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Painettava elektroniikka on osa kehittyneitä valmistustekniikoita ja keskeinen 
avainteknologia, jossa Oulun seudulla on toimiva kehitysympäristö. Avainteknologiat 
tuovat startup-yrityksille uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, mutta edellyttävät 
tuotekehitykseltä mukautumista teknologisiin vaatimuksiin. Kehittäminen edellyttää 
yrityksiltä myös verkostoitumista, jolla tulee olla arvoa tuottava funktio.  
 
Tutkimuksessa kuvataan startup-yritysten arvoverkosto painettavan elektroniikan 
tuotekehityksessä. Lisäksi tarkastellaan, mitä ovat arvoverkoston keskeiset roolit ja 
kehittämiskohteet, ja mitä verkoston toimintoja startup-yritykset hyödyntävät eniten 
tuotekehityksessään. Arvoverkostosta analysoitiin kuusi keskeistä toimijaroolia, joita ovat: 
tutkijat ja tutkimuslaitokset, alihankkijat, asiakkaat, tuotekehitysyritykset, markkinoijat ja 
tuotantoyritykset. Roolien välisiä arvonmuodostusketjuja tunnistettiin kaksi: 1) 
materiaalikehityksen ja 2) asiakaslähtöisten tuotekehitysehdotusten arvonmuodostusketjut. 
Selkeitä arvoverkoston kehittämiskohteita löydettiin kolme: 1) valmistavien yritysten 
osallistuminen tuotekehitykseen, 2) startup-yritysten osallistumismuodot tutkimukseen ja 3) 
alihankintaverkoston puutteelliset kytkökset asiakasverkostoihin.  
 
Työn teoreettinen tausta pohjautuu arvoketjun ja arvoverkoston käsitteisiin ja niiden 
analysointiin VNA (value network analysis) -analyysilla painettavan elektroniikan 
tuotekehityksessä. Työssä hyödynnetään VNA-analyysin aineellisten ja aineettomien 
pääomien kulkua ja niiden tuotoksia eri verkoston roolien välisessä vuorovaikutuksessa. 
Tieteenfilosofinen tausta pohjautuu Hursserlin kuvailevaan fenomenologiaan, joka olettaa, 
että verkostoitumisen ilmiöstä saadaan tietoa haastattelemalla siihen osallistuneita yrityksiä. 
Empiirinen aineisto koostuu seitsemän startup-yrityksen haastattelusta ja aineiston 
analysoinnissa hyödynnettiin NVivo-ohjelmistoa.  
 
Tulosten pohjalta suositellaan valmistavien yritysten sitouttamista osaksi painettavan 
elektroniikan tuotekehitystä, pienten yritysten osallistumisen helpottamista tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen sekä startup-yritysten asiakassegmentoinnin kehittämistä. Tulokset 
osoittavat, että VNA-analyysissa arvoverkoston neuvottelunvarainen arvo ei ole riittävää 
kohdennetun tiedon saamiseksi, vaan mukaan olisi huomioitava koko toimialan arvoketju.  
 
Analysoimalla haastatteluja toimialan arvoketjun kautta, saadaan esille selkeitä 
arvonmuodostusketjuja, joita yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan. Tulosten 
yleistettävyyden osalta arvoverkoston laajamittainen analyysi edellyttäisi vielä 
haastattelujen lisäksi numeerista dataa yritysten taloudellisesta tilasta ja toiminnoista. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn lähtökohdat 

Painettava elektroniikka on valmistusteknologiaa, jossa elektroniikkaa voidaan 

painaa perinteisillä painomenetelmillä. Sen avulla tuotteen kokoonpanon vaiheita 

voidaan yhdistää ja säästää materiaaleja. Painettava elektroniikka mahdollistaa myös  

täysin uusien ja älykkäämpien tuotteiden kehittämisen. Maailmanmarkkinat ovat 

suuressa kasvussa ja samalla tuotteiden teknologiataso nousee. Esimerkkinä 

mainittakoon vaikkapa taipuisat näytöt. Teknologiakaupunkina tunnettu Oulu haluaa 

olla mukana hyödyntämässä uuden valmistusteknologian tuomia mahdollisuuksia 

elinkeinoelämälle.  

Oulu on kärsinyt viime vuosina teknologiateollisuuden murroksesta ja uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia haetaan aktiivisesti. Yhtenä keinona on startup-

yrittäjyyden tukeminen uusien avainteknologioiden aloille. Euroopan unionin tasolla 

avainteknologioita ovat kehittyneet materiaalit, nanoteknologia, mikro- ja 

nanoelektroniikka, teollinen bioteknologia, fotoniikka ja kehittyneet 

valmistusjärjestelmät (High Level Expert Group on Key Enabling Technologies 

2015: 10). Painettava elektroniikka on osa kehittyneitä valmistusjärjestelmiä.  

Avainteknologiat ovat kehittyviä, yhteiskuntaa ja sen rakenteita muuttavia 

teknologioita. Riippumatta avainteknologioiden tasosta, taloudellinen tilanne 

pakottaa niin uudet kuin vanhatkin yritykset uudistamaan työtapojaan ja kehittämään 

uusia tuotteita. Teknologiateollisuuden osuus on perinteisesti ollut 80-90 % Suomen 

palveluviennistä, ja pelkästään siitä elektroniikkateollisuuden osuus 60 %.  Tällä on 

ollut suora vaikutus elektroniikan parissa työskentelevien yritysten 

elinmahdollisuuksiin. (Teknologiateollisuus ry, 2012: 3.) 

Onko startup-yrityksellä mahdollisuuksia onnistua pohjoisessa Suomessa 

avainteknologioiden liiketoiminnassa? Onnistuminen edellyttää vähintään vahvaa 

verkostoitumista ja ekosysteemiä, joka voi tukea yritysten tuotekehitystä ja niiden 

pääsyä markkinoille. Aloittavien startup-yritysten haasteena onkin se, että niillä 

nähdään olevan perinteisesti vähemmän vakiintuneita vuorovaikutussuhteita 
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asiakkaidensa kanssa, ja vain harvat vielä tietävät keitä heidän asiakkaansa ovat 

(Blank & Dorf 2012: X, Baum & Silverman 2004: 413).  

Uuden tuotteen kehittämisen mallit toimivat parhaiten suurten, jo vakiintuneita 

asiakassuhteita omaavien yritysten kanssa. Näin ollen verkostoissa toimiminen voi 

olla startup-yritykselle kriittinen tekijä. Tämä tarkoittaa, että verkostoyhteistyö on 

yhä keskeisempää avainteknologioihin liittyvän liiketoiminnan kehittämisen ja 

tuotekehityksen näkökulmasta. Jokainen voi verkostoitua, mutta liiketoiminnan 

näkökulmasta yritysten tulisi panostaa nimenomaan arvoa tuottaviin verkostoihin. 

Tämä puolestaan edellyttää arvoverkoston ja sen toimintojen tunnistamista.  

Painettava älykkyys ”Printed intelligence”, on yksi Oulun seudun innovaatioaloista. 

Sen moottorina on toiminut VTT:n koordinoima PrintoCent keskittymä, jonka 

perusta on Oulun innovaatioallianssissa. Sen avulla Oulu pyrkii kehittymään 

maailmalla alan tunnetuksi innovaatiokeskukseksi. Oulun innovaatioallianssi on 

Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, VTT:n ja 

Technopolis Oyj:n vuonna 2009 muodostama strateginen sopimus. Allianssin jäsenet 

ovatkin sitoutuneet keskittämään toimintaansa sovituille innovaatioaloille, joita ovat 

painettu älykkyys (PrintoCent), internet-tutkimus (CIE), terveys ja 

hyvinvointiteknologia (CHT), energia ja ympäristö (CEE) ja kansainvälinen 

liiketoiminta (MAI). (Oulun innovaatioallianssi 2013.) 

1.2 Tutkimusasetelma ja tutkimusongelmien esittely 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata startup-yritysten näkökulmasta 

tuotekehitykseen vaikuttava painettavan elektroniikan arvoverkosto. Koska Oulun 

seudun kilpailukyvyn kannalta uusien tuotteiden ja sovellusten kehittäminen 

painettavassa elektroniikassa on erityisen tärkeää, havainnollistetaan arvoverkostosta 

myös keskeiset kehittämiskohteet ja ne arvonmuodostusketjut, joilla on merkitystä 

startup-yritysten tuotekehitykselle. Arvoverkoston kuvaaminen tuottaa tietoa 

verkoston toiminnasta, toimijoiden rooleista ja verkoston kehittämiskohteista. 

Tutkimusasetelman muodostuminen on esitetty seuraavassa kuviossa 1.    
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Tutkimusongelma voidaan kiteyttää seuraavasti:  

• Millainen on startup-yritysten arvoverkosto painettavan elektroniikan 

tuotekehityksessä? 

Tutkimuksen alakysymyksiä ovat: 

• Mitä ovat arvoverkoston keskeiset toimijaroolit? 

• Mitä verkoston toimintoja startup-yritykset hyödyntävät tuotekehityksessään?  

• Mitkä ovat arvoverkoston tärkeimmät kehittämiskohteet? 

Luvuissa kaksi, kolme ja neljä esitellään työn teoreettinen viitekehys. Luvussa kaksi 

tarkastellaan arvoketjun ja arvoverkoston muodostumista. Luku kolme käsittelee 

painettavaa elektroniikkaa liiketoimintaympäristönä ja luvussa neljä tutkimusaihetta 

lähestytään startup-yrittäjyyden ja tuotekehityksen näkökulmasta. Viides luku on 

varattu tutkimuksen metodologialle, empiirisen osan esittelyyn ja tutkimuksen 

arviointiin. Tutkimustulosten esittely luvussa kuusi johdattaa lukijan työn lopuksi 

uusiin tutkimusaiheisiin. Aluksi on kuitenkin hyvä käydä läpi keskeiset määritelmät. 

1.3 Työn keskeiset määritelmät 

Startup-yritys – Startup-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jolla ei vielä ole 

vakiintunutta liiketoimintamallia (Blank & Dorf 2012). Startup ei välttämättä tarkoita 

ikään, tuotteeseen, palveluun tai taloudelliseen tilanteeseen perustuvaa nimitystä 

yrityksestä. Se tarkoittaa, ettei yrityksellä vielä ole vakiintunutta liiketoimintamallia, 

eikä selkeää strategista suuntaa. Tässä työssä startup-yrityksellä tarkoitetaan enintään 

4-vuotiasta yritystä, jonka liiketoiminnan suunta on vielä avoin tai joka on 

toimintansa vakiinnuttamisen alkuvaiheessa. Tavoitteena tällaisilla yrityksillä on 

liiketoiminnan kasvattaminen ja asiakkaiden löytäminen.    

NPD – New Product Development käsittää prosessin, joka sisältää innovaatiot 

olemassa olevien tuotteiden parantamiseksi ja uusien tuotteiden kehittämiseksi. 

NPD:llä tarkoitetaan strategista tuotekehitysprosessia ja sen organisointia, 

konseptointia, tuote- ja markkinointisuunnittelua arviointeineen ja uuden tuotteen 
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kaupallistamista. Sitä kutsutaan usein yleiskielellä ”tuotekehitys”. Tässä työssä NPD 

kattaa sekä täysin uusien innovatiivisten tuotteiden kehityksen ”New-to-the-World 

Products” että olemassa olevien tuotteiden parantamisen ja korvaavien tuotteiden 

kehittämisen uudella tekniikalla tai teknologioiden yhdistelmillä (ns. hybridituotteet).   

Arvoverkosto – koostuu toimijoiden rooleista ja vuorovaikutussuhteista, jotka luovat 

erityistä liiketoiminnallista, taloudellista tai sosiaalista arvoa. Arvoverkosto voi 

muodostua mistä tahansa formaalista tai ei-formaalista ryhmästä tai rooleista, joiden 

keskinäisillä vuorovaikutussuhteilla on sidoksia näkyviin, aineellisiin pääomiin ja 

näkymättömiin, aineettomista pääomista arvoa luoviin tuotoksiin. (Allee & Schwabe 

2015: 14.) 

Painettava elektroniikka – Painettu älykkyys, painettu tekniikka tai painettu 

elektroniikka (engl. Printed electronics), tarkoittaa valmistus- tai tuotantotekniikkaa, 

jolla voidaan lisätä valmistettavien tuotteiden toiminnallisuutta ohi perinteisen 

tekstin ja grafiikan. (Mäkinen 2010: 13, Suganuma 2014: 1.) Painetun älykkyyden 

alalla käytetäänkin termiä funktionaalinen tuote. Tällainen tuote sisältää aktiivisia 

osia jo valmiiksi, kun se painetaan painopinnalle. Toiminnallisia materiaaleja 

käytetään esimerkiksi elektroniikassa, bioteknologiassa, kemiassa, ja edellisiä 

integroivissa teknisissä laitteissa. (Printocent 2015.) Tässä työssä käytetään 

painettavan tekniikan eri painoteknologioista ja valmistustekniikan toimintamalleista 

yleisnimitystä painettava elektroniikka ja siitä lyhennettä ”PE”. 
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2 ARVOKETJUSTA ARVOVERKOSTOON 

2.1 Verkostojen tutkimuksesta 

Verkostosuhteiden tutkimus on 1900-luvun alussa lähtenyt sosiaali- ja 

käyttäytymistieteistä (Parkhe, Wasserman & Ralston 2006: 561), joissa tutkittiin 

yksilöiden omia suhdeverkostoja. Perinteinen myyntimies on vuosisatojen ajan 

huolehtinut parhaista asiakkaistaan. Markkinoinnin tieteenalalla liiketoiminnan 

tutkimuksessa asiakassuhteiden tutkimus ja strategisten asiakkuuksien hallinta on 

ollut tutkijoiden suosiossa 1970-luvulta lähtien. Eurooppalaisessa tutkimuksessa 

verkostoihin ja verkoston johtamiseen sekä niihin liittyviin toimijoiden rooleihin ja 

vuorovaikutussuhteisiin kiinnitettiin huomiota vasta 1960-luvulla. Tällöin havaittiin 

verkostoitumisen muodoissa yhteneväisiä rakenteita, joilla voitiin katsoa olevan 

merkittäviä vaikutuksia yritysten liiketoimintaan. (Håkansson & Snehota 1995: 9, 

Zupancic 2008: 324.)  

Verkostoteorian ja verkostojen rakenteiden tutkimuksesta siirryttiin 2000-luvulla 

verkostosuhteiden tutkimukseen ja hallintaan. Tällöin verkostossa toimivien ihmisten 

sidokset, keskinäinen luottamus ja verkoston dynaamisuus nousivat perinteisen 

verkostorakenteiden tutkimuksen rinnalle. Myös verkoston organisointiin 

kohdistettiin enemmän mielenkiintoa ja rakenteellisista instituutioista siirryttiin 

pikkuhiljaa dynaamisten toimijaverkostojen tutkimukseen. (Parkhe ym. 2006: 561, 

ks. myös Oerlemans, Gössling & Jansen 2007: 4, Allee 2008.)   

Miksi sitten verkostojen tutkimus on liiketoiminnan kannalta tärkeää? 

Moniulotteisessa verkostossa pelkästään asiakassuhteiden tai alihankintasuhteiden 

tunnistaminen ei riitä. Erityisesti teknologialiiketoiminnassa asiantuntemuksella on 

yhä suurempi merkitys yrityksen tuottavuuteen. Tuottavuus on puolestaan yrityksen 

olemassaolon elinehto. Verkostojen avulla yritys voi paikata puuttuvaa osaamistaan, 

hankkia edullisempia komponentteja tai toimia markkina-alueellaan kilpailijoidensa 

kanssa halutulla tavalla. Kun yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa, voidaan 

tukitoiminnot hoitaa esimerkiksi ulkopuolisin palveluin. Tällöin ostopalveluna 

toteutetun tukitoiminnon (esim. jakelu), sujuvuuteen vaikutetaan verkoston kautta.  
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Uuden ajan verkostosuhteisiin perustuvassa tutkimuksessa perinteisiin menetelmiin 

tuodaan lisäksi mukaan merkitykselliset, näkymättömät resurssit. Tällaista aineetonta 

pääomaa ovat esimerkiksi osaaminen, suhdetoiminta, yksilöhistoria, yrityshistoria, 

hiljainen tieto ja oppiminen. Aineettomien resurssien tunnistaminen auttaa yrityksen 

johtoa strategisessa suunnittelussa ja asemoi fyysiset ja aineettoman pääoman tekijät 

osaksi kokonaisuutta. Näillä on yritykselle myös arvoa luova tehtävä, kuten 

myöhemmin tässä työssä osoitetaan. (Håkansson & Snehota 1995: 5, Allee 2008, ks. 

myös Oerlemans ym. 2007.) 

Liiketoimintaverkostoja voidaan Håkanssonin ja Snehotan (1995: 36) mukaan tutkia 

niiden toimintojen rajapintojen, resurssisidosten ja toimijasuhteiden näkökulmasta. 

Liiketoimintasuhde kehittyy, kun kaksi yritystä tekee yhteistyötä toimija-, toiminto- 

ja resurssitasolla. Yhteistyön olemassaolo siis edellyttää, että sitä tekevät 

organisaatiot ovat tunnistaneet ketkä yhteistyötä tekevät, millaista yhteistyötä 

tehdään ja millaisia resursseja siihen sidotaan.  Arvoverkoston analyysi on yksi keino 

tunnistaa yhteistyön organisoitumista ja sen sisältämiä toimintamalleja.  

Kompleksisissa verkostoissa tuotekehitys edellyttää erityyppisten partnereiden 

osallistumista ja verkostoitumiseen resursointia. Mitä monimutkaisemmasta 

tuotteesta on kyse, sitä enemmän verkostosuhteet vaikuttavat. Tyypillisesti tällaisessa 

verkostossa on teknologia- ja sovelluskehittäjäyritysten lisäksi tutkimus- ja 

koulutusorganisaatioita tai vaikkapa rahoittajia ja asiakkaita. Tärkeää on avoin 

keskustelu ja tiedonvaihto sekä pyrkimys pitkäaikaisiin verkostosuhteisiin. Myös 

sisäisten verkostojen merkitys korostuu. Heikotkin verkostot voivat kehittyä 

intensiivisiksi vuorovaikutussuhteiksi, joista voi muodostua merkittävää kilpailuetua. 

Siksi myös heikkojen tai vähemmän merkityksellisten kohtien tunnistaminen 

verkostossa on tärkeää. (Håkansson & Snehota 1995: 147; 347.) 

Herralan, Pakkalan & Haapasalon (2011: 4) mukaan infrastruktuuri- ja teknisen alan 

verkostoja ei ole laajamittaisesti empiirisesti tutkittu. Myös arvon luomiseen 

liittyvästä empiirisestä tutkimuksesta on selkeä puute. Tätä tukee Cooperin (2014) 

tulkinta verkostoituneiden tuotekehitysmallien käytänteistä ja Alleen (2008: 15) 

näkemys riittämättömästä empiirisestä aineistosta, jotta tiedettäisiin, millainen on 

terve ja liiketoiminnan kannalta tasapainoinen arvoverkosto.  
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Arvoketjussa yrityksen toiminnot jaetaan viideksi perustoiminnoksi ja neljäksi 

tukitoiminnoksi. Perustoiminnot hyödyntävät ja sitovat tukitoimintoja, jotka 

vaikuttavat perustoiminnoista suoriutumiseen. Mitä pidemmälle tuote tai palvelu 

etenee perustoiminnoissa, sitä enemmän siihen sitoutuu yrityksen kokonaisresursseja. 

Esimerkiksi myynti hyödyntää yrityksen logistiikkaverkostoja ja 

henkilöstövoimavaroja. Arvoketju kuvaakin yrityksen kokonaisarvoa ja käsittää ne 

strategiset toiminnot, joista yritys tuottaa lisäarvoa asiakkaalleen ja saa itselleen 

katetta. (Porter 1985: 38.)  

Yrityksen perustoiminnot ovat toimintoja, joita käytetään yrityksen fyysisen tuotteen 

tekemiseen, myyntiin, logistiikkaan ja huoltoon. Se, mitä tukitoimintoja 

perustoimintojen yhteyteen sitoutuu, riippuu yrityksen valmistamasta tuotteesta ja 

perustoimintojen tehokkuudesta. Kilpailukykyä arvioidaan muun muassa sillä, miten 

yritys on järjestänyt toimintonsa suhteessa kilpailijoihinsa. (Porter 1985: 39.)  

Arvoketjun perustoimintoihin kuuluva tulologistiikka sisältää toiminnot, joita 

käytetään raaka-aineiden, tuotteen osien vastaanottoon, varastointiin sekä 

tuotekohtaisiin hankintoihin ja jakeluun. Operatiivinen toiminta puolestaan liittyy 

panosten, kuten raaka-aineiden ja komponenttien muuttamiseen tuotteeksi. Näitä 

ovat mm. valmistelut, kokoonpano, testaus ja pakkaaminen. Lähtölogistiikka 

tarkoittaa toimintoja, joita tarvitaan tuotteen keräilyyn, varastointiin, toimittamiseen 

tai esimerkiksi materiaali- ja tilaushallintaan. Markkinointi ja myynti käsittävät 

toiminnot, jotka auttavat asiakasta hankkimaan tuotteen. Näitä ovat mm. mainonta, 

myyntihenkilöstö, jakelukanavat ja hinnoittelu. Edellisten lisäksi perustoimintoihin 

sisältyvät myös palvelut, joilla asiakasta autetaan säilyttämään hankitun tuotteen 

arvo. Näitä ovat esimerkiksi asennuspalvelu, korjaus, koulutukset ja varaosat. (Porter 

1985: 39–40.) 

Tukitoiminnoista hankintoja käytetään tuotteen arvon kehittämiseen. Näitä ovat 

raaka-aineet, laboratoriolaitteet, komponentit ja joissain tapauksissa jopa 

rakennukset. Teknologiakehityksellä on nykyisinkin merkittävä rooli 

tukitoiminnoissa. Arvoketjuanalyysissa se sisältää mm. tietotaitoa, toimintoja ja 

prosesseja, joilla uutta teknologiaa hyödynnetään. Henkilöstöresurssien johtamisella 

(HRM) tarkoitetaan esimerkiksi henkilöstön rekrytointia, kehittämistä, palkitsemista 
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ja motivointia. Erityisesti korkean teknologian tuotteissa HRM toiminnoilla on 

merkittävä vaikutus tuotekehitykseen. Yrityksen infrastruktuuri on puolestaan 

merkittävässä roolissa esimerkiksi painettavan elektroniikan alalla. Se tarkoittaa 

kaikkia niitä rakenteita, jotka tukevat koko arvoketjua. (Porter 1985: 40–43.)   

Porter (1985) kehitti arvoketjuanalyysin nimenomaan teollisuusyritysten 

kilpailukyvyn parantamisen työkaluksi. Painettavassa elektroniikassa on kyse 

teknisen tuotteen valmistuksesta ja luonteensa vuoksi alan valmistusyrityksen 

toimintoja voidaan arvioida hyvin arvoketjuanalyysin avulla. Porter (1985: 36) 

kuitenkin kyseenalaisti kokonaisen teollisuustason arvoketjuanalyysin katsoen sen 

jäävän liian ylimalkaiseksi ollakseen hyödyllinen. Siitä huolimatta kokonaisia 

teollisuuden aloja ja niihin sisältyviä arvoketjuja kuvataan yhä ahkerasti (ks. esim. 

Peppard & Rylander 2006, Aistrup 2009, Harrop & Das 2012).  

Painettavan elektroniikan arvoketjua ja sen problematiikkaa tarkastellaan tässäkin 

työssä tarkemmin luvussa 3.2. Mielestäni teollisuudenalan arvoketjun kuvaaminen 

on hyödyllistä silloin, kun kyseessä on   

 kokonaan uusi toimiala  

 toimialan kehittäminen vaatii kokonaisuuden hahmottamista tai 

uudelleenmuotoilua    

 toimialaan tiedetään liittyvän sellaisia riskitekijöitä, joiden 

hahmottamisessa arvoketjun kuvaaminen auttaa.  

Arvoketjumallin hyödyllisyys perustuu siihen, että se on kiinnittänyt huomion 

keskeisiin yrityksen arvoa tuottaviin tekijöihin ja on yleisesti ymmärrettävissä oleva 

työkalu. Se ei kuitenkaan huomioi verkostojen merkitystä arvon tuottamiseen, vaikka 

verkostoilla on todettu olevan keskeinen vaikutus yritysten kilpailuasetelmaan. Siksi 

verkostosuhteilla on vaikutusta myös kokonaisten toimialojen kehittymiseen. 

