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Vertikaalinen integraatio on tuotantoprosessissa laajentumista, joko eteen- tai taaksepäin. 

Yritys tavoittelee tällä tehokkuuden ja tilaus-toimitusketjun hallinnan parantamista. 

Yrityksien halu integroitua vertikaalisesti vaihtelee. Tuotehallinnalla tarkoitetaan 

yrityksen tuotteiden kehitystä, hallintaa ja markkinointia tuotteen elinkaaren aikana. 

Vertikaalisella integraatiolla on vaikutuksia siihen, miten yrityksen kannattaa hallita 

tuoteportfoliotaan. 

Työssä tarkastellaan yrityksen vertikaalisen integraation vaikutusta tuotehallintaan ja 

pyritään ymmärtämään, mistä vertikaalisessa integraatiossa ja tuotehallinnassa on kyse. 

Työssä tuodaan myös esille, miksi yritykset valitsevat vertikaalisen integraation 

strategiakseen ja miten tuotehallinnassa tehdyt ratkaisut vaikuttavat yrityksen toimintaan. 

Vertikaalisen integraation ja tuotehallinnan tutkiminen on toteutettu 

kirjallisuuskatsauksena. Työn empiriaosio tarkastelee sähköautoja ja energiaratkaisuja 

tarjoavan Teslan vertikaalista integraatiota akkuliiketoimintaan ja tämän vaikutusta 

Teslan yritystoimintaan. 

Tutkimuksessa selvisi, että teknologisesti uusilla aloilla vertikaalinen integroituminen on 

yleistä ja siitä on enemmän hyötyä arvoketjun yläjuoksun kustannusten ollessa alajuoksun 

kustannuksia pienemmät. Lisäksi vertikaalisen integraation myötä yrityksen on helpompi 

hallita monimuotoisempaa tuoteportfoliota ja kasvattaa sitä. Empiriaosiossa selvisi, että 

Tesla on yksi markkinajohtajista sähköautojen akkuliiketoiminnassa. Heidän teknologiset 

innovaationsa ja panostuksensa uusiin tehtaisiin ja tuotannon kasvattamiseen vievät 

yritystä kohti täysin omavaraista akkutuotantoa, yritys siis integroituu vertikaalisesti. 
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Vertical integration means expanding operations forwards towards retail or backwards 

towards primary production. With integration, company aims to become more efficient 

and have better control over supply chain. Companies’ will to integrate vertically varies. 

Product management means product development, management and marketing 

throughout product’s lifecycle. Vertical integration affects, how company should manage 

its product portfolio. 

This bachelor’s thesis observes the effects of vertical integration to company’s product 

management and tries to understand, what is vertical integrations and product 

management. Thesis also brings up, why companies use vertical integration as their 

strategy and how decisions in product management affect company’s operations. The 

research of vertical integration and product management has been done as a literature 

review. Empirical section of the thesis observes electric car and energy solution 

manufacturer’s Tesla’s vertical integration towards battery business and its effects on 

Tesla’s operations. 

The research proved that vertical integration is more common in technologically new 

fields and it benefits company more when upstream costs are low compared to 

downstream costs. In addition, it’s easier for a company to manage diverse product 

portfolio and expand it when they are vertically integrated. Empirical study showed that 

Tesla is in the front lines of battery business. Their technological innovations and 

investments to new factories and scaling-up production will lead the company towards 

self-sufficient battery production, company is integrating vertically. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn taustaa 

Vertikaalisesta integraatiosta ja tuotehallinnasta löytyy paljon tutkimuksia ja muuta 

kirjallisuutta, mutta vertikaalisesta integraatiosta ja tuotehallinnasta yhdessä ei löydy yhtä 

kattavasti tutkimuksia. Relevantteja tieteellisiä tutkimuksia löytyy aiheesta kuitenkin 

tarpeeksi tämän työn kirjallisuuskatsauksen toteuttamiseksi. Yritykset käyttävät 

vertikaalista integraatiota strategianaan vaihtelevista syistä, mutta oman ydintoiminnan 

kehittäminen yhdistää näitä kaikkia (Hill and Jones 2007, s. 315). Vertikaalisen 

integraation hyödyistä ja haitoista on hieman eriäviä mielipiteitä ja sen vaikutukset 

yrityksien toimintoihin eroavat toisistaan (Lin et al. 2014). Tuotehallintaan kohdistuvat 

vaikutukset liittyvät paljolti yrityksen tuoteportfolion hallintaan ja portfolion sisällön 

muuttamiseen siten, että vertikaalisen integraation hyödyt saadaan maksimoitua (Zhou 

and Wan 2017). 

Tesla on yhdysvaltalainen auto ja energiaratkaisuja valmistava yritys, jonka tavoite on 

edistää kestävää ja puhdasta energiantuotantoa (Tesla 2022). Teslan akkuliiketoiminta on 

ollut yksi tärkeimmistä tekijöistä yhtiön kasvussa ja kilpailuedun luonnissa kilpailijoihin 

nähden (Liu 2021). Yrityksen tavoite on täysin integroitua akkutuotantoon ja tuottaa 

kaikki tarvitsemansa akut itse. Tavoitteeseen pääseminen on kuitenkin vaikeaa 

akkutuotannon kasvattamisen haasteiden takia. (Jin 2022) Tesla on kuitenkin tehnyt 

toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi esimerkiksi rakentamalla uusia tehtaita ja 

kehittämällä uudenlaisia akkuteknologioita. (Tesla 2022)   

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, mitä vertikaalisella integraatiolla ja 

tuotehallinnalla tarkoitetaan, mitä vaikutuksia vertikaalisella integraatiolla on yritykselle 

ja miten vertikaalinen integraatio näyttäytyy tuotehallinnan näkökulmasta. Lisäksi 

tavoitteena on tuoda esille vertikaalista integraatiota ja tuotehallintaa esimerkin avulla. 

Tutkimus käsittelee Teslan (Tesla Inc.) tekemää vertikaalista integraatiota sähköautojen 
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akustoihin liittyen ja tämän vaikutuksia Teslan akkujen tuotehallinnassa. Empiriaosio 

pyrkii havainnollistamaan kirjallisuuskatsauksessa käsiteltäviä aiheita. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Mitä vaikutuksia vertikaalisella integraatiolla on yrityksen liiketoiminnalle? 

2. Onko vertikaalinen integraatio hyödyllinen tuotehallinnan näkökulmasta? 

3. Miksi Tesla Inc. suosii vertikaalista integraatiota akkuliiketoiminnassaan? 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tämä kandidaatintyö on toteutettu käyttämällä kirjallisuuskatsausta ja empiriaa 

tutkimusmenetelminä. Kirjallisuuskatsaus tutkii vertikaalista integraatiota ja 

tuotehallintaa vertaisarvioitujen artikkeleiden ja kirjalähteiden kautta. Kirjalähteet tuovat 

hyvin esiin perustietoa aiheesta, kun taas artikkelit keskittyvät tarkastelemaan rajatumpaa 

kokonaisuutta. Empiriaosiossa käytetään sekundäärilähteitä tutkimaan Teslan 

akkuliiketoiminnan vertikaalista integraatiota. Lähteinä toimii Teslan omat raportit, 

nettisivut ja yksittäinen tutkimusartikkeli aiheesta. Empiriaosion lähteet ovat keskimäärin 

hyvin uusia kirjoitushetkellä. 

Kandidaatintyö koostuu neljästä eri luvusta. Luku yksi on johdantoa. Luku kaksi on 

kirjallisuuskatsaus työn aiheesta, vertikaalisen integraation vaikutuksista yrityksen 

tuotehallintaan. Luvussa kaksi tarkastellaan vertikaalista integraatiota, sen vaikutuksia, 

toteutusta ja arvonluontia yritykselle. Tuotehallinnan osa-alueesta tarkastellaan 

organisaatiorakenteen vaikutuksia ja tuoteportfolion hallintaa. Lisäksi luvussa kaksi 

tarkastellaan, miten vertikaalinen integraatio vaikuttaa tuotehallintaan verrattuna 

ulkoisten toimittajien käyttämiseen. Tarkastelussa on myös yrityksen toimialan ja 

teknologisen markkinaraon vaikutukset tuoteportfolion hallintaan vertikaalisesti 

integroituneessa yrityksessä. Luku kolme käsittelee Teslan akkuliiketoiminnan 

vertikaalista integraatiota. Luvussa neljä tuodaan esille tutkimuksen johtopäätökset ja 

pohditaan tutkimuksen aihetta ja toteutusta.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Vertikaalinen integraatio 

2.1.1 Määritelmä 

Hill ja Jones (2007) määrittelevät vertikaalisen integraation olevan yrityksen 

laajentumista tuotantoprosessissa joko taakse- tai eteenpäin (Kuva 1). Laajennuttaessa 

taaksepäin, vertikaalinen integraatio tuottaa syötteen (input) prosessille, kun taas 

eteenpäin laajentuessa tuotoksen (output). Vertikaalista integraatiota käytettäessä 

yrityksen täytyy laajentaa omaa toimintaansa uudelle alueelle tai ostaa toisen yrityksen 

valmis toiminta alalta itselleen. (Hill and Jones, 2007, s. 315–316) Laajentuminen 

taaksepäin (backward vertical integration) lisää yrityksen vaikusmahdollisuuksia 

alkutuotannossa, tarjonnan (supply) puolella, kuten Lin et al. (2014) kertovat. Yrityksen 

toiminta laajenee esimerkiksi käsittelemään raakamateriaaleja. Laajentuminen eteenpäin 

(forward vertical integration) laajentaa yrityksen hallintaa kysynnän (demand) suuntaan. 

Yrityksen toiminta laajenee lähemmäksi loppukäyttäjää. (Lin et al. 2014)  

 

Kuva 1: Vertikaalinen integraatio eteen- ja taaksepäin. Jäljitelmä kuvaajasta 9.1 (Hill and 

Jones 2007, s. 316). 

