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Tiivistelmä 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli etsiä Nokian puhelinliiketoiminnasta se ajanjakso, jol-

loin lopullinen käänne huonompaan alkoi. Tässä tutkimuksessa analysoitiin Nokiassa 

suoritettuja strategisia päätöksiä, etsien keskeisiä syitä yrityksen puhelinliiketoiminnan 

kokemiin vaikeuksiin 2000-luvun lopulla ja 2010-luvulla. Nokian puhelinliiketoimin-

nasta julkaisemat vuosiraportit sekä tiedotteet auttoivat tätä tutkimusta vastaamaan tutki-

mukselle asetettuun kysymykseen. Lisäksi siinä auttoivat Nokian puhelimien käyttötestit, 

käyttäjien kokemukset, sekä tilastoaineistot Nokian puhelinmyynneistä. 

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen malli toteutettiin sisällönanalyysin avulla, keräämällä 

ensin riittävä määrä teoreettista aineistoa, hajottamalla se pienempiin osiin, jonka jälkeen 

tietomäärästä koostettiin täysin uudenlainen kokonaisuus. Tässä tutkimuksessa käytettiin 

laadullista, kvalitatiivista sisällönanalyysiä.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan Nokia nousi 1990-luvun lopulta 2000-luvun alun markkina-

johtajaksi investoimalla voimakkaasti uusiin teknologioihin. Tässä tutkimuksessa havait-

tiin Nokian olleen kilpailijoitaan nopeampi useissa suurissa puhelinliiketoiminnan mur-

rosvaiheissa. Tämä tutkimus koki kyseisten muutosten olleen osa digitaalista yhteenliit-

tymistä. Nokian onnistui tämän tutkimuksen mukaan kehittämään disruptiivisia innovaa-

tioita, joilla se kasvatti puhelinmyyntiään uusilla ja kehittyvillä markkinoilla. Nokia me-

nestyi 2000-luvun lopulla tämän tutkimuksen mukaan tuottamalla useita uusia innovaati-

oita. Tämä tutkimus havaitsi Nokian puhelinliiketoiminnan alamäen alkaneen kiihtyä 

vuosien 2008 ja 2011 välillä, johtuen useista samanaikaisista negatiivisista tapahtumista. 

 

Vuosien 2008 ja 2010 välillä Nokian useissa uusissa älypuhelimissa tämä tutkimus ha-

vaitsi merkittäviä puutteita. Niiden tämä tutkimus havaitsi olleen kuluttajille negatiivinen 

signaali Nokian tuotteiden laadusta. Tämä tutkimus havaitsi lisäksi Nokian epäonnistu-

neen Ovi mobiilikaupan kehitystyön suhteen vuosina 2007–2009. Lisäksi tämä tutkimus 

havaitsi Nokian epäonnistuneen Nseries-malleillaan vuosivälillä 2008–2010. Nokian 

johto teki tämän tutkimuksen mukaan väärän strategisen valinnan siirtyessään käyttä-

mään Windowsin laitealustaa alkuvuodesta 2011. Sillä estettiin tämän tutkimuksen mu-

kaan Nokian mahdollisuus menestyä vuodesta 2011 eteenpäin. 

 

Tämä tutkimus kuvasi Nokiaa puhelinliiketoiminnan merkittävänä kehittäjänä ja menes-

tyjänä. Nokian ongelmien tämä tutkimus havaitsi tapahtuneen suhteellisen pienellä aika-

jaksolla.  

 

Avainsanat: Nokian puhelinliiketoiminta, Nokian yritysstrategiat, disruptiivinen innovaa-

tio, älypuhelin, käyttäjäkokemukset, Symbian, Windows, MeeGo.  
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1 Johdanto   

Päätarkoituksena oli tässä tutkimuksessa analysoida Nokian johdon strategisia päätöksiä 

paljon pintaa syvemmälle, asettua niin sanotusti arkiajattelun yläpuolelle. Tämä tutkimus 

pyrki korjaamaan Nokiasta vuosien aikana syntynyttä, osin harhaanjohtanuttakin näke-

mystä puhelinliiketoiminnan tapahtumista. Tämä tutkimus etsi tarkkaan rajatun ajankoh-

dan, tai useamman ajallisesti suhteellisen lähellä toisiaan olevan tapahtuman, jolloin No-

kiassa voitiin havaita selkeitä merkkejä puhelinliiketoiminnan alan muutoksesta kohti 

2010-lukua. Siihen johtaneista tapahtumaketjuista tämä tutkimus meni Nokian strategisen 

päätöksenteon ytimeen, aina henkilötasolle saakka. Samalla tämä tutkimus analysoi laa-

jemmassa mittakaavassa tapahtumia, ottaen huomioon myös suuret maailmantalouden 

kriisit. Analysoitiin sitä, kuinka Nokiassa nähtiin mahdollisuudet selvitä kriiseistä, sekä 

lisäksi pienemmistä taantumista. Tämän tutkimuksen selkeä pyrkimys oli luoda koko-

naiskuva Nokian puhelinliiketoiminnan tapahtumista, eikä niinkään kiinnittää liikaa huo-

miota yksittäisiin seikkoihin, jos niillä ei koettu olevan merkittävää vaikutusta. Tämä tut-

kimus ei ottanut lainkaan vaikutteita ihmisten arkielämän ajattelusta, liittyen mielipitei-

siin Nokiasta. Tässä tutkimuksessa edettiin henkilö- ja strategia-analyysien avulla, tarkoi-

tuksena kuvata Nokian puhelinliiketoiminnan kriisivaiheita.  

Juuri Nokian puhelinliiketoimintaa kohtaan herännyt kiinnostus käynnisti tämän tutki-

muksen loppuvuonna 2015. Tämä tutkimus koki Nokian yrityksenä, josta on jo olemassa 

erittäin paljon erilaisia mielipiteitä yleisellä tasolla. Tämä tutkimus pyrki kuitenkin teke-

mään selkeän eron kaikkiin yleisiin asenteisiin ja mielipiteisiin. Siitä syntyi motivaatio 

tutkia Nokian antamia lausuntoja, yrityksen johtohenkilöiden kirjoittamia käsityksiä No-

kian puhelinliiketoiminnan tilasta eri aikakausina. Se oli päämotivaatio tässä tutkimuk-

sessa, jonka ympärille kaikki muu rakennettiin. Pyrittiin tässä tutkimuksessa selvittä-

mään, kuka Nokiassa ymmärsi ajoissa muutoksen, ja kuka taas ei nähnyt sitä muutosta 

olevan tulossa, sekä lisäksi pyrkiä saamaan selville miksi. Mikään yksittäinen teknologi-

nen muutos, kuten ei myöskään mikään yksittäinen strateginen päätös, ei tätä tutkimusta 

siten motivoinut niin paljon kuin ehjän kokonaisuuden aikaansaaminen.   

Nokian puhelinliiketoiminnasta on 2000- ja 2010-luvuilla tehty useita tutkimuksia, myös 

tutkimusjulkaisuja, joissa lähestymistavat ovat erilaisempia tutkimuksiin nähden. Aiem-

missa tutkimuksissa Nokian puhelinliiketoimintaa on käsitelty useilla eri aikakausilla, 

sekä useista eri näkökulmista ja lähtökohdista. Nokia ei vielä 1990-luvun puolessa välissä 

ollut fokusoitunut puhelinliiketoiminnan alalle, vaan keskittyi useaan eri alan liiketoimin-

taan kuten televisioihin, puhelimiin, ja kaapeliteollisuuteen. Erikoistuminen ydinliiketoi-

mintaan tapahtui vasta vuonna 1996. Tällöin Nokia Asparan et al. (2011b) mukaan teki 

vuosikausia kestäneen prosessin päätteeksi yhteisen päätöksen karsimalla pois kaikki 

muut siihen asti mukana olleet liiketoiminnan osa-alueet paitsi mobiilin televerkon- ja 

mobiilipuhelimien liiketoiminnot. Prosessissa vuosien 1989–1996 aikana Nokiassa saa-

vutettiin tuolloin oikea yritysresepti, painottaa Aspara et al. (2011b), joka on lisäksi mai-

ninnut tutkimuksessaan, että Nokian alkuperäisillä 1990-luvun liiketoimintojen muutok-

silla oli positiivinen vaikutus yrityksen myöhempiin liiketoiminnan vaiheisiin. Liiketoi-

minnan alueet asetettiin yllä mainittuina vuosina Nokiassa järjestykseen sen mukaan, 

mikä oli niiden suosio johdon piirissä, ja lopulta saavutettiin konsensus sen suhteen 

vuonna 1996. Asparan et al. (2011b) tutkimuksessa on kerrottuna Nokian saavuttamista 

tärkeistä strategisista päätöksistä tavalla, joka antaa vastauksia useisiin tärkeisiin kysy-

myksiin siitä, kuinka liiketoimintaa tulee hoitaa suuryrityksessä. Samat perusperiaatteet 



5 

ovat liiketoiminnan johtotasolla edelleenkin voimassa sen suhteen, mitä Aspara et al. 

(2011b) esittelee Nokian alkuperäisistä liiketoiminnan muutoksista. Vain teknologia on 

mennyt eteenpäin suurin harppauksin 1990-luvun lopulta tähän päivään tultaessa.  

Useista Nokia-aiheisista tutkimuksista puuttuu samalla tavalla strategista toimintaa syvä-

luotaava, analyyttinen lähestymistapa, jota Aspara et al. (2011b) tutkimuksessaan on 

käyttänyt. Aspara et al. (2011b) on tutkinut Nokian ehkä kautta aikain merkittävimmän 

liiketoimintauudistuksen taustoja, miten Nokia lähti alun perin rakentamaan puhelinliike-

toimintaansa, korostamalla johdon päätöksenteon roolia siinä prosessissa. Aiemmista tut-

kimuksista monet ovat tyytyneet analysoimaan Nokiaa lukujen ja tilastojen valossa, jät-

täen osan tärkeistä strategisista tekijöistä jopa kokonaan huomioimatta. Strategisia pää-

töksiä Nokiassa 2000-luvulla on lähinnä vain sivuttu, analysoimatta niitä sen tarkemmin 

johdon päätöksenteon luomien strategioiden osalta. Lisäksi aiempi tutkimusaineisto pyr-

kii luomaan Nokiasta kuvaa yrityksenä, joka pyrki olemaan oman alansa teknologinen 

markkinajohtaja, kehittäen koko ajan uusia, teknisesti sekä designin osalta parempia in-

novaatioita, joilla saavuttaa kuluttajien varaukseton mielenkiinto. Nokia pyrki olemaan 

Coca Colaan verrattava kaikkien tuntema brändi, yksi suurimmista koko maailmassa 

(Steinbock, 2010), oli tavoite, joka myös onnistui. Aiemmissa Nokia-tutkimuksissa Häi-

kiö (2001) on korostanut hyvää johtajuutta Ollilaan viitaten, sekä Nokian nopeutta omak-

sua 1990-luvulla silloin vielä uusi GSM-teknologia. 

Steinbockin (2010) luoma Nokian liiketoiminnan fokus on lähes täysin sivuuttanut No-

kian kokemat vaikeudet 2000-luvun lopulla, huolimatta siitä, että analyysi on muuten sy-

väluotaava ja yksityiskohtainen. Olli-Pekka Kallasvuon toimitusjohtajuuden aikakauden 

haasteita vuosina 2006–2010 on analysoitu suhteellisen vähän Nokia-aiheisissa tutkimuk-

sissa. Bouwman et al. (2014) toteaa Kallasvuon aikakauden jälkeen Nokian menettäneen 

asemansa Pohjois-Amerikan mobiilimarkkinoilla. Kyseistä neljän vuoden aikakautta 

2006–2010 on Vahtera (2015) kuvannut tarkasti ja analyyttisesti, esittäen Nokian vai-

keuksien puhelinliiketoiminnassa johtuneen sekä markkinoiden, teknologian, että säänte-

lymekanismien disruptioista.  

Disruptiosta tehtyjä aiempia tutkimuksia löytyi useampikin, kuten Christensenin (1997) 

alallaan hyvin arvostettu, sekä osin kiistelty perusteos. Lisäksi löytyi jo sitä aiempaa tut-

kimustietoa disruptiivisista teknologioista (Bower & Christensen, 1995). Molemmat te-

okset sisältävät tärkeitä asioita yritysten innovaatiotoiminnasta, uuden teknologian ase-

masta markkinoilla, yritysjohtamisen roolista, sekä Christensen (1997) erityisesti pohtien 

hyvän yritysjohtamisen roolia yrityksessä. Aiempi tutkimustieto (Steinbock, 2010; Häi-

kiö, 2001; Bouwman et al., 2014) ei useinkaan esitä Nokian menestykseen johtaneesta 

hyvästä yritysjohtamisesta useimmille ihmisille tuntematonta puolta, että pelkkä hyvä 

johtajuus ei vielä riitä kantamaan yritystä kestävään menestykseen. Hyvä johtajuus voi 

päinvastoin saattaa yrityksen vaaraan, jos yritys ei osaa nähdä disruptiivisten innovaati-

oiden luomaa mahdollisuutta liiketoiminnassa pitkällä tähtäimellä (Christensen, 1997). 

Disruption teorian voi nähdä kehittyvän koko ajan, sillä uusia määritelmiä disruption al-

kuperäisiin teoreettisiin viitekehyksiin on esitetty (Govindarajan & Kopalle, 2006; Carr, 

2005). 

Applen vuonna 2007 markkinoille tuomaa iPhonea on tutkimuksissa pidetty monella ta-

paa edistyksellisenä innovaationa, kuten West ja Mace (2010), jonka mukaan iPhone uu-

disti kokonaan Internet-selailukokemuksen. Applen iPhone oli Vahteran (2015) mukaan 

ylhäältä-alas -tyyppinen disruptiivinen innovaatio (Carr, 2005) joka vasta hinnan las-

kiessa tarpeeksi muodostui valtavirran piirissä suosituksi laitteeksi. Vahtera (2015) ko-
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rostaa Applen menestyneen Nokian aiemmin käyttämillä vahvuuksilla, hyödyntäen mark-

kinoille tulemisessaan sinisen meren strategiaa (Kim & Mauborgne, 2005), jolloin se 

pääsi aloittamaan ikään kuin puhtaalta pöydältä, ilman kovaa kilpailua markkinoista. Jo 

valmiiksi kilpailtua markkinatilaa edustaa punaisen meren strategia (Kim & Mauborgne, 

2005), jossa useilla keskenään kilpailevilla yrityksillä ei ole samalla tavalla omaa tilaa 

käytettävissään, mahdollisuutta luoda rauhassa menestystä käyttämällä toisen vahvuuksia 

hyväkseen, vaan kilpailu on hyvin tiivistä ja jopa veristä. Kim ja Mauborgne (2005) ko-

rostavat, että tärkeää on kyetä luovimaan punaisessa meressä menestyksekkäästi, mutta 

aika ajoin on myös tärkeää pystyä liike-elämässä käyttämään sinisen meren strategiaa, 

joilla mahdollistaa suurempia liikevoittoja. Se kertoo, että molemmat strategiat voidaan 

nähdä hyvin merkittävinä liike-elämän kannalta, ja molempia tarvitaan sekä markkinoille 

saapumisessa, että siellä menestymiseen pyrkimisessä.  

Voidaan esittää olettamus, että tulevaisuudessa julkaistaan uusia Nokia-tutkimuksia, 

joissa fokus on enemmän yritysjohdon toiminnan analysoinnissa, ja löytää eri tieteen-

aloilla tehtyjä tutkimuksia Nokian puhelinliiketoiminnan tapahtumista 2000- ja 2010-lu-

vuilla. Tutkimuksia, joissa on mahdollisesti hyvinkin tarkkaan analysoitu Nokian yritys-

johdon toimintaa ja heidän tekemiään päätöksiä, sekä koko johtoryhmän pyrkimystä saa-

vuttamaan konsensus tärkeissä strategisissa päätöksissä. Disruptiosta ei löytynyt juuri 

muuta merkittävää Nokian puhelinliiketoimintaa koskevaa tutkimustietoa, muuten kuin 

Vahteran (2015) tekemä Nokian puhelinliiketoimintaa vuosina 2003–2012 analysoiva 

tutkimus. Disruptio on teoria, joka on suurelle yleisölle tuntematon, ja joka vaatii liike-

toiminnassa pitkän tarkasteluvälin, jotta sen aikaansaamia vaikutuksia voidaan analy-

soida. Siksi ei ole odotettavissa lyhyen ajan sisään useita samanaikaisia tutkimuksia dis-

ruptiivisista innovaatioista älypuhelinliiketoiminnassa. Lisäksi disruption teorian voi 

olettaa yhä kehittyvän ja kokevan muutoksia tulevaisuudessa, jolloin siitä ei uuden ja pa-

rannetun tutkimustiedon ansiosta pääse syntymään ”muotisanaa”. Uudempi tutkimustieto 

pyrkii välttämään lisäksi niitä sudenkuoppia, joita vielä aiemmassa tutkimustiedossa 

esiintyi. (Christensen, 2015).  

Tämä tutkimus analysoi Nokian puhelinliiketoimintaa vuosien 1996–2011 välillä. Tutki-

muksessa etsittiin vastausta kysymykseen, missä vaiheessa Nokian puhelinliiketoiminnan 

strategisessa päätöksenteossa havaittiin käänne huonompaan suuntaan. Ei etsitty vain 

yhtä tietynlaista strategista päätöstä, vaan luotiin kokonaiskuva tapahtumista. Tutkimus 

kohdistui Nokian johtotason antamiin lausuntoihin yrityksen julkaisemissa tiedotteissa, 

niissä havaittuihin merkityksellisiin kohtiin. Lisäksi tutkimus kohdistui Nokian vuosira-

portteihin, sekä muuhun materiaaliin, kuten puhelimien käyttäjäkokemuksiin ja puhelin-

testeihin. Tärkeäksi koettiin tässä tutkimuksessa älypuhelimien käyttäjäkokemukset, joita 

analysoitiin sekä kattavien testien että käyttäjäkokemuksien perusteella. 

Tutkimuksen metodologisena lähtökohtana oli laadullinen tutkimusote, jonka välineenä 

toimi sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä auttoi ymmärtämään No-

kian puhelinliiketoiminnassaan käyttämiä strategioita, disruptioita, sekä älypuhelimen 

kehittymistä varhaisista laitteista nykymuotoonsa.  

 

Tämän tutkimuksen kautta ihmisille syntyy uudenlainen käsitys Nokia puhelinliiketoi-

minnan tapahtumista. Lopulta tutkimuksessa päästiin siihen lopputulokseen, että disrup-

tioista oli Nokialle enemmän hyötyä kuin haittaa. Tutkimus havaitsi sen, että tulevaisuu-

dessa Nokian täytyy ainoastaan keskittyä tuottamaan yksinkertaisia ja kuluttajaystävälli-

siä ratkaisuja, kuten N9 älypuhelin. Tämä tutkimus painotti sitä seikkaa, että Nokian täy-

tyy oppia kuuntelemaan käyttäjiään. Erityisesti vuodesta 2011 välittyy tämän tutkimuk-
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sen lukijalle uusi, positiivisempi kuva Nokiasta innovaatiotoimintaan edelleen kykene-

vänä yrityksenä. Tämän tutkimuksen kautta ihmisille toivotaan heräävän kiinnostus tutkia 

Nokian yritystoimintaa kohtaa. Haluttiin painottaa sitä, kuinka Nokiassa aikanaan osat-

tiin, sekä mahdollisesti vielä tulevaisuudessakin osataan kehittää edistyksellisiä innovaa-

tioita, sekä luoda hyviä ja toimivia liiketoiminnan strategioita niiden aikaansaamiseksi. 

Tämän tutkimuksen aineistona olivat informaatioteknologian alan tieteelliset artikkelit, 

väitöstutkimukset sekä tutkimusaineistoa sisältävät kirjat, joista löytyi tarvittava teoreet-

tinen tieto palvelemaan tälle tutkimukselle asetettuja tavoitteita. Pääpaino oli kartoittaa 

Nokian älypuhelinliiketoiminnassa 2010-luvulla toteutunutta disruptiota, josta tutkimus-

aineistoa löytyi viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta tehdyistä useista artikkeleista 

sekä kirjoista (Bower & Christensen, 1995; Christensen, 1997; Cord, 2005; Christensen, 

2015). Vahteran (2015) tekemä pitkittäistutkimus disruptioista tarjosi ajantasaista, sekä 

riittävän luotettavaa tutkimustietoa liittyen Nokian älypuhelinliiketoimintaan. Tutkimuk-

seen otettiin mukaan Nokian yritysstrategioita alkaen 1990-luvun puolen välin jälkeen 

suoritetuista liiketoiminnan uudistuksista, jolloin yhtiö vähensi liiketoimintojensa hajaut-

tamista jättämällä jäljelle vain kaksi liiketoimintoa: matkapuhelimet sekä mobiilin tele-

verkon liiketoiminnot (Aspara et al., 2011). Sen lisäksi tutkimusaineisto käsitti Nokian 

suurimmat 90-luvun lopulla, sekä 2000-luvun alkupuolella suorittamat liiketoiminnan 

muutokset, joissa pääpainona oli kartoittaa yrityksen pyrkimyksiä menestyä kotimarkki-

noiden sijaan globaaleilla markkinoilla (Steinbock, 2010). Aineistosta etsittiin tietoa No-

kian älypuhelinliiketoiminnan menestymistä maailmanmarkkinoilla, analysoitiin esimer-

kiksi yrityksen suurtuotantoa, johon esimerkiksi Steinbock (2010) tarjosi runsaasti mate-

riaalia.  

 

Tutkimustyössä tavoitteena oli etsiä ihmisten käyttäjäkokemuksia älypuhelimista, josta 

mahdollisesti selviäisi, miksi uusi innovaatio voi suhteellisen lyhyessä ajassa vallata 

markkinat, johtaen lopulta jopa siihen pisteeseen, jossa kilpailijoiden ainoaksi vaihtoeh-

doksi jäisi väistyä uusien markkinoille tulijoiden tieltä. Lisäksi tutkimus selvitti myös 

syitä siihen, miksi juuri älypuhelin on vajaan vuosikymmenen aikana kehittynyt, ensin-

näkin niin monikäyttöiseksi laitteeksi ohi sen alkuperäisen tarkoituksen, sekä lisäksi sel-

vitti sitä, miksi älypuhelin on niin monessa suhteessa ohittanut tai sen kanssa kilpailleet 

innovaatiot (Kranz, 2013; Turunen 2015). Miten Pilvipalveluilla, Asioiden Internetillä, 

Wi-Fi – yhteyksien kehittymisellä, sosiaalisella medialla, tai entistä nopeammilla mobii-

liyhteyksillä, on ollut vaikusta älypuhelimen kehittymisessä nykyiseen asemaansa. Tut-

kimusaineistosta selvitettiin se, miten älypuhelin lopulta kehittyi, erityisesti Applen ke-

hittämän älypuhelinteknologian, sekä erityisesti uuden mobiilipalveluiden mallin myötä-

vaikutuksella, laitteeksi, joka alkoi lähestyä PC-koneiden ominaisuuksia, luoden samalla 

kokonaan uuden ja koko alaa hallitsevan designin (West & Mace, 2010).   

 

Puhelimien käyttäjäkokemukset tarjosivat mahdollisuuden tutkia ihmisten välisiä eroja 

mitä tulee Nokian puhelimien käyttämiseen niiden oltua vielä uusia innovaatioita. Sel-

keimmin ilmi tulee Lehtosen (1990) mainitsema ihmisten välinen vuorovaikutus, sekä se, 

mikä asia yhdistää ihmisryhmää, luoden ihmisten välille suhteita.   

 

Tähän tutkimukseen kerättiin tietoa tieteellisistä artikkeleista, sekä lisäksi ja Weberin 

(1980) mukaan siten, että teksti voisi mahdollisesti myös paljastaa jo aiemmin mainittuja 

”ryhmien, instituutioiden, sekä yhteiskuntien kulttuurillisia toimintatapoja”. Internetissä 

oli edustettuna useita erilaisia kulttuurillisia toimintatapoja. Kyse ei ole pelkästään eroista 

laajemmassa mittakaavassa, tarkoittaen kansakuntien välisiä eroja käydä nettikeskuste-

lua, vaan sen lisäksi myös kansakuntien sisäisistä kulttuurillisista eroista. Weberin (1980) 
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mainitsemat kulttuurilliset erot koskevat myös ryhmien sisäistä toimintaa. Se näkyy par-

haiten, kun keskittyi seuraamaan nettikeskusteluja, joissa saman kiinnostuksen kohteen 

omaavat ihmiset pyrkivät keskinäiseen vuoropuheluun erilaisten urheiluaiheisilla fooru-

meilla, joissa käydään keskustelua uusien liikuntaseurantalaitteiden hyödyistä. Songin 

(2009) mukaan Internetin yhteisö voi määrittää uudelleen ajasta ja paikasta riippumatto-

maksi ihmisten muodostamaksi ryhmäksi, jossa perinteiseksi miellettyä kasvotusten käy-

tävää keskustelua voi harjoittaa laajemmissa muodoissa.  

 

Käsillä oleva tutkimustyö jakautuu 7 päälukuosioon. Pääluvussa 1 käsitellään aluksi se, 

mikä tarkoitus tällä tutkimuksella nähtiin olevan, sekä mikä eniten motivoi tämän tutki-

muksen tekemiseen. Pääluvussa 1 esitellään aiempaa tutkimustietoa, tutkimuskysymys, 

tutkimuksen fokus ja tutkimusmetodi. Lisäksi esitellään, mikä myötävaikutus tutkimuk-

sella on, ja käydään lopuksi läpi tutkimuksen rakenne.  

Pääluku 2 sisältää aiemman tutkimustiedon. Pääluvussa 2 on ensin esitelty aiempi tutki-

mustieto älypuhelimen kehityshistoriasta 1990-luvulta alkaen, aina 2010-luvulle saakka. 

Sen jälkeen pääluvussa 2 on esitelty Applen iPhonen merkitys älypuhelinliiketoimin-

nassa. Sen jälkeen pääluvussa 2 on esitelty disruption teoriaa, Applen aiheuttama disrup-

tio älypuhelinmarkkinoilla, sekä sinisen meren strategia ja punaisen meren strategia. Sen 

jälkeen esitellään aiempaa tutkimustietoa Nokian puhelinliiketoiminnasta alkaen vuo-

desta 1996 vuoteen 2004, jonka jälkeen esitellään vuosivälin 2004–2008 Nokian puhe-

linliiketoiminnan tapahtumat. Sen jälkeen luvussa 2 esitellään Nokian puhelinliiketoimin-

nan tapahtumia vuosivälillä 2008–2011, sekä esitellään Nokian puhelinliiketoiminnan 

keskeisimpiä malliversioita. Pääluvussa 3 on tutkimusmenetelmän soveltaminen. Pääluku 

3 etenee siten, että ensin perusvalinnoissa ovat tutkimuskysymykset, tutkimustehtävä 

sekä tutkimuksen tavoite. Pääluvussa 4 on Tapaus Nokia, joka on tutkimus Nokian puhe-

linliiketoiminnasta vuosivälillä 1996–2011. Seuraavassa pääluvussa 5 on pohdinta, jonka 

jälkeen olevassa luvussa 6 esitetään tämän tutkimuksen johtopäätökset. Viimeisessä lu-

vussa 7 ovat lähdeluettelo. 
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2    Aiempi tutkimus 

Tässä pääluvussa esitellään ensin aiempaa tutkimustietoa älypuhelimen kehityksestä läh-

tien liikkeelle varhaisista älypuhelinta teknologialtaan muistuttaneista laitteista, aina ny-

kyisenkaltaisiin älypuhelimiin saakka. Sen jälkeen esitellään Nokian puhelinliiketoimin-

nan merkittävimpiä puhelimia alkaen 1990-luvulta aina 2010-luvulle, jonka jälkeen esi-

tellään Apple iPhone, sekä kyseisen innovaation aikaansaamat vaikutukset älypuhelinlii-

ketoimintaan. Siirtymävaihe digiaikaan puhelinliiketoiminnassa, sekä epävarmuustekijät 

Nokiassa suurten muutosvaiheiden kynnyksellä on sen jälkeen tässä pääluvussa esitelty, 

jonka jälkeen pääluku esittelee digitaalisen yhteenliittymisen aikaa, sekä multimedialait-

teiden kategorian kehitystä Nokiassa. Sen jälkeen tämä luku esittelee, kuinka aiemmissa 

tutkimuksissa on nähty Apple iPhonen disruptiivisuus sen kilpailijoita kohtaan älypuhe-

linliiketoiminnassa.  

2.1   Älypuhelimen kehityskaari alkaen varhaisista PDA-laitteista 

Tämä luku esittelee ensin erilaisia aiemman tutkimustiedon näkemyksiä älypuhelimen 

teknologisesta, sekä designin kehityksestä. Sen jälkeen tässä luvussa on esitelty disrupti-

osta tehtyä tutkimustietoa, ensiksi esitellen disruption teoriaa pääpiirteittäin, kertoen 

mistä ilmiössä on kyse ja kuinka se on tutkimuksissa nähty. Sen jälkeen tämä luku esitte-

lee disruption alkuperäisiä teoreettisia käsitteitä, sekä lisäksi uudemman tutkimustiedon 

mukanaan tuomia teoreettisia käsitteitä. Samassa yhteydessä on esitetty disruption yhteys 

yritysjohtamiseen ja innovaatiotoimintaan. Sen jälkeen tässä luvussa on esitetty uusia teo-

reettisia näkemyksiä disruptiivisen innovaation saapumisesta markkinoille, sekä päivitet-

tyjä määritelmiä disruption teoreettisesta viitekehyksestä. Sen jälkeen tässä luvussa on 

kuvattu disruptiivista innovaatiota nykypäivän autenttisen liike-elämän esimerkin kei-

noin, sekä esitetty osin kriittisiäkin näkemyksiä disruption alkuperäistä teoreettista viite-

kehystä kohtaan. Sen jälkeen tässä luvussa on esitelty Nokian puhelinliiketoiminnassaan 

kohtaamia disruptioita ja Applen aiheuttama disruptio älypuhelinmarkkinoilla. 

Hamka et al. (2014) on kuvannut älypuhelimen laitteeksi, jossa on moderni muotoilu, 

kosketusnäyttö, sekä ylipäätään isompikokoinen näyttö (kuin muissa puhelimissa), ja tek-

nologisilta ominaisuuksiltaan se on suunniteltu sellaiseksi, että siihen voi liittää kuvaa, 

ääntä, tekstiä, videota, ja sillä voi pelata pelejä ja hyödyntää GPS-ominaisuuksia. Edel-

leen, Hamkan (2014) määritelmän mukaan älypuhelin on myös laite, joka tarjoaa moder-

nin muotoilun sekä teknologian lisäksi mm. edistyksellisiä multimedia-viihdepalveluita, 

sosiaalisen median palveluita, mobiilikaupankäynnin palveluita sekä henkilökohtaisia 

tuottavuustyökaluja.  

 

Vahtera (2015) mainitsee eri asiayhteyksissä mainitun termin älypuhelin olevan useiden 

tutkimusten osalta moniselitteinen. Yleisenä käsityksenä aiemmasta tutkimustiedosta 

voidaan kuitenkin esittää se, että älypuhelimen ”ensimmäisen sukupolven” 1990-luvulla 

alkaneessa kehityksessä, sisältäen PDA-laitteet sekä PDA-hybridilaitteet (West & Wood, 

2013), painopiste oli hyvinkin selkeästi puhelinteknologian kehittämisessä. Voidaan li-

säksi esittää aiemman tutkimustiedon perusteella myös havainto, jonka mukaan Applen 

iPhone sopi vuonna 2007 markkinoille tullessaan parhaiten kuvaukseen uudentyyppisestä 

älypuhelimesta (West & Mace, 2010). Vahtera (2015) on täsmentänyt, että uudemmat 

versioit antavat mahdollisuuden ladata iPhoneen kolmannen osapuolen ohjelmistoja. 
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Kranzin et al. (2013) mukaan älypuhelin on jo kehittynyt alkuperäistä käyttötarkoitustaan 

monipuolisemmaksi laitteeksi. Älypuhelimien edeltäjinä voi Westin ja Woodin (2013) 

mukaan pitää PDA-laitteita (Personal Digital Assistants), kuten Organizer I vuodelta 

1984, Sharp Zaurus vuodelta 1993, sekä Palm Pilot vuodelta 1996. West ja Wood (2008) 

ovat tutkineet älypuhelinta laitteena, joka on ”perinyt” ominaisuuksia aiemmalta PDA-

laitesukupolvelta, kuitenkaan asettamatta kahta em. laitesukupolvea samaan kontekstiin. 

Bouwman et al. (2014) pohtii tutkimuksessaan sitä, mikä todella tekee älypuhelimesta 

älypuhelimen. Bouwman et al. (2014) mainitsee kaksi eri aikakauden älypuhelinta, Ap-

plen iPhone vuodelta 2007 sekä IBM:n Simon Personal Communicator vuodelta 1994. 

Bouwmanin et al. (2014) mukaan kumpikin niistä on oman aikakautensa merkkipaaluja, 

IBM:n yhdistäessä ensimmäisenä puhelimen ja kämmenmikron ominaisuudet, ja iPhonen 

asettaessa uudet standardit käyttäjäkokemukselle. 

Älypuhelimien historiassa 1990-luvun loppupuoli toi uusia valmistajia, joista useat Sym-

bianin käyttöjärjestelmää käyttäviä. Nokia, Qualcomm, Ericsson, Handspring ja Research 

in Motion julkaisivat vuosien 1997–2002 välillä sarjan ensimmäisen sukupolven älypu-

helimia, kokeillen erilaisia kokovaihtoehtoja, muotoiluja, ohjelmistoja, sekä syöttötiloja 

(West & Mace, 2010.) Westin ja Macen (2010) määritelmän mukaan älypuhelimen kehi-

tys lähti liikkeelle matkapuhelimen sekä PDA-laitteen ”yhtymäkohdasta”, kehittyen lait-

teiksi, joita nykyään kutsutaan älypuhelimiksi. Älypuhelimen ensimmäisten versioiden 

West & Wood (2013) näkee kehittyneen juuri PDA-laitteista. West ja Mace (2010) puo-

lestaan käyttävät kyseisestä yhtymäkohdan laitekategoriasta nimitystä PDA-

hybridilaitteet. West ja Wood (2013) mainitsevat esimerkiksi Ericssonin R380:n vuodelta 

2000, joka oli ensimmäinen Symbianin käyttöjärjestelmällä varustettu puhelin, ja jonka 

kustomoitua UIQ-käyttöliittymää hyödynnettiin vain kyseisessä puhelinmallissa. West ja 

Mace (2010) mainitsevat Ericssonin R380:n olleen ensimmäinen älypuhelin. Vuonna 

1999 Nokia toi markkinoille ensimmäisen Internet-selaamisen mahdollistaneen puheli-

mensa, WAP-yhteydellä varustetun Nokia 7110 mediapuhelimen (Bouwman et al., 

2014).  

Useat eri tutkimukset ovat siten ajallisesti hyvin eri linjoilla älypuhelimen suhteen. 

Bouwmanin et al. (2014) mukaan vasta vuotta 2006 voidaan pitää älypuhelimen aikakau-

den alkuajankohtana, poikkeuksenaan kuitenkin Nokian 9000-sarja (2003– 2009), sekä 

Ngage pelipuhelin (2004–2005). Bouwman et al. (2014) mainitsee Nokian vuoden 2007 

julkaiseman N95:n olleen ensimmäinen todellinen älypuhelin. Vahteran (2015) mukaan 

hybridilaiteiden kategoria hyödyntää esimerkiksi kameran, pelikonsolin, musiikkisoitti-

men, sekä tietokoneen ominaisuuksia. Ensimmäisen kamerapuhelimen toi markkinoille 

Nokia vuonna 2002, esittelemällä N7650 mallinsa (Bouwman et al., 2014; Vahtera, 

2015). Vahtera (2015) on tutkimuksessaan maininnut Nokian 2000-luvun alkuvuosina 

markkinoimat hybridilaitteet ’yhden käyttötarkoituksen laitteiksi’. 