(Peppard & Rylander 2006: 131.)  Koska Porterin (1985) arvoketjumallin pääpaino 

koskee ydintoimintojen prosesseja, pelkästään sen avulla ei saada selville 

liiketoimintaan vaikuttavia näkymättömiä tekijöitä. Tässä avuksi tulee 

arvoverkostoanalyysi. 
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2.3 Arvopolulta kohti arvoverkostoa 

Liiketoimintamallien kehittämiseen on esitetty mm. 3-ulotteista arvopolkumallia 

”value trail”, joka pohjautuu yrityksen arvon luomiseen vaikuttavan toiminnan 

arviointiin kolmen eri dimension kautta. Ne ovat arvottaminen, keskittyminen 

ydinosaamiseen ja jäljittäminen.  SansÓ (2015: 23–24) keskittyy mallissaan 

arvioimaan yrityksen liiketoimintakyvykkyyttä ulkoisen toimintaympäristön 

lähtökohdista. Mallin avulla liiketoiminnan arvoa tuottavia toimintoja pyritään 

ymmärtämään arvioimalla toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja sen vaikutuksia 

asiakkaaseen. Näin tunnistetaan ne arvoketjun ja arvonluonnin kannalta olennaiset 

tekijät, joissa yritys luo kilpailukykynsä.  

Arvottaminen (appreciation) tarkoittaa liiketoiminnan arviointia asiakkuuksien ja 

asiakassuhteiden näkökulmasta. Keskeisiä arvioitavia tekijöitä ovat määräävät 

asiakassuhteet ja asiakkaiden arvo-odotukset. Nämä antavat tärkeää tietoa 

markkinoilla toimivien yritysten toimintatavoista, mutta myös asiakkaiden 

odotuksista tuotetta tai yritystä kohtaan. Toisin sanoen, tarvitaan tietoa siitä arvosta, 

mitä asiakas on valmis maksamaan (vrt. Porter 1985). Arvottamisen dimension 

kautta yritys arvioi yrityksen asiakassuhteita, kilpailija-asetelmaa ja asiakkaan 

käsitystä tuotteen arvosta. (SansÓ 2015: 25.) 

Yrityksen ydinosaamisen ja keskittymisen näkökulmasta (vrt. Porterin differentiaatio 

1985) arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ne prosessit arvoketjussa, jotka tuottavat 

suurimman osa arvosta. Näitä huomattavaa arvoa tuottavia tekijöitä kutsutaan 

arvobuustereiksi. Analysointi tuottaa yritykselle tärkeää tietoa siitä, mitä asiakas 

arvostaa. Tällainen voisi olla esimerkiksi ympäristöystävällinen valmistustekniikka. 

Eri arvobuusterit ja ydinosaaminen linkitetään asiakasrajapintaan ja sitä kautta 

voidaan löytää uudentyyppisiä arvo-osuuksia. (SansÓ 2015: 33.) 

Jäljittäminen ts. predaatio, (engl. predation) tarkoittaa arvoa vähentävien tekijöiden 

poistamista arvopolulla. Se on esimerkiksi asiakasvalitusten käsittelyä, turhien 

työvaiheiden tunnistamista ja poistamista sekä katteeseen negatiivisesti vaikuttavien 

tekijöiden minimointia (esim. tehokas hankintatoimi). Analyysin avulla tunnistetaan 

kaikki tuotteeseen tai palveluun liittyvät prosessin osat, joissa asiakkaan saama arvo 
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vähenee. Arvoa vähentävät tekijät voivat toimia jopa arvobuustereina, jos ne 

kehittyvät arvoa vähentävästä tekijäksi lisäarvoa luovaksi toiminnaksi. Tällainen on 

esimerkiksi tilanne, jossa tehokkaan ostotoiminnan avulla tuotteen hinta laskee, mikä 

lisää kysyntää. (SansÓ 2015: 54.)  

Arvoketju ja arvopolku ovat yrityslähtöisiä menetelmiä, joiden keskiössä ovat 

yrityksen ydintoiminnot. Arvoverkosto puolestaan katsoo laajemmin toimintakenttää, 

jossa yritys toimii. Sen hahmottaminen auttaa löytämään ne vuorovaikutussuhteet ja 

vuorovaikutustapahtumien ketjut, jotka vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Siksi 

on hyödyllistä tarkastella liiketoiminnan arvotoimintoja myös arvoverkoston kautta. 

Verkostot muodostuvat aina jotakin tarkoitusta varten. Ne sitovat sekä aineettomia 

että aineellisia resursseja tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi yrityksessä 

on henkilöitä, joilla on tietty rooli jotakin tehtävää varten. Tässä roolissaan he ovat 

osa yrityksen sisäistä verkostoa ja panostavat tavoitteen saavuttamiseksi sekä sisäisiä 

että ulkoisia resursseja. Tällaista tavoiteellista verkostotoimintaa voidaan kutsua 

arvoverkostoksi. (Allee 2008: 6.) 

Allee & Schwabe (2015: 186) määrittävät arvoverkoston seuraavasti:  

“Arvoverkosto koostuu toimijoiden rooleista ja vuorovaikutussuhteista, jotka 

luovat erityistä liiketoiminnallista, taloudellista tai sosiaalista arvoa.” 

Arvoverkostoteorian lähtökohtana on tarkastella yrityksen arvoa luovia verkostoja 

ihmiskeskeisestä näkökulmasta prosessikeskeisyyden sijaan. Ihmisillä on luontainen 

tapa organisoitua ja tehdä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (ks. 

myös Takeuchi & Nonaka 1986). Se jää kokonaan hyödyntämättä, mikäli 

liiketoiminnan arvioinnin näkökulma rajoittuu prosessi- tai asiakaskeskeiseksi. 

Koska ihmiset ovat organisaatiossa yhteistyön käynnistäjiä, voidaan katsoa, että he 

toimivat arvon luomisen keskiössä. Arvoverkostossa jokainen rooli saa resurssia 

toiselta verkoston roolilta ja luo siitä jotakin lisäarvoa. Tausta-ajatus on lähellä 

arvoketjuanalyysia. Eri analyysimenetelmien keskinäistä tehokkuutta on silti vaikea 

tutkia, koska monet kehitetyistä malleista ovat prosessi- tai klusterimalleja ja niiden 
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nuolikatkoviivalla. Mitä merkittävämmässä roolissa toimija on arvon luomisen 

kannalta, ja mitä enemmän sillä on erilaisia pääomia käytössään, sitä 

keskeisemmäksi rooli kuvataan. (Allee 2008: 7, Allee & Schwabe 2015: 15.) 

Arvoverkoston roolit, tapahtumat ja tuotokset ovat lähellä Håkanssonin ja Snehotan 

(1995) liiketoimintaverkostojen toimintojen rajapintoja, resurssisidoksia ja 

toimijasuhteita. (vrt. verkostosidoksista Håkansson & Snehota 1995 ja tiimityöstä 

Takeuchi & Nonaka 1986). Håkansson ja Snehota (1995: 62) toteavat lisäksi, että 

vuorovaikutussuhteet (activity links) partnereiden välillä muodostuvat pääosin 

asiakkaiden ja hankintasuhteiden verkostoissa. Alleen (2008) arvoverkostomallin 

lähtökohtana ovat roolit, joilla on eniten merkitystä yrityksen toiminnalle.  

Arvoverkoston kuvaus auttaa hahmottamaan millaisissa verkostoissa toimitaan ja 

mitä rooleja niissä ihmisillä on. Sen avulla saadaan verkostoon näkyviksi myös 

vaikeasti dokumentoitava aineeton pääoma, kuten tieto, sosiaalinen pääoma, 

työmenetelmät ja -rakenteet, maine, luottamus jne. Näitä näkymättömiä 

arvonmuodostustekijöitä voidaan muuntaa myöhemmin näkyviksi, helpommin 

mitattaviksi arvoiksi. Esimerkkinä vaikkapa prosessi, jolla markkinatietoudesta 

luodaan myyntiä. (Allee 2008: 5–7, Allee & Schwabe 2015: 156.)  

Arvoverkoston arviointia voidaan tehdä yrityksen ja markkinoiden eri tasoilla, kuten 

tehtävä-, organisaatio-, yksikkö- tai alueellisella tasolla. Näkökulma riippuu 

yrityksen omasta halusta hahmottaa tietty ongelmakenttä, jossa verkostoitumisen 

vaikutus on vahva. (Allee & Schwabe 2015.) Tämä on arvoverkostoanalyysin etu 

verrattuna esimerkiksi arvoketjuanalyysiin, jossa näkökulman vaihtaminen eri 

tasoille on huomattavasti vaikeampaa (vrt. Porter 1985).  

Arvoverkoston sisäiset verkostot eivät ole staattisia, vaan ne muokkautuvat 

toimijoiden mukana. Kiinteät vuorovaikutussuhteet tuovat mukanaan 

riippuvuussuhteita ja sidoksia, jotka ovat joko näkyviä tai näkymättömiä. Koska 

jokaisen toimijan rooli ja toiminta vaikuttavat johonkin toiseen verkoston osaan joko 

suoraan tai epäsuorasti, on mahdotonta ennustaa tai kuvata koko verkoston toimintaa 

kattavasti. Muutos missä tahansa verkoston osassa, esimerkiksi yrityksen reagointi 

uusiin kilpailijoihin, vaikuttaa myös toisiin verkoston toimijoihin. Näin yksittäisen 
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yrityksen toiminta vaikuttaa verkoston kehittymiseen ja uusien verkostosidosten tai 

niiden yhdistelmien muotoutumiseen. Myös verkostossa oppiminen on 

toimijakohtaista, sillä siihen liittyvät vahvasti yrityksen tai henkilön oma tausta ja 

kokemukset verkostotoiminnasta. (Håkansson & Snehota 1995: 320–321.) 

Arvoverkoston analyysissa aineellista (esim. sopimukset, mandaatit ja suunnitelmat) 

ja aineetonta (esim. luottamus, osaaminen, vuorovaikutus) pääomaa voidaan 

hyödyntää yrityksen arvonmuodostusprosessissa osana liiketoimintamallia.  Tämä 

voi olla sekä helposti mitattavaa aineellista tai vaikeammin hahmotettavaa aineetonta 

pääomaa. Aineeton pääoma, kuten osaaminen, voi muuntua verkostossa rahassa 

mitattavaksi pääomaksi, esimerkiksi konsulttipalvelujen myynnin kautta. Se voi 

myös uudistua toisenlaiseksi aineettoman pääoman muodoksi, mikä kuitenkin 

edellyttää verkoston toimijoiden neuvottelua siitä, että kyseessä oleva pääoman 

muoto koetaan arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. Merkityksellisestä pääomasta 

käydään liiketoimintasuhteissa tyypillisesti vaihtokauppaa. Vaihtokaupassa yhtenä 

motiivina voi olla vaikkapa uusien liikesuhteiden luominen. (Allee 2008: 7–11.) 

Verkoston toimijat käyttävät joko henkilökohtaisesti tai yhdessä verkoston tarjoamia 

aineellisia tai aineettomia hyötyjä. Toimijoiden roolien kautta verkoston hyötyjä 

muunnetaan toisenlaisiksi hyödyiksi, joita puolestaan voidaan käyttää 

neuvotteluvalttina verkoston toisten toimijoiden kanssa. Näin yhdentyyppisestä 

arvosta luodaan verkostoon uusia arvo-osuuksia. (Allee 2008: 10–11.) 

Roolit määrittyvät sen mukaan, millaista arvoa toimijalla verkostossa on.  Arvot (eli 

rooleilla käytettävissä olevat varannot) ovat tekijöitä, jotka määrittävät tietyn 

toimijan merkityksen osana verkostoa. Toimijaroolin arvo on olemassa vain, jos 

muissa rooleissa olevat henkilöt tai organisaatiot tunnustavat arvon olemassaolon ja 

vaihtavat sitä verkostossa johonkin itsellään olevan pääoman muotoon. Tällöin arvoa 

(esimerkiksi tietoa) muunnetaan johonkin toiseen (esimerkiksi luottamukseen) ja 

syntyy sidos, jolla on arvoa liiketoimintasuhteessa. Tätä sidosta ei syntyisi, jos 

tietyssä roolissa olevan henkilön tiedolla ei nähdä olevan merkitystä. Se millä 

milloinkin on verkostossa erityistä arvoa, on siis verkoston toimijoiden välisen 

neuvottelun tulosta.  (Allee 2008: 12, Allee & Schwabe 2015: 159.) 
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Arvoverkoston laajamittainen analyysi perustuu systemaattisiin vaiheisiin verkoston 

toimijoiden ja toiminnan tunnistamisessa. Analyysin voi jakaa seuraaviin alueisiin: 

 arvoverkoston mallinnus (roolit, vuorovaikutustapahtumat ja tuotokset), 

 vaihdantamallien tunnistaminen ja analysointi, 

 vaikuttavuusanalyysi ja 

 arvonmuodostusanalyysi. 

Mallintamisen ensimmäinen vaihe on tunnistaa verkoston peruselementit eli (a) 

roolit (roles), (b) vuorovaikutustapahtumat (transactions) ja (c) tuotokset 

(deliverables). Analyysissa tutkitaan, miten kukin rooli tuo arvoa verkostoon. 

Keskeisiä rooleja verkostossa on keskimäärin 8-10, sillä pienemmässä määrässä voi 

helposti jäädä tärkeitä rooleja huomaamatta ja suuremman määrän ongelmana  on 

rajaus. Jokaisen verkoston roolin tekemän toiminnon tulee tuoda lisää arvoa 

verkostolle. Eri rooleissa olevilla henkilöillä on valtaa tehdä verkostossa aloitteita, 

osallistua verkoston toimintaan, tehdä päätöksiä ja lisätä toimintojen arvoa. 

Vuorovaikutustapahtumat verkostossa kuvaavat toimintoja, jotka siirtyvät ja 

muokkautuvat roolista toiselle roolille. Nämä ovat aineettoman ja aineellisen 

pääoman siirtymiä, jotka jalostavat kohteena olevan asian arvoa. Verkoston tuotokset 

ovat siirtymien arvonlisäyksen kautta ilmeneviä aineettomia (esim. neuvot) tai 

aineellisia (esim. sopimukset) tuotoksia. (Allee 2008, Allee & Schwabe 2015.)     

Arvoverkoston kuvauksen jälkeen voidaan tehdä laajamittaisempi arvoverkoston 

analyysi, jossa etsitään käyttäytymissääntöjä. Tämä tarkoittaa, että täysimittaiseen 

analyysiin lisätään erilaisten vaihdantamallien tunnistamista, vaikuttavuusanalyysia 

ja arvonmuodostusanalyysia. Verkostosta etsitään tunnistettavia tiedon tai 

toimintatapojen logiikkaa ja aineettoman ja aineellisen pääoman kierron suhdetta (ts. 

onko jokin dominoiva tai puuttuuko jokin tekijä). Lisäksi arvioidaan, onko 

toiminnoissa riittävää vastavuoroisuutta vai hyötyvätkö jotkut toimijat toisten 

kustannuksella. Myös heikot linkit, pullonkaulat ja ns. arvokuolemien paikat etsitään. 

(Allee 2008: 15–20.) Tutkimustaloudellisista syistä tässä työssä keskitytään 

laajamittaisen analyysin sijasta kuvaamaan startup-yritysten arvoverkosto ja 

tunnistamaan sen keskeiset roolit ja verkoston kehittämiskohteet.  
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3 PAINETTAVA ELEKTRONIIKKA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ  

3.1 Painettavasta tekniikasta painettavaan elektroniikkaan ”PE” 

Suganuman (2014: 1) mukaan painettava elektroniikka ”printed electronics” (PE) 

yhdistää elektroniikkavalmistuksen ja perinteisen graafisen painannan. Painettavalla 

elektroniikalla tarkoitetaankin painomenetelmiä ja –prosesseja, joissa hyödynnetään 

perinteistä standardoitua painoteknologiaa elektronisten komponenttien painamiseen 

erilaisille alustoille. Eri tekniikoita yhdistämällä voidaan valmistaa korkeatasoisia ja 

erikokoisia elektronisia tuotteita, jotka ovat ohuita, taipuisia, kevyitä, 

kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Painettavassa elektroniikassa 

tyypillisiä painotekniikoita ovat silkkipaino, fleksopaino, syväpaino, tampopaino ja 

offset paino (2D Material Briefing Book 2014: 33, Hagen 2008: 279). Perinteistä 

mustesuihkutulostustekniikkaa käytetään hitautensa vuoksi lähinnä tutkimus- ja 

tuotekehitysvaiheessa (Clark 2010: 7).  

Painettavan elektroniikan menetelmät soveltuvat mainiosti toiminnallisia 

elementtejä, kuten diagnostiikkaa tai mittauksia vaativien massasovellusten 

tuotantoon. Yksi tunnetuimmista painettavaa elektroniikkaa hyödyntävä sovellus 

onkin verensokerin eli glukoosin mittaukseen tarkoitetut mittaliuskat, joiden 

maailmanmarkkinoiden markkina-arvo pelkästään vuonna 2012 oli noin 8,75 

biljoonaa dollaria. (Hagen 2008: 279, Das & Harrop 2012: 124, 2D Material Briefing 

Book 2014: 33.)  

Perinteisesti elektroniikan valmistus on edellyttänyt piipohjaisten piirien (chips) 

käyttöä (2D Material Briefing Book 2014: 33). Uusilla painettavan elektroniikan 

tekniikoilla elektroniset komponentit ja tuotteen toiminnalliset elementit voidaan 

painaa prosessin aikana jo suoraan painoalustoille. Näin valmistusprosessissa säästyy 

sekä aikaa että materiaaleja. Painoalustoina voidaan käyttää samoja materiaaleja kuin 

perinteisessäkin painatuksessa; paperia, erilaisia muoveja, tekstiilejä tai keramiikkaa. 

(mm. Hagen 2008: 279, ks. myös Kantola, Kulovesi, Lahti, Lin, Zavodchikova & 

Coatanéa 2009: 66–67, Mäkinen 2010.) 
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Painettavan elektroniikan hyötyä voidaan havainnollistaa verensokerin mittaliuskan 

avulla. Verensokerin mittaustekniikka perustuu mittaliuskoissa tapahtuviin 

entsyymireaktioihin, joita mitataan erillisellä mittalaitteella. Uuden painoteknologian 

avulla voidaan tuottaa elektrokemialliseen mittaukseen perustuvia kertakäyttöisiä 

mittaliuskoja, jotka mahdollistavat erilaisten diagnostiikassa käytettävien 

entsyymireaktioiden tapahtumisen liuskassa. Koska kyseessä on massatuotantoa 

edellyttävä tuote, ovat tuotannon tehokkuus, materiaalien optimaalinen käyttö ja 

hinta per mittaliuska keskeisiä tekijöitä tuotteen kehittämisessä. Painettavan 

elektroniikan avulla mittausalustoja voidaan valmistaa painamalla ja entsyymit 

dispensoida (ts. lisätä) suoraan alustalle, mikä parantaa kustannustehokkuutta.  

Elektroniikkaa integroidaan myös osaksi tuttuja materiaaleja ja tuotteita. 

Periaatteessa lähes kaikkeen, mitä voidaan painaa perinteisillä tekniikoilla, voidaan 

painaa mukaan älykkyyttä ja siten lisätä tuotteiden toiminnallisuutta. 

Englanninkielinen termi ”printed intelligence” kuvaakin erinomaisesti tätä 

toiminnallisuuden lisäarvoa. Suomenkielinen terminologia ei ole vielä vakiintunut 

johtuen alan nuoruudesta Suomessa. Usein painettavasta elektroniikasta käytetäänkin 

vielä termiä ”painettava tekniikka”, joka on suomennos "printed technology” 

termistä. (Kantola ym. 2009: 66–67, ks. myös 2D Material Briefing Book 2014: 33).  

Viime vuosina ovat vakiintuneet käsitteet painettava elektroniikka tai painettu 

älykkyys, mihin lienee vaikuttaneet kaupalliset alan toimijat (ks. Printed Electronics 

-IDTechEx Reports and Subscriptions 2015, Printed Electronics 2015). 

Kirjallisuudessa (vrt. Mäkinen 2010) käsitteissä on vielä havaittavissa eroa: 

painettava elektroniikka ei vielä välttämättä sisällä älykkyyttä itsessään. 

Yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa, että perinteisellä painomenetelmällä 

painetaan jollekin alustalle elektroninen komponentti, esimerkiksi led valo kankaalle. 

Älykkyyden kerrotaankin tulevan mukaan vasta sitten, kun tuotteeseen painetaan 

erilaisia komponentteja, joissa on jo vaativampaa toiminnallisuutta. Ne voivat olla 

vaikkapa ledejä lämpötila-anturin kanssa ilmaisemaan lämpötiloja.  

Eri termien käytöstä saa hyvän käsityksen, kun vertailee niiden yleisyyttä Google 

haulla. Seuraavan sivun taulukossa 1 on koottuna keskeisten käytettyjen käsitteiden 

termit ja niiden yleisyys. Taulukosta voidaan havaita, että termit painettava älykkyys 
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ja painettava elektroniikka ovat yleisimmin käytettyjä, joskin niiden takaa voi löytyä 

hyvinkin erilaista materiaalia.   

Taulukko 1. Painettavan elektroniikan termejä 

Hakutermi Hakutulosten lkm 
Printed intelligence   68 400 000 
Painettava älykkyys          78 000 
Printed electronics   21 000 000 
Painettava elektroniikka          81 400 
Printed technology 285 000 000 
Printed electronics technology     6 050 000 
Painettava tekniikka     3 970 000 
Lähde: Google (4.6.2015)        

Puhekielessä kuulee usein käytettävän rinnakkaisina käsitteinä ”painettavaa 

tekniikkaa” tai ”painettavaa elektroniikkaa”. Siksi myös tutkimuksen 

haastattelukysymykset tehtiin käyttämällä termiä ”painettava tekniikka”. Käsitteen 

käytöstä kysyttiin myös haastateltavilta, joista suurin osa ei yllättäen tehnyt eroa 

painettavan tekniikan ja painettavan elektroniikan välillä, vaikka niiden ero sinänsä 

oli haastateltaville selvä. Kysyttäessä syytä, useat haastateltavat perustelivat 

kantaansa sillä, että teknologiana painettava elektroniikka on vielä kypsymätöntä ja 

painettava älykkyys tuntui käsitteenä vähintäänkin liioittelulta.   

Yleisnimitys ”painettava tekniikka” on siis edelleen käyttökelpoinen. Käsitteen 

käytössä on kuitenkin haasteita. Painettava tekniikka (printed technology) sisältää 

myös vanhat perinteiset painoteknologiat, kuten Itä-Aasiassa 700 –luvulla kehitetyt 

puusta kaiverretut painokirjasimet (Fifty Wonders of Korea 2008: 44). Osattiinkohan 

silloin edes haaveilla mobiilisovelluksia sisältävistä älyvaatteista? Tämän vuoksi 

painettava tekniikka käsitteenä ei sinänsä kuvaa ”painettavan elektroniikan”, 

”printed electronics”, ”PE” tuomia lisämahdollisuuksia valmistusmenetelmissä ja 

tuotekehityksessä. Osuvampi nimitys tälle tuotantoteknologialle myös 

suomenkielessä olisikin jo pelkästään erottautumiskykynsä vuoksi ”painettava 

elektroniikka”, jota käytetään tässä työssä kuvaamaan uusia elektroniikan 

painamiseen liittyviä menetelmiä. Jatkossa käytän painettavasta elektroniikasta myös 

lyhennettä PE. On silti muistettava, että kaikki painettava tekniikka ei välttämättä 

sisällä elektronisia komponentteja, eikä tällöin ole painettavaa elektroniikkaa.  
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3.2 Painettavan elektroniikan arvoketju 

Painetun elektroniikan perusajatuksena on valmistaa toiminnallisia kokonaisuuksia 

perinteisiä painotekniikoita hyödyntäen. Elektroniikkakomponentteja ja niitä 

yhdistäviä virtapiirejä voidaan valmistaa tehokkaammin ja nopeammin kuin 

perinteisellä elektroniikkatuotannolla. PE:n tekniikoilla tuotteen valmistusaika 

lyhenee ja kustannukset ovat alhaisemmat. Valmistustapa soveltuu kertakäyttöisiin 

massavalmisteisiin tuotteisiin, kuten tuotepakkauksiin. (Mäkinen 2010: 14.) 

PE on tyypillisesti additiivinen menetelmä. Additiivisilla valmistusmenetelmillä 

materiaalia lisätään painopinnalle, toisin kuin perinteisessä syövytykseen 

perustuvassa piirilevyvalmistuksessa. Additiivisilla menetelmillä saadaan säästöjä 

esimerkiksi materiaalikustannuksissa ja vähennetään ympäristökuormitusta 

ylimääräisen jätteen vähentyessä. (Mäkinen 2010: 14–15; Suganuma 2014: 8.)  