2.1.2 Vaikutukset 

Yritys voi valita strategiseksi toimintamallikseen vertikaalisen integraation monesta eri 

syystä, mutta suurin tekijä on oman liiketoimintamallin ja toiminnan ytimen (core) 

vahvistaminen, kuten Hill ja Jones (2007) nostavat esille. Vertikaalisen integraation 

käyttö lisää arvoa yritykselle leikkaamalla kulurakennetta ja lisäämällä tuotteiden 

erottuvuutta kilpailevista tuotteista. (Hill and Jones 2007, s. 315) Integroitumista eteen- 
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ja taaksepäin voidaan toteuttaa samoista syistä, mutta ne tarjoavat yritykselle myös 

eriäviä hyötyjä. Lin et al. (2014) mainitsevat, että selkein käyttötarkoitus vertikaaliselle 

integraatiolle on kaksinkertaisen voiton poistaminen. Alihankkijan voitto-osuus saadaan 

eliminoitua tuotteen hinnasta, jolloin hankintahinta yritykselle on pienempi. Eteenpäin 

integroitumisella yritys pystyy hallitsemaan tuotteen hintaa markkinoilla kysynnän 

mukaan. Taaksepäin integroitumisella yritys pystyy hallitsemaan materiaalien hankintaa 

ja laatua, mikä heijastuu suoraan lopputuotteen laatuun valmistusprosessin lopussa. 

Lisäksi koko tilaus-toimitusketjun hallinta on vahvemmin yrityksen omissa käsissä, 

jolloin reagointi markkinoiden muutoksiin on nopeampaa ja tehokkaampaa. (Lin et al. 

2014) 

Hyötyjen lisäksi vertikaalisen integraation käytöllä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia 

ja haasteita. Heikkouksina Buzzel (1983) mainitsee suuret pääomavaatimukset, 

epätasapainoisen suorituskyvyn, vähentyneen joustavuuden ja erikoistumisen 

häviämisen. Pääomaa tarvitaan integraation tapahtuessa sekä toiminnan aloittamisessa. 

Esimerkiksi yrityskaupat tai yhdistyminen toisen yrityksen kanssa voi vaatia suuria 

panostuksia yritykseltä. Liian suuret kustannukset suhteessa vertikaalisen integraation 

hyötyihin voivat tehdä integraatiosta kokonaisuudessaan tappiollisen. Epätasapainoinen 

suorituskyky voi johtua integraation muuttamista toimintamalleista esimerkiksi 

tuotannossa tai jakeluverkossa. Yrityksen integroituessa vertikaalisesti, se sitoutuu hyvin 

vahvasti omaan toimialaansa. Jos alalla tapahtuu muutoksia tai ala hiipuu kokonaan, voi 

yrityksen olla haastavaa vaihtaa alaa tai adaptoitua uuteen toimintaympäristöön. 

Vertikaalinen integraatio voi ajaa yrityksen asemaan, jossa heidän erikoistumisensa 

tiettyyn teknologiaan häviää, koska hallittavia asioita on raaka-ainetuotannosta 

vähittäismyyntiin. Tämä lisää myös johtamistasoja, mikä voi aiheuttaa byrokratiaa ja 

jäykkyyttä yrityksen rakenteissa. (Buzzell 1983) Toisaalta Lin, Parlaktürk ja 

Swaminathan (2007) mainitsivat, että reagointi markkinoiden muutoksiin ja 

adaptoituminen uudenlaisiin tilanteisiin on nopeampaa ja tehokkaampaa, kun yritys 

hallitsee omaa tilaus-toimitusketjuansa. Ristiriitaisen mielipiteet hyödyistä ja haitoista 

kuvaavat vertikaalisen integraation implementoinnin onnistumisen tärkeyttä. Samat 

tekijät voivat olla toisille toimijoille positiivisia mutta toisille negatiivisia. (Lin et al. 

2014) 
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2.1.3 Integrointiprosessin toteutus 

Vertikaalista integraatiota voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla; laajentamalla oman 

yrityksen toimintaa halutulle toimialalle tai hyödyntämällä jo olemassa olevan toimijan 

osaamista ja toimintoja, joko ostamalla yritys tai yhdistymällä sen kanssa. (Hill and Jones 

2007, s. 315) Eteenpäin integroituminen eli integroituminen kohti jälleenmyyntiä 

toteutetaan yleensä laajentamalla oman yrityksen toimintaa, kun taas taaksepäin 

integroituminen voi olla molempia, laajentumista tai yrityskauppaa (Lafontaine and Slade 

2007). 

Yritys integroituu eteenpäin todennäköisemmin, jos jälleenmyyntiin vaadittava panos ja 

resurssit ovat koko liiketoimintaan suhteutettuna pienet. Ilmiö tapahtuu myös toisinpäin. 

Mitä suuremmat resurssit jälleenmyyntiin vaaditaan, sitä epätodennäköisemmin yritys 

integroituu eteenpäin. Tämä ilmiö selittyy työn marginaalisen tuottavuuden kautta. 

Yrityksen ei kannata integroida toimintaa, joka ei ole yrityksen pääosaamista, vie ison 

osan resursseista eikä lisää tuottavuutta merkittävästi. (Lafontaine and Slade 2007) 

Integroinnissa on aina riskejä, mutta eteenpäin integroitumista tukee sen pienempi riski 

suhteessa taaksepäin integroitumiseen, koska eteenpäin integroituminen on yleensä 

teknologisesta näkökulmasta lähempänä yrityksen ydintoimintaa kuin taaksepäin 

integroituminen (del Prete and Rungi 2020). Yksi tunnetuimmista integroitumisista 

eteenpäin oli Applen laajentuminen jälleenmyyntimarkkinoille vuonna 2001 Apple Store 

-myymälöiden kautta. Myymälöissä Apple myi ensin tietokoneitaan ja on sittemmin 

laajentanut myös muihin tuotekategorioihin. (Hill and Jones 2007, s. 315) 

Taaksepäin integroitumisessa yritys tekee päätöksen olla itse vastuussa materiaaleista ja 

tarvikkeista, joita omassa tuotannossa tarvitaan. Päätökseen valita taaksepäin 

integroituminen vaikuttaa kaksi eri mallia, transaktiokustannusmalli (Transaction-Cost 

Model, TC Model) ja omistajuusmalli (Property-Rights Model, PR Model), kuten 

Lafontaine ja Slade (2007) mainitsevat. Transaktiokustannusmalli kuvaa liiketoiminnan 

ylläpitämisestä syntyviä kustannuksia ja niiden vaikutuksia. Teoria tukee ajatusta, että 

yrityksen sisällä syntyvät transaktiokustannukset eivät aiheuta yhtä paljon harmia kuin 

yrityksen ulkopuolelle suuntautuvat transaktiokustannukset. Jos transaktiokustannuksilla 

on suuri merkitys yritykselle, se yleensä suuntautuu kohti vertikaalista integraatiota 
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vähentääkseen esimerkiksi hyväksikäytön todennäköisyyttä sopimusneuvotteluissa. 

Omistajuusmalli ottaa kantaa juuri sopimuksiin ja niiden tekniseen puoleen eikä niinkään 

transaktiokustannusmallin kaltaisesti sopimusten ja suhteiden hallintatyön aiheuttamiin 

kustannuksiin. Omistajuusmallissa nostetaan lisäksi esille omistuksien vaikutuksia 

investointihalukkuuteen. (Lafontaine and Slade 2007) Taaksepäin integroituminen on 

vähentynyt maailman markkinoilla, koska kilpailu alkutuotannossa on vahvistunut. 

Markkinoilla olevat, pitkään toimineet yritykset vähentävät integroitumishalukkuutta 

huomattavasti. (Loertscher and Riordan 2019) Tästä voidaan päätellä, että uusille 

markkinoille integroituminen on yleisempää ja todennäköisesti kannattavampaa 

pienemmän kilpailun takia. Tunnettu esimerkki Hillin ja Jonesin (2007) mukaan 

taaksepäin integroitumisesta on IBM. Se integroitui taaksepäin valmistamaan 

kiintolevyjä omiin tietokoneisiinsa. Toisaalta IBM integroitui myös eteenpäin 

tietokoneiden käyttöliittymämarkkinoille ja tarjoamaan konsulttipalveluja. (Hill and 

Jones 2007, s. 315) 

2.1.4 Arvonluonti 

Vertikaalisen integraation synnyttämä arvonluonti asiakkaalle tapahtuu siitä saatujen 

hyötyjen välityksellä. Näitä hyötyjä sivuttiin kappaleessa 2.1.2. Vertikaalisen integraation 

arvonluonti tapahtuu kolmen eri pääkohdan kautta; erikoisomaisuuteen ja -tekniikoihin 

(specialized assets) investoimisen, tuotteen laadun (product quality) takaamisen ja 

parantuneen aikataulutuksen (improved scheduling) kautta (Hill and Jones 2007, s. 317). 

Nämä kolme tekijää johtavat vertikaalisen integraation positiivisiin vaikutuksiin, kuten 

kaksinkertaisen voiton poistamiseen ja tilaus-toimitusketjun parempaan hallintaan (Lin et 

al. 2014). 

Erikoisomaisuus ja -tekniikat tarkoittavat prosesseissa käytettäviä työkaluja tai metodeja, 

joita käytetään vain yhteen tiettyyn tarkoitukseen. Muissa tarkoituksissa nämä työkalut 

tai metodit eivät luo juurikaan arvoa ja ovat siten hyödyttömiä. Suurin taloudellinen hyöty 

saavutetaan siis niiden päätehtävissä. (Crawford and Cornia 1994) Hill ja Jones (2007) 

kertovat, että erikoisomaisuuteen ja -tekniikoihin investoidaan kustannusrakenteen 

madaltamisen ja kilpailijoista erottautumisen takia. Esimerkiksi yritys voi investoida 

teknologiaan, joka laskee tuotantokustannuksia ja siten tekee tuotteen valmistuksesta 
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halvempaa. Teknologia voi olla uutta ja todella erilaista verrattuna kilpailijoihin. 

