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1 JOHDANTO 

Lisätty todellisuus on yksi tulevaisuuden kiinnostavimpia teknologioita sen 
käyttömahdollisuuksien takia. Toisin kuin esimerkiksi virtuaalitodellisuutta, 
lisättyä todellisuutta ei rajoita aika tai paikka, vaan se on hyödynnettävissä yri-
tysten liiketoimintaan sekä kuluttajien arkeen niin hyöty-, kuin viihdekäytössä. 
Viimeisten vuosien aikana esimerkiksi älypuhelimille on tullut saatavaksi eri-
näisiä lisättyä todellisuutta hyödyntäviä mobiilisovelluksia, muun muassa ke-
sän 2016 aikana julkaistu Pokémon Go -peli, jossa virtuaalihahmoja saattoi jah-
data oikean maailman ympäristössä. Silti, lisättyä todellisuutta pidetään yhä 
tulevaisuuden teknologiana, koska sen potentiaalia ei ole monelta osin vielä 
osattu hyödyntää. Tulevaisuudessa lisättyä todellisuutta varten suunniteltujen 
laitteiden, kuten älylasien, myötä lisätyn todellisuuden markkinat voivat kui-
tenkin tarjota paljon lisää mahdollisuuksia hyödynnettäväksi yritysten liiketoi-
mintaan. 

Ensiksi on ymmärrettävä, mitä lisätty todellisuus tarkoittaa. Lisättyä to-
dellisuutta on käsitteenä käytetty kirjallisuudessa sekä erityisesti yleiskielessä 
melko laajasti kattamaan erinäisiä asioita. Toisinaan sitä pidetään virheellisesti 
yhtäläisenä tai hyvin samankaltaisena esimerkiksi virtuaalitodellisuuden kans-
sa. Azuman (1997) mukaan lisätty todellisuus tarkoittaa kolmiulotteisten virtu-
aalisten objektien integrointia oikeaan kolmiulotteiseen ympäristöön ja oikeaan 
aikaan. Määritelmän tärkein huomio on se, että lisätty todellisuus ei rajaudu 
tiettyyn teknologiaan tai tiettyyn laitteeseen, jonka seurauksena sitä on ollut 
mahdollista hyödyntää niin älypuhelimien, tietokoneiden, lentokoneiden tuuli-
lasien kuin älylasien avulla. Tulevaisuudessa lisätyn todellisuuden uskotaan 
kehittyvän yhä enemmän päähän asetettavien järjestelmien, kuten älylasien 
suuntaan. Ensimmäisessä varsinaisessa pääluvussa käsitellään lyhyesti lisätyn 
todellisuuden teknologisia vaatimuksia, jotta on mahdollista tarkastella sen 
käyttötapoja ja arvioida sen yleistymistä. 

Tässä tutkielmassa tutkitaan lisätyn todellisuuden kaupallistamista, ja sik-
si tutkielman kannalta toinen keskeinen käsite on liiketoimintamalli. Kuten li-
sätty todellisuus, myös liiketoimintamalli sisältää käsitteenä moninaisia tulkin-
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toja ja näkökulmia. Osterwalder, Pigneur ja Tucci (2005) tarjoavat kattavan 
määritelmän, jonka sisältö voidaan tiivistää neljään pääluokkaan, jotka ovat:  

 tarjooma: tuotteet ja palvelut sekä niiden yhdistelmät, joita yritys 
tarjoaa asiakkaalle 

 asiakkaat: kohderyhmiä, joille tuotteita tarjotaan, myös asiakkaiden 
tavoittamiseen hyödynnettäviä kanavia sekä asiakassuhteiden hal-
lintaa 

 infrastruktuuri: yrityksen tärkeimmät toiminnot, resurssit sekä yh-
teistyökumppanuudet 

 taloudellinen elinkykyisyys: liiketoiminnan harjoittamisesta synty-
vät kulut sekä tulot, mukaan lukien erilaiset hinnoittelu- ja ansain-
tamallit 

Näitä neljää luokkaa tarkastellaan myöhemmin lisätyn todellisuuden oh-
jelmistojen kontekstissa. Osterwalder ja Pigneur (2010) esittelevät työkalun ni-
meltä Business Model Canvas, jonka avulla yritykset voivat mallintaa edellä 
mainittuja piirteitään. Tässä tutkielmassa Business Model Canvasin avulla visu-
alisoidaan yleisesti lisättyä todellisuutta hyödyntävän ohjelmiston liiketoimin-
tamallin ominaispiirteitä.  

Lisätyn todellisuuden ohjelmistojen tarkasteleminen liiketoimintamallien 
kautta on tarpeellista erityisesti sen uusien liiketoiminnallisten mahdollisuuk-
sien kartoittamiseksi. On tärkeää tunnistaa lisätyn todellisuuden ohjelmistojen 
tarjoomaan, asiakkaisiin, infrastruktuuriin ja taloudelliseen elinkykyisyyteen 
liittyviä tekijöitä, koska ne kaikki vaikuttavat hyvin oleellisesti siihen arvoon, 
jota lisätty todellisuus voi teknologiana tuottaa asiakkaille. Tämä tutkielma 
hyödyttää niin IT-alan ohjelmistoyrityksiä, kuin muiden toimialojen yrityksiä, 
jotka haluavat tuottaa asiakkaille uudenlaisia kokemuksia esimerkiksi markki-
noinnissa tai osana palveluita. 

Tämän tutkielman tutkimuskysymys on selvittää, millaisia ovat lisättyyn 
todellisuuteen perustuvien ohjelmistojen liiketoimintamallit. Tarkemmin määri-
teltynä, tutkielmassa pyritään kuvaamaan lisättyyn todellisuuteen perustuvien 
ohjelmistojen liiketoimintamallien yleisiä ominaispiirteitä, sillä kuten oletetta-
vissa on, eri yrityksillä voi olla erilaisia liiketoimintamalleja. Tutkielma on rajat-
tu ohjelmistoalaan, koska laitteistovalmistajien liiketoimintamallit oletettavasti 
eroavat ohjelmistoalasta merkittävissä määrin, kuten esimerkiksi älypuhelin-

markkinoilla on ollut huomattavissa. Lisätyn todellisuuden aihepiiri tarjoaa 
monia mielenkiintoisia näkökulmia, mutta tässä tutkielmassa tarkastellaan ky-
seisen teknologian ja erityisesti sen ohjelmistojen kaupallista näkökulmaa. 

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena Okolin ja Schabramin 
(2010) IT-alan tutkimukseen suunnatun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
ohjeistuksen mukaisesti edeten tarpeen määrittelystä tutkimusprotokollan 
suunnitteluun, lähdeaineiston keruuseen ja läpikäymiseen, aineiston rajaami-
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seen, tarpeellisen tiedon referointiin ja eri lähteiden syntetisointiin ennen varsi-
naista kirjoitusprosessia. Lähdeaineistoa on kerätty pääasiassa vertaisarvioi-
tuiduista ja verkossa saatavilla olevista tietojärjestelmä- ja liiketoiminta-alojen 
julkaisuista Finna- ja Google Scholar -palveluiden avulla. Finna- palvelu sisältää 
artikkeleita suuresta joukosta eri tietokantoja. Tutkittu kirjallisuus on ollut suu-
rimmalta osin englanninkielistä suomenkielisen tutkimuksen vähäisyyden takia. 
Hakusanoina on käytetty keskeisiä käsitteitä (Augmented Reality, AR, Mixed 
Reality, Business Models) sekä näitä yhdisteleviä hakusanoja (esimerkiksi 
Augmented Reality Business Models). Erityisesti käsitteiden määrittelyjen kan-

nalta on tutkittu paljon myös muuta lähdeaineistoa, jota on sisällön tiivistämi-
sen vuoksi ollut tarpeellista jättää referoimatta. Osa lähdeaineistosta on hylätty 
lähteiden laatuun perustuvien huolien takia. Tutkielmassa on käytetty yhteensä 
52 akateemista lähdettä.   

Tutkielman tulokset perustuvat rajalliseen määrään olemassa olevaa tut-
kimusta lisätyn todellisuuden kontekstista, joten sen tukena on yleisesti ohjel-
mistoalan liiketoimintamalleista kerättyä lähdeaineistoa. Täten, on mahdollista, 
että tutkielma ei anna täydellistä kuvaa lisätyn todellisuuden liiketoimintamal-
leista erityisesti tulevaisuudessa. Silti, tutkielman avulla voidaan luoda yleis-
kuva liiketoiminnasta, jota yritykset voivat harjoittaa lisättyyn todellisuuteen 
perustuvien ohjelmistojen avulla. Tulokset antavat kokonaisvaltaista käsitystä 
aiheeseen, jonka tutkimus on ollut tähän asti hyvin teknologia- ja käyttäjäko-
kemuskeskeistä. 

