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Kandidaatintutkielma 

Tässä tutkielmassa käsitellään sosiaalista mediaa. Tarkoituksena on esitellä 

lukijoille kirjallisuuskatsauksen avulla mitä sosiaalinen media on, selvittää 

miten sosiaalinen media muuttaa liiketoimintaa ja miten sosiaalisen median 

palveluilla ansaitaan nykyään. 

Sosiaalisen median käsitteelle ei ole vielä vakiintunut selkeää määritelmää vaan 

määritelmät ovat vielä melko yleisluontoisella tasolla. Tässä tutkielmassa 

sosiaalinen media rakentuu sisällöstä, yhteisöistä ja Web 2.0 –teknologioista. 

Määriteltäessä sisältöä, yhteisöä ja Web 2.0 –teknologiaa, huomattiin varsinkin 

Web 2.0 –teknologioiden ja yhteisöjen käsitteiden olevan yhä muuttuvassa 

tilassa.  

Osallistumistaloudessa käyttäjät otetaan kollektiivisesti mukaan hyödykkeen 

tuotantoon ja jakeluun internetin välityksellä, osallistumistaloudessa syntyy 

uudenlaisia hyödykkeitä, ammatteja sekä markkinoita. Osallistumistaloudessa 

käyttäjät saavat osallistumisestaan lisäarvoa, toisaalta käyttäjiä pidetään 

uudentyyppisenä omaisuutena heidän tarjoamien ideoiden, sisällön ja tekojen 

takia. Sosiaaliseen mediaan pohjautuvien palveluiden ansaintamalleina ovat 

nykyään mainostus, tilauspalvelut tai tuotteiden myyminen. Isolla osalla 

palveluista ei kuitenkaan ole selkeää ansaintamallia, jolla rahoittaa palvelua. 

Parhaimmat palvelut osaavat yhdistellä näitä ansaintamalleja tehokkaasti. 

AVAINSANAT: Sosiaalinen media, web-palvelu, liiketoiminta, 

osallistumistalous, ansaintamalli  
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1 JOHDANTO 

Internetin palveluissa on nykyään monenlaista sisältöä. Yhä useammin tätä 

sisältöä tuotetaan teknologisesti uusissa, yhteisöllisissä palveluissa. Näitä 

palveluita taas on olemassa hyvinkin monenlaisia ja käyttäjiä niissä satoja 

miljoonia, esimerkiksi pelkästään Facebookissa on yli 350 miljoonaa käyttäjää. 

Commission of The European Communitiesin raportin (2009) mukaan 43% 

EU:n väestöstä käyttää internettiä joka päivä, 16-24 –vuotiailla lukema on 66%, 

heistä 73% käyttää verkossa olevia ”kehittyneempiä 

kommunikaatiopalveluita”. Näissä palveluissa sisältöjen luominen ja jakaminen 

käyttäjien toimesta on normaalia. The Nielsen Companyn raportin (2009) 

mukaan yhteisöllisiä palveluja käytetään nykyään jopa enemmän kuin 

sähköpostia, näiden palveluiden käyttö myös kasvaa nopeammin kuin minkään 

muun internet-palvelun kohdalla. Käyttäjämäärien lisääntyessä, teknologioiden 

kehittyessä ja palvelujen sisältöjen muuttuessa käyttäjävetoisiksi onkin alettu 

puhumaan sosiaalisesta mediasta. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on esitellä lukijoille kirjallisuuskatsauksen 

avulla mitä sosiaalinen media on. Sosiaalisen median käsite on verrattain varsin 

uusi ja monelle vielä varsin outo. Usein puhuttaessa sosiaalisesta mediasta, ei 

yleensä määritellä mikä se on, vaan ennemminkin puhutaan siitä mikä on 

sosiaalista mediaa ja mikä ei. Määritelmät voivat myös olla varsin yleisellä 

tasolla. Käsitteen määrittelystä riippuu, minkä lasketaan olevan sosiaalista 

mediaa. Tässä tutkielmassa käytetään Kankaan, Toivosen & Bäckin (2007) 

määritelmää parhaana vaihtoehtona puhuttaessa sosiaalisesta mediasta. 

Tutkielmassa pyritään myös selvittämään miten sosiaalinen media muuttaa 

liiketoimintaa ja miten sosiaalisen median palveluilla ansaitaan nykyään. 

Käyttäjien asema tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä on muuttunut 

sosiaalisen median myötä, enää ei ajatella käyttäjää vain hyödykkeen 

kuluttajana vaan pyritään ottamaan käyttäjä paremmin mukaan (Lietsala & 
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Sirkkunen 2008). Aallon & Uusisaaren (2009, 104) mukaan verkon vanhat sekä 

uudet toimijat etsivät parhaillaan uusia tapoja ansaita palveluillaan rahaa, 

perinteisen mainostamisen rinnalle. Tämä tehtävä on kuitenkin vaikeaa, koska 

samanlaisia palveluja on olemassa monia - käyttäjät eivät halua luopua 

verkkopalvelujen sisältöjen ilmaisuudesta, koska sisällön voi saada muualta 

ilmaiseksi (Aalto & Uusivuori 2009, 104).  

Tutkielma etenee siten, että luvussa kaksi käsitellään sosiaalista mediaa 

käsitteenä ja esitellään sosiaalisen median yleishyötyjä sekä sosiaalisen median 

yleisiä haasteita. Luvussa kolme käydään läpi sosiaalista mediaa 

liiketoiminnassa, osallistumistalouden ja ansaintamallien avulla. Tutkielma 

päättyy lukuun neljä, jossa esitetään lyhyt yhteenveto aihepiiristä. 
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2 MITÄ ON SOSIAALINEN MEDIA? 

Tässä luvussa määritellään mitä on sosiaalinen media. Käsittely pohjautuu 

pitkälti suomenkielisten kirjoittajien määritelmiin asiasta. Luvun lopussa 

esitellään lisäksi lyhyesti sosiaalisen median yleishyötyjä ja yleisiä haasteita. 

2.1 Sosiaalisen median määrittelyä 

Sosiaalisella medialla voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia web-palveluita, 

koska käsitteestä ei olla vielä täysin yhtä mieltä. Sosiaalisesta mediasta 

käytetään kirjallisuudessa yleisesti käsitteitä ”yhteisöllinen web”, ”sosiaalinen 

web”, ”social web” ja ”Web 2.0”. Usein myös törmää artikkeleihin, joissa 

määrittelyä ei oikeastaan tehdä, vaan kerrotaan jostakin tietystä sosiaalisen 

median palvelusta tai verkostoitumisesta. Tarkkoihin määritelmiin päästään 

vain harvoin, käyn tässä luvussa kuitenkin muutaman näkemyksen 

sosiaalisesta mediasta läpi.  