2.1.1 Kohti iPhonen aikakautta ja älypuhelimien uutta sukupolvea 

Westin ja Macen (2010) mukaan Apple onnistui vuonna 2007 markkinoille tuodulla 

iPhonella yhdistämään ensimmäisenä valmistajana teknologian, designin, sekä ohjelmis-

topuolen kehityksen. Ensimmäinen versio iPhonesta tuli myyntiin Yhdysvalloissa vuoden 

2007 kesäkuussa, erottuen heti joukosta. Siinä oli videontoistoon ja Web-käyttöön sovel-

tuva, isokokoisen kosketusnäyttö, sekä mm. zoom-toiminnolla varustettu käyttöliittymä, 
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joka oli suunniteltu erityisesti iPhonen kosketusnäyttöä varten (West & Mace, 2010). Ap-

plen iPhonessa hyödynnettiin jo vuosia aiemmin esitellyssä iPodissa tutuksi tullutta iOS 

laitealustaa, joka oli samankaltainen kuin Applen tietokoneissaan käyttämä OS X – käyt-

töjärjestelmä (West & Mace, 2010). Käyttöjärjestelmän tärkeyttä voidaan korostaa äly-

puhelimen kohdalla. Malykhina (2007) määrittelee käyttöjärjestelmän älypuhelimen oh-

jelmistolliseksi sydämeksi, joka pitkälti määrittelee älypuhelimen ominaisuudet, suori-

tuskyvyn, turvallisuuden sekä lisäosat.  

 

Länsimaiset kuluttajat, jotka olivat odottaneet ”todellista Internetiä” matkapuhelimiinsa, 

saivat sellaisen iPhonen myötä. Syntyi uusi ja hallitseva matkapuhelimen mobiilidatapal-

veluiden malli USA:ssa. (West & Mace, 2010; West, 2014.) Apple iPhonen isokokoinen, 

zoom-toiminnolla varustettu ja erityisesti iPhonea varten suunniteltu kosketusnäyttö, on 

Westin ja Macen (2010) mukaan auttanut Applea erottumaan kilpailijoistaan. iPhone on 

siinä mielessä ajatellen lähellä Hamkan (2014) määritelmää modernista älypuhelimesta. 

 

Jo varhaiset merkit osoittivat Westin ja Macen (2010) mukaan siihen suuntaan, että 

iPhonea käytettiin jokapäiväiseen Internetin selailuun, oli kyseessä sitten Wi-Fi-, 2.5 G, 

tai 3 G yhteydellä varustettu puhelin. Westin ja Woodin (2013) mukaan Applen iPhone 

kasvatti myyntiään erityisesti Pohjois-Amerikassa. Apple ei Westin ja Macen (2010) mu-

kaan yrittänyt ”luoda Internetiä uudelleen”, vaan sen sijaan se pyrki luomaan matkapu-

helimen uudelleen, tuomalla sen osaksi jo pitkälle kehittynyttä kiinteän Internetin ohjel-

mistoekosysteemiä, laajentaen samalla olemassa olevaa iTunes sisältöpalvelua, sekä 

muita osia liittyen järjestelmäintegraation osaamiseen yrityksessä.   

 

Vuonna 2008 Apple esitteli uuden version iPhonesta, iPhone 3G:n (West & Mace, 2010). 

Teknisessä mielessä uusi iPhone 3G tarjosi UMTS-taajuudella toimivan Web-selaimen, 

sekä vallankumouksellisen sovelluskehityslaitealustan sekä jakelukanavan. iPhonen App 

Storea pystyi hyödyntämään lisäksi Applen iPod Touch-laitteella (West & Mace, 2010). 

iPhone 3G:n Kehitystä jatkettiin edelleen vuonna 2009, uuden teknologian mahdollista-

essa pariteetin muodostamisen useiden kilpailevien puhelinmerkkien kanssa, sekä paran-

netun jakelukanavan kolmannen osapuolen ohjelmistoille sekä palveluille. (West & 

Wood, 2010.)  

 

iPhone on kohdannut myös toisenlaisia arvioita. iPhone ei Westin & Macen (2010) mu-

kaan ollut designin osalta täysin ”yksinvaltias” omana aikanaan. Vahtera (2015) korostaa, 

ettei iPhonen menestys ainakaan lähtökohtaisesti perustunut siihen, että sen ominaisuudet 

olisivat olleet teknisesti parempia verrattuna kilpailijoihin, kuten Nokiaan. Vahtera 

(2015) korostaa sen sijaan, että iPhonen menetys perustui vasta sen uudempien versioiden 

yhteydessä esiteltyyn kokonaiseen liiketoimintamalliin, jossa kuluttajille tarjottiin sa-

malla pääsy kolmannen osapuolen ohjelmistoihin.  

 

iPhonen mobiilikauppa App Store on osoittautunut valtavaksi menestykseksi, josta kertoo 

sen 2000-luvun lopun ja 2010-luvun aikana miljardibisnekseksi kasvanut liiketoiminta 

(Whitney, 2011, 2015) Lisäksi Whitneyn (2015) mukaan App Store tulee jatkossakin säi-

lyttämään selkeän kakkospaikan mobiiliohjelmistojen myynneissä Googlen Android 

Marketin jälkeen, kiitos useiden laitteiden joihin mobiiliohjelmistoja voi ladata. Kysei-

senä ajanjaksona mobiiliteknologian lähentyminen alkoi muuttaa koko alan kehityssuun-

taa siihen suuntaan, että mobiiliohjelmistoista tuli eräille yrityksille kannattavaa, asiak-

kaille arvoa tuottavaa liiketoimintaa (West & Mace, 2010; Tuunainen et al., 2011), sekä 

nykyään yhä jatkuvasti kiihtyvänä eräille yhtiöille jopa niiden puhelinmyynneistä saata-

viin voittoihin verrattavaa, miljardeja tuottavaa liiketoimintaa (Whitney, 2011, 2015). 
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2.1.2  Disruptiot 

Bower & Christensen (1995) esittelivät ensimmäisenä disruption teorian Harward Busi-

ness Review -artikkelissaan. Kyseinen artikkeli (Bower & Christensen, 1995) esitteli dis-

ruptiivisen teknologian käsitteen, joka vapaasti Suomennettuna tarkoittaa markkinahäi-

riötä aiheuttavaa teknologiaa. Vahtera (2015) määrittelee disruption geneeriseksi ter-

miksi kuvaamaan tarkoituksellista tai tahatonta muutoksen ruumiillistumaa, kuten inno-

vaatiota, joka vaikuttaa yritysten toimintoihin. Vahteran (2015, 42) painottaa lisäksi, että 

disruptioita ei pidä tarkastella lähtökohtaisesti negatiivisena ilmiönä, vaan sen sijaan ne 

voitaisiin nähdä, viitaten Prahaladin ja Bettisin (1995) tekemään tutkimukseen, eräänlai-

sina risteyskohtina, jotka kykenisivät muuttamaan niin kutsuttua ”hallitsevaa logiikkaa”.  

The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail (Chris-

tensen, 1997) esiteltiin ensi kertaa käsitteet disruptiivinen innovaatio sekä ylläpitävä in-

novaatio.  Christensenin (1997) mukaan disruptiiviset teknologiat ovat luonteeltaan sel-

laisia, että ne johtavat ainakin lyhyellä tähtäimellä huonompaan tuotteen suorituskykyyn 

kuin ylläpitävät teknologiat, joilla taas on taipumuksena johtaa parantuneeseen tuotteen 

suorituskykyyn. Lisäksi, disruptiiviset teknologiat tuovat Christensenin (1997) mukaan 

markkinoille hyvin erilaisen arvolupauksen kuin mitä niillä aiemmin on ollut tarjolla, lä-

hestulkoon aina tarjoten alemman tasoista suorituskykyä, eivätkä siten täytä valtavirran 

kuluttajien vaatimuksia niiden ominaisuuksien suhteen, joita he arvostavat. Disruptiiviset 

teknologiat siis yleisesti ottaen suoriutuvat markkinoille jo aiemmin vakiintuneita tuot-

teita huonommin, painottaa Christensen (1997). Kyseistä, alkuperäistä tutkimustietoa dis-

ruptiosta (Christensen, 1997) on seuraavissa kappaleissa täsmennetty, esimerkiksi uu-

demman tutkimustiedon (Christensen, 2015; Carr, 2005) tarjoamien esimerkkien avulla 

selitettynä. Alkuperäinen tutkimus disruptiosta (Bower & Christensen, 1995), jonka teo-

riasta liittyy kiinteästi juuri edellä mainittuun teknologiaan saapumiseen markkinoille 

haastamaan vakiintuneita yrityksiä, sekä mikä rooli vanhemmilla yritysjohtajilla on siinä 

yhtälössä.   

Bowerin ja Christensenin (1995) mukaan valtavirran asiakkaat ovat haluttomia käyttä-

mään disruptiivista tuotetta sellaisissa sovelluksissa, jotka he tuntevat, ja joita he ymmär-

tävät. Vasta sen jälkeen disruptiivisia teknologioita on taipumus käyttää, sekä arvostaa 

vain uusilla markkinoilla tai uusissa sovelluksissa; itse asiassa ne tekevät mahdolliseksi 

uusien markkinoiden nousemisen esiin (Bower & Christensen, 1995). Bowerin ja Chris-

tensenin (1995) mukaan jokin tietty teknologia, joka ei vielä tänään täytä kuluttajien vaa-

timuksia, saattaa hyvinkin saavuttaa ne myöhemmässä vaiheessa, edellyttäen kuitenkin 

sitä, että asioista perillä olevat teknologit todella uskovat tuon nimenomaisen uuden tek-

nologian kehittyvän markkinoiden asettamaa teknologisen kehityksen vaatimustasoa no-

peammin. Näin siis uusi teknologia on strategisesti kriittisessä asemassa, painottaa Bower 

ja Christensen (1995). 

Bower ja Christensen (1995) painottavat alkuperäisessä artikkelissaan myös kasvavien 

markkinoiden roolia, sekä ovat lisäksi korostaneet esimerkiksi sitä, että johtajien on va-

rottava aliarvioimasta senkaltaista uutta teknologiaa, joka ei heti ensi alkuun täytä heidän 

valtavirran asiakkaidensa vaatimuksia. Bower ja Christensen, 1995 kehottavat yrityksiä 

olemaan aliarvioimatta uuden teknologian mahdollisuuksia, korostaen siinä erityisesti 

johtotason roolin tärkeyttä tehdä päätöksiä, reagoida ajoissa uutta teknologiaa tuottaviin 

”pioneereihin”. Bower ja Christensen (1995) toteaa johtamisesta lisäksi esimerkiksi sen, 
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että parhaiten johdetut, vakiintuneet yritykset ovat jatkuvasti edellä oman teollisuuden-

alansa kilpailijoita, alkaen inkrementaalisista1 kehitysaskelista radikaaleihin, kokonaan 

uutta lähestymistapaa edustaviin teknologioihin. Johtajuuden roolia on tarkemmin analy-

soinut Christensen (1997), tutkimalla sitä miksi isot yhtiöt huolimatta hyvästä johtamis-

kulttuuristaan voivat ajautua vaikeuksiin.  Kyseinen ”varoitus” liittyy Christensenin 

(1997) kirjassa esitettyyn ajatukseen yritysjohdon roolista.   

Uudempia määritelmiä disruption teoriasta 

Kyseisen, runsaasti huomiota saaneen artikkelin (Bower & Christensen, 1995) jälkeen 

disruption teoriaa on päivitetty sittemmin useita kertoja, joista viimeisimpänä (Christen-

sen et al., 2015) pyrkien esimerkiksi löytämään yleisimpiä sudenkuoppia teorian sovelta-

misessa, sekä kartoittaa suurimpia käännekohtia teorian kehittäjien ajatusmaailmassa. 

Christensen (2015) toteaa lisäksi, että disruption teorian saavuttama menestys saattaa koi-

tua sille kohtalokkaaksi. Sull (2015) taas painottaa sitä, että liiketoiminnon aloja on ole-

massa paljon, eikä yhtä disruption teoriaa siten ole helppo soveltaa niihin kaikkiin. Sull 

(2015) kuitenkin toteaa, että Christensenin (1997) tekemällä työllä disruptiivisesta inno-

vaatiosta on niin vahva teoreettinen pohja, että se kokonaisuudessaan kykenee selittä-

mään enemmän asioita kuin mikään yksittäinen teoria. Kyseinen teos voidaan siten nähdä 

tärkeänä disruption teorian perusteoksena tässä luvussa. On kuitenkin olemassa tutkimus-

tietoa disruptiosta, joka on kyennyt haastamaan alkuperäisiä määritelmiä. Seuraavassa on 

esitelty merkittävimpiä disruption teoriaa kehittämään pyrkiviä teoreettisia parannuksia: 

”Innovaatio, joka esittelee koko joukon uudenlaisia ominaisuuksia, suorituskykyä, sekä 

hintavalikoimia suhteessa olemassa olevaan tuotteeseen, joka tuotteen esittelyn aikoihin 

on vähemmän houkutteleva yhdistelmä valtavirran asiakkaille, johtuen tuotteiden huo-

nommista ominaisuuksista suhteessa siihen, mitä ominaisuuksia nämä asiakkaat niissä 

arvostavat, sekä/tai korkeasta hinnasta – vaikkakin jokin toinen asiakasryhmä saattaa 

arvostaa näitä kyseisiä ominaisuuksia.” (Govindarajan & Kopalle, 2006, 15)  

Sandström (2010) mainitsee tutkimuksessaan edellä mainitun disruption määritelmän ol-

leen Christensenin (2006) mielestä parempi kuin hänen alkuperäinen vuoden 1997 mää-

ritelmänsä, sillä se kattaa laajemman alueen samasta ilmiöstä.  

Christensen (2015) on kuvannut autenttisessa esimerkissään Uberin, vuonna 2009 perus-

tetun ja yli 60 maassa toimivan liikennöintialan yrityksen toimintaa. Uberin kehittämä 

mobiilisovellus yhdistää asiakkaita applikaatioiden avulla halukkaisiin kyydin tarjoajiin. 

Ȕber on liikennöintialan yritys, joka on saavuttanut vahvan jalansijan Pohjois-Ameri-

kassa, jossa se selkeästi on mullistamassa taksialaa, saavuttaen valtavia liikevoittoja, jopa 

lähes 50 miljardia viimeisimpien tietojen mukaan. Kaiken lisäksi yrityksen liiketoiminta-

mallia on alettu ”imitoimaan” useiden startup-yritysten toimesta, sen ”markkinoita luo-

van” mallin ansiosta. (Christensen, 2015.) Edellä mainitusta huolimatta korostaan Chris-

tensen (2015) sitä seikkaa, ettei Uber ole aiheuttanut omalla alallaan disruptiota. Miksi 

                                                 

1 Disruption kontekstissa inkrementaalinen kehitysaskel tarkoittaa ylläpitävän innovaation (Christensen, 

1997) tuomaa, vähittäistä parannusta tuotteeseen. 
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Uber sitten ei ole aidosti disruptiivinen, kuten Christensen (2015) tekstissään väittää, sii-

täkin huolimatta, että kyseinen yritys on hänen mukaansa muovaamassa uudelleen koko 

oman alansa liiketoimintamallia. On siis etsittävä syy sille, miksi Uber ei menestymises-

tään huolimatta ole ollut disruptiivinen yritys, huolimatta siitä, että disruptioon liittyy 

useiden tutkimusten mukaan (Vahtera, 2015; Bouwman et al., 2009; Christensen et al., 

2015; Christensen & Raynor, 2003) hyvin voimakkaasti juuri kasvavien markkinoiden 

rooli. Seuraavassa on esitetty Christensenin (2015) selitys sille, miksi Uber ei ole aidosti 

disruptiivinen yritys alallaan. 

On olemassa kahdenlaista disruptiivisen innovaation tyyppiä, joita Christensenin (2015) 

mukaan ovat uusien markkinoiden jalansijat, sekä markkinoiden alaosan jalansijat. 

Christensenin (2015) mukaan disruptiivinen innovaatio saa alkunsa jommastakummasta 

edellä mainituista kahdesta ryhmästä, eikä Uber edusta kumpaakaan niistä. Näin tapahtui 

Christensenin (2015) mukaan sen takia, että Uber ensi alkuun tähtäsi valtavirran markki-

noille, toisin kuin disruptiivisia innovaatioita tuottavat yritykset, jotka ensin tähtäävät 

alemman hintaluokan asiakaskategoriaan tai ilman kategoriaa oleviin asiakasryhmitty-

miin, ja vasta sen jälkeen suuntaavat mielenkiintonsa valtavirran asiakkaita kohtaan.  Uu-

sien tutkimusten määritelmät ovat selkeästi haastaneet vanhempien teoreettisten määri-

telmien, kuten Christensenin (1997) teorian disruptiivisesta innovaatiosta, joka kulkee 

markkinoilla alhaalta-ylös -tyyppisesti. Palataksemme takaisin alkuperäiseen tutkimuk-

seen disruptiivisista teknologioista, innovaatioista jotka ainakin lyhyellä tähtäimellä joh-

tavat huonompaan tuotteen suorituskykyyn, voidaan paremmin ymmärtää se miksi Uber 

ei lopulta ollutkaan aidosti disruptiivinen innovaatio, vaikka se Christensenin (2015) mu-

kaan päällisin puolin siltä vaikuttikin. Uber edusti Christensenin (2015) mukaan jo alun 

alkaenkin parempaa suorituskykyä. Kyseinen ominaisuus Uberissa kuvastaa Christense-

nin (1997) määritelmää ylläpitävästä innovaatiosta, joka tuo inkrementaalisia eli vähit-

täisiä parannuksia markkinoilla olevan tuotteen ominaisuuksiin.  

Uudempi tutkimustieto disruptiosta (Christensen, 2015) pyrkii lisäksi kartoittamaan teo-

rian yleisimpiä sudenkuoppia, pyrkien estämään sen, ettei disruptiosta tule ”muotisanaa”. 

Christensenin (1997) teoria disruptiivisesta innovaatiosta kirjassa The Innovator’s Di-

lemma on kohdannut myös kritiikkiä, sillä Carrin (2005) mukaan sen tarjoama malli, jossa 

disruptiivinen innovaatio esitetään alhaalta-ylös tyyppisenä, olisi virheellinen. Carr 

(2005) korostaa erityisesti sitä seikkaa, että Christensenin (1997) tarjoama malli voi mah-

dollisesti olla jopa vaarallinen sen vuoksi, että sitä seuraamalla yritysten johtoportaassa 

saatetaan hänen mukaansa jättää huomioimatta hyvin epätyypillinen disruption muoto – 

sellainen joka ei ilmaannu alempaan, vaan sitä vastoin korkeimpaan hintaluokkaan. Hy-

vänä esimerkkinä edellä mainitun kaltaisesta innovaation markkinoille tulosta käy Apple 

iPhone, joka tuotiin ensiksi markkinoille ylläpitävänä innovaationa, ja joka myöhemmin 

hinnan laskiessa siirtyi alempiin hintaluokkiin, jolloin siitä Vahteran (2015) mukaan 

muodostui valtavirran markkinat vallannut ylhäältä-alas -tyyppinen disruptiivinen inno-

vaatio (Carr, 2005).  

 

Nokian puhelinliiketoiminta joutui 2000-luvulla disruption kohteeksi 

Vahteran (2015) pitkittäistutkimuksen mukaan Nokian puhelinliiketoiminta joutui 2000-

luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana uusien valmistajien, kuten Applen uuden 

iPhonen aiheuttaman disruption kohteeksi. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 
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valmistajat kuten Apple ja Google toivat markkinoille uudenlaisia älypuhelinekosystee-

mejä, joiden sisällä laitevalmistajien kyky tuottaa asiakkailleen arvoa mobiilidatapalve-

luiden avulla on korostunut valtavasti (West & Wood, 2013; West & Mace, 2010; Tuu-

nainen et al., 2011). Vahtera (2015) korostaa iPhonen disruptiivisuuden Vahtera (2015) 

mainitsee Nokian kokeneen puhelinliiketoiminnassaan disruptiota teknologian (puheli-

met, älypuhelimet, hybridilaitteet ym.), markkinoiden (uusi kilpailu, tarve ekosysteemi-

palveluille sekä ratkaisuille ym.), sekä sääntelyn osalta (mobiilidatayhteydet, wi-fi, ym.).  

Nämä kolme disruption ilmenemismuotoa limittyvät Vahteran (2015, 164) mukaan ajal-

lisesti vuosivälille 2003–2012, jossa vuoden 2008 aikana tapahtui ensimmäinen suurempi 

puhelinliiketoiminnan lasku. 

Nokian kokemat teknologiset disruptiot ajoittuvat Vahteran (2015) mukaan hieman pi-

demmälle ajanjaksolle kuin markkinoiden disruptiot, kertoen lähinnä siitä, että markki-

noiden muutokset ovat teknologian kehitystä nopeampia. Sääntelyn disruptioiden koh-

dalla ovat pisimmät aikasyklit, sillä sääntelyllä on Vahteran (2015) mukaan yhteys talou-

dessa ja politiikassa tapahtuviin muutoksiin. Älypuhelinmarkkinoilla sääntely tarkoittaa 

operaattoreiden mahdollisuuksia vaikuttaa puhelimien markkinointiin, kuten Nokian ta-

pauksessa kävi USA:n markkinoilla (Vahtera, 2015; West, 2014; West & Wood, 2013). 

Cordin (2014) mukaan Nokia ei ollut kovinkaan tyytyväinen USA:n operaattoreiden vaa-

timuksiin sen suhteen, mitä teknisiä ominaisuuksia niissä tulisi olla, sekä miltä niiden 

tulisi näyttää ja tuntua kädessä.  

Huomio on siirtynyt yksittäisistä toimijoista kokonaisten liiketoimintaekosysteemien2 vä-

liseen kilpailuun, joihin myös älypuhelinliiketoiminnan voi laskea kuuluvaksi yhtenä osa-

tekijänä. Bouwman et al. (2014) korostaa tutkimuksessaan sitä, että Nokia ei osannut laa-

jentaa ekosysteemiä MeeGo-laitealustansa ympärille.    

Disruption syntyminen Nokian puhelinliiketoiminnassa on ollut suhteellisen hidas ja sa-

malla arvaamaton prosessi. Siinä useat eri teknologian, markkinoiden sekä poliittisiin 

päätöksiin liittyvät muutosvaiheet 2000-luvulla ovat olleet vaikuttamassa toisiinsa. No-

kian puhelinliiketoiminnan kurssi oli juuri noussut vuonna 2007, kunnes se lähti heti seu-

raavana vuonna jyrkkään laskuun. (Vahtera, 2015.) Selitys Nokian nopeaan laskuun löy-

tyy sekä Applen vuoden 2007 kesällä myyntiin tulleesta iPhonesta, sekä siihen vuonna 

2008 tehdyistä parannuksista ja mobiiliohjelmistokauppa App Storesta (West & Mace, 

2010). Alkuperäinen iPhone esitteli maailmalle helppokäyttöisen ja samalla ylivoimaiset 

Internet-selailuominaisuudet omaavan laitteen (West & Mace, 2010). iPhoneen ajan 

myötä tulleet tekniset parannukset, vahva markkinointi USA:ssa, vallankumouksellinen 

mobiiliohjelmistolaitealusta sekä jakelukanava, ja laitteen ajan myötä alennettu hinta nos-

tivat sen myyntiä (West & Mace, 2010). Lisäksi West ja Mace (2010) painottaa erityisesti 

sitä seikkaa, ettei Nokia kyennyt mobiilikauppa Ovin avulla vastaamaan Applen haastee-

seen, vaan Ovi sai huonot arviot useilta käyttäjiltään tulleessaan markkinoille vuonna 

2009.   

Nokian puhelinliiketoiminnan disruptioita on tarkasteltu teknologian ja markkinoiden li-

säksi myös poliittisten päätösten näkökulmasta. Joillakin markkinoilla, kuten USA:ssa ja 

                                                 

2 Mooren (1993) mukaan liiketoimintaekosysteemissä yritykset yhteistyössä kehittävät ominaisuuksia uu-

den innovaation ympärille: he työskentelevät yhteistyöhaluisesti ja kilpailukykyisesti tukeakseen uusia 

tuotteita, tyydyttääkseen asiakkaiden tarpeita, sekä lopulta yhdistääkseen siihen uuden innovaatiokierrok-

sen.  
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Kiinassa operaattoreilla on hallitseva rooli mobiilissa arvoketjussa (Vahtera, 2015). 

Bouwmanin et al. (2014) mukaan Nokia joutui USA:ssa paikallisten operaattoreiden, eri-

tyisesti Cingularin ja Verizonin vahvan määräysvallan alle, niiden ollessa puhelintoimit-

tajien sijasta alueen päämarkkinoijia. Bouwman et al. (2014) korostaa sitä seikkaa, ettei 

Nokian onnistunut USA:ssa brändätä puhelimiaan, sillä yritys oli riippuvainen operaatto-

reiden kanssa tehdyistä sopimuksista. Sääntelyn disruptiot eivät aina kulje ajallisesti sa-

maan tahtiin esimerkiksi markkinoiden kehityksen kanssa, kuten voidaan havaita Nokian 

kohdalla olleen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. (Vahtera, 2015, 164). 

2000-luvun lopun puhelinoperaattoreiden roolin Vahtera (2015, 164) näkee erityisen voi-

makkaasti heikentäneen juuri Nokian tilannetta, samaan aikaan kun uudet Applen ja 

Googlen ekosysteemit tulivat kilpailuun mukaan vuodesta 2007 eteenpäin. Kuten edelli-

sessä kappaleessa kerrottiin, voidaan vuodesta 2008 eteenpäin merkittävästi korostaa kas-

vaneiden mobiilimarkkinoiden disruptiivista vaikutusta (Vahtera, 2015; West & Mace, 

2010). 

Pyrittiin selvittämään aiemmasta tutkimustiedosta se, mikä vaikutus Nokian johtotason 

tekemillä strategisilla valinnoilla oli suhteessa älypuhelimen kontekstissa 2010-luvulla 

tapahtuneeseen disruptioon. Vahteran (2015, 42) mukaan disruptioita ei pidä tarkastella 

lähtökohtaisesti negatiivisena ilmiönä. Sen sijaan ne voitaisiin Vahteran (2015, 42) mie-

lestä, viitaten Prahaladin ja Bettisin (1995) tekemään tutkimukseen, nähdä eräänlaisina 

risteyskohtina, jotka kykenisivät muuttamaan niin kutsuttua ”hallitsevaa logiikkaa”. Ky-

seinen logiikka-ajattelu (Prahalad & Bettis, 1986), sen alkuperäisessä muodossaan edus-

taa sitä maailmankatsomusta tai liiketoiminnan hahmottamista, sekä niitä hallinnon työ-

kaluja, joiden avulla saavuttaa päämääriä, sekä tehdä päätöksiä kullakin liiketoiminnan 

alueella. Hallitsevaan logiikkaan (Prahalad & Bettis, 1995) kiinteästi liittyvä käsite or-

ganisatorinen älykkyys on ristiriidassa Nokian johtotasolla 2000-luvulla tehtyjen päätös-

ten kanssa (Steinbock, 2010; Aspara et al., 2011b). Nokian älypuhelinliiketoiminnassa se 

ilmeni korostuneesti aikana, jolloin yrityksen kilpailijat jo keskittyivät mobiilipalveluiden 

avulla tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen (West & Mace, 2010; Tuunainen et al., 2011).  

 
Apple iPhonen disruptio Nokian älypuhelinmarkkinoita kohtaan 
 
 

Vahtera (2015) havainnut Applen löytäneen älypuhelinmarkkinoilta aseman, jossa sille 

ei ollut havaittavissa lainkaan kilpailua muiden valmistajien taholta. Apple on siten on-

nistuneesti kyennyt iPhonea lanseeratessaan hyödyntämään sinisen meren strategiaa 

(Kim & Mauborgne, 2006), joka on jo aiemmin tutkimuksessa esitelty strategia, ja joka 

liittyy siten osaltaan disruptioon. Kuten aiemmassa tutkimuksessa on disruption teorian 

yhteydessä mainittu, on disruptiivinen innovaatio (Christensen, 1997) sellainen innovaa-

tio, joka toisin kuin inkrementaalisia parannuksia tarjoava ylläpitävä innovaatio (Chris-

tensen, 1997), tarjoaakin kilpailijoihin nähden jopa huonompia tuotteen ominaisuuksia. 

Vahteran (2015) mukaan osissa tutkimuksista disruptiivinen innovaatio on arvioitu sen 

kyvyksi strategisin keinoin tuottaa arvoinnovaatioita (Kim & Mauborgne, 2005). Sinisen 

meren strategia (Kim & Mauborgne, 2005) on sikälikin merkittävä strateginen keino, että 

sitä hyödyntämällä Applen ei tarvinnut lähteä lainkaan kilpailemaan Nokian kanssa sa-

moista markkinoista, vaan sen sijaan se kykeni hyödyntämään Nokian jo aiemmin käyt-

tämiä vahvuuksia, kuten sen edistyksellisiä valmistusmenetelmiä, sekä suurtuotantoa 

(Vahtera, 2015). Kyseinen asia saattaa antaa ainakin osittain vastauksen siihen, miksi Ap-

ple onnistui niin hyvin raivaamaan itselleen aseman älypuhelinmarkkinoilla, sekä hank-

kimaan merkittäviä ja vuosittain jopa miljardeja tuottavia lisävoittoja (Whitney, 2011, 

2015) kehittämällään App Store ohjelmistokaupalla, sekä lisäksi iTunes palvelulla josta 

pystyi lataamaan mm. ääntä ja videoita (West & Mace, 2010). Apple ei Westin ja Macen 



17 

(2010) mukaan yrittänyt ”luoda Internetiä uudelleen”, vaan sen sijaan se pyrki luomaan 

matkapuhelimen uudelleen, tuomalla sen osaksi jo pitkälle kehittynyttä kiinteän Interne-

tin ohjelmistoekosysteemiä, laajentaen samalla olemassa olevaa iTunes sisältöpalvelua, 

sekä muita osia liittyen järjestelmäintegraation osaamiseen yrityksessä.   

 

AppleApple iPhone edusti Vahteran (2015) mukaan niin sanottua ylhäältä-alas -tyyppistä 

disruptiivista innovaatiota (Carr, 2005). Se voidaan nähdä merkittävänä havaintona, poi-

keten alkuperäisestä näkemyksestä merkittävästi. Disruptiivinen innovaatio on alkuperäi-

sen teoreettisen tutkimuksen (Christensen, 1997) mukaan alhaalta-ylös -tyyppinen, jossa 

innovaatio tuodaan markkinoille alimpaan hintakategoriaan toisin kuin Applen tapauk-

sessa oli. Vahteran (2015) mukaan Apple iPhonen disruptiivisuus ei olekaan selitettävissä 

kyseisen tuotteen paremmuudella verrattuna esimerkiksi Nokian vastaaviin puhelinmal-

leihin. Sen sijaan Vahtera (2015, 179) toteaa, että Apple iPhone ei tarjonnut samaan ai-

kaan markkinoilla olleisiin Nokian puhelimiin verrattuna mitään sellaista poikkeavaa, 

jota Nokian puhelinmallit eivät jo olisi tarjonneet. 

2.1.3   Sinisen meren strategia ja punaisen meren strategia  

Sinisen meren strategia (Kim & Mauborgne, 2005) tarkoittaa yritysten keinoa saapua 

markkinoille tilaan, jossa ei esiinny vielä lainkaan kilpailua. Sinisen meren strategia (Kim 

& Mauborgne, 2005) on tärkeässä osassa aiemmassa tutkimuksessa, sillä Vahteran (2015) 

mukaan se on yrityksille keino aiheuttaa disruptiota kilpailijoille tyhjässä markkinatilassa 

arvoinnovaation (Kim & Mauborgne, 1997) keinoin. Kyseinen, aiempi tutkimus arvoin-

novaatioista (Kim & Mauborgne, 1997) perustuu tutkimustietoon, joka on kerätty yli 

30:lta yrityksestä ympäri maailmaa, 30:lta eri teollisuudenalalta viiden vuoden ajanjakson 

aikana. Lisäksi se sisältää tutkimustietoa yli 100:ta liiketoiminnon käynnistämisestä, 

joista suurin osa, eli 86 % on inkrementaalisia parannuksia tuotejulkaisuihin. Niistä voit-

toa kertyi lopulta vain 39 %, kun taas todellisten arvoinnovaatioiden kohdalla, jotka kat-

toivat tuotejulkaisuista ainoastaan 14 %, kertyi lopulta 61 % kokonaisvoitoista. (Kim & 

Mauborgne, 1997.) Teorian arvoinnovaatioista (Kim & Mauborgne, 1997) voidaan siten 

nähdä olevan hyvin samankaltainen kuin sinisen meren strategia (Kim & Mauborgne, 

2005), jossa on esitetty täsmälleen samat tutkimustulokset liiketoimintojen osalta kuin 

alkuperäisessäkin tutkimuksessa (Kim & Mauborgne, 1997). Sinisen meren strategiaan 

liittyy yhtenä osana Strategiakangas (Kim ja Mauborgne, 2005), joka on yrityksille keino 

kartoittaa markkinoiden kilpailutilannetta. Strategiakangas voi auttaa selvittämään, mihin 

investoidaan eniten jo ennestään tunnetussa markkinatilassa (Kim & Mauborgne, 2005).   

Kehitys 2000-luvulla alkoi kulkea suuntaan, jossa teknologia yhdenmukaistui, globali-

saation trendi voimistua, sekä valtioiden väliset kaupanteon esteet kaatua. Sen kautta yri-

tyksille syntyi kasvava tarve saada raivattua itselleen tyhjää markkinatilaa. (Kim & Mau-

borgne, 2005.) Yksinkertaistettuna sinisen meren strategia (Kim & Mauborgne, 2005) 

tarkoittaa, että niiden luomisella on tarkoituksena saada hinnat alas, mutta kuitenkin sa-

malla tuottaa kuluttajille mahdollisimman paljon arvoa. Kim ja Mauborgnen (2005) mu-

kaan sinisen meren strategiasta tekee kestävän sen koko systeemiä painottava lähesty-

mistapa. Se tarkoittaa Kim ja Mauborgnen (2005) mukaan sitä, että asiakkaan saama arvo 

koostuu yrityksen hyödyllisyydestä sekä asiakkaille tarjotuista hinnoista. Lisäksi Kim & 

Mauborgne (2005) painottaa sitä, että sinisen meren strategia voidaan saavuttaa vain sil-

loin, kun yrityksen hyödyllisyys, hinta, sekä kustannustoimet ovat oikein kohdistettuja.  
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Markkinatilan hyödyntämiseen liittyy myös muita strategisia keinoja. Punaisen meren 

strategia (Kim & Mauborgne, 2005) kuvaa sitä tilannetta, jossa markkinoilla esiintyy jo 

lähtökohtaisesti niin paljon kilpailevia yrityksiä, ettei uusille tulijoille ole enää mahdol-

lista löytää omaa markkinatilaa. Kim ja Mauborgne (2005) painottaa tutkimuksessaan sitä 

seikkaa, että (yritysten) on tärkeää kyetä liikkumaan menestyksekkäästi punaisessa me-

ressä ohittaen kilpailijoitaan. Lisäksi Kim ja Mauborgne (2005) painottavat sitä seikkaa, 

että punaisen meren strategia tulee aina olemaan läsnä liikemaailmassa. Samalla Kim & 

Mauborgne (2005) korostavat sitä seikkaa, että uutta kasvua ja voittoja saavuttaakseen, 

täytyy yritysten kyetä hyödyntämään myös sinisen meren strategiaa (kts. myös sivu 18)  

2.1.4  Apple iPhone aiheutti kilpailijoilleen disruptiota 

Nokiaa koskevassa pitkittäistutkimuksessa on Vahtera (2015) havainnut Applen löytä-

neen iPhonen lanseeratessaan sille markkinoilta tilan, jossa innovaatiolle ei ollut havait-

tavissa lainkaan kilpailua muiden valmistajien taholta. Apple on sillä tavoin toimiessaan 

Vahteran (2015) mukaan kyennyt onnistuneesti hyödyntämään sinisen meren strategiaa 

(Kim & Mauborgne, 2006). Sinisen meren strategia voidaan nähdä merkittävänä strate-

gisena keinona älypuhelinmarkkinoilla. Kyseistä strategiaa hyödyntämällä Applen ei tar-

vinnut lähteä kilpailemaan Nokian kanssa samoista markkinoista, vaan se Vahteran 

(2015) mukaan kykeni hyödyntämään Nokian jo aiemmin käyttämiä vahvuuksia, kuten 

sen edistyksellisiä valmistusmenetelmiä, sekä suurtuotantoa.  

 

Apple on 2010-luvulle tultaessa kyennyt keräämään App Store ohjelmistopalvelullaan 

merkittäviä, jopa useiden miljardien dollarien suuruisia voittoja (Whitney, 2011, 2015).  