Hyvin optimoidun valmistusprosessin kustannushyödyt ovat sitä suuremmat, mitä 

enemmän toiminnallisuutta tuotteeseen saadaan. Toisin sanoen, mitä älykkäämpi 

tuote, sitä enemmän voittomarginaalia optimoitu valmistusprosessi tuottaa. 

Painettava elektroniikka tarjoaa siis huikeita liiketoimintanäkymiä. Suganuman 

(2014: 124) mukaan yksikkökustannusten suoranainen romahtaminen onkin 

tulevaisuudessa se keskeisin tekijä, miksi painettava elektroniikka saa etumatkaa 

perinteisiin valmistustekniikoihin verrattuna.  

Tuotantotekniikoiden vaatimuksiin vaikuttavatkin yhä enemmän kuluttajien ja 

asiakkaiden toiveet räätälöinnistä, arvoketjun kokonaistaloudellisuus, tuotannon 

tehokkuus sekä tuotteiden ominaisuudet (Hagel III, Brown, Kulasooriya, Giffi & 

Chen 2015: 5–6). PE:n mahdollistama kustannustehokas räätälöinti antaakin uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, mikä lisää kiinnostusta sen käyttöön ja sovellusten 

kehittämiseen. PE:n materiaalikehitys tuo oman lisänsä. Uudet materiaalit 

mahdollistavat älykkäiden tuotteiden kehittymisen, mutta voivat vähentää intoa 

kehittää perinteisin menetelmin valmistettuja tuotteita markkinoiden odotusarvon 

muuttumisen vuoksi. Seuraavan sivun taulukkoon 2 olen koonnut eri lähteissä 

mainittuja PE:n etuja ja haasteita verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin 

(Kaplinsky & Morris 2003, Kantola ym. 2009, Mäkinen 2010, Kettunen, Kaisto, van 
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den Kieboom, Rikkola & Korhonen 2011, Das & Harrop 2012: 9, Suganuma 2014; 

Arnaldi, Ferrari, Maggauda & Marin 2014, Hagel III ym. 2015). 

Taulukko 2. Painettava elektroniikka verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin 

  Painettavan elektroniikan menetelmät Perinteiset valmistusmenetelmät  

Edut Materiaalitehokkuus additiivisissa 
menetelmissä tuottaa vähemmän jätettä ja lisää 
ympäristöystävällisyyttä  

Enemmän jätettä  

  
Kustannustehokasta tuotteen toiminnallisuuden 
ja/tai älykkyyden asteen kasvaessa 

Toiminnallisen tuotteen valmistuksessa 
tarvitaan useita valmistusprosesseja 

  
Kykenee ohuempiin materiaaleihin ja 
kehittyessään miniatyyrituotteisiin, mikä lisää 
integrointimahdollisuuksia 

Rajoitteita integroinnissa 
Komponenttien yhdistäminen on 
tehtävä usein eri kokoonpanona 

  
Materiaalitekniikan kehitys mahdollistaa esim. 
puettavat tuotteet (wearables) 

Materiaalikehitys rajoittaa intoa 
perinteisten tuotteiden kehittämiseen 

  
Valmistustekniikan skaalautuvuus erikokoisille 
tuotteille joustavaa 

Valmistusprosessin muokattavuus 
kallimpaa 

  
Skaalautuvuus mahdollistaa osaräätälöidyt 
tuotteet -> kustannustehokkuus säilyy myös 
pienemmillä volyymeilla 

Kustannustehokkuus edellyttää 
massavalmistusta ja standardituotteita 

  
Monimuotoisten massatuotteiden valmistus 
nopeaa, jolloin tuotannon läpimenoaika ja 
prototypointi nopeutuvat 

Monimuotoisuus voi edellyttää esim. 
eri valmistusprosesseja ja kokoonpanoa

  
Ohuiden ja joustavien tuotteiden 
valmistusmahdollisuus (esim. muovit, näytöt, 
aurinkokennot) laajoiksi pinnoiksi 

Laajojen pintojen ja joustavien 
materiaalien käyttö on rajoitettua 

  Uudet liiketoimintamallit (riskinotto) Perinteiset liiketoimintamallit (kilpailu)

Haasteet Standardointi keskeneräinen Standardoitu 

  Suunnittelusääntöjen puuttuminen  Suunnittelusäännöt olemassa 

  Tuotantoketjun valmiusaste keskeneräinen Tuotantoketju valmis 

  
Teknologia ei vielä kaikilta osin kypsää  
Lisäksi rajoitteita painojäljen tarkkuudessa ja 
painoviivan leveydessä 

Teknologia tunnettua ja hiottua 

  
Laadunhallinta ja testausmenetelmien 
kehittäminen (toistettavuus esim. 
nanoteknologiassa) 

Olemassa olevat kansainväliset 
laatukriteerit esim. ISO, valmiit 
testausmenetelmät 

  
Monialaisuus edellyttää tiiviimpää eri alojen 
välistä yhteistyötä (esim. terveys ja tekniikka) 

Valmiit kustannustehokkaiksi hiotut 
tuotantoketjut 

  Arvoketju on vasta muotoutumassa Liiketoiminnan arvoketju tunnistettu 

  
Tuote- ja valmistajavastuun määrittely osin 
epäselvä (esim. nanoteknologia) 

Keskeiset vastuut ovat määriteltyjä 

  
Valmistustekniikan ja uusien tuotteiden 
kehittyminen ovat riippuvaisia 
materiaalitekniikasta (materiaaliriippuvuus) 

Materiaalien ominaisuudet ja rajoitteet 
ovat tunnettuja 
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Arvoketjun muodostuminen mukailee Porterin (1985) kehittämää arvoketjumallia 

(ks. luku 2.2.). Arvonluonti arvoketjun eri osissa määritellään arvoa tuottaviksi 

tekijöiksi (value creation3). Mikään mikä ei tuota lisäarvoa, ei ole arvoketjun osa 

(Porter 1985, Kaplinsky & Morris 2003). PE:n arvoketjua kuvataan usein sen 

monimuotoisuuden vuoksi jonkin yksittäisen teollisuudenalan arvoketjuna. Tällainen 

on esimerkiksi OLAE (Organic and Large Area Electronics), joka sisältää vaikkapa 

aurinkokennojen valmistuksen arvoketjun (vrt. Kettunen ym. 2011). Myös RFID 

teknologian muuttuvaa arvoketjua ovat käsitelleet Karvonen ym. (2012).  

Koska samankaltaisella valmistustekniikalla voidaan tehdä niin terveysalan kuin 

rakentamiseen ja asumiseen liittyviä tuotteita, on arvoketjun muodostuminen yritys- 

ja toimialakohtaisesti erilainen. Siksi myös liiketoimintamahdollisuudet vaihtelevat 

eri markkinasegmenteillä. Näin ollen pelkästään teollisuustason arvoketjun tarkastelu 

ei riitä, vaan arvon ansaintaa on tarkasteltava myös yrityskohtaisesti (Kaplinsky & 

Morris 2003: 4–5). Yrityskohtainen arvoketju muodostuu PE:ssa osaksi käytetyistä 

teknologioista ja kehitetyistä sovelluksista, jotka määrittelevät arvoketjun rakenteen 

(Kettunen ym. 2011: 10). 

Koko teollisuudenalan arvoketjun kuvaamisen haasteena on, että siihen liittyy useita 

eri lähialoja, joilla on merkitystä arvoketjun muodostumiseen (vrt. Kaplinsky & 

Morris 2003: 10). PE:ssa lähialaksi voidaan esittää vaikkapa materiaalituottajat, jotka 

PE:n arvoketjussa (kuvio 4) sijoittuvat tukitoimintojen alle. Sinänsä ulkopuolisina 

hankintoina ostetut materiaalit eivät välttämättä tuota operatiiviselle valmistajalle 

lisäarvoa, mutta materiaalien toimitusongelmien ilmaantuessa voivat jopa vaarantaa 

koko arvoketjun. Tällöin hankintaketjun hallinnasta tulee keskeinen osa valmistavan 

yrityksen toimintaa. Toisaalta musteiden ja muiden materiaalien kehittäminen 

toimivammiksi luo välittömän lisäarvon PE:n arvoketjuun. Perinteisiin musteisiin 

verrattuna eri toiminnallisilla musteilla voidaan lisätä tuotteiden älykkyyttä, mikä tuo 

lisäarvoa koko teollisuudenalalle (ks. kuvio 4, perustoiminnot; materiaalikehitys).  

                                                 
3 Arvon luominen (value creation) asiakkaalle tulee olla minkä tahansa yritysstrategian päämäärä. 
Arvo on se määrä, minkä asiakas on valmis tuotteesta maksamaan. Näin ollen yritys on tuottava, 
mikäli tuotteen arvo asiakkaalle ylittää kaikki ne kustannukset, mitä tuotteen valmistaminen on 
maksanut. (Porter 1985:38-39.) 
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Keskeinen PE:n arvoketjun osa ovat luonnollisesti painoteknologiat, jotka 

mahdollistavat kustannustehokkaan valmistuksen. Kustannustehokkuuden lisäksi 

markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta PE:n vahvuutena on materiaalitehokkuus. 

Mikäpä olisi asiakkaan kannalta houkuttelevampaa kuin älykkäämmät, 

ympäristöystävällisemmät ja edullisemmat tuotteet?  

Painettava elektroniikka tarjoaa myös erilaisia järjestelmä- ja tuoteintegraation 

mahdollisuuksia. Sitä kautta mahdollistuu täysin uusien ratkaisujen ja tuotteiden 

kehittäminen. Näitä voivat olla esimerkiksi kahteen eri pikadiagnostiikan 

mittaukseen yhdellä kertaa kykenevä tuote terveydenhoidossa. Teknologiaintegraatio 

puolestaan mahdollistaa eri teknologioiden käytön. PE voi hyödyntää 

nanoteknologiaa, mutta tuotteiden osia voidaan valmistaa vielä perinteisestikin. 

Tällaisia tuotteita kutsutaan hybridituotteiksi (ks. Mäkinen 2010). Näitä 

tuotemahdollisuuksia käsitellään myöhemmin lisää alaluvussa 3.3. 

Porter (1985: 36) kyseenalaisti teollisuudenalan tasoisen arvoketjun kuvaamisen, 

koska arvoketju muuttuu yrityskohtaisesti tuotantolinjalla olevan tuotteen mukaisesti. 

Myös markkinat, asiakasryhmät ja jakelukanavat vaikuttavat vahvasti arvoketjussa 

muodostuviin kilpailuetuihin. Näin ollen teollisuusala- tai sektorikohtaisen 

arvoketjun Porter näkee olevan liian laajan, ja vaarana on, että tärkeitä kilpailuedun 

elementtejä jää huomioimatta. Kun arvoketjua tarkastellaan liiketoimintayksikköjen 

tasolla, voidaan selkeämmin arvioida yrityksen osatoimintojen vaikutuksia toisiinsa. 

Tarkastelu mahdollistaa siten paremman ymmärryksen yrityksen toiminnasta ja 

tuottaa relevantimpaa tietoa strategisten päätösten tueksi. Ongelman voi hahmottaa 

esimerkiksi PE:n arvoketjun tukitoimintojen kautta.  

Tukitoiminnot painettavassa elektroniikassa ovat samankaltaisia, kuin missä tahansa 

teollisuudenalalla. Huomattava vaikutus PE:n sovelluskehittämiseen tulee kuitenkin 

olemaan tutkimus- ja kehityspuolella. Materiaalien ja painolaitteiden kehitys 

määrittää pitkälti sen, miten PE otetaan laajemmin käyttöön. Laitteiden investoinnit 

ovat merkittäviä, mutta ilman toimivia sovelluksia, standardeja tai 

suunnittelusääntöjä sovellusten kehittäminen on hidasta (ks. taulukko 2, sivu 26). 

Tukitoiminnoista kehitteillä olevat testausmenetelmät ja laadunhallinta ovat myös 

tiukasti sidoksissa sovelluskehittämiseen (Kettunen ym. 2011, Suganuma 2014). 
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Lisäksi lainsäädännön ja tuote-etiikan kehitys on vasta aluillaan. Erityisesti tämä 

vaikuttaa terveyden- ja hyvinvointialan tuotteisiin, joissa tuote- ja tuotantovastuun 

rajaukset ovat vielä määrittelemättömät (vrt. Arnaldi ym. 2014). 

Jos siis tukitoiminnoksi määritellyllä teknologiakehityksellä on PE:ssa suuri 

vaikutus, pelkästään arvoketjun tasolla arvioituna jää kuvaamatta esim. materiaali- 

tai mustekehittäjien mukanaan tuomat riskit valmistusyritykselle. Materiaalien 

saatavuus ja kyvykkyys ovat ensisijaisesti sovellusten kehittymiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Koska nämä ovat usein valmistusteknisesti painettavan elektroniikan 

valmistusyritysten ulottumattomissa, ei yksittäisellä valmistajalla välttämättä ole 

valtaa vaikuttaa materiaalikehitykseen. Tällöin verkosto- ja hankintaketjun 

hallinnalla on suuri merkitys yrityksen kilpailukyvylle.  

Materiaalinkehitys ja sovelluskehityksen vaatimat panostukset ovatkin 

merkittävimmät haasteet PE:n arvoketjussa. Ne ovat molemmat myös kriittisiä 

tekijöitä arvoketjun perustoimintojen kannalta. Suuret yritykset keskittyvät vielä tällä 

hetkellä materiaalien pienimuotoiseen kehitykseen ja esimerkiksi IP (intellectual 

property) portfolion kokoamiseen. Tällä he pyrkivät saamaan markkinavaltaa 

arvoketjun alkupäässä ja sovellusten yksikköhinta voi jäädä sen vuoksi tavallista 

kalliimmaksi. (Das & Harrop 2012: 18.)  

Tämä asettaa sovelluksia kehittävät pk-yritykset vaikeaan asemaan. Käyttääkö 

tuotekehitykseensä sellaisia materiaaleja, joiden kehittäminen, jakelu ja hinnoittelu 

ovat kokonaan määräävässä markkina-asemassa olevan globaalin yrityksen hallussa? 

Materiaalitoimittajasta ja materiaalin kehityksestä riippuvainen sovellus onkin pienen 

yrityksen tuotekehitykselle selkeä liiketoiminnallinen riski, joka edellyttää huolellista 

hankintaketjun hallintaa sekä vaihtoehtoisia tapoja tai ainakin varasuunnitelmia 

tuotteen valmistamiselle.  

3.3 Painettavan elektroniikan tuotekehitysmahdollisuuksia 

Painettavan elektroniikan mahdollisuudet eri tuotekonsepteille ovat laajat. 

Suurimmat markkinat ennustetaan olevan näyttöteknologioissa (OLED -Organic 

Light Emitting Diode), sekä terveys- ja hyvinvointialan ja ympäristöalan sensoreissa. 
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Lisäksi voimakkaasti kasvavat sovellusalueet ovat tuotepakkauksissa sekä 

rakentamis-, energia- ja liikennetekniikassa. (Igbenehi & Das 2012: 5, Acreo 2015.) 

Karvosen ym. (2012: 4) mukaan painettavaa elektroniikkaa voikin kuvata toisia 

teollisuudenaloja lähentyväksi, konvergentiksi teknologiaksi, joka vaikuttaa vahvasti 

myös muiden teollisuudenalojen kehittymiseen tulevaisuudessa. Tällainen 

lähentyminen on havaittavissa, kun teknologiakehitys luo korvaavia tai täydentäviä 

tuotteita, jotka vähitellen syrjäyttävät nykyisiä tuotetarjoomia ja muuttuvat 

arvonluonnin kannalta keskeisiksi innovaatioiden lähteiksi. 

Dasin & Harropin (2012: 14–16) mukaan painettavan elektroniikan tuotteiden 

kaupallistamisstrategioita voidaan lähestyä kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat: 

 täysin uusien tuotteiden luominen (new-to-the-world) 

 yksinkertaisen osan korvaaminen olemassa olevassa tuotteessa ja 

 kokonaan korvaavan tuotteen kehittäminen. 

Kokonaan uusien tuotteiden kehittäminen on ollut ehkä tuottoisin 

kaupallistamisstrategia. Das & Harrop (2012: 14) arvioivat, että silti vain 3 % 

painettavan elektroniikan alalla toimivista yrityksistä tekee itse uuden tuotteen 

tuotekehitystä. Syynä tähän lienee uusien tuotteiden kehittämisen vaatimukset 

tuotekonseptoinnissa sekä edellytys ymmärtää loppukäyttäjän vaatimuksia ja opettaa 

asiakkaita siihen, mikä on mahdollista. Tässä yhteydessä on hyvä todeta, että uusien 

teknologioiden osalta paitsi teknologian kehittämistä sinänsä, on myös 

asiakaskäyttäytymisen hallintaa tarkasteltava uudesta näkökulmasta.  

Painettavan elektroniikan kustannustehokkuutta voidaan löytää mm. korvaamalla 

jokin yksinkertainen komponentti olemassa olevassa tuotteessa. Se voi tarkoittaa 

materiaalin korvaamista edullisemmalla materiaalilla, painomenetelmän korvaamista 

vähemmän jätettä tuottavaan menetelmään tai jonkun tuotteen toiminnallisen 

elementin korvaamista uudella. Yleensä tämä strategia otetaan käyttöön, kun 

vertaillaan vallalla olevan teknologian kustannuksia, tehokkuutta ja toiminnallisuutta. 

(Das & Harrop 2012: 15.) 
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Kokonaan korvaavan tuotteen kehittäminen on vaativin, mutta myös potentiaalisin 

keino. Tällainen on esimerkiksi OLED näyttöjen kehittäminen perinteisten LCD 

näyttöjen tilalle. Tällainen tuotestrategia edellyttää suuria käytettävissä olevia 

resursseja ja myös riskinottoa. Strategia kilpailee perinteisen valmiiksi 

kustannustehokkaaksi kehitetyn valmistuksen, tuotekehityksen etenemisen ja 

materiaalien kehityksen kanssa. Esimerkiksi OLED näyttöjen kehitys ja painaminen 

olisi turhaa, jos niitä käyttäviä tuotteita ei ole markkinoilla ole. Tämä strategia 

edellyttää yritykseltä PE:n koko arvoketjun hallintaa ja on yksittäisenä strategiana 

hyvin riskialtis. (Harrop & Das 2012: 16.) Teknologian kehittyminen pakottaa myös 

perinteisen teknologian hintaa alas, mikä puolestaan lisää jo markkinoilla olevien 

tuotteiden myyntiä, ja toisaalta hidastaa uusien tuotteiden kysyntää. 

PE:n tuotekehitysmahdollisuuksia parantavat perinteisten painotekniikoiden ja            

-materiaalien käyttö, uusien materiaalien kehittyminen ja niiden yhdistelmät. 

Materiaalinkehitys ja niiden käsittely ovatkin keskeisiä PE:n hyödyntämiseen ja 

soveltamiseen vaikuttavia tekijöitä. Koska sovellusten laatuun ja toiminnallisuuteen 

vaikuttavat myös painomateriaalien pintaominaisuudet ja eri komponenttien 

yhteensopivuus, tarjoaa materiaalinkehitys myös yrityksille uusia tuotekehitysväyliä. 

Materiaalit voidaan jakaa raaka-aineisiin sekä niiden johdannaisiin, joita ovat 

esimerkiksi painomusteet ja substraatit. Substraateilla tarkoitetaan mm. 

painoalustoina käytettäviä biohajoavia papereita tai ohuita, koviakin lämpötilaeroja 

sietäviä ja joustavia teräskalvoja, joille voidaan painaa erilaisia komponentteja. 

Materiaalien kehityksellä onkin suurin markkina-arvo painettavan elektroniikan 

liiketoiminnassa. Sen erityispiirteenä on kemian merkittävä rooli materiaalien 

kehityksessä. (Harrop & Das 2012: 23–25.) Painettavan elektroniikan kehittäminen 

on siten kiinni monialaisesta osaamisesta.  

Suurimmat markkinat Das & Harrop (2012:32) ennustavat tulevaisuudessa PE:ssa 

olevan maksutapahtumissa ja niihin liittyvissä älykorteissa, joihin voidaan painaa 

logiikkapiirejä ja antenneja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi jo nyt käytössä olevia 

lähimaksukortteja, älykortteja sekä niitä seuraavia tuotesukupolvia. Seuraavan sivun 

taulukossa 3 on esitetty suurimmat tuotemarkkina-alueet, joissa painettavalla 

elektroniikalla arvioidaan olevan merkittävä rooli. 
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Taulukko 3. Painettavan elektroniikan markkinamahdollisuudet (Das & Harrop 2012: 32.)4 

Markkina 
Maailman-
markkina-arvo 
(2012) $  BN 

Relevanssi ja painettavan elektroniikan  
tuomat mahdollisuudet 

Maksutapahtumat 5 000 Älykkäät maksukortit ja painetut antennit 

Kuluttajatuotteet 3 500 Älykkäät pakkausmateriaalit ja etiketit  

Lääketieteelliset tuotteet 850 Älykkäät pakkaukset, RFID, jakelu jne. 

Pakkaukset 450 Älykkäät pakkaukset ja etiketit 

Tekstiilit 420 Älykkäät tekstiilit 

Mikropiirit (piipohjaiset) 260 Painetut logiikkapiirit ja muistit 

LCD näyttöteknologia 120 OLED teknologiat 

Valaisimet ja valaistavat tuotteet 70 OLED, elektroluminesenssi valonlähde 

Patterit 40 Painetut patterit  

Sensorit (perinteisesti valmistetut) 33 Painetut sensorit 

Myyntipaikkamainonta 17 Elektroforeesinäytöt 

Perinteinen LED valo 8 
OLED ja elektroluminesenssi 
valonlähteet 

RFID 6 
Tagit, joissa painettavaa logiikkaa ja 
antenneja 

Yllä olevasta taulukosta nähdään, että painettavan elektroniikan mahdollisuudet 

ulottuvat moniin arkipäivämme tuotteisiin. Taulukossa esitetyt luvut kuvaavat 

vuoden 2012 olemassa olevien tuotteiden maailmanmarkkinoiden kokonaisarvoa. 

Näille markkinoille painettavalla elektroniikalla on ennustettu olevan merkittävä 

vaikutus tulevaisuudessa. Näin myös liiketoimintamahdollisuudet ovat yrityksille 

laajat. Tästäkin puuttuvat vielä sellaiset tuotteet, joita materiaalinkehitys, esimerkiksi 

nanoteknologia, voi tuoda tullessaan. Hyvienkin keksintöjen tuominen voi silti 

teknologiamielessä viedä aikaa, rahaa ja muita resursseja. OLED teknologiaakin on 

kehitetty yli 20 vuotta, silti sen yleistyminen kuluttajatuotteisiin on ollut hitaampaa. 

(Das & Harrop 2012.)  

PE:n tuotteet ovat vielä osin korkean riskin tuotteita. Prosessi-intensiivisissä 

tuotteissa valmistusprosessi aiheuttaa joko tiettyjä vaatimuksia tai rajoitteita 

                                                 
4 Taulukko 3 julkaistaan IdTechExin ystävällisellä luvalla. 
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tuotekehityksessä ja tuotetta sekä valmistusprosessia on kehitettävä samanaikaisesti 

(Ulrich & Eppinger 2003: 20). PE:ssa tuotekehitykseen vaikuttavat esimerkiksi 

painoteknologioiden, -prosessien ja -materiaalien kehittyminen, laadunvalvonta tai 

standardien vähäisyys. Tätä kirjoittaessa syksyllä 2015 painettavaan elektroniikkaan 

liittyen on julkaistu vain kolme eri standardia ja seitsemän on tekeillä (ks. IPC 

Printed Electronics Initiative 2015). Standardien määrä on vähäinen, kun otetaan 

huomioon teollisuuden alojen laajuus. Toisaalta se voi olla mahdollisuus, toisaalta se 

vaikeuttaa massatuotantotuotteiden suunnittelua ja lisää riskejä. Jos standardiksi 

tuleekin jokin muu, kuin mitä tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen on käytetty, on 

riskinä, että tuotetta ei enää voi myydä.   

3.4 Painettavan elektroniikan markkinoiden erityispiirteitä  

Koska painettava elektroniikka on valmistustekniikkaa, joka korvaa osan tai osia 

vanhoista tuotantomenetelmistä, ovat sen markkinamahdollisuudet laajat. PE:n 

mahdollisuudet tuottaa joustavia ja pienestä suureen helposti skaalautuvia tuotteita 

laajentaa sen käyttökohteita. Myös PE:ssa käytettävät teknologiat (esim. silkkipaino 

tai fleksopaino) ja niissä hyödynnettävät materiaalit (erilaiset muovit, paperi, 

keramiikka sekä kemialliset aineet kuten musteet ja entsyymit) mahdollistavat 

teknologian laajan hyödynnettävyyden eri toimialoilla.  