Yleispätevimmän määritelmän sosiaalisesta mediasta antavat Lietsala & 

Sirkkunen (2008), jotka pyrkivät kuvaamaan sosiaalista mediaa 

sateenvarjokäsitteen avulla. Sosiaalisen median alle voidaan ajatella tällöin 

kuuluvan useita erilaisia kulttuurisia käytäntöjä, jotka ovat liitoksissa moniin ja 

erilaisiin verkkosisältöihin sekä ihmisiin, jotka osallistuvat jollakin tavalla tähän 

sisältöön. Jotkin näistä käytännöistä ovat verrattain vakaita, kuten bloggaus, 

sosiaalinen verkostoituminen ja wikeihin osallistuminen. Jotkut näistä 

käytännöistä ovat puolestaan vasta kehitysvaiheessa, kuten mikrobloggaus 

(microblogging) ja hybridisivustojen muodostaminen erilaisten lisäosien avulla. 

(Lietsala & Sirkkunen 2008, 17 – 18.)  

Erkkola (2008, 83) määrittelee puolestaan sosiaalisen median seuraavasti: 

Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, 
jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, 
yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon 
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kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on 
tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, 
talouteen ja kulttuuriin. 

Erkkolan (2008) määritelmässä korostetaan median prosessiluontoisuutta ja 

yhteisten merkitysten rakentamista. Teknologiasta puhutaan kuitenkin varsin 

yleisellä tasolla. Määritelmä pohjautuu pitkälti Kankaan, Toivosen & Bäckin 

(2007, 14 – 15) esittämälle määritelmälle:  

Sosiaalinen media rakentuu sisällöstä, yhteisöistä ja Web 2.0 -
teknologioista. Sosiaalinen media tarkoittaa sovelluksia, jotka perustuvat 
joko kokonaan käyttäjien tuottamaan sisältöön tai joissa käyttäjien 
tuottamalla sisällöllä ja käyttäjien toiminnalla on merkittävä rooli 
sovelluksen tai palvelun arvon lisääjänä. Sosiaalista mediaa voi tuottaa jo 
olemassa oleva yhteisö, tai yhteisö voi muodostua yksilöistä, jotka 
tuottavat sisältöä samaan palveluun. Sosiaalisen median käyttäjinä voi 
sen sijaan olla yksilöitä, jotka eivät kuulu yhteisöön, ja vain hyödyntävät 
sosiaalista mediaa. 

Jos verrataan tätä määritelmää Erkkolan (2008) määritelmään niin huomataan, 

että teknologioista puhuttaessa Kankaan, Toivosen & Bäckin (2007) määritelmä 

rajaa sosiaalisen median kapeammalle alueelle. Web 2.0 –teknologiat rajaavat 

vanhempia verkon välineitä kokonaan pois sosiaalisen median piiristä. 

Mielestäni Erkkolan (2008) määritelmä menee liiankin yleiselle tasolle ja sitä 

voidaan tulkita teknologioiden osalta suuntaan jos toiseenkin. Tämän takia 

tässä tutkielmassa tarkoitan sosiaalisesta mediasta puhuessani Kankaan, 

Toivosen & Bäckin (2007) määritelmää sosiaalisesta mediasta (KUVA 1).  
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KUVA 1: Sosiaalinen media (Kangas, Toivonen & Bäck 2007, 11). 

Seuraavassa esitellään sosiaalisen median rakenteita, eli sisältöä, yhteisöjä ja 

Web 2.0 –teknologioita. 

2.1.1 Tuotettu ja jaettu sisältö 

Sosiaalinen media perustuu käyttäjien tuottamaan ja jakamaan sisältöön. Sisältö 

voidaan jaotella kolmeen luokkaan, uuteen sisältöön, muokattuun sisältöön ja 

luokiteltuun sisältöön. Uutta sisältöä ovat tekstit, kuvat, musiikit ja videot. 

Muokattua sisältöä ovat puolestaan koosteet ja videoiden miksaukset, tai 

yhdistelmäpalvelut. Luokiteltua sisältöä ovat puolestaan soittolistat, arvostelut 

tai avainsanat. (Kangas, Toivonen & Bäck 2007, 13.)  

Käyttäjien tuottama ja jakama sisältö (User Generated Content, UGC) viittaa 

mihin tahansa luotuun ja internettiin siirrettyyn materiaaliin, jonka on luonut 

muu kuin ammattilainen. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi kommentit, jotka 

on jätetty Amazon.comiin tai videot, jotka on siirretty Youtubeen. (Interactive 

Advertising Bureau 2008.) 
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2.1.2 Web 2.0 

Web 2.0 on joukko teknologioita, jotka mahdollistavat sosiaalisen median 

tuottamisen ja jakamisen internetissä. Nämä teknologiat tarjoavat toimivan 

ympäristön sosiaalisen median toteutumiselle. (Kangas, Toivonen & Bäck 2007, 

12.) 

O’Reilly (2005) listaa seuraavat piirteet Web 2.0:n sovelluksille (ks. Melakoski, 

Sirkesalo & Tirronen 2007): 

• Web alustana: Web ei ole pelkkä ”käyttöliittymä”, se on 

kokonaisvaltainen systeemi, jolla on ydin, jonka päälle voidaan kasata 

erilaisia palveluja. Esimerkiksi toisen sukupolven web-menestyjät, kuten 

Google, tarjoavat nykyään palveluja, aiemmin puolestaan tarjottiin 

sovelluksia.  

• Kollektiivisen älyn valjastaminen: Internetin käyttäjien yhteistä älyä 

käytetään hyödyksi monissa palveluissa kuten Wikipediassa. 

• Data on seuraava ”Intel Inside”: Sovellukset nojaavat nykyisin 

tietokantoihin. Käyttäjät osallistuvat myös näiden tietokantojen 

laajentamiseen. Uudet palvelut hakevat ja yhdistelevät eri tietokantojen 

sisältöä, luoden uusia sisältöjä, näitä voidaan kutsua mashupeiksi. 

• Ohjelmistoversioiden julkaisukierteen loppu: Uusissa palveluissa 

käytetään jatkuvia beta-versioita, joiden toimivuutta kehitetään koko 

ajan, mutta samalla toimintoja pidetään käynnissä. Palveluihin lisätään 

ominaisuuksia kehitystyön kuluessa, jos käyttäjät käyttävät uusia 

ominaisuuksia niin niitä voidaan kehittää edelleen, jos niitä ei käytetä 

niin nämä ominaisuudet voidaan tarvittaessa poistaa. Tällaisista 

palveluista ovat hyvinä esimerkkeinä monet Googlen tuotteet kuten 

Google Docs –palvelu. 
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• Kevyet ja helpot ohjelmointimallit: Uusia palveluita voidaan 

hyödyntää ja yhdistellä monessa eri paikassa, tällaisia ratkaisuja ovat 

esimerkiksi RSS-syötteet. 

