamisen
hyödyntämisessä. Yhteiskehittämisen tutkimus puolestaan keskittyy lähemmin yhteistyön
merkitykseen ja yhteisluomiseen asiakkaiden kanssa. (Bartl ym., 2010.) Tutkimuksen
teoreettinen viitekehys mukailee tätä näkemystä, sillä yhteiskehittäminen on
markkinalähtöistä, sillä sen keskiössä ovat asiakkaan ja yrityksen välinen yhteistyö ja arvon
luominen (Perks ym., 2012). Yhteiskehittämistä käsittelevän kirjallisuuden mukaan
yhteiskehittämisen teoria voidaan lisäksi jakaa kahteen osa-alueeseen, jotka ovat
palvelukeskeinen ajattelutapa ja arvoa luova yhteiskehittäminen.
Teoreettisesta viitekehyksestä voidaan huomata, että innovaatiotoiminta ei ole lineaarista,
vaan se perustuu dynaamisiin ja molempiin suuntiin liikkuviin osa-alueisiin. Lineaariset
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teknologian
työntömalli
ja
markkinatarpeeseen
perustuva
malli
ovatkin
innovaatiotutkimuksen historiaa, sillä yhdistelmä- ja integraatiomallit sekä
innovaatioverkostot kuvaavat innovaatioprosessia paremmin nykypäivän liiketoiminnassa.
(Riila ja Saarinen, 2007.) Innovaatioita käsittelevissä tutkimuksissa teknologia- ja
markkinalähtöisyyttä on tarkoituksenmukaisesti vuosien saatossa yhdistelty ja kehityksen
myötä innovaatioprosessit ovat johtaneet avoimeen innovointiin ja verkottuneeseen
kehitystoimintaan. (Trott, 2008.) Nykyään avoin innovaatioyhteistyö, globaalit
innovaatioverkostot ja digitalisaatio ovatkin monilla toimialoilla muuttaneet merkittävästi
yritysten innovaatioprosesseja (Ormala ym., 2014).
Tämän tutkimus tarkastelee kiinteistö- ja rakennusalan pk-yritysten innovaatiotoimintaa
digitaalisen liiketoiminnan näkökulmasta, minkä vuoksi teoreettiseen viitekehykseen
sisältyy myös digitalisaation ja alan erityispiirteiden vaikutukset. Digitaaliset innovaatiot
tarjoavat yrityksille mahdollisuuden luoda uusia tuotteita, palveluita ja kehittää uusia
liiketoimintamalleja. Tämän digitaalisen muutosvoiman myötä jotkut vanhat yritykset tai
jopa kokonaiset toimialat kuolevat, kun samaan aikaan uudenlaiset mallit valtaavat
markkinoita. (Laudon ja Laudon, 2011.) Kiinteistö- ja rakennusalan innovaatiotoiminta on
perinteisesti ollut hidasta ja tehotonta. Tutkimukset eivät ole selittäneet selkeästi mitkä ovat
varsinaiset syyt vähäiselle innovaatiotoiminnalle, mutta alan erityispiirteinä voidaan nähdä
monimutkaiset arvoketjut, hankkeiden kertaluontoisuus ja kustannusorientoituneisuus.
(Vesa, 2014.)

3 Metodiikka
3.1 Tutkimusmenetelmät ja metodiikka
Tieteellinen tutkimus voidaan toteuttaa esimerkiksi määrällisenä, kokeellisena tai
laadullisena tutkimuksena (Hirsjärvi ym., 2007). Nämä eri tieteelliset lähestymistavat eivät
sulje toisiaan pois, mutta tämä tutkimus päätettiin toteuttaa laadullisena tapaustutkimuksena.
Tutkimuksessa ei siis pyritty tilastollisiin yleistyksiin vaan tavoitteena oli rakentaa
laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti teoreettisesti mielekäs tulkinta ja
ymmärrys tutkimuksen aihealueesta (Eskola ja Suoranta, 1999). Tämän tutkimuksen
aihepiirinä esiintyvät innovaatiot ja yhteiskehittäminen ovat ilmiöinä monimutkaisina ja ne
sisältävät useita ulottuvuuksia, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään
niitä kokonaisvaltaisesti. Laadullisen tapaustutkimuksen vahvuudet tulevatkin nimenomaan
esiin, kun tutkimuksessa pyritään muodostamaan kokonaisvaltainen käsitys
monimutkaisesta käytännön ilmiöstä (Hirsjärvi ym. 2007; Saarela-Kinnunen ja Eskola,
2007).
Tieteellisestä näkökulmasta laadullista tapaustutkimusta voidaan lähestyä joko deduktion,
induktion tai abduktion kautta. Deduktiivisessä päättelyssä edetään teoriatasolta
yksityiskohtiin, jolloin teoreettinen viitekehys ohjaa vahvasti empiirisen aineiston keräystä.
Teorialähtöisyydestä johtuen myös empiiriset tulokset esitetään teoriasta syntyneen
viitekehyksen pohjalta, jolloin tuloksissa joko kumotaan tai tuetaan teoriasta saatuja
väitteitä. Induktiivisella päättelyllä puolestaan tarkoitetaan päinvastaista lähestymistapaa,
jolloin empiiristä aineistoa käytetään pohjana teoreettisen viitekehyksen luomisessa. Tällöin
päättely etenee siis toiseen suuntaan yksityiskohdista kohti yleistyksiä. Tässä
tapaustutkimuksessa aihetta lähestytään kuitenkin abduktiivisen päättelyn kautta, jossa
yhdistyy sekä induktiivinen että deduktiivinen päättely. (Grönfors, 1985.)
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Tässä tutkimuksessa pyritään siis abduktiivisen päättelyn avulla yhdistämään sekä empiirisiä
että teoreettisia havaintoja, joiden perusteella työn tuloksissa ja johtopäätöksissä vastataan
tutkimuskysymyksiin. Abduktiivisen päättelyn periaatteena onkin, että tutkimusprosessin
aikana teorian ja empirian välistä vuoropuhelua (Kuva 12). Tarkoituksena ei siis ole pakottaa
empiriaa väkisin sopimaan teoreettiseen viitekehykseen tai vastavuoroisesti teoreettista
viitekehystä ei luoda ainoastaan empirian perusteella. (Dubois & Gadde 2002.)

Kuva 12: Tapaustutkimuksen systemaattinen yhdistely (Dubois & Gadde, 2002)

Tässä tapaustutkimuksessa abduktiivinen päättely eteni siten, että ensin tutkimuksessa
muodostettiin
kirjallisuuden
perusteella
teoreettinen
viitekehys
yritysten
innovaatiotoiminnasta ja yhteiskehittämisestä. Tämän jälkeen muodostettua teoreettista
viitekehystä käytettiin apuna empiirisen osuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. Empiriasta
saatujen havaintojen, analyysin ja tulosten perusteella teoreettista viitekehystä jalostettiin
vastaamaan paremmin tutkimuskysymyksiin. Olennaista tämän tutkimuksen päättelyssä
olikin Dubois’n ja Gaddenin (2002) tutkimuksen havainto, jonka mukaan abduktiivisen
tutkimuksen periaatteena on pyrkiä jatkuvaan teoreettisten ja empiiristen havaintojen
vuoropuheluun ja havaintojen yhteensovittamiseen mukaisesti (Kuva 12).

3.2 Tutkimuskohteet ja niiden valinta
Laadullisen tutkimuksen periaatteita hyödyntäen tutkimuksen empiiriseen osuuteen
valikoitui laadukas ja harkinnanvarainen otos kohdeyrityksiä. Yritykset valikoitiin
Tampereen teknillisessä yliopistossa käynnisteillä olevasta Diili-tutkimushankkeen
yritysjoukosta, johon on sitoutunut yhteensä viisi digitaalista liiketoimintaansa edistävää
yritystä kiinteistö- ja rakennusalalta. Diili-tutkimushanke on jatkohanke tälle tutkimukselle
ja sen pääasiallisena tarkoituksena on edesauttaa kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä
hyödyntämään vuorovaikutuksellisia AR-teknologioita kiinteistöjen ylläpidon ja käytön
aikana. Koska yritykset olivat jo sitoutuneet tutkimushankkeeseen, voitiin olla varmoja,
että heillä on aidot intressit ja kiinnostus kehittää digitaalista liiketoimintaansa
yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Yritysten ja henkilöiden nimiä ei paljasteta
tässä tutkimuksessa aineiston luottamuksellisuuden vuoksi. Tämän tutkimuksen tulosten
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kannalta ei myöskään nähty oleelliseksi yksilöidä yrityksiä tai työpajoihin osallistuneita
henkilöitä.
Yritysten valikointi suoritettiin tarkoituksenmukaisen valinnan kautta, jonka lähtökohtana
on valita sellaiset yritykset, jotka ovat tutkimuksen aihealueen kannalta esimerkiksi
ääritapauksia, tyypillisiä tai kriittisiä yrityksiä (Saunders ym., 2000). Viiden
tutkimushankkeeseen sitoutuneen yritysten joukosta valikoitui otos neljästä keskisuuresta
kiinteistö- ja rakennus toimijasta, joiden liiketoiminta liittyi kiinteistön elinkaaren eri
vaiheisiin (Kuva 13). Täten tutkimukseen tarkoituksenmukaisen valinnan periaatteiden
mukaisesti yritykset edustivat ääripäitä. Valinta tehtiin, jotta otoksen sisällä saatiin
vaihtelevuutta ja näkemyksiä kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjun eri kohdista. Tämän
tutkimuksen yhteydessä ajallisista ja taloudellisista resursseista johtuen otosta ei ollut
mahdollista laajentaa isommaksi, vaikka se olisikin parantanut tutkimuksen laatua.

Kuva 13: Tutkimuksen otokseen valitut yrityksen kiinteistön elinkaarella

Saundersin ym. (2000) mukaan laadullisessa tutkimuksessa otoksen valinnan logiikalla on
suurempi vaikutus tuloksiin kuin otoksen koolla. Tässä tutkimuksessa sovellettiinkin
aineiston kyllääntymisen periaatetta. Tämän periaatteen mukaisesti kohdeyrityksiä voidaan
todeta olevan riittävästi, kun samat asiat alkavat kertaantua tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi
ym. 2007; Saunders ym. 2000). Aineiston kyllästymisen nähtiin tapahtuneen, kun
työpajoissa alkoi toistua tutkimuksen kannalta samat asiat ja olennaista uutta tietoa ei enää
syntynyt. Vaikka otos oli lähtökohtaisesti pieni ja epätäydellinen, otoksen aineistossa voitiin
havaita selvää kyllääntymistä. Tämä antaa viitteitä siitä, ettei isommalla aineistolla olisi
saavutettu juurikaan parempia ja teoreettisesti merkittäviä tuloksia.
Taulukko 2: Tutkimuksen otokseen valittujen yritysten perustiedot

Yritys
Yritys 1
Yritys 2
Yritys 3
Yritys 4

Toimiala
Urakoitsija
Kiinteistöpalvelut
Siivous
Rakennuttaja

Liikevaihto (M€)
11,7
7,6
4,6
n/a

Henkilöstö (lkm)
95
104
137
n/a

Ensimmäinen valikoitu yritys (Yritys 1) on yksi Pohjoismaiden johtavista raudoitusalan
yrityksistä. Heidän pääasiallinen roolinsa kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjussa on toimia
aliurakoitsijana pääasiassa isomman kokoluokan rakennushankkeissa. Yrityksen toiminnan
ydintä on etenkin vaativien raudoitushankkeiden läpivienti ja toteutus.
Toinen otokseen valittu yritys (Yritys 2) on puolestaan yksi johtavista kiinteistöpidon
palveluita tarjoavista yrityksistä Tampereen alueella. Tämän johdosta heidän sijaintinsa
arvoketjussa verrattuna Yritys 1:seen on kiinteistön elinkaaren toisessa päässä käsittäen
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kiinteistöjen ylläpidon palvelut. Yritys 2:n palvelutarjoamaan kuuluu kattavasti erilaiset
kiinteistöpalvelut, kuten kiinteistönhoito sekä korjaus-, siivous-, viher- ja isännöintipalvelut.
Yritys 3 on Yritys 2:n tapaan keskittynyt kiinteistöjen ylläpitoon, mutta heidän
ydinosaamistaan on kiinteistöjen siivouspalveluiden tuottaminen Tampereen alueella.
Heidän erityisosaamistaan on toimistosiivoukset ja vaativat siivouskohteet, kuten sairaalat
ja tuotantolaitokset. Yritys 3 tarjoaa kuitenkin lisäpalveluna esimerkiksi jätehuollon
palveluita, vartiointia sekä aula- ja kokouspalveluita.
Neljäs valikoitunut yritys (Yritys 4) on yleishyödyllinen palvelutalorakennuttamiseen ja –
omistamiseen keskittynyt valtakunnallinen yhtiö. Yritys 4 toimii kuntien kumppanina hoivaja palveluasumisen hankesuunnittelussa, rakennuttamisessa, rahoituksessa ja hallinnollisissa
tehtävissä. Lisäksi se hallitsee myös ARA-rahoitteisen asuntotuotannon aina
tarvekartoituksesta kiinteistön hallintaan. Yritys 4:llä on erityisryhmille tarkoitettuja
valmiita kiinteistöjä 40 kappaletta ja yhteensä lähes 1900 asuntoa ympäri Suomea.