Teknologia luo siis arvoa ainoastaan sille suunnatussa prosessissa. Toimittajayrityksen 

täytyy monesti tehdä suuria investointeja erikoisomaisuuteen, jotta he pystyvät 

tarjoamaan haluttuja ratkaisuja tilaajayritykselleen. Kun tilaajayritys integroituu 

taaksepäin, se joutuu kehittämään itse tarvitsemansa erikoismetodit uusille 

teknologioilleen. Erikoisomaisuuteen täytyy siis investoida, jos haluaa saavuttaa 

kilpailullista etua markkinoilla. (Hill and Jones 2007, s. 317–319) 

Toinen tärkeä tekijä arvonluonnissa on vertikaalisen integraation kautta syntyvä 

mahdollisuus parantaa yrityksen tuottamien tuotteiden laatua, kuten Hill ja Jones (2007) 

mainitsevat. Kun yritys integroituu arvoketjussa, se pystyy monesti kehittämään 

prosesseja tavalla, joka parantaa tuotteiden laatua kokonaisuudessaan. Tuotteen laatu voi 

parantua esimerkiksi raakamateriaalin paremman laadun takia, mikä taas voi johtaa 

luotettavampaan ja parempaan suorituskykyyn pystyvään tuotteeseen. (Hill and Jones 

2007, s. 319–320) Lin et al. (2007) lisäävät, että pääsyy tuotteen laadun parantumiseen 

on kuitenkin koko arvoketjun ja tilaus-toimitusketjun hallinta. Etenkin taaksepäin 

integroitumisella yritys pystyy takaamaan tuotteidensa laadun ja luomaan pohjan 

pidempiaikaiselle tuotekehitykselle. (Lin et al. 2014) Eteenpäin integroituminen parantaa 

tuotteen laatua jälleenmyyntimarkkinoilla etenkin tilanteessa, jossa myytävä tuote on 

pilaantuva, esimerkiksi elintarvike. Kun tuote on laadukas myyntivaiheessa, voi yritys 

pitää hintatasoa korkeammalla kuin kilpailijayritykset. Tässä tilanteessa asiakas pystyy 

luottamaan siihen, että saa rahalleen vastinetta jokaisella ostokerralla. (Hill and Jones 

2007, 319–320) 

Hill ja Jones (2007) nostavat esiin kolmannen tärkeän tekijän vertikaalisen integraation 

synnyttämässä arvonluonnissa, parantuneen aikataulutuksen. Vertikaalinen integraatio 

parantaa yrityksen kykyä suunnitella ja aikatauluttaa tuotantoaan sekä osien ja 

materiaalien tilaamista. Aikataulutus on helpompaa, halvempaa ja nopeampaa, kun yritys 

hallitsee itse koko tuotantoketjua. (Hill and Jones 2007, s. 320) Parantunut aikataulutus 

vertikaalisen integraation takia mahdollistaa menetelmien, kuten JIT-tuotannon (Just-In-

Time) käyttämisen, jolla voidaan minimoida varastointia ja sitä kautta poistaa hukkaa. 

JIT-tuotanto perustuu tuotannon aloittamiseen asiakasimpulssista, mikä mahdollistaa 

jatkuvan imun arvoketjuun, turhan varastoinnin minimoimisen ja osapuolten 
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arvonluonnin maksimoinnin. (Oakland et al. 2020, s. 84–86) Koko tuotantoketjun hallinta 

parantaa lisäksi yrityksen kykyä reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin (Lin et al. 

2014). Esimerkiksi kysynnän nopean laskun jälkeen yritys pystyy nopeasti vähentämään 

tuotantoaan ja toisaalta nopean kasvun jälkeen pystyy skaalaamaan tuotantoaan 

nopeammin ylöspäin. (Hill and Jones 2007, s. 320) 

2.2 Tuotehallinta 

2.2.1 Määritelmä 

Tuotehallinnalla tarkoitetaan yrityksen tuotteiden hallinnointia tuotteen elinkaaren alusta 

elinkaaren loppuun saakka (Tyagi and Sawhney 2010). Roach (2011) kertoo, että tuotteen 

elinkaareen kuuluu esimerkiksi uuden tuotteen kehitys, tuotantoprosessi ja tuotteen 

markkinointi. Yrityksen tuotehallinnalla on kuusi tärkeää tavoitetta; tunnistaa uusia 

mahdollisuuksia markkinoilla ja reagoida niihin, tehdä uusia innovaatioita, laajentaa ja 

kehittää omaa tuoteportfoliota, kehittää kilpailukykyä markkinoilla kustannusten 

laskemisen ja myynnin lisäämisen kautta, pitää yllä yrityksen kilpailuetuja kilpailijoihin 

nähden ja laajentaa omaa asiakaskuntaa. Nämä tekijät erottavat hyvin menestyvät ja 

kasvavat yritykset muista, heikommin suoriutuvista yrityksistä. (Roach 2011) 

Tuotehallintaa on toteutettava tehokkaasti, että yrityksen kasvu ja tuottavuus ovat 

mahdollisia. Tuotehallinta sijoittuu organisaatiorakenteessa Tyagin ja Sawhneyn (2010) 

mukaan markkinoinnin alle, joten sillä on tärkeä rooli markkinoinnin onnistumiseen ja 

sitä kautta myös koko yrityksen toimintaan ja mahdollisuuksiin markkinoilla. (Tyagi and 

Sawhney 2010) Toisaalta Tolonen et al. (2015) näkevät tuoteportfolionhallintaprosessin 

niin tärkeänä yksittäisenä tekijänä, että nostavat sen perinteisten prosessien, kuten 

myynnin ja markkinoinnin ja tuotekehityksen, rinnalle omaksi prosessikseen. Tämä 

prosessihierarkia ottaisi paremmin huomioon tuotehallinnan näkökulman kaikkia 

liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä. (Tolonen et al. 2015) 

Yrityksellä on myös perinteisen tuotehallinnan lisäksi mahdollisuus hallita tuotteitaan 

erilaisilla mekanismeilla, kuten toiminnallisten rakenteiden (functional structures) tai 

avainasiakashallinnan (key account management) kautta (Tyagi and Sawhney 2010). Kun 

tuotehallinnassa halutaan korostaa sen toteuttamista tuotteen koko elinkaaren ajan, 
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puhutaan tuotteen elinkaaren hallinnasta (Product lifecycle management, PLM). PLM on 

systemaattinen konsepti, jolla yritys pystyy kehittämään ja hallitsemaan tuotteisiinsa 

liittyvää informaatiota. Tuotteen elinkaaren hallinnassa tavoitteena on saattaa tuotteeseen 

liittyvä informaatio sellaiseen muotoon, että sen käyttäminen on vaivatonta ja pääsy tähän 

tietoon on sitä tarvitseville helppoa. Tämän avulla yrityksen tuotehallintaan liittyvät 

päivittäiset prosessit toimivat tehokkaasti. (Saaksvuori and Immonen 2008, s. 3) Tai 

(2017) lisää, että PLM on tullut mahdolliseksi informaatio- ja teknologiakehityksen 

vuoksi, koska uuden teknologian tietojärjestelmät integroivat PLM:n osaksi yrityksen 

tietojärjestelmää. Näitä tietojärjestelmiä kutsutaan PLM järjestelmiksi. (Tai 2017) 

Tuotehallinnasta vastaa yleensä tuotepäällikkö (product manager). Hänen vastuullaan on 

yrityksessä tuotteeseen tai tuotelinjaan liittyvien toimintojen suunnittelu ja toteutus. 

Tuotepäällikön vastuulla on myös tuotehallinnan sovittaminen yrityksen 

markkinointistrategian kanssa. Hän toimii välikätenä kommunikoinnissa tuotehallinnan 

ja muiden sidosryhmien, kuten tuotekehityksen ja tuotannon välillä. (Lehmann and Winer 

2002, s. 1–4) Tyagi ja Sawhney (2010) kertovat, että tehokkaan tuotehallinnan esteenä 

voi olla yrityksen työntekijöiden roolituksien epäselvyys. Roolit ja vastuualueet ovat 

yrityksissä usein heikosti määritelty, mikä tekee tuotepäällikön suorituksen ja 

työpanoksen mittaamisesta vaikeaa. Lisäksi kaikilla tuotepäälliköillä ei ole rooliin 

tarvittavaa auktoriteettia, minkä takia tehokas tuotehallinnan toteutus voi jäädä 

yrityksessä saavuttamatta. (Tyagi and Sawhney 2010) 

2.2.2 Organisaatiorakenteen vaikutukset 

Organisaation tuotehallinnan rakenteilla ja toimintamalleilla on suora vaikutus, kuinka 

hyvin ja tehokkaasti yritys pystyy toteuttamaan tuotehallintaansa (Tyagi and Sawhney 

2010). 1930-luvulla Procter & Gamble kehittivät organisaation rakennemallin, joka 

keskittyy erityisesti yrityksen tuotteisiin ja tuotehallintaan. Tätä rakennemallia kutsutaan 

perinteiseksi rakennemalliksi (Kuva 2). Se sopii monille eri teollisuuden toimialoille, 

mutta erityisesti aloille, jossa yrityksen eri tuotteiden jakelu toteutetaan samaa 

jakelukanavaa pitkin. Esimerkiksi kuluttajapakattuja hyödykkeitä (packaged goods) 

valmistavat yritykset käyttävät usein tätä mallia. (Lehmann and Winer 2002, s. 4) 

Toisaalta organisaation rakenne vaihtelee yrityksestä toiseen ja ei ole olemassa yhtä 
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oikeaa rakennetta, mikä toimisi kaikilla, koska yrityksillä on erilaisia tarpeita ja 

toimintatapoja. Rakenne voi olla esimerkiksi matriisimainen, jossa yrityksen 

funktionaaliset, vertikaalisesti esitetyt rakenteet integroidaan osaksi horisontaalisia 

yrityksen perusrakenteita.  (Pakarinen and Virtanen 2017) 

 

Kuva 2: Procter & Gamblen perinteinen tuotekeskeinen organisaatiomalli. Jäljitelmä 

kuvaajasta 1–3 (Lehmann and Winer 2002, s. 4). 