• Ohjelmistot ovat laitteistoriippumattomia: Palvelut voivat toimia 

monissa eri laiteympäristöissä, tällaisesta palvelusta varmasti tunnetuin 

on Itunes. 

• Rikas käyttökokemus: Uudet palvelut tarjoavat yhtä hyvän 

käyttäjäkokemuksen kuin perinteiset sovellusohjelmistot. Ne lisäksi 

toimivat paikkariippumattomasti ja yhteisöllisesti sekä tarjoavat 

tietokantoja tietojen tallentamiseen ja jakamiseen. Myös tästä piirteestä 

ovat Googlen palvelut tunnetuimpia, esimerkiksi Google Calendar –

palvelu. 

Monet näistä ominaisuuksista ovat olleet käytössä ennen Web 2.0 –käsitteen 

käyttöönottoa. Laitinen, Lappalainen & Ranta (2007, 10) kuvaavatkin asiaa 

hyvin puhuessaan Web 2.0:sta koosteena jo yleisesti käytössä olleista 

ilmaisutavoista ja tekniikoista, jotka on ollut helpompi ottaa käyttöön uudessa 

mittakaavassa tietotekniikan ja verkkoyhteyksien kehittymisen vuoksi. Heidän 

mukaansa kyse on teknologisten innovaatioiden ja uusien käytänteiden lisäksi 

myös ajattelutapojen muutoksesta internetin mahdollisuuksien suhteen. 

Hintikka (2007) puolestaan on listannut Web 2.0:n keskeisimmät sovellustavat, 

pelkän tiedon vastaanottamisen sijaan niissä korostetaan osallistumista (ks. 

Hintikka 2007; Kurki 2008): 

• RSS-syöte (Really Simple Syndication tai Rich Site Summary): Tapa 

välittää internetin käyttäjälle tietoa kootusti ja nopeasti halutuista 

paikoista. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi uutiset, blogit ja podcastit. 

RSS-syötteet luetaan joko erillisellä ohjelmalla tai internet-selaimella.  
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• Blogi: Web-sivusto, johon yksi tai useampi henkilö kirjoittaa 

kommentteja tärkeiksi kokemistaan asioista tai henkilökohtaisista 

asioista. Blogi voi olla myös tekstin lisäksi videota tai muutakin tuotettua 

tietoa. Blogeissa blogin pitäjä ja blogin lukijat voivat käydä keskustelua 

toistensa kanssa.  

• Mashup: Sovellus tai verkkosivu, joka yhdistelee dataa ja toimintoja 

verkon eri lähteistä ja näyttää ne käyttäjälle uutena (tai yhdisteltynä) 

sisältönä.  

• Yhteisöllisyys ja käyttäjien luomat sisällöt: Yhteisöllisyydellä on 

aiempaa monipuolisempia ilmenemismuotoja internetissä. Palvelut 

perustuvat käyttäjien itsensä tuottamaan sisältöön, jakamiseen ja 

järjestelemiseen sekä toisia käyttäjiä kiinnostavan datan löytämiseen.  

• Omien sisältöjen ja palveluiden jakaminen: Palvelintarjoajat 

esimerkiksi tarjoavat käyttäjille tallennustilaa ja välineitä 

yhteisöllisyyteen. Näillä välineillä sisältöjä ja palveluita voidaan jakaa eri 

ihmisille. Nämä sisällöt tuottavat puolestaan uutta tietoa, uusia 

aktiviteetteja ja yhteisöjä sekä vahvistavat jo olemassaolevia yhteisöjä. 

• Pitkä häntä: Tuotevalikoiman tai arkiston vähemmän suosittujen 

nimikkeiden hyödyntämistä. Internet mahdollistaa tällaisten tuotteiden 

myynnin kannattavasti, koska verkkokauppoihin on mahdollista saada 

paljon asiakkaita ja verkkokaupoissa tuotteita voi olla useita kertoja 

enemmän kuin fyysisesti varastossa.  

• Kollektiiviäly: Internetin palveluiden käyttäjien yhteisen älyn 

käyttämistä jonkin asian tutkimiseksi tai palveluiden parantamiseksi. 

Kokonaisuutena suuri ihmisjoukko voi muodostaa parempia ratkaisuja 

kuin yksittäiset asiantuntijat.  
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• PC-ohjelmien ja –sovellusten toteuttaminen www-alustalla: Uusissa 

palveluissa ja sovelluksissa pyritään esimerkiksi 

laitteistoriippumattomuuteen. Www-alusta mahdollistaa myös jatkuvan 

ja ajantasaisen sovelluksen päivittämisen, lisäksi sitä ei tarvitse erikseen 

versioida tai asentaa yksittäisille tietokoneille. Puhutaankin palvelusta, ei 

paketoidusta tietokoneohjelmasta.  

• Kollektiivinen tuotanto ja kehitys: Joskus yritys ei tunne tuotettaan tai 

palveluaan parhaiten vaan asiakkailla on enemmän tietoa niistä. Tällöin 

voidaan asiakkaat ottaa mukaan näihin vaiheisiin.  

Web 2.0 –teknologiaa ovat esimerkiksi blogit, wikit, kuva- ja videopalvelut sekä 

sosiaaliset yhteisöpalvelut (O’Reilly 2005). 

2.1.3 Yhteisö ja virtuaalinen yhteisö 

1990-luvulla ja varsinkin 2000-luvulla on alettu puhumaan yhä enemmän 

yhteisöistä, termiä käytetään kuitenkin yleisesti ja epätarkasti 

ryhmämuodostelmien yleisnimityksenä (ks. Lehtonen 1990, 15). 

Suomalaisen yhteisötutkimuksen isä, Urpo Harva (1954) kuvailee yhteisöä 

joukkona yksilöitä, jotka toimivat jollakin tavalla keskenään, yksilöillä ollen 

jossakin suhteessa yhteinen päämäärä. Monet yhteisöt muodostuvat yksilöiden 

halusta muodostaa yhteisöjä. Yhteisöt voidaan jakaa luonnollisiin yhteisöihin ja 

pakkoyhteisöihin. On olemassa yhteisöjä, joihin yksilö liittyy syntyessään, 

kuten perhe: tätä voidaan nimittää luonnolliseksi yhteisöksi. Joihinkin yhteisöihin, 

kuten valtioon, yksilön on välttämätöntä kuulua, tätä taas voidaan nimittää 

eräänlaiseksi pakkoyhteisöksi. Pakkoyhteisöistä on mahdotonta erota. Niissä 

yksilöillä ei välttämättä ole yhteistä tavoitetta ja yhteisön jäsenten välillä voi 

olla monia ristiriitoja. Toimiva yhteisö on yhdessä enemmän kuin itse yhteisön 

jäsenet erikseen. (Harva 1954, 14 - 17, 70 - 72.) 
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Yhteisön jäsenillä tulee olla jotakin yhteistä. Voidaan puhua yhteisyydestä, joka 