Jo sitä ennen Applen iPhonessa pystyi hyödyntämään iTunes palvelua, josta pystyi lataa-

maan mm. ääntä ja videoita (West & Mace, 2010). Apple ei Westin ja Macen (2010) 

mukaan yrittänyt ”luoda Internetiä uudelleen”, vaan luomalla matkapuhelimen uudelleen. 

Lisäksi tuomalla matkapuhelimen osaksi Internetin ohjelmistoekosysteemiä, laajentaen 

samalla olemassa olevaa iTunes sisältöpalvelua, sekä muita osia liittyen järjestelmäinteg-

raation osaamiseen yrityksessä. Applen lisäksi mobiiliohjelmistokauppoja perustivat 

muutkin suuret mobiilialan yritykset. Elokuun 2008 ja helmikuun 2009 välisenä aikana 

avattiin useita mobiiliohjelmistokauppoja, kuten Windows Market Place, RIM:n Black-

Berry App World, sekä Windows Marketplace for Mobile (West & Mace, 2010). Westin 

ja Macen (2010) mukaan yksikään vuosina 2008 ja 2009 avatuista mobiiliohjelmistokau-

poista ei kuitenkaan kyennyt vastaamaan App Storen valikoimaan laajuuteen sekä suosi-

oon.  

 

Apple iPhone edusti Vahteran (2015) mukaan niin sanottua ylhäältä-alas tyyppistä dis-

ruptiivista innovaatiota (Carr, 2005). Disruptiivinen innovaatio on alkuperäisen teoreetti-

sen tutkimuksen (Christensen, 1997) mukaan nimenomaan alhaalta-ylös -tyyppinen, eli 

ei siten tavoittele heti markkinoille tullessaan korkeamman hintaluokan ostajakuntaa. 

Vahteran (2015) mukaan Apple iPhonen disruptiivisuus ei ollutkaan selitettävissä kysei-

sen tuotteen teknisellä paremmuudella sen kilpailijoihin nähden. Vahtera (2015, 179) to-

teaa, että Apple iPhone ei tarjonnut samaan aikaan markkinoilla olleisiin Nokian puheli-

miin verrattuna mitään sellaista poikkeavaa, jota Nokialla ei olisi ollut samaan aikaan 

tarjota omassa puhelinmallistossaan. Vahtera (2015) korostaa sitä seikkaa Applen koh-

dalla, että iPhone kehittyi disruptiiviseksi vasta hinnan laskiessa, sekä innovaatioon myö-

hemmin yhdistetyn liiketoimintamallin myötä.  
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2.2  Nokian puhelinliiketoiminnan vaiheet vuosina 1996–2011 

Tässä luvussa esitellään Nokian puhelinliiketoiminnan kehitys alkaen vuodesta 1996 ja 

sekä päättyen vuoteen 2011. Tässä luvussa on jaettu Nokian puhelinliiketoiminta kol-

meen vaiheeseen: vuosiväleille 1996–2004, 2004–2008, ja 2008–2011. Aluksi tässä lu-

vussa on esitelty Nokian merkittävimmät liiketoiminnan muutokset, sekä organisaation 

uudelleenjärjestelyt vuodesta 1996 alkaen, vuoteen 2004 saakka, jolloin Nokian puhelin-

liiketoiminnan yksikössä oli jälleen edessä suuri organisaatiomuutos. Sen jälkeen on esi-

telty Nokian puhelinliiketoiminnan vaiheet vuoden 2004 organisaatiomuutoksesta al-

kaen, aina vuoden 2011 loppuun saakka, jolloin Nokiassa oli käynnistynyt siirtymävaihe 

Windowsin laitealustaan. Viimeisenä tässä luvussa on esitelty kyseisen ajanjakson mer-

kittävimmät tapahtumat kuten Nokian Symbian-hankinta, Ovi mobiilikaupan julkaisut, 

MeeGo-laitealustan hylkääminen vuonna 2011, sekä siirtyminen käyttämään Windowsin 

laitealustaa samana vuonna. 

2.2.1 Nokian puhelinliiketoiminnan vuodet 1996–2004 

Nokian nousu menestykseen alkoi vuonna 1996  
 

Nokia vähensi liiketoimintojensa hajauttamista vuoden 1996 liiketoiminnan uudistuk-

sessa, jättämällä jäljelle vain kaksi liiketoimintoa: matkapuhelimet sekä mobiilin telever-

kon liiketoiminnot (Aspara et al., 2011b). Nokian liiketoiminnan piiriin kuuluivat vielä 

vuonna 1990 esimerkiksi kumituotteet, kulutuselektroniikka (mm. televisiot), sekä infor-

maatiosysteemit (mm. tietokonelaitteet sekä ohjelmistot). Muutos perustui Asparan et al. 

(2011b) mukaan siihen, mikä oli liiketoimintojen senhetkinen maineeseen perustuva si-

joitus. Vielä vuoden 1987 liiketoimintamallissa (NokiaCorp87) Nokian strategiaan kuului 

olla yksi suurimmista kansainvälisille pörssimarkkinoille listautuneista yrityksistä Euroo-

pan mittakaavassa. NokiaCorp95 toi mukanaan pyrkimyksen kansainvälistymiseen, jol-

loin yrityksen tavoitteisiin kuului pelkkien Euroopan markkinoiden sijasta olla yksi suu-

rimmista kulutustavaratuotteita valmistavista yrityksistä koko maailmassa. Kyseisen, 

kansainvälisen strategian menestyminen oli nyt matkapuhelimien, sekä mobiilin telever-

kon toimintojen varassa. (Aspara et al., 2011a.) Näin yhtiö oli profiloitunut ensimmäistä 

kertaa puhtaasti matkapuhelinliiketoiminnan alan yritykseksi, ja hajautuneesta mo-

nialayrityksestä oli kehittymässä ensi kertaa eurooppalainen teknologiakonserni (Stein-

bock, 2010).  

 

Nokia kehitti 1990-luvun alkupuolella ensimmäisen matkapuhelimien elämäntyyliseg-

mentoinnin kohdeasiakkailleen. Neljä tärkeintä elämäntyylisegmenttiä olivat linssiluteet 

(haluavat tehdä toisiin vaikutuksen, enimmäkseen miespuoliset, trendikkäät, hauskanpi-

täjät), suunnannäyttäjät (teknologiaorientoituneet, miespuolisia, kaipaavat uusimpia lait-

teita ja toimintoja), sosiaalisten kontaktien etsijät (perhe ja ystäväsuhteet tärkeitä, nais-

puolisia, käyttävät matkapuhelinta henkilökohtaisiin tarpeisiin), sekä korkealentoiset 

(urasuuntautuneet, miespuolisia, kaipaavat tehokkuutta, käyttävät runsaasti tekstiviesti- 

ja datapalveluita). (Ketola, 2002.) Elämäntyylisegmentointiin tarvitaan käyttäjän arkielä-

mästä yksityiskohtaista tai perusteellista informaatiota, korostaa Ketola (2002). Vuonna 

2003 Nokiassa perustettiin uusi älypuhelimien asiakassegmentointimalli, ”Mindstyles”. 

Se syntyi laajamittaisen asiakaskyselyn perusteella, joita oli tehty esimerkiksi USA:ssa, 

Kiinassa, Brasiliassa, Japanissa and Saksassa. (Bouwman et al., 2014.) 
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1990-luvun lopulla Nokia toi markkinoille ensimmäisen WAP-yhteysominaisuuksilla va-

rustetun matkapuhelimen, mediapuhelin Nokia 7110:n (Bouwman et al., 2014). WAP tar-

josi mobiilipankkipalveluja, lottopalveluja, sekä matkustuspalveluja (vuonna 1999) 

(Bouwman et al., 2009). WAP oli yksinkertaistettu versio kiinteässä Internetissä käyte-

tyistä protokollista (West & Mace, 2010).  

 

Nokiassa oli vuonna 2002 suoritettu merkittävä liiketoiminnallinen muutos, jossa organi-

saatio jaettiin neljään pääosastoon: Nokia Mobile Phones, Nokia Networks, Nokia Ven-

ture Organization, ja Nokia Research Centre (NRC) (Bouwman et al., 2014). Nokia oli 

lisäksi puhelinliiketoiminnassa kasvun uralla. Vahteran (2015) mukaan Nokia toimi tek-

nologisen yhteenliittymisen ”keihäänkärkenä” esitellessään ensimmäisen kamerapuheli-

mensa vuonna 2002. Tapahtumia oli myös operaattoripuolella. Sonera oli tunnettu hyvin 

vahvana, ja se oli kyennyt uudistumaan 1990-luvun aikana, sekä lisäämään työnteki-

jöidensä osaamistasoa (Sölvell & Porter, 2011). Vuonna 2002 myös Sonera ja Telia Mo-

bile yhdistyivät. Tämä tapahtui kolme vuotta sen jälkeen, kun Suomessa oli myönnetty 

ilmaiseksi kaikille neljälle 3G (UMTS) operaattoreille lisenssit 20 vuodeksi, ensimmäi-

senä valtiona maailmassa. Yhdistymisen seurauksena lisenssien alkuperäisistä saajista 

toinen, Telia, joutui luopumaan yhdestä lisenssistään. (Bouwman et al., 2009; Sölvell & 

Porter, 2011.) Suomessa tehtiin kokeiluja 3G-yhteyksien käytössä vuonna 2003 esimer-

kiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. UMTS:n (3G) käyttöönotto kuitenkin siirtyi 

vuoteen 2004 saakka. (Bouwman et al., 2009.) 

 

Vuosituhannen vaihteessa digitaalisten GSM-liittymien osuus oli maailmanlaajuisesti 69 

%. CDMA:n osuus maailmanmarkkinoista oli 13 %, TDMA:n 10 %, ja japanilaisen PDC 

systeemin osuus 8 %. Kaksi ensin mainittua digitaalista standardia kehittyivät Yhdysval-

loissa. Huomattava seikka on se, että teknisesti identtiset digitaaliset standardit olivat 

maailman mittakaavassa kilpailijoita keskenään. (Sölvell & Porter, 2011.) Tutkimusten 

mukaan kilpailua esiintyi myös teknologisissa standardeissa. Nokian yhdessä Sonyn, 

Ericssonin, sekä pienen yhdysvaltalaisyrityksen Phone.com:in kanssa kehittämä 

Bluetooth kehitettiin 1990-luvulla. Bluetooth oli langaton standardi, joka oli suunniteltu 

lyhyen etäisyyden tiedonsiirtoon. Bluetooth sai myöhemmin pääkilpailijakseen Wi-Fi:n. 

Bluetoothin etuja olivat Wi-Fi:iin verrattuna sen pieni virrankulutus sekä huomattavasti 

alhaisempi hinta, vaikkakin Wi-Fi tarjosi sitä huomattavasti suuremman kaistanleveyden. 

(Sölvell & Porter, 2011.)    

  

Hybridilaitteet syntyivät 2000-luvun alkupuolella, Vahteran (2015) mukaan markkinoi-

den tarpeesta kehittää ’yhden käyttötarkoituksen’ laitekategoria, jossa yhdistellään mat-

kapuhelimen ominaisuuksia erikoislaitteen, kuten musiikkisoittimen, kameran, tai peli-

konsolin kanssa. Yksi esimerkki hybridilaitteesta, jota Nokia markkinoi 2000-luvun al-

kupuolella, oli puhelimen ja pelilaitteen ominaisuuksia yhdistelevä N-Gage vuodelta 

2003 (Bouwman et al., 2014), ja toisena voidaan mainita XpressMusic -puhelimet, jotka 

kuuluivat yhtenä alikategoriana Nokian markkinoimaan Live-tuoteperheeseen (Stein-

bock, 2010, 180).  

 

1990-luvulla syntynyt PDA-hybridilaitteiden kategoria (West & Wood, 2013) ei ole lain-

kaan yhteydessä myöhempään hybridilaitteiden kategoriaan, jota Vahteran (2015) mu-

kaan Nokia alkoi markkinoida 2000-luvun alkuvuosina. Vahteran (2015) mukaan hybri-

dilaitteet edustivat ensimmäisiä ilmentymiä laitteista, joista sittemmin kehittyi varsinai-

nen älypuhelimien kategoria. Vahtera (2015) mukaan Nokian hybridilaitteet eivät kuulu 

älypuhelimiin, vaan Nokian Nseries puhelimet, joissa oli useita hybridilaitteiden ominai-
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suuksia yhdessä, olivat lähempänä älypuhelinta. Bouwmanin et al. (2014) mukaan puhe-

linta ja pelikonsolia yhdistelevä Ngage edusti Nokialle laitemarkkinoinnille tyypillistä 

linjaa, jossa se tarjosi erityistä laitetta juuri tietylle asiakassegmentille.  

 

Mobiiliverkkoja oli kolmenlaisia, digitaaliset 2G (GSM), ja 2.5G (EDGE), sekä laaja-

kaistaverkko 3G (WCDMA) (Sölvell & Porter, 2011). Edellä mainituista verkkoyhteyk-

sistä oli 2000-luvun alkuvuosina kehittynyt johtavia mobiiliyhteyksiä, korostaa Sölvell & 

Porter (2011). Nokiassa oli nyt siirrytty digitaali- ja laajakaistaverkkojen aikaan. Verk-

koja rakennettiin myös koko ajan lisää. (Sölvell & Porter, 2011.) 2000-luvun alkuvuosina 

Nokiassa tehtiin merkittäviä liiketoiminnan muutoksia (Bouwman et al., 2014; Steinbock, 

2010). Näinä vuosina Nokia alkoi voimakkaasi panostaa kehittyville alueille, markkinoi-

den halpapuhelimia, kuten hyvin myynyt 1000-sarja, sekä hybridilaitteita, kuten pelipu-

helin Ngage (Bouwman et al., 2014; Vahtera, 2015). Panostus kehittyville alueille vain 

lisääntyi vuosikymmenen loppua kohden, erityisesti Kiinan ja Intian markkinoille (Stein-

bock, 2010). 

2.2.2 Nokian puhelinliiketoiminta vuosina 2004–2011 

Vuoden 2004 organisaatiomuutos ja multimedian aikakausi Nokiassa 

Vuonna 2004 Nokiassa Steinbockin (2010) mukaan siirryttiin maailmanlaajuisen kilpai-

lun kiristyttyä kohti yhtenäisempää liiketoimintamallia. Steinbock (2010) korostaa No-

kian reagoineen oikeaan aikaan Microsoftin asettaessa sille uhkaa markkinoilla. Nokia 

toi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä markkinoille uusia digitaali-

siin multimediapalveluihin, musiikintoistoon, valokuvaukseen sekä videokuvaukseen tar-

koitettuja Nseries-malleja (Steinbock, 2010; Bouwman et al., 2014; Vahtera, 2015). Li-

säksi sähköposti, sekä mobiilili-TV kuuluivat Nseriesin ominaisuuksiin (Vahtera, 2015), 

sen lisäksi että laitteilla pystyttiin hyödyntämään maailmanlaajuisia kolmannen sukupol-

ven matkapuhelinyhteyksiä (Sölvell & Porter, 2011).  

Nseries oli Steinbockin (2010) mukaan juuri se Nokian mallisarjoista, jonka avulla yritys 

kehitti itselleen hyvin vahvan aseman siihen aikaan voimakkaasti kehittyneillä älypuhe-

linmarkkinoilla. Vahtera (2015) on maininnut Nseriesin edistyksellisenä multimedialait-

teena, viitaten termillä siihen, mikä oli Nokian kyseisen mallisarjan esittelyn aikainen 

laitekategoria. Muissakin tutkimuksissa (Bouwman et al., Steinbock, 2010) Nseriesin yh-

teydessä esiintyvänä kyseinen multimedialaite-termi voidaan siten yhdistää älypuheli-

meen. Toisaalta Steinbock (2010) korostaa seikkaa, vaikka Nokia loikin älypuhelimien 

kategorian, onnistui Apple vasta vuosia myöhemmin tuomaan käyttäjäystävällisiä ratkai-

suja kyseiseen älypuhelimien kategoriaan. 

  

Bouwmanin et al. (2014) määritelmän mukaan Nokian Nseries oli edistynyt älypuhelin-

mallisto varustettuna multimediaominaisuuksilla sekä kehittyneillä (verkko)yhteyksillä. 

Bouwman et al. (2014) painottaa erityisesti sitä, että juuri Nseriesin mallien N71, N73 ja 

N80 myötä Nokian strategia (digitaalisen) yhteenliittymisen suhteen kävi kaikista selvim-

min ilmi. Ketolan (2002) mukaan, kun älylaitteissa tuodaan yhteen eri teknologioita, tai 

niihin lisätään uusia ominaisuuksia, tulee aina esiin kysymys siitä, miten muutokset vai-

kuttavat laitteen sisäiseen tai ulkoiseen yhdenmukaisuuteen.   

 

Vuonna 2007 Nokiassa luotiin uudet maailmanlaajuiset segmentoinnit puhelinmalleille, 

yhteensä 12 kategoriaan neljässä pääsegmentissä (Bouwman et al., 2014; Vahtera, 2015). 
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Jo 1990-luvun alkupuolella Nokiassa oli käynnistynyt perinne luoda puhelimille elämän-

tyylisegmentointi (Ketola, 2002). Bouwmanin et al. (2014) mukaan vuosina 2007–2008 

Nokia toimi mobiilimarkkinoilla aiemmista lähtökohdista poiketen. Uudessa segmentoin-

nissa Nokia pääsegmenttejä olivat Metsärannan (2007) mukaan ne, jotka viittasivat kor-

keampaan osallistumiseen, kuten Nuoret kokemuksen etsijät, jotka haluavat välitöntä lii-

tettävyyttä, edistyneitä tietoliikenneyhteyksiä, musiikkia, sekä kaikki yhdessä-tyyppisen 

tietokoneominaisuuksilla varustetun laitteen (Bouwman et al., 2014).   

 

Vuosivälillä 2004–2008 Nokiaa pidettiin Vahteran (2015) mukaan innovatiivisena alal-

laan, yrityksen markkinaosuuden lisäksi kasvaessa vuosi vuoden jälkeen.  
 
Vuoden 2008 organisaatiomuutos ja puhelinliiketoiminnan alamäki 

Vuoden 2008 alussa Nokiassa tehtiin organisaatiomuutos, jossa vuoden 2004 alussa pe-

rustetut kolme puhelinliiketoiminnan yksikköä, Mobile Phones, Multimedia, sekä Enter-

prise Solutions yhdistettiin Devices & Services -liiketoimintayksikön alle. Steinbockin 

(2010) mukaan alkuvuodesta 2008 Olli-Pekka Kallasvuo julkisti oman ”Dream Tea-

minsa”, johon kuuluivat viime aikoihin asti3 Anssi Vanjoki, Kai Öistämö, Niklas Savan-

der, Richard A. Simonson, ja Mary T. McDowell. Nokia hankki vuonna 2008 omistuk-

seensa Symbianin loput osakkeet, omistaen nyt 100 % yhtiöstä, josta se oli 2000-luvun 

aikana vähän kerrassaan lisännyt osaomistustaan, alkaen tehdä siitä avointa laitealustaa 

(West & Wood, 2013).  

 

Alla olevassa kaaviossa (Bouwman et al. 2014) on esitetty puhelinvalmistajien vuosittai-

nen puhelimien tuotantomäärä laitetoimittajille. Voidaan tehdä havainto Nokian asteittai-

sesta romahduksesta alkaen vuodesta 2007 eteenpäin aina vuoteen 2014, kun taas erityi-

sesti Applen, sekä Android-laitealustaa käyttämään siirtyneen Samsungin kurssit vastaa-

vasti alkoivat nousta kyseisellä aikajaksolla. Kyseinen ajanjakso voidaan nähdä vuosien 

2008–2011 aikana käynnistyneen uusien älypuhelinvalmistajien aikakautena, joka ai-

heutti Nokialle ja useille muille Symbian-valmistajille markkinoiden disruptiota (Vah-

tera, 2015). 

                                                 

3 Steinbock (2010) kuvaa Nokian organisaation kokoonpanoa vielä kirjan kirjoittamisen hetkellä. 
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Kaavio 1.  Puhelinvalmistajien vuosittainen puhelimien tuotantomäärä laitetoimittajille. 

Lähde: Bouwman et al. (2014) 

Vuoden 2011 helmikuussa Nokiassa ilmoitettiin yrityksen olevan kuvainnollisesti ’pala-

valla lautalla’, samalla kun yritys esitteli uuden strategiansa sekä siihen liittyvät raken-

teelliset muutokset (Vahtera, 2015). Nokian kilpailijoiden lanseeraamat disruptiiviset in-

novaatiot, etenkin Applen iPhone4, App Store mobiiliohjelmistokauppa, sekä Googlen 

avoimen lähdekoodin Android laitealusta useine puhelinvalmistajineen, olivat jo vuoteen 

2011 mennessä painaneet Nokian puhelinliiketoiminnan kurssin alas (Vahtera, 2015). 

Vahtera (2015) painottaa sitä, että useiden disruptioiden seurauksena Nokian älypuhelin-

liiketoiminta, kuten myös yrityksen peruspuhelimien myynti, olivat kääntyneet lopulli-

seen laskuun jo vuonna 2007. Vahtera (2015) on huomioinut tutkimuksessaan sen, että 

Nokian peruspuhelimien myynti pysyi vielä 2010-luvun alkupuolella kohtalaisen hyvänä. 

Vahtera (2015) esittää tutkimuksessaan teknologisen yhteenliittymisen käynnistyneen jo 

2000-luvun alkupuolella, aikana jolloin lisäksi koettiin nopeaa kehitystä mobiiliyhteyk-

sien suhteen. Kuten alla olevassa tekstissä (siteerattu, Vahtera, 2015, 179) voidaan ha-

vaita, oli Nokiassa jo vuonna 2004 osattu ennustaa kyseistä teknologian yhteenliittymistä 

Pekka Ala-Pietilän toimesta seuraavaan tapaan:  

 
“Perinteiset rajanvedot telekommunikaation, informaatioteknologian, sekä viihdeteolli-

suuden välillä ovat nopeaan tahtiin hämärtymässä… (Pekka Ala-Pietilä, 2004, siteerattu, 

Vahtera, 2015, 179) 

 

Nokian epäonnistuminen hybridilaitteiden osalta voi Vahteran (2015) mukaan selittyä 

sillä, että useita laitteita yhdistelevät Nseriesin kaltaiset laitteet olivat hybridilaitteiden 

’muutoksen ruumiillistuma’ ja siten lähempänä nykyistä älypuhelinta. Nokian strategiset 

päätökset, erityisesti vuosina 2006–2010, kuten maailmanlaajuisten segmenttien strate-

gian luonti (Bouwman et al., 2014), eivät palvelleet digitaalisen yhteenliittymistä tarkoi-

tusta. Nokian älypuhelinliiketoiminta alkoi sen sijaan 2000-luvun lopulla kokea kilpaili-

joiden aiheuttamaa disruptiota sekä teknologian, markkinoiden, että sääntelyn osalta 

                                                 

4 Vahteran (2015) mukaan Apple iPhone oli ylhäältä-alas tyyppinen disruptiivinen innovaatio (Carr, 2005). 
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(Vahtera, 2015). Vahteran (2015) mukaan disruptiot ovat konkreettisesti nähtävissä jo 

vuonna 2008 Applen ja Googlen oltua markkinoilla vasta hyvin vähän aikaa.  

 

Nokia ei Bouwmanin et al. (2014) mukaan onnistunut laajentamaan Linux-pohjaista 

Meego-laitealustaansa N9 laitetta pidemmälle vuonna 2011. Bouwmanin et al. (2014) 

mukaan Nokian lukuisat puhelimet useissa eri kategorioissa täytyi räätälöidä erikseen so-

piakseen yhteen Ovin kanssa, rakentamalla kaikille niistä oma käyttöliittymänsä. Nokian 

pyrkimys tehdä Symbianista avointa laitealustaa epäonnistui, kun se vuonna 2010 julkaisi 

40 miljoonaa riviä avointa Symbian koodia, joka Westin ja Woodin (2013) mukaan oli 

kaikkien aikojen suurin yksittäinen avoimen lähdekoodin julkaisu. Symbianissa oli paljon 

viruksia, eikä se toiminut Nokian kosketusnäyttöjen kanssa toivotulla tavalla, ja lisäksi 

Nokian vuonna 2010 markkinoille tuotu N8 jossa oli uusin Symbian^3 versio, sai huonot 

arviot käyttäjiltään (Jindal & Munjal, 2012). Nokialla oli samaan aikaan käytössä kolme 

päällekkäistä laitealustastrategiaa. Lisäksi Nokian uudet Lumia-älypuhelimet olivat 

myynneissä vuonna 2012 Symbian^3 puhelin N8:aa jäljessä. Vuonna 2014 Nokia toi 

markkinoille X-sarjan, jonka tuli Bouwmanin et al. (2014) mukaan toimia varasuunnitel-

mana, jos uudet Lumia-puhelimet tulevat epäonnistumaan.   

2.3  Nokian puhelinliiketoiminnan keskeisimpiä malleja 

Analysoitaessa sitä, mitkä yksinomaan Nokian esittelemistä puhelinmalleista on nähty 

merkittävimpinä, on lähdettävä liikkeelle 1990-luvun lopulta, jolloin Nokia esitteli en-

simmäisiä PDA-puhelimiaan, kuten esimerkiksi 9000 Communicator (West & Wood, 

2008). Kyseinen puhelintyyppi oli eräänlainen ”PDA-hybridipuhelin” jossa oli Westin ja 

Woodin (2013) mukaan sekä tulevan älypuhelimen että ”peruskännykän” ominaisuuksia. 

Ei siis vielä tuolloin puhuttu varsinaisesta, ensimmäisestä Nokia-merkkisestä älypuheli-

mesta. Yhtä älypuhelimen kehityslinjaa edustaneista PDA-tyyppisistä puhelimista voi 

mainita vielä PDA-tyyppisen (PDA-hybridi) 9210:n vuodelta, sekä 7650:n vuodelta 2002 

(West & Wood, 2013). Lisäksi, Nokia oli jo vuonna 1999 tuonut markkinoille ensimmäi-

sen WAP-puhelimensa, 7110:n (Bouwman et al., 2014). Bouwman et al. (2014) kuvaa 

7110:aa mediapuhelimeksi, eikä siten vielä aseta sitä kuuluvaksi älypuhelimien kategori-

aan.  

 

2000-luvun alkupuolella Nokia toi markkinoille useita merkittäviä puhelinmalleja, mu-

kaan lukien yrityksen ensimmäinen älypuhelinmalli 6600 vuonna 2003, sekä ensimmäi-

nen maailmanlaajuisesti markkinoitu NFC-puhelin 6630 vuonna 2004 (Bouwman et al., 

2014). Tärkeää on lisäksi mainita Nokian peruspuhelimien suuri suosio 2000-luvun alku-

puolella. Peruspuhelimista yrityksen kaikkien aikojen parhaisiin myyntilukuihin noussut 

mallisarja oli Nokia 1000, sekä siinä erityisesti 1100 ja 1110 mallit, joita kumpaakin myy-

tiin maailmanlaajuisesti yli 250 miljoonaa kappaletta (Bouwman et al., 2014.) Älypuhe-

limien lisäksi juuri Nokian peruspuhelimien osuutta yrityksen puhelinliiketoiminnassa on 

syytä korostaa. Vahteran (2015) mukaan Nokia piti vielä vuonna 2009 maailman ykkös-

paikkaa puhelinvalmistajana, ottaen huomioon sekä älypuhelimet että peruspuhelimet, 

mutta oli vuoteen 2013 mennessä jo menettänyt älypuhelimien markkinat. Bouwman et 

al. (2014) kuitenkin toteaa Nokian epäonnistuneen ”älypuhelimen toisessa tulemisessa” 

2010-luvulla, menettäen siten 2000-luvun korkean markkinaosuutensa.  

 

Vahteran (2015) mukaan Nokia toimi mobiilialan kehityksen ”keihäänkärkenä”, esitel-

lessään vuonna 2002 markkinoiden ensimmäisen kamerapuhelimen. Nokian Nseries oli 

vuonna 2005 markkinoille tuotu, Vahteran (2015) mukaan edistyksellinen älypuhelimien 
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tuotekategoria, johon kuuluvilla laitteilla pystyi esimerkiksi selaamaan Internetiä, käyttä-

mään mobiili-TV:tä, soittaman musiikkia, sekä lähettämään sähköpostia. Bouwmanin et 

al. (2014) mukaan Nseries-mallien, kuten esimerkiksi N71, N73, N80, N82 N90, N 92, N 

95, ja N97, myötä Nokian strategia digitaalisen yhteenliittymisen suhteen tuli selvimmin 

ilmi. Bouwman et al. (2014) mainitsee Nokian vuonna 2007 esittelemän N95 mallin ol-

leen todellinen älypuhelin, joka sisälsi GPS:n sekä Nokia mapsin yhdistelmän. Lisäksi 

N97:ssä oli korkealuokkainen pääkamera, kakkoskamera videopuheluita varten, ääni- ja 

videontoistotoiminnot, sekä liiketoimintasovellukset. Se pystyi lisäksi hyödyntämään 

vaihtoehtoisia langattomia verkkoyhteyksiä, ja käyttämään sekä JAVA:aa että Symbia-

nia. (Bouwman et al., 2014.)  
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3  Tutkimuksen lähestymistapa 

Tässä luvussa esitellään tutkimuskysymys, tutkimustehtävät ja – tavoitteet. Lopuksi esi-

tellään tämän tutkimuksen sisällönkuvailun prosessit, sisällönanalyysi, tiedonanalysointi, 

tiedon rajaus ja lopuksi tutkimuksen luotettavuuden arviointi. 

3.1    Tutkimustehtävä ja tavoitteet 

Tässä luvussa käytiin läpi tutkimustehtävä sekä tutkimuksen tavoite. Analysoitiin sitä, 

mikä tehtävä tällä Nokia-aiheisella tutkimuksella nähtiin olevan, sekä mitä tavoitteita sen 

suorittamiselle asetettiin.   

Tutkimukselle asetettiin seuraava tutkimuskysymys: 

Millä aikajaksolla Nokian puhelinliiketoiminnan johtotason strateginen päätöksenteko 

aiheutti yksikön toiminnan menestykselle suurimmat esteet?  

Tässä tutkimuksessa oli tärkeimpänä yksittäisenä tehtävänä analysoida Nokian puhelin-

liiketoiminnassa yrityksen johtohenkilöiden suorittamia strategisia päätöksiä. Etsittiin tä-

hän tutkimukseen vuodesta 1996 alkaen Nokian puhelinliiketoiminnassa tapahtuneita 

strategisia muutosvaiheita. Siltä ajalta etsittiin vaihetta, jonka kuluessa Nokiassa tämän 

tutkimuksen mukaan viimeistään havaittiin merkkejä alkaneesta negatiivisesta kehityk-

sestä, erityisesti Nokian sisällä mutta myös koko puhelinliiketoiminnan alalla. Tuon ta-

pahtumaketjun sisällä tässä tutkimuksessa korostui Nokian johdon lausuntojen analysoi-

minen. Niiden tavoitteiden myöhemmän toteutumisen tai toteutumattomuuden perus-

teella tämä tutkimus analysoi sitä, kuinka Nokian johtotasolla lopulta onnistuttiin strate-

gisissa tavoiteasetteluissa vaikeimman ajanjakson sisällä. Käymällä läpi Nokian julkaise-

mia tiedotteita, vuosiraportteja, sekä muita aineistoja pyrittiin tässä tutkimuksessa yksi-

tyiskohtaisesti selvittämään Nokian puhelinliiketoiminnassa tehtyjen päätösten taustoja. 

Tämä tutkimus etsi sekä menestykseen johtaneita strategisia päätöksi Nokian puhelinlii-

ketoiminnassa, sekä lisäksi niitä jotka johtivat yrityksen huonoon tulokseen. Tavoitteena 

oli analysoida yksityiskohtaisemmin sitä vaihetta, tai useampia vaiheita, jolloin tämän 

tutkimuksen mukaan Nokian puhelinliiketoiminnassa oli tapahtunut muutos huonompaan 

suuntaan. Kyseisistä liiketoiminnan vaiheista analysoitiin juuri niitä tekijöitä, joilla oli 

tämän tutkimuksen mukaan selvästi suurin vaikutus tapahtumien kulkuun Nokian puhe-

linliiketoiminnassa.  

Tämä tutkimus jakoi Nokian puhelinliiketoiminnan vaiheet uusien organisaatiorakentei-

den, sekä niille johtotason asettamien liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Tässä tut-

kimuksessa se tarkoitti sitä, että jokaista strategisten tavoiteasettelujen osalta selkeästi 

poikkeavaa ajanjaksoa käsiteltiin ajallisesti omana kokonaisuutenaan. Näin tämä tutki-

mus eteni kronologisesti vuodesta 1996 aina vuoteen 2011 saakka, joka oli jaettu yhteensä 

kolmeen eri ajanjaksoon. Tämä tutkimus etsi jokaisen ajanjakson sisällä tapahtuneita asi-

oita, liittyen Nokian johtotason antamiin lausuntoihin, liiketoiminnan tunnuslukuihin, 

sekä uusien puhelinmallien menestymiseen kyseisellä ajanjaksolla. Tärkeänä tehtävänä 

oli tässä tutkimuksessa analysoida uusien puhelimien käyttäjäkokemuksia. Tämä tutki-
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mus pyrki analysoimaan, olivatko Nokian suunnittelemat puhelinmarkkinoinnin strate-

giat onnistuneita, tarkastelemalla laitteiden saamia käyttäjäkokemuksia sekä testipalaut-

teita. Sillä tämä tutkimus pyrki luomaan kiinnostavan katsauksen Nokian lähihistorian 

tapahtumista, uusien puhelimien käyttäjien sekä testaajien näkökulmasta juuri kun uudet 

mallit olivat tulleet myyntiin. Lisäksi tämä tutkimus pyrki analysoimaan Nokian kykyä 

kehittää innovaatioillaan markkinoiden disruptiota.  

3.2   Sisällönkuvailun prosessi ja tavoitteet 

Tässä luvussa esitellään sisällönkuvailun prosessia ja tavoitteita, käymällä läpi se miten 

tutkimuksessa edettiin valittaessa siihen sopivaa aineistoa.  

Ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin tähän tutkimukseen valittujen dokumenttien sisäl-

töön. Niitä olivat Nokian englannin ja suomen kielellä julkaisemat vuosiraportit, sekä 

Nokian julkaisemat tiedotteet sekä pörssitiedotteet. Nokian puhelimien kattavat käyttäjä-

testit, käyttäjien mielipiteet käytettävyydestä, sekä käyttäjien mielipiteet Nokiassa suori-

tetuista strategisista päätöksistä, olivat myös mukana tämän tutkimuksen aineistoa valit-

taessa. Myöhemmin mukaan tutkimukseen valittiin myös useita Nokian puhelinliiketoi-

mintaan liittyviä, ei-tieteellisiä artikkeleita.  

Prosessin toisessa vaiheessa analysoitiin sisältöjä ja kolmannessa vaiheessa analysoinnin 

tulosten esittäminen käytössä olevien dokumentaatiokielen avulla (Saari & Tuomi, 2009). 

Tämän prosessin aikana muodostui sisällönkuvailu ja tavoitteet spesifisyydestä, tyhjen-

tävyydestä ja suuntautumisesta sekä näiden lisäksi johdonmukaisuus. Spesifisyys tarkoit-

taa, miten spesifisen asioiden perusteella dokumentteja on mahdollista kuvailla käytetyn 

aineiston asiasanaston pohjalta ja joka vaikuttaa puolestaan suoraan hakumahdollisuuk-

siin. Tyhjentävästi dokumentointi eli kuvattiin dokumentointia eli kuinka paljon annettiin 

indeksoitaessa kuvailutermejä tarkoittaen tyhjentävyyttä. 

3.3    Sisällönanalyysi 

Tutkimus toteutettiin hyödyntämällä siinä aineistolähtöistä sisällönanalyysia, joka oli 

luonteeltaan kvalitatiivinen menetelmä, joten näin ollen tutkimus oli laadullinen. Työka-

luna aineistolähtöinen sisällönanalyysi on hyvä, lähinnä aineiston vaihtelevuuden vuoksi. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009). Laadullinen analyysi toteutui siten, että tutkittava aineisto 

läpikäytiin perusteellisesti. Analyysin jälkeen aineisto jaettiin kahteen teemaan. 