Tyypillisiä PE:n tuotteita ovat RFID tagit, johteet ja puolijohteet, EKG-, ECG- ja 

glukoosisensorit sekä kapasitiiviset kosketuspaneelit. Selkeästi edistynyttä 

tuotekehitystä on myös nähtävillä näyttöteknologioissa (OLED) ja 

aurinkopaneeleissa (Suganuma 2014.) Kehitteillä on ollut myös monenlaisia 

terveyden- ja hyvinvoinnin sekä ympäristöalan diagnostiikkaan liittyviä tuotteita, 

kuten Orion Diagnostican (2015) kehittämä hygieniatesti, Orion Clean Card.  

Uusi vahvasti kehittymässä oleva alue on elintarvike- ja pakkausteollisuus. Koska PE 

mahdollistaa myös paperille tulostettavien etikettien painamisen, on älyetikettien 

kehitys saanut sekä elintarvikkeiden ja lääketeollisuuden pakkausvalmistajien 

huomion. Rakennusteollisuuden puolella kehitetään myös esimerkiksi rakenteiden 

kosteus- ja lämpötila-antureita. (ks. Das & Harrop 2012: 2, Acreo 2015.)  
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Painettavan elektroniikan markkinoiden arvo kasvanee huimasti seuraavan 

kahdenkymmenen vuoden aikana. Tämä johtuu teknologian toimintanopeudesta, 

kustannustehokkuudesta, ympäristöystävällisyydestä ja joustavien materiaalien 

käyttömahdollisuuksista. Teknologioilla on suuri vaikutus läpi useiden tuotealojen jo 

pelkästään sen vuoksi, että sillä voidaan korvata kokonaan tai osittain vanhoja 

valmistusmenetelmiä olemassa olevien tuotteiden osalta. Se tarjoaa myös kokonaan 

uusia markkina-alueita, kuten kertakäyttöistä, edullista ja ympäristöystävällistä 

elektroniikkaa. Painettavan elektroniikan eri alojen maailman markkinapotentiaalin 

arvo on arvioitu vuonna 2023 olevan jo noin 77 biljoonaa dollaria. Tähän summaan 

on laskettu ne tuotteet, joita jo tehdään sekä lisäksi mahdolliset hybridituotteet ja 

täysin uudet tuotekategoriat. (Das & Harrop 2012: 1–5.) 

Maantieteellisesti potentiaalisin painettavan elektroniikan käyttäjäalue on Itä-Aasia. 

Maat kuten Japani, Korea ja Taiwan kehittävät sekä valmistusteknologioita että 

materiaaleja. Jo yli 70 % markkinoista on Itä-Aasiassa. Tämä johtuu siitä, että OLED 

markkinat ovat siellä suurimmat ja siellä myös toimivat PE:n suurimmat 

hyödyntäjäyritykset. OLED näyttöteknologia perustuu diodeihin, jotka tuottavat 

valoa, kun niihin johdetaan sähköä. PE:n avulla tuotetaan ohuempia, joustavampia ja 

vähäenergisiä näyttöjä televisioihin, tabletteihin ja tietokoneisiin. Euroopassa, 

erityisesti Saksassa, ja USA:ssa markkinoiden arvo kehittynee arvioiden mukaan 

samankaltaista tahtia ollen n. 21 biljoonaa dollaria vuonna 2035. Vaikka suuri osa 

Itä-Aasiassa valmistetuista tuotteista myydään Eurooppaan ja USA:han, säilyttänee 

Itä-Aasia valmistusalueena asemansa alhaisempien palkkakustannusten ja olemassa 

olevan valmistusinfrastruktuurinsa vuoksi.  (Das & Harrop 2012: 15, ks. myös 

Suganuma 2014.)   

Omien materiaalien kehittäminen ja materiaalin käyttö tuotekehityksen osana ei 

välttämättä ole tarkoituksenmukaista, koska siinä kilpaillaan omien asiakkaiden 

kanssa. Painettavan elektroniikan liiketoimintaympäristö tarjoaa kuitenkin tähän 

myös oivallisia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritys voi myydä kehittämäänsä 

materiaalia ja tehdä kuitenkin eri asiakassegmenteille lopputuotteita kuin ne 

asiakkaat, joille se materiaalejaan myy. (Harrop & Das 2012: 73.)  Kilpailuetua voi 

siten saavuttaa useassa arvoketjun osassa, mikäli yritys pystyy kehittämään oman 
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materiaalinsa ja tuotteen, joka lyö markkinoilla läpi. Näin myös painettavan 

elektroniikan arvoketjuun liittyvä materiaalien saatavuuden riski minimoidaan.    

Painettavan elektroniikan arvoketjun kehittäjänä ja tuotekehityksen tukena Oulussa 

toimii VTT:n koordinoima PrintoCent. Se on liiketoiminta- ja tuotantoympäristö 

yrityksille, jotka valmistavat komponentteja, tuotteita sekä ratkaisuja, jotka 

perustuvat painettavan älykkyyden prosesseihin. PrintoCentillä olemassa oleva 

PilotFactory alentaa yritysten liiketoiminta- ja teknologiariskejä testaamalla ja 

kehittämällä painettavan älykkyyden uusia tuotteita. PilotFactoryn kautta yrityksillä 

on käytettävissään VTT:n, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun 

osaamista ja laitteistoja. Sen tavoitteena on maailmanlaajuinen verkosto, joka 

keskittyy tuotteisiin, tuotantoprosesseihin ja arvoketjun kehittämiseen painettavan 

tekniikan toimialalla. (PrintoCent 2015.)  
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4 STARTUP-YRITTÄJYYS JA TUOTEKEHITYS 

4.1 Startup-yrittäjyys 

Yrittäjyyttä voidaan määritellä 3-vaiheisen prosessin avulla, joka käynnistyy 

liiketoimintamahdollisuuden tunnistamisesta, jatkuu hyödyntämisen (operatiivinen 

toiminta) valmisteluun ja kehittyy varsinaiseksi yrittäjyydeksi. Tavoitteena ovat 

toiminnot, jossa alkuperäisestä ideasta päädytään toimijoiksi tietyillä markkinoilla. 

Yrittäjäksi tulemisen prosessissa korostetaan myös verkostoitumisen voimaa, sillä 

verkostot mahdollistavat tiedon vaihdantaa ja muita resursseja, jotka edistävät 

yrityksen toimintakykyä. (Van der Veen & Wakkee 2004: 224–225.) 

Kirjallisuudessa startup-yrittäjyydestä ei vielä ole vakiintunut yksiselitteistä 

määrittelyä. Yksinkertaisimmillaan startup on aloittava tai vasta perustettu yritys. 

Blank & Dorf (2012: xvii) määrittelevät startup-yrityksen väliaikaiseksi 

organisaatioksi, joka etsii skaalattavia, toistettavia ja tuottavia liiketoimintamalleja. 

Startup-yrityksen liiketoimintamalli perustuu siten vielä oletuksiin tuotteesta ja 

asiakkaista, joita etsitään olemassa olevilta markkinoilta. Näin ollen sillä on myös 

rajoitettu toiminnallinen historia.  

Perinteisesti aloittava pienyritys on palveluihin perustuva yritys esimerkiksi 

kauneuden- ja terveydenhoitoalalla. Teknologiateollisuudessa on kuitenkin paljon 

skaalattavia, pieniä startup-yrityksiä, joiden liiketoimintamalli perustuu ajatukselle, 

jossa liiketoimintaa toteutetaan yhtä hyvin pienillä kuin suurilla, miljardien eurojen 

myyntivolyymeilla. Tällainen helposti skaalattava startup-yritys toimii usein 

teknologiakeskuksissa ja houkuttelee riskirahoittajia sekä mediaa. (Blank & Dorf 

2012: xviii.) 

Skaalattavuudella ”scalability” viitataankin liiketoimintamalliin, jossa on suurta 

potentiaalia taloudelliselle kasvulle ilman, että liiketoiminnan olennaiset osat 

muuttuvat. Tällöin liiketoiminta mahdollistaa nopeamman tuoton suhteessa 

tuotannon kokonaiskustannuksiin. Parhaimmillaan se tarkoittaa yrityksen koko 

liiketoiminnan nopeaa laajentamista tai pienentämistä asiakkuuksien ja asiakkaiden 

tarpeiden perusteella. Perinteisesti tietoteknologisilla aloilla skaalautuvuus on 
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tarkoittanut sovellusten horisontaalista tai vertikaalista laajentamista nopeasti ja 

tehokkaasti. Esimerkkejä teknologian skaalautuvuudesta löytyy mm. pilvipalveluista, 

joissa myyntivolyymia ja siten liiketoimintaa voidaan laajentaa tai pienentää 

käyttäjämäärien mukaan kustannustehokkaasti. Kun ajatellaan liiketoimintaa 

kokonaisuutena, huomataan, että startup-yrityksen skaalautuvuuden käsite onkin 

hieman epätarkempi, sillä ihan kaikki esimerkiksi fyysisen tuotteen tuotannossa ei 

ole skaalattavissa helposti ja nopeasti myyntivolyymin mukaan. Perusperiaatteena 

kuitenkin on liiketoimintaidean nopea laajentaminen markkinoiden kasvaessa tai 

palveluiden ja tuotannon nopea alasajo ilman suuria vaihtokustannuksia. (Blank & 

Dorf 2012: xviii, ks. myös Cooper 2014.) 

Startup-yritys voi olla myös ”byable”, sijoittajia ja kilpailijoita houkuttava 

ostokohde. Yrityksen perustajat rahoittavat tällöin yritystoimintaansa omin varoin tai 

houkuttavat piensijoittajia. Yritystoiminnan myymisen kynnys on myös matalampi 

sopivan ostajan kiinnostuessa siitä. Tällaisissa yritysostoissa ostaja yleensä hankkii 

enemmän toiminnan takana olevaa osaamista kuin itse liiketoimintaa. (Blank & Dorf 

2012: xviii, ks. myös Churchill & Lewis 1983.)  

Scottin & Brucen (1987) että Churchillin & Lewisin (1983: 31) mukaan yrityksillä 

on elinkaari, jossa yritys voidaan asemoida syntymisen, selviytymisen, kasvun, 

laajentumisen ja kypsyyden vaiheisiin. Elinkaarimallissa syntymistä seuraavassa 

selviytymisvaiheessa pääpaino on siirtynyt volyymin kasvattamiseen ja ulkopuolisten 

rahoittajien merkitys kasvaa. Startup-yritys on siten elinkaarensa alkuvaiheessa ja 

keskittyy liiketoiminnan kasvattamiseen ja asiakkaiden löytämiseen. 

Startup-yrityksillä nähdään olevan vähemmän henkilöstön sitoutuneisuutta, 

toimintaympäristön tietoisuutta sekä vuorovaikutussuhteita asiakkaiden ja 

hankkijoiden kanssa. Kun yrityksellä on vähemmän operatiivista historiaa, puuttuvat 

myös toiminnalliset rutiinit. Tämä lisää epävarmuutta ja vaikeuttaa liiketoiminnan 

mahdollisuuksien havaitsemista. Toisaalta tämä ei päde kaikkiin aloittaviin 

yrityksiin, sillä startup-yritykset eroavat toisistaan siinä, kuinka paljon heillä on 

käytössään erilaisia resursseja, kuten kontaktiverkostoa, hankintaverkostoa ja 

riskirahoitusta. Siksi olemassa olevissa verkostoissa toimiminen tai uusiin 

verkostoihin hakeutuminen voi erottaa menestyvän startup-yrityksen muista 
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aloittavista yrityksistä. (Baum, Calabrese & Silverman 2000: 267–268, Baum & 

Silverman 2004: 413.)  

Perinteisistä liiketoimintasuunnitelmista (Porter 1985, myös Spinelli & Adams 2012: 

250), on tämän vuosituhannen aikana kehittynyt nopeatempoisempi lean startup         

-ajattelu. Sen lähtökohtana on, että yrityksen liiketoimintasuunnitelma on vasta 

suunnitelma ja varsinainen liiketoiminta tehdään kentällä. Se erottaa perinteiset, jo 

pitkään markkinoilla toimineet ja nuoret yritykset, joiden lähtökohdat ja 

lähestymistavat yrityksen kehittämiseen ovat erilaiset. Siinä missä jo pitkään 

toimineet yritykset tuntevat markkinansa ja asemansa, startup-yritykset eivät vielä 

tunne asiakkaitaan tai markkinoitaan. (Blank & Dorf 2012.)  

Lean startup metodi perustuu kokeilemisen ja testaamisen kulttuuriin. Se on 

omaksunut toimintatapoja ohjelmistotuotannon ketteristä menetelmistä. Ajatuksena 

on, että perinteisten ennakointitiedon ja suunnitelmallisuuden sijasta mennään jo 

hyvissä ajoin markkinoille testaamaan liiketoimintasuunnitelmaa. Samalla yritys 

kerää tietoa toimimistaan markkinoista. Ajatuksena on mennä suoraan markkinoille 

sen sijaan, että liiketoimintasuunnitelmaa tehdään etukäteen konttorissa.  Kyseessä 

on iteratiivinen toimintatapa, joka rakentuu kokeilulle ja oppimiselle. (Blank & Dorf 

2012: 15, Owens & Fernandez 2014: 3–4.)  

Työssäni startup määrittyy nuorena yrityksenä, jolta vielä puuttuvat operatiivista 

toimintaa ohjaavat rutiinit, ja joka on olemassa etsiäkseen taloudellisesti tuottavaa 

liiketoimintatapaa valituilla markkinoilla. Tämä tulee erottaa vanhoista uusia 

liiketoimintatapoja etsivistä yrityksistä. Myöskään henkilöstön osaaminen, 

esimerkiksi aiempi kokemus yrittäjyydestä, ei rajaa yritystä pois startup 

määrittelystä. Jokaisella yrityksellä on olemassa oma organisaatiokulttuurinsa ja 

toimintansa, jota ei voi kokonaan siirtää uuteen yritykseen.   

4.2 Tuotekehityksestä 

Startup-yritykset hyödyntävät omalla tavallaan olemassa olevia tuotekehityksen 

toimintamalleja, joita joko opitaan koulussa tai tekemällä. Yrityksen näkökulmasta 

moni uusi innovaatio kiteytyy lopulta tuotekehityksessä itse tuotteen 
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erinomaisuuteen suhteessa kilpailijoihin ja sen kykyyn valmistaa ja myydä tuotetta 

kannattavasti markkinoille.  

Tuotekehityksessä tuotteet voidaan jakaa kokonaan uuden tuotteen tai palvelun 

kehittämiseen, (new-to-the-market tai new-to-the-world), olemassa olevan tuotteen 

parantamiseen (next generation product), tuotejohdannaisiin (derivatives) ja 

tuotelaajennuksiin (enhancements). Olemassa olevan tuotteen parantaminen 

esimerkiksi tuomalla tuotteeseen uusia lisäominaisuuksia, tai tuoteperheen 

laajentaminen voivat myös yhtälailla olla kannattavia yritykselle. (Koen 2005: 84, ks. 

myös Trott 2002: 211.) Polku ideasta tuotteeksi edellyttää kuitenkin paljon työtä. 

Avuksi tässä voi olla esimerkiksi perinteisissä teollisuusyrityksissä käytetty Stage-

Gate® malli, joka esitellään tarkemmin luvussa 4.4.   

Työssäni käytän lyhennettä ”NPD” määrittelemään uuden tuotteen 

kehittämisprosessia, olemassa olevan tuotteen iteratiivista kehittämistä sekä 

korvaavan tuotteen kehittämiseen liittyviä toimintoja. Palvelujen kehittämisen jätän 

pienemmälle huomiolle, koska painettava elektroniikka tähtää pääosin fyysisten 

tuotteiden ja sovellusten tuotantoon.   

On kuitenkin huomioitava, että painettava elektroniikka, kuten mikä tahansa 

teollisuuden ala tarjoaa myös palvelumuotoilulle merkittäviä mahdollisuuksia. Näitä 

ovat esimerkiksi tuotteiden testaus-, ja suunnittelupalvelut tai vaikkapa materiaalien 

tutkimus- ja kehityspalvelut. Esimerkiksi Helle & Grönroos esittivät Helsingissä 

järjestetyssä FIMECC seminaarissa toukokuussa 2012, että myös teollisuuden alan 

valmistajien arvoketju perustuu kokonaispalvelulle, joita asiakkaalle tarjotaan. Näin 

ollen myös tekninen tuote nähdään osana kokonaispalvelua, josta yrityksen tuottama 

arvo asiakkaalle muodostuu. Esimerkkinä on käytetty suomalaista Kone Oyj:tä, 

jonka yhtenä kilpailuetuna ovat olleet huoltopalvelut.  

4.3 New Product Development (NPD) 

New Product Development (NPD) tutkimus sai paljon lisähuomiota vuonna 1986, 

kun japanilaiset organisaatiotutkijat Takeuchi & Nonaka julkaisivat The New New 

Product Development Game artikkelin. Artikkelissaan he perustelevat uusien 
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innovaatioiden ja tuotekehityksen tuottavuuden olevan pikemminkin yhteiseen 

päämäärään pyrkimisen tulosta kuin yksittäisten tehtävien suorittamisen tuotosta. 

Heidän mukaansa ylimmän johdon tehtävänä on edistää tuotekehitysprosesseja 

julkistamalla yhteinen strateginen päämäärä ja jättää projekti- ja tuotekehitystiimeille 

valtaa itse päättää, miten päämäärä saavutetaan ja millaisilla mittareilla toteutumista 

seurataan. Parhaimmillaan tuotekehitystiimit ovat autonomisia ja pyrkivät jatkuvasti 

ylittämään itsensä sekä toimivat monialaisesti oppien toisiltaan. (Takeuchi & Nonaka 

1986: 138–141.) 

NPD prosessi koostuu yrityksen peräkkäisistä toiminnoista, jotka johtavat tietyn ajan 

kuluessa uusiin tai muokattuihin tuotteisiin, joita yritys tarjoaa toimimillaan 

markkinoilla. Prosessi sisältää mahdollisuuksien luomisen, niiden valinnan ja tiedon 

muuntamisen tuotteeksi. Se käsittää myös toiminnot ja palvelut, joita yritys toteuttaa 

asiakkaan kanssa tai asiakkaalleen. Lisäksi NPD:hen voidaan sisällyttää toiminnot, 

jotka parantavat tuotekehitysprosessia itsessään, ja jotka on otettu käyttöön ja tehty 

näkyviksi osiksi yrityksen toimintoja. NPD:llä on siten voimakas tavoite kaupallistaa 

tuote. Tässä käsite eroaa esimerkiksi tuotekehityksen tutkimuksesta, jonka 

päätavoitteena ei ole kaupallistaminen. (Loch & Kavadias 2008: 3.) 

NPD on usein inkrementaalista tuotekehitystä, jota toteutetaan perinteisin 

menetelmin, kuten seuraavassa luvussa 4.4 esitetyn Stage-Gate® mallin avulla. 

(Trott 2002: 245, ks. myös Kilpi 2014: 36.) NPD voi olla myös radikaaleja 

innovaatioita tuottavaa. Niitä ovat keksinnöt, jotka muuttavat ihmisten arkea ja 

yritysten liiketoimintamalleja ja markkinoita. Esimerkkinä voisi käyttää vaikkapa 

internettiä ja kosketusnäyttöä. Kaplan (2012: 1) kuvaa radikaaleja innovaatioita 

tuottavaa liiketoimintamallia sanalla leapfrogging, sammakonloikka. Tämä tarkoittaa 

rohkeita toimintamalleja, jossa innovaatiot saavat elää ja uudet yritykset loikkaavat 

reippaasti eteenpäin liiketoimintamalleillaan vanhojen ohitse, koska ne ovat valmiita 

ottamaan radikaalien innovaatioiden edellyttämiä riskejä.  

Myös radikaalin tuotteen kehittäminen edellyttää yrityksen kaikkien toimintojen 

hyödyntämistä. Tuotekehitykseen vaikuttavia keskeisiä toimintoja ovat markkinointi, 

suunnittelu ja tuotanto. Markkinointitoimintojen tarkoituksena on luoda yhteydet 

yrityksen ja asiakkaan välillä, ja tunnistaa markkinasegmentit ja asiakastarpeet. 
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Lisäksi tuotteen julkistaminen, myynti ja mainonta ovat markkinoinnin keskeisiä 

välineitä. Tuotesuunnittelu puolestaan määrittää tuotteen fyysisen muodon, joka 

parhaiten vastaa asiakastarpeisiin. Tässä mielessä tuotesuunnittelun toiminnot 

sisältävät insinöörisuunnittelua (mekaniikka, elektroniikka, ohjelmisto jne.) sekä 

teollista suunnittelua (esteettisyys, ergonomia, käyttöliittymä). Monialaisuudesta 

johtuen vain harvat tuotteet on suunnitellut vain yksi ihminen, jolloin tiimityöstä tai 

ryhmien välisestä työstä tulee keskeinen osa tuotekehitystä. (Ulrich & Eppinger 

2003: 3; ks. myös Takeuchi & Nonaka 1986.) 

4.4 Stage-Gate® malli perinteisenä tuotekehitysmallina 

Tyypillistä uuden tuotteen kehitysprosessia voidaan kuvata ns. Stage-Gate® mallilla. 

Alkuperäisen mallin on kehittänyt Robert G. Cooper jo 1980-luvulla kuvaamaan 

menestyvien yritysten tuotekehitystoimintaa. Se perustuu viidelle eri vaiheelle 

(Stage), jossa rinnakkaisina toimintoina ovat tuotteen keksiminen ja markkinoiden 

jälkihoito (post-launch review, PLR). Seuraavan sivun kuvion 5 ylimmällä rivillä on 

katkoviivalla rajattuna perinteinen Stage-Gate malli.  

Viisivaiheisen mallin avulla hahmotetaan tuotekehityksen virstanpylväät (Gate), eli 

ne portit, joissa on päätettävä jatketaanko tuotteen kehitystä eteenpäin vai ei. Tätä 

arviointikohtaa kutsutaan myös termillä go/kill päätös, jolloin mietitään palataanko 

idean kehittämisessä taaksepäin, kuopataanko idea kokonaan vai jätetäänkö idea 

odottamaan parempia aikoja. Arvioinnin perustana käytetään edellisen vaiheen 

tuotoksia. (Cooper 2005: 25, Cooper 2014: 20.)  

Idean rajaamisella (Stage 1) tarkoitetaan alustavaa, esimerkiksi 

kirjoituspöytätutkimusta kilpailijoista ja alan kirjallisuudesta. Se voi sisältää 

esimerkiksi teknologia- ja markkinakatsauksen. Tämän jälkeen (Stage 2) selvitetään 

tarkemmin tuotteen liiketoiminnalliset mahdollisuudet. Jos idea todetaan 

kannattavaksi, siirrytään tuotekehitykseen, jolloin ideaan sidotut kustannukset 

alkavat nousta (vrt. Porterin arvoketju luvussa 3.2). Tuotekehityksen onnistuessa 

tehdään tuotetestausta ja edetään tuotteen julkistamiseen markkinoilla. Prosessi 

päättyy tuotteen jälkiseurantaan ja mahdollisiin tuoteparannuksiin noin 1-1,5 vuoden 

kuluessa tuotteen julkistamisesta. (Cooper 2005: 25–27.) 



 

Perinteistä

byrokraatt

tuotekehit

tuotekehit

mallia vo

Cooperin 

Kuvio 5. Ko

Kontekstis

merkittävi

projekteih

Näin void

Strategise

ylärivi) St

riskejä sis

samanaika

3–5, jolloi

23–24.) V

vaikkapa o

Stage-Gat

ohjelmisto

 

ä Stage-Ga

tiseksi ja v

tystä. Käytä

tysprosessej

oidaan tulk

(2014: 23) k

ontekstisidon

sidonnaises

iin ja riskilt

hin sekä pie

daan tehok

sti tärkeissä

tage-Gate®

sältävässä t

aisesti. Pien

in saadaan 

Vähän riskej

olemassa ol

te® -mallin 

otuotannon 

ate® -malli

anhanaikais

ännössä yri

a, jolloin t

kita kontek

kontekstisid

nnainen Stage

sa mallissa

tään suuriin 

eniin keven

kkaammin 

ä tuotekehity

® -mallia, ja

tuotekehityk

nissä projekt

joustavamp

jä ja vain p

levan tuotte

lisäksi per

tuotekehity

ia on kriti

seksi, eikä 

ityksillä on 

tuotekehityk

kstisidonnai

donnainen m

e-Gate® mall

a tuoteideat

n tuotekehity

nnettyä mal

jakaa resu

ysprojekteis

a varata siih

ksessä vaih

teissa puole

pia ja nopea

pieniä riske

een lisäomin

rinteinen ve

yksessä. Alu

soitu nope

sen enää k

meneillään

ksestä tulee

isena ja tu

malli on esit

li (mukaillen

t jaetaan y

ysprojekteih

lia noudatta

urssit eri p

ssa voidaan

hen merkitt

heet 1 ja 2 

estaan voida

ampia tuote

ejä sisältävä

naisuuksien 

esiputousma

un perin toi

asti muuttu

katsota vast

n samanaik

e kontekstis

uotekohtais

telty seuraa

Cooper 2014

rityksen ka

hin, keskitas

aviin tuotek

projekteille 

n toteuttaa p

tävimmät re

sekä vaihe

aan yhdistää

ekehityssykl

ä tuotekehit

kehittämine

alli on ollut

imintamalli 

uvassa ma

taavan nyky

kaisesti rinn

sidonnaista.

sesti skaala

avassa kuvio

4) 

annalta stra

son merkitt

kehitysproje

 yrityksen 

perinteistä (k

esurssit. Ke

eet 3 ja 4 

ä 1 ja 2 sekä

lejä. (Coop

tysprojekti 

en.  

t suosittu er

 on kehitett

43 

ailmassa 

yaikaista 

nakkaisia 

. Tällöin 

attavana. 

ossa 5. 