ilmenee toimintana tai tunteita. On mahdollista erottaa kaksi erilaista 

yhteisyyden kehitysprosessia. Ensimmäinen on yhteisyys vuorovaikutuksessa 

kehittyvänä ilmiönä, josta tuloksena voi olla toiminnallinen yhteisö. Siinä 

jäsenten ryhmäidentiteetti muotoutuu konkreettisen toiminnan, siis 

vuorovaikutuksen, seurauksena. Toisessa kehitysprosessissa on kyse 

yhteisyydestä, tietoisuudesta vahvistuvana yhteenkuuluvuuden tunteena, josta 

kehittyy symbolinen yhteys. Se voidaan ymmärtää tietoisuusmuotona, joka 

vahvistaa ryhmäidentiteettiä. Nämä kehityssuunnat vahvistavat toistensa 

kehitystä. Yhteisyys joka ei konkretisoidu vuorovaikutuksena ja toimintana jää 

pelkäksi yhteisyysmuodoksi – itse yhteisö on vuorovaikutusjärjestelmä. 

(Lehtonen 1990, 23 – 24.) 

Lehtosen (1990, 24) mukaan ”yhteisöstä puhuminen edellyttää, että on olemassa 

ihmisryhmä, joka toimii aktorina vuorovaikutuksessa”. Yhteisöille on yhteistä 

pysyvä ja välitön vuorovaikutus, jossa määrittyvät yhteisön jäsenten väliset 

vuorovaikutussuhteet (kuten käyttäytymissäännöt, moraaliset sitoumukset, 

normit, rangaistukset sekä sisäinen hierarkia), yhteisön jäsenten yksilölliset 

käyttäytymisen vapausasteet ja valinnan vaihtoehdot yhteisössä sekä yhteisön 

jäsenten ja yhteisön ulkopuolella olevien jäsenten vuorovaikutuksen säännöt 

(Lehtonen 1990, 25). 

Internetin välityksellä toimivista yhteisöistä puhuttaessa englanninkielisessä 

kirjallisuudessa käytetään usein termejä virtual community ja online 

community (esim. Rheingold 1993), suomessa puolestaan puhutaan 

verkkoyhteisöstä, online-yhteisöstä ja virtuaalisesta yhteisöstä. 

Rheingold (1993, 5) määrittelee virtuaalisen yhteisön sosiaaliseksi 

rakennelmaksi, joka syntyy verkossa kun tarpeeksi monta henkilöä keskustelee 

julkisesti riittävän kauan ja riittävän suurella inhimillisellä tunteella 

muodostaakseen henkilökohtaisia suhteita kyberavaruudessa. 
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Virtuaaliset yhteisöt ovat yhteisöjä, mutta eivät fyysisiä ja ne eivät noudata 

samoja kommunikaatiomenetelmiä eivätkä käytä interaktiota kuten fyysiset 

yhteisöt käyttävät. Ne eivät kuitenkaan ole epätodellisia, vaan toimivat toisella 

reaaliteettitasolla. Ne ovat ihmistenvälisiä sosiaalisia verkostumia, joista suurin 

osa pohjautuu ainoastaan heikkoihin siteisiin. Yhteisöt ovat hyvinkin 

monipuolisia ja erikoistuneita, mutta silti luovat vastavuoroisuutta sekä tukea 

dynaamisen ja pitkäkestoisen interaktion avulla. (Castells, 2000, 389.) 

Preece (2000, 10) puolestaan kokoaa virtuaalisen yhteisön kokonaisuuden 

neljästä eri tekijästä: ihmisistä, yhteisestä tarkoituksesta, toimintatavoista ja 

tietoteknisistä järjestelmistä. Ihmiset ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

jonkin tarpeen takia tai jonkin roolissa toimimisen takia. Yhteinen tarkoitus 

puolestaan on jokin tarve tai kiinnostuksen kohde. Toimintatapoihin kuuluvat 

oletukset, ohjeet kuin säännötkin. Tietoteknisiä järjestelmiä käytetään 

sosiaalisen vuorovaikutuksen tukena ja välineenä, ne myös auttavat luomaan 

yhteenkuuluvuuden tunteen. 

Mielestäni Kankaan, Toivosen & Bäckin (2007) sosiaalisen median 

määritelmässä, yhteisöstä puhuttaessa olisi järkevämpää puhua virtuaalisesta 

yhteisöstä. Internetissä yhteisöt toimivat usein hyvinkin heikkojen suhteiden 

pohjalta, niissä on mahdollista toimia anonyymisti ja niistä voi aina poistua 

halutessaan, nämä eivät kuitenkaan sovellu perinteisen yhteisön käsitteen alle 

kovinkaan helposti. 

Virtuaalinen yhteisö eroaa perinteisestä yhteisöstä mahdollisuuksien ja 

haasteiden suhteen. Internetissä ei ole aika- ja paikkarajoitteita, nämä auttavat 

ihmisiä luomaan suhteita ja löytämään muita samanhenkisiä ihmisiä. Verkon 

anonyymiteetti voi puolestaan rohkaista ihmisiä epäasialliseen 

käyttäytymiseen, mutta toisaalta se voi myös auttaa kommunikoinnin 

vapautumisena. Virtuaalisten yhteisöjen haasteita ovat varsinkin yksityisyys, 

vastuullisuus ja tekijänoikeudet. (Kim 2000.) Nämä haasteet ovat vieläkin 
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olemassa, kymmenen vuoden jälkeenkin ja nyt ne ovat myös sosiaalisen median 

piirissä. 

2.2 Sosiaalisen median yleishyötyjä 

Hintikan (2009, 8) mukaan sosiaalinen media on usein maksutonta, se on myös 

nopeasti omaksuttavissa ja käyttämisen perusteisiin tutustuu muutamassa 

minuutissa. Vaikka sosiaalisen median sovellukset ovat Hintikan mukaan pc-

ohjelmia riisutumpia ominaisuuksiltaan niin niissä on silti käytössä ohjelmien 

keskeisimmät ja hyödyllisimmät ominaisuudet. Vaikka sovellukset olisivat 

maksuttomiakin niin kovan kilpailun takia ne kehittyvät niin nopeaa, että niistä 

heikoimmat karsiutuvat nopeasti pois markkinoilta. 

Sosiaalisen median käyttäminen on myös paikkariippumatonta, niissä ei tarvita 

lisenssejä, niitä ei tarvitse asentaa ja ne toimivat tietokoneilla joissa on käytössä 

internet-yhteys (Hintikka 2009, 8). Palveluiden käyttäjien ei tarvitse huolehtia 

tietokoneohjelmiin käytettävästä rahamäärästä kun palvelut ovat 

perusominaisuuksiltaan ilmaisia (ansaintalogiikka palveluissa on erilainen) (ks. 