Organisaation rakenteen ollessa tuotekeskeinen, kuten Procter & Gamblen malli, voi 

yritys saavuttaa mallin sisältämiä hyötyjä. Mallilla on kuitenkin myös 

haittavaikutuksensa, kuten Lehmann ja Winer (2002) mainitsevat. Malli on 

yksinkertainen, joten vastuualueet ja roolitus hierarkiassa ovat selviä. Tuotepäälliköt 

vastaavat tuotteistaan ja muu organisaatio voi tukeutua tuotepäällikön kertomaan tietoon, 

koska nämä tietävät parhaiten, mikä on tuotteen sen hetkinen tilanne. (Lehmann and 

Winer 2002, s. 4–5) Tuotepäällikön rooli on tärkein yksittäinen rooli koko tuotehallinnan 

toiminnan kannalta, joten tuotepäällikkö pystyy itse vaikuttamaan hyvin paljon koko 

yrityksen tuotehallinnan onnistumiseen  (Tyagi and Sawhney 2010). Tuotekeskeisen 
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mallin heikkous on sen liika keskittyminen tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin, kun tärkein 

tekijä pitäisi olla asiakkaan tarpeet. Tuotehallinnassa asiakkaan tarpeet voivat unohtua, 

jos niitä ei nosteta säännöllisesti esiin päätöksentekotilanteissa. Tuotepäällikön rooli on 

olla tietoinen kentällä tapahtuvista muutoksista ja ohjattava muutoksia tuotteessa kohti 

asiakkaiden tarpeita. Muuten kehitystyössä tuotteesta tehdään objektiivisesti parempaa, 

mutta ei asiakkaan mieltymysten mukaista. Lisäksi malli on hyvin keskittynyt 

tuotepäällikön toiminnan ympärille ja tämä voi johtaa tuotepäällikön preferenssien 

liialliseen seuraamiseen. Kun tuotteesta vastaa monta eri henkilöä, yksittäinen henkilö ei 

voi viedä tuotetta omien mieltymysten mukaiseen, jopa väärään, suuntaan. (Lehmann and 

Winer 2002, s. 7)  

2.2.3 Tuoteportfolio ja sen hallinta 

Haines (2014) kuvaa, että tuoteportfolio on yrityksen kaikista eri tuotteista koostuva 

joukko. Tuoteportfolion koko vaihtelee yrityksen koon ja strategian mukaan. Yrityksen 

tuoteportfolio voi siis koostua esimerkiksi vain yhdestä tuotteesta ja toisen yrityksen 

monesta eri tuotelinjasta. (Haines 2014, s. 9–10) Kahn et al. (2013) määrittelee portfolion 

toisaalta sekä strategiseksi että taktiseksi prosessiksi eikä tarjoa sille yhtä selkeää 

määritelmää kuin Haines (2014). Strateginen puoli portfoliosta liittyy yrityksen strategian 

innovatiivisuuteen ja reagointikykyyn markkinoilla oleviin mahdollisuuksiin. Taktinen 

puoli liittyy resurssien allokointiin yrityksen eri projekteille. Yritys priorisoi toisia 

projekteja enemmän kuin toisia, joten yrityksen on tärkeää osata valita kaikkien 

projektien joukosta kaikista tärkeimmät. (Kahn et al. 2013, s. 155) Kahnin määritelmää 

tuoteportfoliosta voi soveltaa myös tuoteportfolion hallintaan, sillä hänen määritelmänsä 

yhdistääkin nämä kaksi eri määritelmää. 

Tuoteportfolion hallinta on Cooperin ja Sommerin (2020) mukaan jatkuva prosessi, jossa 

yritys tarkastelee omia tuotteitaan, resurssien allokointia eri projekteille ja 

markkinatrendejä löytääkseen investointimahdollisuuksia markkinoilta. Tuoteportfolion 

hallinnassa yritys joutuu tekemään jatkuvasti päätöksiä, mitä projekteja priorisoidaan ja 

mitä jäädytetään tai jopa lakkautetaan. (Cooper and Sommer 2020, s. 30) Oikeita 

päätöksiä tekemällä yritys pystyy luomaan valtavasti arvoa ja potentiaalia 

tuoteportfolioonsa, mitkä huonolla portfolion hallinnalla menisivät täysin hukkaan. 



15 

 

Yritykset myös laiminlyövät huonon tuoteportfolion hallinnan synnyttämiä vaikutuksia. 

(Doorasamy 2015, s. 29) 

2.2.4 Tuoteportfolion koon vaikutukset 

Rothaermel et al. (2006) kertovat, että yrityksen tuoteportfolion koolla on yleensä 

kasvupainetta yrityksen vanhetessa. Yritys löytää ja kehittää uusia teknologioita ja lisää 

sitä kautta uusia tuotteita portfolioonsa. Lisäksi monet yritykset laajentavat portfoliotaan 

myös alkuperäisten tuotteiden ympärille, niiden käyttökokemusta täydentävillä ja saman 

aihekategorian tuotteilla (related product), lisäämään kilpailukykyä markkinoilla. 

(Rothaermel et al. 2006, s. 1037). Tuoteportfolion koon kasvattaminen on ollut yritysten 

suosiossa viime aikoina, kuten Lahtinen et al. (2021) mainitsevat. Erilaisilla 

tuotevarianteilla yritys pystyy vastaamaan asiakkaiden lisääntyneisiin vaatimuksiin ja 

tarpeisiin. (Lahtinen et al. 2021, s. 1826) Suurempi portfoliokoko ja tuotevarianttien 

määrä auttaa yrityksiä ylläpitämään kilpailukykyä markkinoilla esimerkiksi ensimmäisen 

toimijan edun (first-mover advantage) kautta, jossa yritys on uuden teknologian myötä 

ensimmäisenä markkinoilla. Muita saavutettavia etuja ovat skaalaetu tuotannossa, 

jakeluverkostossa ja markkinoinnissa. Lisäksi yrityksen tuotekehitysprosessi pysyy 

innovatiivisena, koska yritys pyrkii koko ajan tuomaan markkinoille uudenlaisia 

tuotevariantteja. (Rothaermel et al. 2006, s. 1037) 

Kasvava tuoteportfolio voi aiheuttaa yritykselle myös haasteita. Tuotevalikoiman kasvu 

lisää haasteita kannattavan tuoteportfolion ja kannattavan yritystoiminnan 

ylläpitämiseen. (Lahtinen et al. 2021, s. 1826) Esimerkiksi hallinnolliset kulut lisääntyvät 

tuoteportfolion kasvun ja erilaisten tuotevarianttien myötä. Tuotepäälliköiden rooli voi 

muuttua vaikeammaksi, koska portfoliossa on enemmän hallittavaa. Lisäksi arvoketjun 

hallintaan tulee lisää komponentteja, mikä tekee asiakkaiden kysyntään vastaamisesta 

monimutkaisempaa. Jos yrityksellä on suuri määrä samaan tuotekategoriaan liittyviä 

variantteja, uudet tuotteet eivät erotu jo olemassa olevista tuotteista tarpeeksi. Tämä 

johtaa tilanteeseen, jossa uudet tuotteet eivät välttämättä menesty markkinoilla halutulla 

tavalla. (Rothaermel et al. 2006, s. 1037) 
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2.3 Vertikaalinen integraatio ja tuotehallinta 

2.3.1 Tuoteportfolion suorituskyky markkinoilla: vertikaalinen integraatio vs. 
alihankinta 

Vertikaalinen integraatio ja alihankinta eivät ole toisiaan poissulkevia strategioita 

yritykselle. Molemmat strategiat luovat mahdollisuuden yrityksen kehitykselle ja oman 

tuoteportfolion kasvattamiselle. Kuten Rothaermel et al. (2006) mainitsevat, 

strategiavalinnasta riippumatta yrityksen täytyy rikkoa rajoja, että kehittyminen ja 

tuoteportfolion kasvattaminen on mahdollista. Suuri tuoteportfolio on yleensä etu 

markkinoilla, koska se mahdollistaa kilpailukyvyn saavuttamisen ja ylläpitämisen 

esimerkiksi skaalaedun ja laajan jakeluverkoston vuoksi. (Rothaermel et al. 2006) 

Vertikaalista integraatiota strategiavalintana käyttävä yritys hyötyy, kun yläjuoksun 

(upstream) kiinteät kustannukset ovat matalat verrattuna alajuoksun (downstream) 

kustannuksiin. Tässä tilanteessa tuotteen katetuotto on suuri. Vastaavasti alajuoksun 

kustannusten ollessa suuret verrattuna yläjuoksuun, yrityksen katetuotto jää pienemmäksi 

ja vertikaalisen integraation hyöty suhteessa alihankintaan pienenee. Vertikaalinen 

integraatio on eduksi kiinteissä kustannuksissa skaalaedun vuoksi, mutta tuotannon 

rajakustannuksissa alihankinta voi osoittautua tuottavammaksi valinnaksi. (Ciliberto and 

Panzar 2011) 

Tuoteportfolion kannattavuuden näkökulmasta on myös merkittävää, pyritäänkö 

markkinoilla kilpailemaan pääosin hinnalla vai myyntimäärillä, kuten Arya et al. (2008) 

mainitsevat. Vertikaalisella integraatiolla ja alihankinnalla on erilaisia vahvuuksia 

erilaisissa markkinoissa. Hintakilpailussa yritykset pyrkivät laskemaan 

jälleenmyyntihintojaan, mikä johtaa usein markkinalla saatuun tuottoon negatiivisesti. 

Toisaalta matala hinnoittelu houkuttelee ostajia markkinoille. Tilanne muuttuu, jos 

vertikaalista integraatiota harjoittava yritys myy tuotteitaan jälleenmyyntiyritykselle 

suurella katteella. Etenkin, jos vertikaalisesti integroitunut yritys on johtavassa asemassa 

markkinoilla, se pystyy olemaan todella kilpailukykyinen jälleenmyyntimarkkinoillaan 

verrattuna toiseen yritykseen, joka ostaa hyödykkeet alihankintana. Tässä tilanteessa 

alalla jälleenmyyntihinnat nousevat ja voitot kasvavat. Toisaalta integroitunut yritys voi 

myydä toiselle yritykselle hyödykkeet kohtuullisella hinnalla, mikä lisää tuotteen 
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menekkiä kokonaisuudessaan niin yritys- kuin kuluttajamyynneissä ja voi siten johtaa 

jopa suurempiin voittoihin. (Arya et al. 2008) 

2.3.2 Vertikaalinen integraatio, tuoteportfolion monimuotoisuus ja teknologinen 
markkinarako 

Yrityksen tuoteportfolion monimuotoisuudella ja tuotteiden teknologian 

mahdollisuuksilla markkinoilla on merkitystä yrityksen haluun toteuttaa vertikaalista 

integraatiota ja onnistua siinä (Zhou and Wan 2017, s. 1137–1138; Khurshid et al. 2020, 

s. 790–791). Khurshid et al. (2020) mainitsevat, että etenkin teknologian ollessa sen 

elinkaaren alkupäässä, yritykset ovat usein vertikaalisesti integroituneita, koska 

markkinoilla on hyvin vähän teknologian erityisosaajia. Teknologian kehittyessä 

markkinoille tulee uusia yrityksiä, jotka pystyvät kehitystyön seurauksena tarjoamaan 

halvempia ratkaisuja. Osa yrityksistä siirtyy integroimattomaan malliin, mutta 

markkinoilla on kuitenkin yrityksiä, jotka haluavat jatkaa omaa integroitumistaan. 