Tarjooman osalta lisätty todellisuus mahdollistaa lukuisille eri aloille eri 
käyttötarkoituksiin monia käyttötapoja, joita ohjelmistojen avulla on mahdollis-
ta toteuttaa. Asiakkaat voivat tällöin olla erikokoisia yritys- ja asiakassegment-
tejä riippuen ohjelmiston tuottamasta hyödystä. Asiakassuhteiden hallinta riip-
puu myös asiakassegmentistä, mutta yleisesti ottaen koska tuotteiden myynti ja 
jakelu tapahtuvat sovelluskauppojen välityksellä, myös asiakaskontakti on epä-
suoraa. Infrastruktuurin osalta ohjelmistoyrityksen avaintoiminto on ohjelmis-
tokehitys, jonka tueksi tarvitaan erinäisiä tieto- ja ihmisresursseja, muun muas-
sa sovelluskehitysohjelmistoja ja henkilöstön tietotaitoa. Avainkumppaneita 
ovat esimerkiksi laitteisto- ja käyttöjärjestelmätuottajat, mutta myös muut yh-
teistyökumppanit. Lisätyn todellisuuden ohjelmistoissa on mahdollistaa hyö-
dyntää erilaisia ansaintamalleja kattamaan toiminnoista, resursseista ja kump-
panuuksista syntyneitä kuluja.  
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2 LISÄTTY TODELLISUUS  

Lisättyä todellisuutta pidetään yleisesti tulevaisuuden teknologiana. Käsitteenä 
se on suhteellisen uusi, mistä johtuen sitä tulkitaan melko monimuotoisesti jopa 
tieteellisen yhteisön sisällä. Tässä pääluvussa keskitytään määrittelemään lisät-
ty todellisuus ja tarjoamaan riittävät tiedot kolmannessa pääluvussa toteutetta-
vaan lisättyyn todellisuuteen perustuvien liiketoimintamallien tarkasteluun. 

Ensimmäinen kappale tarkastelee tunnetuimpia määritelmiä ja osoittaa 
eroavaisuuksia ja ristiriitoja, joita nämä sisältävät keskenään. Toisessa kappa-
leessa lisätty todellisuus sijoitetaan osaksi laajempaa sekoitetun todellisuuden 
kontekstia pyrkimyksenään osoittaa lisätyn todellisuuden erot muihin läheisiin 
käsitteisiin. Kolmas kappale esittelee lisätyn todellisuuden teknologisia pää-
komponentteja, erityisesti käyttäjälle oleellisista näkökulmista. Neljäs kappale 
käsittelee eri toimialojen ja lisättyä todellisuutta hyödyntävien laitteiden sovel-
lusmahdollisuuksia sekä esittelee alan aiemmissa tutkimuksissa jo toteutettuja 
esimerkkejä. Viides kappale käy läpi lisätyn todellisuuden yleistymistä osaksi 
tulevaisuuden arkea. 

 

2.1 Määritelmä 

Termi lisätty todellisuus esiintyi ensimmäistä kertaa vuonna 1992, kun lentoko-
nevalmistaja Boeingin tutkijat Tom Caudell ja Dave Mizell tutkivat päähän ase-
tettavan näytön käyttöä lentokoneiden valmistusprosessissa. Tutkijoiden pyr-
kimyksenä oli helpottaa työntekijän toimintaa täydentämällä tämän näkökent-
tää tarpeellisella tiedolla, joka oli muutettavissa työtehtävän edellytyksien mu-
kaisesti. Laitteen läpikatsottavan näytön ansiosta se pystyi yhdistämään hyö-
dyllisellä tavalla oikean maailman virtuaalisen sisällön kanssa. Tutkijat käytti-
vät laitteista nimitystä HUDset, joka vastaa alalla vakiintuneempaa käsitettä 
HMD-näyttö (head mounted display). Erilaisia HMD-näyttöjä käsitellään tar-
kemmin kappaleessa 2.3. (Caudell & Mizell, 1992). 
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Caudell ja Mizell eivät kuitenkaan olleet ensimmäisiä, jotka kehittävät ky-
seisenkaltaisia laitteita. Sutherland kehitti Harvardin yliopistossa 1960-luvulla 
laitetta, joka niin ikään oli päähän asetettava HMD-näyttö. Sutherlandin tavoit-
teena oli ympäröidä käyttäjä virtuaalisella informaatiolla, joka tulisi esiin käyt-
täjän liikkuessa ja kääntyessä kolmiulotteisessa ympäristössä. Laitetta pidetään 
ensimmäisenä järjestelmänä, joka toteutti lisättyä todellisuutta, vaikka lisättyä 
todellisuutta ei käsitteenä vielä tunnistettukaan tuolloin. Esimerkiksi käyttäjän 
liikkuminen oli hyvin rajoitettua kattoon kiinnitettyjen koneiden ja johtojen ta-
kia. (Sutherland, 1968). 

Vaikka Sutherlandin sekä Caudellin ja Mizellin tieteelliset saavutukset 
ovat kiistatta hyvin oleellisia lisätyn todellisuuden kehityksessä, ne eivät kum-
pikaan määrittele mistä lisätyssä todellisuudessa on kyse. Caudell ja Mizell an-
tavat ymmärtää, että lisätty todellisuus on HMD-näyttöjen sovellus tai käyttö-
tapa, kun taas Sutherlandin työssä korostuvat kehitetyn laitteen muodostavat 
teknologiat ilman käsitteiden määrittelyä. Yhä tänä päivänä lisätty todellisuus 
aiheuttaa käsitteenä epäselvyyttä, ja sitä käytetään melko ympäripyöreästi kos-
kemaan lähes mitä tahansa virtuaalista ja todellisuutta yhdistävää (Liberati, 
2014). 

Yhden viitatuimmista ja yleisesti hyväksytyimmistä määritelmistä lisätylle 
todellisuudelle tarjoaa Azuma (1997), jonka mukaan lisätty todellisuus tarkoit-
taa kolmiulotteisten virtuaalisten objektien integrointia oikeaan kolmiulottei-
seen ympäristöön ja oikeaan aikaan. Kuvio 1 havainnollistaa IKEA:n mobiiliso-
vellusta, jossa lisätyn todellisuuden avulla oikeaa tyhjää tilaa täydennetään vir-
tuaalisilla 3D-malleilla yrityksen tarjoamista huonekaluista. 

 
Kuvio 1. IKEA:n mobiilisovellus, jonka avulla oikeaa ympäristöä voidaan täydentää virtu-
aalisilla huonekaluilla. (IKEA). 
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Azuman määritelmän mukaan lisätyksi lasketaan kaikki järjestelmät, jotka (1) 
yhdistävät todellista ja virtuaalista, (2) ovat interaktiivisia oikeassa ajassa, sekä 
(3) ovat suhteutettu kolmiulotteisina oikeaan ympäristöön. Näin ollen lisätty 
todellisuus ei ole rajoitettu pelkästään päähän asetettaviin HMD-näyttöihin. 
Azuman mukaan lisätty todellisuus ei myöskään rajaudu pelkkään näköaistin 
täydentämiseen, vaan kokemus voi olla myös esimerkiksi haptinen tai auditii-
vinen. (Azuma, 1997). 

Azuman (1997) määritelmä on osittain ristiriidassa Milgramin ja Kishinon 
(1994, s. 2) määritelmän kanssa, jonka mukaan ”lisätty todellisuus tarkoittaa 

kaikkia tapauksia, joissa muutoin oikean ympäristön näkymää lisätään tietoko-
neella luoduilla virtuaalisilla objekteilla.” Määritelmä on melko laaja, eikä se 
sisällä tarkemmin ehtoja millä tavoin virtuaalisen sisällön täytyy täydentää to-
dellisuutta. Milgramin ja Kishinon mukaan muun muassa televisiossa näytettä-
vän suoran lähetyksen päälle asetetut grafiikat voitaisi laskea lisätyksi todelli-
suudeksi. Azuman mukaan ne taas eivät ole lisättyä todellisuutta, koska ne ei-
vät esiinny kolmiulotteisesti oikeassa paikassa oikeassa maailmassa. Milgramin 
ja Kishinon, sekä Azuman määritelmät ovat muutenkin osittain ristiriitaisia 
keskenään. Azuma rajaa määritelmällään pois esimerkiksi tietokoneella luodut 
elokuvagrafiikat, sillä ne eivät ole interaktiivisia oikeassa ajassa. 