3.3 Tutkimuksen toteutus
Empiirinen osuus tutkimuksesta toteutettiin pääasiassa keväällä 2017 työpajoina, joihin
osallistui yritysten henkilökuntaa, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Tätä tutkimusta
varten järjestettiin yhteensä neljä työpajaa ja lisäksi kahden yrityksen kanssa järjestettiin
kartoittava esihaastattelu työpajojen pohjustukseksi. Teemoja ja ideoita kartoitettiin
yhteisesti kaikilta Diili-hankkeen yrityksiltä tammikuussa 2017 Tampereella järjestetyssä
ideointitapahtumassa, jonka tavoitteena oli yhteiskehittää digitaalisia palveluita kohti
vuorovaikutuksellisia ratkaisuja.

Kuva 14: Tutkimuksen toteutus

3.3.1 Ideointitapahtuma
Tammikuun lopussa järjestettyyn Service Jam-muotoiseen ideointitapahtumaan osallistui
edustajat kaikista seitsemästä Diili-hankkeeseen osallistuneesta yrityksestä. Paikalla oli
lisäksi virtuaalitodellisuuteen (VR) ja lisättyyn todellisuuteen (AR) keskittyneitä
kasvuyrityksiä, joiden tarkoituksena oli avata uusien teknologioiden mahdollisuuksia
hankkeeseen osallistuville yrityksille.
Ideointitapahtuman yleisen alustuksen jälkeen toteutettiin Service Jamin ensimmäinen osio,
jossa yritykset pääsivät kiertelemään vapaasti tutkien kasvuyrityksien demoihin ja
kirjoittamaan ajatuksia ja ideoita post it-lapuille. Toisessa osioissa keskiössä oli
verkostoituminen ja ideoiden jatkojalostaminen Diili-hankkeen vastuuhenkilöiden
ohjaamana. Viimeiseksi ideat koottiin yhteen ja teemoitettiin kokonaisuuksiksi.
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Ideointitapahtumasta tehtiin alustava analyysi, jonka tuloksista nousi vahvasti esiin
kiinteistöjen elinkaariajattelu sekä erilaisen datan hyödyntäminen työn virtaviivaistamisessa.
Lisäksi erilaiset vuorovaikutukselliset pullonkaulat eri sidosryhmien välillä ja
virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen eri arvoketjun osissa nousivat voimakkaasti esille
esihaastattelujen ja työpajojen pohjaksi.

3.3.2 Esihaastattelut
Esihaastatteluja varten pyrittiin löytämään sähköpostitse ajankohdat esihaastatteluille,
joiden tarkoituksena oli selvittää tarkemmin yrityksen nykytilanne ja tavoitteet digitaalisen
liiketoiminnan kehittämisessä varsinaisen työpajan pohjaksi. Pyynnöt lähetettiin
valikoitujen yritysten toimitusjohtajille, jotta haastateltavalla voitiin varmistua riittävän
laajasta näkemyksestä yrityksen nykytilasta ja haasteista digitaalisen liiketoiminnan saralla.
Neljän kohdeyrityksen joukosta Yritys 2 ja 3:n kanssa saatiin aikataulutettua esihaastattelut.
Haastattelupyyntö tehtiin Diili-hankkeen puitteissa ja pyynnössä avattiin alustavasti
käsiteltäviä teemoja ideointitapahtuman tulosten pohjalta. Saundersin ym. (2000) mukaan
rungon toimittaminen etukäteen parantaa tulosten luotettavuutta, koska sen myötä
haastateltavalla on mahdollisuus tutustua ja kerätä tietoa käsiteltävistä teemoista jo
etukäteen.
Taulukko 3: Esihaastatteluiden toteutus ja osallistujien lukumäärä

Yritys

Pvm

Yritys 1
Yritys 2
Yritys 3
Yritys 4

10.5.2017
10.5.2017
-

Haastattelun
kesto

Tutkijat
(lkm)

Yrityksen
henkilöstö
(lkm)

Yhteistyö
kumppanit
(lkm)

Asiakkaat
(lkm)

2h
1h
-

3
3
-

5
1
-

-

-

Esihaastattelut toteutettiin Tampereella, jossa sijaitsee myös esihaastateltavien toimitilat.
Yritys 2:n kanssa järjestettiin haastattelu heidän omissa toimitiloissaan, koska se sopi
paremmin haastateltavalle. Tämä sopi myös tutkijoille hyvin, sillä omissa toimitiloissaan
silloin haastateltava on enemmän mukavuusalueellaan. Yritys 3:n kanssa haastattelu
järjestettiin Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa, koska se puolestaan sopi paremmin
toiselle haastateltavalle ja muuten aikatauluja ei saatu sopimaan.
Haastatteluihin osallistui kolme tutkijaa, joiden tehtävä oli tukea haastattelun kulkua. Kolme
haastattelijaa varmisti myös sen, että haastatteluiden informaatio saadaan kerättyä talteen.
Useampi haastattelija antaa myös itse haastattelijalle mahdollisuuden keskittyä
vuoropuheluun, kun muistiinpanoja ei tarvitse kirjoittaa. Vaikka haastattelijoita oli kolme
kappaletta, haastattelut nauhoitettiin käyttäen tietokonetta, jotta haastateltavaa ei häiritse
esimerkiksi nauhuri pöydällä. Haastateltavilta kysyttiin kuitenkin ennen haastatteluiden
alkua lupa haastattelun nauhoittamiseen ja kerrottiin, että aineistoa käsitellään
luottamuksellisesti ja anonyymisti.
Esihaastatteluun osallistui Yritys 2:n puolesta heidän toimitusjohtajansa lisäksi eri
yksiköiden edustajia. Tämän myötä haastateltavia oli yhteensä viisi kappaletta.
Toimitusjohtajan lisäksi haastatteluun osallistui edustajat kiinteistönhoidosta sekä korjaus-,
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siivous- ja viherpalveluista. Tutkimuksen kannalta tämä nähtiin hyväksi, sillä Yritys 2 toimii
usealla eri toimialalla. Isomman otoksen johdosta yksityiskohtaisempi käsitys auttoi
ymmärtämään yrityksen digitaalista liiketoimintaa paremmin. Yritys 3:ltä haastatteluun
osallistui ainoastaan yrityksen toimitusjohtaja, sillä uskoi edustavansa yrityksen yleistä
näkemystä riittävällä tasolla. Tämä nähtiin tutkimuksen kannalta riittäväksi, sillä yritys
toimii pääasiassa vain siivouspalveluiden saralla, josta toimitusjohtajalla on mittava käsitys
niin johtamisen kuin itse kenttätyöskentelyn tasolta.
Vaikka ideointitapahtuman alustavassa analyysissä nousi esiin virtuaalitodellisuuden ja
lisätyn todellisuuden hyödyntäminen, ei esihaastatteluissa kuitenkaan rajoitettu mitään
näkökulmia. Haastattelut toteutettiinkin puolistrukturoituna teemahaastatteluna, koska
yrityksiltä haluttiin nimenomaan intuitiivista näkemystä.
Puolistrukturoidun
teemahaastattelun periaatteiden mukaisesti haastattelussa esitettiin avoimia kysymyksiä ja
haastateltavan annettiin itse hallita keskustelun etenemistä. Haastattelussa kuitenkin otettiin
huomioon oletus, jonka mukaan teknologinen tietämys on lähtökohtaisesti matalalla tasolla.
Tämän johdosta osaa kysymyksistä selvennettiin taustaa, jotta haastateltavan oli helpompi
tuoda oma näkökantansa esiin.
Yritys 3:n kanssa suoritettu esihaastattelu oli kestoltaan 2 tuntia ja Yritys 2:sen kanssa
puolestaan 1,5h. Esihaastattelujen aikana kahden yrityksen osalta muodostettiin käsitys
digitaalisen liiketoiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista puolistrukturoidun
teemahaastattelun avulla. Lisäksi pyrittiin mahdollisimman hyvin rakentamaan käsitys
yrityksen ydinliiketoiminnasta ja asiakassuhteista, jotta itse yhteiskehittämistyöpajojen
suunnitteleminen yrityskohtaisesti helpottuisi. Esihaastatteluiden lopuksi kehotettiin
yrityksiä miettimään myös potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita, jotka olisivat
sopivia osallistujia tuleviin yhteiskehittämistyöpajoihin.

3.3.3 Yhteiskehittämistyöpajat
Yritys 2:sen ja 3:sen kanssa suoritettujen esihaastatteluiden pohjalta valmisteltiin
yhteiskehittämistyöpajat, joihin saatiin varattua ajat jokaisen kohdeyrityksen kanssa.
Yhteiskehittämistyöpajojen tavoitteena oli tutkia innovaatioprosessin alkupäätä ja saada
syötteinä ideoita yritysten digitaalisten innovaatioiden jatkojalostukseen. Lisäksi työpajoissa
tutkittiin yhteiskehittämisen ja avoimen innovaatiomallin vaikutusta ideoiden syntymiseen
ottamalla mukaan työpajoihin kohdeyritysten yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.
Työpajoja varten tutkittiin jokaisen kohdeyrityksen liiketoimintaa heidän web-sivujensa ja
esihaastatteluiden pohjalta. Tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman selvä käsitys
yrityksen ydinliiketoiminnasta sekä skannata yritysten mahdolliset digitaaliset avaukset ja
innovaatiot. Esihaastatteluiden pohjalta todettiin, että yritysten teknologiatuntemus oli
matalalla tasolla. Tämän johdosta työpajoihin valmisteltiin jokaiselle kohdeyritykselle
räätälöity alustus kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiosta ja etsittiin käytännön
esimerkkejä globaalilla tasolla. Alustus nähtiin tärkeäksi, jotta yritykset pääsivät kartalle eri
teknologioiden mahdollisuuksista.
Yhteiskehittämistyöpajoissa päätettiin käyttää apuna Osterwalderin ja Pigneurin (2010)
kehittämään business model canvasta (BMC), joka kuvaa visuaalisesti yrityksen
liiketoiminnan osa-alueet. BMC on kansainvälisesti tunnettu työkalu liiketoimintamallien
rakentamiseen ja arvioimiseen. Lisäksi se yksinkertaistaa selkeässä muodossa
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liiketoiminnan yhdeksään eri lokeroon ja visuaalisesti ymmärrettävään muotoon. Edellä
mainituista syistä BMC nähtiin hyödylliseksi työkaluksi helpottamaan ideoiden syntymistä
ja jäsentämistä, sillä se auttaa yrityksiä ymmärtämään oman liiketoimintansa avainalueet.
Yhteiskehittämistyöpajat olivat kestoltaan neljä tuntia ja ne järjestettiin yrityksen omissa
tiloissa, jotta yritykset kokisivat olevansa omalla mukavuusalueellaan tutussa ympäristössä.
Muista yrityksistä poiketen Yritys 4:n kanssa työpaja järjestettiin videoyhteydellä. Henkilöt
jakautuivat siten, että Helsingin toimistolla oli kaksi yrityksen edustajaa ja kaksi tutkijaa ja
Tampereen toimistolla oli puolestaan kaksi yrityksen edustajaa ja yksi tutkija. Yrityksiä
kehoitettiin kontaktoinnin ja esihaastatteluiden yhteydessä ottamaan mukaan omaa
yhteistyöverkostoaan ja painotettiin asiakkaiden läsnäolon tärkeyttä. Tästä huolimatta vain
Yritys 2 onnistui saamaan työpajaan mukaan asiakasyrityksen. Yritys 1 ja 2 saivat
työpajoihin mukaan ulkopuolisina tahoina yhteistyökumppaneitaan, kuten toimittajia ja
konsultteja. Yritys 4 oli neljästä yrityksestä ainut, jonka työpajaan osallistui tutkijoiden
lisäksi vain heidän oma henkilöstönsä.
Taulukko 4: Työpajojen toteutus ja osallistujien lukumäärä