 

ategisesti 

tävyyden 

ekteihin. 

sisällä. 

kuvion 5 

eskitason 

tehdään 

ä vaiheet 

er 2014: 

voi olla 

rityisesti 

ty 1970-



   44 

luvulla, ja se perustuu seitsemään toimintoon, joita ovat: 1) vaatimusmäärittely, 2) 

suunnittelu, 3) toteutus, 4) integraatio, 5) testaus, 6) asennus ja 7) ylläpito. Jokainen 

vaihe tulisi olla valmiina, ennen kuin edetään seuraavaan. Myöhemmin malli oli 

käynyt ohjelmistotuotteiden kehitykseen liian kankeaksi ja ns. ketterät menetelmät 

(agile methods) alkoivat kehittyä. Ehkä tunnetuin ketteristä menetelmistä on Scrum   

–menetelmä, joka perustuu moniammatillisiin, itseohjautuviin tiimeihin, jotka 

tapaavat säännöllisesti sovituissa ajanjaksoissa (sprint) ja toteuttavat tuotekehitystä 

iteratiivisin syklein. (James 2010–2012, Owens & Fernandez 2014: 84.)  

Scrum ja lean ajattelun myötä perinteisiä tuotekehitysmalleja, kuten Stage-Gate® tai 

vesiputousmallia on tehostettu. Fyysisen tuotteen kehittäminen on silti erilaista kuin 

ohjelmistotuotanto, jonne ketterät menetelmät ovat alun perin kehitettyjä. 

Esimerkiksi ohjelmistojen skaalautuvuus on usein helpompaa kuin fyysisisissä 

tuotteissa. Tyypillinen tapa onkin hyödyntää molempia malleja yhdessä. Ketteristä 

toimintatavoista valmistusyritykset ovatkin ottaneet ”sprint” ajattelun, jossa 

toimintoja tarkastellaan säännöllisin väliajoin jo ennen etenemistä seuraavaan 

vaiheeseen ja go/kill päätöksiä voidaan tehdä milloin vain. (James 2010-2012, 

Cooper 2014: 26.) 

Uusien tuotteiden keksiminen ja vanhojen kehittäminen ovat teknologiateollisuuden 

startup-yritysten liiketoiminnan elinehto. Myös painettavan elektroniikan yritykset, 

olivatpa he sitten valmistustekniikan yrittäjiä tai sovellusten kehittäjiä, tarvitsevat 

sekä perinteisiä että joustavampia tuotekehityksen malleja. Tämä johtuu siitä, että 

teknisen tuotteen lisäksi painettavan elektroniikan sovelluksiin sisältyy usein myös 

jokin ohjelmistotuote. Tällainen on esimerkiksi mobiilin mittalaitteen ohjelmisto, 

joka ilmoittaa käyttäjälleen tulokset, ja jonka kehittämiseen ketterät menetelmät 

sopivat mainiosti. Sovelluskehittäjäyritykset voivat myös ostaa ohjelmistot 

ulkopuolisina palveluina, tällöin erilaisten toimintatapojen oppiminen ei vie 

resursseja ydintoiminnoilta. Tämä onkin todennäköistä, sillä teknisillä aloilla on 

harvoin mahdollisuuksia keskittyä muuhun kuin ydinosaamiseen (Herrala, Pakkala & 

Haapasalo 2011: 18). Startup-yritysten näkökulmasta verkostoituminen on siten 

myös tuotekehityksen kannalta välttämätöntä.  
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5 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelmä  

Tutkimuksen tavoitteena (luku 1.2) on visualisoida startup-yritysten arvoverkosto 

painettavan elektroniikan tuotekehityksessä. Kyseessä on kuvaileva tutkimus, jossa 

esitetään tyypillisesti kuvauksia henkilöistä, tapahtumista tai asioiden tilasta. Lisäksi 

kuvailevan tutkimuksen tavoitteena on dokumentoida ilmiöistä keskeisiä ja 

kiinnostavia piirteitä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003: 128.) Tavoitteena on 

myös löytää arvoverkoston roolit ja kehittämiskohteet startup-yritysten 

liiketoiminnan edistämiseksi.  

Kuvaileva tutkimus on osa kvalitatiivista tutkimustapaa. Tieteenfilosofisista 

lähtökohdista ajatellen kvalitatiivinen tutkimus lähtee joko positivismista tai 

fenomenologisesta, ilmiöitä ymmärtävästä tutkimuksesta.  Positivistinen lähtökohta 

on puolestaan perinteinen kvantitatiivinen, tarkkaan numeeriseen mittaamiseen 

tarkoitettu tapa ymmärtää todellisuutta. (Maykut & Morehouse 2005: 4–13; ks. myös 

Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, Gibbs 2007.) 

Positivistinen tiede lähtee ajatuksesta, että on olemassa tutkijasta riippumatonta 

mitattavaa todellisuutta. Käsitteet operationalisoidaan, ja tulokset ovat mitattavissa 

sekä yleistettävissä. Positivismissa suuntaudutaan todellisuuteen ja hyötyyn, ja siinä 

etsitään säännönmukaisuuksia ja kausaalisuhteita mittareiden välillä. Näin 

selittäminen ja ennustettavuus ovat tulosta eri muuttujien säännönmukaisuuden 

tutkimisesta stabiilissa tilassa. (Panula 2000: 248.) Viime vuosina kvalitatiivinen, 

kuvaileva ja ymmärtävä ote on saanut sijaa myös taloustieteen tutkimuksessa. (ks. 

Koskinen ym. 2005: 25, Maykut & Morehouse 2005.)   

Arvoverkostot sisältävät sekä fyysisesti havaittavia että aineettomia ominaisuuksia, 

kuten vuorovaikutussuhteita. Niiden kuvaaminen auttaa ymmärtämään 

tutkimuskohdetta. Vuorovaikutussuhteet eivät puolestaan ole absoluuttisia tai tarkasti 

mitattavia. Niitä voidaan tutkia ja ymmärtää yksilön käsitysmaailmasta käsin. Tämän 

vuoksi kvalitatiivinen, kerronnallinen haastatteluaineisto antaa hyvän kuvan siitä, 

millaisia verkoston osia haastateltavat kokevat merkityksellisiksi ja arvokkaiksi. 
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Verkostot ja niiden sisältämät vuorovaikutussuhteet eivät myöskään koskaan ole 

staattisia, vaan ne muotoutuvat aina toimijoiden ja tilanteen mukaisesti. Håkanssonin 

ja Snehotan (1995: 19–43) mukaan se, mitä tapahtuu eri toimijoiden 

liiketoimintasuhteissa, vaikuttaa joko suorasti tai epäsuorasti yrityksen toimintaan. 

Siksi liiketoiminnan näkökulmasta verkostosuhteilla on joko suoraa taloudellista tai 

epäsuoraa vaikeasti mitattavaa arvoa (ks. Parkhe ym. 2006: 566, Allee 2008: 3).  

Tutkimustapa perustuu Edmund Husserlin 1900-luvun alussa kehittämään 

fenomenologiseen filosofianäkemykseen, jossa maailmaa ja sen ilmiöitä tarkastellaan 

intentionaalisesti eli tarkoitusperäisesti todellisuutta hahmottavasta yksittäisestä 

tajunnasta lähtien. Fenomenologia pyrkii löytämään ilmiöstä sen olennaisimman 

osan. Kuvailevassa fenomenologiassa tutkitaan ihmisen maailmankuvaa jostakin ja 

sen toiminnallisia merkityksiä. (Husserl 1995: 102.)  

Fenomenologiaan liittyvä todellisuuden hahmottaminen jostakin ilmiöstä itsestään 

käsin soveltuu verkostosuhteiden tutkimukseen. Se sisältää oletuksen siitä, että 

verkostossa tapahtuva ihmisten välinen vuorovaikutus muodostaa toimintamalleja, 

joita yrityksessä käytetään. Samalla se sisältää myös ontologisen lähtökohdan siitä, 

että tätä tietoa voidaan kerätä haastattelemalla ihmisiä, jotka pyrkivät omasta 

näkökulmastaan vaikuttamaan verkoston olemassaoloon ja muotoutumiseen.  

Fenomenologia näkee yksilön luovan todellisuutta vuorovaikutuksessa ympäröivän 

maailman kanssa. Näin maailmasta ei ole yhtä mitattavaa totuutta, vaan todellisuus 

on sosiaalisesti rakennettua yksilön käsitysmaailmassa. Fenomenologiseen ajatteluun 

pohjautuva tutkimus kuvailee, selvittää ja koettaa paljastaa erilaisia väitteitä tiedon ja 

todellisuuden luonteesta. Tällaisessa tietokäsityksessä ei ole merkitystä sillä, onko 

”tieto” paikkansapitävää ja totta, vaan sillä, mikä näyttäytyy todellisuutena ihmisten 

toiminnassa. (Berger & Luckmann 1994, Husserl 1995, Maykut & Morehouse 2005: 

11–12.)   Näin verkostossa toimiminenkin muotoutuu sen mukaan, miten tärkeäksi ja 

merkitykselliseksi startup-yritykset toiminnan mieltävät. Tähän perustuu esimerkiksi 

arvoverkostossa käytävien arvoneuvottelujen arvon määritys (vrt. Allee 2008). 

Toisin sanoen, vain sillä, millä tunnustetaan olevan arvoa, on arvoa.  
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Fenomenologian ontologia lähtee siitä, että tutkija pääsee tutkimaan ihmisten 

subjektiivisia kokemuksia ja elämismaailmaa. Yksittäistä ilmiötä ei voi suoraan 

käsitteellistää. Tämä tutkimus ei kuitenkaan ole suoraan hermeneuttista, ilmiötä ja 

toimijaa ymmärtävää tutkimusta, vaan ilmiön toimintaa kuvaavaa. (Husserl 1995: 

103.) Teemahaastatteluissa informantit kertovat subjektiivisen näkökulman omasta 

toiminnastaan ja sen tavoitteista verkostossa. Tällöin verkostoitumisen ilmiö nähdään 

myös haastateltavan aktiivisena toimintana, joka toteutuu tietyissä konteksteissa, ja 

jolla on oma tarkoituksensa. Tämä toiminta on välittynyt haastateltavan kertomuksen 

ja tutkijan tulkintojen kautta.  

Voidaanko verkostoitumiseen ilmiönä siis päästä seitsemän haastattelun kautta? 

Verkoston roolien, tapahtumien ja tuotosten kuvaaminen, vaikka ovatkin 

subjektiivisen elämismaailman tuottamia aktioita, ovat todellisia haastateltavalle. 

Fenomenologista tutkimusperustaa mukaillen lähtökohta edustaa ideologiaa, jossa 

kvalitatiivinen aineisto on merkityksellistä itsessään. Sen vuoksi aineistoa ei tule 

analysoida tai tulkita pelkästään ihmisten välisenä puheena vaan myös huomioida se, 

miten haastateltavat jäsentävät ja merkityksellistävät toimintaansa. (Gibbs 2007: 2.)   

Aineiston kokoaminen yhteen hävittää subjektiivisuutta, mutta tuo esiin rakenteita, 

joihin verkostojen kuvaamisella voidaan päästä käsiksi. Alueellisen verkostoitumisen 

näkökulmasta tällaisella kuvaamisella on jo merkitystä, mikäli sillä voidaan 

vahvistaa haluttuja toimintoja tai poistaa pullonkauloja. Kyseessä on siten synteesi, 

joka poikkeaa hieman myös perinteisestä VNA analyysista. Allee (2008) käyttää 

VNA analyysia yhden yrityksen näkökulmasta, vaikkakin kertoo näkökulmien 

vaihtamisen eri mahdollisuuksista. Tässä työssä verkostoa kuvataan seitsemän 

startup-yrityksen synteesinä, jossa yksittäinen rooli muodostuu seitsemästä eri 

tarinasta. Tuloksena kuvataan kontekstisidonnainen verkostorakenne, joka on 

muodostunut useista yrityskohtaisista merkitysrakenteista.   

5.2 Teemahaastattelut tutkimusaineistona 

Tutkimusaineisto koostuu seitsemästä startup-yrityksille tehdystä 

teemahaastattelusta. Teemahaastattelujen avulla voidaan päästä hyviin 

yleiskuvauksiin sekä henkilökohtaiset haastattelut myös antavat paremmin tietoja 
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käytännöistä kuin kvantitatiivinen kysely. Teemahaastattelun etuna on, että henkilöt 

puhuvat yleensä luottamuksellisesti, jolloin tulokset voivat olla paremmin käytäntöjä 

kuvaavia ja siten luotettavampia. Lisäksi etuna on mahdollisuus asettaa 

haastateltavien puhe laajempaan kontekstiin. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 35.)  

PE:n tuotekehitystyötä on tehty työn taustalla olleissa Oulun ammattikorkeakoulun 

toteuttamissa CoRD- ja BioPrint-hankkeissa. BioPrint-hanke oli Euroopan 

aluekehitysrahaston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton osarahoittama painettavien 

biosensoreiden hanke, joka liittyy painettavan elektroniikan ja PrintoCentin 

toimintaan. Hankkeessa sain tutustua tarkemmin painettavan elektroniikan käytännön 

tuotekehitykseen. CoRD-verkostoitunut tuotekehitysympäristö-hanke, tuki ja kehitti 

tuotekehitystoimintaa alueella Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja Euroopan 

sosiaalirahaston tuella. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu CoRD-hankkeessa 

tehdyistä startup-yritysten teemahaastatteluista. Yritykset ovat joko olleet osin 

mukana painettavan elektroniikan kehityksessä tai ovat olleet siitä kiinnostuneita.  

Ensikosketuksen yrityksiin sain VTT:n koordinoiman PrintoCent keskittymän 

järjestämissä verkostoitumistilaisuuksissa. Kävin esittelemässä työtäni yrityksille 

Oulun VTT:llä Matchmaking tilaisuudessa 24.1.2013. Tavoitteena oli tuolloin tehdä 

teemahaastattelu kymmenelle startup-yritykselle. Selkeitä kieltäytymisiä oli vain 

yksi, perustellen sillä, että yritys oli vasta aloittanut, ja tuotekehitys- ja 

liiketoiminnan muodostuminen oli pahasti kesken. Yksi haastatteluaika jäi sopimatta 

muiden kiireiden vuoksi ja yksi yrityksistä kieltäytyi jälkeenpäin. 

Teemahaastattelurungon (liite 1) tein neljästä eri teemasta, jotka ovat (1) yritys, (2) 

tuotekehitys, (3) verkostot ja (4) painettava tekniikka. Jokaiseen teemaan olin 

laatinut 4–7 tarkentavaa kysymystä, jotka lähetin etukäteen sähköpostitse 

haastateltaville. Tämä edellyttää huolellista varovaisuutta, sillä se antaa 

haastateltavalle mahdollisuuden valmistautua etukäteen. Toisaalta, koska kyseessä 

olivat toimintansa vakiinnuttamisvaiheessa ja tuotekehityksensä alkuvaiheessa olevat 

yrittäjät (osa heistä yrittäjinä ja haastateltavina ensi kertaa), niin etukäteen 

kysymysten lähettäminen madalsi osallistumista haastatteluihin sekä nosti 

haastattelujen luottamuksellisuutta. Ainoastaan yhdessä haastattelussa oli 

havaittavissa etukäteisvalmisteluja, jossa informantti oli kirjoittanut vastauksia 
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valmiiksi. Taitava haastattelija kääntää tällaisen tilanteen edukseen. Kun 

kysymykseen tulee vastaus valmiina, voi esittää lisäkysymyksiä, jolloin 

keskustelusta saa kuitenkin hyvin monipuolisen ja informatiivisen. Jos nämä olisi 

esitetty lomakkeella, lisäkysymysten ja tarkennusten pyytäminen olisi ollut 

huomattavasti vaikeampaa.  

Teema 1 ”yritys” oli tarkoituksella valittu ensimmäiseksi. Tavoitteena oli päästä 

haastateltavan kanssa tutulle osa-alueelle. Startup-yrityksille tämä kohta oli hyvin 

mieluinen; olihan liiketoiminta juuri käynnistynyt ja into liiketoiminnan 

kehittämiselle kova. Haastattelun kannalta tämä oli myös järkevää, koska sain heti 

alkuun hyvän käsityksen yrityksestä ja sen toiminnasta. Tämä helpotti myöhempää 

keskustelua. 

Haastatteluista kolme tehtiin neutraalissa paikassa ja neljä yrityksen omissa tiloissa. 

Haastattelutilanne aloitettiin kahvittelulla, ja aluksi kerroin itsestäni ja työn 

tarkoituksesta sekä käytännön asioista. Haastattelut tallensin digitaalisella 

tallentimella. Kaikille yrityksille luvattiin aineiston tarkistusmahdollisuus ennen työn 

julkaisua. Haastatteluissa tunnelma oli hyvä ja ainoastaan yhdessä haastattelussa 

haastateltava oli selkeästi kiireinen työasioiden vuoksi. Myöhemmin selvisi, että 

tuolloin yrityksellä oli merkittävä liiketoiminnallinen toimenpide meneillään.   

Koska alun perin olin asettanut tavoitteeksi kymmenen haastattelua, oli 

tarkoituksenani hakea puuttuvan kolmen yrityksen tilalle vielä uusia haastateltavia. 

Tehtyäni seitsemän haastattelua, totesin kuitenkin, että haastattelujen esille tuomat 

asiat ovat jokseenkin samankaltaisia ja saturaatiopiste keskeisissä asioissa oli 

saavutettu. Lisäaineiston keruu ei siten olisi tuonut erityistä lisäarvoa tutkimukselle. 

Olemassa oleva aineisto oli jo niin laajaa ja yhtä haastattelua lukuun ottamatta 

haastattelut olivat varsin informatiivisia.  

Hirsjärven & Hurmeen (2008: 60) mukaan tällaiseen harkinnanvaraisuuteen liittyy 

riskejä, kuten mistä tietää, että aineisto on antanut jo riittävästi informaatiota 

tutkimuskysymykseen vastaamiselle? Merkittävässä roolissa on tällöin haastattelijan 

ammattitaito ja kokemus. Myös Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2003: 194) toteavat, 

että onnistumisen kannalta ratkaisevaa on, miten haastattelija tulkitsee haastateltavan 
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vastauksia. Haastattelujen tekemisen lopetin, koska olin litteroinut, lukenut ja 

analysoinut haastattelut jo kertaalleen. Näin aineisto oli jo käynyt minulle tutuksi ja 

näin siinä yhtenäisiä saturaatiota osoittavia tekijöitä. Näitä olivat esimerkiksi eri 

aikaan tehdyt, toisilleen tuntemattomien yritysten samankaltaiset vastaukset. 

Saturaatiota pystyi myös arvioimaan hyvin, kun aineisto oli viety NVivo- 

ohjelmistoon, jossa aineistoa voi analysoida myös kvantitatiivisesti. Lisäksi minulle 

on työ- ja koulutushistoriani puolesta oli kertynyt paljon kokemusta ihmisten 

haastatteluista, mikä on tuonut varmuutta haastattelumenetelmiä kohtaan.   

Haastattelut kestivät keskimäärin yhdestä tunnista kahteen tuntiin. Tämä on 

tyypillinen aika teemahaastatteluissa (Hirsjärvi & Hurme 2008: 74). Informantit 

olivat kaikki yrityksen perustajajäseniä ja siten päteviä ja oikeutettuja 

keskustelemaan yrityksensä toiminnasta, verkostoitumisesta ja tuotekehityksestä. 

Seuraavassa taulukossa 4 on kuvattu haastattelut numeromuodossa.   

Taulukko 4. Yrityshaastattelut numeroina 

      Yritys Perustettu Yrityksen ikä Haastattelupvm Kesto min. Sivuja 

A 2009 3,5 vuotta 13.5.2013 108   25 

B 2012 7 kk 19.6.2013   61   17 

C 2012 1 vuosi   7.5.2013 106   24 

D 2011 2 vuotta 18.6.2013   54   17 

E 2013 2 kk 16.4.2013   85   23 

F 2011 2 vuotta 19.4.2013   57   17 

G 2012 5 kk   9.4.2013   80   18 

7 kpl  ka: 1,4 vuotta 551 141 

Nuorin yrityksistä oli haastatteluhetkellä juuri perustettu, kahden kuukauden ikäinen, 

vanhin puolestaan jo 3,5 vuotta. Nauhoitettuna aineistoa kertyi yli 9 tuntia, ja 

litteroituna 141 tekstisivua. Yhdestä yrityksestä oli haastattelussa mukana kaksi 

perustajajäsentä, joten kaiken kaikkiaan seitsemästä yrityksestä haastateltavia oli 

yhteensä kahdeksan.  
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5.3 Tutkimusaineiston käsittely ja analyysi 

Aineiston analyysissa käytetään Maykutin & Morehousen (2005) esittämää 

induktiivista menetelmää, jossa aineistoon tutustutaan pikkuhiljaa ja aineiston 

analysointi aloitetaan jo sen keräämisen aikana. Induktiivinen analyysi on tyypillistä 

kvalitatiiviselle tutkimukselle, kun pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia 

seikkoja tutkimuskohteesta. Lähtökohtana ei tällöin ole teorian tai hypoteesien 

testaaminen, vaan aineiston monitahoinen tarkastelu. Esimerkiksi 

teemahaastattelussa haastattelija tekee usein lisäkysymyksiä haastattelun aikana. 

Näin tutkija analysoi aineistoa jo haastattelun aikana, ja päättää tarvitaanko 

lisäkysymyksiä, jotta tutkittavaa ilmiötä tai asiaa voidaan ymmärtää laajemmin 

omassa kontekstissaan. (Hirsjärvi ym. 2003: 155, Gibbs 2007: 3.) 

Haastatteluaineiston varsinaisen käsittelyn aloitin litteroimalla tehdyt haastattelut 

digitaalisista tiedostoista. Litterointivaiheessa myös haastattelujen kuunteleminen ja 

niiden kirjoittaminen on osa analyysin alkuvaihetta, jonka aikana tutustutaan 

haastateltavien kertomuksiin. Analyysiin kuuluu myös teemoittelua ja järjestämistä 

ennen lopullisten toimintamallien kokoamista. (Hirsjärvi ym. 2003: 155, Gibbs 2007: 

3, Hirsjärvi & Hurme 2008: 141.)  

Litteroinnin tein sanasta sanaan, mutta tarkkaa keskustelunkulkua en kirjoittanut. 

Tämä tarkoittaa, että puheen lisä-äänteitä, taukoja tai naurahduksia litteroitiin 

ainoastaan, jos haastattelussa oli havaittavissa erityistilanne. Työn tavoitteena on 

kuvata arvoverkostoa, ei niinkään tehdä tarkkaa keskusteluanalyysia. Tämän vuoksi 

sanasta sanaan litterointitaso riittänee tässä yhteydessä. Litteroinnin apuna käytin 

SoundScriber litterointiohjelmaa, jossa litteroitavaa äänitiedostoa voi kätevästi ohjata 

samalla kuin kirjoittaa haastattelua puhtaaksi. Kuten taulukosta 4 voi todeta, 

litteroituna aineistoa tuli 141 sivua perustekstinä kirjoitettuna. 