Sisällönanalyysi oli käyttökelpoinen menetelmä tähän tutkimustyöhön. Weberin (1990) 

mukaan sisällönanalyysi on hyödyllinen tekniikka, koska sen avulla ihmisten on mahdol-

lista löytää ja kuvailla erilaisten tahojen, kuten yksilön, ryhmän tai instituution painopis-

tettä, tai sosiaalista huomiota.  

 

Weberin (1980) mukaan sisällönanalyysin avulla voi tehdä päätelmiä tekstistä käyttäen 

joukkomenettelyjä, ja että tekstin tutkiminen voi paljastaa "ryhmien, instituutioiden tai 

yhteiskuntien kulttuurillisia malleja". Krippendorffin (2004) mukaan sisällönanalyysi 

paljastaa sosiaalisia todellisuuksia, jotka muutoin ”ovat liian monimutkaisia saavutetta-

vaksi muilla keinoilla”. Jokaisessa sisällönanalyysissä on oltava selkeät puitteet, jonka 

tarkoituksena on palvella kolmea tarkoitusta: ohjailevaa, analyyttista, sekä metodologista. 
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Lisäksi sisällönanalyysissä on tärkeää tietää mitä tietoa analysoi, miten määrittelee, sekä 

mistä väestöstä otanta on. (Krippendorff, 1980.)  

Sisällönanalyysia voi käyttää tunnistamaan lukuisia erilaisia kulttuurillisia elementtejä 

symbolisissa järjestelmissä (Krippendorff, 1980). Oli tärkeä löytää erilaisista tekstiaineis-

toista kulttuurillisia piirteitä. Näin voitiin analysoida esimerkiksi Nokian merkitystä Suo-

messa, sekä yrityksen brändiä maailmanlaajuisesti, verrattuna sen kanssa kilpaileviin yri-

tyksiin.   

Berelsonin (1952) mukaan sisällönanalyysin avulla voi paljastaa propagandatekniikoita, 

sekä tunnistaa ihmisryhmien asenteita, kiinnostuksen kohteita, sekä arvoja (“kulttuurilli-

sia malleja”). Nokian puhelinliiketoiminnan yritysjohdon strateginen päätöksentekokyky, 

sekä ihmisten käyttäjäkokemukset puhelimista olivat niitä asioita, joita etsittävistä teks-

teistä pyrittiin havaitsemaan sisällönanalyysin avulla. Otettiin tutkimuksessa selvää, voi-

daanko kyseisestä tekstimassasta sisällönanalyysia hyödyntämällä havaita Berelsonin 

(1952) mainitsemia piirteitä kuten propagandatekniikoita. 

3.4 Tiedon analysointi 

Tämän tutkimus oli lähtökohdiltaan deduktiivinen, päättely oli teorianmuodostukseltaan 

yleisestä yksittäiseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–99.) Päättely edellytti tutkittua tietoa 

Nokian yritysstrategian vaiheista alkaen 90-luvun lopulta, käyttäjäkokemuksista, sekä 

disruption teoriasta, johon uudet ilmiötä koskevat havainnot voitiin peilata ja siten veri-

fioida tuloksiin. Jotta lähestymistavan edellytykset täyttyivät, tuli tutkimukseen etsiä ai-

kaisempia tutkimustuloksia Nokian puhelinliiketoiminnan vaiheista 1990-, 2000- ja 

2010-luvulta. 

 

Analyysin avulla etsittiin Nokian puhelinliiketoimintaa käsittelevistä teksteistä merkityk-

siä. Kuvattiin dokumenttien sisältöä sanallisesti. Tarkoituksena oli luoda sanallinen ja 

selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Järjestelemällä aineisto tiiviiseen ja selkeään muo-

toon, lisää informaatioarvoa, saa selkeän ja yhtenäisen informaationkokonaisuuden 

(Tuomi & Sarajärvi, 2004). Analyysillä luotiin selkeyttä aineistoon, jotta voitiin tehdä 

selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä. Analysoimalla ilmisisältöjä (manifest content), näin 

piilossa olevat viestit jäivät tulkitsematta, eivätkä omat mielikuvat johdatelleet tutkimuk-

sen tuloksia.  

Aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin kuuluivat aineiston pelkistäminen, klusteroiminen 

ja abstrahointi. Käytiin läpi ja etsittiin alkuperäisaineistosta samankaltaisuuksia ja /tai 

eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa tarkoittavat käsitteet ryhmiteltiin ja yhdisteltiin 

luokaksi ja nimettiin luokka sisältöä kuvaavalla nimikkeellä. Aineiston abstrahoinnin 

avulla erotettiin tutkimuksen kannalta oleellinen tieto. Sen perusteella muodostettiin teo-

reettinen käsitteistö. Jatkamalla abstrahointia yhdisteltiin luokituksia niin kauan kuin se 

oli aineiston näkökulmasta mahdollista. Näin muodostui yleiskäsitteiden avulla kuvaus 

tutkimuskohteesta.   

Sisällönanalyysin avulla on mahdollista ottaa tarkasteluun hyvinkin suuria tietomääriä 

(Krippendorff, 1980.)  
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3.5 Tiedon rajaus 

Tutkimustietoa rajattiin koskemaan Nokian liiketoiminnan strategian muutoksia. Tutki-

muksen tapahtumat ajoittuivat 1990-luvun lopun, 2000-luvun ensimmäisen vuosikymme-

nen, sekä 2010-luvun alun tapahtumiin Nokiassa. Historiallinen rajaus oli tarpeellinen 

tutkimuksen kannalta tehdä 1990-luvulle. Sillä tavoin tutkimuksessa pystyttiin tarkaste-

lemaan Nokiaa puhtaasti mobiili- ja televerkon liiketoiminnan aloille keskittyneenä yri-

tyksenä.  

 

Krippendorffin (1980) mukaan sisällönanalyysissa tietomäärät voivat helposti kasvaa sel-

laiseksi, ettei niitä yksi ihminen enää kykene hallitsemaan. Lisäksi voi tulla vastaan hyvin 

paljon sellaista tietoa, joka on kyllä sinänsä tärkeää teknistä informaatiota, mutta ei lo-

pulta kuitenkaan palvele tutkimustehtävää, jonka tehtävänä on löytää kulttuurillisia ele-

menttejä viestien taustalta, sekä johtopäätösten muodostamista niiden kautta sisällönana-

lyysia apuna käyttäen. 

 

Tutkimus keskittyi lähes kokonaisuudessaan Nokian puhelinliiketoiminnan sisäisiin ta-

pahtumiin, sekä siinä ainoastaan Nokian omiin liiketoimintastrategioihin. Vain muutamat 

yksittäiset havainnot tutkimuksessa koskivat älypuhelinmarkkinoiden muita valmistajia, 

kuten Applea. Tutkimuksessa analysoitiin Nokian älypuhelinliiketoiminnassa suoritettuja 

strategisia toimenpiteitä. Siinä tutkimus keskittyi analysoimaan erityisesti Nokian johto-

tason henkilöiden kykyä johtaa yritystä erilaisissa markkinatilanteissa. Analysoitiin sitä, 

kuinka Nokian johtotason henkilöt näkivät oman yrityksensä tilanteen, sekä lisäksi sa-

malla koko markkinoiden tilanteen. Siinä suhteessa tutkimus pyrki analysoimaan Nokian 

johdon ymmärrystä puhelinliiketoiminnan uusimmista trendeistä.   

 

Tutkimuksessa analysoitiin lisäksi sitä, osattiinko Nokiassa kehittää ja tuoda markkinoille 

disruptiivisia innovaatioita. Siinä tutkimus keskittyi muutamiin Nokian innovaatioihin, 

analysoiden niiden potentiaalia aiheuttaa disruptiota. Tutkimuksessa rajattiin yleisesti pu-

helinmallien tarkastelu koskemaan vain muutamia yksittäisiä, strategisessa mielessä tär-

keäksi havaittuja malleja ja mallisarjoja. Tutkimus ei analysoinut lainkaan Nokian malli-

sarjoja, jotka se havaitsi jääneen alhaisiin myyntilukuihin. Tutkimuksessa analysoitiin 

Nokian älypuhelimia, halpapuhelimia, kommunikaattoreita, sekä musiikkipuhelimia. 

Tutkimus ei analysoinut tarkemmin Nokian peruspuhelimia, yrityspuhelimia, sekä tablet-

teja. Markkina-alueista tutkimus analysoi tarkimmin Pohjois-Amerikkaa, Eurooppaa, 

sekä Aasiaa.  

  

Maantieteellinen rajaus koettiin olevan tutkimuksessa tärkeää. Tutkimuksessa analyysi 

keskitettiin niille alueille, joilla nähtiin Nokian eniten panostavan puhelinliiketoiminnas-

saan markkinointiin. Lisäksi tärkeänä rajauksena tutkimuksessa nähtiin, ja tutkittavana 

olivat erityisesti ne Nokian liiketoiminnan muutosvaiheet, joiden merkittävyys Nokian 

puhelinliiketoiminnan kannalta voitiin nähdä olevan merkittävässä roolissa. Nokian 

osalta rajattiin johtotason reagointia kilpailijoiden tuottamiin innovaatioihin, kuinka yri-

tyksessä sekä sen ylimmässä johdossa osattiin reagoida esimerkiksi teknologisiin, sekä 

markkinoiden muutoksiin.  

 

Tutkimuksessa keskityttiin yksittäisiin ”vedenjakajiin”, tarkoittaen niitä Nokian puhelin-

liiketoiminnassa suoritettuja strategisia päätöksiä, joilla oli tämän tutkimuksen mukaan 

suurin vaikutus yrityksen puhelinliiketoimintaan pitkällä aikajaksolla. Tärkeää oli lisäksi 

ottaa tarkasteluun koko puhelinliiketoiminnan alaan vaikuttavia ilmiöitä. Ne rajattiin 
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tässä tutkimuksessa koskemaan Nokian kilpailijoiden uusia tuoteinnovaatioita, verkko-

teknologioiden nopeaa kehitystä, sekä koko alaan liittyvää pitkän aikavälin muutosvai-

hetta. Sellaiseksi koettiin tässä tutkimuksessa digitalisaatio, josta tässä tutkimuksessa kä-

siteltiin erityisesti ilmiön 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolenvälin jälkeistä 

kehitystä. 

3.6  Luotettavuuden arviointi   

Eettisen ajattelun keskeisenä tehtävänä oli tutkijana tunnistaa oikea ja väärä, ja siten pyr-

kiä edistämään toivottuja asioita sekä välttämään epätoivottuja. Luotettavuuskriteerit oli-

vat tarpeettomia, mutta se millainen merkitys annettiin puhelinliiketoiminnan eri aika-

kausille, oli tärkeää. Tutkijalla on vapaus määritellä itse tutkimuksen luotettavuusarvioon 

käytettävät mittarit (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Tähän tutkimukseen perustettiin luotetta-

vuuden arvioinnin kriteerit väljästi. 

 

Suuri aineisto, jonka tämä tutkimus havaitsi Nokian Internet-sivuilta löytyvän, lisäsi tut-

kimustulosten luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa käytetyt Suomen ja Englannin kielellä 

julkaistut Nokian tiedotteet sekä vuosiraportit, nähtiin alkuperäisinä asiakirjoina, sekä hy-

vin luotettavina tiedonlähteinä. Näin nähtiin tässä tutkimuksessa siksi, koska kaikki No-

kian vuosiraportit vuodesta 2003 vuoteen 2016 saakka, ovat ladattavissa pdf-tiedostoina 

yrityksen verkkosivuilla. Lisäksi Nokian julkaisemat tiedotteet on arkistoitu vuodesta 

1996 alkaen (Suomeksi 1998 alkaen) ja ovat vapaasti käytettävissä.  

 

Tässä tutkimuksessa käytettyjä Nokia-aiheisia aineistoja, jotka eivät olleet Nokian Inter-

net-sivustolta peräisin, tämä tutkimus piti korkeintaan kohtalaisen luotettavana lähdeai-

neistona. Ei voitu tässä tutkimuksessa olla täysin varmoja, mistä eräiden Nokia-aineisto-

jen lähdeaineisto on hankittu. Sellaisia aineistoja olivat Nokian puhelimien käyttäjätestit, 

puhelimien myyntiluvuista kertovat artikkelit, puhelinmyyntilukujen tilastoinnit, sekä 

Nokian strategisista tapahtumista kertovat ei-tieteelliset artikkelit. Osa Nokian artikke-

leista, joita tähän tutkimukseen käytettiin, perustui haastatteluaineistoon. Osa Nokian pu-

helimien testi- ja käyttäjäkokemuksista kerättiin tähän tutkimukseen Suomenkielisiltä In-

ternet-sivuilta, ja osa taas Englannin kielisiltä sivustoilta.  

 

Tämä tutkimus käytti vapautta itse määritellä sen, täyttääkö käytettävissä oleva Nokian 

lähdeaineisto luotettavuuden kriteerit (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Todettiin, että Nokian 

Internet-sivuilta ladattavat lähdeaineistot, kuten tiedotteet sekä erityisesti vuosiraportit, 

täyttivät luotettavuuden kriteerit.   

 

Laaja ymmärrys puhelinliiketoiminnasta sekä siellä ilmenevistä markkinoiden ilmiöistä, 

kuten disruptiosta, saattoi tässä tutkimuksessa tietoon sen, mitä todellisuudessa tapahtui 

Nokian puhelinliiketoiminnassa vuosien 1996 ja 2011 välisenä aikana.  
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4  Tapaus Nokia: puhelinliiketoiminta v.1996–2011  

Tässä tutkimuksessa analysoitiin Nokian liiketoiminnan strategisia tapahtumia alkaen 

vuodesta 1996 aina vuoteen 2011 saakka. Tutkimusaineistoa lähestyttiin nostamalla esiin 

teksteistä tutkimusongelman kannalta olennaisimmat aiheet, Nokian liiketoiminnan muu-

tokset, puhelinliiketoiminnan tapahtumat useine puhelinmallien julkaisuineen. Tutki-

muksen ensimmäisessä luvussa analyysi aloitettiin vuodesta 1996, jolloin Nokiassa jätet-

tiin liiketoimintojen karsimisen seurauksena jäljelle matkapuhelimien sekä mobiilin tele-

verkon liiketoiminnot. Sen jälkeen tutkimus siirtyi tarkastelemaan Nokian vuosituhannen 

vaihteen liiketoiminnan strategioita, sekä tärkeimpiä puhelinmallien julkaisuja vuositu-

hannen alkuvuosina. Sen jälkeen tutkimuksessa analysoitiin Nokian suurta organisaa-

tiomuutosta vuonna 2004, sekä yrityksen liiketoiminnan muutosta vuosien 2004–2008 

välillä, jonka jälkeen viimeisessä tutkimuksen luvussa analysoitiin Nokian vuosiväliä 

2008–2011. Em. vuosivälillä kiinnitettiin erityistä huomiota puhelimien markkinointiin, 

kuinka Nokia siinä lopulta onnistui, sekä olivatko strategiset päätökset oikeita, alkaen 

johtajavaihdoksista kriittisinä aikoina, liittyen esimerkiksi suuriin henkilöstön irtisanomi-

siin sekä puhelimien laitealustan vaihtamisiin. Lisäksi analysoitiin, onnistuiko Nokia tuo-

maan markkinoille aidosti disruptiivisia innovaatioita, koko tutkimuksen aikajaksolla, 

sekä erityisesti vuosien 2008–2011 välisenä aikana.  

Nokian puhelinliiketoimintaan liittyvät strategiset tapahtumat, yrityksen taloudelliset tun-

nusluvut, puhelimien julkaisut, sekä muut yrityksen liiketoimintaan liittyvät tapahtumat 

haettiin Nokian vuosien 1996 ja 2011 välillä julkaisemista Suomen ja Englanninkielisistä 

tiedotteista5 (Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin Nokian Englannin ja Suomenkielisistä 

vuosiraporteista (form 20-F; Nokia in 2007; Nokia vuonna 2003–2006, 2008–2014), jotka 

ovat julkisesti saatavilla yrityksen nettisivuilta6. Tässä tutkimuksessa Nokian Englannin-

kielisten vuosiraporttien (form 20-F; Nokia in 2007) julkaisuvuoden perään merkittiin 

kirjain b, ja Suomenkielisten vuosiraporttien (julkaisuvuoden) perään kirjain a. Tiedot-

teista tutkimukseen etsittiin tietoa Nokian puhelinjulkaisuista, yrityksessä tehdyistä mer-

kittävistä liiketoiminnan muutoksista, sekä analysoitiin yritysjohdon päätöksentekoa. 

Vuosiraporteissa, joiden julkaisu ajoittuu aina seuraavan vuoden helmi-maaliskuulle, on 

kerrottuna kattavasti Nokian koko vuoden aikaiset liiketoiminnan tapahtumat. Tutkimuk-

sessa rajoittavana tekijänä oli se, ettei Nokian vuosiraportteja ole enää saatavissa vuotta 

2003 edeltävältä ajalta. Näin tutkimuksessa hyödynnettiin tuolta ajalta Nokian julkaise-

mia tiedotteita7, sekä tilastotietoja eri lähteistä. Nokian vuosiraporteissa on esimerkiksi 

kerrottu kuluneen vuoden merkittävimmät yksittäiset puhelimien julkaisut, niihin julkai-

suun liittyvät tapahtumat, sekä julkaistu yrityksen liiketoiminnan tunnuslukuja, kuten esi-

merkiksi eri liiketoiminnan osastojen liikevaihdot, sekä liikevoitto. Lisäksi vuosirapor-

teissa on esitetty Nokian strategisia tavoitteita, sen mukaan, mitä yrityksessä on ehditty 

ennen raportin julkaisua päättää yhtiökokouksissa ym. tilaisuuksissa.  

                                                 

5 Nokia Oy:n tiedotteet (lehdistötiedotteet, pörssitiedotteet) Saatavissa: http://company.nokia.com/fi/uuti-

set/lehdistotiedotteet 

6 Nokia Oy:n talousraportit (vuosikertomukset (form 20-F)) Saatavissa: http://company.nokia.com/fi/si-

joittajat/talousraportteja/tulostietoja-ja-raportteja 

7 Nokian julkaisemissa tiedotteissa kaikki liiketoiminnan tunnusluvut on esitetty euroina, koskien myös 

ennen 1.1.2002 ajankohtaa julkaistuja tiedotteita.  
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Lisäksi tässä tutkimuksessa hyödynnettiin tilastotietoja puhelinliiketoiminnan alalta, esi-

merkiksi Nokian puhelinmyyntilukuja, sekä Symbianin käyttöjärjestelmän markkina-

osuuden kehitystä 2000-luvun alkupuolelta aina 2010-luvulle saakka. Otettiin tutkimuk-

seen mukaan puhelinarvosteluja Nokian älypuhelimista, sekä niihin liitettävistä mobiili-

palvelukokonaisuuksista. Rajoituksena tälle tutkimukselle nähtiin Nokian vuosiraporttien 

saatavuus vuodesta 2003 alkaen. 

4.1 Nokian puhelinliiketoiminta vuosina 1996–2004 

Tässä tutkimuksen luvussa käytiin ensin läpi vuotta 1996, jolloin Nokiassa karsittiin lii-

ketoimintoja. Analysoitiin laajemmin kyseisen vuoden tapahtumia Nokiassa. Sen jälkeen 

tässä luvussa siirryttiin Nokian 1990-luvun lopun puhelinliiketoiminnan tapahtumiin, 

esittäen siltä ajalta liiketoiminnan tunnuslukuja. Analysoitiin sen jälkeen liiketoiminnan 

tunnuslukujen valossa Nokian menestystä vuosituhannen taitteen molemmin puolin. Sen 

jälkeen tutkimuksessa käytiin läpi Nokian 2000-luvun alkupuolen puhelinmarkkinointia, 

sekä mobiiliverkkoteknologioiden voimakasta kehitystä ja Nokian panostusta siihen ke-

hitykseen. Tässä tutkimuksen luvussa analysoitiin lisäksi tarkemmin Nokian johtohenki-

löiden tiedotteissa antamia lausuntoja.  

Tämä Nokian puhelinliiketoiminnan tutkimus käynnistettiin vuodesta 1996. Tuolloin 

vielä vahvasti Suomen markkinoille keskittyneessä Nokiassa elettiin aikaa, jolloin Noki-

assa oltiin tekemässä liiketoimintojen karsimista matkapuhelimiin, sekä mobiiliin tele-

verkkoon. Maaliskuussa vuonna 1996 Nokia ilmoitti myyvänsä vuonna 1989 aloittamansa 

kaapeliliiketoiminnan kansainväliselle pankkisyndikaatti ABN AMRO Hoare Govettille 

(Nokian tiedote, 18. maaliskuuta 1996). Samassa tiedotteessa mainitaan kyseisen Nokian 

ilmoituksen päättäneen alun perin suomalaisen, sekä sittemmin Euroopan kautta maail-

manlaajuiseksi levinneen teollisuudenhaaran tarinan. Tiedotteessa mainitaan lisäksi esi-

merkiksi se, että seurauksena kyseisestä kaapeliliiketoiminnan kaupasta, sekä lisäksi No-

kian jo aiemmin saman vuoden helmikuussa tapahtuneesta vetäytymisestä televisioliike-

toiminnasta, keskittyy Nokian liiketoiminta jatkossa lähes sataprosenttisesti telekommu-

nikaatioteollisuuteen. Tiedotteessa Nokian toimitusjohtaja Jorma Ollila kommentoi seu-

raavaan tapaan syntynyttä kauppaa: 

”Liiketoiminnallisten tavoitteidemme mukaisesti, meillä tulisi olla nyt kaikki rakenteet 

kohdillaan keskittyäksemme telekommunikaatioteollisuuden kasvusegmentteihin. Ai-

omme jatkossakin keskittyä alueisiin, joilla meidän kilpailukykymme tarjoaa asiakkail-

lemme optimaalista lisäarvoa.” (Jorma Ollila, Nokian toimitusjohtaja, Nokian tiedot-

teessa, 18. maaliskuuta 1996)   

Tutkimus havaitsi sen, että Nokiassa oli liiketoimintojen karsimista edeltävinä aikoina 

selkeästi käyty keskustelua johdon tasolla, sen selvittämiseksi, mitkä liiketoiminnot ovat 

asiakkaiden silmissä maineeltaan korkeimmalla tasolla, viitaten Asparan et al. (2011b) 

tutkimukseen maineeseen perustuvasta sijoituksesta. Tämä tutkimus havaitsi sen, että 

vuonna 1996 Nokian yritysjohdossa oli kehittymässä hyvä yhteishenki, ja liiketoiminto-

jen karsimista pidettiin jo syksyllä 1996 oikeana ratkaisuna. Toimitusjohtaja Jorma Olli-
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lan sekä hänen johtoryhmänsä olivat havainneet jo hyvissä ajoin sen, mihin mobiililiike-

toiminta tulisi jatkossa kehittymään. Siihen tämän tutkimuksen mukaan viittaa Ollilan 

antama lausunto koskien kaupan myönteistä vaikutusta Nokian konsernitaseeseen8 

Tämä tutkimus havaitsi, että vuoden 1996 syyskuussa Nokian tilanne nähtiin yrityksen 

johtotasolla jo hyvin positiivisena. Nokia esitteli silloin uuden 9000 Communicatorin. Se 

oli sekä puhelin-, sähköposti- että Internet-ominaisuuksilla varustettu edistyksellinen uu-

tuuslaite, PDA-laite (Personal Digital Assistant) (West & Wood, 2013). Ensimmäinen 

Nokian Communicator 9000-malli oli suunnattu erityisesti Pohjois-Amerikan markki-

noille, joilla Nokia näki sille olevan hyvät mahdollisuudet herättää kuluttajien kiinnostus 

(Nokian tiedote, 19. syyskuuta 1996). Se oli tässä tutkimuksessa merkittävä havainto, 

sillä Nokian menestystä Pohjois-Amerikan mobiilimarkkinoilla ei ole pidetty erityisen 

hyvänä (Bouwman et al, 2014; Steinbock, 2010). Nokialla oli tämän tutkimuksen mukaan 

jo tuolloin selkeä näkemys Pohjois-Amerikasta mobiilialan avainmarkkina-alueena. No-

kian matkapuhelinyksikön Euroopan ja Nokian Afrikan liiketoimintojen silloinen vara-

johtaja Anssi Vanjoki totesi Nokian tilanteesta syyskuussa 1996 seuraavaa: 

”Markkinatutkimusten mukaan Nokia on nyt vahvin matkapuhelinbrändi Euroopassa, ot-

taen huomioon sekä bränditietoisuuden että imagon. Lisäksi, Nokia on yksi niistä hyvin 

harvoista maailmanlaajuisista brändeistä, joka on tehnyt läpimurtonsa 1990-luvulla.” 

(Anssi Vanjoki, Nokian Euroopan ja Afrikan matkapuhelinyksikön varajohtaja, Nokian 

tiedotteessa, 27. syyskuuta 1996)  

Tutkimus havaitsi Nokiassa olleen jo 1990-luvun puolen välin jälkeen selkeää bränditie-

toisuutta, sekä imagonrakennusta, joiden osalta tutkimus havaitsi olleen yhtäläisyyksiä 

Applen myöhemmin 2000-luvulla luomaan älypuhelinbrändiin (West & Mace, 2010). Li-

säksi Nokiassa oli, viitaten Ollilan maaliskuussa 1996 (Nokian tiedote, 18. maaliskuuta 

1996) antamiin kommentteihin, havaittavissa poikkeuksellisen vahvaa tulevaisuudenus-

koa. Edellä mainittujen tekijöiden havaittiin tutkimuksessa selkeästi liittyvän Nokian pyr-

kimykseen olla tulevaisuudessa globaaleihin markkinoihin keskittynyt mobiilialan mark-

kinajohtaja (Steinbock, 2010). Nokian 9000 Communicator saavutti useita arvostettuja 

kansainvälisiä palkintoja vuosina 1996 ja 1997, ja sitä kehuttiin innovatiiviseksi tuot-

teeksi (Nokia tiedote, 12. marraskuuta 1997). Nokian kasvuvauhti vuonna 1996 havaittiin 

merkittäväksi, sillä marraskuussa 1996 julkaistussa tiedotteessa kerrottiin yrityksen Te-

lecommunications-yksikön nettomyynnin nousseen edellisvuodesta jopa 26 prosentilla. 

Yrityksen johtotasolla tämä tutkimus havaitsi nyt ensimmäistä kertaa liiketoimintojen 

karsimisen positiivisen vaikutuksen Nokiaan: 

”Luopumalla ydinliiketoimintaan kuulumattomista toiminnoistaan Nokia on tarkentanut 

fokustaan televiestintäalaan liittyvien liiketoimintojen suhteen. Sen ansiosta voimme en-

tistä tehokkaammin keskittää tutkimuksemme ja tuotekehityksemme sekä muut resurs-

simme ydinliiketoimintoihin.” (Jorma Ollila, Nokian toimitusjohtaja, Nokian tiedot-

teessa, 14. marraskuuta 1996)  

Oli selkeästi lähdetty kasvu-uralle Nokian liiketoimintojen uudistuksen seurauksena 

vuonna 1996, sekä nähtiin sen liittyvän hyvään yritysreseptiin (Aspara et al., 2011b), jol-

loin yritysjohdossa voitiin keskittyä olennaiseen, ja päätöksissä saavutettiin riittävä yh-

teisymmärrys. Seuraavaksi tutkimuksessa tarkasteltiin vuoden 1999 tapahtumia Noki-

assa. Kyseisenä vuonna havaittiin erittäin voimakasta kasvua puhelinmyynnin osalta, 

                                                 

8 Kansainvälisen laskentasäännöstön mukainen konsernitilinpäätös (IFRS) (Nokian vuosiraportti, 2003a). 
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jonka vuoksi koettiin erittäin tärkeänä analysoida, sitä mitä tuolloin tehtiin yrityksessä 

johdon päätösten osalta oikein. Selvitettiin esimerkiksi, oliko kasvaneella myynnillä 

osuutensa esimerkiksi uudella Nokia 7110 puhelimella, jossa hyödynnettiin WAP-

teknologiaa, yksinkertaistettua versiota kiinteässä Internetissä käytetyistä protokollista 

(West & Mace, 2010). WAP-teknologia oli otettu käyttöön vuonna 1998, ja sitä kehittivät 

yhdessä Nokia ja ruotsalainen Telia Mobile, käyttäen kehitystyössä Nokian infrastruk-

tuuria ja puhelimia (Nokian tiedote, 25. marraskuuta 1999). WAP-teknologia oli osa toi-

sen sukupolven mobiilien telekommunikaatiostandardien sovelluksia (Sölvell & Porter, 

2011). Tämä tutkimus havaitsi, että Nokiassa WAPin menestyksen suhteen oltiin aika-

naan hyvin optimistisia. Nokia oli yhtenä yrityksenä kehittämässä 1990-luvulla myös ly-

hyen kantaman tiedonsiirtostandardi Bluetoothia (Sölvell & Porter, 2011). Joulukuussa 

1999 julkaistussa Nokia-tiedotteessa oli tämän tutkimuksen mukaan poikkeuksellista op-

timismia. Tiedotteessa Nokia ennustaa maailmanlaajuisten mobiililiittymien määrän nou-

sevan päälle miljardin vuoden 2002 loppuun mennessä. Pääjohtaja Jorma Ollila mainitsi 

seuraavaa koskien kasvunäkymiä vuodelle 2000: 

”Nopean markkinoiden kasvuvauhdin sekä oman vahvan asemamme perusteella us-

komme, että voi olla mahdollista saavuttaa 30–40 prosentin nettomyynnin kasvu vuonna 

2000, joka tulisi ylittämään meidän 25–35 prosentin pitkän tähtäimen tavoitteemme.” 

(Jorma Ollila, Nokian pääjohtaja, Nokian tiedotteessa, 3. joulukuuta 1999) 

Nokian julkaisemasta tiedotteesta marraskuussa 1999 tämä tutkimus havaitsi selkeän pyr-

kimyksen kasvattaa, osin Telian kanssa yhteistyössä, WAP-teknologian avulla puheli-

mesta innovatiivista Internet-pohjaisiin kommunikaatioratkaisuihin perustuvaa mobiili-

laitetta, jolla voisi päästä Internet-palveluihin käsiksi missä ikinä liikkuukaan. Juuri sen 

vuoksi tämä tutkimus koki tärkeänä ottaa WAPin esille. Kokonaisuudessaan tämä tutki-

mus havaitsi vuoden 1999 olleen merkittävä kasvun vuosi Nokiassa, ja johdon osalta en-

nustettiinkin todella merkittävää kasvuvauhtia 2000-luvulle (Nokian tiedote, 25. joulu-

kuuta 1999). Tämä tutkimus näki Nokian vuosituhannen lopun koostuneen useista kas-

vutekijöistä, ja yritys oli selkeästi alkanut lisätä investointejaan 2000-luvun lähestyessä. 

 

Taulukko 1. Nokia Mobile Phones liiketoimintayksikön nettomyynti ja liikevoitto 1Q 1999 ja 1Q 
2000 (miljoonaa euroa). 

  

Milj. euroa    1Q/2000    1Q/1999 Muutos %   1999 

Nokia Mo-

bile Phones 

nettomyynti 

4 839 2 577 + 88 13 182 

Nokia Mo-

bile Phones 

liikevoitto 

1 161 616 + 88 3 099 

 

Lähde: Nokian tiedote 27. huhtikuuta 2000 
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Epävarmuus uusista verkkoteknologioista varjosti 2000-luvun alun menestystä 

Tutkimuksessa havaittiin Nokian uuden vuosituhannen alkaneen huomattavan liiketoi-

minnan kasvun merkeissä. Nokia julkaisi huhtikuussa 2000 (Nokian tiedote, 27. huhti-

kuuta 2000) liiketoiminnan lukuja, vertaillen edellisvuoden (1999) ensimmäistä vuosi-

neljännestä kuluvan vuoden (2000) ensimmäiseen neljännekseen. Seuraavalla sivulla on 

esitetty tärkeimpiä tunnuslukuja kyseiseltä ajanjaksolta.  

Tämä tutkimus teki havainnon Nokian tuloksen merkittävästä kehityksestä verrattaessa 

vuoden 1999 ensimmäistä neljännestä vuoden 2000 vastaavaan neljännekseen (kts. Tau-

lukko 1). Prosentuaalinen kasvu oli huomattavan suurta. Kasvun taustalla Nokia kertoo 

olleen yrityksen kilpailukykyisen tuotevalikoiman sekä markkinoiden kysynnän. Hyvien 

tulosten siivittämänä Nokian silloinen pääjohtaja Jorma Ollila edelleen lisäsi yrityksen 

kasvunäkymien optimismia, mainiten että hänen aiemmin vuoden 1999 lopulla (Nokian 

tiedote joulukuu 1999) antamansa kasvuennuste 30–40 prosenttia saattaisi olla mahdol-

lista ylittää jopa koko vuoden 2000 osalta. (Nokian tiedote, 27. huhtikuuta 2000.) Tämä 

tutkimus havaitsi Ollilan jakaneen kiitosta hyvästä saavutuksesta koko Nokian henkilös-

tölle. Se kertoi osaltaan yrityksessä tuolloin vallinneesta positiivisesta ilmapiiristä.  

Vuoden 2000 joulukuussa Nokiassa oltiin hyvin toiveikkaita, että kasvu edelleen jatkuisi 

samanlaisena, kuten vuonna 1999 oli ennustettu (Nokian tiedote, 25. joulukuuta 1999), 

sekä kuten huhtikuussa 2000 ennustettiin (Nokian tiedote, 27. huhtikuuta 2000). Kyseisen 

aikakauden kasvaneisiin positiivisiin kasvunäkymiin tämä tutkimus näki vaikuttaneen 

sen, että Suomessa elektroniikan ja tietoliikenteen sektorista oli tullut 21 prosentilla joh-

tava taloussektori, jättäen sillä selvästi taakseen esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuuden 

(Sölvell & Porter, 2011). Tutkimuksessa nähtiin Nokian 30 prosentin kasvutavoitteen 

vuoteen 2003 saakka, jonka se asetti joulukuussa 2000 (Nokian tiedote, 5. joulukuuta 

2000) olleen realistinen, sillä yritys oli jo siihen mennessä saavuttanut vastaavanlaista 

kasvua. Lisäksi havaittiin erityisesti pääjohtaja Jorma Ollilan antamissa lausunnoissa jo 

melko selkeää näkemystä, sekä optimismia sen suhteen, mihin digitaalinen yhteenliitty-

minen oli tuohon aikaan kehittymässä: 

”Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat valtavia, kun me astumme ennennäkemättömään ai-

kakauteen, jolloin liikkuvuus, Internet, digitalisoitu media sekä muu sisältö voidaan yh-

distää ja tehdä saavutettavaksi lähes kaikille ja kaikkialla, sekä mihin aikaan tahansa.” 

(Jorma Ollila, Nokian entinen pääjohtaja, Nokian tiedotteessa, 5. joulukuuta 2000)  

 

Lisäksi merkittävänä havaintona yllä mainittuun tutkimuksessa havaittiin se, että verkko-

jen osalta Nokian johdossa ennustettiin tuolloin loppukäyttäjien palvelutarpeiden ajavan 

tulevaisuuden markkinoilla ohi teknologisista tarpeista (Nokian tiedote, 5. joulukuuta 

2000). Edellisellä sivulla esitetty osavuositulos (1Q/2000) oli vuoden lopussa havaittu 

muuttuneen suureksi tuloskehitykseksi koko vuoden 2000 osalta: 
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Taulukko 2. Nokian Mobile Phones -liiketoimintayksikön nettomyynti ja liikevoitto vuosina 1999 
ja 2000.  

 

 

 
Milj. euroa 2000 1999 Muutos %   

4Q/2000 

4Q/ 

1999 

Nokia Mobile 

Phones netto-

myynti 

21 887 13 182 + 66 6 709 4 246 

Nokia Mobile 

Phones liikevoitto  

4 879 3 099 + 57 1 429 1 059 

 

 

Lähde: Nokian tiedote 30. tammikuuta 2001  

 

Tämä tutkimus havaitsi Nokian vuosivälin 2000–2001 olleen jälleen sekä liiketoiminnan-

kasvun että muutosten aikaa, jonka vuoksi pääjohtaja Jorma Ollilan oli aika ajoin korjat-

tava kasvuennusteita (Nokian tiedotteet, joulukuu 1999, huhtikuu 2000). Loppuvuonna 

2000 tuo uusi optimismi sai edelleen jatkoa. Markkinoille tuotiin noina vuosina ensim-

mäisiä Symbianin käyttöjärjestelmällä varustettuja puhelimia, joista ensimmäinen oli 

Ericssonin R380 (West & Wood, 2013). Nokia Communicator 9210 tuli myyntiin kesä-

kuussa 2001, jolloin se esiteltiin sekä henkilökohtaiseen että yrityskäyttöön suunnitel-

tuna, mm. nopean Internet-yhteyden sekä sähköpostiominaisuudet sisältäneenä Symbian-

laitteena (Nokian tiedote, 19. kesäkuuta 2001). Tämä tutkimus näki Communicator 9210 

mallin olleen Nokialta pyrkimys maksimoida laite- ja ohjelmistokehitys mobiililaitteessa, 

ja yhdistää se oman aikakautensa uusimpiin verkkoyhteyksiin. 