Van Krevelenin ja Poelmanin (2010, s. 1) mukaan ”lisätty todellisuus täy-
dentää oikeaa maailmaa virtuaalisilla, tietokoneella luoduilla objekteilla, jotka 
vaikuttavat olevan olemassa samassa tilassa kuin oikea maailma”. Tämän lisäk-
si todellisuutta on myös oikean maailman objektien poistaminen käyttäjän nä-
kökentästä peittämällä tiettyjä osia tai objekteja virtuaalisilla elementeillä. Ny-
kyisiin olemassa oleviin teknologioihin verrattuna lisätty todellisuus voi toimia 
tulevaisuudessa kehittyneempänä, reaaliaikaisempana ja ennen kaikkea luon-
nollisempana käyttöliittymänä kuin mihin on totuttu. Azumaa (1997) mukaillen, 
myös van Krevelen ja Poelman huomauttavat, että lisättyä todellisuutta on 
mahdollista soveltaa koskemaan myös muita kuin näköaistia. (van Krevelen & 
Poelman, 2010). 

Määritelmissä toistuu käsite ”virtuaaliset objektit”, mikä on helppo miel-
tää pelkkään audiovisuaaliseen sisältöön. Kielitoimiston sanakirjan mukaan 
virtuaalisen määritelmä on ”tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avul-
la todentuntuiseksi luotu”. Näin ollen esimerkiksi haju- tai makuaistin täyden-
täminen voidaan laskea virtuaaliseksi, kunhan kokemuksen täydentäminen 
tapahtuu tietokoneen luomana, joskin mahdollisesti käyttäjän käskystä.  Objek-
tia kuvaavampi termi eri aisteille suunnatuille virtuaalisille syötteille voisi olla 
esimerkiksi aistihavainto. 

Eri määritelmien ristiriitaisuuksien takia lienee tarpeellista luoda yhtenäi-

nen määritelmä siten, että eri määritelmät täydentävät toisiaan. Tarkempi mää-
ritelmä voisi olla, että lisätyssä todellisuudessa oikeaa kolmiulotteista ympäris-
töä täydennetään oikeaan aikaan ja paikkaan integroiduilla virtuaalisilla aisti-
havainnoilla. Tämä ottaa huomioon aiemmin käsitellyt huomautukset Azuman  
(1997) sekä van Krevelenin ja Poelmanin (2010) määritelmissä mainituista virtu-
aalisista objekteista, sekä Azuman määritelmän kantaaottamuuteen Milgramin 
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ja Kishinon (1994) näkemyksestä, että lisätty todellisuus ei viittaa tilanteisiin, 
joissa todellinen täydentää virtuaalista. 

2.2 Sekoitettu todellisuus 

Virtuaalitodellisuudessa ihminen on upotettuna täysin synteettiseen ja interak-
tiiviseen virtuaalitodellisuusympäristöön (Milgram & Kishino, 1994), jossa hä-

nen havainnot oikeaan maailmaan on korvattu kokonaan tietokoneella luoduil-
la grafiikoilla (Billinghurst, Clark & Lee, 2015, s. 79). Kuten lisätty todellisuus, 
myöskään virtuaalitodellisuus ei ole rajattu mihinkään tiettyyn laitteeseen 
(Steuer, 1993). Lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta yhdistää monet 
yhteiset komponentit, esimerkiksi virtuaalisten objektien sijoitusmenetelmät, 
kädessä pidettävät syötelaitteet, kuten ohjaimet, sekä videokuvaan perustuvat 
HMD-näytöt (Billinghurst, Clark & Lee, 2015, s. 79). Kappale 2.3 kuvailee tar-
kemmin lisätyn todellisuuden teknologisia vaatimuksia.  

Lisätty todellisuus on yksi sekoitetun todellisuuden ilmentymä. Sekoitettu 
todellisuus on tässä tapauksessa vain käännös englanninkielisestä vastineesta 
mixed reality, sillä virallista suomenkielistä vastinetta termille ei tähän mennes-
sä ole vakiintunut. Milgram ym. (1995) määrittelevät niin sanotun todellisuus-
virtuaalisuus -jatkumon (kuvio 2), jossa sekoitetuksi todellisuudeksi määritel-
lään tapaukset, joissa samalla näytöllä esitetään sekä virtuaalisia että todellisen 
maailman objekteja ja elementtejä. Näin ollen järjestelmät, joita voi käyttää lisä-
tyn todellisuuden tuottamiseen, ovat sovellettavissa yleisesti sekoitettuun todel-
lisuuteen. 

 
Kuvio 2. Todellisuus-Virtuaalisuus -jatkumo. (Milgram ym., 1995). 

Tässä niin kutsutussa Milgramin jatkumossa sekoitettu todellisuus jakau-
tuu kahteen osaan: lisättyyn todellisuuteen sekä lisättyyn virtuaalisuuteen. Jat-
kumon mukaan lisätty todellisuus tarkoittaa sitä, että oikeaan maailmaan tuo-
daan virtuaalisia elementtejä, kun taas lisätyssä virtuaalisuudessa virtuaalista 
maailmaa täydennetään oikean maailman elementeillä. (Milgram ym., 1995). 
Joissakin tapauksissa voi olla vaikea rajata kumpaa ympäristöä täydennetään 
minkäkin ympäristön elementeillä, ja tulevaisuudessa graafikoiden kehityttyä 
tämä voi olla kenties mahdotontakin (Milgram & Kishino, 1994). Vaikka lisätyl-
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lä virtuaalisuudella on niin ikään paljon potentiaalia, se ei ole saanut samanlais-
ta huomiota kuin lisätty todellisuus, ja aiheen tieteellinen tutkimus on ollut 
melko vähäistä (Schnabel ym., 2007). 

Schnabel ym. (2007) täydentävät todellisuus-virtuaalisuus -jatkumoa tar-
kentamalla kolme muuta sekoitetun todellisuuden ilmentymää: vahvistettu to-
dellisuus (amplified reality), medioitu todellisuus (mediated reality) ja virtuali-
soitu todellisuus (virtualized reality). Schabelin todellisuus-virtuaalisuus jat-
kumolla vahvistettu todellisuus asettuu todellisen ympäristön ja lisätyn todelli-
suuden väliin, kun taas medioitu todellisuus sijoittuu lisätyn todellisuuden ja 

lisätyn virtuaalisuuden väliin. Virtualisoitu todellisuus sijoittuu lisätyn virtuaa-
lisuuden ja virtuaalitodellisuuden väliin, joten se ei ole lisätyn todellisuuden 
tarkastelun kannalta olennainen. (Schnabel ym., 2007). 

Vahvistetun todellisuuden konsepti oli alun perin tarkoitettu täydentä-
mään lisätyn todellisuuden konseptia tarjoamalla käsite kuvailemaan jo ole-
massa olleita järjestelmiä sekä uusia sekoitetun todellisuuden mahdollisuuksia. 
Ero lisättyyn todellisuuteen tulee siinä, että lisätyn todellisuuden antaessa eri 
käyttäjille erilaisia virtuaalisesti luotuja vaikutelmia tietystä oikean maailman 
objektista, vahvistetussa todellisuudessa kyse on fyysisen objektin ilmentymän 
muokkaamisesta siten, että kaikki käyttäjät saavat saman virtuaalisen vaiku-
telman. Toisin sanoen, vahvistettu todellisuus tuottaa julkisen, oikealle objektil-
le asetetun näkymän, kun taas lisätty todellisuus tuottaa yksityisen, oikean ob-
jektin päälle asetetun näkymän. Näin ollen esimerkiksi Pokémon Go -peli, jossa 
pelaajat jahtaavat samoja virtuaalisia Pokémon-hahmoja samassa ympäristössä, 
olisi pikemminkin vahvistettua todellisuutta kuin lisättyä todellisuutta. (Falk, 
Redström & Björk, 1999). 

Medioitu todellisuus tarkoittaa ihmisen aistihavaintojen keinotekoista 
suodattamista tietokoneen avulla (Schnabel ym., 2007). Starner ym. (1997) 
huomauttavat, että lisätyn todellisuuden tuottama lisäinformaatio tai muu vir-
tuaalinen sisältö voi helposti olla hyödyllisen sijaan häiritsevää tai pakahdutta-
vaa, ja siksi turhan informaation suodattimen voi myöskin olla tarpeellista. 
Eroista huolimatta, van Krevelen ja Poelman (2010) määrittelevät medioidun 
todellisuuden osaksi lisättyä todellisuutta. Myös Azuman (1997) määrittelemien 
lisätyn todellisuuden kolmen ehdon mukaan medioitu todellisuus, kuten myös 
aiemmin kuvailtu vahvistettu todellisuus ovat laskettavissa lisättyyn todelli-
suuteen. Tässä tutkielmassa vahvistettu ja medioitu todellisuus lasketaan kum-
pikin osaksi lisättyä todellisuutta, joskin niiden pyrkimykset on hyvä tunnistaa 
myöhemmin lisättyyn todellisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja analysoi-
taessa. 