Hirsjärven & Hurmeen (2008: 140) mukaan sanasanainen litterointi ei ole 

välttämätöntä teemahaastatteluaineistoissa. Valitsin kuitenkin sanasanaisen 

litteroinnin säilyttääkseni aineiston moniäänisyyden. Koska merkityksiä ja toimintoja 

oli eri verkostoissa ja niistä keskusteltiin eri teemojen alla, sanasanainen litterointi 

mahdollisti aineiston järjestelyn verkostomallinnukseen paremmin. Tällä vähensin 
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myös riskiä, että tärkeitä asioita olisi jäänyt huomiotta. Sanasanainen litterointi on 

myös tutkimustaloudellista silloin, kun aineistoa käsitellään tietokoneohjelmistolla. 

Karkeaa kategorisointia tein aluksi käsin paperien reunoille tulostetuille 

haastatteluille. Tämän jälkeen vein litteroidun aineiston NVivo-ohjelmistoon, jonka 

avulla tein aineiston sisällönanalyysia keskeisiin osa-alueisiin niihin aiemmin 

tehtyjen merkintöjen ja ohjelmistossa tehtyjen täsmennysten avulla. NVivo-

ohjelmisto on laadullisen aineiston tutkimukseen yleisesti käytetty ohjelmisto, jossa 

voidaan käsitellä, järjestää ja luokitella monentyyppistä laadullista aineistoa sekä 

saada niistä ohjelmistokyselyjen avulla myös kvantitatiivista dataa.  

Ohjelmiston avulla hahmotin vuorovaikutussuhteita sekä eri roolien ja 

organisaatioiden välisiä toimintoja esimerkiksi laskemalla toimintamalleihin 

liittyvien asiasanojen esiintymistiheyttä koko aineistossa. Tästä oli hyötyä, koska yli 

sadassa sivussa kirjoitettua puhekieltä on paljon samoja merkityksiä eri sanoin. 

NVivo-ohjelmiston kautta aineistosta esiin tulleet roolit, niiden väliset 

vuorovaikutustapahtumat ja tuotokset kuvataan arvoverkostona. Esimerkki rooleihin 

liittyvistä vuorovaikutussidosten koodauksesta on liitteenä 2. Aineiston käsittely ja 

analyysi sisälsi seuraavat vaiheet:  

1) Aineistoon tutustuminen ja litterointi 

2) Lukeminen, reunamerkinnät, alustavaa kategorisointia 

3) Aineiston vieminen NVivo-ohjelmistoon, lukeminen ja koodaus 

4) VNA -menetelmän hyödyntäminen: 

 Roolien määrittäminen (roolien klusterianalyysi) 

 Vuorovaikutustapahtumat ja tuotokset roolien välillä (ks. liite 2)   

 Tuotosten visualisointi (taulukointia ja tuotosten kuvaaminen) 

5) Arvoverkoston mallinnus (PowerPoint-ohjelmiston avulla) 

 arvoverkoston kuvaus (roolit, vuorovaikutustapahtumat ja tuotokset 

visualisointi PowerPoint-ohjelmistossa) 

 tuotekehitykseen liittyvien keskeisten arvonmuodostusketjujen 

tunnistaminen ja visualisointi 

 kehittämiskohteiden tunnistaminen 
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VNA-analyysin tekeminen NVivo-ohjelmistossa tapahtui koodaamalla asiasanoilla 

roolit, vuorovaikutustapahtumat ja niiden tuotokset. Koodausten perusteella aineistoa 

voidaan ohjelmistossa visualisoida esimerkiksi connector map-työkalulla. Koska 

ohjelmiston työkaluissa ei ollut käytettävissä roolien välisten nuoliviivojen 

muokkausmahdollisuuksia, kuvattiin tässä työssä aineisto PowerPoint-ohjelmiston 

työkaluilla. Näin säilytettiin VNA-analyysin lähtökohtainen ajatus näkymättömän 

vuorovaikutuksen kuvaamisesta. Toki tämän olisi voinut kuvata vaikkapa erivärisillä 

nuolilla, mutta tällöin mustavalkoisena kuvioiden erottelukyky olisi kadonnut.  

 

Teknisesti aineiston kuvaaminen oli yksinkertaista, kun koodaus oli tehty. NVivo-

ohjelmistosta saatu taulukointi (ks. esimerkiksi liite 2) mahdollistaa sen, että roolit, 

vuorovaikutustapahtumat ja tuotokset saadaan esille omina taulukkoinaan. Kun roolit 

olivat selvillä ja niiden väliset vuorovaikutustapahtumat koodattu (ks. liite 2), vietiin 

jokainen koodaus PowerPoint-ohjelmassa tehtävään arvoverkostokuvaukseen. 

Esimerkiksi liitteessä 2 (1. rivi) koodattu formaalinen vuorovaikutus tutkijoilta ja 

tutkimuslaitoksilta tuotekehitysyrityksiin näyttäytyy arvoverkostossa tavallisella 

nuolella, joka osoittaa tuotekehitysyrityksiin. Ohjelmistokoodien taustalta löytyvät 

näiden vuorovaikutussuhteiden tuotokset, jotka on kuvattu arvoverkoston 

laatikkoselitteenä kunkin nuolen yhteydessä. Esimerkki tällaisesta tuotoksesta ovat 

tutkimus- ja kehityshankkeet (ks. kuvio 7).  

 

Keskityn arvoverkoston perusmallintamiseen, sillä vaihdantamallien tunnistaminen, 

vaikuttavuusanalyysi ja arvonmuodostusanalyysi edellyttävät monipuolisemman 

datan kokoamista verkostoon osallistuvilta yrityksiltä (ks. Allee & Schwabe 2015: 

110). Tällaista dataa ovat esimerkiksi investoinnit, myyntiluvut, patentit yms. joiden 

avulla todennetaan arvoverkoston vaikuttavuutta. Lisäksi arvonmuodostusprosessit 

ovat aivan oma tutkimuskohteensa. Pro gradu -tutkimuksessa ei tällaista 

monianalyysia tutkimustaloudellisista syistä tehdä.  

5.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi perustuu pitkälti tutkimuksen 

arvioitavuuteen reliabiliteetti ja validiteetti käsitteiden kautta. Tutkimusmenetelmän 

tulisi olla sellainen, ettei se itsessään ole virheiden lähteenä. Reliabiliteetilla 
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tarkoitetaankin yleisesti tutkimuksen toistettavuutta. Kvalitatiivinen aineisto, kuten 

haastatteluaineisto, on sidoksissa paikkaan ja aikaan, eikä sinänsä ole suoraan 

toistettavissa. Myös haastatteluissa vuorovaikutus haastateltavan kanssa on 

ainutlaatuista. Silloin tärkeäksi tutkimuksen arvioinnissa tulee tutkimuksen 

kuvaaminen. (Koskinen ym. 2005: 254–256, Hirsjärvi & Hurme 2008: 232.)  

Olen työssäni edellä kuvannut tutkimuksen lähtökohtia ja etenemistä siten, että lukija 

voi arvioida, onko tutkimuksen tekeminen edennyt asiallisesti. Haastatteluaineistoja 

olen kuvannut numeroin, myös jäljempänä tuon esille joitain esimerkkejä suorista 

aineisto-otteista. Lisäksi litteroinnit on tehty tarkasti. Aineiston käsittely NVivo-

ohjelmistolla on vähentänyt inhimillisten virheiden määrää.   

Valittu systemaattinen tapa käsitellä kvalitatiivista aineistoa soveltuu silloin, kun 

aineisto on tutkijalle tuttu ja aineiston analyysimenetelmä on tunnettu. Olen 

soveltanut työhöni VNA-menetelmää, josta on olemassa useita tieteellisiä julkaisuja. 

Poiketen VNA-menetelmästä käytin aineistona vain haastatteluja ja haastattelun 

käsittelyssä NVivo-ohjelmistoa. VNA-menetelmähän perustuu avainhenkilöiden 

keskustelemaan yhteiseen ymmärrykseen arvoverkoston rooleista ja toiminnasta. 

Kyse on ryhmätyöstä, jossa tärkeää on oikeiden henkilöiden mukana oleminen (Allee 

& Schwabe 2015: 51). 

Edellisestä poiketen arvoverkoston kuvauksen tein tulkitsemalla aineistoa tutkijana 

”ulkopuolelta” arvoverkoston keskiössä olleiden startup-yritysten näkemyksistä 

verkostotapahtumista. Valitulla näkökulmalla ei silti Alleen & Schwaben (2015: 33) 

mukaan ole merkitystä VNA-menetelmän käyttöön. Tutkimuksen validiteettia on 

kuitenkin syytä tarkastella nimenomaan tästä näkökulmasta. Validiteetti laadullisessa 

tutkimuksessa ymmärretään sillä, missä määrin tietty tulkinta ilmaisee 

tutkimuskohdetta (Koskinen ym. 2005: 254). Kvalitatiivisella otteella olen pyrkinyt 

antamaan startup-yritykselle äänen verkostotoiminnasta painettavan elektroniikan 

liiketoimintaympäristössä. Uskottavuutta lisää se, että ennen tutkimusraportin 

julkaisua yritykset ovat tarkistaneet heitä koskevat tiedot.      

Tutkimuksen rajoitteena voi olla se, että haastateltavat yritykset olivat varsin nuoria 

haastatteluhetkellä. Ovatko muutaman kuukauden toiminnassa olevat yritykset 
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oikeutettuja kuvaamaan arvoverkostoa, kun voidaan ajatella, että se heidän 

vakiintumattoman toimintansa vuoksi on väistämättä vielä kehittymisvaiheessa? 

Toisaalta nimenomaan nuorten yritysten toiminnan ja uusien liiketoimintamallien 

tukemiseksi tällainen tieto on tärkeää.  

Toisen rajoitteen voi aiheuttaa se, että työn empiirinen osuus koostuu pelkästään 

haastatteluaineistosta. Laajamittaisemman ja välittömämmän arvoverkoston esiin 

saamiseksi tulisi mukaan ottaa esimerkiksi tehtyjen patenttihakemusten, 

henkilöstömäärien, strategisten suunnitelmien ja toteutuneiden 

alihankintasopimusten määrä. Näin aineistotriangulaatiolla saadaan parempi kuva 

verkostotoimintojen merkittävyydestä.  
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6 STARTUP-YRITYSTEN ARVOVERKOSTO PAINETTAVAN 

ELEKTRONIIKAN TUOTEKEHITYKSESSÄ  

6.1 Arvoverkoston kuvaus 

6.1.1 Roolit 

Aineiston analyysi ja arvoverkoston kuvaus alkaa roolien analysoinnilla. Roolien 

etsiminen aineistosta lähti toimijaroolin näkökulmasta. Tavoitteena oli löytää 

aineistosta yritystason näkökulmaa kuvaavat roolit. Roolit perustuvat aina ihmisiin 

tai ihmisryhmiin, sillä juuri ihmiset ovat verkoston lisäarvoa tuottavia toimijoita 

(Allee & Schwabe 2015: 38; ks. myös Allee 2008). NVivo-ohjelmistossa tein aluksi 

191 eri rooleja kuvaavaa koodia seitsemästä haastattelusta. Nämä koodit luokiteltiin 

vielä sisältönsä perusteella kuudeksi keskeiseksi arvoverkoston rooliksi, osaksi 

esiintymistiheyden ja osaksi merkityssuhteita analysoimalla. Seuraavalla sivulla 

kuviossa 6 nämä roolit (nodes, ks. liite 2) on kuvattu klusterianalyysin pohjalta, jolla 

voidaan hahmottaa sekä roolien tärkeyttä että niiden välisiä valta- ja etäisyyssuhteita.  

NVivo-ohjelma mahdollistaa klusterianalyysien tekemisen tietyistä valituista 

aineistojoukoista. Käytännössä tämä tarkoittaa ohjelmistossa olevaa klusterianalyysi-

työkalun käyttöä, jota olen tässä hyödyntänyt (explore-cluster analysis-nodes by 

coding similarity–Jaccard`s coefficient-3D-clustermap). Roolit on kuvattu 

klusteroimalla ne koodausten samankaltaisuuden/erilaisuuden suhteessa (ns. 

Jaccard`s coefficient). Roolien läheisyys toisiinsa kuvaa yhteydenpidon tärkeyttä ja 

vuorovaikutussidosten määrää suhteessa toisiinsa. Roolit ovat arvoverkostossa 

luonteeltaan pysyviä, joskin niiden merkitys ja toiminnallinen suhde voivat vaihdella 

(ks. Allee & Schwabe 2015: 40).  

Kuten VNA-analyysissa, roolit kuvataan sitä isommaksi, mitä tärkeämpi rooli 

toimijalla verkostossa on. Selkeyden vuoksi roolit on tässä numeroituna 

tärkeysjärjestyksessä numeroilla 1–6. Lisäksi olen muokannut NVivo-ohjelmistosta 

tullutta klusterianalyysia luettavammaksi PowerPoint-ohjelmistossa säilyttäen 

roolien asemoinnin. Haastatellut startup-yritykset sisältyvät rooliin 4, 

Tuotekehitysyritykset, partnerit. Tämä tarkoittaa, että roolin merkitys ja toimintavalta 
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Tutkimuslaitosten rooli on yrityksille kaksijakoinen. Henkilökohtaiset suhteet 

tutkimushankkeiden vetäjiin nähtiin tärkeiksi, koska sitä kautta yritykset pääsevät 

mukaan edullisesti tutkimusverkostoihin ja hyötyvät nopeammin uusista 

tutkimustuloksista. Startup-yritykset ovat olleet kaikki haastatteluhetkellä alle 

kymmenen hengen mikroyrityksiä. Henkilökohtaisilla suhteilla pyrittiin myös 

paikkaamaan yritykseltä puuttuvaa osaamista.  

PrintoCentin rooli nähtiin tärkeäksi erityisesti tuotekehityksen loppuvaiheessa, siis 

silloin, kun mietitään massavalmistukseen liittyvää tuotantoa. Tämä kuvaa sitä, että 

PrintoCent mielletään haastateltavien joukossa edelleen massatuotantoa edistäväksi 

toimijaksi ja sen rooli kiteytyy erityisesti VTT:llä sijaitsevaan 

massatuotantolaitteistoon, kuten alla olevasta aineisto-otteesta voi päätellä. 

”Printocentin puitteissa VTT:llä että, niitä on pyritty ainakin tässä 

tuotekehityksen eri tuotannon rampup vaiheessa miettimään, kuinka niitä 

pystyttäisiin hyödyntämään. Ja sitten tietysti se varsinainen oman tuotannon 

tekeminen.” 

Johtuen yritysten pienuudesta, on 2. Alihankkijoilla tärkeä rooli arvoverkostossa. 

Alihankintojen kautta yritykset ostavat markkinatietoutta, eri tuotekehityksen osia, 

testausta, materiaaleja, businessosaamista, ohjelmistoja jne. Alihankinnan muodot 

ovat luonnollisesti täysin yritysriippuvaisia. Yritykset voivat tarvita alakohtaista 

osaamista (esim. terveydenhuolto), laatu- ja mittausosaamista (esim. viralliset 

hyväksynnät) tai tuotannollistamisen ja tuotannon suunnittelun osaamista. 

Alihankintaa esiintyy sekä valmistavilla että suunnittelupalveluja tuottavilla 

yrityksillä. Alihankinnan rooli ei näyttäisi suoraan olevan riippuvainen yrityksen 

luonteesta tai iästä, sillä myös pidempään toimineille yrityksille alihankinnat ovat 

tärkeitä. Toisin kuin nuoremmat yritykset, he ovat tehneet selkeämmän rajauksen 

siihen, mitä tehdään itse ja mitä ostetaan ulkopuolelta.  

Kuten kaikilla yrityksillä, ovat asiakkaat (3) hyvin keskeisessä roolissa. Yritykset 

etsivät aktiivisesti asiakkuuksia ja asiakaspalautetta toimintaansa ja 

tuotekehitykseensä. Aineistossa eroa ei ollut sillä, olivatko yrityksen asiakkaat toisia 

yrityksiä, julkisia organisaatioita tai kuluttaja-asiakkaita. Asiakkailla tarkoitetaan 
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tässä työssä nimenomaan startup-yritysten omia asiakkaita, ei esimerkiksi 

tutkimuslaitosten asiakkaita.  

Asiakkaiden lisäksi tuotekehitysyritykset ja heidän partnerinsa (4) koettiin tärkeiksi 

kumppaneiksi toiminnan kannalta. Yrityspartnerien kanssa oltiin tekemisissä tietyin 

rajoituksin tuotekehityksen, liiketoiminta-alan ja kokemusten jakamisessa. 

Käytännössä voitiin esimerkiksi yhdessä yrityspartnerin kanssa käydä neuvotteluja 

yhteisistä tuotekehitysprojekteista, joka saattoi johtaa joko uusiin tuotekonsepteihin 

tai alihankintasuhteeseen. Startup-yritykset asemoivat itsensä arvoverkostossa 

tällaisen yrityspartneriverkoston osaksi. Tuotekehitystä tekevät yrityspartnerit ovat 

startup-yrityksille vertaisia, joiden kanssa halutaan tehdä kaikkia osapuolia 

hyödyttävää yhteistyötä.  

Markkinoijilla (5) on puolestaan keskeinen rooli asiakkaiden löytämisessä sekä 

markkinoille pääsyssä. Messujen kautta etsitään uusia partnereita, asiakkaita, 

rahoittajia sekä havainnoitiin kilpailijoita. Myynti- ja markkinointi nähtiin vielä 

lähinnä oman yrityksen markkinoimiseksi esimerkiksi potentiaalisille rahoittajille, ei 

niinkään suorana asiakasrajapintana tuotteen myymiseksi. Ero oli huomattava 

pidempään toimineiden yritysten kohdalla verrattuna vasta käynnistyneisiin. Tämä 

johtunee siitä, että pidempään toimineilla oli jo vankempi käsitys omista 

asiakkaistaan kuin vasta perustetuilla yrityksillä. Kansainvälistymisen näkökulmasta 

keskeisinä toimijoina nähtiin myyntiagentuurit, messuosallistumiset sekä erilaisiin 

foorumeihin liittyminen.  

Kuudes keskeinen rooli arvoverkostossa on tuotantoyrityksillä (6). Ne ovat yrityksiä, 

jotka kykenevät valmistamaan, toisin sanoen painamaan, painettavaa elektroniikkaa 

sisältäviä tuotteita. Haastateltavat tunnistivat Oulun alueelta muutamia valmistavia 

yrityksiä, joiden kanssa voidaan tehdä ensimmäisiä pilottieriä. Yhteistyö ei 

kuitenkaan ollut vielä kovin tiivistä ja tuotantomahdollisuuksia nähtiin myös 

ulkomailla. Syy tähän voi olla se, että vaikka henkilötasolla ehkä tunnettiin 

valmistava yritys ja heidän toimintansa, ei oma tuote vielä ollut siinä vaiheessa, että 

varsinaisia alihankintasuhteita olisi ehtinyt syntyä. Valmistavan yrityksen puolelta 

puolestaan on luonnollista, että sen verkostosuhteet ovat läheisempiä omiin 

asiakkaisiin kuin vasta tuotesuunnittelun alkuvaiheessa oleviin yksittäisiin yrityksiin. 
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”Nyt pitäis saada ikään kuin juuri tämmöset niinko tuotannollista toimintaa 

tekevät yritykset, niin nehän on oleellinen osa tätä verkostoa, koska puhutaan 

kuitenkin fyysisestä tuotteesta, joka vaatii ikään kuin tuotantolaitoksen.” 

6.1.2 Vuorovaikutustapahtumat eli transaktiot ja niiden tuotokset 

Vuorovaikutustapahtumat eli transaktiot ovat verkoston roolien välisiä toimintoja. 

Niiden analysointi alkoi jokaisen kuuden roolin koodiston (191 kpl) avaamisella. 

Roolien takana olevat referenssit analysoin roolien välillä etsimällä aineistosta 

roolikohtaisesti sekä muodollista että aineetonta pääomaa tuottavia tapahtumia 

suhteessa viiteen muun verkostotoimijan rooliin. NVivo-ohjelmistossa tämä tarkoitti 

aineiston perusteella tehtävien Relationships (relationship nodes) linkittämistä (ks. 

liite 2) eri roolien välillä. Vuorovaikutussuhteet luokiteltiin formaalin ja aineettoman 

pääoman (Liite 2, aineeton, informaali) perusteella eri roolien välille, jonka jälkeen 

aineisto linkitettiin tapahtumatyypin mukaisesti roolista toiseen.  

Arvoverkostossa suorat nuoliviivat kuvaavat formaaleja vuorovaikutustapahtumia. 

Nuolikatkoviivoilla kuvataan puolestaan verkostossa aineetonta pääomaa tuottavia 

tapahtumia. Nuoli osoittaa aina jostakin roolista toiseen rooliin, eli siihen kenelle 

tuotos verkostossa välitetään. Toisin kuin roolit, transaktiot ovat luonteeltaan 

muuttuvia ja väliaikaisia. Vastakkaiset nuolet merkitsevät vaihtokauppaa. 

Kaksisuuntaisia nuolia ei arvoverkostossa tulisi olla, sillä se ei kerro mitään 

vuorovaikutussuhteen luonteesta, vaan ainoastaan sen, että vuorovaikutusta on 

olemassa. (Allee & Schwabe 2015: 40–43.) 

Arvoverkoston vuorovaikutustapahtumat eivät ole itseisarvoisia. Arvo muodostuu 

roolien välisessä vuorovaikutuksessa ja näyttäytyy tuotoksina. Tuotoksen arvo on 

neuvottelunalainen ja muuntuva. Jos vuorovaikutustapahtumat eivät tuota rooleille 

arvoa, ne muuntuvat hyödyttömiksi. Näin ollen jokainen tapahtuma muodostaa 

tuotoksen, jossa arvo syntyy. VNA-menetelmän näkökulmasta vuorovaikutus, jolla ei 

ole verkostossa yhteisesti hyväksyttyä arvoa, jää pelkäksi vuorovaikutukseksi (Allee 

2008). Siksi tapahtumat ja niiden tuotokset eri rooleille kuvataan yhdessä. Analyysiin 

tämä vaikuttaa siten, että arvoverkostossa kuvataan vain sellaiset roolien väliset 

vuorovaikutustapahtumat, joilla on jokin tunnistettu tuotos.  
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Allee & Schwabe (2015: 40, ks. myös Allee 2008) neuvovat systemaattisesti 

etsimään roolien välisiä transaktioita ja vasta sen jälkeen niiden tuotoksia. Tämä 

sopii mainiosti ryhmätyönä tehtäviin arvoverkostokuvauksiin, mutta haastatteluissa 

ihmiset kertovat vuorovaikutuksestaan helpoiten tuotosten kautta. Tämän vuoksi 

aineiston analysointi aloitettiin tuotosten tunnistamisella. Jokaisen roolin kautta 

analysoitiin tuotokset, joita aineistossa tuli esiin. Tuotosten tunnistamisen (formaalit 

ja aineettoman pääoman tuotokset) jälkeen liitin ne eri roolien välisiksi 

transaktioiksi. Tutkimuksen näkökulmasta tämä tarkoitti tuotoksen juurille 

palaamista kysymällä, millaisesta roolien välisestä toiminnasta ja keiden välillä tämä 

tuotos syntyy, ja minkä suuntaisesti toiminta tapahtuu?  

Kun aineisto oli analysoitu suhteessa tuotoksiin ja roolien välisiin transaktioihin, 

jokainen tapahtuma eri toimintojen välillä koodattiin. Kuuden roolin välille 

muodostui 40 erilaista transaktiota, joista 24 formaalia ja 16 aineetonta pääomaa 

lisäävää tuotosta. Esimerkkikoodisto löytyy taulukkomuotoisena liitteessä 2, josta 

nähdään, että eniten vuorovaikutustapahtumia verkostossa on alihankkijoilla (12 

kpl). Muut vuorovaikutussuhteet ovat verkostossa tasapainoisempia. Vähiten 

vuorovaikutukseen perustuvia tuotoksia löytyy tutkijoilta, asiakkailta sekä 

markkinoijilta. On huomattava, että vuorovaikutussidosten kokonaismäärä (40) ei ole 

suoraa sama kuin niiden tuotosten määrä arvoverkostossa, sillä eri 

vuorovaikutustapahtumilla voi olla samankaltainen tuotos.  