Yritys

Pvm

Yritys 1
Yritys 2
Yritys 3
Yritys 4

29.5.2017
6.6.2017
15.6.2017
16.8.2017

Haastattelun
kesto

Tutkijat
(lkm)

Yrityksen
henkilöstö
(lkm)

Yhteistyö
kumppanit
(lkm)

Asiakkaat
(lkm)

4h
4h
4h
4h

3
3
3
3

3
6
2
4

1
1
1
-

1
-

Työpajat aloitettiin työpajan tavoitteiden esittämisellä ja noin tunnin kestävällä alustuksella,
jossa käytiin läpi digitalisaation kehitystä ja merkitystä kiinteistö- ja rakennusalalla.
Esityksessä digitaaliset ratkaisut jaettiin neljään teemaan:
1) VR, AR ja tietomallinnus (BIM)
2) IoT
3) robotiikka ja
4) data ja tekoäly (AI).
Jokaisesta teemasta näytettiin videoina käytännön esimerkkejä, joita oltiin toteutettu
globaalisti kiinteistö- ja rakennusalalla. Tämän nähtiin lähtökohtaisesti helpottavan ideoiden
syntyä, sillä yritykset eivät olleet ideointitapahtuman ja esihaastatteluiden pohjalta perillä eri
teknologioiden mahdollisuuksista. Alustuksen yhteydessä yksi Diili-hankkeen tutkijoista
avasi tarkemmin VR:n ja AR:n hyödyntämistä ja tulevaisuuden näkymiä. Suurin osa
työpajaan osallistujista ei ollut käyttänyt BMC:ta, joten alustuksen yhteydessä osallistujille
esitettiin lyhyesti myös BMC ja sen rakenne.
Alustuksen jälkeen työpajaan osallistuneet henkilöt jaettiin kahteen ryhmään siten, että
molemmissa ryhmissä oli sekä yrityksen omaa henkilökuntaa että ulkopuolisia, kuten
tutkijoita, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Lisäksi molemmille ryhmille nimettiin
vastuuhenkilö, jotka olivat kaikissa työpajoissa Diili-tutkimushankkeen työryhmän
henkilöitä. Ryhmätyö alkoi siten, että ryhmien henkilöt pohtivat ja kirjasivat ylös ensin
itsenäisesti noin 10 minuutin ajan kohdeyritykselle tarpeellisia digitaalisia ratkaisuja.
Henkilöitä ohjeistettiin pohtimaan mitkä voisivat olla yrityksen tulevaisuuden digiratkaisuja
ja mikä on ongelma, jonka ne ratkaisevat. Lisäksi kehotettiin pohtimaan mitä arvoa ne
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tuottavat yritykselle ja asiakkaalle. Henkilöille jaettiin post-it laput, joihin ideat tuli kirjata
ylös.
Itsenäisen pohdiskelun jälkeen osallistujat esittelivät noin 30 minuutin ajan omalle
ryhmälleen ideat ja nimetty ryhmän vastuuhenkilö ryhmitteli alustavasti ideoita BMC:n ja
annettujen teemojen perusteella A4-arkille. Vastuuhenkilö myös ohjasi keskustelua
teemojen ja BMC:n avulla ja keskeytti keskustelun, mikäli se ajautui liikaa ohi aiheesta. Kun
molemmat ryhmät olivat esittäneet ideansa ja keskustelleet ryhmän sisäisesti, syntyneet ideat
esiteltiin vielä toiselle ryhmälle.
Ensimmäisen ryhmätyövaiheen jälkeen pidettiin 10 minuutin tauko, jonka aikana
samankaltaiset ideat yhdistettiin yhden ryhmittelyn alle vastuuhenkilöiden toimesta. Tämän
jälkeen ideat asetettiin pöydälle kaikkien osallistujien arvioitavaksi. Arvioinnin ja
kommenttien aikana ideoita ryhmiteltiin kokonaisiksi ideoiksi, aihepiireiksi ja teemoiksi.
Kun ideat oltiin ryhmitelty ja samankaltaiset ideat yhdistetty, osallistujien tehtäväksi
annettiin priorisoida ideat antamalla pisteyttämällä ideat asteikolla 1-3. Pisteytyksen jälkeen
valittiin 3-5 aihepiiriä tai ideaa jatkokehitykseen.
Ideoiden jatkokehitys toteutettiin ”Learning Café”-konseptin mukaisesti ja se kesti n. 45
minuuttia. Ideana on, että jokainen valituista ideoista muodostaa ”kahvilapöydän”, jossa
idean toteutusta kehitetään noin 15 minuuttia keskustellen. Tämän jälkeen henkilö siirtyy
seuraavaan kahvilaan ja siirtymistä jatketaan, kunnes kaikki ovat käyneet kussakin pöydässä
ideoimassa. Ennen jatkokehityksen aloittamista kerrottiin, että kehitystyön aikana on
tarkoitus saada jokaiselle idealle selkeästi esiin BMC:n mukaiset aiheet, kuten arvolupaus,
asiakassegmentti, resurssit, kumppanit ja ansaintalogiikka. Lisäksi pyydettiin
määrittelemään idealle nimi ja mihin alustuksessa määriteltyyn neljään teemaan digitaalinen
ratkaisu liittyy. Kun kaikki henkilöt olivat käyneet ideoimassa, esitettiin aikaansaannokset
yhteisesti kaikille. Esityksien jälkeen käytiin myös keskustelu millä aikaperspektiivillä idea
olisi toteutettavissa. Lisäksi käytiin läpi ideoiden kehitysastetta ja kypsyyttä eli sitä kuinka
valmiiksi kehittynyt idea on ja onko vielä paljon kehitettävää vai voisiko idean viedä jo
eteenpäin konseptointiin.
Kaikki työpajat toteutettiin samaa runkoa noudattaen ja työpajojen kulussa ei ollut
merkittäviä poikkeavuuksia yritysten välillä. Suurimmat poikkeavuudet syntyivät aikataulun
hallinnassa, sillä osallistuneiden henkilöiden lukumäärät vaihtelivat yritysten välillä.
Kaikkien yritysten kanssa oli varattu neljän tunnin aikapuite, mutta suurempi henkilömäärä
aiheutti sen, että aikataulut venyivät työpajan eri vaiheissa. Tämän vuoksi Yritys 2:n kanssa
viimeinen vaihe jouduttiin viemään läpi tiivistettynä, minkä johdosta BMC:n mukainen
jaottelu jäi datan analysointivaiheeseen. Kuten aikaisemmin mainittiin, Yritys 4:n kanssa oli
käytössä etäyhteys, mutta se ei vaikuttanut muista poikkeavasti itse työpajan kulkuun.

3.4 Materiaalin analysointi
Tämän tutkimuksen laadullisessa osuudessa oli tavoitteena muodostaa innovaatioprosessin
alkuvaiheesta ja yhteiskehittämisestä kartoittavia päätelmiä eri vaiheissa kerätyn aineiston
perusteella. Lisäksi analyysissä otettiin huomioon tutkimukselle asetetut tavoitteet ja
tutkimuskysymykset. Haastatteluaineisto analysointiin vaiheittain siten, että aineiston
keräämisen jälkeen tehtiin aineiston kuvaaminen, luokitteleminen, yhdistäminen ja
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viimeiseksi ymmärtäminen (Kuva 15). Aineiston analyysiä voidaan lähestyä selittämisen tai
ymmärtämisen kautta. Näistä kuitenkin ymmärtäminen soveltuu paremmin tämän
laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tässä tutkimuksessa tavoitteena olikin ymmärtämään
ilmiötä, joten analyysissä käytetään laadullisia analyysimenetelmiä. (Hirsjärvi ym., 2007.)

Kuva 15 Haastatteluaineiston analyysiprosessi (muokattu Hirsjärvi ym., 2007)