Siinä, missä Azuman mainitsemat ehdot tarjoavat oivalliset lähtökohdat 

lisätyn todellisuuden määrittelyyn, on tulkinta kiistatta laaja, ja luokittelu lisä-
tyn todellisuuden ja lisätyn virtuaalisuuden välillä on käytännössä mahdotonta. 
Milgramin ja Colquhounin (1999) mukaan luokittelu näiden välillä tulisi perus-
tua siihen, kumpi ympäristö, todellinen vai virtuaalinen, on tapauskohtaisessa 
käyttötavassa pääasiallinen, ja kumpi on täydentävässä roolissa. Vaikka tämä ei 
ole sovellettavissa aiemmin mainittuihin vahvistettuun, medioituun tai virtuali-
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soituun todellisuuteen, on pääasiallisen ympäristön määritelmä hyvä ottaa 
Azuman rajaamien ehtojen tueksi lisättyä todellisuutta tarkasteltaessa.  

2.3 Teknologia  

Tekniset vaatimukset ovat tärkeä tuntea, jotta voidaan analysoida ja ymmärtää 
mihin lisättyä todellisuutta voidaan käyttää. Tässä kappaleessa erityishuomiota 

kiinnitetään erilaisiin näyttötyyppeihin sekä käyttöliittymiin, sillä ne ovat lisä-
tyn todellisuuden käytön kannalta kaksi tärkeintä elementtiä. Kappaleessa ei 
tarkastella syvemmin lisätyn todellisuuden teknologisia vaatimuksia, fyysisten 
järjestelmien suunnittelua tai erilaisten virtuaalisten syötteiden sijoittamiseen, 
seuraamiseen ja paikantamiseen liittyviä menetelmiä.  

Huomionarvoista kaikissa tähän mennessä käsitellyissä määritelmissä on 
se, että yhdessäkään niistä ei mainita, että lisätty todellisuus olisi teknologia.  
Monessa määritelmässä vain todetaan, että lisätty todellisuus tarkoittaa virtuaa-
listen ja todellisten elementtien yhdistelmistä eri tavoin. Sen sijaan Rabbi ja Ul-
lah (2013) määrittelevät lisätyn todellisuuden teknologiaksi, mutta eivät varsi-
naisesti perustele, miten ovat päätyneet päätelmään.  Oxfordin sanakirjan yh-
den määritelmän mukaan teknologia tarkoittaa ”tieteellisen tiedon soveltamista 
käytännön tarkoituksiin erityisesti teollisuudessa”. Tutkimuksessaan Comin ja 
Hobijn (2008, s. 2) määrittelevät, että teknologia on ”joukko tuotantomenetelmiä, 
joita käytetään tuottamaan välillinen hyödyke tai palvelu.” Määritelmien perus-
teella lisätty todellisuus voidaan laskea teknologiaksi, mutta on kuitenkin hyvä 
osoittaa, että lisätty todellisuus itsessään ei ole laite, kuten tietokone tai älypu-
helin, vaan sitä on mahdollista hyödyntää erilaisissa järjestelmissä. 

Lisätty todellisuus perustuu neljään pääelementtiin. Ensimmäinen niistä 
on näyttö, jonka tehtävä on yhdistää oikea maailma ja virtuaaliset objektit. Toi-
nen ovat syötelaitteet, esimerkiksi mikrofoni, peliohjaimet tai älykello, joiden 
tehtävänä on lähettää komentoja. Kolmas oleellinen elementti ovat seurantaan 
ja paikantamiseen liittyvät teknologiat, muun muassa digitaaliset kamerat, sen-
sorit, GPS ja muut sijainninpaikannusmenetelmät sekä esimerkiksi kompassi. 
Neljäs elementti ovat tietokoneet ja ohjelmistot, joiden tehtävä on hallinnoida 
kaikkien edellä mainittujen käyttöä. Haasteen luo se, että lisätty todellisuus 
vaatii reaaliaikaisuuden ja ympäristön jatkuvan tarkkailun takia paljon proses-
sointitehoa ja RAM-muistia lukuisten muiden vaatimusten lisäksi. Samalla lait-
teen kuuluu olla kevyt ja miellyttävä käyttää sekä riittävän energiatehokas jat-
kuvaa käyttöä varten. Oleellinen osa laitteiston ja ohjelmistojen käyttöä on 

myös käyttöliittymillä, joita tarkastellaan myöhemmin tässä kappaleessa. (Car-
migniani ym., 2010). 

Kuten aiemmin mainittiin, lisätty todellisuus ei ole rajoitettu mihinkään 
tiettyyn laitteeseen tai järjestelmään. Esimerkiksi näyttöjä, joissa todellista ja 
virtuaalista yhdistetään, on useita erilaisia. Bimberin ja Raskarin (2006) mukaan 
nämä järjestelmät voidaan luokitella kolmeen kategoriaan näytön sijainnin mu-
kaan: päähän asetettavat näytöt, kädessä pideltävät näytöt sekä tiettyyn tilaan 
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asetettavat näytöt. Päähän, käteen tai tilaan on mahdollista sijoittaa myös pro-
jektoreita, joilla tuotetaan heijastuksia. (Bimber & Raskar, 2006). Näytön sijain-
nin perusteella luokiteltujen järjestelmien ominaispiirteitä kuvaillaan taulukos-
sa 1, joskin Bimberin ja Raskarin luokittelusta poiketen projektorien avulla hei-
jastettavat järjestelmät ovat esiteltynä omassa kolumnissaan. 
Taulukko 1 Näytön sijainnin perusteella luokiteltujen laitteiden ominaispiirteet. 

  
Päähän  

asetettavat 
Kädessä  
pideltävät 

Tiettyyn tilaan 
asetettavat 

Heijastettavat 

Esimerkkejä 
järjestelmistä 

Älylasit, älylinssit 
ja muut HMD-

laitteet 

Älypuhelimet,  
taulutietokoneet 

HUD-näytöt, 
tietokoneen 

näytöt 

Päähän,  
käteen tai tilaan 

asetetut  
projektorit 

Käsien käyttö Kädet vapaana Kädet laitteessa 
Kädet  

vapaana 

Kädet  
vapaana tai  
laitteessa 

Käyttäjän rooli  
järjestelmän  
hallinnassa 

Käyttäjässä  
kiinni 

Käyttäjässä  
kiinni 

Irrallaan  
käyttäjästä 

Irrallaan  
käyttäjästä 

Järjestelmän 
liikkuvuus 

Mobiili Mobiili 
Paikkaan  

sidottu 

Mobiili tai  
paikkaan  
sidottu 

Henkilö-
kohtaisuuden 

aste 
Henkilökohtainen Henkilökohtainen Julkinen Julkinen 

Teknologinen 
toteutus 

Läpikatsottava, 
limittäinen tai  
videokuvaan  

perustuva 

Läpikatsottava, 
limittäinen tai  
videokuvaan  

perustuva 

Läpikatsottava, 
limittäinen tai 
videokuvaan 

perustuva 

Heijastus 

 
Toinen tapa luokitella näytöt ovat teknologisin perustein. Billinghurst, 

Clark ja Lee (2015, s. 133-139) jakavat näytöt läpikatsottaviin, videokuvattuihin, 
projektorin heijastamiin ja limittäisiin näyttöihin: 

• Läpikatsottavat optiset näytöt käyttävät läpinäkyvää, toiselta puo-

lelta heijastavaa pintaa, joka päästää oikeasta maailmasta tulevan 
näkymän lävitseen, mutta heijastaa sen päälle laitteen tuottamaa 
virtuaalista kuvaa täydentämään näkymää.  

• Videokuvaan perustuvissa järjestelmissä käytetään virtuaalitodelli-
suuslaitteiden tapaan silmien eteen asetettavaa näyttöä, joka peittää 
käyttäjän näkymän oikeaan maailmaan. Silmien havainnot korva-
taan (yleensä) silmien tasolle asetetun videokameran kuvaamalla 
näkymällä. Videokuvauksen myötä myös oikea maailma havain-
noidaan digitaalisessa muodossa, jolloin oikean ja virtuaalisen yh-
distäminen voi olla tarkemmin saavutettavissa.  
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• Heijastukset voidaan toteuttaa esimerkiksi projektorin avulla jolle-
kin fyysiselle pinnalle. Heijastusten avulla voidaan muun muassa 
luoda oikean maailman objekteista virtuaalisia malleja, joita tieto-
koneiden avulla on mahdollista muokata ja täydentää. Projektori 
on mahdollista kiinnittää päähän, vartaloon tai tiettyyn tilaan.  