 

Nokian osalta 2000-luvun alkupuoli oli kasvun aikaa, ja vuonna 2003 yritys julkaisi 18 

GSM-, GPRS- tai GSM/GPRS/EDGE-verkkosopimusta, sekä lisäksi neljä EDGE-

verkkosopimusta Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella (Nokian 

vuosiraportti, 2003a). Kasvusta kertoo sekin, että Nokialla oli vuoden 2003 loppuun men-

nessä kaikkiaan 37 julkisesti ilmoitettua 3G WCDMA sopimusta. Lisäksi Nokia suunnit-

teli 7700 medialaitteen julkaisemista vuonna 2004, sekä langattoman äänen markkinoi-

den laajentamista alueille, joissa matkaviestinkäyttö on vähäistä (Nokian vuosiraportti, 

2003b). Jo vuoden 2002 syyskuussa Nokia oli ehtinyt esittelemään ensimmäisen 

WCDMA ja GSM-verkoissa toimivan puhelimen, Nokia 6650:n (Nokian tiedote, 26. 

syyskuuta 2002). Tämä tutkimus havaitsi, ettei Nokian aikaillut lainkaan uusien standar-

dien kanssa, vaan pyrki koko olemaan ajan hermolla. Pääjohtaja Jorma Ollila oli varovai-

nen siinä suhteessa, että vaikka hänen mukaansa digitaalinen yhteenliittyminen jo mah-

dollistikin voittojen ja tuottavuuden kasvun lisäämisen, asettivat sääntelyn (operaattorit) 

rajoitukset silti useilla maantieteellisillä alueilla esteitä esimerkiksi Internet-palveluille. 

Samassa yhteydessä Ollila korosti sitä seikkaa, että täytyisi pyrkiä saavuttamaan kansain-

välinen yhdenmukaisuus taajuuksien varaamisen suhteen, jolloin eri puolilla maailmaa 

liikkuvilla ihmisillä olisi mahdollisuus käyttää laitteitaan. (Nokian tiedote, 29. lokakuuta 

2002). Yrityksen lähitulevaisuuden kannalta tutkimus havaitsi kohdan Ollilan lausun-

nossa, liittyen Nokian näkemykseen digitaalisesta yhteenliittymisestä: 

 

”Se (digitaalinen yhteenliittyminen) voi olla lisäksi merkittävä väline sosiaalisen osalli-

suuden ja vaurauden luomiseen.” (Jorma Ollila, Nokian pääjohtaja, Nokian tiedotteessa, 

29. lokakuuta 2002)  



37 

Tämä tutkimus ei tarkemmin analysoinut sitä, mitä pääjohtaja Jorma Ollila tarkoitti vau-

rauden luomisella. Ollila saattoi hyvin viitata tuohon aikaan, 2000-luvun alkupuolella hi-

taasti kasvaneeseen taloudelliseen hyvinvointiin Suomessa ja maailmalla. Tämä tutkimus 

havaitsi koko maailman olleen taloudellisessa taantumassa 2000-luvun alkupuolella, siis 

myös Suomen. Suomen Pankin pääjohtaja Matti Vanhala kertoi toukokuussa 2002 merk-

kejä paremmasta olleen jo havaittavissa, vaikkei luvannutkaan paluuta 90-luvun lopun 

hyvinvoinnin tasolle (suomenpankki.fi). Vuonna 2002 Ollila oli ilmaissut tyytyväisyyt-

tään kuluneen vuoden tuloskehitykseen, sekä samalla antanut tunnustusta Nokian koko 

henkilökunnalle, kiitellen heidän vahvaa osaamistaan (Nokian tiedote, 17. lokakuuta 

2002). Tämä tutkimus havaitsi siinä vaikean taloudellisen ajan tuomaa varauksellisuutta. 

Vuonna 2003 Nokia toikin markkinoille peräti 11 WCDMA-yhteyksiä käyttävää puhe-

linmallia, joiden luoman optimismin tämä tutkimus näki olleen ristiriidassa vuosirapor-

tissa 2003 esitettyjen riskitekijöiden kanssa: 

 

”Jos joku näistä yrityksistä epäonnistuu suorituksessaan, emme ehkä pysty tuomaan tuot-

teitamme ja ratkaisujamme markkinoille menestyksekkäästi ja ajoissa” (Nokian vuosira-

portti, 2003a, 62) 

  

Tämä tutkimus havaitsi Nokian, koko Suomen tavoin selvinneen globaalin talouden aal-

lonpohjasta uuteen nousuun vuosina 2002–2003. Nokiassa oli silti jatkuvasti kehitettävä 

uutta paikatakseen uusien teknologioiden synnyttämiä epävarmuustekijöitä. 2000-luvun 

alkuvuosina Nokiassa alettiinkin markkinoida uudentyyppisiä laitteita, joiden Vahtera 

(2015) toteaa olleen markkinoiden tarpeesta syntynyt ’yhden käyttötarkoituksen’ laittei-

den kategoria, hybridilaitteet. Tämä tutkimus käyttää laitekategoriasta tuota edellä mai-

nittua nimitystä. Kyseessä olivat laitteet, joihin oli asennettu puhelintoimintojen lisäksi 

esimerkiksi kamera, pelikonsoli, musiikkisoitin, tai tietokonetoiminnot. Vuonna 2003 

tuotiin markkinoille hybridilaitteiden ensimmäinen malli, pelipuhelin Ngage. Se oli mo-

biilin monipelaamisen mahdollistanut laite, joka mahdollisti pelaamisen sekä Bluetooth 

että GPRS-yhteyksiä käyttäen. Lokakuussa 2003 avattiin lisäksi N-Gage mobiili online 

peliyhteisö, jossa pystyi luomaan virtuaalisia yhteisöjä, sekä jakaa pelikokemuksia toisten 

pelaajien kanssa. (Nokian vuosiraportti, 2003b.) Ngage perustui Nokian Series 60-ohjel-

mistolaitealustaan9, joka vuonna 2003 oli lisensoitu esimerkiksi Panasonicin, Samsungin 

ja Siemensin osalta (Nokian vuosiraportti, 2003b). Seuraavana vuonna Nokia alkoi Nga-

gen kehittämistä uusitun QD version myötä monipelaamisen suuntaan, sekä panosti li-

säksi myös musiikkisoittimiin (Nokian vuosiraportti, 2004b). Nokia jatkoi kyseistä mu-

siikki- sekä pelitrendiä vielä seuraavinakin vuosina.  

 

Nokian Ngage, sekä muut Nokian hybridilaitteet olivat tämän tutkimuksen mukaan täysin 

eri tuotekategoria kuin multimedialaitteet, huolimatta niiden samankaltaisista ominai-

suuksista (Nokian vuosiraportti, 2005b). Nokian Multimediaosasto vastasi myös Ngagen 

kehittämisestä (Nokian vuosiraportti, 2003a). Aiemmassa tutkimuksessa (Vahtera, 2015) 

nähdään älypuhelimen kehityksen Nokiassa edustaneen sitä ’muutoksen ruumiillistu-

maa’, joka sai alkunsa mainitusta hybridilaitteiden kategoriasta. Tämä tutkimus asetti 

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alkupuolen hybridilaitteet Nokian osalta epä-

onnistuneeksi laitekategoriaksi. Erityisesti juuri Ngage-pelilaitetta, sekä parannettua 

                                                 

9 Vuonna 2005 Nokia muutti ohjelmistoalustojensa nimikäytäntöä, jolloin Series 40 ja Series 60-ohjelmis-

tolaitealustojen kohdalla alettiin käyttää nimimuotoja S40 ja S60 (Nokian vuosiraportti, 2005a).  
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Ngage QD-mallia Nokia pyrki hyvin voimakkaasti markkinoimaan pelilaitettaan vuo-

desta 2003 vuoteen 2005, mutta havaittiin sen menestyksen jääneen siitä huolimatta var-

sin vaisuksi. Tässä tutkimuksessa havaittiin pelilaitteiden markkinoiden jo valmiiksi ko-

van kilpailun vieneen osaltaan Ngagen ja Ngage QD:n mahdollisuudet menestyä. Nin-

tendo DS ja PSP olivat lopulta liian vahvoja uudistuneellekin QD-versiolle (phonecrun-

cher.com).  

 

Halpapuhelimien markkinoinnin osalta tämä tutkimus näki vuonna 2003 Nokian osalta 

jälleen uuden kasvumahdollisuuden. Tämä tutkimus havaitsi Nokian Series 40-ohjelmis-

tolaitealustaan perustuvien mallien, kuten Nokian 1000-sarjan, alkaneen kasvattaa me-

nestystään. Nokia toi vuoden 2003 aikana myyntiin halpapuhelimia uusilla ja vahvasti 

kasvavilla markkina-alueilla, joihin kuuluivat Venäjä, Kiina ja Intia (Nokian tiedote, 27. 

elokuuta 2003). Tämä tutkimus havaitsi Nokian halpapuhelimien, erityisesti malliversi-

oiden 1100 ja 1110, saavuttaneen sekä uusien markkinoiden- että markkinoiden alaosien 

jalansijan (Christensen & Raynor, 2003). Tämän tutkimuksen mukaan Nokia ei lainkaan 

edistänyt teknistä kehitystä uusilla halpapuhelinmalleillaan. Toisaalta, tämä tutkimus teki 

sen merkittävän havainnon, että Nokian nimenomaisesti alensi halpapuhelimien kohdalla 

teknologista vaatimustasoaan. Tämä tutkimus havaitsi erityisesti Nokian 1100 halpapu-

helimen olleen merkittävä innovaatio Nokialta. Tämän tutkimuksen mukaan Nokia hyö-

tyi siihen aikaan vielä kehittymättömistä verkkoinfrastruktuureista, sekä kehittyvien alu-

eiden ihmisten alemmasta vaatimustasosta teknologian suhteen. Myyntilukujen perus-

teella voitiin havaita Nokian 1100 sekä 1110 halpapuhelinmallien olleen 20 kaikkien ai-

kojen myydyimmän puhelinmallin vertailussa sijoilla 1 ja 2 (Telegraph.co, 2016) Myös 

Nokian 2000-sarjan tutkimus havaitsi myöhemmin menestyneen erittäin hyvin. Nokia ha-

vaitsi tämän tutkimuksen mukaan disruptiivisen mahdollisuuden, osaten ajoissa tarttua 

siihen. Se onnistui markkinoimalla halpapuhelimia ihmisryhmille, joille tämän tutkimuk-

sen mukaan käytännössä kaikki teknologia oli korkeaa teknologiaa. Nokia onnistui myy-

mään halpapuhelimiaan valtavia määriä, tinkimättä silti liikaa puhelimien laadusta. Tämä 

tutkimus piti Nokian 2000-luvun alkupuolen halpapuhelimia oman aikakautensa strategi-

sena onnistumisena, kehittyvien alueiden teknologisen perustarpeisiin luotuna katego-

riana. 

 

Hybridilaitteiden kohdalla tässä tutkimuksessa nähtiin, ettei Nokian pääjohtaja Jorma Ol-

lilan vuonna 2002 esittämä tavoite kyseisten laitteiden, sekä siihen liitettävien palvelui-

den mutkattomasta käyttämisestä kaikkialla maailmassa lopulta toteutunutkaan (Nokian 

tiedote, 29. lokakuuta 2002). Hybridilaitteiden markkinoinnin Nokia aloitti tämän tutki-

muksen mukaan liian aikaisin, ja nyt sen oli aika oppia virheestään. Muutoksia seurasi 

noin kahden vuoden päästä, sillä Vuoden 2004 alussa Nokiassa tehtiin merkittävä orga-

nisaatiomuutos (Nokian vuosiraportti, 2004a). Sen tämä tutkimus havaitsi tärkeänä No-

kian myöhempien vaiheiden kannalta, erityisesti tulevan menestyksen. Tämä tutkimus 

korosti tässä vaiheessa, että Nokia oli 2000-luvun alkuvuosien digitaalisen yhteenliitty-

misen yksi edelläkävijöistä.   

 

Vuoden 2003 loppuun mennessä Nokia oli toimittanut GSM verkkoja yli 120 asiakkaalle, 

sillä oli 37 julkisesti ilmoitettua WCDMA sopimusta, ja yritys oli lisäksi rakentamassa 

15 maahan 26:ta 3G WCDMA verkkoa (Nokian vuosiraportti 2003b). Nokia Networks, 

huolimatta siihen tehdyistä kehitystoimenpiteistä vuoden 2003 aikana, koki tappiota 219 

miljoonaa euroa, edellisvuoden tappion ollessa 49 miljoonaa. (Nokian vuosiraportti 

2003b.) Nokian pääjohtaja Jorma Ollila palkittiin marraskuussa 2003, yhtenä kolmesta 

palkinnon saajasta, hänen saavutuksistaan viimeisen viiden vuoden aikana European Bu-

siness Leader of the Year 2003 - palkinnolla (Nokian tiedote, 24. marraskuuta 2003). 
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Itsenäiset valitsijat perustelivat Ollilan valintaa sillä, että hänen johtamistaitonsa sekä pit-

kän tähtäimen visionsa ansiosta Nokiasta oli kehittynyt kestomenestyjä yhdessä vaikeim-

mista markkinasegmenteistä (Nokian tiedote, 24. marraskuuta 2003). Nokian verkkolii-

ketoiminnan yksikön kokema tulosnotkahdus ei tämän tutkimuksen mukaan estänyt pal-

kinnon myöntämistä pidemmän ajan hyvistä tuloksista. Tämä tutkimus painotti Nokian 

selvinneen tässä vaiheessa jo pahimmasta, joka antoi aihetta jälleen uudelle optimismille. 

 

Tämä tutkimus havaitsi Nokian tavoitteiden olleen selkeitä vuonna 2003, vaikka taustalla 

piilevä epävarmuus edellä mainittujen verkkoteknologioiden suhteen hieman varjostikin 

(Nokian vuosiraportti, 2003b). Siitä kertoo hyvin se, että Nokiassa oltiin vuoden jo vaih-

duttua 2004 puolelle yhä epävarmoja sen suhteen, sopeudutaanko yrityksessä käyttämään 

aikojen saatossa ilmaantuvia, erityyppisiä teknologisia alustoja. Kyseinen epävarmuus 

liittyi tämän tutkimuksen mukaan siihen, että Nokiassa ei oltu lainkaan varmoja sen suh-

teen, että uudet ja maailman johtavat verkkoteknologiat, kuten 3G ja WCDMA pysyisivät 

kehityksen kärjessä kovinkaan kauan aikaa. Nokian sopeutuminen uuteen teknologiaan 

ei ollut ongelmatonta huolimatta hyvästä tilanteesta: 

 

”Vaikka kyseiset teknologiat ovatkin tällä hetkellä maailman johtavia… eivät ne voi sitä 

ikuisesti olla… jos emme onnistu sopeutumaan…” (Nokian vuosiraportti, 2003b, 13)  

  

Samalla tämä tutkimus näki useiden liiketoiminnan riskitekijöiden listaamisen kuuluvan 

kuvaan, yrityksen normaaliin käytäntöön. Vuonna 2003 tämä tutkimus vain näki koros-

tuneen uusien verkkoteknologioiden, jolloin niiden menestyksen suhteen oli luonnollista 

analysoida riskitekijöitä. Nokian 2000-luvun alkupuolen jälkeen näytti lukujen valossa 

siltä, että Multimedian liiketoimintaryhmän myynti vuonna 2004 kasvoi 46 %, ja Enter-

prise Solutionsin 57 %. Nettomyyntiluvut laskivat yhdellä prosentilla vuonna 2004, huo-

limatta matkapuhelimien markkinaosuuden 32 % kasvusta kyseisenä vuonna. Lisäksi 

merkittävänä tietona piti tämä tutkimus liikevoiton alenemista 14 % vuodesta 2003. (No-

kian tiedote, 27. tammikuuta 2005.) Pääjohtaja Jorma Ollila osasi tuolloin tämän tutki-

muksen mukaan katsoa kokonaisuutta enemmän kuin yksittäisiä osia, hänen mainitessaan 

maailmanlaajuisen matkapuhelinpeiton kasvusta vuoden (2004) loppuun mennessä jo 1,7 

miljardiin liittymään. Ollilan mukaan Nokiaa auttoi vuoden 2004 viimeisellä neljännek-

sellä kehittyvillä alueilla käynnistynyt selkeä noususuhdanne. Kyseessä olivat alueet ku-

ten Latinalainen Amerikka, Venäjä, ja Kiina. (Nokian tiedote, 27. tammikuuta 2005.)  

 

Tämä tutkimus havaitsi, että Nokian epävarmuus uusien verkkoteknologioiden suhteen 

oli ymmärrettävä ottaen huomioon ajankohdan, koko mobiilialan ollessa globaalin mitta-

kaavan murrosvaiheessa (Nokian vuosiraportti, 2003b). Nokia julkaisi jopa 11 uutta 

WCDMA-puhelinta vuonna 2003 (Nokian vuosiraportti 2003a). Tämä tutkimus painot-

taakin sitä, että Nokia oli maailmantalouden notkahduksen jälkeen pyrkimässä erittäin 

voimakkaasti takaisin 2000-luvun alun kasvun uralle. Vaikka tämä tutkimus havaitsi 

2000-luvun alkupuolen globaalissa mielessä epävarmaksi ajaksi panostaa uusiin inves-

tointeihin, päätti Nokia lisätä niitä voimakkaasti ja uusia samalla organisaatiotaan vuoden 

2004 alussa.  

 

Tässä vaiheessa tämä tutkimus näki Nokian olleen jälleen uuden, entistä voimakkaamman 

mobiililiiketoiminnan kasvun alkulähteillä. Tämä tutkimus käytti tässä kohtaa termiä mo-

biililiiketoiminta, sillä puhelinmarkkinoinnin lisäksi Nokia oli 2000-luvun alkupuolen pa-

nostanut voimakkaasti uusiin verkkoteknologioihin. Nokia oli selvinnyt voittajana glo-

baalista lamasta, investoinut voimakkaasti, ja Ollilan luomat visiot näyttivät yhä realisti-

silta saavutettaviksi. Nokiassa ei tämän tutkimuksen mukaan vuoden 2004 lähestyessä 
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havaittu merkittäviä markkina-asemaa uhkaavia tekijöitä. Nokiassa havaittiin että mobii-

lioperaattorit olivat alkaneet lisääntyvässä määrin tarjota mobiililaitteita oman brändinsä 

alla, joka aiheutti yrityksessä pelkoa sen suhteen, että syntyisi lisääntyvää kilpailua brän-

dittömien mobiililaitevalmistajien osalta (Nokian vuosiraportti, 2003b). 

4.2 Organisaatiomuutokset, Nokian vuodet 2004–2008 

Tutkimuksen tässä luvussa analysoitiin Nokian puhelinliiketoiminnan strategisia tapah-

tumia alkaen vuodesta 2004, päättyen vuoden 2007 loppuun. Tutkimus käynnistyi Noki-

assa vuoden 2004 alussa suoritetusta organisaatiorakenteen muutoksesta. Sen jälkeen 

tässä luvussa siirryttiin Nokian multimedialaitteiden aikakauden tarkasteluun vuodesta 

2005 eteenpäin aina vuoden 2007 loppuun. Tässä tutkimuksen luvussa analysoitiin digi-

taalista yhteenliittymistä Nokiassa, sekä erityisesti Nseries-laitteita. Tämä tutkimuksen 

luku päättyy ajankohtaan, jolloin Nokiassa oli jälleen edessä iso organisaatiomuutos.  

 

Alkaen 1.1.2004 Nokiassa tuli voimaan organisaatiomuutos, jonka seurauksena yritys 

muutti organisaatiorakennettaan strategiaansa paremmin vastaavaksi, parantaakseen toi-

mialaryhmiensä mahdollisuuksia vastaamaan paremmin erilaisten markkinoiden tarpei-

siin, sekä lisätäkseen Nokian toiminnallista tehokkuutta ja säilyttääkseen suurtuotannon 

edut (Nokian vuosiraportti, 2004a). Merkittävänä tämä tutkimus piti sitä, että kyseinen 

vuoden 2004 organisaatiomuutos rakentui vuonna 2002 Nokia Mobile Phonesissa teh-

dyille organisaatiomuutoksille (Nokian vuosiraportti, 2003a). Uudessa organisaatiossa 

Nokian matkapuhelinyksikön johtajaksi tuli Olli-Pekka Kallasvuo, ja Multimedian liike-

toimintayksikön johtoon valittiin Anssi Vanjoki. Strategiasta ja kehityksestä annettiin 

vastuu Matti Alahuhdalle. Nokian tavoite jälleen uudelle kasvu-uralle oli selkeästi havait-

tavissa jo syyskuussa 2003 julkaistussa tiedotteessa: 

 

”…Joustavuutemme ja uuden organisaatiorakenteemme ansiosta todellakin parhaassa 

mahdollisessa asemassa tuodaksemme langattomuuden edut kaikkialle ja hyötyäksemme 

teollisuudenalamme seuraavasta kasvuvaiheesta." (Jorma Ollila, Nokian pääjohtaja, No-

kian tiedotteessa, 26. syyskuuta 2003)  

 

Tämä tutkimus havaitsi Nokian organisaatiomuutoksen olevan jo lähtökohtaisesti vah-

valla pohjalla, ilman suuria riskitekijöitä. Uuden organisaation jo aloitettua toimintansa, 

kertoi Nokian pääjohtaja Jorma Ollila yhtiökokouspuheessaan maaliskuussa langatto-

muuden olevan jo laajenemassa eri elämänalueille. Nokia oli muokannut strategiaansa ja 

liiketoimintaansa luodakseen vahvan aseman kyseisillä markkinoilla Tämä tutkimus näki 

merkittävänä havaintona Ollilan korostaessa puheessaan sitä, että Nokia oli jo vuosia seu-

rannut langattomien markkinoiden kehitystä. (Nokian tiedote, 25. maaliskuuta 2004.) No-

kia oli todistettavasti aikaansa edellä. Tiedotteessa mainitaan myös Nokian kolme (3) pai-

nopistealuetta vuonna 2004: langattoman puheviestinnän yhä laajempi hyödyntäminen, 

langattoman multimedian käyttöönoton vauhdittaminen, sekä langattomien yritysratkai-

sujen tarjoaminen. Tälle tutkimukselle syyskuussa 2003 annetut lausunnot kertoivat sen, 

että Nokiassa oli erittäin voimakas pyrkimys olla mobiilialan pioneeriyritys, globaali me-

nestyjä joka näyttää muille tietä uusissa teknologisissa trendeissä. Sille kehitykselle ra-

kensi tämän tutkimuksen mukaan pohjaa jo Nokian 2000-luvun alun menestys.  

 

Aiempi tutkimus Nokian matriisiorganisaation muodostumisesta vuoden 2004 liiketoi-

mintauudistuksen seurauksena (Steinbock, 2010; Vahtera, 2015), kertoo Nokian menes-

tyksen parantuneen voimakkaasti vuosina 2004–2008. Aikakaudella on nostettu esiin 

termi digitalinen yhteenliittyminen, jonka tarjoamista mahdollisuuksista tämä tutkimus 
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havaitsi Nokian johtotason olleen hyvin tietoinen jo 2000-luvun alussa (Nokian tiedote 5. 

joulukuuta 2000). Tämän tutkimuksen mukaan Nokian oli nyt löydettävä uusi, innovatii-

vinen keino päästä siinä kehityksessä ohi kilpailijoistaan. Tämä tutkimus havaitsi uudessa 

Multimedian liiketoimintayksikössä sen mahdollisuuden. Nokia oli 2000-luvun alkuvuo-

sina esitellyt laitteita, joissa oli tämän tutkimuksen mukaan potentiaalia kehittyä huoli-

matta niiden heikohkosta menestyksestä. Nokian täytyi nyt vain osata yhdistää hybridi-

laitteiden parhaat ominaisuudet uuteen kategoriaan yhdeksi innovaatioksi, havaitsi tämä 

tutkimus.  

 

Tämä tutkimus havaitsi, että 1000-sarja ei jäänyt Nokian ainoaksi suurmenestykseksi hal-

papuhelinmarkkinoilla. Nokia jatkoi halpapuhelimien markkinointia tuomalla vuonna 

2004 markkinoille mallit 2600 ja 2650, joilla yritys edelleenkin tähtäsi kehittyville mark-

kinoille aiemmin esiteltyjen 1100 ja 1110 mallien tavoin (Nokian tiedote 14. kesäkuuta 

2004). Nokia 2600 malli, jossa ei esimerkiksi ollut lainkaan jo tuolloin melko yleisiä omi-

naisuuksia kuten kamera tai Bluetooth-yhteyttä, nousi yhdeksi myydyimmistä puheli-

mista (Telegraph.co, 2016). Yrityksen liikevoitto oli selvästi laskenut edellisvuosista Mo-

bile Phones liiketoimintayksikön osalta, 3,7 miljardiin euroon, oltuaan vielä vuotta aiem-

min 5,9 miljardia (Nokian vuosiraportti 2004a). Vuonna 2004 Nokia lisäsi Symbian-

omistustaan 32,2 prosentista 47,9 prosenttiin. Lisäksi Nokia solmi vuonna 2004 useita 

teknologisia yhteistyösopimuksia, esimerkiksi France Telecomin ja T-Mobilen kanssa, 

jälkimmäisen koskiessa yhteistyötä Series 60 laitealustan kehittämisessä. (Nokian vuosi-

raportti 2004a.) Tämä tutkimus havaitsi eräille teknologioille alkaneen jo selkeän lasku-

suhdanteen. WAP-teknologiasta odotettiin 2000-luvun alkupuolella paljon. Kyseinen lan-

gaton, lisenssitön, sekä laitealustasta riippumaton tiedonsiirtoprotokolla (Nokian vuosi-

raportti, 2003b) menetti vähitellen otettaan 2000-luvulla, sisällöntuottajien siirtyessä 

käyttämään muita alustoja, sekä kun maksullisia palveluita pystyttiin tuottamaan muilla-

kin keinoilla (tekniikkatalous.fi).   

 
Vuodesta 2005 alkoivat Multimedian menestysvuodet 

Kohti vuotta 2005 mentäessä Nokia alkoi jälleen nostaa profiiliaan. Nokian kasvun tämä 

tutkimus havaitsi olleen vahvaa erityisesti vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä, sa-

maan aikaan kun matkapuhelinpeitto jatkoi kasvuaan myös kehittyvillä alueilla (Nokian 

tiedote, 27. tammikuuta 2005). Tämän tutkimuksen mukaan matkapuhelinpeiton ja mo-

biiliyhteyksien kehitys olivat Nokialle merkittävä signaali uusista alan kasvumahdolli-

suuksista. Nokiassa heräsi kiinnostus hyödyntää sitä kehitystä. Vuoden 2004 alussa No-

kian muuttaessa strategiaansa liiketoimintauudistuksen myötä, perustettiin Multimedian 

toimialaryhmä (Nokian vuosiraportti, 2003a). Juuri Multimedian tämä tutkimus näki ol-

leen hyvin tärkeä käännekohta Nokian puhelinliiketoiminnassa. Multimedian liiketulok-

sen kasvu vuodesta 2004 vuoteen 2008 oli tämän tutkimuksen mukaan suoraa seurausta 

Nokian uskosta uusien teknologioiden kasvumahdollisuuksiin (Nokian vuosiraportit 

2004a, 2005a, 2006a, 2007b, 2008a). Vuonna 2005 Nokia toi markkinoille Nseries mul-

timediapuhelimien malliston, jonka Bouwman et al. (2014) on tutkimuksessaan todennut 

olleen juuri se mallisarja, jonka myötä Nokian strategia digitaalisen yhteenliittymisen 

suhteen tuli kaikista selvimmin esille. Vuosiraportissa (Nokian vuosiraportti, 2005a) Nse-

ries on esitelty laitteena, jossa on useita edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi 

Carl Zeissin optiikkaa, sekä vähintään kahden megapikselin kameran, ja jonka kohderyh-

miksi on suunnattu uusissa teknologioissa johtavat ja innovaatioita varhain omaksuvat 

käyttäjät. Tämä tutkimus havaitsi Nseriesin olleen Nokialle vuonna 2005 uusi ”aihio”, 

jolle oli mahdollista rakentaa lähes loputtomasti uusia innovatiivisia ratkaisuja. 
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Vuoden 2005 aikana Nokia toi myyntiin kaikkiaan 6 Nseries -multimedialaitetta (Nokian 

tiedote 2005a). Laitteessa oli havaittavissa heti paljon potentiaalia. Tämä tutkimuksen 

mukaan uusi Nseries oli vastaus Jorma Ollilan aiempina vuosina esittämiin ajatuksiin, 

jotka koskivat Internet-teknologian kehitystä sekä digitaalisen tiedon saavutettavuutta tu-

levaisuudessa. Nyt ihmisillä oli mahdollisuus saavuttaa se tieto, hankkimalla yksi laite. 

Samalla Nseriesin tehtäväksi tuli täyttää aiempien hybridilaitteiden aiheuttama tyhjä tila 

markkinoilla. Niiden myynnin tämä tutkimus havaitsi olleen varsin heikkoa, erityisesti 

Ngagen, jota markkinoitiin hyvin voimakkaasti vuosina 2003 ja 2004, parannettuine QD-

versioineen ja Arena peliyhteisöineen (Nokian vuosiraportit, 2003b, 2004b, 2005b). Lai-

tekategoria, joka syntyi alun perin markkinoiden tarpeesta (Vahtera, 2015), ei kiinnosta-

nutkaan kuluttajia odotettuun tapaan. Tämä tutkimus teki selkeän havainnon sen suhteen, 

että Nokia toi Nseriesin nimenomaan paikkaamaan heikkoa menestystä Multimedian10 

liiketoimintayksikössä.  

Nseriesiä ei Nokian vuosiraportissa alun alkaen esitetty varsinaisena älypuhelinmallis-

tona markkinoille tullessaan, vaan sen sijaan yrityksen liiketoimintakategorian mukaisesti 

multimediapuhelimena, laitteena jossa oli esimerkiksi kamera, Internet-selain, musiikki-

soitin, sekä sähköposti. Nseries tarjosi lisäksi esimerkiksi matkapuhelinverkkojen ulko-

puolisia palveluita, sekä pystyi esimerkiksi kuvaamaan videota ja pysäytyskuvia, tulos-

tuslaatuisia kuvia, katsomaan televisiota, sekä kuuntelemaan musiikkia. (Nokian vuosi-

raportti 2005b). Tämä tutkimus näki, että Nokian tavoitteena Nseriesin kohdalla oli alusta 

alkaen kehittää laite, jolla pystyisi hyödyntämään myös matkapuhelinverkon ulkopuolisia 

palveluita. Siitä kertoo omalta osaltaan se, että Nokian vuosiraportin (2005a) mukaan No-

kialla oli suunnitelmat julkaista vuoden 2006 puoleenväliin mennessä kaikkiaan neljä 

uutta kyseisiä ominaisuuksia hyödyntävää Nseries-laitetta. Nokian vuosiraportti (2005b) 

esittelee uuden Nseriesin laitteena, joka sisältää myös matkapuhelinverkon ulkopuolisia 

palveluita, yhteysominaisuuksia kuten esimerkiksi WLAN, FM radio, DVD-kannettava 

(Digital Video Broadcasting), tai DVB-H, sekä Bluetooth. Nokia pyrki uudella laitekate-

goriallaan, multimediatietokoneet, heti tuottamaan korkeatasoisia puhelimia, tai multime-

diatietokoneita (vuosiraportti 2005b). Erityisesti Nseries -mallit N90 ja N95 keräsivät kii-

tosta laadukkuudestaan vuosina 2005 ja 2006. N90 sai suosiota valokuvauspiireissä Poh-

jois-Amerikassa, ja N95 oli varustettu laadukkaalla 5 megapikselin kameralla sekä ai-

kansa nopeimmilla verkkoyhteyksillä. Lisäksi N90 palkittiin Popular Science-lehden 

"Best of What's New" 2005 -palkinnolla Pohjois-Amerikassa. (Nokian tiedotteet, 21. 

marraskuuta 2005, 8. marraskuuta 2006.) Tämä tutkimus havaitsi, että Nokia oli kyllä 

onnistunut N90:n kanssa Pohjois-Amerikassa, mutta se ei ollut valtavirran vaan pienten 

ryhmien osoittamaa mielenkiintoa.   

 

Siinä missä Nokian markkinoimat hybridilaitteet, kuten musiikkisoittimet ja pelilaitteet 

olivat lähinnä markkinoiden tarpeesta kehittyneet ’yhden käyttötarkoituksen laitekatego-

ria’, joiden kehitys johti Nokian älypuhelimiin (Vahtera, 2015), voitiin tässä tutkimuk-

sessa todeta niiden olleen Nokialle myös hyvin tärkeä opetus alan kovuudesta. Nokia oppi 

nopeasti ”läksynsä”, liittyen siihen, että kuluttajille on tarjottava Nseriesin kaltaisia, mo-

neen käyttötarkoitukseen suunniteltuja laitteita yhden erikoistoiminnon sijaan. Tutkimus 

                                                 

10 1.1.2008 alkaen Nokian kolme matkaviestintoimialaryhmää Mobile Phones, Multimedia ja Enterprise 

Solutions ja niitä tukeneet horisontaaliyksiköt yhdistettiin Devices & Services -ryhmäksi. Nokian ja sen 

raportointiyksiköiden aikaisempien ajanjaksojen tulokset on vertailtavuuden vuoksi uudelleenryhmitelty 

uusien raportointiyksikköjen mukaisiksi (Nokian vuosiraportti, 2008a). 
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havaitsi, että markkinoiden konvergenssi11 oli jo käynnistynyt tässä vaiheessa, vuonna 

2005. Kuluttajat halusivat muutakin kuin puhelin/kamera, tai puhelin/musiikkisoitin -

tyyppisiä erikoislaitteita. Niinpä Nokian Multimedian liiketulos nousi 2,3 miljardilla vuo-

desta 2004 vuoteen 2005 (Nokian vuosiraportti, 2005a). Jorma Ollila ilmaisikin alkuvuo-

desta 2006 olevansa erittäin tyytyväinen sekä Nokian viimeiseen neljännekseen vuonna 

2005, että myös koko vuoteen, kiitellen lisäksi Multimedian liiketoimintastrategian on-

nistumista (Nokian tiedote, 26. tammikuuta 2006). Tämä tutkimus teki havainnon kah-

desta johtohenkilöstä, Ollila ja Kallasvuo, esittämässä jälleen liiketoiminnan tunnuslu-

kuja ja listaamassa tärkeimmät kasvualueet. Niihin kuului tämän tutkimuksen mukaan 

suurella painoarvolla Pohjois-Amerikka. Kyseisellä alueella tammikuun tiedote mainitsi 

Nokian kokeneen vaikeuksia, sillä yritykseltä puuttuivat suositut keskihintaiset simpuk-

kapuhelimet.   

 

Tämä tutkimus otti huomioon sen, että matkapuhelinpeitto oli edelleen vuonna 2005 hy-

vin paljon peruspuhelimien varassa. Varsinainen älypuhelimien kategoria oli vasta kehit-

tymässä, jonka tämä tutkimus totesi olleen suurilta osin Nokia Nseriesin menestyksen 

ansiota (Nokian vuosiraportit, 2005a, 2006a, 2007b, 2008a). Tämä tutkimus näki Nse-

riesin tärkeänä tienavaajana muille valmistajille kehittää vastaavanlaisia älypuhelimia. 