Hirsjärven ym. (2007) mukaan laadullisen tutkimuksen aineiston analyysi tulisi aloittaa
mahdollisimman nopeasti aineisto keräämisen jälkeen. Lisäksi Hirsjärvi ym. (2007)
korostaa, että aineiston analyysi vaatii huolellisen esityön, joka pitää sisällään esimerkiksi
aineiston tarkastamisen ja järjestämisen sekä tietojen täydentämisen. Näiden periaatteiden
mukaisesti empiirisen osuuden jokaisen empirian vaiheen aineiston esityöstäminen
suoritettiin välittömästi tapahtuman jälkeen.
Ensimmäisen vaiheen, eli ideointitapahtuman, esityöstäminen suoritettiin litteroimalla
kaikki tapahtuman post-it lapuille kirjatut ideat digitaaliseen muotoon. Esihaastatteluvaiheen
litterointi tapahtui kirjoittamalla nauhoituksien pohjalta saatu aineisto käyttäen tutkijan
omaa harkintaa tarpeettoman toiston ja täytesanojen kohdalla. Itse työpajojen esityöstäminen
suoritettiin siirtämällä ensimmäisen vaiheen tapaan post-it laput ja muu kertynyt materiaali
digitaaliseen muotoon. Lisäksi työpajoista tehtiin heti tapahtuman jälkeen muistiinpanot
tärkeimmistä huomiosta, mutta sanasta sanaan litterointia ei nähty tarpeelliseksi.
Aineiston luokittelemisessa eri vaiheissa kerätty materiaali luokiteltiin alustavasti
tutkimuksen kannalta mielekkäiden kategorioiden alle myöhempää aineiston yhdistelyä
varten. Luokittelu tehtiin yrityksittäin eikä samankaltaisia aiheita yhdistetty
Ideointitapahtumassa syntyneet ideat ja esihaastatteluiden aineisto yhdisteltiin
tekstikäsittelyohjelmassa aineistossa nousseet asiat kategorioittain. Työpajoissa kertynyt
aineisto yhdistettiin luokittelun jälkeen taulukkolaskentaohjelmistossa yrityksittäin BMC:n
yhdeksän kategorian alle. Lisäksi jokaisen idean kohdalta tutkittiin erikseen mihin
alustuksessa käsiteltyyn teknologiseen trendit ideat liittyivät. Lisäksi työpajojen aineistoa
yhdisteltiin siten, että saatiin myös numeerista dataa, miten eri eritysten ideat suhtautuivat
BMC:n kategorioihin ja eri teknologioihin.
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4 Tulokset
4.1 Digitaalisten innovaatioiden ja yhteiskehittämisen haasteet
kiinteistö- ja rakennusalalla
4.1.1 Vähäinen digitaalisen liiketoiminnan ymmärrys
Innovaatioprosessin alkupään tehtävissä on oleellista tilaisuuksien tunnistaminen, joka
toimii ideointiprosessin ja samalla koko innovaatiotoiminnan pohjana. Tutkimuksessa
tunnistettiin, että digitaalisten teknologioiden tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen oli
yritysten joukossa haasteellista. Tämä ilmeni muun muassa siten, että työpajoissa tarvittiin
huomattavasti tutkijoiden toimesta ulkopuolista apua mahdollisuuksien tunnistamiseen, jotta
yritysten sisäistä ideointiprosessia saatiin käynnistettyä. Yleisesti yrityksillä oli suppea
näkemys markkinoilla olevista digitaalisista ratkaisusta ja esimerkiksi alustuksessa esitellyt
digitalisaation trendit koettiin yritysten keskuudessa osaksi uusina asioina. Voitiin kuitenkin
nähdä, että eri teknologioiden joukosta mobiiliteknologiat olivat yrityksille tutuimpia ja
moni työpajojen ideoista liittyi datan viemiseen älypuhelimeen pilvipalveluiden kautta.
Myös
tietomallintaminen
terminä
oli
yrityksille
tuttu,
mutta
sen
hyödyntämismahdollisuuksien tunnistaminen oli epäselvää.
Yrityksillä oli vain vähän kokemusta toteutetuista digitaaliseen liiketoimintaan liittyvistä
hankkeista. Yksikään yritys ei ollut viime vuosina menestyksekkäästi toteuttanut
digitaalisuuteen perustuvaa hanketta alusta loppuun, minkä vuoksi kokemukset olivat
vähäisiä ja eikä sisäistä osaamista ollut ehtinyt syntyä. Yritys 4 oli kehittänyt ulkopuolisen
toimijan kanssa yrityksen omaan käyttötarkoitukseen soveltuvaa tietojärjestelmää ja
myönsivät projektin epäonnistuneen osaksi oman osaamisen puutteen vuoksi. Yritys 2 oli
myös yrittänyt rakentaa rajapintaa käytössä olevaan taloyhtiöiden huoltojärjestelmään,
mutta etsinnöistä huolimatta sopivaa tekijää ei ollut löytynyt. Muut yritykset tunnistivat
tarpeen digitaalisten ratkaisujen kehittämiselle, mutta käytännössä toimenpiteitä sen
edistämiseksi oli tehty vain vähän.
Koska viime aikoina ei oltu kyetty viemään läpi uusia digitaalisia teknologioita hyödyntäviä
hankkeita, yritysten digitaalinen kypsyys oli matalalla tasolla. Yritysten nykyiset ratkaisut
perustuivat inkrementaalisiin innovaatioihin eikä ratkaisuja oltu pystytty löytämään
laajemmin liiketoiminnassa. Yritys 1 ja Yritys 3 seurasivat työaikoja digitaalisen
järjestelmän kautta. Yritys 2 oli ottanut Suomessa ensimmäisenä käyttöön kiinteistöhuollon
toimintajärjestelmän, mutta sen jälkeen digihankkeita ei juuri ollut toteutunut. Yritys 4 on
kokeillut eri järjestelmiä toimintansa tehostamiseksi tuloksetta, minkä vuoksi sisäinen
kehityshanke oli aloitettu. Yritykset totesivat myös, että heidän operatiivinen henkilöstö on
tietotekniseltä osaamiseltaan matalalla tasolla, minkä vuoksi ratkaisujen täytyy olla erittäin
helppokäyttöisiä. Tämä nähtiin osasyyksi siihen, että digitaalisia ratkaisuja ei ole vielä
kehitetty.
Innovaatioprosessin alkupään yhtenä tehtävänä on myös arvioida ideoita sekä niiden
toteutettavuutta. Työpajoissa esiintynyt digitaalisen liiketoimintaymmärryksen puute
esiintyi siten, että yrityksillä ei ollut tietoa kuinka helposti eri ideat ovat käytännössä
toteutettavissa. Yrityksillä ei ollut myöskään näkemystä kuinka paljon erilaiset digitaaliset
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ratkaisut tulisivat maksamaan ja kuinka paljon ne vaativat aikaa. Ideoiden arviointi jäikin
työpajoissa pääasiassa yrityksen ulkopuolisten tutkijoiden vastuulle.
Yleisesti ottaen yritysten sisältä ei löytynyt henkilöitä, joilla olisi ollut asiantuntemusta
olemassa olevista digitaalisista teknologioista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Tästä
johtuen yritykset kokivat uusien digitaalisten innovaatioiden ideointivaiheen haastavaksi,
sillä yrityksen sisältä ei löytynyt tarvittavaa osaamista ideoiden kehittämiseen tai
innovaatioiden eteenpäin viemiseen eikä yritykset eivät kyenneet sisäisesti tuottamaan
riittävästi ideoita. Lisäksi ideoiden arviointia varten ei kyetty antamaan riittävän
monipuolista ja täsmällistä tietoa yrityksen sisältä, vaan arviointi perustui enemmänkin
mielipiteisiin.

4.1.2 Kehityspolkujen tunnistamisen haasteet
Yritysten johdon asenneilmapiiri oli siis positiivinen digitaalista liiketoimintaa kohtaan,
mutta yrityksille oli myös yhteistä, etteivät ne tienneet mihin suuntaan digitaalista
liiketoimintaa täytyisi kehittää. Yritysten johdossa tunnistettiin selkeä tarve olla
digitaalisesti
valveutuneita,
jotta
voitaisiin
pysyä
mukana
muuttuvassa
liiketoimintaympäristössä. Yritykset kuitenkin totesivat digitalisaation etevän niin nopeasti,
että heidän on mahdoton pysyä kehityksessä mukana nykyisillä resursseilla ja osaamisella.
Yritysten johtohenkilöt totesivat riskiksi jättäytyä digitaalisen kehityksen ulkopuolelle ja he
myönsivät digitaalisuuden olevan osa nykypäivän liiketoimintaa.
Kaikille yrityksille oli yhteistä digistrategian puute, sillä yksikään yrityksistä ei ollut luonut
selkeitä tavoitteita omalle innovaatiotoiminnalleen digitaaliseen liiketoimintaan liittyen.
Tämä ilmeni siten, että yritysten keskuudessa digitaalisuuden kehityspolkuja ei oltu ennalta
tunnistettu tai suunniteltu. Ainoastaan Yritykset 1 ja 3 olivat todenneet johtoryhmässä tai
hallituksessa tavoitteekseen olla digitaalisessa liiketoiminnassa oman toimialan
kärkitoimijoita, mutta sitä ei oltu liitetty kiinteäksi osaksi liiketoimintastrategiaa eikä
erillisiä välitavoitteita oltu asetettu. Yritys 2 ja 4 olivat puolestaan yrityksen muutaman
johtohenkilön toimesta todenneet digitaalisen liiketoiminnan kasvavan merkityksen, mutta
tavoitteet olivat pääasiassa toimitusjohtajien hallinnassa ajatustasolla.
Yritykset kokivat, että teknologisia ratkaisuja ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia
on liikaa tarjolla, jotta niistä voitaisiin löytää omalle liiketoiminnalle sopivat. Yrityksen
kokivat digitalisaation olevan myös liian laaja käsite ymmärrettäväksi ja omaa liiketoimintaa
ei osattu suhteuttaa tarjolla oleviin ratkaisuihin. Ratkaisujen suuren määrän johdosta
tavoitteita ja suuntaviivoja ei oltu kyetty asettamaan, minkä vuoksi myöskään rajallista
kehitysbudjettia ei oltu valmiita kuluttamaan kokeiluhankkeisiin, joiden hyödynnettävyys
oli epävarmaa. Etenkin Yrityksillä 2 ja 3 oli vahva näkemys siitä, että digitaalisuutta ei
haluttu kasvattaa vain digitaalisuuden vuoksi ja ratkaisujen täytyi tuottaa lisäarvoa yrityksen
ydinliiketoiminnalla. Samaan aikaan mahdollisille investoinneille odotettiin nopeaa tuottoa
esimerkiksi tehokkaampien operatiivisten prosessien ja ajansäästön kautta.

4.1.3 Resurssien ja yhteistyöverkostojen puute
Kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille oli yhteistä, että digitaalisuudella ei ole ollut isoa
roolia liiketoiminnan kehittämisessä. Yritysten johto totesi, että digitaalisen liiketoiminnan
kehittämistä ei digitaalista liiketoimintaa ei oltu annettu kenenkään vastuulle, vaan
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digitaalisuuden kehittäminen oli käytännössä toimitusjohtajien vastuulla. Kiinteistö- ja
rakennusalan pk-yrityksille tyypillisesti organisaatioiden kehitysresurssit olivat vähäiset,
minkä vuoksi yrityksillä ei ollut rakennettu varsinaista innovaatiostrategiaa
Yritysten toimitusjohtajille oli tyypillistä heidän fokusoituminen ydinliiketoimintaan, minkä
vuoksi aika ei riittänyt digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen ja kehitysaihioiden
arvioimiseen. Digitaalisen liiketoiminnan kehittämistä tehtiin pääosin muiden töiden ohessa,
jolloin innovaatiotoiminta jäi vähemmälle huomiolle Lisäksi toimitusjohtajat myönsivät,
että ajan puutteen lisäksi oma digiosaaminen oli puutteellista eri teknologioiden ja
digitaalisten innovaatioiden arvioimiseen yrityksen liiketoiminnan kannalta.
Innovaatiokyvykkyyttä omaava organisaatio osaa hyödyntää sidosryhmiään ja rakentaa
yhteistyöverkostoja innovaatiotoimintansa tueksi. Tällaista kyvykkyyttä ei kiinteistö- ja
rakennusalan yritysten keskuudessa ilmennyt, sillä tutkimuksen yritykset eivät olleet
kuitenkaan luoneet ympärilleen ulkopuolisia verkostoja innovaatiotoimintansa tueksi.
Sidosryhmien liiketoiminnalliset insentiivit perustuivat sen sijaan pääosin tuotteiden tai
palveluiden vaihdantaan sekä kumppaneiden että asiakkaiden kanssa.
Yhteiskehittämisen määritelmän mukaisesti innovaatiot ovat yksilöiden ja organisaatioiden
käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tuloksia. Toisin sanoen, yhteiskehittäminen edellyttää
yrityksen ja ulkopuolisten verkostojen yhteistä arvon luomista. Tutkimuksen edetessä
huomattiinkin, että yritysten oli vaikea löytää työpajoihin ulkopuolista tahoja, mikä tuki
yritysten näkemystä verkostojen puutteesta. Yritys 4:n kohdalla työpajoihin ei saatu lainkaan
ulkopuolista edustusta ja Yritykset 1, 2 ja 3 onnistuivat saamaan vain yhden ulkopuolisen
kumppanin ideoinnin tueksi. Myös Yritys 2:n kohdalla työpajaan osallistui ulkopuolisena
tahona vain yksi yhteistyökumppani ja yksi asiakas.
Innovaatiotoiminta digitaalisessa ympäristössä vaatii yrityksiltä aktiivista yhteistyötä ja
osallistumista. Yritykset kokivat, että yhteistyöverkostoista olisi hyötyä, sillä oma
osaaminen digitaalisesta liiketoiminnasta koettiin rajalliseksi. Lähtökohtaisesti halukkuutta
yhteisverkostojen luomiseen oli olemassa, mutta toimenpiteitä niiden luomiseksi oli
kuitenkin tehty vain vähän ja pääosin myös ilman tuloksia. Yritykset kokivat haasteelliseksi
löytää innovaatiotoiminnasta ja kehitystyöstä kiinnostuneita ja siihen sitoutuvia
kumppaneita.
Yritys 2 oli tuloksetta yrittänyt rakentaa yhteistyöverkostoa toimintajärjestelmänsä
kehittämiseen. Tarkoituksena oli rakentaa rajapinta ulkoisen järjestelmän kanssa, mutta
sopivaa tekijää integroinnille ei ollut markkinoilta löytynyt. Lisäksi nykyinen
toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja ei ollut lähtökohtaisesti halukas käyttämään
resursseja kehitykseen, mikä vaikeutti kehityksen etenemistä. Yritys 2 koki erityisen
vaikeaksi löytää sopivia yhteistyökumppaneita, sillä digitaalisten ratkaisujen toimittajia oli
runsaasti tarjolla, minkä vuoksi mahdollisen kumppanin validointi oli vaikeaa. Yritys 1 oli
yrittänyt luoda kumppanuutta asiakkaidensa kanssa liittyen tietomallinnukseen, mutta
potentiaalinen kehityshanke kaatui kumppanin yhteistyöhaluttomuuteen. Yritys 1:n
kumppanit ja asiakkaat eivät olleet motivoituneita yhteistyöhön ja vastaukset kysymyksiin
esimerkiksi tietomallien olemassa olosta olivat ainoastaan epämääräisiä.
Yrityksissä koettiin, että yhteistyöverkostojen luominen on hankalaa, sillä lähtökohtaisesti
alan toimijoilla ei ollut halukkuutta toimia yhdessä ja toimivaa vuoropuhelua oli vaikea
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toteuttaa. Yhteisen edun löytäminen oli hankalaa, sillä potentiaaliset yhteistyökumppanit
keskittyvät innovaatiotoimintaan lyhytnäköisesti, jolloin taloudellisen insentiivin
löytyminen on haastavaa.