(Khurshid et al. 2020, s. 790–791) Integroitumisen jatkamista perustellaan paremman 

koordinaation ylläpitämisellä ja informaation turvallisemmalla ja helpommalla 

jakamisella organisaatiorakenteiden välillä (Zhou and Wan 2017, s. 1137–1138) Khursid 

et al. (2020) mukaan yrityksen olisi parempi integroitua vertikaalisesti, jos heidän 

tuotteensa tähtäävät laajempaan teknologiseen markkinarakoon (technological niche) eli 

tuotteet eivät keskity ainoastaan yhdenlaiseen teknologiaan. Ulkoisilla toimittajilla voi 

tässä tilanteessa olla vaikeuksia tuottaa tarpeeksi laadukkaita komponentteja. 

Teknologisen markkinaraon leveydellä ja vertikaalisella integraatiolla on siis toisiaan 

edesauttava vaikutus yrityksen suoriutumiselle markkinoilla. (Khurshid et al. 2020, s. 

790–791) 

Tuoteportfolion monimuotoisuuden kasvattaminen lisää kustannuksia, kuten Zhou ja 

Wan (2017) kertovat. Esimerkiksi jakeluverkoston ja tuotannon kustannukset nousevat, 

mutta monimuotoisuudesta saatavat hyödyt voivat olla yritykselle tärkeämmät. Ulkoisten 

toimittajien kautta tehtävä portfolion monimuotoisuuden lisääminen optimaalisella 

tavalla on haasteellista, koska yrityksen täytyy pystyä sovittamaan oma toimintansa 

kaikkien muiden toimittajien kanssa. (Zhou and Wan 2017, s. 1137–1138) Toisaalta 

tilaus-toimitusketjun hallinnassa yritys ei ole niin riippuvainen yhdestä toimittajasta, kun 

yritys tekee yhteistyötä laajasti eri toimittajien kanssa. Lisäksi muuttuvissa olosuhteissa 
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yritys pystyy toimimaan ketterämmin. (Lahiri and Narayanan 2013, s.1045–1046) Zhou 

ja Wan (2016) kuitenkin lisäävät, että ulkoisten toimittajien käyttö voi tehdä toiminnasta 

liian monimutkaista. Vertikaalisella integraatiolla voidaan eliminoida tämä ongelma ja 

parantaa yrityksen sisäistä koordinaatiota (Khurshid et al. 2020, s. 790–791). 

2.4 Kirjallisuussynteesi 

Vertikaalinen integraatio tarkoittaa yrityksen toiminnan laajentumista 

tuotantoprosessissa. Se voi tapahtua eteenpäin kohti jälleenmyyntiä tai taaksepäin 

alkutuotantoa kohti. Vertikaalinen integraatio valitaan strategiaksi tukemaan ja 

vahvistamaan yrityksen keskeistä liiketoimintaa. Integroitumisen avulla yritys pyrkii 

leikkaamaan kulurakennetta poistamalla kaksinkertaisen voiton eli eliminoimalla 

toimittajan voitto-osuuden tuotteen hinnasta. Lisäksi tilaus-toimitusketjun hallinta on 

helpompaa vertikaalisesti integroituneelle yritykselle. Integroitumisprosessi johtaa 

monesti yrityksen tuotteiden kokonaisvaltaisen laadun parantumiseen. Laadun 

parantuminen syntyy eri tekijöiden, kuten prosessien kehityksen, raaka-aineiden 

paremman laadun ja arvoketjun paremman hallinnan, yhteisvaikutuksena. Kaikki 

vaikutukset eivät ole kuitenkaan positiivisia. Integroitumisprosessi vaatii paljon pääomaa, 

mikä voi tehdä integraatiosta tappiollisen. Toimintojen laajentuminen vaatii myös lisää 

hallintoa, mikä lisää helposti byrokratiaa yrityksessä ja jäykistää rakenteita. 

Tuotehallinnan näkökulmasta vertikaalinen integraatio luo mahdollisuuksia 

tuoteportfolion kehittämiselle ja laajentamiselle. Kaikki vertikaalisen integraation 

hyödyt, kuten laadun parantuminen ja tilaus-toimitusketjun hallinnan parantuminen 

parantavat yrityksen mahdollisuuksia toteuttaa tuotehallintaa järkevästi ja tehokkaasti. 

Jos yrityksen tuotteet sijoittuvat teknologisesti uudelle alalle, on vertikaalisesta 

integraatiosta hyötyä esimerkiksi tuotekehitysprosessissa, koska yrityksen tuotekehitys 

on ketterämpää arvoketjun kokonaisvaltaisen hallinnan takia. Tuoteportfolion koon 

kasvattaminen ja monimuotoisuuden lisääminen ylläpitämällä hyvä tuotteiden laatu on 

myös helpompaa vertikaalisen integraation luoman skaalaedun ja koordinaation vuoksi. 
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3 TESLAN AKKULIIKETOIMINTA 

3.1 Tesla Inc. 

Tesla Inc. (aikaisemmin Tesla Motors) on yhdysvaltalainen, vuonna 2003 perustettu 

sähköautoja ja energiaratkaisuja valmistava yritys. Yrityksen tavoite on olla edistämässä 

maailman siirtymistä kohti kestävää ja puhdasta energiaa. (Tesla 2022) Yrityksen perusti 

Martin Eberhard ja Marc Tarpenning, jotka nimesivät yrityksen Nikola Teslan mukaan. 

Nykyinen Teslan toimitusjohtaja Elon Musk sijoitti Teslaan vuonna 2004 ja toimi Teslan 

puheenjohtajana vuosina 2004–2008. Muskista tuli yrityksen toimitusjohtaja vuonna 

2008 Eberhardin jätettyä toimitusjohtajan tehtävät. Varapresidentti Tarpenning lähti 

yrityksestä myös vuonna 2008. (Schreiber and Gregersen 2021) 

Teslan ensimmäinen malli, Tesla Roadster, julkaistiin vuonna 2008. Roadster pohjautuu 

Lotuksen Elise malliin ulkonäöllisesti, mutta Tesla suunnitteli itse auton kaikki osat. 

Roadsterilla haluttiin osoittaa, että pitkällä kantamalla varustettu urheilullinen sähköauto 

on mahdollista rakentaa. Tesla aloitti toisen mallinsa, Tesla Model S:n toimitukset 

vuonna 2012. (Vynakov et al. 2016, s. 9–12) Model S oli läpimurto Teslalle ja se mullisti 

sähköautomarkkinat olemalla ensimmäinen premium-luokan sähköauto. (Tesla 2022) 

Motor Trend -lehti valitsi mallin vuoden autoksi vuonna 2013. (Vynakov et al. 2016, s. 

9–11) Tesla on sittemmin tuonut uusia malleja markkinoille, kuten katumaasturi Model 

X:n, pienen sedanin Model 3:n ja keskikokoisen katumaasturin Model Y:n. Yritys on 

julkistanut esimerkiksi rekkaveturin Tesla Semin, lava-auton Cybertruckin ja 

urheiluauton Roadsterin, mutta nämä mallit eivät ole vielä massatuotannossa. Teslalla on 

autojen lisäksi energiaratkaisuja, kuten kotitalouksille tarkoitettu varavirtaa tarjoava 

akku, Powerwall, energiayrityksille ja suurempaan virran tarpeeseen olevat Power- ja 

Megapack ja aurinkopaneelin tavoin toimiva kattoratkaisu, Solar Roof. (Tesla 2022) 

3.2 Sähköautojen akut 

Maailman energiantarve on nousussa ja sähköautojen yleistyminen luo myös 

kasvupainetta energian käytölle, kuten Tang et al. (2018) toteaa. Energia varastoidaan 
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akkuihin ja akustoihin, joten akkuteknologialla on suuri merkitys sähkökäyttöisten 

kulkuneuvojen yleistymiselle. (Tang et al. 2018, s. 4305) Olsson et al. (2018) arvioivat, 

että sähköautoja olisi 125–225 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä. Iso osa 

autovalmistajista on lähtenyt muuttamaan mallejaan täysin sähköisiksi, joten akkujen 

tarve tulee lisääntymään tulevaisuudessa. (Olsson et al. 2018) Sähköauton elinkaarta 

mietittäessä akun käyttöikä ja akun kierrätys ovat tärkeitä mittareita ja kehityskohteita, 

mitkä vaikuttavat sähköautojen suosioon markkinoilla (Tang et al. 2018, s. 4305). 

Yan et al. (2021) toteavat, että akkuteknologia on ollut pullonkaula sähköautojen 

kehityksessä. Kuitenkin vuodesta 2012 lähtien, akkuteknologian kehitys on lähtenyt 

nopeaan kasvuun ja etenkin Aasian valtioissa, kuten Kiinassa ja Japanissa kehitystyöhön 

panostetaan valtavasti. (Yan et al. 2021) Kehitystyö on johtanut erilaisten 

akkuteknologioiden syntyyn, joilla on erilaisten akkukemioiden vuoksi erilaisia 

ominaisuuksia. (Olsson et al. 2018) Kehitystyö on suuntautunut erilaisiin teknologioihin, 

mutta silti lähes kaikkien sähköautojen akut perustuvat litiumioniakkuihin. (Liu 2021) 

Olsson et al. (2018) nostavat esille esimerkkejä akuista ja niiden ominaisuuksista. LFP-

akku (lithium iron phosphate) on hyvä tuottamaan voimaa, kun taas LCO (lithium cobolt 

oxide) toimii paremmin energian varastoimiseen. Teknologioiden ominaisuuksien lisäksi 

akkuteknologian suosioon vaikuttaa voimakkaasti sen sisältämien materiaalien saatavuus 

ja ominaisuudet. Monet akuissa käytettävät materiaalit ovat myrkyllisiä ja esimerkiksi 

koboltin saatavuus on huono. Akkuteknologia, kuten NMC (lithium nickel manganese 

cobalt oxide) tarvitsee vähemmän kobolttia, jonka seurauksena sen suosion voi olettaa 

nousevan. (Olsson et al. 2018)  

3.3 Teslan akut 

Tesla on yksi maailman sähköautomarkkinan johtavia toimijoita ja yksi tärkeimmistä 

tekijöistä tähän on Teslan onnistunut akkuliiketoiminta. Teslan akkujen edistyksellisen 

suunnittelun ansiosta ne ovat halpoja tuottaa ja täten luovat yritykselle kilpailuetua 

markkinoilla. (Liu 2021) Alussa Tesla osti akkunsa ulkopuolisilta valmistajilta ja 

ensimmäinen yhteistyökumppani oli Panasonic, joka päätti vuonna 2010 alkaa toimittaa 

akkuja Teslalle. Tesla on käyttänyt autoissaan lieriömäisiä akkuja alusta alkaen ja yritys 

oli ensimmäinen sähköautovalmistaja, joka teki valinnan lähteä toteuttamaan sähköautoa 
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lieriön muotoisilla akuilla. Alussa idea ei saanut kannatusta ulkoisten toimittajien 

keskuudessa (Lambert 2021), mutta nykyään Teslan käyttämä akkuteknologia on yksi 

heidän tärkeimmistä kilpailueduistaan (Liu 2021). Tällä hetkellä Tesla tekee yhteistyötä 

kolmen eri akkuvalmistajan kanssa; Panasonicin, LG Energy Solutionin ja CATL:n. 