Kangas, Toivonen & Bäck 2007; Hintikka 2009). Monessa käytössä sosiaalisen 

median sovellukset voivat korvata kaupallisia pc-tuotteita, usein sosiaalisen 

median sovelluksissa ryhmätyöskentelymahdollisuuksiin on käytetty vielä 

enemmän resursseja jolloin ne voivat ovat kaupallisia sovelluksia etevämpiäkin. 

Yksittäisiin hankkeisiin sosiaalinen media on erinomainen, ei ole niinkään 

järkevää hankkia jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle jotakin kaupallista 

sovellusta kun saman työn voi hoitaa jollakin lukuisista sosiaalisen median 

palveluista. (Hintikka 2009, 8.) 

Maksullisten pc-ohjelmien ansaintalogiikka perustuu lähinnä uusien versioiden 

myyntiin, tällöin ohjelmistoihin kehitetään paljon ”turhiakin” ominaisuuksia 

(Hintikka 2009, 8). Sosiaalisten medioiden ohjelmistojen ansaintalogiikka ei ole 

uusien ohjelmistojen myynnissä vaan jossakin muussa, kuten mainoksissa, 

erillisissä maksullisissa palveluissa tai tilauspalveluissa. (Kangas, Toivonen & 
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Bäck 2007, 29 – 37; Hintikka 2009, 8.) Hintikan (2009, 8) mukaan palveluilla ei 

ole myöskään erillistä versiointia vaan palvelut kehittyvät käyttäjien ja tilanteen 

tarpeiden mukaisesti (tai pysyvät samana versiona pitempäänkin) kun 

palveluiden maksavat asiakkaat ovat vain tyytyväisiä kyseiseen palveluun. 

2.3 Sosiaalisen median yleisiä haasteita ja ratkaisuja 

Hintikka (2009, 9 – 10) listaa sosiaalisen median haasteita ja ratkaisuja, jotka on 

huomannut heränneen seminaareissa käydyissä keskusteluissa, koskien 

sosiaalisen median käyttökelpoisuutta. Seuraavassa esitellään näitä haasteita ja 

ratkaisuja. 

Internet-yhteys ei toimi: Perinteiset pc-ohjelmat toimivat ilman internet-

yhteyttäkin, sosiaalisen median ohjelmistot tarvitsevat toimiakseen internet-

yhteyden. Yhä useammat www-palvelut tarjoavat nykyään mahdollisuuden 

offline-työskentelyyn, jolloin tallentaminen tehdään väliaikaisesti käyttäjän 

omalle tietokoneelle, internet-yhteyden löydyttyä voidaan tieto siirtää 

internetiin. 

Palvelu ei toimi: Palveluntarjoajan palvelin voi olla nurin, siinä voi olla 

käyttökatkoja, jotka haittaavat merkittävästi palvelun käyttökokemusta. Jos 

palvelu on nurin niin palvelun sisältöihinkään ei pääse käsiksi, toisaalta 

aineistot ovat usein myös käyttäjän omalla tietokoneella. Joissakin sosiaalisen 

median palveluissa sisällöstä voidaan ottaa varmuuskopio myös käyttäjän 

omalle koneelle.  

Monelle sosiaalisen median palvelulle on myös olemassa jokin korvaava 

palvelu. Varmuuskopiointi ja kilpailevat palvelut eivät tietenkään mahdollista 

pääsyä samoihin (samojen henkilöiden) kollektiivisiin sisältöihin, mutta 

toisaalta henkilöt voivat sopia käyttävänsä vain tiettyjä palveluja keskenään. 

Suositellut ja tunnetut palvelut ovat hyviä tällaisissa tilanteissa, käyttökatkokset 

ovat niissä harvinaisia ja ne eivät yleensä kestä kauaa. 
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Sisällöntuotanto on sosiaalisen median palveluissa usein prosessimaista eikä 

niinkään lineaarista. Jos palvelu ei toimi niin on mahdollista tehdä jotain 

muutakin, tai tallentaa tuotokset väliaikaisesti omalle koneelle. Tässä on sama 

ajatus kuin sähköpostiviestin kirjoitus sinä aikana kun matkustaa junassa, 

internet-yhteyttä ei ole saatavilla, mutta teksti voidaan kirjoittaa muistiin ja 

lähettää internet-yhteyden löydyttyä. 

Vandalismi: Monet sosiaalisen median palvelut ovat kenen tahansa 

muokattavissa. Esimerkiksi Wikipedian artikkeleita voidaan muokata kenen 

tahansa toimesta, jolloin jotkut yksilöt muuttavat tietoja vääriksi tai poistavat ne 

kokonaan. Aiemmat tilanteet voidaan tosin palauttaa historialokin avulla. 

Sosiaalisen median avoimuutta voidaan myös rajoittaa, esimerkiksi 

Facebookissa käyttäjät voivat määritellä tuottamilleen sisällöille erilaiset 

näkyvyydet, jolloin valitut käyttäjäryhmät pääsevät niihin käsiksi ja muut eivät. 

”Tekijyys”: Sosiaalinen media on varsin avointa. Sisältöjä on voidaan helposti 

saada, jakaa ja kopioida, toisaalta niitä voidaan käyttää tarkoituksissa, joihin 

alkuperäinen tekijä ei niitä halunnut. Kollektiivisesti tuotettujen sisältöjen 

kohdalla on toisinaan vaikea määritellä kenen tekijänoikeutta onkaan loukattu. 

Ratkaisutapana tähän on esimerkiksi Creative Commons –lisenssi, jonka avulla 

voidaan määritellä mitä osia aineistosta voidaan levittää tai kopioida, millä 

tavoilla ja mihin tarkoituksiin.  
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3 SOSIAALINEN MEDIA LIIKETOIMINNASSA 

Tässä luvussa tutustutaan lyhyesti sosiaaliseen mediaan liiketoiminnassa. Esiin 

nostetaan osallistumistalous, jonka yhtenä osana sosiaalista mediaa pidetään. 

Tämän lisäksi esitellään millaisia ansaintamalleja sosiaalisen median 

palveluissa käytetään nykyään. 

3.1 Osallistumistalous 

Osallistumistalouden yksityiskohtiin ei mennä kovinkaan tarkasti vaan 

pyritään vain esittelemään mitä osallistumistalous oikeastaan onkaan. 

Melakosken (2007, 9) mukaan osallistumistaloudella tarkoitetaan hyödykkeitä, 

joita tuotetaan, jaetaan ja kulutetaan sosiaalisessa mediassa. Hintikka (2008) 

puolestaan kuvailee osallistumistaloudella internetin uusia kehityssuuntia ja 

ilmiöitä, jotka luovat uudentyyppisiä markkinoita, hyödykkeitä ja ammatteja. 