4.2 Digitaalisen innovaatiotoiminnan painopisteet
4.2.1 Liiketoiminnalliset painopisteet
Yrityksen liiketoimintamalli kuvaa yrityksen sisäistä toimintatapaa suhteessa sen
kumppaneihin, asiakkaisiin ja markkinoihin. Liiketoimintamalli koostuu useasta eri osaalueesta, jotka ovat BMC:n mukaan jaettu yhdeksään kokonaisuuteen. BMC voidaan lisäksi
jakaa puoliksi siten, että toinen puoli keskittyy yrityksen sisäisiin toimintoihin ja toinen
asiakkaisiin. Vaihtoehtoisesti voidaan puhua myös jakautumisesta tuote- ja
asiakaslähtöisyyteen. Työpajoissa tuotettiin yhteensä 168 ideaa innovaatioiden pohjaksi,
joiden perusteella digitaaliset innovaatiot painottuivat radikaalisti tuotelähtöisyyteen ja
vastaavasti asiakaslähtöisten ideoiden määrä jäi vähäiseksi (Taulukko 5).
Innovaatiotoiminta vaatii luovaa ajattelua ja kyseenalaistamista. Yritykset eivät juurikaan
kyenneet ideoinnissa kyseenalaistamaan miten erilaiset digitaaliset teknologiat voisivat
vaikuttaa heidän liiketoimintaansa sisäisten toimintojen ulkopuolella. Liiketoimintamallia ei
siis ymmärretty kokonaisuutena, vaan ideat painottuivat muutamiin BMC:n osa-alueisiin ja
etenkin tehokkuuden parantamiseen omissa toiminnoissa ja resursseissa. Innovaatiot olivat
pääosin tyypiltään vain inkrementaalisia eli ne eivät kyseenalaistaneet liiketoimintamallia,
vaan olivat pieniä parannuksia olemassa oleviin toimintatapoihin.
Taulukko 5 Digitaaliset innovaatiot jaoteltuna BMC:n osa-alueisiin

Business Model Canvasin osa-alueet

1. Avainkumppanit
2. Omat toiminnot ja osaamisvaatimukset
3. Omat resurssit
4. Kustannusrakenne
5. Arvolupaus ja palvelut
6. Asiakassuhteet
7. Jakelukanavat
8. Asiakassegmentit
9. Ansaintamalli
YHTEENSÄ

Tuotelähtöinen
(T),
Asiakaslähtöinen
(A)
T
T
T
T
T/A
A
A
A
A

Ideoiden
lukumäärä
(kpl)

Osa-alueen
osuus
ideoista (%)

24
69
24
24
12
1
0
9
5
168

14,3%
41,1%
14,3%
14,3%
7,1%
0,6%
0,0%
5,4%
3,0%
100%

Esihaastatteluissa ja työpajoissa nousi esiin, että asiakaslähtöinen ajattelutavan
omaksuminen oli haastavaa kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille. Yritykset eivät kyenneet
suuntaamaan liiketoimintaa asiakkaalle tuotettavan lisäarvon kautta. Asiakaslähtöinen
ajattelutavan haastavuus tuli tilastollisesti selkeästi esiin, sillä alle kaikista ideoista viidesosa
(18%) ideoista painottui BMC:n asiakaslähtöiseen puoliskoon ja ainoastaan alle kymmenys
(8%) innovaatioista keskittyi suoraan asiakassuhteisiin ja asiakassegmentteihin (Kuva 16).
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Kuva 16 Ideoiden jakautuminen BMC:n pohjalle

Innovaatioista suurin osa (82%) keskittyi tuotelähtöisiin liiketoiminnan osa-alueisiin (Kuva
17). Kaikkien innovaatioiden joukosta yli puolet (55%) keskittyi yritysten sisäisiin
toimintoihin, joka pitää sisällään yritysten toiminnot, osaamisvaatimukset ja resurssit, joilla
tuotteita tai palveluita tuotetaan. Työpajoissa huomattiin, että osallistuneille henkilöille oli
luontevinta ja helpointa kehittää ideoita oman tutun työnkuvan kautta, mikä näkyy selvästi
ideoiden jakautumisessa. BMC:n yhdeksästä liiketoiminnan osa-alueesta omien toimintojen
ja osaamisvaatimusten osa-alueeseen liittyi 41% ideoista, joka on samalla tasan puolet
tuotelähtöisten ideoiden määrästä.

Kuva 17: Ideoiden jakautuminen tuote- ja asiakaslähtöisyyteen BMC:n perusteella
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Tuotekeskeisyyden ylikorostuminen ei vaihdellut yrityskohtaisesti, sillä kaikilla yrityksillä
joko omat toiminnot ja osaamisvaatimukset tai omat resurssit keräsivät suurimman määrän
ideoita (Taulukko 6). Ideoiden luokittelussa BMC:lle korostuukin, että poikkeuksetta
kaikissa yrityksissä innovaatiotoimintaa lähestyttiin pääosin sisäisten prosessien
tehostamisen kautta eikä yksikään yritys osoittanut kokonaisvaltaista ymmärrystä
liiketoimintamallista.
Taulukko 6 Innovaatioiden jakautuminen BMC:n osa-alueisiin yrityksittäin

Business Model Canvasin osa-alueet

1. Avainkumppanit
2. Omat toiminnot ja osaamisvaatimukset
3. Omat resurssit
4. Kustannusrakenne
5. Arvolupaus ja palvelut
6. Asiakassuhteet
7. Jakelukanavat
8. Asiakassegmentit
9. Ansaintamalli
YHTEENSÄ

Yritys 1
Ideoiden
lkm
(osuus)
11

Yritys 2
Ideoiden
lkm
(osuus)
8

Yritys 3
Ideoiden
lkm
(osuus)
0

Yritys 4
Ideoiden
lkm
(osuus)
5

(45,8%)

(33,3%)

(0,0%)

(20,8%)

13

32

5

19

(18,8%)

(46,4%)

(7,2%)

(27,5%)

11

2

6

5

(45,8%)

(8,3%)

(25,0%)

(20,8%)

5

4

0

0

(55,6%)

(44,4%)

(0,0%)

(0,0%)

5

10

5

4

(20,8%)

(41,7%)

(20,8%)

(16,7%)

2

0

5

5

(16,7%)

(0,0%)

(41,7%)

(41,7%)

1

0

0

0

(100%)

(0,0%)

(0,0%)

(0,0%)

0

0

0

0

(0,0%)

(0,0%)

(0,0%)

(0,0%)

0

2

3

0

(0,0%)

(40,0%)

(60,0%)

(0,0%)

48

58

24

38

Yritysten joukosta kiinteistöpalveluihin keskittyvän Yritys 2:n ideat kattoivat miltei puolet
(46%) omiin toimintoihin ja osaamisvaatimuksiin liittyvistä ideoista, mikä vastaa
viidennestä (19%) kaikista syntyneistä ideoista. Yritys 1 puolestaan oli muita aktiivisempi
kehittämään avainkumppaneihin ja omiin resursseihin liittyviä ideoita. Yritykset 3 ja 4
tuottivat suurimman osan (83%) asiakassuhteisiin kohdistuvista ideoista.

4.2.2 Teknologiset painopisteet
Yritykset kokivat datan hallinnan, mobiiliteknologioiden ja tietomallisen tutuimmiksi
teknologisiksi trendeiksi kiinteistö- ja rakennusalalla. Suurin osa ideoista (79%) painottuikin
joko datan ja tekoälyn hyödyntämiseen tai virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja
tietomallintamisen käyttöön yrityksen liiketoiminnassa (Kuva 18). Datan ja tekoälyn nähtiin
potentiaalisesti tehostavan yrityksen prosesseja etenkin suoraviivaisemman tiedonkulun
kautta ja helpottavan päätöksentekoa. Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus ja
tietomallinnus nähtiin puolestaan helpottavan yrityksiä työntekijöiden koulutuksessa,
tiedonkulussa ja sidosryhmien yhteistyössä. Robotiikka ja esineiden internet nähtiin vielä
kaukaisena sovellutuksena kiinteistö- ja rakennusalalla. Erityisesti esineiden internetin
kohdalla työpajoissa korostui, että sen potentiaalia ja sovellutusalueita ei täysin ymmärretty.
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Kuva 18 Ideoiden jakautuminen eri kiinteistö- ja rakennusalan teknologiatrendien kesken