(Kane 2021a) 

Vuodesta 2008 vuoteen 2017 asti Tesla käytti niin sanottua 1865-akkua. Nimen kaksi 

ensimmäistä numeroa kertovat akkukennon halkaisijan ja kaksi viimeistä kennon 

korkeuden millimetreissä. Vuodesta 2017 eteenpäin Tesla alkoi käyttää suurempaa 2170 

akkukennoa, joka mahdollisti 50 % kasvun kennon energiakapasiteetissa. Vuonna 2020 

Battery Day -tapahtumassa Tesla julkaisi entistä suuremmalla kennokoolla varustetun 

akkuteknologian. Uusin kennokoko 4680 mahdollistaa paremman energia-painosuhteen 

viisinkertaistamalla kennon energiakapasiteetin. Suuremmassa kennokoossa on haasteita, 

mutta Teslan uudella teknologialla, suuren kennon ongelmat on saatu minimoitua. (Tesla 

Battery Day 2020 presentation 2020) Uusi 4680-akku on navaton (tabless), mikä lyhentää 

sähkön kulkemaa matkaa akussa. Lyhyempi matka vähentää resistanssia, joten syntyvän 

hukkalämmön määrä on pienempi. Suuremmalla kennokoolla vähennetään myös yhteen 

autoon tarvittavien akkukennojen määrää noin viidesosaan alkuperäisestä. (Boyer 2021)  

3.4 Akkuliiketoiminnan vertikaalinen integraatio 

Alkuvaiheessa Tesla hankki akkunsa ulkoisilta toimittajilta, mutta vuonna 2014 se 

käynnisti vertikaalisen integraationsa kohti omaa akkutuotantoaan aloittamalla 

Gigafactory 1 -tehtaan rakentamisen Nevadaan. Tehtaan rakentaminen tehdään osissa, 

mikä mahdollistaa tuotannon aloittamisen mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä 

tehdasta on rakennettu vasta noin 30 % alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta se on silti 

maailman suurituottoisin akkutehdas. (Tesla 2022) Vaikka akkukennot ovat itse Teslan 

kehittämiä, Panasonic operoi Nevadan tehtaan akkukennotuotantoa ja Tesla kokoaa 

kennoista autojen akkupaketit. Tesla aloitti tuotannon vuonna 2017 ja sillä kesti neljä 

vuotta saavuttaa miljoonan tuotetun akkupaketin rajapyykki. (Kane 2021b) Tehdas 

tavoitti vuosituotantotavoitteensa 20 GWh kuitenkin jo vuonna 2018. (Tesla 2022) Tesla 

saavuttaa Nevadan tehtaalla vertikaalisen integraation hyödyt, vaikka toimii 
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yhteistyökumppanin kanssa, koska toiminta tapahtuu yhden tehtaan sisällä saumattomasti 

omien toimintojen kanssa. 

Tesla tavoittelee vertikaalisella integraatiolla akun komponenttien hinnan puolittamista, 

kuten Jin (2022) mainitsee. Teslan tavoite on tuottaa itse kaikki akkunsa ja päästä irti 

ulkoisista toimittajista, kuten Panasonicista, LG Energy Solutionista ja CATL:sta. 

Yrityksen toimitusjohtajan Elon Muskin mukaan akkuteollisuuden skaalaaminen on 

kuitenkin todella haastavaa ja aikaa vievää. Skaalaamisen onnistuminen tulee olemaan 

tärkeä askel Teslalle heidän kilpailuetunsa säilyttämiseksi sähköautomarkkinoilla. (Jin 

2022) Tavoitteen saavuttamiseksi Tesla aloitti vuonna 2019 Gigafactoryn rakentamisen 

Saksan Berliiniin ja vuonna 2020 Yhdysvaltain Austiniin (Wilson 2021). Berliinin 

Gigafactoryn avajaiset olivat 22.3.2022. Tehtaassa on tarkoitus tuottaa sekä autoja että 

akkuja. Kun tehtaan akkutuotanto saadaan täyteen kapasiteettiinsa, vuosittain tehdas 

tuottaa noin 100 GWh edestä akkuja ja tavoitteissa olevan laajennuksen myötä 200 GWh. 

100 GWh riittää yli miljoonaan Model Y -autoon, joita Berliinissä on tarkoitus tehdä. 

(Graupner 2022) Teslan autotuotanto oli 930 433 kappaletta vuonna 2021, joten Berliinin 

akkutehtaan suuri kapasiteetti luo kasvumahdollisuuksia Teslalle (Tesla Shareholder 

Deck 2021). Austiniin rakennettava Giga Texas tulee myös sisältämään akkutuotantoa 

autotuotannon lisäksi ja Gigafactoryn viereen tullaan tulevaisuudessa rakentamaan 

akkujen katodinvalmistukseen keskittyvä tehdas. Katodinvalmistustehdas Gigafactoryn 

vieressä paikallistaa akkukennotuotantoa, mikä edesauttaa suurempien volyymien 

saavuttamisen akkutuotannossa. Austinin Gigafactoryn tavoitteena on tuottaa 

vuositasolla yli 100 GWh edestä akkukennoja. (Lambert 2022a) 

Teslalla on myös muita tehtaita, kuten Kiinan Giga Shanghai, Kalifornian Fremontin 

tehdas ja New Yorkin osavaltiossa sijaitseva Giga New York. Shanghain Gigafactoryssa 

yritys valmistaa Model 3 ja Model Y autojaan (Doll 2021). Shanghain tehtaan tuotanto 

alkoi vuonna 2019 ja sen kapasiteetti on tällä hetkellä yli 450 000 autoa vuodessa. Giga 

Shanghain tuotantoon Tesla ostaa akut CATL:lta ja yritysten välisestä yhteistyöstä on 

sovittu ainakin vuoteen 2025 saakka. CATL toimittaa Teslalle LFP-akkuja ja vuodeksi 

2022 tavoite on toimittaa akkuja noin 800 000 autoon. Sujuvan yhteistyön vuoksi CATL 

on laajentamassa LFP-akkutuotantoaan Shanghain alueella rakentamalla uuden 

akkutehtaan, jonka kapasiteetiksi on arvioitu noin 80 GWh. (Manthey 2022) Tesla aloitti 
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toimintansa Kalifornian Fremontin tehtaalta ostamalla sen New United Motor 

Manufacturingilta vuonna 2010. Ensimmäinen valmis auto, Model S, valmistui vuonna 

2012. Nykyisin tehtaalla tehdään myös Model X ja Model 3 -autoja ja valmistetaan niiden 

osia. (Tesla 2022) Fremontin tehtaan vieressä Teslalla on akkukennojen valmistuslaitos, 

jossa yritys tuottaa ja kehittää uusia 4680-akkukennoja (Fox 2022). Tammikuussa 2022 

laitoksen tuottamien 4680-akkukennojen määrä ylitti miljoona kappaletta. Teslan tavoite 

on nostaa laitoksen tuotanto tulevaisuudessa jopa 10 GWh:iin, vaikka laitos onkin 

ensisijaisesti kehitys ja testauslaitos. (Lambert 2022b) Buffalossa sijaitseva Giga New 

York toimi vuosina 2017–2019 aurinkopaneelien ja energiaratkaisujen parissa eikä se 

liittynyt Teslan autoteollisuuteen mitenkään. Tesla osti SolarCityn toiminnot vuonna 

2016, jonka avulla se alkoi valmistaa aurinkokennoja vuonna 2017. (Doll 2021) Vuonna 

2019 Tesla päätti muuttaa strategiaansa tehtaan suhteen ja aloitti siellä komponenttien 

valmistuksen Supercharger-latausasemiin (Alvarez 2022).  

Tesla tarvitsee akkuja sähköautojen lisäksi Powerwalliin, Power- ja Megapackiin, jotka 

ovat energian varastointiin tarkoitettuja akkuja ja akustoja. Powerwall on kotitalouksille 

suunnattu varavirtalähde sähkökatkoksien varalle. Powerwall on ensisijaisesti tarkoitettu 

yhdistettävän aurinkopaneelien kanssa. Tämä ratkaisu vähentää kotitalouden riippuvuutta 

julkisen sähköverkon toimivuudesta ja pienentää julkisen sähkön kulutusta. (Tesla 2022) 

Powerwall on yksittäinen litiumioniakku, jonka kapasiteetti on 13,5 kWh (David 2021). 

Power- ja Megapack ovat samalla periaatteella toimivia, sähköverkkoon liitettäviä 

akustoja, joiden tarkoitus on energian varastoinnin lisäksi vähentää sähkökatkoksia ja 

tasapainottaa sähköverkkoa. Molemmat ovat modulaarisia ratkaisuja, joista voidaan 

rakentaa jokaisen tilanteen tarpeisiin sopiva konfiguraatio. Powerpackin yksittäisen 

yksikön kapasiteetti on 232 kWh, kun taas Megapack koostuu suuremmista 3 MWh 

yksiköistä. Toistaiseksi suurin yksittäinen Megapack on Victoriassa, Australiassa ja se 

sisältää 212 yksikköä. (Tesla 2022) Tesla on valmistanut energian varastointiin tarkoitetut 

tuotteensa Giga Nevadassa, mutta uuden Megafactory-tehtaan myötä ainakin 

Megapackin valmistus siirtyy Kalifornian Lathropiin lähelle Teslan Fremontin tehdasta. 