Hintikka (2008, 6) tiivistää osallistumistalouden materiaalisten tai 

immateriaalisten hyödykkeiden ja palveluiden innovoinnin, tuotannon, 

jalostuksen, jakelun, vaihdon, kilpailun ja kulutuksen muodoiksi, joiden synty 

puolestaan edellyttää kollektiivista tai massatoimintaa tietoverkoissa ja tätä 

kautta markkinoiden syntyä. 

Hintikan (2008) mukaan uusia verkkopohjaisia toimintakonsepteja ei ole 

ainoastaan sidottu kaupallisiin toimijoihin ja aktiviteetteihin, niitä voidaan 

käyttää myös hallinnossa, kansalaistoiminnassa, oppimisessa sekä 

verkottuneessa yhteistyössä. 

Osallistumistalouteen kuuluvat Hintikan (2008, 8) mukaan: 

• Sosiaalinen media: (katso luku 2.) 

• Joukkotuotanto ja –jakelu: Laaja kollektiivinen ihmisjoukko osallistuu 

tuotantoon niin, että jokainen osallistuja tuottaa lopputuloksesta osan. 
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• Joukouttaminen (crowdsourcing): Toimintojen osia ulkoistetaan 

(avoimesti) internetin välityksellä, kenen tahansa hoidettaviksi. 

Internetistä löytyy yleensä monipuolisempia, tehokkaampia ja 

edullisempia tehtävien tekijöitä kuin esimerkiksi itse toimeksiantajan 

puolelta. 

• Synteettiset hyödykkeet ja ammatit sekä uusien markkinoiden 

syntyminen: Hyödykkeitä voidaan luoda, vaihtaa ja myydä uusissa 

virtuaalisissa maailmoissa. Uutena työpaikkana voi olla vaikkapa 

virtuaalisten hahmojen vaatteiden suunnitteleminen. Käyttäjämäärät 

ovat menneet tällaisissa virtuaalisissa yhteisöissä tasaisesti ylöspäin, 

kuten myös tämän alan taloustilanne. 

Lietsalan & Sirkkusen (2008, 84) mukaan osallistumistalous perustuu yhteisöjen 

käyttäjien kokemaan käyttöarvoon (use-value). Tämä käyttöarvo voi olla 

ihmisille esimerkiksi huvia, mielekästä tekemistä, jonka parissa kuluttaa aikaa, 

yhteyttä muihin, kavereita tai vaikkapa käytännöllisiä välineitä. Osallistuminen 

puolestaan luo osallistujille sosiaalista pääomaa. Osallistujat saavuttavat 

tietotaitoa, luottamusta ja mainetta yhteisöjen sisällä tai tuntevat itsensä 

tyytyväisiksi. Osallistumistalouden prosessit puolestaan valtuuttavat ihmisiä 

tekemään asioita ihan itse, vertaisten kanssa, tai verkoistoissa, yhteisöissä ja 

organisaatioissa, jotka voivat kokonaan olla markkinaalueen ulkopuolellakin. 

Samalla kun käyttäjät saavat lisää käyttöarvoa käyttämällä palvelua, niin 

luodaan jotakin uutta, siis lisäarvoa toisille; ihmisille, suunnitelmalle, sivuston 

omistajalle tai sen rahoittajille – tätä voidaan kutsua osallistumistaloudeksi. 

Joskus ainoastaan armoton panostus, työnteko ja antaumus luo tämän 

käyttöarvon. Joskus tämä käyttöarvo puolestaan saavutetaan myös ilman 

mitään ylimääräistä, yksilöllistä pyrkimystä tai tarkoituksellista pyrkimystä 

auttaa muita, tällainen puolestaan tuottaa täydentäviä sivutuotteita toisten 

iloksi. Monetaarinen talous etsii tapoja käyttää hyväkseen osallistumistaloutta, 
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osallistumisen avulla yritetään tehdä yksi tulojen lähde. (Lietsala & Sirkkunen 

2008, 84 – 85.) 

Lietsalan & Sirkkusen (2008, 86) sosiaaliseen mediaan perustuvassa 

osallistumistaloudessa, ”entiset” käyttäjät ja yleisö muutetaan tuottoisaksi 

omaisuudeksi, ei pelkästään tilausmaksujen ja mainostajien takia vaan myös 

heidän tarjoamien ideoiden, sisällön ja tekojen takia, joita voidaan käyttää 

uusina teollisuuden resursseina.  

Osallistumistalous ja avoin innovaatio, jotka voidaan molemmat pohjata 

sosiaaliseen mediaan, ovat helposti verrattavissa avoimeen lähdekoodiin. 

Harva henkilö odotti avoimen lähdekoodin avulla tapahtuvaa liiketoimintaa 

kun avoimen lähdekoodin projektit alkoivat, mutta sisällön luomisen lomassa 

liiketoimintamahdollisuudet –ja halut kasvoivat yhä suuremmiksi. Tästä on 

hyvänä esimerkkinä Linux, jonka ydin on vapaa, mutta sen päälle on 

rakennettu kaupallisia palveluita. Ihmisten osallistuessa verkon toimintaan, he 

tarjoavat sisältöä itsestään, sekä asioista, kohteista ja ympäristöstä, joista he ovat 

kiinnostuneita. Osaa tästä tiedosta tarkkaillaan, yhdistellään ja tallennetaan 

automaattisesti. Jokin osa näiden tuloksista on luovan toiminnan ansiota, 

tuotettu itsenäisesti, yhteisöllisesti tai yhteistyössä toisten kanssa. Seuraavana 

tasona onkin metatiedot, jota ihmiset luovat kun käyttävät erilaisia sivustoja ja 

määrittelevät jotakin sisältöä. Ihmiset voivat myös auttaa rakenteen tekemisessä 

tai tarjota joitakin palveluja. Kaikkea tätä osallistumista, jossa webbipalvelun eri 

osallistujat saavat enemmän mitä odottavat (eivät välttämättä rahallisesti), 

pidetään osallistumistaloutena. (Lietsala & Sirkkunen 2008, 86 – 87.) 

3.2 Ansaintamallit 

Perinteistä kaupallista mediaa rahoitetaan mainostuloilla, tilausmaksuilla ja 

näiden yhdistelmillä. Verkon palveluiden peruskäyttöä on puolestaan pidetty 

aina ilmaisena. Käyttäjien on ollut vaikeata luopua verkkopalvelujen sisältöjen 

ilmaisuudesta, koska sisältöä löytää monista paikoista ilmaiseksi. Vanhat sekä 
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uudet toimijat etsivät parhaillaan uutta logiikkaa ansaita palvelullaan rahaa. 

(Aalto & Uusisaari 2009, 104.) 

Kangas, Toivonen & Bäck (2007) ovat tutkineet sosiaalisen median 

ansaintamalleja, analysoimalla pariakymmentä sosiaaliseen mediaan 

perustuvaa palvelua. Hyvin monella palvelulla ei ole selkeää ansaintalogiikkaa. 