Nseries edusti tämän tutkimuksen mukaan uutta muotoilua, monikäyttöisyyttä, innovatii-

visuutta, ja se herätti kuluttajissa varauksetonta omistamisen halua. Nseriesin ensimmäis-

ten mallien kuten N90, N91, sekä N95, olivat Nokialta selkeä pyrkimys aiheuttaa disrup-

tiota kilpailijoilleen, sekä saavuttaa uusien markkinoiden jalansijaa (Christensen & 

Raynor, 2003). Nokiassa oltiin uuden N95:n julkaisun suhteen optimistia: 

 

”Tällä yhdellä helposti taskuun mahtuvalla laitteella voit tehdä tarpeettomaksi useiden 

erillisten laitteiden hankinnan, oli se sitten musiikkisoitin, digitaalikamera, PDA, tai na-

vigaatiolaite.” (Anssi Vanjoki, Nokia Multimedian varajohtaja, Nokian tiedotteessa, 26. 

syyskuuta 2006) 

 

Tämä tutkimus havaitsi Nokian alkaneen, osin tietämättäänkin, rakentaa pohjaa älypuhe-

limen seuraavalle kehitysaallolle. Nokia halusi tehdä Multimediasta globaalin menestys-

tarinan, markkinoimalla Nseriesiä erittäin voimakkaasti myös USA:ssa. Siinä strategiassa 

Nokia tämän tutkimuksen mukaan teki ainakin lähtökohtaisesti oikein. Koska hybridilait-

teet, sekä erityisesti Ngage pelilaitteet eivät menestyneet toivotulla tavalla (Nokian vuo-

siraportit, 2003, 2004, 2005), näki tämä tutkimus Nseries -malliston olleen myös Nokialta 

tehdä nopea korjausliike oikeaan suuntaan. Nokia siirsi fokuksen pois epäolennaisuuk-

sista tämän tutkimuksen mukaan, tarjoamalla sitä mitä kuluttajat halusivat. Nseries ei ol-

lut aluksi valtavirran puhelinmalli, vaan sen mallit kuten N95, 90, ja 91 kuuluivat kaikki 

korkeimpaan hintaluokkaan. Tämä tutkimus havaitsi Nseries-älypuhelinmalliston kulma-

kiveksi vuoden 2007, jolloin esiteltiin edullisempia versioita kuten N77, jolla pystyi kat-

somaan televisiokuvaa (Nokian tiedote, 12. helmikuuta 2007), sekä aiempaa ”linjakkaam-

man” Nseries mallin, N76:n, jonka edistykselliseen musiikkisoittimeen pystyi lataamaan 

jopa 1500 kappaletta (Nokian tiedote, 8. tammikuuta 2007). Nokian innovatiivisuus ei 

tämän tutkimuksen mukaan pysähtynyt N90-sarjaan, vaan se kasvoi edelleen N70- ja 

N80-sarjojen myötä. Nokia tarjosi niissä kehittyneempää teknologiaa edullisemmalla hin-

nalla. 

                                                 

11 Nokia kertoi tiedotteessa kesällä 2007 valmistautuvansa markkinakonvergenssiin, Olli-Pekka Kallas-

vuon kerrottua Nokian uuden 1.1.2008 voimaantulevan organisaation kyvystä hyödyntää markkinamuu-

tosta, lisäten samalla investointien tuottavuutta ja toimintojen tehokkuutta (Nokian tiedote 20. kesäkuuta 

2007).  
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Tässä tutkimuksessa havaittiin Nokian pyrkineen ensimmäisillä Nseries-malleillaan se-

koittamaan digitaalikameroiden markkinoita. Nseries-mallit N90 ja N73 edustivatkin mo-

lemmat oman aikakautensa kamerapuhelimien kärkeä. Erityisesti N73-mallin tämä tutki-

mus havaitsi olleen Nokialta voimakas pyrkimys yhdistää laadukas digikamera, sekä 

helppokäyttöisyys kuvien jakamisessa verkkoyhteisöihin (Nokian tiedote, 25. huhtikuuta 

2006). Vuoden 2007 marraskuussa esitellyn N82:n kohdalla tutkimus havaitsi yhä voi-

makkaamman panostuksen digitaaliseen yhteenliittymiseen, sillä siinä oli huippukameran 

lisäksi myös esimerkiksi A-GPS sekä esiasennettu Nokia Maps (Nokian tiedote, 14. mar-

raskuuta 2007). Nokiassa ei siis enää panostettu pelkästään teknologiseen puoleen, vaan 

alettiin ymmärtää palvelujen olevan tulossa yhä tärkeämmäksi, alati kasvavan nettiyhtei-

sön merkitys jossa jaetaan informaatiota toisille käyttäjille.   

 

Markkinoinnin fokuksen tarkentamiselle tutkimus näki Nokiassa olleen tarvetta, sillä yri-

tys tarvitsi, uuden Nseriesin tämä tutkimus katsoi edustaneen aidosti disruptiivista inno-

vaatiota, jolla oli tarkoituksena saavuttaa jalansijaa uusilla markkinoilla (Christensen & 

Raynor, 2003), josta esimerkiksi kilpailu digitaalikameroiden markkinoilla kanssa antaa 

erittäin hyvän kuvan. Alla olevassa taulukossa ovat Nokian puhelinliiketoiminnan vuosi-

välin 2004–2007 nettomyynnit (Nokian vuosiraportit, 2004a, 2005a, 2006a, 2007b). On 

huomattava vuoden 2007 lukujen koostuvan yhteensä kolmesta aiemmin erillisestä yksi-

köstä, 1.1.2008 voimaan tulleen Devices & Services -liiketoimintaryhmän myötä (Nokian 

vuosiraportti, 2008a). 

 

Taulukko 3. Nokian Mobile Phones ja Multimedia -yksiköiden nettomyynnit 2004–2007. 

 

 

 

 

Lähde: Nokian vuosiraportit (2004a, 2005a, 2006a, 2007b, 2008a). 

*Päivitetty myynti Nokian vuosiraportin 2005 mukaan 

Taulukossa 3 näkyvät sekä Nokian Mobile Phones että Multimedian liiketoimintayksi-

köiden nettomyynnit vuosivälillä 2004–2007. Tärkeää on huomata uuden 1.1.2008 voi-

maan tulleen uuden organisaatiojärjestelyn12 aiheuttama muutos nettomyyntien laskuta-

paan vuoden 2007 osalta.  

  

                                                 

12 1.1.2008 alkaen Nokian kolme matkaviestintoimialaryhmää Mobile Phones, Multimedia ja Enterprise 

Solutions ja niitä tukeneet horisontaaliyksiköt yhdistettiin Devices & Services -ryhmäksi. Nokian ja sen 

raportointiyksiköiden aikaisempien ajanjaksojen tulokset on vertailtavuuden vuoksi uudelleenryhmitelty 

uusien raportointiyksikköjen mukaisiksi (Nokian vuosiraportti, 2008a). 

Milj. euroa 2007 2006 2005   2004 

Mobile Pho-

nes netto-

myynti 

37 705 24 769 20 811 18 521* 

Multimedia 

nettomyynti 

7 584 4 100 3 598  3 676 
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Vaikka tämä tutkimus havaitsi Nokian tilanteen olleen hyvä, oli sillä edessä lisäksi täysin 

uusia ja odottamattomia haasteita. Vuonna 2007 alkaen niitä edustivat Googlen kehittämä 

Android ekosysteemi, sekä Apple iPhone. Molemmat olivat uusia yrityksiä mobiilialalla, 

vaikka Apple oli jo tuonut vuonna 2001 markkinoille iPodin, jonka kiinteän Internetin 

ekosysteemiä, sekä iTunes sisältöpalvelua myös uudessa iPhonessa osattiin heti hyödyn-

tää (West & Mace, 2010). Jo vuoden 2006 alussa Nokia oli joutunut alentamaan matka-

puhelimiensa hintoja, havaitessaan markkinoiden painopisteen siirtyneen alueille joissa 

halpapuhelimia myydään suhteellisesti eniten (Nokian tiedote, 26. tammikuuta 2006). 

Kyseisen toimenpiteen tämä tutkimus näki olleen Nokialta selkeä pyrkimys aiheuttaa kil-

pailijoilleen markkinoiden disruptiota, alentamalla halpapuhelimien hintoja ja lisätä sillä 

tavoin niiden myyntilukuja. Tutkimus havaitsi erityisesti Nokian 1100 sekä 1110 halpa-

puhelinmallien olleen aidosti disruptiivinen innovaatio, jolla yritys pyrki saavuttamaan 

markkinoiden alaosan jalansijaa (Christensen & Raynor, 2003). Tämä tutkimus päätteli 

niin, sillä kyseiset mallit tuotiin jo alun alkaenkin Nokian alimpaan, Mobile Entry kate-

goriaan vuonna 2003 (Nokian vuosiraportti 2003b).     

 

Nokian tilanteen tämä tutkimus näki vielä vuosina 2006 ja 2007 olleen tulosten valossa 

positiivinen (Nokian vuosiraportit, 2006a, 2007b), sillä yrityksen matkapuhelinmyynti 

kasvoi jälleen, ja puhelinliiketoiminnan tulos oli noussut merkittävästi vuodesta 2004 al-

kaen (kts. Taulukko 3). Multimedian nettomyynti kasvoi 34 % vuodesta 2006 (Nokian 

vuosiraportti, 2007b). Tämä tutkimus koki Nokian onnistuneen niissä tavoitteissa, joita 

yritysjohto ja Jorma Ollila vuosille 2004–2007 uudelle organisaatiolle asettivat syys-

kuussa 2003. Samassa yhteydessä ennustettiin lisäksi langattomien teknologioiden mark-

kinoiden voimakasta kasvua (Nokian tiedote, 26. syyskuuta 2003). Seuraavalla sivulla 

olevassa taulukossa vuosien 2004–2007 välisen kehityksen voi havaita konkreettisesti, 

sekä Multimedian että Mobile Phones -liiketoimintayksiköiden osalta. On huomattava, 

että vuoden 2008 alusta edellä mainitut kaksi liiketoiminnan ryhmittymää, sekä lisäksi 

tämän tutkimuksen ulkopuolella ollut Enterprise Solutions yhdistettiin Deviced & Servi-

ces liiketoimintaryhmäksi (Nokian vuosiraportti, 2007b). 

Tämä tutkimus piti vuosiväliä 2004–2007 positiivisena kokonaisuutena Nokian puhelin-

liiketoiminnassa, huolimatta selkeistä virheistä kuten Ngage ja Ngage QD pelipuhelimet, 

sekä muut hybridilaitteet (Nokian vuosiraportit, 2003b, 2004b, 2005b). Nokiassa opittiin 

tämän tutkimuksen mukaan hybridilaitteiden jälkeen kehittämään kokonaan uusia inno-

vaatioita, joista menestyksekäs Nseries oli hyvä osoitus. Huomionarvoisena seikkana tut-

kimus havaitsi sen, että vuonna 2004 Nokia koki selvän tulosnotkahduksen verrattuna 

esimerkiksi vuoteen 2000, jolloin nettomyynti oli 21 887 miljoonaa euroa. Toisaalta, vuo-

den 2004 osalta havaitsi tämä tutkimus myös selkeää kehitystä tapahtuneen vuoteen 1999 

verrattuna, jolloin Nokian Mobile Phonesin nettomyynti oli ainoastaan 13 182 miljoonaa 

euroa. (Nokian tiedote, 30. tammikuuta 2001.) Se ei tämän tutkimuksen mukaan silti 

muuttanut sitä tosiasiaa, että uusi organisaatio aloitti odotettua heikommalla tuloksella. 

Nokia varmasti odotti enemmän, ja vuosi 2004 oli siinä suhteessa tämän tutkimuksen 

mukaan Nokialle hyvä opetus alan kovuudesta. Seuraavina vuosina juuri Multimedia 

nosti Nokian takaisin ja lopulta uuteen ennätykseen. Vuonna 2004 Multimedia ei vielä, 

lähinnä hybridilaitteiden heikon menestyksen sekä Nseriesin puuttumisen vuoksi menes-

tynyt (Nokian vuosiraportit 2003a, 2004a, 2005a). Kontrasti vuosien 2004 ja 2005 välillä 

oli tämän tutkimuksen mukaan havaittavissa myös Nokian johdon lausunnoissa. Nseries 

todella nosti mielialaa, ja sai aikaan positiivisen aallon. Samaan ei tämän tutkimuksen 

mukaan kyennyt mikään muu innovaatio Nokiassa vastaavaan aikaan.  
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Nseries-malliston vuoden 2007 laajeneminen ja uudet ideat kuten mobiilitelevisio mallin 

N77 myötä sekä sen markkinoinnin keskittäminen Vietnamiin (Nokian tiedote, 12. hel-

mikuuta 2007), olivat tämän tutkimuksen mukaan jo osoitus siitä, että Nokia oli kadotta-

nut jo kohtalokkaan tuntuisesti fokuksensa. Nokia halusi seuraavina vuosina 2008–2009 

jatkaa puhelinmarkkinointiaan samalla, jo ihmisille tutuksi tulleella kaavalla, tarjoamalla 

yhä ’kaikille kaikkea’. Tässä tutkimuksessa heräsi samalla kysymys, miksi juuri Aasian 

markkinoille, eikä Pohjois-Amerikkaan? Nokia oli ison kysymyksen edessä, käännekoh-

dassa. Pohjois-Amerikan liiketoiminnan kuntoon saattamisen sijaan, kaikkien mahdollis-

ten resurssien asettaminen siihen, ei tässä tutkimuksessa havaittu olleen Nokialle kaikista 

tärkein asia. Nokiassa oli kova tarve etsiä koko ajan uusia markkina-alueita edelleen 

vuonna 2007, kuten monet Kaukoidän maat. Niitä tämä tutkimus ei nähnyt strategisessa 

merkittävyydessä tasavertaisina Pohjois-Amerikkaan verrattuna, sillä tämä tutkimus ko-

rosti em. alueen strategisen merkitystä uusien matkapuhelintrendien syntymisessä. Li-

säksi tämä tutkimus näki ko. alueen haastavana ”ulkopuolisille” yrityksille.   

Tutkimus havaitsi Nokian tehneen oikean ratkaisun Nseriesin suhteen, muokkaamalla 

sarjan laitteista vähitellen ’aitoja älypuhelimia’. Hyvistä tuloksista huolimatta, kuten Mul-

timedian liiketoimintaryhmittymän liikevaihdon voimakas kasvu (Nokian vuosiraportit, 

2005a, 2006a, 2007b), havaitsi tämä tutkimus Nokian markkinoinnissa yhä selkeän fo-

kuksen puutetta. Nseries ei tämän tutkimuksen mukaan ollut kehittynyt vielä sellaiseksi 

innovaatioksi, jota N70- ja N80-sarjojen teknologinen potentiaali olisi antanut niistä olet-

taa. Tämä tutkimus korosti vuoden 2007 olleen yksi käännekohta Nokian älypuhelinlii-

ketoiminnassa. Se muutos havaittiin tämän tutkimuksen mukaan myös Nokian johdon 

tasolla. Nseries oli tämän tutkimuksen mukaan kuitenkin tärkeä virstanpylväs, ajatellen 

koko alan innovaatiokehityksen etenemistä vuoteen 2008 ja siitä eteenpäin katsottaessa. 

Tämä tutkimus pohti kuitenkin myös sitä, olisiko Nokialla kykyä tehdä siitä jatkossa to-

dellinen koko alan menestysinnovaatio, ja katsoa vuoden 2008 sijaan jo vuosiin 2009 ja 

2010. Sillä tämä tutkimus viittasi uusiin aasialaisiin älypuhelinvalmistajiin, jotka olivat 

alkaneet tuoda markkinoille edullisia mallejaan. Samassa yhteydessä Nokiassa painotet-

tiin erityisesti sekä Applen että Googlen älypuhelinekosysteemien saapumista markki-

noille vuoden 2007 aikana. (Nokian vuosiraportti, 2008b.) Tämä tutkimus havaitsi, että 

Nokia tiedosti hyvin nopeasti uusien, vielä selkeästi kehityksensä alussa olleiden älypu-

helinvalmistajien mahdollisen uhan. Nokian johto koki silti omaavansa riittävästi aikaa 

reagoidakseen muutokseen vielä senhetkisessä markkinatilanteessa, korosti tämä tutki-

mus. Se johtui tämän tutkimuksen mukaan Nokian erittäin hyvästä vuodesta 2007, yri-

tyksen puhelinliiketoiminna historian parhaasta (Nokian vuosiraportti, 2007a). Se mitä 

Nokia ei tämän tutkimuksen mukaan riittävästi huomioinut tuolloin, oli yrityksen nope-

asti heikentynyt Pohjois-Amerikan heikentynyt tilanne. Jo aiemmin tässä tutkimuksessa 

kerrottiin Nokian liikevaihdon Pohjois-Amerikassa romahtaneen vuodesta 2006 vuoteen 

2007, jopa n. 700 miljoonalla eurolla (Nokian vuosiraportti, 2007b).  

Siirryttäessä vuoteen 2008 Nokia oli tämän tutkimuksen mukaan sekä hyvässä tilanteessa, 

kiitos positiivisen tuloskehityksen, että myös haastavassa tilanteessa uusien valmistajien 

asettaessa yritykselle suuria haasteita.   

4.3  Nokian puhelinliiketoiminta murrosvaiheessa 2008–2011 

Tutkimuksen tässä luvussa analysoitiin ensiksi sitä, kuinka Nokia menestyi puhelinliike-

toiminnassa vuodesta 2008 alkaen aina vuoteen 2011, jolloin Nokia ilmoitti siirtyvänsä 
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käyttämään Windowsin laitealustaa. Vuosivälillä 2008–2011 tapahtuneet asiat Nokiassa, 

kuten Symbianin osake-enemmistön hankinta vuonna 2008, sekä MaeMo/MeeGo lai-

tealustaprojektit, olivat tarkemman tutkimuksen kohteena tässä luvussa. Tässä luvussa 

tutkimus analysoi syitä Nokian päätökseen hylätä Meego-laitealusta, sekä päätöstä siirtyä 

käyttämään Windowsin laitealustaa vuonna 2011. MeeGo-laitealustan ainoa älypuhelin 

N9, sekä sen saamat käyttäjäarviot analysoitiin tässä luvussa. Lisäksi tässä luvussa ana-

lysoitiin Nokian Ovi mobiiliohjelmistokaupan vaiheita alkaen vuodesta 2007, sekä uu-

dempia Nseries-älypuhelinmalleja joissa oli vielä Symbianin käyttöjärjestelmä. Tutkimus 

kävi tässä luvussa läpi useita käyttäjätestejä Nokian tärkeimmistä alypuhelimista. Nokian 

johtohenkilöstön antamia lausuntoja analysoimalla, tuotiin esille tämän tutkimuksen nä-

kemys yrityksen edellä mainittujen strategisten valintojen onnistumisesta vuosien 2008–

2011 välillä. Kiinnitettiin huomiota sekä Olli-Pekka Kallasvuon 2000-luvun ensimmäisen 

vuosikymmenen lopulla, että Stephen Elopin 2010-luvulla antamiin lausuntoihin ja stra-

tegiseen päätöksentekoon. Tässä tutkimuksen luvussa analysoitiin sitä, kuinka he näkivät 

teknologisen kehityksen suunnan, sekä osasivatko he reagoida muutoksiin ajoissa. Suuren 

huomion tässä luvussa saa myös globaali finanssikriisi. 

Symbianin hankinta, Ovi mobiilipalvelu sekä tärkeät puhelinjulkaisut 

Nokian kolme matkaviestintoimialaryhmää, Mobile Phones, Multimedia ja Enterprise 

Solutions sekä niitä tukeneet horisontaaliyksiköt, yhdistettiin vuoden 2008 alussa Devi-

ces & Services -ryhmäksi (Nokian vuosiraportti, 2008a). Vuosina 2007 ja 2008 Nokiassa 

tehtiin useita yritysostoja, joista tämä tutkimus näki selvästi merkittävimpänä Symbianin 

osake-enemmistön hankkimisen joulukuussa 2008. Nokian tavoitteena oli heti alkajai-

siksi tehdä Symbianista sellainen, että se soveltuu useille laitealustoille. Nokia hankki 

joulukuussa 2008 täyden omistuksen Symbian Oy:stä, joka kehittää ja lisensoi Symbianin 

käyttöjärjestelmää. Käytännössä se tarkoitti loppujen 52,1 % Symbianin osakkeista siir-

tymistä Nokia omistukseen, hankinnan kokonaiskustannusten noustessa 641 miljoonaan 

euroon. (Nokian vuosiraportit, 2008a, 2008b.) Näin Nokia sai 100 % omistuksen Sym-

bianista, yhtiöstä josta se oli 2000-luvun aikana vähitellen lisännyt osake-enemmistöään, 

ja josta se teki 2000-luvun alun vaikeuksien menestyvän käyttöjärjestelmän (West & 

Wood, 2013). Vuosiraportti mainitsee lisäksi, että toimimalla siten Nokia, yhdessä teol-

lisuuskumppaneidensa kanssa teki aloitteen perustaa Symbian-saätiön, itsenäisen, voittoa 

tavoittelemattoman yksikön (vuosiraportti, 2008b). Vuoden 2008 joulukuussa julkais-

tussa Nokian tiedotteessa Symbian-hankinnasta kerrotaan, että tarjouksen päättyminen 

sekä sitä kautta kaupan sinetöityminen, on merkittävä askel kyseisen Symbian-säätiön 

perustamisen suhteen. Tämä tutkimus havaitsi, että Symbian-kaupan varsinainen ajan-

kohta ajoittui kesäkuun 24. päivään vuonna 2008, ja siihen osallistui useita yrityksiä kuten 

AT&T, LG Electronics, Motorola, NTT DOCOMO, Samsung, Sony Ericsson, ST-NXP 

Wireless, Texas Instruments ja Vodafone (Nokian tiedote, 2008). Seuraavassa tämä tut-

kimus kertasi Nokian vaiheita vähän ennen Symbianin osake-enemmistön hankkimista.  

Tämä tutkimus havaitsi, että jo vuotta ennen Symbianin osake-enemmistön hankintaa oli 

Nokiassa alettu hyvin voimakkaasti rakentamaan tulevaisuutta. Vuonna 2007 Nokia oli 

Lontoossa järjestetyssä Go Play -tapahtumassa antanut tiedon Ovi-nimisen palvelukoko-

naisuuden julkaisemisesta, jolla Nokia laajentaa tarjontaansa internet-palveluihin. Nokia 

Ovi oli portti Nokian internet-palveluihin, joita olivat alkuvaiheessa Nokia Music Store, 

Nokia Maps ja Nokia N-Gage. Ovi piti aluksi julkaista Britanniassa vuoden 2007 viimei-

sellä neljänneksellä (Q4), ja sitä aiottiin täydentää vuoden 2008 alkupuolella, jolloin pal-

velun piiriin liitettäisiin mukaan myös uusia maita. (Nokian tiedote, 29. elokuuta 2007.) 
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Nokian tiedotteessa Anssi Vanjoki loi vision, jonka tämä tutkimus havaitsi olleen sittem-

min konkretisoitunut alan kehityksen jatkuttua vuosia eteenpäin. Vanjoki kertoi seuraa-

vaa: 

"Uskomme, että mobiililaitteista tulee niin sanottu neljäs näyttö - suosituin tapa käyttää 

digitaalista sisältöä…” (Anssi Vanjoki, Nokian Multimedia-toimialaryhmän johtaja, No-

kian tiedotteessa, 29. elokuuta 2007).   

Tämän tutkimuksen mukaan Vanjoki loi Nokia Ovin kohdalla erittäin kunnianhimoisen 

tulevaisuudenvision. Ovin oli sen mukaan tarkoitus tehdä Internetin käyttämisestä elä-

myksen, tarjoamalla palveluita joiden avulla käyttäjät voivat luoda ja jakaa tietoja, sekä 

tunteita. Tämä tutkimus havaitsi Vanjoen esittämän vision ollen Nokialle realistinen to-

teuttaa, olihan yritys jo aiemmin tämän tutkimuksen mukaan ollut alallaan pioneeri. No-

kia Ovia ei vielä vuonna 2007 virallisesti avattu, eikä edes vuonna 2008, vaan vasta 

vuonna 2009 ja silloinkin kyseessä oli beta-versio. Ovi julkaistiin osa kerrallaan vuosien 

2007 ja 2009 välillä, jota tämä tutkimus piti Nokialta strategisesti huonona ratkaisuna. 

Kesäkuun 2007 Go Play-tapahtumassa myös Nokian toimitusjohtaja Kallasvuo oli kom-

mentoinut visiotaan Ovin tulevaisuudesta, kertoen Nokian jatkossa yhdistävän kaikki pal-

velut jatkossa saman, Ovi by Nokia -brändin alle. Lisäksi Kallasvuo korosti sitä, kuinka 

Nokian seuraavana vuonna esiteltävät uudet Ovin palvelut ja ominaisuudet, tulisivat ole-

maan osoituksena Nokian johtavasta asemasta uusien mahdollisuuksien oivaltajana ja to-

teuttajana. Tämä tutkimus totesi kyseisen lausunnon olleen oikeansuuntainen, sekä rea-

listinen toteutettavaksi, mutta sille samalla merkittävänä esteenä Nokian laajan puhelin-

malliston.  

Nokia teki tämän tutkimuksen mukaan strategisen virheen, siirtäessään Ovin julkaisun 

vuoden 2009 puolelle. Apple ehti julkaisemaan App Store-mobiilikaupan jo kesällä 2008 

iPhone 3G:n esittelyn yhteydessä, ja keräsi sillä heti korkeita latausmääriä (West & Mace, 

2010). Tämän tutkimuksen mukaan Nokialla olisi ollut tilaisuutensa päästä mukaan siihen 

kilpailuun vielä vuonna 2008. Lisäksi tämä tutkimus näki Nokian vuosien 2007–2008 

puhelimien segmentointistrategian (Öistämö, 2007), olleen virheratkaisu. Näin siksi, 

koska tämä tutkimus näki Applen iPhonen jo aloittaneen uudentyyppisen, yksi puhelin 

per vuosi -strategian vuonna 2007. Lisäksi, juuri tällä ajanjaksolla tutkimus näki Nokian 

Ovin integraatioon pyrkineen strategian olleen selkeästi ristiriidassa Nokian yllä mainitun 

puhelinjulkaisustrategian kanssa, tuottaa kymmeniä uusia puhelinmalleja useissa eri ka-

tegorioissa. (Nokian vuosiraportit 2005a, 2006a, 2007b, 2008a, 2009a). Ovin huonoista 

puolista kärsivät useat Nokian älypuhelimet, joista myöhemmin tässä tutkimuksessa esi-

tellään tärkeimpiä Nseries-malleja vuosilta 2008–2010. Tämän tutkimuksen mukaan No-

kiassa oli Pohjois-Amerikan alueella liikevaihdon rajuja heilahteluja (Nokian vuosirapor-

tit, 2007b, 2005a). Nokia oli tämän tutkimuksen mukaan kuitenkin eniten huolestunut 

Aasian markkinoiden vaarantumisesta. Se oli tämän tutkimuksen mukaan ymmärrettävää, 

sillä juuri sillä alueella ja erityisesti Kiinassa, Nokia oli hyvin vahva vuosina 2008 ja 2009 

(Nokian vuosiraportit, 2008a, 2009a).  

Tämä tutkimus havaitsi, että jo kaksi kuukautta ennen Ovi palvelukokonaisuuden julkis-

tamista, kesäkuussa 2007 Nokia ilmoitti esittelevänsä 1.1.2008 uudesta puhelinliiketoi-

minnan integroidusta yritysrakenteestaan. Aiemmin tässä tutkimuksessa esitelty Devices 

& Services oli yksi osa tuota uutta yritysrakennetta. (Nokian vuosiraportti, 2007b.) Tämä 
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tutkimus näki, että kyseisen uudistuksen jälkeen Nokian menestyksen jatkuminen oli rea-

lismia. Kesällä 2007 Kallasvuo lausuikin Nokian tärkeimpiä tavoitteita (Nokian tiedote, 

20. kesäkuuta 2007). Tiedotteessa Kallasvuo kertoi Nokian organisaatiomuutoksen mah-

dollistavan markkinamuutoksen hyödyntämisen, sekä lisäävän samalla investointien tuot-

tavuutta ja toimintojen tehokkuutta. Tämä tutkimus havaitsi, etteivät Kallasvuon lausumat 

tavoitteet toteutunutkaan seuraavien vuosien aikana (Nokian vuosiraportit, 2008a, 2009a, 

2010a). Siihen tämä tutkimus esitti useita merkittäviä syitä. Tutkimus havaitsi Nokian 

Devices & Servicesin tilanteen lähteneen selkeästi huonompaan suuntaan, olihan sen lii-

ketulos tippunut jopa 23 % (Nokian vuosiraportti, 2008a), eikä sitä tilannetta vienyt yh-

tään parempaan suuntaan uuden N96 laitteen julkaisu syksyllä 2008 (Nokian tiedote, 24. 

syyskuuta 2008). Juuri N96:n tämä tutkimus olleen yksi negatiivisia tekijöitä, josta tämän 

tutkimuksen mukaan alkoi koko Nseries-malliston lopullinen suosion lasku vuodesta 

2008 eteenpäin. Taustalla oli kuitenkin myös maailmanlaajuisia asioita vaikuttamassa tä-

män tutkimuksen mukaan, eikä Nokia ollut globaalin finanssikriisin ainoa kärsijä. Tämä 

tutkimus havaitsi koko puhelinliiketoiminnan alaan vaikuttaneen globaalin taloustaantu-

man, joka oli 2000-luvun taantumaa paljon pahempi. Nokiassa ilmaistiin huoli koko pu-

helinliiketoiminnan alan kasvunäkymiä kohtaan huhtikuussa 2009, kun toimitusjohtaja 

Kallasvuo otti asian esille (Nokian tiedote, 23. huhtikuuta 2009). 

Kyseinen Nokian Nseries malli N96, sekä vain kolme kuukautta sen jälkeen esitelty N97 

(Nokian tiedote, 2. joulukuuta 2008), olivat juuri ne Nseries-mallit, joiden tässä tutkimuk-

sessa nähtiin muodostuvan Nokialle koko puhelinliiketoiminnalle ratkaisevaksi vir-

heeksi. Kyseisissä malleissa korostui tämän tutkimuksen mukaan Nokian strategia jatkaa 

uusien, edelleen hyvin teknologiapainotteisten innovaatioiden voimakasta esille tuomista. 

Tässä tutkimuksessa erityisesti uudempien Nseries-mallien nähtiin olleen eräänlaisia 

”profiilipuhelimia”, johtuen Nokian useista tärkeistä tapahtumista vuonna 2008, kuten 

Symbian-kauppa, sekä 1.1.2008 voimaan tullut organisaatiomuutos (Nokian vuosira-

portti, 2008a). Nokian oli tämän tutkimuksen mukaan nyt pakko onnistua, nostaa profii-

liaan, tai muuten kuluttajien luottamus heikkenee Applen ja Googlen jo tultua markki-

noille.  

Tämä tutkimus havaitsi, että kuluttajien odotukset Nokian korkeasta laadusta olivat kas-

vaneet yhä lisää N95-mallien menestyksen myötä. Ne odotukset tämä tutkimus näki kas-

vavan yhä lisää seuraaville vuosille. Tämä tutkimus halusi tässä vaiheessa korostaa, että 

saavutetun menestyksen on tapana nostaa odotukset korkealle, ja myös Nokian kohdalla 

se asia korostui monivuotisen menestyksen myötä.  

Erityisesti uuden N97:n sekä siihen yhdistetyn, vasta avatun Nokia Ovi Storen odotukset 

kesällä 2009 olivat suuret. Tämä tutkimus havaitsi käyttäjätestin (puhelinvertailu.com) 

perusteella N97 mallin suureksi virheeksi Nokialta. Ovi oli yksi monista N97:n heikkouk-

sista, muun käytettävyyden ja Symbianin käyttöjärjestelmän lisäksi. Aiempaan N96:een 

ei vielä Ovin täysversiota ollut saatavilla. Sekä N96 että N97 mallien myynti jäi selkeästi 

jälkeen vuoden 2008 lokakuussa esitellystä ja seuraavana vuonna Suomessa myyntiin tul-

leesta Nokia 5800 XpressMusic-älypuhelimesta, joka oli edellä mainittuja kahta Nseries-

mallia huomattavasti edullisempi, ja tämä tutkimus näkikin sen olevan Nokian vuoden 

2008 paras puhelin kokonaisuudessaan. Nokian 5800 XpressMusic:n tämä tutkimus ha-

vaitsi askeleena oikeaan suuntaan Nokialta, kohti valtavirran laadukasta, silti edullista 

puhelinta. Tämä tutkimus havaitsi, etteivät Nseriesin vielä vuonna 2006 lupauksia herät-

täneet myyntiluvut merkinneet mitään uudessa tilanteessa vuonna 2008. Uudet kilpailijat 

kuten Apple olivat jo herättäneet kuluttajien laajan kiinnostuksen. Nokia ei vielä tämän 
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tutkimuksen mukaan vuosina 2008 ja 2009 pitänyt Applea ja Googlea erityisen vakavina 

haastajina. Nokia keskittyi voittojen tavoitteluun ja teknologian kehittämiseen.  

Maaliskuussa 2009 julkaistiin edullinen Nokia 5730 XpressMusic ja Nokia 5330 Xpress-

Music sekä Nokia 5030 mallit, joista jälkimmäinen oli suunnattu erityisesti kehittyville 

markkinoille (Nokian tiedote, 11. maaliskuuta 2009). Kyseinen mallisarjan laitteiden, 

sekä erityisesti sen ”lippulaivamalli” 5800 XpressMusicin tämä tutkimus näki olleen No-

kian pyrkimys kehittää disruptiivisia innovaatioita, joilla saavuttaa jalansijaa uusilla 

markkinoilla (Christensen & Raynor, 2003). Näin nähtiin siksi, että mallisarja esitteli 

massamarkkinoille kosketusnäyttöteknologiaa ensimmäisenä valmistajana maailmassa, 

ollen siten ensimmäinen kohtuuhintainen älypuhelin, jossa on kosketusnäyttö, hyödyn-

täen resistiivistä teknologiaa. Nokia ei siinä suhteessa aikaillut, vaikka iPhone oli jo 

vuonna 2007 ehtinyt paremmalla, kapasitiivisella kosketusnäytöllä markkinoille (West & 

Mace, 2010). Nokian musiikkiteema, ’koko maailmaa yhdistävänä’ ilmiönä, oli jo itses-

sään innovatiivinen ratkaisu tämän tutkimuksen mukaan. 

Tuoreeltaan vuonna 2008 testissä ollut Nokia 5800 XpressMusic sai kiitosta laajoista 

multimediaominaisuuksistaan, loistavasta hinta/ominaisuus- ja laatusuhdestaan, sekä 

S60-ohjelmistolaitealustan monipuolisuudesta. Lisäksi laitteen potentiaalista tälle tutki-

mukselle kertoi paljon se, että 5800 XpressMusic tarjosi lähes tasavertaiset ominaisuudet 

kuin Nokia N78, mutta paljon edullisemmalla hinnalla. Miinuspuolelle vertailussa lasket-

tiin kuuluvaksi toistaiseksi heikko ohjelmatarjonta, sekä joidenkin perusohjelmien puut-

tuminen. (puhelinvertailu.com, 2008.) Nokian Devices-yksikön Jo Harlow kertoi maalis-

kuun 2009 tiedotteessa (Nokian tiedote, 11. maaliskuuta 2009) Nokian myyneen yli 425 

miljoonaa musiikkisoittimella ja yli 700 miljoonaa FM-radiolla varustettua laitetta. Tut-

kimus näki, että siinä missä Nokia ei 2000-luvun alun Ngagen ja muiden hybridilaitteiden 

osalta onnistunut, muuttui nopeampien verkkoyhteyksien aikakaudella menestykseksi 

XpressMusic-malliston muodossa. Nokialla oli käsissään uusi innovaatio, jonka hinnoit-

telu suhteessa ominaisuuksiin teki siitä houkuttelevan valtavirralle, ja jossa tämä tutkimus 

ei havainnut olleen suuria puutteita. Tämä tutkimus havaitsi aitoa innostuneisuutta No-

kian musiikkipuhelimien markkinoinnissa, joka hiipui samaan aikaan Nseries-malliston 

markkinoinnista. Nokia 5800 XpressMusic-älypuhelimen raportoitiin olleen Iso-Britan-

niassa myydyin Nokia-älypuhelin, myyden kolme miljoonaa kappaletta vuoden 2008 vii-

meiseltä neljännekseltä (4Q 2008) huhtikuuhun 2009 (1Q 2009) mennessä (techno-

logy.ihs.com). Se kertoi tämän tutkimuksen mukaan siitä, että Nokialla oli kykyä menes-

tyä myös Euroopan suurimpiin kuuluvilla mobiilimarkkinoilla. 