• Limittäiset näytöt perustuvat siihen, että oikean näkymän rinnalle 
asetetaan virtuaalinen näkymä. Tästä esimerkki ovat Google Glass- 
älylasit. Kuvio SPACEHOLDER havainnollistaa Google Glass -
älylasien tuottamaa näkymää, jossa virtuaalinen sisältö esitetään 
limittäin oikean maailman kanssa oikean linssin yläkulmassa, min-
kä seurauksena virtuaalisten elementtien integrointi todellisten ob-
jektien yhteyteen on rajattua. 

(Billinghurst, Clark & Lee, 2015, s. 133-139). 

 
Kuvio 3. Google Glass -älylasien näkymä, jossa virtuaalinen sisältö näytetään limittäin oi-
kean ympäristön kanssa oikeassa yläkulmassa. (Google). 

Kaksiulotteiset käyttöliittymät saattoivat toimia tietokoneiden, älypuheli-
mien ja taulutietokoneiden kanssa, mutta lisätyn todellisuuden tapauksessa 
käyttöliittymän tulee tunnistaa kaksiulotteisuuden sijaan paitsi pituus-, leveys- 
ja syvyyssuuntaiset liikkeet, myös kallistuksiin liittyvät liikkeet. Van Krevelenin 
ja Poelmanin (2010) mukaan lisättyyn todellisuuteen kehitettävien käyttöliitty-
mien tulee kuitenkin toteuttaa samoja kohteen valitsemiseen, liikuttamiseen, 
kääntämiseen, tekstinsyöttöön ja linjojen vetämiseen liittyviä toimintoja, joita 
niin tietokoneet ja älypuhelimetkin ovat mahdollistaneet. Erilaisia lisätylle to-
dellisuudelle kehitettyjä käyttömenetelmiä ovat muun muassa kosketuksiin, 
käden liikkeisiin, äänikomentoihin, katseen liikutteluun ja avustavien lisälait-
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teiden käyttöön perustuvat menetelmät.  Jokainen näistä sisältää omat vahvuu-
tensa ja heikkoutensa, joten lienee todennäköistä, että käyttöliittymissä tullaan 
käyttämään useampia edellä mainittuja menetelmiä. (Van Krevelen & Poelman, 
2010). 

Papagiannakisin, Singhin ja Magnenat-Thalmanin (2008, s. 1) mu-
kaan ”mobiili lisätty todellisuus voidaan nähdä lisätyn todellisuuden, läsnä-
älyn ja puettavien [teknologioiden] kohtaamispaikkana”. He nimittävät tätä 
yhtymistä lisätyksi läsnä-älyksi. Mobiililla ei tässä tapauksessa varsinaisesti 
tarkoiteta matkapuhelimiin perustuvaa lisättyä todellisuutta vaan ennemmin-

kin mitä tahansa liikkuvaa järjestelmää, joka ilmentää lisätyn todellisuuden eh-
toja. Esimerkkinä tällaisesta järjestelmästä mainitaan aurinkolasit, joissa yhdis-
tyisivät kolmiulotteisuutta tukeva teräväpiirtonäyttö, sisäänrakennettu tietoko-
ne sekä langattomat yhteydet yhdessä käyttäjää ja kohteita paikantavien seu-
rantamenetelmien kanssa. Pelkkiin älypuhelimiin ja taulutietokoneisiin suunna-
tun lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia käsitellään tarkemmin kappaleessa 
2.4.1. (Papagiannakis, Singh & Magnenat-Thalman, 2008). 

Läsnä-äly (esiintyy suomeksi myös nimellä ubiikki laskenta) on ajatus siitä, 
että tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen tulisi olla läsnä kaikkialla ilman, että 
niihin tarvitsisi kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi kirjoitus, yksi varhai-
simpia teknologioita, esiintyy tänä päivänä ubiikisti osana ympäröivää maail-
maa. Oleellista on se, että kirjoituksen tapaan tietokoneet asetetaan osaksi ih-
misten maailmaa, kun nykyisillään käyttäjän on sopeuduttava tietokoneympä-
ristöön. Läsnä-älyn tarkoitus on vapauttaa ihmisen huomio näyttöruudulta 
keskinäiseen kanssakäymiseen. Teorian mukaan ”ainoastaan asioiden kadotes-
sa [...] olemme vapaita käyttämään niitä ajattelematta, ja siten keskittyä niiden 
sijaan uusiin tavoitteisiin”. (Weiser, 1991, s. 1). 

Yksi askel kohti läsnä-älyä on esineiden Internet (lyhennetään usein IoT), 
jossa Swanin (2012) mukaan tavallisten arkielämän objektien, kuten kodinko-
neiden, ruoan, vaatteiden tai esimerkiksi lääkepurkkien käyttö, paikannus 
ja/tai hallinta on mahdollista langattomien yhteyksien, sensoreiden ja mikro-
prosessorien kautta Internetin välityksellä. Papagiannakisin, Singhin ja Mag-
nenat-Thalmanin (2008) mainitsemat puettavat teknologiat, kuten älylasit ja 
älykellot, kuuluvat osaksi esineiden Internetiä, samoin kuin myös kaikki muut 
päähän tai vartaloon kiinnitettävät Internetiin yhteydessä olevat järjestelmät. 

2.4 Lisätyn todellisuuden soveltamis- ja käyttömahdollisuudet 

2.4.1 Sovellukset ja ohjelmistot 

Rabbin ja Ullahin (2013) mukaan lisätyn todellisuuden soveltamismahdollisuu-
det ovat rajattomat. Azuma (1997) tunnistaa kuusi luokkaa: lääketieteelliset so-
vellukset, ylläpito ja korjaus, lisäinformaation visualisointi, robottien toiminnan 
suunnittelu, viihde sekä sotilaallisten ilma-alusten navigointi ja tähtäys. Tekno-
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logian ja tieteen kehitettyä uusia mahdollisuuksia on kuitenkin ilmaantunut. 
Van Krevelen ja Poelman (2010) täydentävät listaa, ja heidän mukaansa kuusi 
luokkaa olisivat personoituun informaatioon liittyvät sovellukset, teolliset ja 
sotilaalliset sovellukset, lääketieteelliset sovellukset, viihde ja pelit, toimistoso-
vellukset sekä koulutus- ja harjoittelusovellukset. Lista on itsessään jo hyvin 
kattava, joten Rabbin ja Ullahin näkemykseen on helppo yhtyä. Tästä johtuen 
tässä tutkielmassa ei niinkään pyritä esittelemään kaikkea mikä lisätyn todelli-
suuden avulla on mahdollista, vaan tarkoituksena on lähinnä antaa yksittäisiä 
esimerkkejä ymmärtämisen helpottamiseksi.  

Personoituun informaatioon perustuvia sovelluksia lienee nimensä puo-
lesta tarpeellista tarkentaa. Van Krevelen ja Poelman (2010) tarkoittavat tällä 
muun muassa kohdennettua mainontaa, navigointiopastusta tai esimerkiksi 
nähtävyyksien kiertelyn aikana annettavaa lisäinformaatiota. Lisätty todelli-
suus voi tarjota muun muassa sijainnin perusteella ihmisiin tai paikkoihin liit-
tyvää informaatiota, kuten yhteystietoja, sosiaalisen median päivityksiä, ravin-
toloiden aukioloaikoja tai vaikkapa käyttöliittymän lukuisille eri esineiden In-
ternetiin yhdistetyille kodinkoneille ja päivittäistavaroille. Älypuhelimille ja 
taulutietokoneille saatavilla olevat sovellukset lisätyn todellisuuden selaimet 
Wikitude ja LayAR, jotka perustuvat sijainnin ja kameran kuvaaman näkymän 
analysointiin, kuuluvat tähän luokkaan. (Van Krevelen & Poelman, 2010). 

Van Krevelenin ja Poelmanin (2010) mainitsemat teolliset ja sotilaalliset 
sovellukset sisältävät muun muassa lähes minkä tahansa alan tuotteiden tai 
palveluiden suunnitteluun, valmistukseen ja huoltamiseen liittyviä sovelluksia. 
Valmistusprosessin aikana työntekijälle on mahdollista näyttää prosessiin liit-
tyviä oleellisia tietoja, kuten Caudellin ja Mizellin (1992) lentokonevalmistuk-
seen sovellettavan laitteen tapauksessa. Samoin huoltotehtävissä oikean infor-
maation näyttäminen ja turhan informaation suodattaminen voi olla hyvin 
hyödyllistä. (Van Krevelen & Poelman, 2010). Tuotteen suunnittelussa on mah-
dollista luoda muokattavissa olevia virtuaalisia 3D-malleja suunniteltavasta 
tuotteesta (Seichter, 2003).  Suunnittelu-, valmistus-, ja huoltotarkoituksiin 
suunnitellut sovellukset ovat hyödynnettävissä myös sotilaallisessa kontekstis-
sa. Näiden lisäksi muun muassa ilma-aluksen konekiväärien ohjaaminen katset-
ta liikuttamalla (Azuma, 1997), tai omien ja vihollissotilaiden merkkaaminen 
sotilaan päähän asetettavaan HMD-näyttöön (Gans ym., 2015) on mahdollista 
lisätyn todellisuuden välityksellä.  