Sivulla 63 kuviossa 7, kuvataan startup-yritysten näkökulmasta painettavan 

elektroniikan tuotekehityksen arvoverkostossa oleva formaalisen vuorovaikutuksen 

tuotokset. Kuviosta nähdään, että eniten (5 kpl) formaaleja vuorovaikutussuhteita 

arvoverkostossa syntyy tutkijoilta ja tutkimuslaitoksilta tuotekehitysyrityksille. Nämä 

sisältävät yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet, käyttöoikeudet tutkimustuloksiin, 

koulutuksen, kliinisen testauksen sekä materiaalihankinnan. Yritysten kannalta ne 

ovat tärkeitä tekijöitä uusien teknologioiden omaksumisessa. Yhteiset tutkimus- ja 

kehityshankkeet vähentävät tuotekehitysriskiä sekä tuovat usein myös ensisijaisen 

käyttöoikeuden tutkimustuloksiin. Lisäksi hankkeiden kautta päästään käyttämään 

laitteita, joiden investoinnit olisivat liian suuria ja tekemään tuotteelle laboratorioissa 

testejä osana tuotekehitystä. Tutkimuslaitokset tarjoavat startup-yrityksille myös 

materiaalihankintaa, –etsintää ja –testauksia. 
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Toiseksi tärkein toimija startup-yrityksille ovat alihankkijat, jotka tarjoavat 

sertifikaatteja, prototyypin kehitystä ja valmistusta, lakiasiainpalveluja, 

osamodulivalmistusta sekä tuotesuunnittelupalveluja. Kuten jo aiemmin todettu, 

alihankinnoilla ja tutkimusyhteistyöllä pieni yritys paikkaa yrityksestä puuttuvaa 

osaamista, mutta myös fokusoi omaa liiketoimintaansa.  

”On me käytetty ostopalvelua, esimerkiksi uutuustutkimus, 

patentoitavuusselvitys, toimintavapausselvitys, kyllä. Ja sitten 

markkinatutkimus, joka saatiin teetettyä kaupallisella toimijalla, 

kuluttajapaneeli. Lisäksi yhden mahdollisen jakelijakandidaatin kanssa on 

tehty ihan markkinatutkimus heidän asiakaskunnassaan.” 

Alihankintaa ei kuitenkaan merkittävässä määrin teetetä tutkimuslaitoksilta, koska 

maksupalvelut tutkimuslaitoksilta edellyttäisivät yritykseltä vankkaa taloudellista 

pohjaa, mitä startup-yrityksillä ei välttämättä ole. 

”Nyt pitäisi lähteä eri kantilta tuo, että VTT:nkin pitäis tukea, sen pitäisi olla 

halvempi kuin kaupallisesti, ei nyt niinkään lähteä kilpailemaan olemassa 

olevan yrityksen kanssa...uusien asioiden eteenpäin viemiseen, sen pitäisi olla 

enemmän supportoitua, niin että se ihan oikeasti houkuttelisi lähteä 

kehittämään sitä asiaa.”[tarkoittaen, että yrityksillä olisi mahdollisuudet 

lähteä kehittämään tuotteita] 



 
 
KKuvio 7. Arvoverkooston formaaliset ttuotokset 
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Vaikka tutkimuslaitokset ovatkin keskeisessä asemassa painettavan elektroniikan 

tuotekehityksen arvoverkostossa, rajoittuu formaali vuorovaikutus yritysten 

näkökulmasta lähestulkoon tutkimushankkeisiin osallistumiseen. Tämä johtuu siitä, 

että tutkimushankkeiden kautta etsitään itselle välillistä tulorahoitusta, kuten uusia 

asiakkaita ja rahoittajia, ja pyritään kehittämään yrityksen käyttämää teknologiaa 

ja/tuotetta. Muun merkittävän yhteistyön puuttuminen startup-yritysten ja 

tutkimuslaitosten välillä johtuu myös tutkimuslaitosten maksupalvelujen kalleudesta 

sekä byrokraattisista struktuureista, joita tutkimuslaitoksissa on esimerkiksi 

lainsäädännöstä johtuen. Yhteistyön ongelmista esille tuotiin aikataulut, byrokratia ja 

tutkimussäännökset sekä ymmärtämättömyys markkinoista ja liiketoiminnasta.  

Startup-yritysten näkökulmasta tutkijoilta ja tutkimuslaitoksilta puuttuu myös 

näkemys markkinoijien toiminnasta ja asiakkuuksista. Vaikka esimerkiksi 

messuosallistumisia järjestetään (pääosin hankkeiden kautta), niin tutkimuslaitosten 

asiakasyhteydet tulevat ainoastaan hanketoiminnan kautta, ei suoraan markkinoiden 

tai myynti- ja markkinointikanavien kautta. Tutkimuslaitoksilla ja tutkijoilla oleva 

tieto asiakkaista ja markkinoista ei näy siten startup-yrityksille formaalissa 

muodossa, elleivät ne sisälly tutkimushankkeisiin. Tämä rajaa ulos verkostossa niitä 

yrityksiä, jotka eivät ole mukana tutkimushankkeissa.  

Vaikka yrityksillä ei olisi formaaleja vuorovaikutussuhteita, se ei tarkoita, ettei 

epämuodollista vuorovaikutusta olisi. Jotta arvoverkostoa voidaan tarkastella 

kokonaisuutena, on otettava mukaan myös epäviralliset vuorovaikutustapahtumat ja 

aineettoman pääoman tuotokset. Niitä tarkastellaan seuraavaksi kuviossa 8. 

 

 

 

 



 
 
 
KKuvio 8. Arvoverkooston aineettomann pääoman tuotoksset  
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Tärkeimmät aineetonta pääomaa tuottavat vuorovaikutussuhteet startup-yrityksillä on 

tutkijoihin ja tutkimuslaitoksiin, asiakkaisiin sekä markkinoihin. Henkilökohtaiset 

suhteet tutkijoihin tuovat yrityksille tietoa tuotekehitykseen vaikuttavista 

perusilmiöistä ja samalla laajennettiin myös tutkimus- ja yhteistyöverkostoja. Näihin 

verkostoihin haluttiin pitää yhteyttä varalta, jos niitä joskus tarvittaisiin 

tuotekehityksen edetessä.  

”Tässähän meillä oikeastaan tämmöisiä verkostoja, jotka liittyy, esimerkiksi 

näihin messuorganisaatiot ja eräät yhteistyöverkostot, joissa ollaan mukana 

seuraamassa trendejä... tavoite on se, että me voidaan siellä ehkä sitten löytää 

semmoisia kontakteja, jotka auttaa sitten myöhemmin johonkin 

täsmäongelmaan, löytämään nopeasti ratkaisun. Eli rakennetaan verkostoja, 

joita me ei ehkä tiedetä vielä, et mihin me käytetään, mut jossakin vaiheessa 

sitä hyödyntämällä voidaan voittaa aikaa.” 

Painettavassa elektroniikassa materiaalitietous on startup-yrityksille tärkeää. Tutkijat 

pääsevät helpommin käsiksi uusiin materiaaleihin ja myös testaavat niitä. 

Henkilökohtaiset suhteet tutkijoihin tuovat tietoa uusien materiaalien toimivuudesta, 

saatavuudesta ja käyttäytymisestä, sillä ”yliopiston ja VTT:n puolelta ainakin tulee 

näitä, materiaaliosaamista”. 

Mahdollisuus integroida omia tuotteita tutkimusympäristöihin koettiin myös 

tärkeäksi. Saadakseen palautetta, yritykset tarjosivat tuotteitaan testattavaksi 

tutkijoille. Massatuotannon suunnittelun apu koettiin keskeisenä VTT:n tehtävänä 

PrintoCentin kautta. 

Vaikka startup-yritykset saivat tutkijoilta tärkeää epämuodollista informaatiota 

tuotekehitykseen, mainittiin asiakasyhteydet lähes yhtä tärkeinä. Keskustelemalla 

asiakkaiden kanssa haluttiin saada palautetta tuoteideasta ja käyttökokemuksia 

prototyypeistä. Tämä auttoi kirkastamaan tuotestrategioita ja antoi tietoa asiakkaiden 

tuotesuosituksista. Asiakkaiden suosimat tuotteet antavat yrityksille ajankohtaista 

tietoa siitä, mikä tällä hetkellä arvostettua.  
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”Nykyiseen tuotteeseen on tuotu semmoisia uusia ideoita, ne on ehkä liittynyt 

toteutukseen ja myös niitä uusia tarpeita on tullut vastaan. Että kun 

asiakkaitten kanssa oltu tekemisissä niin sieltä on tullut palautetta, no hei 

tässähän vois olla tämmönen ja voisko tähän saada lisälaitteen, joka tekee 

tämmöistä. Kyllä ne tuolla korvan takana on, ja jossakin kirjattuna vähän, et 

ruvettas miettimään.” 

Lähes yhtä tärkeänä kontaktina pidettiin erilaisia markkinoijia, kuten 

messujärjestäjiä, foorumien ylläpitäjiä ja myyntiagentteja. Heidän kauttaan yritys 

pääsee kehittämään myyntiverkostojaan halutulle alueelle, saamaan word-of-mouth 

suosituksia esimerkiksi hyvistä alihankintayrityksistä. Lisäksi eri foorumien ja 

tapahtumien kautta saatiin epävirallista tietoa tuotemuotoilun merkityksestä 

tuotekehityksessä. Tuotemuotoilu kosketti sekä kuluttaja- että business-to-business 

markkinoilla toimivia yrityksiä.   

6.1.3 Startup-yritysten arvoverkosto PE:n tuotekehityksessä  

Arvoverkosto painettavan elektroniikan tuotekehityksessä koostuu sekä formaaleista 

että aineetonta pääomaa tuottavista arvotoiminnoista. Arvoa luovien 

verkostotapahtumien analysointi edellyttää formaalien ja aineettomien 

vuorovaikutustapahtumien yhdistämistä kokonaiseksi arvoverkostoksi. Seuraavan 

sivun kuviossa 9 on yhdistettynä formaalit (jatkuva nuoliviiva) ja aineettoman 

pääoman (katkonuoliviiva) tuotoksia kuvaavat vuorovaikutussuhteet.   



 
 
KKuvio 9. Startup-yrritysten arvoverkoosto painettavan ellektroniikan tuotekkehityksessä 

6
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Arvoverkoston kuvaus paljastaa, että startup-yritysten näkökulmasta merkittävimmät 

formaalit ja aineettoman pääoman tuotokset syntyvät tutkimuslaitosten ja 

alihankkijoiden kanssa. Näillä toimijoilla on myös valtaa arvoverkostossa suhteessa 

yrityksiin. Uudella liiketoiminta-alalla, kuten painettava elektroniikka on, pienet 

yritykset altistavat liiketoimintansa tutkijoiden, tutkimuslaitosten sekä 

alihankintaverkoston toiminnan vaikutuksille. Kyse ei ole pelkästään painettavan 

elektroniikan tuomista liiketoimintariskeistä (ks. taulukko 2, sivu 26 haasteet), vaan 

myös verkostoriskeistä, joilla voi olla merkittävä vaikutus yrityksen menestymiselle.  

Onnistuessaan hyödyntämään arvoverkostoa, startup-yritykset voivat saada 

merkittävän etumatkan liiketoimintaansa. Uudet materiaalit ja niiden käyttö ovat 

erityisen tärkeitä painettavan elektroniikan tuotekehityksen kannalta. Tällöin 

materiaalitietous, materiaalien kehittäminen ja niiden turvattu saatavuus voi antaa 

strategisen kilpailuedun markkinoilla. Hyvä ja laadukas alihankintaverkosto auttaa 

yrityksiä nopeuttamaan tuotekehitystä sekä turvaamaan markkina-asemaansa mm. 

immateriaalioikeuksin, jotka minimissään antavat pienelle yrityksille oikeuden tehdä 

haluamiaan tuotteita (ns. freedom-to-operate).  

Asiakkaiden rooli arvoverkostossa on monimerkityksellinen. Asiakas on 

loppupeleissä se, johon yrityksen arvoverkoston tuottaman arvon pitäisi päätyä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa tuotetta, jolla asiakas näkee riittävästi arvoa 

hankkiakseen sen (vrt. Porter 1985). Asiakkuussuhteiden merkitys vaikuttaa yritysten 

omaan käsitykseen toiminnastaan valitsemillaan markkinoilla. Tieto asiakkaiden 

preferensseistä on startup-yrityksille erittäin tärkeää, sillä rakentaessaan 

asiakassuhdeverkostoaan, he samalla vakiinnuttavat liiketoimintaansa. Osa 

yrityksistä lähti jo ennen tuotteen varsinaista kehittämistä asiakasrajapintaan. Tämä 

viittaa lean startup metodologian omaksumiseen. Tuoteprototyypeistä ja -ideoista 

pyydetään palautetta jo tuotekehityksen alkuvaiheessa, jotta saadaan arvokasta tietoa 

tuotekehitykseen ja markkinointiin. Suurimmalle osalle asiakkaista ei kuitenkaan ole 

merkitystä sillä, millä valmistustekniikalla tuote on tehty. 

Startup-yrityksen vuorovaikutus asiakassuhteissa eroaakin siinä, millainen asiakas on 

kyseessä. Osa yrityksistä teki tuotteitaan business-to-business markkinoilla. Tällöin 

merkitystä oli myös sillä, millä valmistustekniikalla tuotetta tehdään ja miksi, ja mitä 
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etua siitä on asiakkaalle. Esimerkiksi tuoteintegraatioissa ja OEM5 tuotteissa 

valmistustekniikan edut voivat olla yritykselle neuvotteluvaltti. Ei pelkästään 

kustannusten näkökulmasta, vaan myös kokoonpanon ja fyysisen koon tai 

toiminnallisuuden näkökulmasta.  

Lähempi arvoverkoston tarkastelu osoittaa, että keskeinen vuorovaikutusketju löytyy 

tutkimuslaitoksilta materiaaliselvitysten osalta aina asiakkaalle saakka. Yhdessä 

fyysisten materiaalihankintojen kanssa, hyvät yhteydet tutkijoihin auttavat startup-

yrityksiä tekemään materiaaleja koskevia selvityksiä omille asiakkailleen. Samalla 

yritykset esittävät materiaalikehittämisen tarpeita alihankkijoille ja rakentavat omaa 

alihankintaketjuaan. Kytkös lisää yritysten riippuvuutta tutkimuslaitoksiin, mutta 

toisaalta tuo yrityksille kilpailuetua. Juuri tästä arvoverkostossa on kyse.  

Materiaalitietouden vuorovaikutusketjun kehittyminen liiketoiminnaksi eli 

myytäviksi materiaaliselvityksiksi on kuvattu seuraavalla sivulla 71 kuviossa 10 lilan 

värisenä ketjuna. Kuviosta huomataan, kuinka yritykset muokkaavat sekä 

muodollisesti saatua että aineetonta pääomaa liiketoiminnaksi, tässä tapauksessa siis 

materiaaliselvityksiksi omille asiakasverkostoilleen. Tätä ketjua nimitän 

arvoverkostossa syntyväksi arvonmuodostusketjuksi.  

Painettavassa elektroniikassa tämä tarkoittaa esimerkiksi aktiivisten musteiden ja 

painoalustojen hankintaketjujen ja materiaaliominaisuuksien tietouden siirtoa 

tutkimuslaitoksilta yrityksille, jotka muuntuvat materiaaliselvityksiksi yrityksen 

asiakasverkostolle. Eli startup-yritys myy tai välittää verkostosta saatavaa tietoa 

omille asiakkailleen. Tärkeää tämä on silloin, kun yritys tekee oman tuotteensa OEM 

tuotteena ja tuote on materiaaliriippuvainen.   

                                                 
5 OEM ”Original Equipment Manufacturing” tarkoittaa, että yritys tekee tuotteen, esimerkiksi 
komponentin, mutta tuotteen myy toinen yritys osana jotakin toista tuotetta, ja loppuasiakas ostaa 
kokonaisuuden. Tuotekehitys siirtyy tällöin alihankkijalle. Tyypillistä se on esimerkiksi tietoteknisissä 
laitteissa (Ro, Fixson & Liker 2008: 255).   



 
KKuvio 10. Materiaaalikehityksen arvonnmuodostusketju
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Arvoverkostosta (kuvio 9) huomataan myös, että asiakkaiden tuotekehitysehdotukset 

voivat muuttua yrityksissä tutkimus- ja tuotekehitysongelmiksi, joita yritykset 

välittävät eteenpäin tutkimuslaitoksille. Näitä ongelmia voidaan ratkaista esimerkiksi 

tutkimushankkeissa tai mikäli ratkaisu on jo tiedossa, tietoa voi palautua 

henkilökohtaisten suhteiden kautta tutkijoilta yrityksille. Parhaimmillaan tämä tieto 

muuntuu arvoverkoston startup-yrityksissä uusiksi tuoteratkaisuideoiksi asiakkaille, 

joita koskevia tuotteen valmistukseen ja laatuun liittyviä tekijöitä välitetään 

eteenpäin valmistaville yrityksille. Näitä asiakaslähtöisten tuotekehitysehdotusten 

arvonmuodostusketjun toimintoja on kuvattu seuraavan sivun kuviossa 11 niin ikään 

lilan värisillä nuoliviivoilla ja tuotoksilla. 

Erityispiirteenä tässä on PE:n arvoketjussakin esitetty materiaalitekniikka. Jotta 

valmistustekniikan hyödyt saadaan käyttöön, tulee tuotesuunnittelussa tietää, mitä 

rajoitteita valmistus- ja materiaalitekniikka asettaa ja kannattaako painettavan 

elektroniikan tekniikoita vielä tuotteen valmistukseen ajatella. Tämä liittyy myös eri 

toimialojen lähentymiseen (ks. Karvonen ym. 2012). Arvoverkostoanalyysin 

perusteella Oulun seudulla on kuitenkin olemassa oleva mahdollisuus hyödyntää 

verkostoja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, sillä painettavassa elektroniikassa 

vahva tutkimuslaitosympäristö mahdollistaa uusien materiaalien testaamisen ja sitä 

kautta uusien tuoteominaisuuksien kehittämisen.   

 



KKuvio 11. Asiakasläähtöisten tuotekehhitysehdotusten arvvonmuodostusketjju  
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6.2 Arvoverkoston kehittämiskohteet 

Arvoverkostoa analysoitaessa nousee esille kolme keskeistä kehittämiskohdetta, 

jotka rajoittavat tuotekehityksen arvonmuodostusketjuja. Näitä ovat 1) valmistavien 

yritysten osallistuminen tuotekehitykseen, 2) startup-yritysten osallistumismuodot 

tutkimukseen ja 3) alihankintaverkoston puutteelliset kytkökset asiakasverkostoihin. 

Valmistavien yritysten vähäinen osallisuus tuotekehitykseen näkyy mm. verrattaessa 

startup-yritysten arvoverkostoa (kuvio 9) painettavan elektroniikan arvoketjuun 

(kuvio 4). Siitä huomataan, että arvoketjussa keskeisessä roolissa olevat 

peruspainoteknologiat ovat arvoverkostossa vielä kovin kaukana startup-yritysten 

tuotekehityksestä. Valmistaviin yrityksiin ollaan yhteydessä vasta, kun ollaan lähellä 

prototyypin painattamista. Jotta painettavasta elektroniikasta voidaan saada tuottavaa 

liiketoimintaa, tulisi valmistusteknologian erityisosaamista olla startup-yrityksillä 

käytettävissä enemmän jo tuotekehitysvaiheessa. Valmistavilta tuotantoyrityksiltä 

tärkein tieto onkin tuotannon työmäärien arviointi ja prosessin skaalattavuus. 

Ongelmana onkin tällaisen tiedon hyödyntäminen. Monelle valmistavalle yritykselle 

tämä on liiketoimintasalaisuutta, joka tulee esille vain luottamuksellisissa 

asiakassuhteissa. Startup-yritykset eivät välttämättä myöskään halua vielä 

tuotekehityksen alkuvaiheessa ostaa valmistavien yritysten osaamista, koska itse 

tuotannon suunnittelu on vielä tulevaisuutta.  

Startup-yritysten osaaminen ja panostus tutkimukseen, tutkimustulosten 

hyödyntämiseen ja kaupallistamiseen edellyttäisi myös lisähuomiota. Keskeinen 

rooli teknologian juurruttamisessa on tutkijoilla ja tutkimuslaitoksilla. He puolestaan 

tekevät tutkimusta ja kehitystä, joiden tulokset ovat saatavilla vasta vuosien kuluessa. 

Pienten yritysten näkökulmasta aikataulu on käytännössä mahdoton, kuten eräs 

yrittäjä seuraavassa kertoo:  

”Toivosin, että olisi enemmän tämmöstä halukkuutta vuorovaikutukseen näissä 

tutkimusorganisaatioissa sen sijaan, että kovasti ollaan huolissaan siitä, 

meneekö osaamista johonkin toiseen paikkaan, jota ei pitäs mennä. Siinä 

helposti käy sillä tavalla, ettei saada rakennettua ehjiä toimintaketjuja tai 

vaikka niitä saatais rakennettua, ei välttämättä pystytä toimimaan niin 
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tehokkaasti kuin mitä yritystoiminnan tarpeet olis. Et kuitenkin 

yritystoiminnassa aika on rahaa. Tässä tietysti on ihan luontainen konflikti sen 

kanssa, että tutkimuslaitoksissa aika ei ehkä ole niin kallisarvioinen resurssi.” 

Selkeimmin etua saavat ne yritykset, jotka ovat tutkimuslaitosten lähellä toimivia ns. 

korkean teknologian yrityksiä, ja jotka voivat osallistua tutkimushankkeiden 

suunnitteluun ja toteutukseen. Painettavan elektroniikan tuotteen ei silti tarvitse olla 

korkean teknologian monimutkainen tuote, vaan markkinoille voidaan päästä 

yksinkertaisillakin asiakasratkaisuilla. Tuotteen monimutkaistuessa valmistukseen ja 

markkinoille menoon käytetään yksinkertaisesti liian paljon aikaa ja rahaa startup-

yritysten valmiuksiin nähden.  

”Tää startup maailma on siinä mielessä ehkä vähän helpompi, et sieltä voi 

lähteä tämmösiä kevyitä täsmäohjuksia liikkeelle, mutta kyllä se käytännössä 

on havaittu, että nää palvelut on kustannusrakenteeltaan aika hankalia 

startupin kannalta. Että  jos lähtee ihan kehityskustannuksista ja 

valmistuskustannuksista liikkeelle, kuinka tavallaan tuoda varsinkin 

tutkimuslaitosten palvelupuolelle  ratkaisuja, joissa periaatteessa julkisia 

varoja pystyttäs hyödyntämään sen tutkimusraamin puitteissa siten, että se 

pienentäisi merkittävästi startup yritysten riskiä. Jos ajattelee kehityshankkeita, 

mitä pitäs tehdä, niin ei yksinkertaisesti pienillä startupeilla oo rahkeita kerätä 

niin paljon pääomia, kuin mitä hankkeet tyypillisesti vaatii.” 

Painettavan elektroniikan valmistavia yrityksiä tuli aineistossa esiin viisi, mikä 

sisältää selkeän valmistukseen liittyvän tuoteriskin. Muun muassa 

valmistusosaamista, valmistuksen skaalautuvuutta ja käytettäviä materiaaleja pitää 

huomioida jo tuotteen tuotekehitysvaiheessa. Tämä johtuu siitä, että PE on yhä 

edelleen kehittyvä valmistusteknologia, kuten eräs haastateltava seuraavassa toteaa. 

”Mitä nyt on yritystoiminnan kautta kuitenkin tulee se näkemys siitä, että no 

millä tavalla teknologiaa pitäisi käyttää, että siitä saa liiketoimintaa vuoden 

kahden säteellä, eikä vasta viiden vuoden säteellä. Pienet yritykset on 

semmoset, hyvin harvoin startuppia perustetaan semmosen tuoteidean varaan, 

jonka tuotekehitys vaatii viis vuotta.”  
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Valmistuksen eriytymiskehitys tuotekehitysvaiheesta näkyy myös analysoitaessa 

tutkimuslaitosten roolia. PrintoCentin rooli painettavan elektroniikan käynnistävänä 

organisaationa on tunnistettu ja on sitä vahvempi, mitä lähempänä massavalmistusta 

yrityksen tuote on. Huomattavaa on, että tuotekehitysprosessin alku- ja loppuvaiheen 

välillä PrintoCentiä ei mainittu laisinkaan, vaan tuotekehityksen aikana yritykset 

määrittelivät keskeisimmiksi verkostokumppaneikseen alihankintayritykset, 

yrityspartnerit, asiakkaat ja henkilökohtaiset suhteet tutkimushankkeiden vetäjiin. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että painettavaa elektroniikkaa ei nähdä 

valmistusmahdollisuutena, ellei tunneta henkilökohtaisesti jotakuta, joka on siitä 

informoinut. Arvoverkostossa tämä näyttäytyy epämuodollisten, aineettoman 

pääoman tuotosten suurena määränä tutkijoilta ja tutkimuslaitoksilta startup-

yrityksille.  

”Sitä työmäärää ei pysty ja sitä ongelmakenttää ei kukaan muu pysty 

hahmottamaan kuin semmosta tuotannollista toimintaa tekevä yritys ja tuota 

se, että siellä on selvä asiakaspaine. Eli, että ikään kuin, tutkimuslaitos niinkö 

tuommosena organisaationa niin mä en usko, että se siihen, he ei ei ikään kuin 

kykene sitä sitten niinkö hanskaamaan.” 