Nokian kiireen saavuttaa jalansijaa tämä tutkimus ymmärsi siten, että vuonna 2008 tuli 

myyntiin esimerkiksi Apple iPhone 3G, parannetun version iPhonesta, joka lisäksi toi 

mukanaan App Store -mobiilikaupan (West & Mace, 2010). Kyseisen iPhone 3G:n aset-

taman uhan tutkimus näki olleen merkittävä heräte Nokialle, saavuttaa maailmanmarkki-

noilla uutta jalansijaa kosketusnäyttöpuhelimiensa avulla, ennen kuin iPhone ehtii sen 

tehdä, ja vieläpä useita kilpailijoitaan alemmalla hinnalla, malleista N96 ja N97 poiketen, 

enemmän valtavirran ostajille suunnattu älypuhelin. iPhonessa oli kapasitiivinen koske-

tusnäyttö, pöytäkoneen tasoinen selain, sekä useita muita innovatiivisia ominaisuuksia 

(West & Mace, 2010).  

Nokia käytti kapasitiivista kosketusnäyttöä huonompaa, resistiivistä kosketusnäyttöä 

sekä N96, N97 että XpressMusic 5800:ssa (Nokian vuosiraportit, 2008a, 2009a), jonka 
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tämä tutkimus näki olleen merkittävä virhe, yhdessä Symbianin jo vanhentuneen käyttö-

järjestelmän sekä S60-ohjelmistolaitealustan kanssa. Tuoreeltaan vuonna 2008 Nokia 

XpressMusic 5800 sai tämän tutkimuksen mukaan vaihtelevat, mutta pääosin positiiviset 

arvostelut (puhelinvertailu.com). Tämä tutkimus näki laitteessa olleen potentiaalia jatko-

kehitykseen, toisin kuin sitä selvästi kalliimmissa N96 ja N97 malleissa, joissa oli isojakin 

vikoja. Nokian perusvirheeksi vuonna 2008 tämä tutkimus havaitsi pysymisen S60-oh-

jelmistolaitealustassa ja Symbianin käyttöjärjestelmässä, vaikka erityisesti XpressMusic 

5800 muuten onnistuneena innovaationa kärsi juuri niistä eniten. Nokian XpressMusic-

malliston tämä tutkimus havaitsi kokonaisuutena hyvin laajaksi, useiden edullisten puhe-

linmallien sarjaksi, jolla Nokia pyrki saavuttamaan uusien markkinoiden jalansijaa 

(Christensen & Raynor, 2003). Tuomalla musiikkiteeman vahvasti mukaan puhelinmark-

kinointiin – Nokian käsityksen mukaisesti musiikin ollessa koko maailmaa yhdistävä 

asia, se onnistui käynnistämään lupaavan uuden trendin alalle. Ajatus oli hyvä ja globaa-

listi oikeansuuntainen, mutta Nokia ei tämän tutkimuksen mukaan päässyt musiikkitee-

maansa pidemmälle.  

Tämä tutkimus havaitsi, että huolimatta suurista, jopa satojen miljoonien myyntimääristä, 

ei musiikkipuhelin ollut Nokialta sijoitus kestävään kehitykseen. Nokia oppi teemapuhe-

limien aikakauden olevan ohi, ikään kuin jo pois muodista. Tämän tutkimuksen mukaan 

Nokialta sen asian tajuaminen kesti vain liian kauan, ja yritys keskittyi liian vähän Nse-

riesin potentiaalin täyteen hyödyntämiseen tärkeinä vuosina 2005–2008. Vaikka Nseries 

oli kaikkea yhdessä, se oli sitä liian monelle, liian monella käyttötavalla, sekä liian kal-

liina valtavirralle. Tämä tutkimus havaitsi lisäksi, että Nseries myi pitkälti siksikin, koska 

iPhonea ei vielä sen alkuvuosina ollut markkinoilla. Sen sijaan 5800 XpressMusic oli 

tämän tutkimuksen mukaan senkaltainen avaus Nokialta, että paitsi sen kyvyssä aiheuttaa 

merkittävää disruptiota, niin myös sen kyvyssä kehittyä uudeksi trendituotteeksi alallaan. 

Tämä tutkimus korosti jälleen globaalin talouslaman voimakasta negatiivista vaikutusta 

koko mobiilialaan vuonna 2008, sekä uusien Android-halpapuhelimien ja kehittyvän 

iPhonen yhteisvaikutusta markkinoilla. Lisäksi, Applen musiikkilaite iPod oli edelleen-

kin suosittu laite, ja lisäksi sen hinta oli laskenut teknisistä parannuksista huolimatta.  

Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo antoi keväällä vuonna 2009 optimistisia 

lausuntoja, liittyen Nokian asemaan jälleen kerran uudessa teknologisessa kehitysaal-

lossa. Kallasvuo kertoi tuolloin Nokian keskittyneen kasvavassa määrin kokonaisratkai-

sukeskeiseen liiketoimintamalliin, viitaten samalla yrityksessä vuonna 2008 suoritettui-

hin liiketoiminnallisiin uudistuksiin, joilla Nokiassa pyrittiin hänen mukaansa säilyttä-

mään yrityksen saavuttama vahva johtoasema matkaviestinteollisuudessa. Lisäksi Kal-

lasvuo kertoi Nokian keskittäneen panostuksensa palvelujen suhteen viidelle alueelle: 

karttoihin, musiikkiin, viesteihin, mediaan ja peleihin, korostaen sitä, että kyseisten alu-

eiden kohdalla Nokiassa nähdään olevan kaikista suurimmat mahdollisuudet. (Nokian tie-

dote, 23. huhtikuuta 2009). Tutkimus havaitsi, että vielä tuolloin Oviin, johon Kallasvuo 

tämän tutkimuksen mukaan selvästikin viittasi, oli asetettu suuria menestystoiveita, ja 

vuotta 2009 Nokiassa odotettiin suurin toivein. Tämä tutkimus havaitsi, että vuonna 2009 

Nokia Ovi sai vain 10 miljoonaa latausta kolmessa kuukaudessa, alkaen sen avaamisesta 

toukokuun lopulla kyseisenä vuonna. Siinä oli havaittavissa valtava ero Applen App Sto-

ren alkuaikojen latausmääriin, joka oli 100 miljoonaa latausta ensimmäisten kahden kuu-

kauden aikana. (gigaom.com.) Tämä tutkimus havaitsi Nokian reagoineen nopeasti Ovin 

huonoon alkuun. Nokian Services-yksikön johtaja Niklas Savander mainitsikin vuoden 

2009 syyskuun alussa Nokian aloittavan yhteistyön kehittäjien kanssa, jotta Ovin tarjonta 

saataisiin monipuolisemmaksi ja siihen kehitettäisiin kiinnostavampia sovelluksia (No-

kian tiedote 3. syyskuuta 2009). Vuodesta 2009 syntyi yksi käännekohta huonompaan 
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tämän tutkimuksen mukaan. Kallasvuon visio huhtikuussa 2009 oli nähdä Symbian tule-

vaisuudessa vahvana tekijänä myös keskihintaisten puhelimien kategoriassa (Nokian tie-

dote, 23. huhtikuuta 2009). Apple iPhonea ei tiedotteessa mainittu nimeltä, vaikka Kal-

lasvuo siihen selvästi lausunnoissaan viittasikin.      

Tutkimuksessa havaittiin, että aiempien vuosien toiveikkuus oli nyt, viimeistään vuoden 

2009 syksyyn mennessä, vaihtunut selkeään epävarmuuteen, jopa suoranaiseen pessimis-

miin. Ovin epäonnistuminen näytti lähes varmalta, latausten määrän säilyessä yhä alhai-

sena (Nokian vuosiraportti, 2010a). Palattaessa ajassa vuoteen 2008, havaitsi tämä tutki-

mus sen, että Symbian-kauppa itsessään oli jo huonosti ajoitettu, erityisesti siinä suh-

teessa, että Nokian uuden Devices & Services-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 

vuonna 2008 edellisvuoteen verrattuna 7 %, ja liiketulos jopa 23 %. Lisäksi pidettiin mer-

kittävänä haittana Symbianin menestymisen kannalta sitä seikkaa, että myös Nokian 

USA:n liikevaihto oli alkanut laskea huomattavan nopeasti. Huomattiin aikavälin suurim-

man laskun, n. 700 miljoonaa euroa, tapahtuneen jo vuosina 2006–2007. (Nokian vuosi-

raportit, 2007b, 2008a, 2009a). Tutkimus havaitsi tässä vaiheessa, että Nokian strategia 

keskittyä mobiiliin konvergenssiin oli jo myöhässä. Tukeutuminen vanhaan, Nseries-mal-

lisarja kautta hyväksi koettuun strategiaan digitaalisessa yhteenliittymisessä vuosina 

2005–2007, ei toiminutkaan enää vuosina 2008–2009. Tuolloin Nokia havaitsi alalla ko-

ventuneen kilpailun, Googlen ja Applen uudentyyppiset, vielä kehityksensä alkuvai-

heessa olleet älypuhelinekosysteemit (Nokian vuosiraportit, 2008b, 2009b).  

Nokian toimitusjohtaja Kallasvuo oli vielä huhtikuussa 2009 tämän tutkimuksen mukaan 

oikeilla strategisilla linjoilla, hänen korostaessaan tulevaisuudessa kokonaisratkaisukes-

keisen toimintamallin tärkeyttä (Nokian tiedote, 23. huhtikuuta 2009). Kallasvuo uskoi 

markkinoiden muutokseen kohti edullisempien puhelimien aikakautta: 

"Meidän mielestämme liikkuvaa tietojenkäsittelyä ei pidä rajoittaa vain kalliisiin, ylim-

män hintaluokan puhelimiin… (Olli-Pekka Kallasvuo, Nokian toimitusjohtaja, Nokian 

pörssitiedotteessa, 23. huhtikuuta 2009). 

Kallasvuo korosti tuolloin lisäksi Nokia 5800 XpressMusic -laitteen menestymistä siihen 

yhdistetyn Comes With Music -palvelun kanssa. Kyseinen puhelin oli lisäksi selvästi hal-

vempi kuin iPhonen silloinen 3G -versio. Tämä tutkimus havaitsi maailmantalouden ti-

lanteen alkuvuodesta 2009 vielä melko heikoksi, asia joka on myös huhtikuun tiedot-

teessa huomioitu, yhdessä matkaviestinmarkkinoiden supistumisen kanssa. Nokia saattoi 

olla jälleen alansa pioneeriyritys, mutta vaikea maailmantilanne vaikeutti menestystä.      

Tärkeimmät puhelinmallit epäonnistuivat yksi toisensa jälkeen 

2010-luvun kynnykselle tultaessa tutkimus havaitsi useita negatiivia tapahtumia Nokian 

puhelinliiketoiminnassa. Niistä kaksi liittyi Nokian 2000-luvun lopun tärkeimpiin älypu-

helinmalleihin, N96:een vuodelta 2008 ja N97:een vuodelta 2009. Nokia asetti kovat odo-

tukset kyseisille high-end älypuhelimille, ja kuten tämän tutkimuksen edellisessä luvussa 

mainittiin, menestyi loppuvuonna 2008 myyntiin tullut halvempi valtavirralle markki-

noitu älypuhelin Nokia 5800 XpressMusic niitä paljon paremmin (Nokian tiedote, 23. 

huhtikuuta 2009). Kuten tutkimuksessa jo aiemmin mainittiin, havaittiin 5800 mallin huo-

mattavan monipuoliset ominaisuudet, hyvä kosketusnäyttö, sekä hyvä hinta/laatusuhde, 
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eräiksi syiksi miksi kyseinen malli menestyi (puhelinvertailu.com). Lisäksi 5800 Xpress-

Music:ia markkinoitiin ’kahden kategorian’ älypuhelimena, joista molemmat sijoittuivat 

Nseries-mallien alapuolelle (Nokian vuosiraportti, 2008b). Nokia N96 tuotiin markki-

noille laitteina, joille Nokia oli asettanut valtavat odotukset, johtuen huippusuosion saa-

neesta Nseries-mallistosta, sekä erityisesti sitä edeltäneistä N95 ja N95 8Gb-malleista. 

Laitteessa oli televisionkatseluominaisuus, aiempaa nopeammat yhteysominaisuudet, 

sekä geotagging-ominaisuus. (Nokian tiedote, 24. syyskuuta 2008). N97 malli tuotiin ke-

sällä 2009 esille uusilla ominaisuuksilla, kuten aloitusnäyttö, sekä yhteys juuri avattuun 

Ovi-kauppaan, ja laitetta markkinoitiinkin uuden Internet-kokemuksen tarjoavana, tekni-

sesti edistyksellisenä laitteena (Nokian tiedote, 9. kesäkuuta 2009).  

Huolimatta Nokian asettamista korkeista toiveista N96 ja N97 laitteille, kumpikaan niistä 

ei tämän tutkimuksen mukaan onnistunut täyttämään odotuksia. Edes N97 Mini -malli-

versiota tämä tutkimus ei pitänyt tarpeeksi suurena edistysaskeleena, vaikka laitetta käyt-

täjien keskuudessa pidettiinkin monella tapaa parempana N97:een verrattuna. Tutkimus 

havaitsi, että N96:n suurimmat ongelmat tuoreeltaan testattuna liittyivät esimerkiksi sen 

S60 alustan heikkoon käytettävyyteen, resistiiviseen kosketusnäyttöön, sekä Ovi Storen 

puuttumiseen (puhelinvertailu.com, 2008). N97 toi tämän tutkimuksen mukaan uutta de-

signia, sekä pieniä teknisä parannuksia N96:een, mutta laitteessa havaittiin silti useita 

heikkouksia kattavassa testissä (puhelinvertailu.com).   

Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että Ovin käyttöönottoon liittyi useita haittatekijöitä, 

joista yksi liittyi Nokian useisiin puhelinmalleihin, Nokiassa ei enää jaksettu uskoa siihen, 

että Symbianin älypuhelimista tai MeeGon laitealustalla varustetuista tuotteista tulisi 

enää kilpailukykyisiä. Nokian N8 älypuhelinmalli seurasi vuonna 2010 huonosti menes-

tyneitä, vuosina 2008–2009 julkaistuja N96 ja N97 älypuhelinmalleja. Kyseiselle, uusim-

malla Symbian^3 käyttöjärjestelmällä varustetulle älypuhelimelle, N8:lle Nokia asetti ko-

vat odotukset käyttäjäkokemuksen, korkeamman laadun ja kilpailukykyisen arvon suhteen 

(Nokian vuosiraportti 2010a.) Etsittäessä käyttäjäkokemuksia tämä tutkimus havaitsi, että 

N8 sai tuoreeltaan käyttäjäarvioissa suhteellisen huonon vastaanoton, liittyen puhelimen 

käytettävyyteen, alkuperäiseen selaimeen, Symbian^3 käyttöliittymän tietynlaisiin omi-

naisuuksiin, sekä Ovi Store:een. Tämä tutkimus havaitsi, ettei N8 täyttänyt Nokian sille 

asettamia odotuksia. Tämä tutkimus näki Nokian olleen jo vuoden 2010 alussa ’puun ja 

kuoren välissä’ alkuvuonna 2010. Tuolloin Nokia koki aiempaa vahvemmin erityisesti 

Applen ja Googlen aiheuttaman kehityksen, jolloin tämän tutkimuksen mukaan valtavirta 

alkoi yhä suuremmassa määrin omaksua uudentyyppiä yhdistelmälaitteita13. 

…heidän yhdistelmälaitteillaan voi olla vahvempi markkina-asema ja bränditunnettuus; 

tai he ylipäätään osaavat paremmin muuttaa liiketoimintamallejaan… (Riskitekijät, No-

kian vuosiraportti, 2010b, s. 16)  

                                                 

13 Tämä tutkimus piti Nokian Nseries-älypuhelimia sekä XpressMusic-musiikkipuhelimia yhdistelmälait-

teina, joita Nokian vuosiraportin riskianalyysi mainitsee malliversioita erittelemättä. Lisäksi tämä tutkimus 

havaitsi Applen iPhonen ja Googlen Android-älypuhelimien olleen vuonna 2010 yllä mainittujen Nokian 

mallisarjojen suoria kilpailijoita, kuuluen myös yhdistelmälaitteiden kategoriaan. 
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Tämän tutkimuksen mukaan nokia koki ensi kertaa vahvan brändinsä haavoittuvuuden 

vuoden 2010 aikana. Lisäksi tämä tutkimus havaitsi, että eräässä tuoreessa käyttäjäarvi-

oissa tehtiin selväksi Android-puhelimien ja Apple iPhonen paremmuus verrattuna 

N8:aan, jopa useiden ominaisuuksien osalta. Ainoastaan N8:n AMOLED-näyttöä, huip-

pukameraa, ja hienoa rakennetta kehuttiin, mutta käytettävyyttä arvosteltiin monelta osin, 

korostaen Symbianin uusimman version puutteita. (trustedreviews.com). Tutkimus ha-

vaitsi, ettei kyseinen hyvin kattava testi pitänyt N8:aa uhkana oman aikansa Android-

puhelimille, eikä myöskään Applen iPhonelle. Tutkimus havaitsi saman puutteen kuin 

N96:n ja N97:n käyttäjäarvioiden kohdalla, heikon käytettävyyden. Symbian^3 ei tuonut 

N8:aan riittävää parannusta pärjätäkseen kilpailussa, vaikka parannusta em. kahteen äly-

puhelimeen tulikin. Tutkimus havaitsi sen, etteivät N8:n hyvin pienet edistykset olleet 

riittäviä, ja suuri yleisö hylkäsi sen. Useat käyttäjät valittivat N8:n yhtäkkisistä sammu-

misista, mutkikkaasta käyttöliittymästä, heikoista puhelinominaisuuksista, huonosta 

akunkestosta, sekä monista muista seikoista (cnet.com). Niiden perusteella tämä tutkimus 

havaitsi nokia N8:n epäonnistuneen, huolimatta sen täysin uudenlaisesta designista ja 

useista innovatiivisista ratkaisuista.  

Tämä tutkimus havaitsi kattavassa N8 testissä kohdan, jossa kerrottiin, että uuden Sym-

bian^3 version olisi tarkoitus olla ainoastaan ”väliversio” ennen perusteellisempaa Sym-

bianin uudistamista. (puhelinvertailu.com.) Symbianin viimeiseksi versioksi jäi kuitenkin 

juuri edellä mainittu Symbian^3, joka tämän tutkimuksen mukaan ei enää antanut Noki-

alle mahdollisuuksia Applea ja Googlea vastaan. Nokian mahdollisuudet tehdä Symbia-

nista enää kilpailukykyistä käyttöjärjestelmää tämä tutkimus havaitsi kadonneen viimeis-

tään vuoden 2011 aikana. Tuolloin Nokian Devices & Servicesin liikevaihto putosi lähes 

4 miljardia edellisvuoteen nähden, jonka lisäksi liikevoitto putosi hieman yli miljardilla. 

Nokiassa oli tämän tutkimuksen mukaan tuohon aikaan havaittu lisääntyvää painetta kil-

pailevien laitealustojen osalta kaikilla maantieteellisillä alueilla. Pohjois-Amerikan 4 % 

osuus Nokian koko liikevaihdosta, kertoivat tälle tutkimukselle Nokian alamäen todella-

kin olleen jo lopullinen vuonna 2011. (Nokian vuosiraportti, 2011a.) Tutkimuksessa näh-

tiin, että N8:n jälkeen esiteltävistä älypuhelimista Nokian olisi pitänyt kyetä karsimaan 

kaikki ne havaitut viat, joita kolmessa edellisessä tärkeässä älypuhelimessa oli. Tämä tut-

kimus näki Nokian vuodessa 2011 lupauksia herättäviä asioita, joita yritys ei pystynyt 

täysin lunastamaan. Niistä yksi oli keskittyminen tarjoamaan kehittyvien alueiden kulut-

tajille Internet-kokemuksia. Niihin Nokia pyrki tämän tutkimuksen mukaan Ashan tyyp-

pisillä, edullisilla, mutta silti suhteellisen laadukkailla puhelimilla. (Nokian vuosiraportti, 

2011a.) Toinen, tämän tutkimuksen mukaan paljon merkittävämpi tapahtuma vuonna 

2011, oli jo kaksi vuotta kehitystyön alla ollut MeeGo-laitealusta. Ensimmäinen, sekä 

samalla myös viimeiseksi jäänyt MeeGo-laite Nokia N9, herätti tämän tutkimuksen mu-

kaan paljon keskustelua jo hyvissä ajoin ennen markkinoille tuloaan. Se oli tämän tutki-

muksen mukaan hieman poikkeuksellista, sillä odotusarvot olivat pitkästä aikaa havaitta-

vissa hyvin positiivisiksi. Tämä tutkimus näki Nokia N9 älypuhelimen herättäneen laajaa 

kiinnostusta, ja lisäksi sen arvostelut olivat kauttaaltaan hyvin positiivisia. Tämä tutkimus 

havaitsi jo vuoden 2009 Maemo-laite N900:n saaneen hyvän vastaanoton, vaikka ky-

seessä oli selkeästi keskeneräinen innovaatio.  

Tämä tutkimus näki Nokian 2010-luvun taitteessa selvästikin aliarvioineen uusien kilpai-

lijoiden kyvyn tuottaa disruptiota. Se havainto vahvistui edelleen tässä tutkimuksessa, 

analysoitaessa tarkemmin Nokian vuosiraporttien riskitekijöitä (Nokian vuosiraportit, 

2009b, 2010b). Tämä tutkimus korosti siinä kohtaa Nokian todellakin olleen jo täysin 

tietoinen puhelinmarkkinoiden kiristyneestä kilpailusta. Siitä huolimatta Nokia, tämän 
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tutkimuksen mukaan ilmeisesti täysin tietoisena valintana, jatkoi yhä suuren mallivali-

koiman strategiaansa, jota se oli toteuttanut jo useiden vuosien ajan. Tämä tutkimus ha-

vaitsi samalla myös sen, että Nokiassa pelättiin 2010-luvun alettua kaikista eniten yrityk-

sen vahvan brändin katoamista. Lisäksi Nokiassa pelättiin tämän tutkimuksen mukaan 

tuolloin markkinoiden monipuolistumisen ja (maantieteellisen) hajaantumisen aiheutta-

maa negatiivista vaikutusta. (Nokian vuosiraportti, 2009b).  

Tämä tutkimus näki, ettei Nokia enää 2010-luvun alkaessa ollut lainkaan epätietoinen 

uudesta markkinoiden kilpailutilanteesta. Sen sijaan, tämä tutkimus korosti Nokian tuol-

loin kyenneen ’luettelemaan läpi’ kaikki kilpailijoidensa vahvat osa-alueet, sekä lisäksi 

tiedostamaan omat samanaikaiset heikkoutensa kuten Ovi ja Symbian. Se mitä tämän tut-

kimuksen mukaan Nokiassa enää tarvittiin, oli oikeita strategisia päätöksiä vastata kilpai-

lijoiden vahvuuksiin omilla vahvuuksilla. Väärät päätökset johtaisivat nopeaan liiketoi-

minnan tappiokierteeseen, tai vähintäänkin alisuorittamiseen digitaalisen yhteenliittymi-

sen yhä kiihtyessä mobiilimarkkinoilla. Nokiassa oli tämän tutkimuksen mukaan havaittu 

tarpeeksi varoitusmerkkejä Applen iPhonen suosion kasvusta, sekä halpapuhelimien laa-

dun paranemisesta. Käänne huonompaan oli siis havaittu viimeistään vuoden 2009 lo-

pulla. Tämä tutkimus korosti kyseisen havainnon erityistä tärkeyttä siksikin, että Applen 

asema Nokian osalta nyt hyvin heikossa Pohjois-Amerikassa (4% liikevaihdosta) oli erit-

täin vahva. iPhonen uuden 3G S malliversion esittely USA:ssa kesällä 2009, sekä saman-

aikainen hinnanalennus aiemman 3G-version osalta, olivat tämän tutkimuksen mukaan 

negatiivisia uutisia uuden Nokian N97 älypuhelimen kannalta.  

N9 ja MeeGo jäivät Nokian Windows-kumppanuuden jalkoihin 

MeeGo oli Linux-pohjainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva laitealusta, joka oli syn-

tynyt Maemon ja Intelin Moblin ohjelmistolaitealustan yhdistyessä, ja sitä oli tarkoituk-

sena käyttää laajassa valikoimassa tietokonelaitteita, kuten esimerkiksi taskutietoko-

neissa, tableteissa, ja mediapuhelimissa (Nokian vuosiraportti, 2010b). Tämä tutkimus 

havaitsi, että Nokia sekä muut valmistajat olivat suunnitelleet tuovansa myyntiin laajan 

valikoiman MeeGo-pohjaisia tuotteita jo vuonna 2010 (Nokian vuosiraportti, 2009b). 

Vasta vuoden 2011 kesäkuussa Nokia esitteli ensimmäisen N9 älypuhelimen (Nokian tie-

dote 21. kesäkuuta 2011). Tämä tutkimus havaitsi, että N9:n saapumisesta myyntiin Suo-

men kauppoihin 13. lokakuuta ilmoitettiin saman vuoden syyskuussa (Nokian tiedote, 27. 

syyskuuta 2011). Tämä tutkimus korosti sitä seikkaa, että Meegon suhteen Nokia oli hy-

vin toiveikas, erityisesti sen kokonaan uudenlaisen designin osalta. N9 edusti Nokian 

muotoiluryhmän huippuosaamista kaareutuvine muotoineen, sekä yksinkertaistettuine 

toimintoineen (Nokian tiedote, 21. kesäkuuta 2011).  

Tämä tutkimus havaitsi, että N9 oli lähes kokonaan yhdestä kappaleesta koostuva, sau-

maton älypuhelin. Vuonna 2010 esitellystä alumiinikuorisesta N8 älypuhelimesta poike-

ten sen kuoret olivat kokonaan muovia. Nokia N9:ää myytiin kahtena tallennuskapasitee-

tiltaan erilaisena (16 ja 64Gt) versiona, joiden lähtöhinnoiksi Nokia ilmoitti 599 ja 699 

euroa. Siinä oli uusi intuitiivinen käyttöliittymä, se oli täysin näppäimetön, ja siinä oli 

useita valmiiksi asennettuja verkkoyhteisö-, viestintä-, viihde- ja pelisovelluksia (Nokian 

tiedote, 27. syyskuuta 2011). N9 sisälsi myös ensimmäisenä maailmassa Dolby® Digital 

Plus dekoodausominaisuuden (Nokian tiedote, 21. kesäkuuta 2011). Syyskuun 2011 tie-

dotteessa kerrottiin lisäksi N9:n saaneen äärettömän positiivista palautetta vaativilta äly-
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puhelimen käyttäjiltä ympäri maailmaa. Tämä tutkimus havaitsi, etteivät N9:n edistyk-

sellinen teknologia, muotoilu, sekä positiivinen palaute saaneet Nokiaa muuttamaan kan-

taansa strategian suhteen. N9:n näppäimettömyys herätti enemmän ihailua kuin negatii-

vista palautetta varhain innovaation omaksuneissa käyttäjissä. Nokia oli nyt uudelleen, 

kahden aiemman vuoden markkinoiden epävarmuustekijöiden jälkeen (Nokian vuosira-

portit, 2009b, 2010b), noussut tämän tutkimuksen mukaan innovatiivisuuden ’kuilun reu-

nalta’. Sillä oli jälleen mahdollisuus saavuttaa kuluttajien luottamus ja mielenkiinto kil-

pailijoista monella tapaa poikkeavalla, täysin uudella innovaatiolla. Sillä keinoin tämän 

tutkimuksen mukaan Nokialla oli myös mahdollisuus hyödyntää N9:n kohdalla sinisen 

meren strategiaa (Kim & Mauborgne, 2005).   

Nokian MeeGo-älypuhelin N9 joutui tämän tutkimuksen mukaan Windows-kumppanuu-

den strategisen painoarvon ”murskaamaksi”. Nokian vuosiraporteissa oli aiempina vuo-

sina esitetty tämän tutkimuksen mukaan toiveikkaita strategisia suunnitelmia, liittyen 

MeeGo-laitealustan laajenemiseen useilla laitteilla (Nokian vuosiraportti, 2009). 

MeeGon ekosysteemiä oli siis tarkoitus kasvattaa jo esitellyn N9:n lisäksi, mutta helmi-

kuu 2011 ja Nokian päätös Windows-laitealustaan siirtymisestä tämän tutkimuksen mu-

kaan tuhosi kyseisen suunnitelman. Nokia N9 edusti Nokian uutta alkua tämän tutkimuk-

sen mukaan, ja lähtökohta uuteen nousuun havaittiin olleen hyvä myös käyttäjien keskuu-

dessa. Ainoastaan Nokian sisällä tiedettiin tuolloin, mikä tulisi olemaan MeeGon tulevai-

suus.  

Uusi Windows-strategia nousi pääoman tavoittelussa, jopa ahneudessaan N9 älypuheli-

men edustaneen innovatiivisuuden edelle, korosti tämä tutkimus. Siksi nimenomaan 

vuosi 2011 on tämän tutkimuksen viimeinen suuri vedenjakaja. Nokian johdossa oli tuol-

loin tämän tutkimuksen mukaan paljon tärkeämpää luoda toimiva ekosysteemi, kuin pel-

kästään uusinta teknologiaa ja designia edustava, kokonaan uusi innovaatio. Ensimmäisiä 

Lumia-puhelimia leimasi keskeneräisyys, useiden käyttäjien tyytymättömyys uuteen 

Windows Phone-käyttöjärjestelmään, havaitsi tämä tutkimus alkuvuoden 2012 tapahtu-

mista, 

Tämän tutkimuksen mukaan helmikuun 11. päivänä vuonna 2011 pidetty Nokian kokous 

oli monessa suhteessa hyvin ristiriitainen tapahtuma. Kokouksessa Nokian uusi toimitus-

johtaja Stephen Elop piti tunnetuksi tulleen ”burning platform”-puheensa. Puheen ajoitus 

oli tämän tutkimuksen mukaan huonoin mahdollinen. Uuden toimitusjohtajan harkinta-

kyky petti pahasti, sillä tämän tutkimuksen mukaan MeeGo ei millään muotoa voinut olla 

’valmiiksi menetetty mahdollisuus’, ennen kuin sen potentiaalia edes kunnolla oli testattu 

kuluttajien keskuudessa. Juuri siinä suhteessa tämä tutkimus havaitsi olleen suuren risti-

riidan. Nokia unohti tämän tutkimuksen mukaan sen tärkeimmän, eli käyttäjät, ja mitä 

heillä voisi olla sanottavaa. Kuten tämä tutkimus aiemmin mainitsi, oli Symbian osittain 

menetetty mahdollisuus jo vuonna 2010, Symbian^3:n osoittauduttua N8 mallin myötä 

vain pieneksi kehitysaskeleeksi. Silti Symbian-puhelimia ilmoitettiin talven 2011 ko-

kouksessa yhä myytävän suurissa erissä. Symbianista tulisi päivityksiä ennen kuin se lo-

petetaan kokonaan. Siinä tutkimus näki erään ristiriidan, että Nokia päätti myydä jo vuo-

sien ajan huonoksi havaittuja Symbian-puhelimia, ja hylätä MeeGo-laitealusta jo ennen 

kuin sille perustuva N9 älypuhelin oli edes osoittanut todellista potentiaaliaan. Tämän 

tutkimuksen mukaan Nokialle ei vuonna 2011 riittänyt enää hyvä, vaan sen piti tarjota 

parasta osaamista alallaan, jota N9 olisi selkeästi edustanut. Seuraavassa analysoitiin No-

kian talven 2011 tapahtumia lisää, lukujen valossa. 
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Taulukko 4. Maailmanlaajuiset älypuhelimien toimitukset Q2 2010 - Q2 2011 (tuhatta yksikköä). 

 Q2 

'11  

sij. Merkki 

Q2 '10  

toimitukset 

Q1 '11 toi-

mitukset 

Q2 '11 toi-

mitukset 

Q2 '11 mark-

kinaosuus 

1 Apple 8 398 18 647 20 340 18,4 % 

2 Samsung  2 800 12 600 19 600 17,8 % 

3 Nokia  24 000 24 200 16 700 15,1 % 

4 RIM 11 200 14 800 13 200 12,0 % 

5 HTC 5 079 9 603 11 966 10,8 % 

6 Motorola 2 700 4 100 4 400 4,0 % 

7 Sharp 1 078 1 386 22 714 20,6 % 

  Muut 5 545 17 364 1 480 1,3 % 

  Yhteensä 60 800 102 700 110 400 100,0 % 

Lähde: Technology.ihs.com 

Edellisinä vuosina käynnistynyt liiketoiminnan lasku ei näkynyt puheissa epävarmuu-

tena, vain pienenä varauksellisuutena, joka oli jo tutuksi tullutta Nokian strategista linjaa 

tämän tutkimuksen mukaan. Helmikuussa 2011 Nokia ilmoitti uuden Windows-laitealus-

tastrategian julkistuksen yhteydessä Symbianin jäävän Nokian toiseksi laitealustaksi. No-

kian silloisen ilmoituksen mukaan Symbian tarjoaisi 200 miljoonalle laitealustaa yhä 

käyttäjälle siirtymävaiheen uusiin teknologioihin (Nokian pörssitiedote, 11. helmikuuta 

2011a). Tämä tutkimus havaitsi Nokian olleen vuoden 2011 alussa hyvin tietoinen Sym-

bianin kilpailukyvyttömyydestä (Nokian vuosiraportti, 2010b). Silti yritys päätti pitää 

Symbianin edelleenkin mukana, tuoden siihen päivityksiä. Samassa tilaisuudessa ilmoitti 

Nokia tavoitteekseen kehittää yhdessä Microsoftin kanssa markkinoiden johtavia mobii-

lituotteita ja -palveluita, jotka tulisivat tarjoamaan kuluttajille, operaattoreille ja sovellus-

kehittäjille ylivertaisia valinnanmahdollisuuksia (Nokian pörssitiedote, 11. helmikuuta 

2011b). Tämä tutkimus havaitsi, etteivät Nokian Windows-laitealustan ja Symbianin lai-

tealustan säilyttäminen yhdessä olleet hyvä lähtökohta strategiselle kumppanuudelle. No-

kian tilanne oli tämän tutkimuksen mukaan heikentymässä kohtalokkaalla tavalla talvesta 

2011 eteenpäin (kts. Taulukko 4). Nokia oli tuolloin hyvin lyhyessä ajassa tippunut Ap-

plen ja Googlen taakse älypuhelintoimituksissa.  

Nokian siirtymävaihe kohti Windows-kumppanuutta oli tämän tutkimuksen mukaan heti 

alkuun osoittanut huonoja merkkejä. Tämä tutkimus havaitsi, ettei MeeGon tarina ei tule 

jatkumaan kauan aikaa, sillä jo alkuvuonna 2012 Nokian vuosiraportissa MeeGo-hank-

keesta kerrottiin sen olevan uusien teknologioiden kehittämishanke (Nokian vuosiraportti 

2011a). Tämä tutkimus havaitsi, että vuosi Nokia N9:n markkinoille tulon jälkeen, äly-

puhelinmarkkinat olivat yhä enenevässä määrin Aasiasta tulleiden halpapuhelimien hal-

lussa, Nokian laskusuhdanteen samaan aikaan yhä kiihtyessä (technology.ihs.com). Se 

tukee tämän tutkimuksen mukaan sitä ajatusta, että helmikuussa 2011 luotu uusi yritys-

strategia ei tarjonnut uusille Nokian Lumia-puhelimille hyvää lähtötilannetta. Huolimatta 

kasvuodotusten maltillisuudesta Nokiassa (Nokian tiedote, 11. helmikuuta 2011), näki 

tämä tutkimus strategian käynnistämän negatiivisen suunnan todella huonona merkkinä 

sen suhteen, että Nokia edes pidemmällä tähtäimellä yltäisi tavoitteisiinsa. 

Aiempi tutkimus mainitsee (Bouwman et al., 2014), ettei MeeGon ympärille osattu ra-

kentaa toimivaa ekosysteemiä, jolloin vuonna 2011 myyntiin tullut N9 älypuhelin jäi No-

kian ainoaksi kyseisellä laitealustalla julkaistuista puhelimista. Aiemmin, vuosiraportissa 
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(Nokian vuosiraportti, 2010b) tämä tutkimus kuitenkin havaitsi selkeää optimistisuutta 

ajatellen MeeGon mahdollisuuksia nostaa vielä Nokia jaloilleen. Näin havaittiin siksi, 

että vuosiraportissa 2010 Nokia ilmoitti strategiakseen käyttää Meegoa pitkän tähtäimen 

markkinatutkimuksena uuden sukupolven laitteiden, laitealustojen, sekä käyttäjäkoke-

musten suhteen. Oli siis selvitettävä, mikä lopulta meni vikaan, eikä MeeGoa kyetty laa-

jentamaan enää N9:ää pidemmälle. Tämä tutkimus näki tuolloisen Nokia-johdon olleen 

päätöksissään hyvin hätäinen, eikä aikaa ollut hukattavissa vääriin strategioihin, kuten 

edellisen sivun taulukon laskeva kehitys Nokian puhelinmyyntien kohdalla osoittaa. 