Lääketieteellisiin tarkoituksiin on niin ikään lisäinformaatiota näyttäviä 
sovelluksia, jotka voivat auttaa lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa tehtävissään. 
Erityisen kiinnostavia ovat leikkauksia avustamaan tarkoitetut sovellukset, jois-
sa lisätyn todellisuuden avulla on mahdollista sijoittaa virtuaalisoituja ultraää-

ni- tai röntgenkuvia leikattavan potilaan vartalon päälle (Azuma, 1997). Chen 
ym. (2015) kehittivät lisättyyn todellisuuteen perustuvan kirurgisen navigointi-
järjestelmän, jossa läpikatsottavan HMD-näytön avulla kirurgi näki virtualisoi-
tuna ja oikein kohdistettuna kriittiset anatomiset alueet, kuten pehmytkudokset, 
verisuonet sekä hermot.  Tulosten perusteella järjestelmä toimi jo riittävissä 
tarkkuusrajoissa, joskin tutkijat korostivat esimerkiksi reaaliaikaisuuteen, sekä 
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laitteen käyttömukavuuteen vaadittavia kehitystoimenpiteitä tarkkuuden, luo-
tettavuuden ja turvallisuuden maksimoimiseksi (Chen ym., 2015). Leikkaussa-
lin lisäksi lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää muun muassa toimenpitei-
den harjoittelussa ja opetuksessa (Azuma, 1997). 

Viihde ja pelit ovat melko laaja luokka, sillä oikeastaan mitä tahansa tuo-
tetta tai palvelua voidaan täydentää jollakin humoristisella tai taiteellisella vir-
tuaalisella sisällöllä, jolloin rajanveto viihteen ja muiden alojen välille voi olla 
hankalaa. Kuten virtuaalitodellisuus, myös lisätty todellisuus soveltuu hyvin 
peleihin. Jo ennen älypuhelimien julkistamista esimerkiksi Henrysson, Billing-

hurst ja Ollila (2005) kehittivät pöytätennispelin, jossa virtuaalinen kenttä oli 
mahdollista luoda mille tahansa pinnalle, ja kaksi pelaaja kykenivät pelaamaan 
vastakkain käyttämällä ”mailoina” matkapuhelimiaan ja niiden sisältämiä sen-
soreita ja kameraa. Muuta viihteellistä lisättyä todellisuutta ovat esimerkiksi 
urheilulähetyksiin sisällytettävät virtuaaliset grafiikat (van Krevelen & Poelman, 
2010), joskin niiden täytyy täyttää vaatimukset reaaliaikaisuudesta ja kolmiulot-
teisuudesta oikean maailman ympäristön ja objektien kanssa. Myös livetapah-
tumien, esimerkiksi konserttien, täydentäminen on mahdollista virtuaalisella 
sisällöllä. 

Vaikka Henryssonin, Billinghurstin ja Ollilan (2005) pelissä oli puhtaasti 
viihteellinen tarkoitus, kahden pelaajan yhteistyö pelin toimimiseksi oli oleellis-
ta. Heidän mukaansa mobiilin lisätyn todellisuuden mahdollistamat yhteistyö-
sovellukset ovatkin erityisen kiinnostava tutkimuksen aihe. Myös Schabelin, 
Wangin, Seichterin ja Kvanin (2007) mukaan ihmisten välinen yhteistyömahdol-
lisuus ja interaktiivinen vuorovaikutus ovat lisätyn todellisuuden suurimpia 
vahvuuksia. Esimerkiksi yrityksen työntekijät voivat tarkastella kaikki samaa 
virtuaalista 3D-mallia, muokata sitä ja keskustella siitä (van Krevelen & Poel-
man, 2010). Läsnä-äly- teorian ajatusten mukaisesti ihmiset eivät joudu kiinnit-
tämään huomiota tietokoneeseen, vaan voivat saada tiedon näkyviin oikeassa 
maailmassa, oikeiden ihmisten kanssa toimittaessa toimintansa tueksi.  

Kuudentena luokkana mainittu koulutus- ja harjoittelusovellukset voi 
myös olla melko laaja-alainen, sillä siihen voisi kuulua muun muassa aiemmin 
mainitut lääketieteelliset koulutussovellukset. Billinghurstin, Clarkin ja Leen 
(2015, s. 208) mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että joissakin tilanteissa li-
sättyyn todellisuuteen perustuvat sovellukset ja käyttöliittymät ovat auttaneet 
oppilaita oppimaan tehokkaammin. Kolmiulotteista virtuaalista sisältöä sisältä-
vien kirjojen tapauksessa oppilaiden kyky ymmärtää ja muistaa tarinoita paran-
tui perinteisiin kirjoihin mennessä. Myös lukuisat museot ja nähtävyydet ovat 
hyödyntäneet lisättyä todellisuutta visualisoimaan esimerkiksi historiallisia ta-
pahtumia tai tuhoutuneita historiallisia monumentteja. (Billinghurst, Clark & 

Lee, 2015, s. 212). Muun muassa Kiinassa Yuanmingyuanin kuninkaallinen 
puutarha rekonstruoitiin lisätyn todellisuuden avulla siten, että nykyisin rauni-
oina olevien arkkitehtuurien ja suihkulähteiden päälle asetettiin digitaalisesti 
luodut kolmiulotteiset virtuaaliset mallit (kuvio SPACEHOLDER) (Liu, Wang 
& Huang, 2009). 
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Kuvio 4. Näkymä lisätyn todellsuuden avulla virtuaalisesti rekonstroidusta Yuanmin-
gyanin kuninkaallisesta puutarhasta. (Liu, Wang & Huang, 2009.) 

Van Krevelen ja Poelman (2010) sekä Azuma (1997) eivät erikseen erottele 
markkinointisovelluksia, jotka oletettavasti lasketaan tarkasteltavan sovelluk-
sen tuoman hyödyn mukaan yhteen edellä mainituista kategorioista. Esimer-

kiksi aiemmin esitelty IKEA:n lisättyä todellisuutta hyödyntävä sisustussuun-
nittelusovellus, jota IKEA:n omien lukujen mukaan on käytetty yli 600 000 ker-
taa (Liao, 2014), tarjoaa asiakkaalle hyötynään suunnitteluominaisuuksia, vaik-
kakin sovelluksen tarkoitus on markkinoida yrityksen tuotteita. Bulearcan ja 
Tamarjanin (2010) mukaan lisätty todellisuus tarjoaakin eräänlaisen kokemus-
markkinoinnin mahdollisuuden, koska tuotteen tai palvelun markkinoinnin 
lisäksi se tarjoaa asiakkaalle kokonaisen kokemuksen, kuten esimerkiksi mah-
dollisuuden sijoittaa virtuaalisia huonekaluja fyysisten huonekalujen vierelle. 
Siksi lisätyllä todellisuudella on paljon merkitystä markkinointiprosessien al-
kuvaiheissa ennen oston tapahtumista (Bulearca & Tamarjan, 2010).  

Edellä mainitut esimerkit ovat vain yksittäisiä tapauksia jo toteutetuista 
sovelluksista. Muihin kuin näköaistiin kohdistuvat laitteet ovat tähän astisessa 
tutkimuksessa periytyneet pääasiassa virtuaalitodellisuudesta, jossa täydentä-
misen sijaan korvataan käyttäjän aistihavainnot, mutta samat periaatteet ovat 
myös hyödynnettävissä lisätyssä todellisuudessa (Billinghurst, Clark & Lee, 
2015, s. 144). Esimerkiksi ravintola voisi tarjota jokaiselle asiakkaalleen perso-
noidun kokemuksen erilaisten virtuaalisten elementtien kuten maisemien, 
tuoksujen, tunnelmamusiikkien tai jopa lisätyn todellisuuden avulla muokattu-
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jen makujen kautta. Meta Cookie+:n (Narumi ym., 2011) tapauksessa tavallisen 
keksin syömisestä koettua makua muokattiin visuaalisella ja hajullisella infor-
maatiolla maistumaan erilaiselta. Tällainen pseudovaikutus on mahdollista 
luoda, koska makuaistiin vaikuttaa niin näkö-, haju- ja tuntoaistit (ruoan koos-
tumus, lämpötila) sekä muisti. Grafiikkoja ja hajuja hyödyntämällä käyttäjä pys-
tyi valitsemaan erilaisten keksivaihtoehtojen väliltä, ja tutkimuksen perusteella 
sama keksi saatiin näin maistumaan eri makuisilta vaihtoehdoilta. (Narumi ym., 
2011). 