Tehtaan rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2021. (Alamalhodaei 2021) Lisäksi Tesla 

suunnittelee muuttavansa tulevaisuudessa kaikki energiavarastointiyksikkönsä akut LFP-

akuiksi niiden halvemman hinnan, turvallisuuden, voiman tuotannon ja kestävyyden 

takia. LFP-akut ovat painavampia ja niiden energiatiheys ei ole yhtä hyvä kuin 
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litiumioniakuissa, mutta nämä tekijät eivät ole niin merkittäviä energian paikallisessa 

varastoinnissa. (Kane 2022) 

Teslan tavoitteen, integroitumisen vertikaalisesti akkutuotantoon, saavuttamisessa on 

tärkeää vähentää riippuvuutta Kiinan grafiittituotannosta. Kiina on maailman 

markkinajohtaja grafiittituotannossa. Tesla on tehnyt sopimuksen Syrah Recourcesin 

kanssa, jonka mukaan se tulee ostamaan akkuihin tarvittavan grafiitin suoraan 

Yhdysvalloista vuodesta 2025 eteenpäin. (Bowker 2022) Yhdysvaltain presidentti Joe 

Biden edistää myös Yhdysvaltojen omavaraisuutta uusiutuvilla energiamarkkinoilla 

puolustustuotantolain käyttöönotolla. Tällä saadaan kasvatettua akkuihin tarvittavien 

raaka-aineiden jalostusta Yhdysvalloissa. Akuissa käytettävien raaka-aineiden 

toimitusketjun turvaaminen yhdysvaltalaisille toimijoille on tärkeää sähköautojen ja 

uusiutuvien energioiden käytön yleistymiselle. (Calma 2022) Tämä on Teslan 

vertikaalisen integraation onnistumiselle myös merkittävä tekijä. Raaka-aineiden 

hankinta tulee olemaan yksi pullonkauloista Teslan tulevaisuuden nopealle kasvulle. 

Tämä voidaan todeta, kun verrataan vuoden 2021 ja vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin 

autojen toimitusmääriä, jotka olivat noin 185 000 ja 310 000. Toimitusmäärän kasvu on 

noin 68 % vuodessa. Toimitusmäärät ovat ylittäneet molemmissa tapauksissa 

tuotantomäärät, joten yrityksen tuotteiden kysyntä on ollut suurta. (Tesla 2022) 

Sähköauton akuille tärkeän raaka-aineen litiumin hinta on lähtenyt valtavaan nousuun, 

mikä on saanut Teslan miettimään entistä enemmän kaivostoimintaan integroitumista. 

Myös akuissa käytettävän nikkelin hinta on noussut. Tällä hetkellä Tesla ostaa litiumin 

ulkoisilta toimittajilta ja prosessoi sen itse omiin tarpeisiinsa. Tesla rakentaa Texasiin 

tehdasta, jossa prosessointi tapahtuu suoraan louhitusta malmista Teslan tarvitsemaan 

muotoon. (Scheyder 2022) Vuonna 2020 Tesla ilmoitti, että se aikoo integroitua 

kaivosteollisuuteen, mutta vielä huhtikuuhun 2022 mennessä, integroitumista ei ole 

tapahtunut. Kuitenkin Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on sanonut, että jos kustannusten 

nousua ei pystytä hillitsemään, Teslan täytyy mahdollisesti integroitua 

kaivosteollisuuteen. (Lambert 2022c) 
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3.5 Synteesi 

Teslan vertikaalinen integraatio akkuteollisuuteen on tärkeä tekijä koko yrityksen 

kasvulle tulevaisuudessa. Suuret panostukset uusiin tehtaisiin ja teknologioihin luovat 

vankan pohjan oman toiminnan laajentamiselle. Yrityksen kasvu on ollut viime vuosina 

todella nopeaa ja tuotteiden kysyntä on ylittänyt selkeästi Teslan oman 

tuotantokapasiteetin. Akkuteollisuuden skaalaaminen ylöspäin tulee olemaan yksi 

tärkeistä tekijöistä, millä Tesla pystyy vastaamaan markkinoiden kysyntään. 

Skaalaamisen onnistumisen edellytykset ovat raaka-aineiden riittävä saanti ja maltillinen 

hinta. Saantiin ja hintaan Tesla pyrkii vastaamaan tekemällä integraatiota entistä 

lähemmäksi alkutuotantoa. Lisäksi uusien tehtaiden akkutuotannon kapasiteetin 

kasvattaminen ja sen haasteet ovat toinen koko akkuliiketoiminnan skaalaamista 

rajoittava tekijä. 

Akkutuotanto keskittyy vahvasti Teslan sähköautoihin, mutta yritys tarvitsee akkuja 

myös energian varastointiin tarkoitettuihin Powerwalleihin, Power- ja Megapackeihin. 

Tehtaiden toimintoja tarkastelemalla nähdään, että Teslan keskittyminen on suuntautunut 

ja tulee suuntautumaan lähitulevaisuudessa kuitenkin vahvasti sähköautoihin, joten 

muiden energiaratkaisujen kehitys voi jäädä hieman varjoon. Energiaratkaisut ovat ja 

tulevat olemaan maailmanlaajuisesti tärkeä markkina, joten Tesla tulee todennäköisesti 

panostamaan niihin enemmän tulevaisuudessa. Teslan kehitys ja uudet aluevaltaukset 

vievät paljon resursseja, joten kaikkiin asioihin keskittyminen samanaikaisesti ei ole 

mahdollista. 
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4 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Tulokset 

Tutkimuksen tavoite oli selvittää, miten vertikaalinen integraatio vaikuttaa yrityksen 

tuotehallintaan. Vertikaalinen integraatio itsessään vahvistaa yrityksen keskeistä 

liiketoimintaa laajentamalla yrityksen toimintaa ydintoiminnan ympärille. 

Integroitumisen myötä koordinaatio ja prosessien hallinta parantuu, mitkä johtavat 

yrityksen tuotteiden kokonaisvaltaisen laadun parantumiseen. Liiketoiminta voi myös 

kärsiä, jos integroitumisprosessi ei ole onnistunut. Vertikaalinen integraatio luo lisää 

byrokratiaa ja hallintoa yritykseen, joka voi aiheuttaa rakenteiden jäykistymistä. 

Empiriasta huomataan, että integroitumisprosessin onnistuessa, vertikaalinen integraatio 

luo positiivisia vaikutuksia yrityksen ydintoimintojen ympärille. Tilaus-toimitusketjun 

toiminta on varmempaa ja skaalaedun myötä tuotteiden hinta saadaan pidettyä 

maltillisena. 

Vertikaalinen integraatio luo mahdollisuuksia tuotehallinnan toteuttamiselle, joten se 

voidaan nähdä hyödylliseksi tuotehallinnalle. Tuoteportfolion kasvattaminen ja 

monimuotoisuuden lisääminen ovat helpompia toteuttaa, kun yritys pystyy itse 

koordinoimaan koko arvoketjua. Näin tuotteiden laatu pysyy myös parempana. 

Teknologisesti uudella alalla tuotekehitysprosessi on ketterämpää vertikaalisesti 

integroituneelle yritykselle. Empiriasta käy ilmi, että vertikaalinen integraatio on todella 

tärkeä tekijä Teslan akkuliiketoiminnalle. Se mahdollistaa uuden teknologian kehityksen, 

arvoketjun hallinnan ja riittävän raaka-aineiden saannin yrityksen toimintoihin. 

Akkuliiketoimintaan liittyy paljon eri tekijöitä, joten Teslan on helpompi hallita 

kokonaisuutta, kun se vastaa itse kaikista toiminnoista. 

Tesla suosii vertikaalista integraatiota akkuliiketoiminnassaan, koska se luo 

mahdollisuuden yrityksen tulevaisuuden kasvulle. Teslan toiminnan integrointi koko 

arvoketjuun luo etua yrityksen kyvyssä reagoida muutoksiin, luo skaalaetua ja eliminoi 

ulkoisten toimittajien voitto-osuuden lopputuotteen hinnasta. Näin Tesla saa tuotettua 

akkuja ja akustoja halvemmalla hinnalla, mikä näkyy suoraan autojen hinnassa ja 
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yrityksen katetuotossa. Lisäksi Teslan tavoite edistää maailman siirtymistä kestävämpään 

energiaan on helpompaa, kun yrityksen toiminnot ulottuvat monelle eri toimialalle. Näin 

yritys voi vaikuttaa monen eri toimialan kehitykseen. 

4.2 Tulosten arviointi 

Tulosten validiteetin ja reliabiliteetin arviointiin käytetään Lincolnin ja Cuban (1985) 

viitekehystä tulosten arvioinnista. Viitekehyksessä tarkastellaan tutkimuksen 

uskottavuutta (credibility), siirrettävyyttä (transferability), luotettavuutta (dependability) 

ja vahvistettavuutta (confirmability). Uskottavuudella tarkoitetaan tutkimuksen tulosten 

todennäköisyyttä suhteessa yleiseen mielipiteeseen, siirrettävyydellä tulosten 

käyttömahdollisuutta muissa tutkimuksissa, luotettavuudella tutkimuksen toistettavuutta 

ja vahvistettavuudella tutkimuksen tekijän objektiivisuutta tutkimuksen tekemisessä. 

(Lincoln and Guba 1985) 

Tutkimuksen uskottavuus riippuu tutkimukseen kerätyistä ja käytetyistä lähteistä. 

Kirjallisuuskatsauksen lähteet ovat vertaisarvioituja artikkeleita ja tunnettuja 

kirjalähteitä, joten niitä voidaan pitää uskottavina. Artikkelit ovat melko uusia ja 

relevantteja, mutta kirjat hieman vanhempia. Empirian lähteiden uskottavuus ei ole yhtä 

hyvä kuin kirjallisuuskatsauksen, koska empiriassa käytettiin suurimmaksi osaksi 

uutisartikkeleita. Uutisartikkelit ovat kuitenkin suureksi osaksi oman kategorian 

uskottavimmista lähteistä. 

Siirrettävyys toimii hyvin kirjallisuuskatsauksessa, koska tutkimuksen tulokset ovat 

melko yksiselitteisiä. Empiriaosion tulokset ovat myös suhteellisen hyvin siirrettävissä. 

Toki Teslan tilanteen arviointi ja esitetyt tulevaisuuden mahdollisuudet riippuvat myös 

tutkimuksen tekijästä, joten siirrettävyys empiriaosiossa voi olla heikompi. 