Tavoitteena tuntuukin olevan vain suureksi ja tunnetuksia kasvaminen, josta 

tulee lähinnä mieleen 2000-luvun vaihteen verkkopalvelujen liikevaihdon 

kasvattaminen, joka johti monen kohdalla palvelun päättymiseen. Liikevaihdon 

kasvattamisesta onkin päästävä liikevoiton kasvattamiseen. Seuraavassa 

esitellään Kankaan, Toivosen & Bäckin (2007, 29 – 35) tutkimuksessa 

tunnistettuja sosiaalisessa mediassa käytettyjä ansaintamalleja. 

Mainostus: Suuri osa sosiaalisen median palveluista käyttää ansaintamallinaan 

mainostusta. Tämä malli on täysin sama kuin normaaleissa sanomalehdissä tai 

mainosrahoitteisilla tv- tai radiokanavilla. Palvelun sisältö rahoitetaan 

mainoksista saaduilla rahoilla. Suosituilla sivustoilla kannattaa mainostaa, 

koska käyttäjiä on niin paljon. Mainoksilla on tällöin myös kohdeyleisöä. 

Uusien palvelujen ylläpitäjille mainostus puolestaan tarjoaa helpon tavan saada 

lisätuloja. Tässä ansaintamallissa mainosten tarjoaja pärjää parhaiten 

taloudellisesti (esim. Google & Yahoo). 

Joissakin palveluissa mainostusta voidaan tehdä monilla tavoilla ja moneen 

suuntaan, käyttäen hyödyksi palvelun välineitä ja teknologiaa. Youtubessa 

voidaan levittää suurien elokuvayhtiöiden tai levy-yhtiöiden mainoksia, kuten 

uusia elokuvatrailereita tai tuoreen artistin uutta musiikkivideota. MySpacessa 

voidaan puolestaan lisätä yhtyeiden ja artistien näkyvyyttä, oikeastaan kerätään 

kannatusjoukkoja yhtyeille, artisteille ja tuotteille. Menestyneet yhtyeet voivat 

puolestaan palvella fanejaan MySpace-sivunsa ansiosta. Big Brotherin 

tapauksessa taas sarjan ympärille syntynyttä virtuaalista yhteisöä käytetään 

keskustelun lisäämiseen sarjan ympärillä, tämä puolestaan tuottaa monenlaista 
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materiaalia ohjelman käyttämiseen. Sosiaalista mediaa käytetään Big Brotherin 

tapauksessa siis monen suunnan mainontana ja tämän avulla tehostetaan 

perinteisentyylistä liiketoimintaa. 

Tilauspalvelut: Useat palvelut ovat perusominaisuuksiltaan ilmaisia, 

lisäpalveluja voidaan kuitenkin tarjota maksua vastaan. Jotkut palvelut (monet 

verkkopeleistä ovat kuukausimaksullisia) ovat puolestaan kokonaan 

maksullisia käyttää, mutta tarjoavat kaikki ominaisuudet asiakkaan käyttöön. 

Monet palvelut hankkivat käyttäjiä ilmaisiin palveluihinsa hyvien ja toimivien 

perusominaisuuksien avulla, suosion kasvaessa käyttäjille tarjotaan 

lisäominaisuuksia, jotka ovat puolestaan maksullisia. 

Myyminen: Sosiaalisen median palvelut voivat myös myydä tuotteita, niin 

fyysisiä kuin virtuaalisiakin. Fyysiset myytävät tuotteet voivat olla esimerkiksi 

käyttäjien tuottamaa sisältöä, kuten musiikkia, kuvia, videota tai tekstiä. 

Virtuaaliset myytävät tuotteet voivat puolestaan olla esimerkiksi asusteita 

pelihahmolle, tilaa palvelun virtuaalimaailmassa tai jopa virtuaalirahaa (jolla 

voi puolestaan ostaa palvelussa tarjottavia fyysisiä ja virtuaalisia tuotteita tai 

palveluita). 

Tuloja voidaan myös jakaa eri palveluiden ja yritysten kesken. Tässä on ideana 

virtuaalisten tuotteiden tarjoaminen ja suositteleminen reaalimaailmassa tai 

vaikkapa verkkokaupoissa, tulot puolestaan jaetaan osapuolten kesken. 

Joissakin palveluissa jälkimarkkinoita hyödynnetään erityisen hyvin, etenkin 

verkkopeleissä ne ovat suosittuja. Monissa peleissä onkin käyttäjiä sen verran 

paljon, että niiden ympärille syntyy uusia ansaintamalleja, vaikka ne 

saattavatkin rikkoa pelin käyttösopimuksen ehtoja (ehtojen rikkominen voi 

johtaa pelaajan porttikieltoon). Esimerkiksi Second Life –pelissä käyttäjät 

rakentavat lähes kaiken sisällön, he omistavat sen sisällön mitä luovat ja voivat 

myös myydä (ja ostaa) sitä halutessaan. Tämän sisällön ympärille onkin 

syntynyt liiketoimintaa. Palvelussa rahaa voidaan vaihtaa virtuaaliseen rahaan 
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ja vaihto toiseenkin suuntaan on mahdollinen. World of Warcraftissa eli 

WOWissa palvelun sisään on rakennettu pelaajien välisen kaupankäynnin 

mahdollistavia systeemejä, esimerkiksi virtuaalitavaroita voidaan puolestaan 

vaihtaa virtuaalirahaan. Pelin ulkopuolella (kielletty pelin ”säännöissä”) 

puolestaan oikealla rahalla voidaan ostaa virtuaalirahaa, tavaroita tai jopa 

palvelua oman hahmon kehitykseen muiden pelaajien toimesta. 

Ei selkeää ansaintamallia: Tässä päästään siihen mistä luvun alussa jo 

mainittiin, palvelut oletetaan ilmaisiksi. Toimivimpien ideoiden palveluja 

käytetään eniten ja niille on myös selkeä kysyntä. Käyttäjät eivät kuitenkaan ole 

välttämättä valmiita maksamaan palveluista (tai palvelun osista, jotka ovat 

ensin olleet myös ilmaisia), vaikka se olisikin palvelun selviämisen takia 

tarpeellista. Ilmaisuuden avulla käyttäjät saadaan kuitenkin tutustumaan 

palveluun ja luomaan siihen sisältöä, suosituimmissa palveluissa tästä sisällöstä 

tulee jo itsestään arvokasta vaikka selkeää mallia palvelun avulla 

ansaitsemiseen ei olisikaan. Joissakin palveluissa taas ansaintamalleja on ollut 

pakko lisätä vähitellen, koska palvelun ylläpitäminen ei kuitenkaan ole 

ilmaista. 