Datan ja tekoälyn hyödyntäminen nähtiin yrityksissä tärkeäksi, sillä tällä hetkellä data oli
sirpaloitunut moneen eri järjestelmään tai sitä ei ollut olemassa lainkaan. Yritykset 2 ja 4
näkivät suurimmaksi kehityskohteekseen sirpaloituneen tiedon siirtämisen yhteen
järjestelmään lähteistä. Tällä hetkellä yritysten toiminnanohjaus perustui pitkälti
taulukkolaskentaohjelmistoihin ja eri paikoissa sijaitsevat datalähteet eivät keskustelleet
keskenään.
Datan ja tekoälyn toivottiin myös auttavan päätöksenteossa ja prosessien
virtaviivaistamisessa. Erityisesti Yritykset 1 ja 2 korostivat, että työntekijät tekivät töitä
monessa eri lokaatiossa, mutta tieto liikkui huonosti molempiin eri suuntiin ja sitä tehtiin
esimerkiksi post-it lapuilla. Yrityksissä oli siis tiedonvaihdon kuilu ”konttorin” ja ”työmaan”
välillä, minkä vuoksi digitaalinen tiedonsiirto mobiiliteknologioiden avulla nähtiin tärkeäksi
kehityskohteeksi. Yritykset näkivät myös, että kerättävää dataa pitäisi kyetä prosessoimaan
tekoälyn avulla. Esimerkiksi dataan perustuvasta resurssien optimoinnista nähtiin
potentiaalisia kustannussäästöjä, sillä kiinteistö- ja rakennusalan pk-yritysten liiketoiminta
on hyvin työvoimakeskeistä.
Virtuaalitodellisuudessa nähtiin potentiaalia helpottamaan yritysten henkilökunnan
koulutuksessa erilaisten simulaatioiden kautta. Erityisesti Yritykset 1 ja 3 korostivat, että
heidän henkilökuntansa on alhaisesti koulutettu ja monesti myös kielitaidotonta, minkä
vuoksi visuaalisessa koulutuksessa nähtiin potentiaalia. Yritys 1 totesi, että
virtuaalitodellisuuden avulla voitaisiin testata myös työntekijöiden ammattitaitoa ja
soveltuvuutta työtehtäviin esimerkiksi simuloidun testiradan avulla.
Lisäksi virtuaalitodellisuudessa nähtiin mahdollisuuksia etävuorovaikutuksen kautta, jolloin
esimerkiksi palavereita ja suunnittelukokouksia voitaisiin järjestää etänä ilman fyysistä
paikallaoloa. Etenkin potentiaalia nähtiin virtuaalitodellisuuden ja tietomallien
yhdistämisessä, jolloin tietomalli voitaisiin tuoda virtuaaliseen tilaa, jolloin rakennuksen
suunniteluun voitaisiin ottaa mukaan useita osapuolia. Havainnointi tapahtuisi
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havainnollisesti kolmiulotteisessa ympäristössä, mikä auttaisi huomioimaan eri osapuolten
tarpeet ja huomaamaan jo suunnitteluvaiheessa mahdolliset tulevaisuuden ongelmakohdat.
Lisättyyn todellisuuteen liittyvissä ideoissa korostui operatiivisten työtehtävien
tehostaminen. Lisätyn todellisuuden nähtiin auttavan informaation ketterämpää
saavuttamista, jolloin esimerkiksi Yritys 2:n kohdalla taloyhtiön huoltomies voisi saada
tietyn laitteen huolto-ohjeet mobiililaitteeseensa osoittamalla laitetta. Vastaavasti Yritys 3:n
työntekijät voisivat saada siivousohjeet lisätyn todellisuuden kautta ja Yritys 1:n henkilöstö
voisi tarkastella raudoituspiirustuksia kolmiulotteisena asennuspaikalla. Lisäksi yritykset
näkivät, että lisätyn todellisuuden avulla työntekijöitä voitaisiin ohjeistaa etänä
mobiililaitteen kautta, jolloin ongelmanratkaisuun saataisiin tehokkuutta ja visuaalisuuden
avulla apua kielellisiin ongelmiin.
Alle viidennes (16%) yritysten ideoista liittyi robotiikkaan ja sen hyödyntämistä ei koettu
kiinteistö- ja rakennusalan yritysten keskuudessa kovinkaan potentiaalisena teknologiana.
Yritykset kokivat selväksi haasteeksi sen, että heidän operaatiot tarvitsevat ihmisosaamista.
Yritys 1 kuitenkin koki, että työmaalle sijoitettavat raudoitusrobotit voisivat nopeuttaa ja
tehostaa työtä, sillä raudoitukset ovat usein monimutkaisia ja myös hitaita toteuttaa. Yritys
3 näki, että esimerkiksi robottisiivoojiin sijoitettavat investoinnit eivät olisi kannattavia, sillä
nykyinen työvoima on kohtuullisen halpaa.
Esineiden internetiin liittyen kertyi vähiten ideoita (5%) ja työpajoissa sen huomattiinkin,
että se oli teknologioista tuntemattomin. Esineiden internet nähtiin liian laajana osa-alueena
eikä sen konseptia pystytty täysin sisäistämään oman liiketoiminnan kannalta. Sensorit
nähtiin lähinnä laitteisiin sijoitettavina antureina eikä niinkään mahdollisuutena liittää mikä
tahansa esine internetiin. Yritys 1 koki ainoana yrityksenä esineiden internetistä olevan
liiketoiminnallista hyötyä, sillä yritys koki voisivansa saada esineiden internetin avulla
reaaliaikaista dataa työmailta ja tehtaista, mikä voisi tehostaa toiminnanohjausta ja
resursointia.
Työpajoissa syntyneet ideat painottuivat eri teknologioiden perusteella vahvasti BMC:n osaalueista omiin toimintoihin ja osaamisvaatimuksiin. Lukuun ottamatta robotiikkaa, kaikkien
teknologioiden kohdalla eniten ideoita kertyi tuohon kategoriaan. Datan ja tekoälyn sekä
virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja tietomallintamisen hyödyntämiseen liittyvät
ideat kattoivat suurimman osan (88%) omiin toimintoihin ja osaamisvaatimuksiin liittyvistä
ideoista. Lisäksi virtuaalitodellisuuden hyödyntämisessä korostui sidosryhmien välinen
yhteistyö, minkä vuoksi puolet avainkumppaneihin liittyvistä ideoista perustui
virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen. Robotiikkaan liittyvistä ideoista kaikki liittyi omiin
resursseihin, mikä on luonnollista, sillä teknologian tavoitteena on korvata ihmisresursseja
automaatiolla. Esineiden internetiin liittyvät ideat hajaantuivat melko tasaisesti, mutta
painottuen kuitenkin omien toimintojen tehostamiseen.
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Taulukko 7 Ideoiden jakautuminen BMC:lle teknologioiden perusteella

Business Model Canvasin osa-alueet

1. Avainkumppanit
2. Omat toiminnot ja osaamisvaatimukset
3. Omat resurssit
4. Kustannusrakenne
5. Arvolupaus ja palvelut
6. Asiakassuhteet
7. Jakelukanavat
8. Asiakassegmentit
9. Ansaintamalli
YHTEENSÄ

VR/AR/BIM

IoT

Data/AI

Robotiikka

Ideoiden
lkm
(osuus)
12

Ideoiden
lkm
(osuus)
3

Ideoiden
lkm
(osuus)
9

Ideoiden
lkm
(osuus)
0

(50,0%)

(12,5%)

(37,5%)

(0,0%)

28

8

33

0

(40,6%)

(11,6%)

(47,8%)

(0,0%)

7

5

4

8

(29,2%)

(20,8%)

(16,7%)

(33,3%)

8

5

11

0

(33,3%)

(20,8%)

(45,8%)

(0,0%)

6

1

5

0

(50,0%)

(8,3%)

(41,7%)

(0,0%)

0

1

0

0

(0,0%)
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0
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1

0
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(0,0%)