2.4.2 Laitteistot 

Tällä hetkellä suurin osa lisättyyn todellisuuteen käytetyistä näytöistä on mobii-
lilaitteita, kuten älypuhelimia ja taulutietokoneita (Billinghurst, Clark & Lee, 
2015, s. 146). Henryssonin, Billinghurstin ja Ollilan (2005) mukaan lähes kaikki-
alle maailmaan levinneet mobiililaitteet tarjoavat hyvän alustan lisätylle todelli-
suudelle, sillä ne ovat jo yli vuosikymmenen ajan sisältäneet tehokkaita proses-
soreita, sisäänrakennettuja kameroita, miljoonia värejä toistavia näyttöjä sekä 
jopa 3D- grafiikkakortteja. Tämän lisäksi langattomat yhteydet mahdollistavat 
verkkoyhteyteen ja sijaintiin perustuvat palvelut. Älypuhelimissa ja taulutieto-
koneissa on myös useita sisäänrakennettuja sensoreita, joten ne täyttävät lisätyn 
todellisuuden teknologiset vaatimukset. Suurin ero HMD-näyttöihin on siinä, 
että mobiililaitteita täytyy pidellä kädessä, mikä voi osassa sovelluksista haitata 
käytettävyyttä. (Henrysson, Billinghurst & Ollila, 2005). 

Lisätty todellisuus on usein yhdistetty vahvasti HMD-näyttöihin. Vaikka 
mobiililaitteet ovatkin yleisiä ja toimivia ratkaisuja, Rauschnabelin, Bremin ja 
Ron (2015) mukaan kehityksen uskotaan menevän kohti puettavia lisätyn todel-
lisuuden laitteita kuten älylaseja. Ne voivat olla ulkoisesti kuin silmä- tai aurin-
kolasit, tai ne voidaan myös kytkeä silmälasien päälle. Älylasien vahvuutena 
matkapuhelimiin verrattuna on se, että kumpikin käsi ovat vapaana. 
(Rauschnabel, Brem & Ro, 2015). Samalla myös huomio voi siirtyä näytön ha-
vainnoinnista ja liikuttelemisesta itse kohteen katselemiseen. Merkittävimpiä 
esimerkkejä jo olemassa olevista älylaseista ovat muun muassa Google Glass ja 

Microsoft HoloLens (kuvio 5). 

 
Kuvio 5. Microsoft HoloLens -älylasit. (Microsoft.) 
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Suuresta potentiaalistaan huolimatta älylaseja on tutkittu suhteellisen vä-
hän. (Rauschnabel, Brem & Ro, 2015). Toisaalta samaan aikaan teknologian ke-
hitykseen sijoitetaan suuria rahasummia. Woodside Capital Partnersin (2016) 
raportin mukaan helmikuussa 2016 HMD-näyttöjä valmistavan Magic Leapin 
kolmannen rahoituskierroksen suuruus oli yksistään 794 miljoonaa dollaria, 
sijoittajaryhmään kuuluessa mm. Google, Alibaba Group, Qualcomm Ventures, 
Warner Bros. ja Morgan Stanley. Vuoteen 2022 mennessä lisätyn todellisuuden 
ja sekoitetun todellisuuden markkinoiden uskotaan kasvavan 80 miljardin dol-
larin suuruisiksi, joskin on epäselvää, kuuluuko raportin lukuun myös virtuaa-

litodellisuusmarkkinat. (Woodside Capital Partners, 2016).  
Rauschnabelin, Bremin ja Ron (2015) mukaan tarkempaa tietoa tarvitaan 

niin niiden käytöstä ja hyödyistä ihmisten arkeen ja yrityksien liiketoimintaan, 
kuin myös niiden mukanaan tuomista sosiaalisista ja oikeudellisista vaikutuk-
sista. Älyläsien käyttö voi vaarantaa esimerkiksi liikenteessä liikkumista, tai 
ympäristöään kuvaavat ja analysoivat älylasit voivat rikkoa yksityisyyteen ja 
tekijänoikeuksiin liittyviä lakeja. (Rauschnabel, Brem & Ro, 2015). Esimerkiksi 
Google Glass- lasien tultua markkinoille ensimmäistä kertaa, useat yritykset, 
kuten elokuvateatterit kielsivät niiden käytön tiloissaan vedoten edellä mainit-
tuihin syihin.  

Rauschnabelin ja Ron (2016) mukaan teknologiset hyödyt ovat suurin syy, 
miksi kuluttajat voisivat olla kiinnostuneita omaksumaan älylasit. Heidän mu-
kaansa sosiaaliset normit vaikuttavat merkittävästi yksilön käytökseen, mutta ei 
niinkään asenteiden muodostamiseen älylaseista.  Normien ollessa ristiriidassa 
henkilökohtaisten tuntemusten tai hyötyjen kanssa, normien rooli koetaan esi-
merkiksi rahallista hyötyä tärkeämpänä (Rauschnabel & Ro, 2016). Billinghurst, 
Clark ja Lee (2015, s. 232) huomauttavat, että mobiililaitteiden kautta tapahtuva 
lisätyn todellisuuden havainnointi voi saada henkilön tuntemaan olonsa vai-
vaantuneeksi tai herättää muissa tunteen, että he ovat kuvattavina. Älylasien 
tapauksessa käyttäjien pelkona on ennemmin, että laitteen käyttö saa käyttäjän 
näyttämään hölmöltä tai altistaa hänet varkauksille tai tietoturvarikoksille (Bil-
linghurst, Clark & Lee, 2015, s. 232). 

2.5 Lisätyn todellisuuden yleistyminen  

Informaatioteknologia-alan tutkimusyhtiö Gartner julkaisee vuosittain niin kut-
sutun ”hypekäyrän”, jossa identifioidaan merkittävimmät tulevaisuuden tekno-
logiat sekä arvioidaan niiden yleistymistä osaksi yritysten ja ihmisten arkea. 

Käyrä perustuu ajatukseen, että lähes poikkeuksetta jokainen uusi teknologia 
kasvattaa suuria odotuksia, jotka ennen pitkää romahtavat teknologian kehi-
tyksen viipyessä. (Gartner). Eri vuosien käyriä tutkimalla selviää, että lisätyn 
todellisuuden tapauksessa tämä lasku tapahtui vuosien 2011-2014 aikana. Vii-
meisimmän käyrän (Gartner, 2016) perusteella lisätty todellisuus oli kesällä 
2016, kuten Gartner kutsuu, ”harhaluulojen särkymisen matalasuhdanteessa”, 
jossa moni teknologiaan panostaneista yrityksistä kaatuu, mutta esimerkiksi 
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virtuaalitodellisuuden tapaan lisätty todellisuus selvinnee siihen panostaneiden 
suuryritysten johdolla. Gartnerin (2016) mukaan lisätty todellisuus voisi tulla 
valtavirtaväestön omaksumaksi noin 5-10 vuoden välillä. 

Vastaavasti virtuaalitodellisuus on jo tullut monien ihmisten tietoisuuteen 
viime vuosien aikana ensimmäisten virtuaalitodellisuuslaitteiden markkinoille 
tulon jälkeen. Muun muassa Googlen Trends -palvelusta on nähtävissä, kuinka 
virtuaalitodellisuuteen liittyviä hakuja tehdään huomattavasti lisättyä todelli-
suutta enemmän. Yhtenä suurena syynä tähän on se, että lisätty todellisuus on 
teknologisesti vielä virtuaalitodellisuutta keskeneräisempi. Esimerkiksi oikean 

ja virtuaalisen maailman objektien seuraamiseen ja kohdentamiseen liittyvien 
haasteiden takia sen kehitys on kestänyt pidempään. (Van Krevelen & Poelman, 
2010). Tulevaisuudessa lisätty todellisuus tarjoaa kuitenkin useita mahdolli-
suuksia, joihin oikeasta maailmasta käyttäjän poissulkeva virtuaalitodellisuus ei 
kykene. 