Parhaimmissa sosiaaliseen mediaan perustuvissa palveluissa on käytössä 

näiden liiketoimintamallien yhdistelmiä, eri ansaintamallit myös tukevat toinen 

toistaan. Uudet palvelut kannattaa perustaa hyvän idean lisäksi myös johonkin 

ansaintamalliin, mutta toisaalta palvelussa tulee pitää huoli siitä, että käyttäjät 

hyväksyvät palvelussa olevan myös maksullisia osuuksia. 
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4 YHTEENVETO 

Tutkielmassa oli tarkoituksena esitellä lukijoille mitä sosiaalinen media on, 

selvittää miten sosiaalinen media muuttaa liiketoimintaa ja miten sosiaalisen 

median palveluilla ansaitaan nykyään. 

Sosiaalisen median käsitteelle ei ole vielä vakiintunutta määritelmää, siitä 

puhuttaessa käytetään melko yleisluontoisia määritelmiä. Kankaan, Toivosen & 

Bäckin (2007) määritelmää pidettiin parhaana vaihtoehtona puhuttaessa 

sosiaalisesta mediasta. Määritelmässä sosiaalinen media rakentuu sisällöstä, 

yhteisöistä ja Web 2.0 -teknologioista. Koko määritelmä esitetään 

seuraavanlaisesti: 

Sosiaalinen media rakentuu sisällöstä, yhteisöistä ja Web 2.0 -
teknologioista. Sosiaalinen media tarkoittaa sovelluksia, jotka perustuvat 
joko kokonaan käyttäjien tuottamaan sisältöön tai joissa käyttäjien 
tuottamalla sisällöllä ja käyttäjien toiminnalla on merkittävä rooli 
sovelluksen tai palvelun arvon lisääjänä. Sosiaalista mediaa voi tuottaa jo 
olemassa oleva yhteisö, tai yhteisö voi muodostua yksilöistä, jotka 
tuottavat sisältöä samaan palveluun. Sosiaalisen median käyttäjinä voi 
sen sijaan olla yksilöitä, jotka eivät kuulu yhteisöön, ja vain hyödyntävät 
sosiaalista mediaa. 

Määriteltäessä sisältöä, yhteisöä ja Web 2.0 –teknologiaa, huomattiin varsinkin 

Web 2.0 –teknologioiden ja yhteisöjen käsitteiden olevan yhä muuttuvassa 

tilassa. Määritelmiä tulisikin vielä kehittää entisestään toimivammiksi, 

esimerkiksi puhumalla yhteisöjen sijaan virtuaalisista yhteisöistä.  

Sosiaalisen median yleisiä hyötyjä olivat Hintikan (2009) mukaan muun muassa 

nopeasti omaksuttavuus, yksinkertaisuus, paikkariippumattomuus, halpuus, 

ryhmätyöskentelyn parantuminen sekä käyttäjälähtöisyys. Haasteista eriteltiin 

internet-yhteyden toimimattomuus, palvelun toimimattomuus, vandalismi sekä 

tekijänoikeudet. 
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Sosiaalista mediaa voidaan käyttää hyväksi monenlaisessa liiketoiminnassa, 

tässä tutkielmassa keskityttiin osallistumistalouteen sekä palveluiden nykyisiin 

ansaintamalleihin. Osallistumistaloudessa käyttäjät otetaan kollektiivisesti 

mukaan hyödykkeen tuotantoon ja jakeluun internetin välityksellä, 

osallistumistaloudessa syntyy uudenlaisia hyödykkeitä, ammatteja sekä 

markkinoita. Osallistumistaloudessa käyttäjät saavat paremman hyödykkeen 

lisäksi osallistumisestaan käyttöarvoa, samalla luodaan jotakin uutta muille 

ihmisille, suunnitelmalle, sivuston omistajille ja rahoittajille (Lietsala & 

Sirkkunen 2008). Osallistumistalouteen kuuluvat Hintikan (2008) mukaan 

sosiaalinen media, joukkotuotanto –ja jakelu, joukouttaminen, synteettiset 

hyödykkeet ja ammatit sekä uusien markkinoiden syntyminen. Käyttäjistä 

muodostetaan siis uudentyyppistä tuottoisaa omaisuutta heidän tarjoamien 

ideoiden, sisällön ja tekojen takia, jota voidaan käyttää teollisuuden resursseina 

(Lietsala & Sirkkunen 2008). 

Sosiaaliseen mediaan pohjautuvien palveluiden nykyisiä ansaintamalleja 

käytiin tässä tutkielmassa läpi Kankaan, Toivosen & Bäckin (2007) tekemän 

tutkimuksen perusteella. Internetissä on totuttu ilmaisuuteen ja tästä on 

käyttäjien ollut vaikeata luopua, koska samantyylisiä palveluita on hyvin 

monia. Osalla palveluista ei ole selkeää ansaintamallia vaan ne pyrkivät 

saamaan palveluihinsa käyttäjiä ilmaisuuden avulla. Ilmaisuuden avulla 

käyttäjät saadaan tutustumaan palveluun ja luomaan siihen sisältöä, 

suosituimmissa palveluissa tästä sisällöstä tulee jo itsestään arvokasta. Suuri 

osa palveluista käyttää ansaintamallinaan mainostusta perinteisten kaupallisten 

medioiden tavoin. Mainostusta voidaan tehdä myös palveluiden omien 

välineiden ja teknologian avulla, jolloin se ei haittaa käyttäjien käyttökokemusta 

niin paljon. Jotkut palvelut puolestaan käyttävät ansaintamallinaan 

tilauspalveluita. Tilauspalveluissa osa tai kaikki palvelujen ominaisuuksista 

ovat maksullisia, usein palvelujen perusominaisuudet ovat ilmaisia ja 

lisäominaisuudet ovat maksullisia. Osassa palveluista puolestaan myydään 
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hyödykkeitä. Palveluissa voidaan myydä niin virtuaalisia kuin fyysisiäkin 

tuotteita. Palvelut voivat myös tehdä sopimuksia toistensa kanssa, ohjaten 

käyttäjiä toistensa palveluihin ja hyödykkeisiin. Joissakin palveluissa (lähinnä 

verkkopeleissä) käyttäjillä on mahdollista myydä tekemiään tuotteitaan niin 

oikealla kuin virtuaalisellakin rahalla, luoden mielenkiintoisia palvelun sisäisiä 

palveluita. Parhaimmat ja suosituimmat palvelut käyttävät mainostusta, 

tilauspalveluita ja myymistä monenlaisina yhdistelminä. 

Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista selvittää verkkopelien ympärille 

muodostuvaa kaupankäyntiä tarkemmin. Miten esimerkiksi verkkopelin suosio 

vaikuttaa virtuaalisten hyödykkeiden myymiseen ja ostamiseen oikealla 

rahalla? Millaiset pelaajat puolestaan ostavat oikealla rahalla virtuaalisia 

hyödykkeitä? Mielenkiintoista olisi myös vertailla samantyylisten verkkopelien 

ansaintamalleja ja niiden toimivuutta pitemmällä tähtäimellä. 
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