Yhtenä kehittämisehdotuksena aineistossa tuleekin esille ehdotus selkeämmistä 

palvelupaketeista tutkimuslaitoksilta yrityksille: 

”minä tilaan tuommosen muutaman kuukauden työpaketin, jossa ikäänkun 

kehitetään niinkö tämän päätuotteen tää perusteknologiaratkaisu, verifioidaan, 

että tehdään tämmönen proof-of-concept, että tämä idea, mikä nyt ollaan 

suunniteltu, että se ylipäätänsä toimii teknisellä ratkaisulla”. 

Kolmantena kehittämiskohteena arvoverkostossa näyttäytyy alihankkijoiden ja 

asiakkaiden välisen vuorovaikutusketjun puutteellisuus. Koska jokaisella yrityksellä 

on oma alihankintaverkostonsa, on luonnollista, ettei näiden alihankkijoiden 

vuorovaikutus startup-yritysten asiakkaiden kanssa ole vahvaa. Analysoitaessa 

alihankinta-tuotekehitysyritys-asiakas vuorovaikutusketjua, huomataan, ettei 

alihankkijoilta tuleva viesti yllä saavu tutkimuslaitoksiin kuin tutkimushankkeiden 

kautta. Tällöin vaarana on, että esimerkiksi nopeutettu tuotekehitys ja asiakaspalaute 
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eivät koskaan pääse tutkimuslaitosten tietoon. Sama pätee vuorovaikutukseen 

asiakkailta alihankkijoille. On selvää, että yritykset eivät kilpailutilanteessa halua 

viedä kaikkea asiakastietoa eteenpäin. Tilanne on startup-yritykselle kaksijakoinen. 

Asiakastiedon välittäminen (tai välittämättä jättäminen) alihankkijoille vaikuttaa 

tuotekehitykseen ja toisaalta sijoittajat täytyy saada uskomaan yritykseen.  

Edellä mainittujen kolmen kehittämiskohteen lisäksi roolien klusterianalyysia 

(kuvio 6) tarkastelemalla huomataan, että myynti- ja markkinointitoimijoiden 

osallistuminen verkostossa on aika etäistä suhteessa muihin rooleihin. Tähän syyt 

ovat osittain luonnollisia. Teknisen tuotteen kehitystä varten perustettu yritys on 

yleensä insinöörijohtoinen ja kiinnostus on luontaisempaa tuotekehityksen 

teknologisiin asioihin myynnin ja markkinoinnin sijasta. Toimintansa 

alkuvaiheessa olevilla yrityksillä ei vielä välttämättä ole valmista myytävää 

tuotetta saati kiinteitä asiakassuhteita. Näin ollen myyntityö keskittyy 

enimmäkseen oman yrityksen markkinointiin rahoituksen saamiseksi sijoittajilta.  

Ongelmaksi tämä voi muodostua startup-yrityksille siinä vaiheessa, kun tuote on 

valmis lanseerattavaksi, mutta myyntiketjun rakentaminen on jätetty liian 

myöhäiseen vaiheeseen. Asiakassegmentointia tehostamalla myyntiketjujen 

rakentaminen olisi helpompaa, kuten seuraavassa todetaan. 

”Myyntiverkoston rakentaminen on varmaan oikeastaan kalleinta. Siihen 

sitoutuu yleensä enemmän panoksia, kuin tekniikan kehittämiseen, koska se on 

hidasta ja tavallaan vaikeasti kehitettävää.” 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata startup-yritysten arvoverkostoa painettavan 

elektroniikan tuotekehityksessä, tunnistaa arvoverkoston keskeiset roolit ja löytää 

arvoverkoston kehittämiskohteet. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä arvoverkoston 

toimintoja startup-yritykset hyödyntävät tuotekehityksessään.  

7.1 Tutkimustulosten hyödyntäminen 

Julkiset tahot voivat hyödyntää tuloksia startup-yritysten toiminnan arvioinnissa ja 

esimerkiksi tuotekehityksen rahoituksen kohdentamisessa. Tutkimustulokset ovat 

hyödyllisiä startup-yrityksille heidän kehittäessään uusita tuotteita ja niihin liittyviä 

palveluja. Helpoiten hyödynnettävissä ovat esitetyt arvonmuodostusketjut. Tutkimus 

antaa myös lisätietoa painettavan elektroniikan liiketoimintaympäristöstä ja 

alueelliseen verkostoitumisen haasteista.  

Tutkimuslaitokset voivat hyötyä tutkimuksesta saadessaan kokoavan käsityksen 

startup-yritysten näkökulmasta siitä, mikä heille on merkityksellistä ja kuinka 

tutkimuslaitosten odotetaan toimivan aloittavan yrityksen tukena.  

Tutkimuksessa esitettyä painettavan elektroniikan arvoketjua voidaan hyödyntää 

PE:n alalla toimivien tai sinne haluavien liiketoiminnan suunnittelussa. Myös 

tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisessä arvoketjusta on hyötyä. Arvoketjun avulla 

voidaan hahmottaa niitä toimintoja, joita yrityksen on otettava haltuun, mikäli haluaa 

tehdä tuotteen, joka valmistetaan painettavan elektroniikan tekniikoilla.  

Arvoverkoston hahmottaminen puolestaan auttaa näkemään, miten ja millaisilla 

rooleilla eri toimijat ovat mukana startup-yritysten tuotekehityksessä. 

Arvonmuodostusketjuja tutkimalla saadaan myös lisätietoa siitä, miten 

tuotekehityksen riskejä yritys voi jakaa ja hallita. Lisäksi se antaa käsityksen 

liiketoiminnassa suoraan hyödynnettävistä verkostotoiminnoista ja auttaa yrityksiä 

hahmottamaan omaa arvoverkostoaan.  
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Arvoverkostosta tunnistettiin kaksi keskeistä arvonmuodostusketjua, joita ovat 1) 

materiaalikehityksen ja 2) asiakaslähtöisten tuotekehitysehdotusten 

arvonmuodostusketjut. Ne ovat vuorovaikutusketjuja, joissa verkostossa toimija 

tekee sekä formaalin että aineettoman pääoman yhteisvaikutuksesta lisäarvoa 

itselleen ja välittää sen eteenpäin jollekin toiselle verkoston toimijalle. Vaikka 

kuvioissa 10 ja 11 esitetyt arvonmuodostusketjut näyttävät yksinkertaisilta roolista 

toiseen siirtyviltä tapahtumilta, ne ovat käytännössä luonteeltaan iteratiivisia. Nämä 

arvonmuodostusketjut mahdollistavat yrityksille selkeän liiketoiminnallisen 

mahdollisuuden, jota liikkeenjohto voi hyödyntää.  

Asiakaslähtöisten tuotekehitysehdotusten arvonmuodostusketju auttaa yrityksiä 

tunnistamaan toimintoja, joissa asiakaspalautteet voidaan muuntaa liiketoimintaa ja 

tuotekehitystä tukevaksi prosessiksi. Se osoittaa myös, kuinka asiakasratkaisuista 

saadaan tuotoksia tutkimustoimintaan. Asiakastarpeita vastaavaan tuotteeseen 

päästään, kun asiakaspalautteet ja -ideat käsitellään systemaattisesti 

tuotekehitysprosessin ajan.   

Materiaalikehityksen rooli on PE:n arvoketjussa erityisen tärkeä koko toimialan 

arvoketjun kannalta ja se tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia. Työssä 

tunnistettu arvonmuodostusketju materiaalitiedosta ja –testeistä myytäväksi 

tuotteeksi ja palveluksi on suoraan hyödynnettävissä liiketoiminnaksi niissä 

yrityksissä, jotka keskittyvät materiaalien ja niiden käytön suunnitteluun tai 

tuottamiseen.  

7.2 Työn teoreettinen kontribuutio 

Teoreettinen tausta keskittyi arvoketjuun, arvoverkostoon ja niiden analysointiin 

painettavan elektroniikan liiketoimintaympäristössä. Arvoverkoston analyysi on 

aloitettu kuvaamalla painettavan elektroniikan arvoketju (kuvio 4), jonka tulisi olla 

keskeinen arvoverkoston analyysin apuväline.  

Painettavan elektroniikan arvoketjua on kuvattu monin tavoin, yleisimmin niin, että 

se koskettaa vain tiettyä painettavan elektroniikan osa-aluetta (vrt. esim. Aistrup 

2009, Karvonen ym. 2012). Työn tuloksena on kuvattu kuviossa 4. painettavan 
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elektroniikan arvoketjun muodostuminen. Arvoketjun tunnistaminen on tärkeää 

analysoitaessa uuden liiketoimintaympäristön arvoverkostoa.  

Kuten Porterin (1985) arvoketjussa (kuvio 2), on myös jokaisen arvoverkoston osan 

tuotettava jotakin lisäarvoa asiakkaalle, muuten kyseessä ei ole arvoa lisäävä 

toiminto. Allee & Schwabe (2015) ja Allee (2008) toteavat, että arvoketju on 

arvoverkoston taustalla, mutta arvoverkoston analyysi lähtee toimijoista, ei 

arvoketjusta. Toimijoiden tuottama arvo otetaan siten VNA-analyysin tuottamassa 

arvoverkostossa arvona itsessään ja arvonmuodostuksen neuvottelunvaraisuus eri 

roolien välillä korostuu.  

Juuri neuvottelunvaraisuutensa vuoksi arvoverkoston perinteiseen analyysiin sisältyy 

olennainen riski. On syytä kyseenalaistaa, onko arvoverkostossa sovittu 

neuvottelunvarainen ja kontekstuaalinen arvo toimialan liiketoiminnan kannalta 

olennaista, ellei sitä peilata ja analysoida suhteessa koko toimialan arvoketjuun. 

Keskeistähän on, että verkostossa saadaan tuotettua arvoketjun kannalta olennaista 

arvoa, ei sitä, mikä milloinkin koetaan arvokkaaksi. Tähän on kiinnitettävä huomiota 

erityisesti silloin, kun tehdään toimialakohtaisia laajemman näkökulman analyyseja.  

Jos arvoketjua ei tunnisteta ennen arvoverkoston analyysia, ei saada tietoa siitä, 

miten toimialan verkostoa tulisi kehittää. Tällöin annetaan vapaata tilaa Håkanssonin 

ja Snehotan (1995: 42) tarkoittamalle riippuvuussuhteiden muodostumiselle. Kun 

yritykset ovat sidoksissa toisiinsa tarkoittamattaan, voi sidoksesta irtaantuminen tulla 

sitä kalliimmaksi mitä pidemmälle yhteistyössä mennään. Valta jätetään tällöin 

arvoverkostossa kulloinkin valtaa pitävälle roolille. Esimerkiksi tässä työssä se 

tarkoittaa, että tutkimuslaitoksille annetaan toimijavalta sen sijaan, että aktiivisesti 

keskityttäisiin ylläpitämään suhteita arvoketjun ja tuotekehityksen kannalta 

keskeisiin valmistaviin yrityksiin tai materiaalinkehittäjiin.  

Erityisesti alueellisen arvoverkoston kehittämisen kannalta toimialan arvoketjun 

tiedostaminen osana VNA-analyysia on keskeistä, jotta resurssit aluekehittämisen 

kannalta kohdentuvat oikein. Paras hyöty liiketoiminnalle saadaan, kun 

arvoverkoston analyysissa keskitytään arvoketjun kannalta olennaisiin asioihin.   
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7.3 Suosituksia jatkotoimenpiteiksi 

Arvoverkoston keskeisiä kehittämiskohteita ovat 1) valmistavien yritysten 

osallistuminen tuotekehitykseen, 2) startup-yritysten osallistumismuodot 

tutkimukseen ja 3) alihankintaverkoston puutteelliset kytkökset asiakasverkostoihin. 

Tulosten perusteella startup-yritysten painettavan elektroniikan tuotekehityksen 

edistämisessä olisi tärkeää: 

 valmistavien yritysten sitouttaminen osaksi tuotekehitystä, 

 pienten yritysten osallistumisen helpottaminen tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen, ja  

 asiakassegmentoinnin kehittäminen.  

Työssä esitetään startup-yritysten arvoverkosto painettavan elektroniikan 

tuotekehityksessä Oulun seudulla kokonaisuudessaan kuviossa 9. Keskeisiä 

verkoston rooleja on kuusi, joista tärkein on tutkijoilla ja tutkimuslaitoksilla. Vähiten 

startup-yrityksillä on vuorovaikutusta painettavaa elektroniikkaa valmistavien 

yritysten kanssa, vaikka sen merkittävyys arvoketjun ja tuotteen valmistuksen 

kannalta on olennainen.  

Tulokset osoittavat painettavan elektroniikan liiketoiminnan ja tuotekehityksen 

olevan valmistusteknisesti hyvin materiaaliriippuvaista. Suositeltavaa olisi lisätä 

valmistavien yritysten ja tuotekehitysyritysten yhteistyötä ja verkostoitumista jo 

tuotekehityksen alkuvaiheessa. Valmistusyrityksille tulisi löytää sopiva motiivi 

osallistua tuotekehitykseen ilman pelkoa, että tuotteen valmistus viedään varsinaisen 

tuotannon vaiheessa ulkomaille.  

Roolin valmistuksesta ja massatuotannon skaalattavuudesta tuotekehityksessä ovat 

nyt ottaneet tutkimuslaitokset ja korkeakoulut PrintoCentin kautta. Ne eivät 

kuitenkaan tee laajamittaista tuotantoa, vaikka tarjoavatkin yrityksille 

pilotointiympäristön. Mikäli sarjoja painetaan, pelkästään niiden omakustannehinta 

on jo niin korkea, ettei startup-yrityksillä ole niihin usein varaa. Tämä johtuu 

organisaatioiden perustehtävien luonteesta ja aikataulutuksista. Oulun seutu hyötyisi, 
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jos valmistavia yrityksiä olisi tuotekehityksessä tiiviimmin mukana tekemässä 

yhteistyötä PrintoCentin tutkimus- ja korkeakouluverkoston kanssa. 

Valmistavien yritysten osallistuminen tuotekehitykseen ei näytä olevan startup-

yritysten näkökulmasta keskeistä. Kuitenkin juuri painettavan elektroniikan 

valmistukseen liittyvät ongelmat voivat estää sovellusten kehittymisen 

massavalmistustuotteiksi. Startup-yrityksillä on vain vähän mahdollisuuksia tai 

haluja osallistaa valmistavia yrityksiä tuotekehitykseensä. Myös valmistavat 

yritykset tarvitsevat toimeentuloa. Heille selkeintä olisi mahdollisuus osallistua 

sellaisiin teknologiahankkeisiin, joissa valmistusmenetelmiä kehitetään jo 

tunnistetuille markkinoille, ja joissa on mukana tuotekehitystä tekeviä yrityksiä.  

Verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin (ks. taulukko 2), ovat painettavan 

elektroniikan menetelmät vielä kypsymättömiä ja standardoimattomia, mikä asettaa 

valmistavat yritykset uudenlaisten haasteiden eteen. Valmistusprosessi 

materiaalinkäsittelyineen ja kokoonpanoineen on otettava haltuun eri tavoin kuin 

aiemmin. Perinteisillä menetelmillä elektroniikan kokoonpano on voitu tehdä aivan 

eri yritysten toimesta. Nyt painettavan elektroniikan valmistusmenetelmillä 

tavoitteena on, että myös toiminnallinen elektroniikka voidaan painaa samalla 

painoprosessilla. Tämä muuttaa valmistavien yritysten liiketoimintalogiikkaa.   

Valmistavat yritykset ottavatkin valmistukseen liittyvän tuotekehitysriskin, jota 

tuotekehitystä tekevät yritykset eivät halua tai eivät edes voi ottaa. Kypsymätön 

valmistustekniikka ei houkuta kehittämään sovelluksia, toisaalta sovellusten (ja 

asiakkaiden) puuttuminen vähentää valmistusmenetelmiä kehittävien yritysten intoa 

satsata uusiin painoteknologioihin. Tilanne edellyttää sekä valmistavien että 

tuotekehitystä tekevien yritysten pitkäaikaisten verkostosidosten syntymistä. Kun 

tuote- ja valmistusprosessin kehitystä tehdään samanaikaisesti, tulee 

verkostosidoksesta väistämättäkin tiiviimpi. Tällöin on pohdittava uudella tavalla 

tuotekehityksen riskien jakamista. 

Startup-yritysten osallistuminen tutkimustoimintaan toteutuu lähinnä 

tutkimushankkeiden kautta. Erilaisten toimintatapojen lisääminen tehostaisi 

tiedonkulkua yrityksiltä tutkimuslaitoksille esimerkiksi markkina- ja 



   83 

asiakasrajapinnasta. Yhtenä ratkaisuna ovat olla valmiit palvelupolut, joissa 

huomioidaan yrityksen liiketoiminta ja teknologian taso. Palvelupoluilla tulisi pyrkiä 

asteittaiseen teknologiatason nostamiseen tai jopa loikkaan. Tiedon saaminen on tällä 

hetkellä henkilösidonnaista, mikä rajoittaa alan kehittymistä. Tutkimuslaitoksilta 

odotetaankin selkeämpää viestintää ja aiempaa enemmän liiketoiminnan ymmärrystä. 

Arvoverkostosta nähdään yhtenä haasteena alihankintaverkoston vuorovaikutuksen 

vähäisyys asiakkaiden kanssa. Sitä voidaan vahvistaa esimerkiksi tarkentamalla 

yritysten asiakassegmentointia. Parempi segmentointiosaaminen tehostaa valittuja 

asiakassuhteita ja alihankintaverkoston tarkoituksenmukaista rakentamista sekä 

käyttöä. Samalla segmentointi tukee myyntiverkoston rakentamista, kun tiedetään 

miten yritys halutut asiakkaansa tavoittaa. Tämä on erityisen tärkeää niille 

yrityksille, joilla ei vielä ole selkeää käsitystä asiakkaistaan.  

Asiakkaan tunnistamiseen ja asiakassegmentointiin tulisikin kiinnittää huomiota, 

jotta hyödyt lopullisen maksavan asiakkaan ja sitä kautta sijoittajan vakuuttaminen 

yritysideasta saataisiin optimoitua. Asiakassegmentoinnin osaamista ja tietoa sekä 

yrityksille että tutkimuslaitoksille tulisi lisätä, sillä ”tämmönen asiakaslähtöinen 

tuote, niin on lähtökohdat on ihan erit kuin tämmösellä, jotka odottaa, että se 

teknologinen murros tulee, jonka jälkeen voidaan voi sitä alkaa tuotteistamaan”. 

Parempi asiakassegmentointi lisäisi myös alihankintojen kohdentamisen tehokkuutta. 

Asiakassegmentoinnin osaaminen auttaa sekä valmistavia että tuotekehitystä tekeviä 

yrityksiä löytämään uusien tuotteiden liiketoimintamahdollisuudet. Arvoverkostosta 

nähdään, että kontaktipinta asiakkaisiin (ks. asiakaslähtöisen tuoteratkaisut, kuvio 

11) on jo olemassa ja tutkimuslaitosten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Silti 

yritykset hyödyntävät vain vähän uuden teknologian mukanaan tuomia täysin uusien 

tuotteiden mahdollisuuksia (ks. PE:n arvoketju, kuvio 4), vaikka suurin 

liiketoimintapotentiaali painettavassa elektroniikassa liittyy juuri niihin. Tämä voi 

kertoa joko alhaisesta riskinottokyvystä tai perinteisestä, asteittaisesta tavasta tehdä 

tuotekehitystä.  

Arvoverkoston kuvaaminen osoittaa, että Oulun alueella on painettavan elektroniikan 

olemassa olevaa ja tunnistettua toimintaa, jossa on startup-yrityksille hyviä 
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liiketoimintamahdollisuuksia. Jatkossa haasteena on yhdistää monialainen osaaminen 

ja tutkimus- ja yritysverkosto painettavan elektroniikan tuotteiksi kasvaville 

markkinoille. Keskeisessä asemassa ovat edelleenkin tutkimuslaitokset ja valmistavat 

yritykset. Startup-yritykset puolestaan tulisi nähdä ketteränä voimavarana ja uusien 

tuoteideoiden lanseeraajina, jotka vaativat uusilta valmistusmenetelmiltä ja 

tutkimuslaitoksilta kykyä vastata muuttuviin tarpeisiin.   

7.4 Jatkotutkimusaiheet 

Valmistajayritysten osalta tulisi tehdä lisätutkimusta siitä, miten he näkevät PE:n 

liiketoimintamahdollisuudet ja millaisia haasteita valmistavan yrityksen 

näkökulmasta tuotekehitykseen osallistumisessa on. Painettavan elektroniikan 

erilaiset liiketoimintamallit toisiaan lähenevillä teollisuuden aloilla tulisi myös 

paremmin tunnistaa uudentyyppisten markkinoiden tavoittelemiseksi ja Oulun 

seudun nykyisen toimintaympäristön hyödyntämiseksi.   

Työn ulkopuolelle jäivät vakiintunutta toimintaa omaavat pk-yritykset, jotka tekevät 

teknologiatuotteita perinteisillä valmistusmenetelmillä. Eräs hyvä jatkotutkimusaihe 

olisikin vakiintuneiden yritysten kiinnostus painettavan elektroniikan 

hybridituotteisiin. Näillä yrityksillä voisi olla kykyä kantaa tuotekehityksen riskejä ja 

enemmän kokemusta yhteistyöstä valmistavien yritysten kanssa.  

Yhtenä jatkotutkimusaiheena voisi olla myös asiakassegmentoinnin tutkimus 

yritysten vakiinnuttamisvaiheessa. Startup-yrityksethän ovat vasta kehittämässä 

asiakkuuksiaan. Toisaalta täysin uusien teknologiatuotteiden kohdalla asiakkaille 

tulee perustella uuden teknologian hyödyt.  

Laajemmin liiketoimintamalleja kehittävää tutkimusta kannattaisi myös tehdä 

arvoketjun ja arvoverkoston välisestä suhteesta. Tämän tutkimuksen valossa 

toimialan arvoketjulla näyttäisi olevan vaikutusta alueellisten arvoverkostojen 

johtamiseen ja hallintaan. Tässä työssä on saatu vain yksi näkökulma arvon 

muodostukseen PE:n toimialan tasolta. Vankemmat johtopäätökset edellyttävät vielä 

lisätutkimuksia ja erityisesti empiiristä aineistoa arvoketjun merkityksestä 

arvoverkoston johtamiselle.   
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Liite 1 

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

Teema 1. Yritys 

- Perustiedot yrityksestä (milloin aloittanut, toimiala ja -alue, henkilöstö jne.)  

- Yrityksen alkutaival 

- Haastateltavan taustatiedot (tehtävä yrityksessä, koulutus, työhistoria) 

- Yrityksen tuotteet ja palvelut 

- Yrityksen asiakkaat 

- Kilpailutilanne 

Teema 2. Tuotekehitys 

- Millainen on tyypillinen tuotekehitysprosessi yrityksessänne? 

- Ketä tuotekehitykseen osallistuu? 

- Mikä on mielestäsi tuotekehityksessä tärkeintä kun kehitetään uusia tuotteita? 

- Millaisia innovaatioita ja kehitystoimenpiteitä tuotekehitysprojektit tuottavat? 

(esim. tekninen innovaatio, tuotantoon tai asiakaspalveluun liittyvä keksintö) 

Teema 3. Verkostot 

- Yrityksen tärkeimmät yhteistyökumppanit 

- Kuvaile verkostosi eri toimijoiden välistä toimintaa 

- Millainen rooli yritykselläsi on verkostossa? 

- Millaisia resursseja verkostot tuovat yrityksen käyttöön (esimerkiksi 

teknologiat, materiaalit, laitteet, osaaminen)? 

- Millaisilla verkostoilla on eniten vaikutusta uuden tuotteen tuotekehitykseen? 

- Mitä yrityksenne tuo verkoston käyttöön? 

- Mitä liiketoiminnan osaa/osia ja miten verkostot kehittävät? 

 markkinointi 

 talous 

 myynti 
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 tekniset tuotteet 

 logistiikka  

 henkilöstö 

 rahoitus 

 tuotanto 

Teema 4. Painettava tekniikka 

- Miten yrityksenne voisi hyödyntää painettavaa tekniikkaa omissa tuotteissa 

(visioita ja odotuksia)? 

- Millaista osaamista yrityksellänne on painettavan tekniikan osalta? 

- Miten yrityksenne hyödyntää tällä hetkellä painettavan tekniikan 

palveluja/laitteita ja osaamista Oulun seudulla? 

- Millaisia palveluja tarvitsisitte lisää? 

- Miten kehittäisitte palveluja? 

- Mitkä tekijät rajoittavat/edistävät yhteistyötä painettavassa tekniikassa?  
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