Tämä tutkimus kävi läpi MeeGon saamia käyttäjäarvioita, joista seuraavassa otteita kah-

desta isosta ulkomaisesta käyttäjätestistä. Kattavien testien tarkastelulla tämä tutkimus 

halusi saada selville, mikä oli N9:n vastaanotto tuoreeltaan loppuvuodesta 2011. N9 oli 

tämän tutkimuksen mukaan erityisesti uudenlaisen, yksinkertaisemman designin voitto 

vanhasta ja monimutkaisesta, Nseries-tyyppisestä designista. Siksi tämä tutkimus näki 

Nseries-malliston viimeistään vuonna 2011 enemmän tuotekehitysversioina kuin N9:n, 

joka jo uutena nähtiin hyvin valmiina tuotteena. Nokian alkuperäinen strategia molem-

pien edellä mainittujen suhteen lienee kuitenkin ollut täysin päinvastainen. Tuoreet vuo-

den 2011 testit viestittivät positiivista ensivaikutelmaa N9 älypuhelimesta. Kattavassa, 

kaikkia tärkeimpiä ominaisuuksia analysoineessa testissä uusi N9 sai kiitosta sekä yksin-

kertaisen kauniista, jopa leikkisästä muotoilustaan, hyvästä käytettävyydestään, sekä 

useista yksinkertaistetuista toiminnoistaan. Lisäksi aiemmissa Nokian puhelimissa arvos-

telua herättäneet kosketusnäytöt olivat uudessa N9 mallissa kokeneet parannusta, ja sen 

kosketusnäytön tuntopalautetta kehuttiin. (phonearena.com.) Eräässä toisessa arviossa 

(gsmarena.com) N9 sai kiitosta muotoilustaan, kestävyydestään, viestitysominaisuuksis-

taan, sekä herkästi toimivasta AMOLED-kosketusnäytöstään. Kritiikkiä molemmissa 

edellä mainituissa käyttäjäarvioissa tämä tutkimus havaitsi olleen vain hyvin vähän. Ne 

koskivat sellaisia ominaisuuksia, joiden suhteen N9:n käytettävyys ei heikentynyt mer-

kittävällä tavalla, kuten sen kaiutintoiminnon heikohko äänitaso.  
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Kaavio 2. Nokian älypuhelimien maailmanlaajuinen markkinaosuus vuoden 2007 ensimmäiseltä 
vuosineljännekseltä vuoden 2011 viimeiselle vuosineljännekselle. 

Tämä tutkimus päättyi Nokian vaikeaan vuoteen 2011, entisen puhelinliiketoiminnan 
markkinajohtajan ollessa tilanteessa, jossa Nokian N9 oli vastikään tuotu markkinoille. 
Nokian vuodessa 2011, oli löydettävissä tämän tutkimuksen mukaan hyvin vähän, jos 
ollenkaan positiivisia asioita.  Tämä tutkimus havaitsi, että N9 älypuhelin yhdessä 
MeeGo-laitealustan kanssa oli jo muuttamassa kuluttajien asennoitumista Nokian. En-
simmäiset uuden N9 älypuhelimen olivat varauksettoman kiinnostuneita, sillä laite oli 
heidän mukaansa lupauksia herättävä, täysin uudenlainen puhelin. N9:n uusi käyttöliit-
tymä, sekä Nseries-malleista poikennut muotoilu, edustivat tämän tutkimuksen mukaan 
tulevaisuuden Nokiaa. Muotoilun osalta niin kävi pian konkreettisestikin, sillä uudet Lu-
mia puhelimet hyödynsivät Vuonna 2012 ja N9:een tuotiin vielä kaksi ohjelmistopäivi-
tystä jotka edelleen paransivat sitä, mutta Nokian strategia ei muuttunut. Lisäksi jo aiem-
min, vuoden 2011 syksyllä Nokia toi älypuhelinmalleihin N8, C7, C6-01 ja E7 käyttöko-
kemusta parantaneet Symbian Anna-päivitykset, sekä myöhemmin vielä Nokia Belle -
ohjelmistopäivitykset. Niiden suhteen tämä tutkimus havaitsi pienen positiivisen reaktion 
vanhoissa Symbianin käyttäjissä. Käyttäjä pystyi uudistusten myötä lataamaan päivityk-
set uuden Nokia Ovi Suiten kautta tai langattomasti suoraan puhelimeen (Nokian tiedot-
teet, 2011).  

Tämä tutkimus näki, että tarjoamalla uusia päivityksiä, sekä julkaisemalla uusia älypuhe-
limia Nokia pyrki ainoastaan paikkaamaan vanhoja virheitään. Suurin vahinko, käyttäjien 
varaukseton luottamus Nokian aikoinaan ylivoimaiseen laatuvaikutelmaan ja innovatiivi-
suuteen, oli tämän tutkimuksen mukaan jo menetetty siinä vaiheessa. Nokian brändi, sekä 
puhelinmyynti olivat molemmat hiipuneet, tämän tutkimuksen mukaan kiihtyvänä tren-
dinä nopeasti jo helmikuusta 2011 alkaen. Kaaviossa 2 nähdään konkreettisesti Nokian 
puhelinmyynnin lähes jatkuva lasku vuodesta 2007 vuoteen 2011. Luvut puhuvat tässä 
tapauksessa puolestaan, kertoen tämän tutkimuksen mukaan kuluttajien luottamuksen 
menetyksestä Nokiaan, ja Symbianiin. Tämä tutkimus teki havainnon, joka kertoo erityi-
sesti teknologiasta hyvin perillä olevien, vaativien kuluttajien hylänneen Nokian ensim-
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mäisenä. Samalla tämä tutkimus teki vuodesta 2011 havainnon uuden Windows-strate-

gian herättämästä negatiivisten palautteiden ”tulvasta”, runsaan Windows-strategiauuti-

soinnin aikaan talvella ja keväällä 2011. Moni Nokian älypuhelimen omistaja oli tyyty-

väinen puhelimeensa, joka tarjosi ’ihan riittävän hyvät’ ominaisuudet arkikäyttöön. Uudet 

Symbian Anna ja Belle (myöh. Nokia Belle) -päivitykset toivat monien mielestä merkit-

täviäkin parannuksia Symbian^3 -versioon.  

Vuosi 2011 oli Nokialle lopun alkua ja samalla myös uuden käynnistystä. Tässä tutki-

muksessa havaittiin Nokian huomioineen konkreettisesti Applen iPhonen ja Googlen 

asettaman vakavan haasteen suhteellisen myöhään (Nokian vuosiraportti, 2010b). Sa-

massa yhteydessä Nokia korosti sitä, että yrityksessä uskottiin Symbianin mahdollisuuk-

siin vastata haasteeseen, mutta nyt näyttäisi siltä, ettei siitä ja MeeGosta voisi enää pit-

källä tähtäimellä kehittyä kilpailijaa kasvaville markkinoille (Nokian vuosiraportti, 

2010b). Se oli tämän tutkimuksen mukaan Nokian lopullinen ymmärrys, tilanne jossa 

viimein käännettiin katse jopa vuosien päähän. Nokiassa ei juuri tämän tutkimuksen mu-

kaan otettu iPhonea vakavana haastajana ennen 2010-lukua. Tämän tutkimuksen mukaan 

iPhonen hinnanalennus tuli Nokialle yllätyksenä. Apple kehitti iPhonesta vuosi vuodelta 

paremman innovaation, mutta samalla myös yhä edullisemman. Kyseisen ilmiön myötä 

tämä tutkimus havaitsi iPhonen olleen ylhäältä-alas -tyyppinen disruptiivinen innovaatio 

(Carr, 2005). Tämä tutkimus havaitsi sen, että Nokia vasta vuoden 2011 alettua todella 

otti Applen ja Googlen asettaman haasteen vakavasti. Nokia viimeistään tuolloin koki 

useiden 2000-luvun lopun, sekä lisäksi 2010-luvun alun strategisten virheiden painolas-

tin. Se mikä oli tämän tutkimuksen mukaan havaittavissa Nokiassa epävarmuutena jo 

huhtikuussa 2009, konkretisoitui nyt viimeistään vuosien 2010 ja 2011 tuloksien heiken-

tyessä.  

Taulukko 5. Nokian Devices & Services -liiketoimintayksikön nettomyynti Q3/2010 – Q3/2011.  

 

 

 

 

Lähde: company.nokia.com 

Ekosysteemistrategia oli 2010-luvun alussa tämän tutkimuksen mukaan tulossa hyvin 

voimakkaasti älypuhelimien markkinointiin. Ei siis enää puhuttu laitteesta, vaan laitteesta 

osana ekosysteemiä, havaitsi tämä tutkimus. Nokian N9 älypuhelimen ympärillä ei ollut 

laajaa ekosysteemiä, mutta useille käyttäjille sillä ei ollut juuri lainkaan merkitystä, ha-

vaitsi tämä tutkimus. Kyseisen havainnon tämä tutkimus teki tuoreista N9:n käyttäjätes-

teistä, sekä laitteen ensimmäisistä käyttäjistä ja heidän antamistaan kommenteista. Tämän 

tutkimuksen mukaan käyttäjille olivat tärkeimpiä älypuhelimen hyvä käytettävyys, riit-

tävä ohjelmistojen määrä, sekä kiinnostava design. Juuri edellä mainituissa asioissa N9 

Milj. euroa Q3/2011 Q3/2010 Muutos%   

Q2/2011 

Smart Devi-

ces netto-

myynti 

2 206 3 612 -39% 2 368 

Mobile Pho-

nes netto-

myynti 

2 903 3 364 -14%  2 551 
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oli useiden käyttäjien mukaan erittäin onnistunut innovaatio, painotti tämä tutkimus. Vä-

hemmän oli nyt enemmän, Nokia oli kehittänyt viimein kompaktin, mutta silti kiinnosta-

van innovaation. Siitä puuttuivat käytännössä kaikki Nseries-älypuhelimien aiempina 

vuosina havaitut ohjelmisto- ja laitteistoviat, painotti tämä tutkimus.   

Tämä tutkimus havaitsi Symbianin Anna-version tuoneen pientä parannusta vuoden 2011 

puolivälissä. Käyttäjätestin mukaan Nokia E6:n Symbian Anna -päivitys sekä parempi, 

kapasitiivinen kosketusnäyttö, toivat aiempiin Nokian Symbian-puhelimiin verrattuna 

vain vähäistä kehitystä (muropaketti.com). Tämän tutkimuksen mukaan Nokian paran-

nuksilla ei enää ollut mitään strategista merkitystä tai uutta liiketoimintaa kehittävää vai-

kutusta. Kuten tämä tutkimus aiemmin mainitsi, oli Nokian helmikuun 2011 päätös hylätä 

sekä Meego että Symbian, ja siirtyä käyttämään Windows Phonen ekosysteemiin. Tämä 

tutkimus havaitsi silti useiden käyttäjien suhtautuneen positiivisesti Symbian Anna -pu-

helimiin vuonna 2011. Osasyynä siihen tämä tutkimus esitti olettamuksen sen suhteen, 

etteivät useimmat Android-puhelimet vielä silloin olleet laadultaan yhtä tasaisia kuin ne 

ovat nykyään.  

Tässä tutkimuksessa nähtiin selkeästi, että Nokia tulisi seuraavina vuosina uuden lai-

tealustastrategiansa avulla pyrkimään helmikuussa 2011 ilmoitettuihin tavoitteisiin. Tä-

män tutkimuksen mukaan Nokian tavoitteet markkinajohtajuudesta olivat vuonna 2011 

hyvin epärealistisia, ajatellen merkin tippumista nopeaan tahtiin vuoden 2011 aikana sekä 

Applen että Googlen taakse puhelinmyynneissä (kts Myös Taulukko 4 s. 56). Lisäksi 

vuoden 2011 negatiivisiin uutisiin Nokiassa tämä tutkimus näki kuuluvaksi Ovin lopetta-

misen. Sitä oli aikoinaan kehitetty hyvin pitkään, ja se oli tuotu palvelu kerrallaan mark-

kinoille vuosien 2007–2009 välillä. Se ei osoittanut ohjelmistojen määrän merkittävää 

kasvua vuosien 2009–2011 aikana (Nokian vuosiraportit, 2009a, 2010a). Nokian oli nyt 

tämän tutkimuksen mukaan seurattava kuluttajien reaktioita vuonna 2012. Nokia kehitti-

kin N9 älypuhelinta tuomalla siihen kaksi päivityspakettia. Helmikuussa 2011 oli kuiten-

kin jo tehty tämän tutkimuksen mukaan ratkaiseva strateginen virhe, kenties yrityksen 

suurin virhe sen puhelinliiketoiminnan historiassa.  

Tämä tutkimus näki vuoden 2011 Nokian vedenjakajana, jolloin vuosien 2008-2010 myö-

hästyminen uudesta älypuhelimien ’aallosta’ kostautui. Seuraaville vuosille luodut hyvin 

epärealistiset kasvuodotukset, joita tämä tutkimus havaitsi useita helmikuun 11. päivän 

kokouksessa, eivät millään vakuuttaneet ihmisiä, innovaatioiden käyttäjiä. Näin tämä tut-

kimus näki siksi, että Elop ja Nokia eivät nähneet tulevaisuuden puhelinliiketoiminnan 

suuntaa samalla tavalla. Nokialle se oli laajennettu ekosysteemi, mutta tämän tutkimuk-

sen mukaan käyttäjät olivat jo alkaneet suosia yksinkertaisempia tuote/palvelukonsepteja. 

Ensimmäiset Nokia Lumia-älypuhelimet loppuvuodesta 2011 ja alkuvuonna 2012 eivät 

herättäneet suurta innostusta, havaitsi tämä tutkimus. Niissä oli N9 MeeGo-älypuhelimen 

’perintö’ kaarevan muotoilun ja materiaalivalintojen osalta, havaitsi tämä tutkimus. Silti 

jopa entisen Nokian johtajan, vuoden 2010 syksyllä yrityksestä eronneen Anssi Vanjoen 

mukaan Windows Phone -käyttöjärjestelmän valitseminen oli virheratkaisu. Vanjoen mu-

kaan Nokian olisi pitänyt jatkaa Symbianin ja MeeGon kehittämistä (taloussanomat.fi.) 

Tämä tutkimus havaitsi, että Vanjoki oli saksalaislehti Manager Magazinin nimettömästä 

lähteestä saaman tiedon mukaan uhannut lähteä Nokiasta jo syksyllä 2008. Asiasta kertoi 

it-viikko heinäkuussa 2008 (itviikko.fi). Se vahvisti tämän tutkimuksen olettamusta vuo-

sien 2008-2010 heikentyneestä konsensuksesta Nokian johdossa, sillä Vanjoki ei alun 

perinkään kannattanut Kallasvuon valintaa toimitusjohtajaksi.         
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5  Pohdinta 

 

Tämä tutkimus teki havainnon Nokian strategisen päätöksentekokyvyn heikentymisestä 

aikavälillä 2008-2011. Yritysjohdon lausunnoissa ei havaittu mitään merkkejä vielä 

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä, sen suhteen, että kilpailu tulisi 

muuttumaan dramaattisesti vuonna 2008. Aina kun Nokiassa saavutettiin uusi tulospa-

rannus, siitä tiedotettiin näyttävästi, ja samalla yritysjohto jo kaavaili uusia tulostavoit-

teita. Nokia katsoi menestyksen parannuttua lukuja enemmän kuin uusia teknologisia 

trendejä. Vaikka suuri osa Nokian tulostavoitteista toteutuikin, jopa ylittyi aina vuodesta 

2004 vuoteen 2008 saakka, ei yritysjohto yhtäkkiä tiennyt kuinka jatkaa siitä eteenpäin. 

Aiempi tutkimustieto korostaa, että vuodesta 2008 alkoivat Nokian vaikeudet, jotka joh-

tivat myöhemmin yrityksen kriisiin 2010-luvulla. Aiempi tutkimustieto on suhteellisen 

vähäisessä määrin ottanut huomioon juuri Kallasvuon toimitusjohtajakauden aikaiset 

strategiset virheet. Havaittiin Kallasvuon aikakaudella strategisen päätöksenteon suhteen 

aikailua. Kyseinen aikailu korostui useiden Nokian älypuhelimien kohdalla, kuten Nse-

ries-mallit N96 ja N97 vuosina 2008 ja 2009. Kallasvuon vuonna 2009 antamat lausunnot 

Nokian voimakkaasta panostuksesta kehittyvään mobiiliteknologiaan, sekä puhelimien 

että mobiilipalveluiden osalta jäivät pitkälti lupauksien asteelle. Ovin lataukset eivät li-

sääntyneet, kuten ei sen ohjelmien määräkään. Useille puhelinmalleilleen Nokia asetti 

hyvin suuria odotuksia, erityisesti uusille Nseries-malleille N96, N96, ja N8 vuosivälillä 

2008-2010.  

 

Vuonna 2011 Symbian-puhelimien myynti oli kuitenkin heikompaa kuin Nokia toivoi. 

Nokian päätös siirtyä käyttämään Windowsia talvella 2011, herätti laajamittaisen nega-

tiivisten palautteiden aallon kuluttajissa. Jopa Nokian entinen johtajisto liittyi mukaan 

uuden strategian arvostelijoihin. Merkittävä havainto oli se, että yksi suurimmista arvos-

telijoista oli Anssi Vanjoki, joka oli ollut mukana kehittämässä Nokian strategioita aina 

vuoteen 2010, jolloin hän erosi yrityksestä. Kuvaavaa Nokian huonontuneelle yritysjoh-

don konsensukselle 2000-luvun lopulla, oli havainto Vanjoen ilmoituksesta jättää Nokia 

jo vuonna 2008.      

 

Nokia osasi antaa julkisuuteen kuvan yrityksestä, jossa oli kaikki aina järjestyksessä. 

Kaaosta osattiin välttää, sekä peittää johtotason huono konsensus, aina vuoden 2011 al-

kuun saakka. Näytettiin julkisuuteen kuvaa senkaltaisesta yrityksestä, jonka johtotasolla 

oli hyvä yhteishenki ja päätöksissä saavutettiin yhteisymmärrys. Syntyi kuva toimissaan 

yhä nopeasta ja strategisesti taitavasta yrityksestä, joka oli lähes haavoittumaton, ja jota 

kilpailijoiden olisi lähes mahdoton syrjäyttää selkeästä johtoasemasta. Samalla, vuosivä-

lillä 2008–2011, oli kuitenkin koko ajan pelko siitä, koska yrityksen ”kupla” puhkeaa, ja 

sen alta paljastuu heikko strateginen päätöksenteko. Jo vuosina 2008 ja 2009 ihmisille oli 

syntymässä kuva Nokiasta teknologisesti jäljessä olevasta yrityksestä.  

 

Nokia Nseries oli pullonkaula, tekninen ilmentymä vuosivälin 2008-2010 heikentyneestä 

strategisesta päätöksentekokyvystä Nokiassa. Tehtiin merkittävä havainto sen suhteen, 

etteivät alkuvaiheen Apple iPhone-älypuhelimet olleet teknisesti lainkaan parempia kuin 

Nokian useat Nseries-älypuhelimet, tai sitä edullisemmat Nokian musiikkipuhelimet. 

Myös aiempi tutkimustieto Nokiasta on havainnut saman asian, koskien alkuaikojen 

iPhonen vertailua Nokian vastaaviin puhelinmalleihin. Se kertoi Nokialla olleen yhä mah-

dollisuutensa muuttaa älypuhelimiaan nopealla ”varoitusajalla” vuosina 2007–2008. No-

kian johtajisto ei hyödyntänyt Nseriesin potentiaalia, vaan keskittyi voimakkaasti laajaan 

mallistoon ja liiketuloksen parantamiseen. Havaittiin Nokian käytännössä luovuttaneen 
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vuonna 2010, yritysjohdon havaittua sen, ettei kalliimman hintaluokan puhelimissa ole 

enää mahdollista kilpailla Nseriesin avulla. Nokia luomat lupaukset eivät toteutuneet, 

sillä korkeamman hintaluokan älypuhelimien kokonaispaketti ei toiminut käyttäjien toi-

vomalla tavalla.  

 

Tutkimustuloksissa selvisi, että Nokian puhelinliiketoiminnassa hallittiin aiemmin, 2000-

luvun alkupuolella vielä jatkuva kehitystyö. Lisäksi Nokiassa osattiin tuoda innovaatioita 

oikea-aikaisesti markkinoille. Senkaltaiset laitteet kuten vuoden 1996 Nokia Commu-

nicator 9000, Nokia 7110 vuonna 1999, sekä myöhemmin 2000-luvulla useat halpapuhe-

limet kuten Nokia 1100 olivat uraauurtavia malleja. Niiden edustama teknologia ja design 

olivat merkki Nokian innovatiivisuudesta, sekä oikeasta markkinoille tulon ajoituksesta. 

Nokian johto tiesi, että kuluttajille on tarjottava sitä mitä he haluavat, eikä kuten myö-

hemmin 2000- ja 2010-luvuilla tarjoamalla kehityksestä jälkeenjääneitä ja useita vikoja 

sisältäneitä puhelimia. Nokian mainitaan aiemmassa tutkimustiedossa olleen mukana ke-

hittämässä useita merkittäviä innovaatioita 1990-luvulla, kuten GSM-

matkapuhelinstandardi, Bluetooth, sekä WAP. Vaikka kaikki niistä eivät menestyneet-

kään odotetusti, syntyi Nokiaan niiden kautta voittamisen kulttuuri. Nokia rakensi mai-

netta alansa pioneeriyrityksenä, Jorma Ollilan johtaessa langattoman teknologian aika-

kauden kehitystä hyvin alkuun. 

 

Teknologinen johtoasema nousi Nokiassa tavoiteasetteluissa muiden edelle jo 1990-lu-

vun lopulla, korostuen lisää 2000-luvun alkupuolella. Investointien määrän lisääntyminen 

oli merkittävä havainto Nokian Aiempi tutkimustieto korostaa Nokian lisäksi olleen no-

pea reagoimaan uusissa mobiiliteknologioissa. Nokia jatkoi samalla, teknologiapainottei-

sella strategialla vielä 2000-luvun alussa, aina vuosikymmenen lopulle saakka. Nokian 

johdon lausunnoissa erityisesti 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alkupuolella ja 

puolessa välissä, kuvastui Jorma Ollilan ja koko Nokian johtotiimin vahva usko uusiin 

teknologioihin. Ollila korosti voimakkaasti langattomien teknologioiden kasvua jo 2000-

luvun alussa. Ollila ei suinkaan ollut ainoa pätevä henkilö arvioimaan mihin kannattaa 

lähteä kehitystä viemään. Nokia oli tuolloin vielä vahva tiimi, joukko visionäärisiä osaa-

jia. Enää 2000-luvun loppuvuosina Nokian strategiaan ei kuulunut nopea muutoksiin rea-

gointi, joka hyvin vahvasti leimasi vielä 2000-luvun alkuvuosia lukuisine investointei-

neen. Hyvä tuloskehitys pysähtyi vuonna 2008, johon myös aiempi tutkimus vahvasti 

viittaa. Vuodet 2008-2011 sisälsivät erityisesti Applen ja Googlen erittäin merkittävän 

esiinnousun markkinoilla. Havainnot Nokian 2000-luvun alkuvuosien merkittävästä tek-

nologia- ja strategiaosaamisesta, sekä hyvästä tiimityöskentelystä loivat olettamuksen 

siitä, että Nokiassa oli vuosivälillä 2008-2011 täysin väärä kokoonpano.    

 

Käyttöliittymän kehittäminen käyttäjäystävälliseksi, helpommaksi käyttää, on yksi avain-

tekijä, jonka merkitys korostunee jatkossakin älypuhelimissa yhä enemmän. Nokian joh-

don strateginen päätöksenteko täytyy perustua kuluttajien mi, enemmän kuin volyymin 

lisäämiseen ja N9 nähtiin Nokialta rohkeana uudistuksena paitsi teknologian, niin myös 

materiaalivalintojen, sekä huippuluokan viimeistelyn suhteen. Siitä puuttui testien ja 

käyttäjien kokemusten perusteella keskeneräisyyden tunne, joka leimasi aiempia Nokian 

älypuhelinmalleja kuten N96 ja N97. Nokia oppi viimeistään N9:n kautta sen, että älypu-

helinta ei enää hankittu sen korkean teknologian perusteella, vaan lisäksi hyvän käytettä-

vyyden ja designin perusteella. Voidaan olettaa, että käytettävyys ja design nousevat yhä 

tärkeämmäksi tulevina vuosina. Älypuhelimen teknologinen suorituskyky on nykyään 

hyvin tasaista kautta linjan, joten erottuminen joukosta voi olla yksi menestystekijä. Se 

olettamus voidaan esittää ainakin korkeamman hintaluokan älypuhelinten kohdalla. Siksi 

erottuminen juuri hyvällä käytettävyydellä ja designillä nousevat tärkeään rooliin. Nokian 
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älypuhelimet N96, N97 ja N8 osoittivat vuosivälillä 2008-2010 sen, että korkean tekno-

logian aikakausi oli jo ohimenevä trendi.      
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6  Johtopäätökset 

Vuonna 2008 Nokian johdon tasolla havaittiin ensimmäiset konkreettiset merkit strategi-

sen päätöksenteon heikentymisestä. Samaan aikaan oli käynnistynyt globaali lama, joka 

vaikutti myös puhelinliiketoiminnan kasvuodotuksiin. Se edelleen kiihdytti Nokian hei-

kentyneitä kasvuodotuksia, sekä samalla alensi koko alan kasvuodotuksia vuodesta 2008 

eteenpäin. Toimitusjohtaja Kallasvuo yritti positiivisia lausuntoja antamalla ohjata Nokia 

uuteen, PC-tyyppisten älypuhelimien aikakauteen. Kallasvuo ja Nokia reagoivat kuiten-

kin liian hitaasti, ja kilpailijat pääsivät lähemmäs Nokiaa vuosivälillä 2008-2010. Noki-

assa tiedostettiin Applen ja Googlen asettama uhka hyvin jo alkuvuodesta 2008. Nokiassa 

oltiin tietoisia muutoksen vääjäämättömyydestä, mutta ei siitä, kuinka nopea muutos lo-

pulta tulisi olemaan seuraavina vuosina älypuhelinkategoriassa. Alan muutosvauhti äly-

puhelimissa oli selkeästi Nokian strategioita edellä. Nseries-mallit N96, N97, sekä N8 

kaikki epäonnistuivat pitämään Nokian imagoa korkealla vuosivälillä 2008-2010. Niistä 

muodostui Nokian koko puhelinliiketoiminnan pullonkaula. Se johtui siitä, että kulutta-

jien kiinnostus oli siirtymässä yhä enemmän kohti kalliimman hintaluokan PC:n kaltaisia 

älypuhelimia. Nokiassa oli riittävästi osaamista kilpaillakseen tasavertaisesti minkä ta-

hansa älypuhelinvalmistajan kanssa. Sitä ei kuitenkaan hyödynnetty tarpeeksi, vaikka 

osaamista yrityksessä edelleenkin riitti MeeGon ja N9 puhelimen osoittauduttua myö-

hemmin erittäin toimiviksi. 

Nokian johtoon yrityksen ulkopuolelta tulleen uuden toimitusjohtajan Stephen Elopin 

palkkaaminen oli virhe jopa entisen Nokia-johdon silmin katsottuna. Myöskään kulutta-

jien keskuudessa uusi strategia ei nauttinut suurta suosiota. Nokian puhelinliiketoimin-

nassa yksi ratkaisevimpia strategisia virheitä, oli Elopin ja Nokian päätös hylätä vuoden 

2011 alussa kaksi vuotta kehitystyön alla ollut MeeGo-laitealusta. Samassa yhteydessä 

luotu Windows-laitealustastrategia oli Elopilta ja Nokia-johdolta erittäin epärealistinen 

suunnitelma, vaikka kyseessä oli hyvin pitkän tähtäimen suunnitelma. Uusi strategia oli 

siksikin hyvin ratkaiseva virhevalinta, sillä Nokian brändi ja uskottavuus kuluttajien sil-

missä aleni sen seurauksena hyvin lyhyessä ajassa. Uusien Nokia Lumia-älypuhelimien 

markkinoinnille ei siten toimimalla annettu kovinkaan hyvää lähtötilannetta. Samalla en-

simmäisen, sekä myös viimeiseksi jääneen MeeGo-puhelin N9:n mahdollisuus uudistaa 

kuvaa Nokiasta jäi puolitiehen. Se oli se hinta, jonka Nokian johto maksoi jättäessään 

parempien käyttäjäkokemuksien tavoittelun älypuhelimissa toisarvoiseen asemaan vuo-

sina 2008-2010. Nokialla oli N9 älypuhelimen myötä käsissään mahdollisuus päästä ta-

kaisin yritykseksi, joka osasi tuottaa todellisia menestysinnovaatioita. N9 uudisti merkit-

tävällä tavalla monien käyttäjien käsitystä Nokiasta älypuhelinvalmistajana, yrityksenä 

joka kykeni tuottamaan todellista huippulaatua keskinkertaisen sijaan. Se mikä N9:n koh-

dalla nähtiin poikkeuksellisena, oli innovaation saama lähes varauksettoman positiivinen 

vastaanotto. N9 osoittautui loppuvuodesta 2011 myyntiin tullessaan useissa arvioissa yh-

deksi kaikkien aikojen parhaista Nokian puhelimista. Strategisen virhearvion suuruutta 

korosti vielä lisää sekin asia, ettei Nokia jostain syystä tuonut N9 älypuhelintaan myyntiin 

kovinkaan monille maantieteellisille alueille.  

Nokia-puhelimien tunnetusti korkeasta laatuvaikutelmasta korkeimman hintaluokan tuot-

teissa ei enää havaittu merkkejä käyttäjätesteissä ja käyttäjäkokemuksissa. Se oli hyvin 

vahingollista, sillä puhelinmarkkinoiden trendi oli yhä enenevässä määrin kohti kalliim-

man hintaluokan älypuhelimia tultaessa 2010-luvulle. Juuri sen seikan takia vuosivälin 
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2008-2011 kaikista merkittävimmäksi yksittäiseksi Nokian yritysjohdon strategisista vir-

heistä, muodostui lopulta päätös jättää MeeGo-laitealusta vuoden 2011 alussa. Nokia jätti 

sillä tavoin toimiessaan käyttämättä viimeisen mahdollisuuden kääntää huonontunut ti-

lanne, ja aloittaa käytännössä kokonaan uudelta pohjalta.  

Edelleen, Nokian päätös jatkaa yhä vuonna 2011 Symbian-puhelimien myymistä oli täy-

sin tarpeeton ratkaisu, jolla ei ollut Nokian liiketoimintaa kehittävä vaikutus. Näin oli 

siksi, koska MeeGo oli kaikilta osin paljon parempi kuin Symbian, joka korostui sen ky-

vyssä tuottaa kuluttajille kokonaan uudentyyppisiä innovaatioita, kuten N9 konkreetti-

sesti osoitti. Symbian-tuotteiden kehitys sen sijaan oli pysähtynyt, huolimatta N8 älypu-

helinmallin vähäisestä edistymisestä uudistetun Symbian^3-version kanssa vuonna. N8:n 

osoittama kehitys ei enää auttanut, sillä Nokian kiinnostus ja brändi olivat jo käyttäjien 

silmissä laskeneet vuosina 2008 ja 2009 N96 ja N97 älypuhelimien vuoksi.   

Nokian 2000-luvun alun menestys oli pitkälti seurausta yrityksessä vuonna 1996 suorite-

tuista liiketoiminnan muutoksista. 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alkuvuosien puhelin-

liiketoiminnan strategisissa päätöksissä korostui niiden oikea-aikaisuus, sekä positiivis-

ten kasvuodotusten toistuminen tasaisin väliajoin jopa huonoina aikoina. Yritysjohto oppi 

nopeasti virheistä, tekemällä tarvittavat korjausliikkeet nopeasti, ja saavutti siksi uutta 

kasvua myös hyvin nopeasti. Nokian johto osasi visioida teknologiset trendit myöhempiä 

vuosia paremmin. 2000-luvulla Nokia käytti menestyksekkäästi useita disruptiivisia mah-

dollisuuksia, onnistumalla siinä missä muut eivät, havaiten markkinatiloja, joissa hyö-

dyntää uusia ja kohtuuhintaisia innovaatioita. Siinä auttoi lisäksi se, että kilpailua oli 

alalla vähemmän, jolloin aikaakin oli enemmän. Yritysjohdon strategisten päätösten hyvä 

vaihe jatkui melko tasaisena vuosiin 2007 ja 2008 saakka, jolloin markkinoiden kilpailu 

alkoi nopeasti lisääntyä. Nokian puhelinliiketoiminnan johtotasolla saavutettiin hyvä 

konsensus, selkeä yhteisymmärrys sen suhteen, mihin suuntaan liiketoimintaa milloinkin 

tulisi kehittää. Yhteisymmärrykseen pyrkimyksen linja korostui Nokiassa vielä 1990-lu-

vun lopulla ja 2000-luvun alkupuolella. Siitä kertoivat jo Nokian yritysjohdon strategiset 

lausunnot, joissa pääjohtaja Ollilan kyky johtaa ja visioida tulevaisuutta korostui selke-

ästi. Nokian ansioksi voitiin laskea se, että kehittyville alueille saatiin paremmat matka-

viestinyhteydet. Nokian halpapuhelinmarkkinointi oli yritykselle selkeästi tärkeä, koros-

tuneesti globaalin mittakaavan tehtävä. 

 

Jos Nokian todellinen strategia olikin lopulta ollut tarjota koko maailmalle teknologiaa, 

onnistui se siinä hyvin vielä silloinkin, kun se jo menetti asemiaan älypuhelinmarkkinoilla 

vuosina 2008-2011. Siksi Nokiaa ei voi tarkastella ainoastaan asemansa menettäneenä, 

älypuhelimissa hävinneenä yrityksenä. Sen sijaan, Nokiaa täytyy tarkastella yrityksenä, 

joka osasi ajatella globaalisti, ottaen huomioon myös ympäristötekijät. Nokia pyrki siten 

brändinsä vahvistamiseen myös ympäristön huomioon ottamisella. Nokia menestyi, sillä 

yritys näki kehittyvien alueiden ihmisten silmin, aistien sen mikä on heidän perustar-

peensa Internetin käytön ja mobiiliteknologian suhteen.        

Rajoittavana tekijänä oli luotettavan aineiston saatavuus Nokian puhelinliiketoiminnasta. 

Nokian vuosiraporttien saatavuus rajoittui vuoteen 2003, eikä vuosilta 1996–2003 voitu 

siksi esittää hyvin tärkeitä strategisia tavoitteita, joita myöhemmissä vuosiraporteissa oli 

havaittavissa. Lisäksi Nokian tapaus todettiin monelta osin vielä hyvin tuoreeksi, sekä 

osittain jopa arkaluontoiseksi käsitellä. Sen vuoksi oli valittava hyvin tarkkaan tutkimus-

kysymys, joka ei liity suoraan kehenkään henkilöön Nokian johdossa. Lisäksi nähtiin ra-

joitteena se, ettei ollut mahdollista esittää päteviä lausuntoja Nokian johtotason henki-

löistä. Koettiin lisäksi hyvin rajoittavana tekijänä se, ettei ollut enää mahdollista saada 

Nokian Symbian- ja MeeGo-puhelimia testikäyttöön. 
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Käyttäjien osallistuminen älypuhelimien tuotekehitykseen nähdään eräänä kiinnostavana 

jatkotutkimuksen aiheena. Kiinnostava aihe olisi se, kuinka voidaan muokata älypuheli-

mesta yksinkertainen, mutta samalla valtavirtaa kiinnostava, korkealuokkainen menes-

tystuote. Lisäksi tulee tutkia yritysjohdon roolia markkinoinnissa. Tutkia sitä, kuinka yri-

tyksen ulkopuolelta tullut toimitusjohtaja voi onnistua strategisissa päätöksissä itselleen 

oudossa yrityksessä, tuntematta lainkaan yrityksen sisäistä toimintatapaa. 
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