Luotettavuuden suhteen tutkimuksella on haasteita. Tutkimuksen aiheen, etenkin 

vertikaalisen integraation pääpiirteet ovat pysyneet pitkään samana, joten eri aikaan 

tehdyn ja eri toteuttajan toimesta tehdyn tutkimuksen tulokset olisivat hyvin 

samankaltaiset. Aihealueet kuitenkin kehittyvät koko ajan, joten ajan kuluessa uusia 

näkökulmia löytyy ja aiheesta tehty tutkimus päätyisi mahdollisesti erilaisiin 
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lopputuloksiin. Etenkin empiriaosion aihepiirin kehitys on todella nopeaa, koska 

muutosta tapahtui jo kirjoitusprosessin aikana. Teslan vertikaalisesta integraatiosta 

akkuliiketoimintaan tehty tutkimus käsittelisi todennäköisesti myös aiheita, joita tämän 

tutkimuksen tekemisen aikana ei ole olemassa.  

Vahvistettavuuteen eli tutkimuksen tekijän objektiivisuuteen tutkimuksen aikana 

vaikuttaa aiempi kokemus ja tieto aihealueista. Aiempi tieto kirjallisuuskatsauksen 

aiheista on ollut pientä, joten tutkimusta tehtäessä ei ole suosittu tiettyä mielipidettä. 

Tutkimuksen tekijä on seurannut Teslan toimintaa jo paljon ennen tutkimuksen tekemistä, 

joten aiempaa tietoa yrityksestä ja heidän toiminnoistaan löytyy. Kuitenkin tutkimuksen 

tekijä on pyrkinyt olemaan mahdollisimman objektiivinen lähteiden tarkastelussa ja 

tutkimuksen toteutuksessa. 

4.3 Pohdinta 

Vertikaalisesta integraatiosta on paljon kirjallisuutta sekä tieteellisten artikkeleiden 

muodossa että kirjoina. Kirjalähteet vertikaalisesta integraatiosta ovat keskimäärin 

hieman vanhempia, mutta itse vertikaalisen integraation määritelmä ja tarkoitus ei ole 

juuri muuttunut ajan kuluessa. Lähteitä voidaan siis pitää suhteellisen luotettavina vielä 

tänäkin päivänä. Vertikaalisesta integraatiosta löytyy relevantteja ja uusia 

vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, mutta moni artikkeli käsittelee vertikaalisen 

integraation jotain tiettyä osa-aluetta, esimerkiksi sen vaikutuksia tai toteutusta, joten aihe 

syventyy välillä todella tekniseksi. Perustason tietoa täytyy etsiä vanhemmista 

artikkeleista, joissa määritelmät ja perustason prinsiipit ja toimintatavat kuvataan 

selkeämmin ja ovat tarkastelun kohteena. 

Tuotehallinnasta on myös tehty todella paljon tutkimusta. Aiheesta löytyy relevantteja ja 

uusia vertaisarvioituja artikkeleita ja suhteellisen uusia kirjoja. Työssä käytetyt 

kirjalähteet tuotehallinnasta ovat selkeästi uudempia kuin vertikaalisen integraation 

kirjalähteet. Artikkelien aiheita ovat esimerkiksi tuotekehitys, tuotteen elinkaaren hallinta 

ja tuoteportfolio. Aiheista tehdyt tutkimukset on yleensä rajattu selkeästi tiettyyn 

tuotehallinnan osa-alueeseen, mikä tekee niiden tarkastelusta helpompaa. 
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Vertikaalisen integraation ja tuotehallinnan yhdistelmästä löytyy jonkin verran valmista 

tutkimusta ja vertaisarvioituja artikkeleita. Artikkelien etsiminen oli kuitenkin 

huomattavasti haastavampaa. Varsinkin työn ytimen, miten vertikaalinen integraatio 

vaikuttaa yrityksen tuotehallintaan, löytäminen artikkeleista tuotti haasteita. Vaikutuksia 

täytyi jonkin verran tulkita itse tekstistä, koska niitä ei aina esitetty selkeästi. Aihepiiristä 

löytyi kuitenkin hyviä artikkeleita, jotka kattavat melko hyvin tämän työn tavoitteet. 

Artikkelit ovat keskittyneet pääosin siihen, miten vertikaalinen integraatio vaikuttaa 

tuoteportfolioon ja sen hallintaan. Toisaalta tuoteportfolion hallinta on tuotehallinnan 

yksi tärkeimmistä osa-alueista ja se sopii hyvin tämän työn aihepiiriin ja tavoitteisiin. 

Työn aihepiiri oli kirjallisuudessa tarkasteltu melko yksimielisesti. Toisaalta vertikaalisen 

integraation tarkastelussa ja etenkin siinä, minkälaiselle yritykselle se on hyödyllinen 

strategia, on eroja. Osa lähteistä suhtautuu kriittisemmin vertikaalisen integraation 

tarjoamiin hyötyihin ja keskittyy melko paljon kuvaamaan vertikaalisen integraation 

vaikutuksia, kun integraatio toteutetaan heikosti. Esimerkiksi vertikaalisen integraation 

lisäämä hallinnon määrä yrityksessä nähtiin suurena haittana. Nämä artikkelit sivuuttivat 

toisaalta kommunikaation parantumisen, kun toiminta tapahtuu täysin yhden yrityksen 

sisällä. Tästä huomaa, että vertikaalinen integraatio ei ole kaikille hyvä strategia, koska 

kaikki yritykset eivät saavuta sen tarjoamia hyötyjä samalla tasolla kuin muut. 

Integraatioprosessi voi olla myös haastava, mikä voi tehdä vertikaalisesta 

integroitumisesta riskin joillekin yrityksille. 

Tuotehallinnan lähteet olivat melko yksimielisiä tuotehallinnan lainalaisuuksista. 

Toisaalta osa lähteistä korosti esimerkiksi PLM:n merkitystä enemmän kuin toiset ja osa 

korosti tuotehallinnan kytkeytymistä markkinointiin enemmän. Lehmannin ja Winerin 

(2002) mainitsema perinteinen tuotekeskeinen organisaatiomalli korostaa myös 

markkinoinnin aspektia. Tämä malli oli kuvattu kirjalähteessä, mutta tieteellisissä 

artikkeleissa siihen ei juuri viitattu. Täten voidaan olettaa, että organisaation rakenteet 

kehittyvät ja uusia malleja syntyy koko ajan. Perinteinen malli on kuitenkin niin raaka, 

että sitä tuskin pystytään sellaisenaan käyttämään organisaatioissa. Kuitenkin se 

mahdollistaa erilaisia variaatiota ja antaa mahdollisuuksia yritykselle käyttää mallia siten, 

miten näkevät itse parhaaksi. 
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Empiriaosion koostaminen oli sekundäärilähteiden käytön vuoksi helpompaa kuin 

kirjallisuuskatsauksen. Lähdekritiikki täytyi silti säilyttää. Kun lähteet eivät ole 

tutkimuksia vaan enemmän uutisia ja faktatietoja, asiat oli mahdollista todeta 

yksiselitteisesti. Empiriaosiossa paljon käytettyjä lähteitä InsideEv, electrek ja Teslan 

nettisivuja voidaan pitää ajankohtaisten sähköautouutisten kannalta luotettavina, koska 

suurta näkyvyyttä YouTubessa saavat sähköautoihin keskittyvät tubettajat Tesla Daily, 

Ryan Shaw ja Dave Lee käyttävät näitä omissa Teslaan ja muihin sähköautoihin 

liittyvissä videoissa. 

Empiriaosion haasteena oli tuoda esiin kaikki tekijät, jotka vaikuttavat Teslan 

akkuliiketoiminnan vertikaaliseen integraatioon. Kyseessä on kuitenkin yksi maailman 

suurimmista yrityksistä, jolla on toimintaa laajasti ympäri maailmaa, valtavasti 

yhteistyökumppaneita ja kehitystä tapahtuu jatkuvasti. Aiheen tiimoilta on tullut paljon 

uutta kehitystä myös kirjoitusprosessin aikana, joten työhön on pyritty sisällyttämään 

kaikista olennaisimmat tekijät Teslan akkutuotannon vertikaaliseen integraatioon liittyen. 

Tärkeitä tekijöitä ovat uudet tehtaat, jotka mahdollistavat Teslan akkutuotannon 

kapasiteetin kasvun ja uudet teknologiat ja innovaatiot akkukennoihin liittyen. Lisäksi 

Teslan laajentuminen raaka-ainemarkkinoille kaivosteollisuuteen tulee todennäköisesti 

olemaan merkittävä tekijä materiaalien saatavuuden ja hinnan kannalta. Vertikaalisen 

integraation vuoksi Tesla pystyy varmistamaan mahdollisimman paljon raaka-ainetta 

omaa tuotantoa varten ja samaan aikaan minimoimaan raaka-aineiden hintojen nousun. 

4.4 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet 

Kirjallisuuskatsauksen suurimmat rajoitteet koskevat lähdemateriaalien valintaa. 

Tutkimuksen lähteet rajattiin tukemaan molempien, vertikaalisen integraation ja 

tuotehallinnan näkökulmia, eikä tutkimuksessa lähdetty tutkimaan aiheita erikseen 

kovinkaan syvällisesti. Tämän vuoksi tarkastelu voi jäädä pintapuoliseksi. Vertikaaliseen 

integraatioon ja tuotehallintaan liittyvien relevanttien lähteiden määrä rajoitti hieman 

kappaleen 2.3 tarkastelua. Empiriaosio on rajattu lähes täysin tarkastelemaan Teslan 

toimintaa. Yhden yrityksen tarkastelu tuo ainoastaan yhden empiirisen näkökulman 

kirjallisuuskatsauksen tueksi. Empiriaosiota rajoitti myös lähteiden paljous ja koko ajan 

päivittyvät tilanteet Teslan toiminnassa. Uutisartikkeleita aiheesta on valtavasti, joten 
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kaikkien tutkiminen ei ole mahdollista. Lisäksi tilanteiden jatkuva kehitys Teslan 

vertikaalisessa integraatiossa akkuliiketoimintaan pakotti karsimaan pienien tekijöiden 

tarkastelun pois. 

Vertikaalisesta integraatiosta ja sen vaikutuksista yrityksen tuotehallintaan voi toteuttaa 

jatkotutkimuksia. Yleisesti vaikutuksiin liittyen on tilaa uusille tutkimuksille, mutta 

kohteena voisi olla myös tarkemmin rajattu aihe, kuten tuoteportfolion 

monimuotoisuuden lisäämisen mahdollisuudet vertikaalisen integraation kautta. 

Empiiristä tutkimusta voi toteuttaa keskittymällä eri teollisuuden toimialoihin. 
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