48

58

24

38

Ideoiden teknologisessa tarkastelussa painottui vahvasti operaatioiden tehostaminen ja
virtaviivaistaminen. Yleisesti työpajoissa oli huomattavissa, että teknologiat painottuivat
alueille, jotka olivat työpajoihin osallistuneille henkilöille jo entuudestaan tuttuja.
Työpajoihin osallistuneet henkilöt käyttivät jo entuudestaan työssä ja vapaa-ajalla
esimerkiksi mobiiliteknologioita. Moni ideoista liittyikin mobiililaitteiden avulla
kerättävään dataan ja myös lisätyn todellisuuden kohdalla mobiililaitteiden käyttö korostui.
Robotiikan ja esineiden internetin hyödyntämisestä henkilöillä oli hyvin vähän käytännön
kokemuksia, mikä näkyi niiden niihin liittyvien ideoiden vähäisenä määränä.
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5 Johtopäätökset
5.1 Tutkimustulosten yhteenveto
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä digitaalisten innovaatioiden ja
yhteiskehittämisen haasteista ja keinoista kiinteistö- ja rakennusalan pk-yrityksissä.
Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin kolme keskeistä kiinteistö- ja rakennusalan pk-yritysten
haastetta, jotka vaikeuttavat yritysten innovaatiotoimintaa ja yhteiskehittämisen
hyödyntämistä alan liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi tutkimuksen tulokset viittaavat
siihen, että alan pk-yritysten innovaatiotoiminta on hyvin tuotekeskeistä
asiakaskeskeisyyden sijaan ja innovaatiot olivat luonteeltaan inkrementaalisia.
Aikaisempien tutkimuksen (Apilo ja Taskinen, 2006) perusteella yritysten
innovaatiotoiminnan suurimmat haasteet liittyvät innovaatioprosessin alkupäähän, jossa
synnytetään ideoita innovaatioiden jatkokehitystä varten. Tutkimuksen tuloksena todettiin,
että organisaatioilla ei ollut tarvittavaa ymmärrystä digitaalisesta liiketoiminnasta eikä niissä
tunnistettu miten sen kehittämisessä päästäisiin eteenpäin. Tämän nähtiin vaikeuttavan
innovaatioprosessin alkupäätä ja tulosten perusteella digitaalisissa innovaatioissa vaikuttaa
olevan olennaista, että ihmiset ymmärtävät teknologiaa ja sen mahdollisuuksia.
Innovaatioiden synnystä käyty vuosikymmenien ajan käyty akateemista keskustelua
teknologia- ja asiakaslähtöisyyden paremmuudesta (Nam ja Tatum, 1992). Tutkimuksen
tulosten perusteella kiinteistö- ja rakennusalan pk-yrityksille olisi hyödyllistä kehittää
teknologialähtöisesti ymmärrystään digitaalisesta liiketoiminnasta. Jos digitaalisen
liiketoiminnan ymmärrystä puuttuu, ei yritys kykene ostamaan, vaatimaan tai kehittämään
hyviä tietojärjestelmiä ja muita digitaalisia ratkaisuja. Yksityiskohtainen osaaminen ei ole
välttämätöntä, mutta oman liiketoiminnan muutosten ennakointi, digitaalisten ratkaisujen
ymmärtäminen ja osaamisen kehittäminen helpottaisivat yrityksen digitaalista muutosta.
Tämä mukailee aikaisempia tutkimuksia (Ormala ym., 2014), joiden perusteella yrityksen
menestys on riippuu pitkällä aikavälillä olemassa osaamisen kehittämisestä ja kokonaan
uuden osaamisen luonnista.
Digitaalisen liiketoiminnan vähäinen ymmärrys peilaa myös tutkimuksessa tunnistettuun
haasteeseen, jonka mukaan kiinteistö- ja rakennusalan pk-yritykset eivät kyenneet
tunnistamaan kehityspolkuja digitaalisen liiketoiminnan saralla. Yritykset kokivat, että eri
teknologioita ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia on liikaa ja käytännön esimerkkejä liian
vähän, minkä vuoksi digitaaliselle liiketoiminnalle innovaatiotoiminnalle ei oltu pystytty
asettamaan tavoitteita. Riittämätön teknologinen osaaminen nähtiin myös Puhdon ym.
(2016) tutkimuksessa keskeiseksi haasteeksi kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille, mikä
tulee tämän tutkimuksen tuloksia.
Tutkimuksen tulosten pohjalta teknologialähtöisyys ja digitaalisen liiketoiminnan
ymmärryksen lisääminen voisivat helpottaa yrityksiä tunnistamaan oman liiketoiminnan
kannalta oleellisimmat teknologiset kehityssuunnat. Tutkimuksen tulosten teknologisissa
painopisteissä huomattiin, että ideoita oli helpompi synnyttää innovaatioiden pohjaksi,
mikäli teknologia oli jo ennestään tuttu ja käytännön esimerkkejä oli helppo löytää. Sekä
tämän tutkimuksen että Puhdon ym. (2016) mukaan kiinteistö- ja rakennusalan pk-yritysten
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tulisi etsiä aktiivisesti käytännön esimerkkejä toteutetuista ratkaisuista oman alan
vertaisyrityksiltä, jotta digitaalisen innovaatioiden kehittämiselle saataisiin vertailupohjaa.
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiltä ei ole
resursseja, osaamista eikä yhteistyöverkostoja digitaalisten innovaatioiden luomiseen.
Kirjallisuuden (Romijn and Albaladejo, 2000; Ståhle ym., 2004) perusteella puolestaan
yritysten innovaatiokyvykkyys vaatii sekä sisäisen osaamista että yhteistyöverkostoja
ulkoisen tiedon lähteeksi, mutta tutkimuksen tulosten pohjalta kiinteistö- ja rakennusalan
yrityksillä on puutteita molemmissa innovaatiokyvykkyyden osa-alueissa. Kiinteistö- ja
rakennusalan pk-yrityksille tyypillisesti digitaalisen liiketoiminnan kehitykseen ei oltu
varattu riittävästi resursseja, minkä vuoksi kehittäminen jäi toimitusjohtajan vastuulle.
Kiinteistö- ja rakennusalan pk-yritysten täytyisi kyetä hankkimaan sekä sisäisiä että
ulkopuolisija resursseja auttamaan digitaalisten innovaatioiden eteenpäin viemisessä, sillä
toimitusjohtajan vastuulla on usein useita projekteja samaan aikaan, minkä vuoksi
digitaalisen liiketoiminnan kehitykselle ei jää riittävästi aikaa.
Yrityksen innovaatiokyvykkyys vaatii myös ulkoisten tietolähteiden hyödyntämistä, mikä
on korostunut nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa, jossa tieto ja osaaminen on yhä
enenevissä määrin erikoistumassa (Torkkeli ym., 2007). Tämän tutkimuksen tulokset
osoittivat, että kiinteistö- ja rakennusalan pk-yritykset eivät olleet luoneet ympärilleen
tarvittavia yhteistyöverkostoja, joiden kautta yrityksen sisäistä kyvykkyyden puutetta
oltaisiin voitu korvata. Ulkoista osaamista voidaan hyödyntää sekä suorilla ostoilla
konsultaation kautta, mutta rajallisen kehitysbudjetin johdosta etenkin yhteistyömallit
kasvuyritysten, yliopistojen ja kumppaneiden kanssa olisivat potentiaalisesti yritysten
innovaatiotoiminnan kiihdyttämiselle hyödyllisiä.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että monille toimialoilla hyväksi todetut avoimet
innovaatiomallit ovat kiinteistö- ja rakennusalan pk-yrityksille haastavia yhteistyöverkkojen
puutteesta johtuen. Yrityksissä todettiin, että oma osaaminen ei ole riittävää, mutta teoriaa
(Ståhle ym., 2004) mukaillen haasteeksi nähtiin, että verkostoitumisesta ei koettu saatavan
tarpeeksi arvoa suhteessa kustannuksin. Tästä huolimatta kirjallisuuden (esim. Ståhle ym.,
2014) perusteella yritysten tulisi kuitenkin pyrkiä rakentamaan verkostoja, sillä se on yksi
nykyisen tietotalouden merkittävimmistä menestystekijöistä.
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaan yhteiskehittäminen on asiakaslähtöistä,
sillä sen keskiössä ovat asiakkaan ja yrityksen välinen yhteistyö ja arvon luominen (Perks
ym., 2012). Tämän tutkimusten tulosten perusteella yritykset eivät kyenneet tuottamaan
innovaatioita asiakaslähtöisesti, vaan ideoinnin tulokset olivat keskittyivät suurimmaksi
osaksi omien sisäisten toimintojen tehostamiseen. Yhteiskehittämien vaatiikin
asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja oman innovaatiotoiminnan avaamista ulkopuolisille tahoille
(esim. Chesbrough, 2003; Prahalad ja Ramaswamy, 2004b). Sekä yhteistyöverkostojen että
asiakaslähtöisen ajattelutavan puutteesta johtuen yhteiskehittäminen koettiin tutkimuksen
perusteella kiinteistö- ja rakennus alan pk-yritysten keskuudessa todettiin haastavaksi.
Tutkimuksen havaintojen pohjalta yhteiskehittämisen edistämiseksi kiinteistö- ja
rakennusalan pk-yritysten tulisi ottaa rohkeammin käyttöön Cooperin (2011) tutkimuksessa
esiintyviä asiakaslähtöisiä ideointimenetelmiä, jotka koettiin tutkimuksen perusteella
hyviksi menetelmiksi haasteista huolimatta.
Tutkimuksessa havaittiin myös, että yritykset ajattelevat liiketoimintaansa hyvin
tuotekeskeisesti, minkä johdosta suurin osa ideoista keskittyi omien toimintojen
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tehostamiseen. Innovaatioteorian (Apilon ja Taskinen, 2006; Ståhle ym., 2014) pohjalta kyse
on inkrementaaleista innovaatioista, jotka ovat vain pieniä parannuksia olemassa oleviin
tuotteisiin, palveluihin, toimintatapoihin tai teknologioihin. Digitaalisille innovaatioille on
kuitenkin tyypillistä radikaalit- ja läpimurtoinnovaatiot. Radikaalit innovaatiot edellyttävät
kuitenkin huomattavasti enemmän kriittisyyttä ja kyseenalaistamista verrattuna
inkrementaaleihin innovaatioihin (Apilo ja Taskinen, 2006). Tutkimuksessa huomattiin, että
inkrementaaliset innovaatiot olivat tässä suhteessa helpompia sekä sosiaalisesti että
kulttuurillisesti, koska niihin ei liity yrityksen sisäistä sosiaalista painetta.
Tiivistetysti voidaan todeta, että sekä teorian että empirian perusteella innovaatiot eivät
synny sosiaalisessa tyhjiössä. Kiinteistö- ja rakennusalan pk-yrityksissä innovaatioiden
syntymiseen tarvitaan sekä sisäistä että ulkopuolista osaamista. Toisin sanoen,
innovaatioprosessin alkupää vaatii erilaisia ihmisiä ja erilaisten osaajien näkökulmia,
osaamista ja kokemuksia. Mikäli kaikki innovaatioprosessin alkupäähän osallistuvat
henkilöt ajattelevat samojen ajatusmallien mukaan, todennäköisyys uusien ja etenkin
radikaalien innovaatioiden toteuttamiselle on alhaisempi verrattuna tilanteeseen, jossa
tarjolla on useita erillisiä ja jopa kilpailevia ajatusmalleja.
Mitä moniulotteisemmin yritys kykenee ajattelemaan sekä sisäisesti että ulkoisin avuin, sitä
enemmän potentiaalia organisaatiossa on radikaaleille innovaatioille, joilla on potentiaalia
muuttaa toimialaa. Monipuolinen sosiaalinen kanssakäyminen ja dialogi ovat tärkeitä osia
innovaatioprosessin alkupäätä myös kiinteistö- ja rakennusalan pk-yrityksissä. Teoreettisen
tarkastelun perusteella kaikilla toimialoilla innovaatioita synnytetään yhä vähemmän
suljetuissa vuorovaikutusprosesseissa, minkä vuoksi myös kiinteistö- ja rakennusalan
yritysten tulisi lisätä aktiivisuuttaan yhteistyöverkostojen luomisessa. Lisäksi alan pkyritysten tulisi pyrkiä lisäämään ymmärrystään digitaalisesti liiketoiminnasta, jotta se voi
rakentaa asiakkaille arvoa luovia kehityspolkuja. Yhteistyöverkostojen rakentamisen,
avoimen innovaatiotoiminnan ja yhteiskehittämisen lisäksi on tärkeää asettaa realistiset
tavoitteet, osata valita parhaat ratkaisut ja teknologiat sekä kehittää digitaalista liiketoimintaa
siten, että digitaalisuus ei ole itseisarvo innovaatiotoiminnassa.

5.2 Tieteellinen kontribuutio
Tutkimuksen tarkoituksena oli edistää kiinteistö- ja rakennusalan yritysten
digitalisoitumista. Tutkimus kokoaa yhteen sekä innovaatiotoiminnan että
yhteiskehittämisen teoriat ja havainnollistaa näiden liittymistä kiinteistö- ja rakennusalan
pk-yritysten digitaaliseen innovaatiotoimintaan. Tätä voidaankin pitää tutkimuksen
tieteellisenä kontribuutiona, sillä aikaisemmista tutkimuksista voidaan havaita, että
kiinteistö- ja rakennusalalla ei ole vielä riittävästi tutkittu yritysten innovaatiotoimintaa ja
yhteiskehittämistä rinnakkain. Tieteellisestä näkökulmasta tutkimus tarjoaa yleiskuvan
Suomen kiinteistö- ja rakennusalan pk-yritysten innovaatiotoiminnan keskeisimmissä
haasteista.
Tutkimus tarjoaa uutta tietoa yhteiskehittämisen ja innovaatiotoiminnan haasteista
kiinteistö- ja rakennusalalla. On kuitenkin huomattava, että tutkimuksen tuloksissa
ilmenneet haasteet olivat linjassa aiempaan Suomen kiinteistö- ja rakennusalaa käsittelevään
tutkimukseen kanssa (Puhto ym., 2016). Tämä tutkimus kuitenkin osoitti, että etenkin
yhteiskehittäminen on alan yrityksille haastavaa muun muissa yhteistyöverkostojen puutteen
ja vanvan tuotekeskeisen ajattelutavan vuoksi.
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5.3 Tutkimuksen rajoitteet ja virhemahdollisuudet
Tutkimuksen merkittävimmät rajoitteet ja virhemahdollisuudet liittyvät tulosten
yleistettävyyteen sekä tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkimuksen yleistettävyyttä rajoittavat
tapaustutkimuksen käyttö tutkimusmenetelmänä ja tapausten lukumäärä. Tämä tutkimus
toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jonka kapea-alaisuuden vuoksi tämän
tutkimuksen tuloksia ei voida välttämättä yleistää. Tutkimuksen yleistettävyyttä rajoitti
myös Tapaustutkimus käsitti ainoastaan neljä pk-yritystä kiinteistö- ja rakennusalalta, joten
otoksen ei voida nähdä edustavan koko kiinteistö- ja rakennusalaa. Otoksen yritykset
toimivat lisäksi vain Suomessa, mikä rajoittaa tutkimuksen kansainvälistä yleistettävyyttä.
Luotettavuutta rajoittavina tekijöinä tutkimuksessa tunnistettiin aineistonkeruumenetelmä ja
haastateltavien valinnat sekä yhdestä tutkijasta johtuva tulkintojen yksilöllisyys.
Tutkimuksessa käytetiin useampaa aineistokeruumenetelmää: ideointitapahtumaa,
teemahaastatteluina toteutettuja esihaastatteluita ja työpajoja. Koska tutkimuksessa
käytettiin useita menetelmiä, tutkimuksen luotettavuuden koettiin parantuneen.
Tutkimuksessa yhtenä näkökulmana oli yhteiskehittämisen hyödyntäminen kiinteistö- ja
rakennusalan pk-yritysten innovaatiotoiminnassa, mikä vaatii teorian mukaan asiakkaiden
osallistumista innovaatiotoimintaan. Tästä huolimatta empiriaan ei saatu sekä ajan puutteen
että tutkimuksen taloudellisten rajoitteiden vuoksi riittävästi asiakkaan edustajia. Tämän
johdosta tutkimuksen luotettavuus heikkenee, sillä tulokset olisivat voineet olla erilaiset
mikäli asiakkaiden ideoita olisi saatu enemmän empiriaan. Tässä tutkimuksessa tutkija
tulkitsi aineistoa oman sekä yksilöllisen näkemyksensä että aiemman kirjallisuuden
perusteella. Tästä johtuen on mahdollista, että tutkija teki aineiston analyysissä tulkintoja,
joille ei voida löytää riittäviä empiirisiä perusteita. Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin
parantamaan nauhoittamalla esihaastattelut ja litteroimalla työpajojen ideoinnin heti
tapahtuman jälkeen, jolloin voitiin välttää tiedon katoamisen tai mahdollisen
epäyhteneväisyyden uhkaa.

5.4 Jatkotutkimusaiheet
Innovaatiotoiminta kiinteistö- ja rakennusalalla on tutkimusten mukaan hidasta ja siitä
puuttuu tuloksellisuus (Vesa, 2014). Alan innovaatiotoiminnan ja yhteiskehittämisen osalta
jatkotutkimusaiheiksi nousee erityisesti innovaatioprosessin alkupäähän ja siten ideoiden
synnyttämiseen keskittyvä tutkimus. Tutkimuksessa esitettiin pienellä otoksella suuntaaantavia tuloksia siitä, mitä haasteitä kiinteistö- ja rakennusalan yritykset kohtaavat sekä
innovaatiotoiminnassaan että yhteiskehittämisen hyödyntämisessä.
Tämä tutkimus käsitteli yleisellä tasolla kiinteistö- ja rakennusalan pk-yritysten
innovaatiotoimintaa sekä yhteiskehittämistä. Tutkimuksen perusteella voidaan nähdään
jatkotutkimustarpeita
erikseen
sekä
innovaatioprosessin
alkupään
että
yhteiskehittäkehittämisen edistämisen. Jatkotutkimuksessa avulla voitaisiin myös kasvattaa
tämän tutkimuksen tieteellistä merkittävyyttä.
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VR/AR/BIM

Yritys 3
Yritys 3
Yritys 3
Yritys 3

1
1
0
0

VR/AR/BIM
VR/AR/BIM
Data/AI
Data/AI

2

Havainnointityökalu, jossa aina tilaus ja valokuva
konttorille
Portaali, jossa omistaja, asukas ja huoltoyhtiö
Data läpinäkyväksi kaikille
Töiden kuittaus ja vastaanotto + siirto laskutukseen
Raportointi- ja tarkastustyökalu (laadun ja
suorituksenvalvonta)
Töiden kuittaus tägillä
Asiakasilmoitus + sijantidata à huoltomiehelle
Asukkaiden/osakkaiden sähköpostit puh.nrojen
päivitys à kaikki yhteisessä alustassa
AR-ohjeistus laitteiden ym. käyttöön (oma
sisällöntuotanto!)
Tägillä luettava video huolto/siivousohjeista
AR mukaan työn opastukseen
Tietopankki hiljaisen tiedon jakamiseen
Vakiosiivoojan tiedon jakaminen (asiakas ja siivooja
sopivat yhdessä asioita)
Huoltokirjan ja BIMin yhdistäminen VR/AR

Yritys 4

1

VR/AR/BIM

2
2

Huoltokirjan tuonti OIKEASTI mobiilimaailmaan
Kiinteistöhuollon huoltoilmoitukset mobiilisti

Yritys 4
Yritys 4

0
0

Data/AI
Data/AI

2
2

IOT/NFC/BT kaikissa huoltoa tarvittavissa laitteissa
AR-huoltokirja (huoltohistoria, paikkatieto,
visuaalinen data)
Yksinkertainen ja mobiili kiinteistön ”tilan seuranta”
(huolto, €, jne.)
Tiedon kerääminen kiinteistön eri osapuolilta (dataa
päätöksentekoon, osapuolille)
Kiinteistö alustana (plug’n’play laitteet, käyttäjän
toiminta alustana)

Yritys 4
Yritys 4

1
1

VR/AR/BIM
VR/AR/BIM

Yritys 4

0

Data/AI

Yritys 4

0

Data/AI

Yritys 4

0

Data/AI

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
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2

Yritys 4

0

Data/AI

2
2

Käyttäjän toiminnan ohjaaminen ja osaksi
ylläpitotoimintaa
VR/AR-kokoukset työnjohdon apuvälineenä
Tehottomiin kokouksiin VR, jotta ei siirtymisiä

Yritys 4
Yritys 4

1
1

VR/AR/BIM
VR/AR/BIM

2
2

Matkalaskuihin anturit ja appsit
Reittien optimointi (machine learning)

Yritys 4
Yritys 4

0
0

IOT
Data/AI

2
2

Huolto-ohjeet AR-laseihin
Rakennuksen data ennakoivaan huoltoon

Yritys 4
Yritys 4

1
0

VR/AR/BIM
IOT

2

Yritys 4

0

Data/AI

2
2

Tstotöiden ajankäytön säästö ja sen siirto
tuottavuuteen
Hallintosovellusten kehittäminen
Tiedon liikkuminen yhteen management systemiin

Yritys 4
Yritys 4

0
0

Data/AI
Data/AI

2
3

Asukastiedot ja vuokrasopimukset järjestelmiin
BIM-listaus à laskenta poistuu

Yritys 4
Yritys 1

0
0

Data/AI
VR/AR/BIM

3
3
3
3
3
3
3
3

Sensorit työmiehiin à tracking/data
Vapaa liikkuvuus
Terästysrobotti
Raudoitusrobotti
On-site production robotti
Esivalmistusasteen nostaminen
Tuotannon automatisointi
IOT missä teräsniput työmaalla

Yritys 1
Yritys 1
Yritys 1
Yritys 1
Yritys 1
Yritys 1
Yritys 1
Yritys 1

0
0
0
0
0
0
0
0

IOT
IOT
Robotiikka
Robotiikka
Robotiikka
Robotiikka
Robotiikka
IOT

3
3
3

VR/AR BIM kioski
VR BIM-mesta
Robotti ruohonleikkuri, auraus, roskalenkki, siivous,
kattokaivot, räystäskourut
Robotit (siivoojat, ruohonleikkuu, lumenluonto)
Toimistoemäntä kiinteästi asiakkaan käyttöön

Yritys 1
Yritys 1
Yritys 2

1
1
0

VR/AR/BIM
VR/AR/BIM
Robotiikka

Yritys 2
Yritys 3

0
0

Robotiikka
IOT

Yritys 3

0

IOT

Yritys 3

0

VR/AR/BIM

3
3

IOT-perusteinen hallinta (vain tarpeeseen
siivoaminen)
Siivouksen henkilöityminen pois --> Koulutus ja
etäkoulutus
Työntekijä pool (kaikki ei vakituisesti palkkalistalla)
Joustavammat resurssit (skaalaa up and down)

Yritys 3
Yritys 3

0
0

Data/AI
Data/AI

3
3

Sijaistusapp
Drone-tarkastuksilla julkisivut ym.

Yritys 3
Yritys 4

0
0

Data/AI
Robotiikka

3
3

Etävalvoja kiinteistöihin – video tai VR-yhteys
Käyttäjien etäohjeistus (virtual assistant vs. Omat
resurssit)

Yritys 4
Yritys 4

1
1

VR/AR/BIM
VR/AR/BIM

3
3
3
3
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3
3
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5

Huollon virtuaalinen valvonta
Älykäs (AI) huolto”pool” – aina sopiva tekijä
Visualisointi AR:ssa, muotitus ym., ei kieliongelmia
Raudoittajien välitysalusta ”uber for reinforcing”
Tuotteiden/palveluiden seuranta ja jäljitettävyys
Suunnitelmallisuuden lisääminen
Ennustettavuuden parantuminen
Tiedotteet asukkaille monella kielellä
Mallinnuksella visualisointi miten eriasteisilla
huolloilla, siivouksilla ja saneerauksilla voi vaikuttaa
(usein säästetään lyhytnäköisesti) VR
Siivouksen ja pihapalveluiden visuaalinen esitys
mallinnuksella VR
Työntekijä/asiakas ei tiedä kuka on
huolto/isännöinti missäkin. Paikkatietoon näkyville
tiedot
Palaute IOT button ongelmasta ja lähetys suoraan
työnjohtoon
Asukas ei tiedä kenelle kertoa ongelmista à helppo
yhteydenotto esim. button
Vastike-/vuokrareskontran hälyt asiakkaille
tekstarina tai järjestelmän kautta
YK-postitus. Sähköpostivarmistus ennen kutsut
tuomitusta lopuille postitse
Pilvitallennusalusta asiakkaiden käyttöön
Tampuurin asukasilmoitusalusta kotisivuille
Palvelun laatutason tuotteistaminen
Siivoojat dokumentoivat kuvin tmv. tehtyä työtä
Lisäpalvelut siivouksen lisäksi esim. IOT:n avulla
Siivouksen hintojen läpinäkyvyys
Laatutason visualisointi ja todentaminen
Kulutuksen reaaliseuranta asiakkaalle
Käytön opastus (videot laitekohtaisesti tai AR)
Kiinteistö sosiaalisena alustana AR:n kautta
(yhteisesti tekeminen)
AR-palvelut asukkaille (erityisryhmien päivärunko
AR:n avulla)
Markkinointi VR/AR-ratkaisuilla messuille ym.
VR/AR:n kautta vaikuttavuutta ja imagoarvoa

Yritys 4
Yritys 4
Yritys 1
Yritys 1
Yritys 1
Yritys 1
Yritys 1
Yritys 2
Yritys 2

1
0
1
0
0
0
0
0
1

VR/AR/BIM
Data/AI
VR/AR/BIM
Data/AI
IOT
Data/AI
Data/AI
Data/AI
VR/AR/BIM

Yritys 2

1

VR/AR/BIM

Yritys 2

0

Data/AI

Yritys 2

0

IOT

Yritys 2

0

IOT

Yritys 2

0

Data/AI

Yritys 2

0

Data/AI

Yritys 2
Yritys 2
Yritys 3
Yritys 3
Yritys 3
Yritys 3
Yritys 3
Yritys 4
Yritys 4
Yritys 4

0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Data/AI
Data/AI
VR/AR/BIM
Data/AI
IOT
Data/AI
VR/AR/BIM
IOT
VR/AR/BIM
VR/AR/BIM

Yritys 4

1

VR/AR/BIM

Yritys 1
Yritys 1

1
1

VR/AR/BIM
VR/AR/BIM
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5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
6
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9

Asiakkaalle apua kilpailuttamiseen
Dataa asiakkaalle
Lasketaan kynnystä asiakaspalautteelle (IOT
button?)
Palauteplatform
Jatkuva kommunikaatio platformin avulla?

Yritys 3
Yritys 3
Yritys 3

0
0
0

Data/AI
Data/AI
IOT

Yritys 3
Yritys 3

0
0

Data/AI
Data/AI

Todellinen keskusteluyhteys käyttöhenkilökunnan
kanssa (VR/AR)
VR/AR-markkinointi (3D-malleista WOW-efekti)
VR/AR-markkinointi (3D-mallien räätälöinti
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, valinnan
illuusio)
Asiakaspalautteen saaminen (talojen kehitykseen
ja ylläpitoon)
VR-rakennuttaminen (sidosryhmät mukaan
paremmin suunnitteluun)
IOT kuormien lähtö ja vastaanotto

Yritys 4

1

VR/AR/BIM

Yritys 4
Yritys 4

1
1

VR/AR/BIM
VR/AR/BIM

Yritys 4

0

Data/AI

Yritys 4

1

VR/AR/BIM

Yritys 1

0

IOT

Työajan optimointi
Vastaanotto à virheiden minimointi à
tuotanto/toimitus
Työtehon lisääminen/seuraaminen
Materiaalihävikin vähentäminen
Tuotannon optimointi
Reittien optimointi
Reittipalvelut esim. liputus ohjaa perille uudet
liputtajat
Reittien optimointi tekoälyllä
Työn tuottavuuden optimointi (logistiikka,
suunnittelu, valvonta, kehittäminen)
Kiinteistön suorituskykyyn perustuva hinnoittelumalli
On demand hinnoittelu, kiinteistöpalvelu as-aservice ja ennakoiva huolto
Cleaning as-a-service (on demand) – Siivoojapool ja
IOT
“Ostan vain siistit tilat”
Siivouskonsultointi omistajille

Yritys 1
Yritys 1

0
0

Data/AI
Data/AI

Yritys 1
Yritys 1
Yritys 1
Yritys 2
Yritys 2

0
0
0
0
0

Data/AI
Data/AI
Data/AI
Data/AI
Data/AI

Yritys 2
Yritys 2

0
0

Data/AI
Data/AI

Yritys 2

0

IOT

Yritys 2

0

IOT

Yritys 3

0

IOT

Yritys 3
Yritys 3

0
0

IOT
Data/AI