Cominin ja Hobijn:in (2008) mukaan teknologiset innovaatiot leviävät hy-
vin eri tahdilla. Keskimääräinen viive teknologisen innovaation keksimisen ja 
yleisen käyttöönoton välillä on 45 vuotta, mutta näiden viiveiden keskihajonta 
on suhteellisen korkea 39 vuotta. Käyttöönoton viivettä voi synnyttää muun 
muassa kulut, kuten työvoima ja investoinnit, joita tietyn tuotantomenetelmän 
hyödyntäminen edellyttää. Suurin selittävä tekijä ovat teknologiaan itseensä 
liittyvät tekijät. Esimerkiksi ensimmäinen matkapuhelimien välityksellä käyty 
puhelu tehtiin vuonna 1973, viisi vuotta Sutherlandin (1968) esittelemän lisätyn 
todellisuuden järjestelmän jälkeen. (Comin & Hobijn, 2008). Lisätyn todellisuu-
den viive matkapuhelimiin verrattuna on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon 
suuret eroavaisuudet esimerkiksi teknologisissa haasteissa. Älylasit ovat yhä 
niin teknologisen diffuusion eli leviämisen, kuin myös tuotteen elinkaaren, al-
kuvaiheissa, jolloin on tärkeää tutkia ihmisten motivaatioita käyttää tai olla 
käyttämättä jotakin tiettyä teknologiaa (Rauschnabel & Ro, 2016). Kappale 3.5.2 
käsittelee tarkemmin älylasien ja lisätyn todellisuuden sovellusten ensimmäisiä 
käyttäjiä. 

Rauschnabel, Brem ja Ro (2015) määrittelevät medialaitteiden kehityksessä 
viisi eri sukupolvea. Ensimmäistä sukupolvea he nimittävät offline mediaksi, 
jossa tiedonvälitys tapahtui yksisuuntaisesti esimerkiksi sanomalehden, radion 
tai television kautta. Vaikka tietokoneita oli jo tässä vaiheessa, tieto oli olemassa 
ainoastaan tallennusvälineissä, kuten levykkeissä. Toista sukupolvea nimite-
tään Web 1.0:ksi. World Wide Webin myötä kahdensuuntainen kommunikaatio 
oli mahdollista, mutta yhä suurin osa sisällöstä oli ammattimaisten organisaa-
tioiden tuottamaa ja käyttäjän rooli oli hyvin passiivinen. Kolmas sukupolvi 
taas nimitetään Web 2.0:ksi. Termillä viitataan paitsi teknologiseen kehitykseen 

myös ajattelutavan muutokseen. Web 2.0:n myötä käyttäjän rooli muuttui pel-
kästä sisällönkuluttamisesta myös sisällöntuottamiseen. Käyttäjät verkostoitui-
vat sosiaalisen median kautta yhteisöiksi, ja tämä kehitys yhdessä mobiililait-
teiden ja kannettavien tietokoneiden kanssa johti neljänteen sukupolveen, jossa 
teknologia ja sosiaalinen media ovat tulleet pysyväksi ja aina saatavilla olevaksi 
osaksi yhteiskuntaa. Tämän tutkielman kannalta kiinnostavinta on tuleva viides 
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sukupolvi, jossa puettavat lisätyn todellisuuden laitteet tulevat yhdistämään 
oikeita fyysisiä ja virtuaalisia keinotekoisia todellisuuksia, joista erityisesti mai-
nitaan aiemmin kuvaillut älylasit. Huomionarvoista on, että lukuisat muut pu-
ettavat teknologiat, kuten älykellot, älyrannekkeet ja älyvaatteet, kuuluvat nel-
jänteen sukupolveen, koska niitä ei lasketa lisättyyn todellisuuteen. Määritel-
män mukaan myöskään virtuaalitodellisuus ei siis kuuluisi viidenteen suku-
polveen. (Rauschnabel, Brem & Ro, 2015). 
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3 LIIKETOIMINTAMALLIT YLEISESTI JA LISÄTYN 
TODELLISUUDEN KONTEKSTISSA 

Lisätyn todellisuuden kaupallisten mahdollisuuksien ymmärtämiseksi tässä 
tutkielmassa tutkitaan, millaisia piirteitä lisätyn todellisuuden ohjelmistojen 
liiketoimintamalleilla on. Aiheen tutkiminen vaatii kuitenkin aluksi liiketoimin-
tamalli- käsitteen tuntemisen. Liiketoimintamalli sisältää käsitteenä lisättyä to-
dellisuuttakin enemmän määritelmiä. Ensimmäinen kappale vastaa kysymyk-
seen, mikä on liiketoimintamalli. Toinen kappale tarkastelee liiketoimintamal-
lien suhdetta IT-alaan, ja kolmas kappale johdattelee aiheen käsittelyä lisätyn 
todellisuuden kontekstiin. Sitä seuraavat neljä kappaletta käsittelevät liiketoi-
mintamallin osa-alueita yleisellä tasolla kaikkiin liiketoiminnan aloihin sovel-
tuen sekä lisättyyn todellisuuteen perustuvien ohjelmistojen liiketoimintamal-
lien kontekstissa.   

3.1 Liiketoimintamallin määrittely 

Liiketoimintamallin määritelmien kenttä on kirjava ja monitulkintainen. Toisi-
naan sitä myös käsitellään itsestäänselvyytenä, jolloin tutkimukset jättävät ko-
konaan määrittelemättä sen tarkoitusta tai sisältöä. Zott, Amitt ja Massa (2011) 
tutkivat liiketoimintamalleja käsittelevistä akateemisista artikkelista yhteensä 
103:a tutkijoiden asettamat kriteerit täyttänyttä vertaisarvioitua artikkelia. Tut-
kimus paljasti, että yli kolmanneksessa (37%) liiketoimintamallia ei oltu määri-
telty lainkaan, 44% sisälsi määritelmän tai jonkinlaisen konseptin, ja 19% artik-
keleista lainasi ainoastaan aiempia tutkimuksia määrittelyn osalta. Tutkijat 
myös huomauttavat, että määritelmien eroavaisuudet mahdollistavat eriävien 
tulkintojen tekemisen, mikä entisestään hankaloittaa aiheen ymmärtämistä. 
(Zott, Amitt & Massa, 2011). 

Myös Magretta (2002) huomauttaa, että liiketoimintamallin on epäselvästi 
käytetty käsite, jota voidaan toisaalta käyttää kattamaan lähestulkoon mitä ta-
hansa. Omassa määritelmässä Magretta kuvaa liiketoimintamallia yrityksen 
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toimintaa kuvailevaksi tarinaksi, joka määrittelee asiakassegmentin, asiakasar-
von, tulot ja kulut. (Magretta, 2002). Magrettan määritelmä on kuitenkin puut-
teellinen, sillä asiakkaiden ja liikevoittolaskelmien perusteella ei varsinaisesti 
kykene luomaan kokonaisvaltaista tarinaa yrityksen toiminnasta.   

Chesbrough'n ja Rosenbloomin (2002) mukaan liiketoimintamalli toimii 
viitekehyksenä taloudellisen arvon luomisessa asiakkaiden ja markkinoiden 
kautta. Tämä arvo tuotetaan erityisesti teknologisista kehityksistä ja sen tarjoa-
mista mahdollisuuksista. Chesbrough ja Rosenbloom myös määrittelevät liike-
toimintamallien muodostuvan kuudesta elementistä: (1) arvolupaus, (2) mark-

kinasegmentti, (3) arvoketju, (4) kulurakenne ja tuottopotentiaali, (5) arvover-
kosto ja (6) kilpailustrategia. Nämä elementit pohjautuvat osittain Afuahin ja 
Tuccin (2001, s. 45-67) näkemykseen liiketoimintamalleista, joskin Chesbrough 
ja Rosenbloom kritisoivat Afuahin ja Tuccin esittelemän kahdeksan elementin 
kuvaavan pikemminkin strategisia päätöksiä kuin liiketoimintamalleja. (Ches-
brough & Rosenbloom, 2002). 

Osterwalder, Pigneur ja Tucci (2005) niin ikään tarkastelevat liiketoimin-
tamalleja työkaluna, joka käsitteellistää sen muodostamia elementtejä ja niiden 
välisiä suhteita. Heidän mukaan liiketoimintamalli on myös ”kuvaelma arvosta, 
jota yritys tuottaa yhdelle tai usealle asiakassegmentille, sekä yrityksen arkki-
tehtuurista, suhdepääomasta ja yhteistyökumppaniverkostosta, joiden avulla 
arvo luodaan, markkinoidaan ja toimitetaan perille tuottavien ja vakaiden tulo-
virtojen saavuttamiseksi.” (Osterwalder, Pigneur & Tucci, 2005, s. 17-18). Sel-
keyden vuoksi määritelmää on hyvä paloitella pienempiin osiin. Määritelmässä 
mainitaan ensiksi arvo, jota yrityksen tuottamat tuotteet ja palvelut muodosta-
vat. Toiseksi huomioidaan asiakassegmentit, joille tämä arvo tuotetaan. Kol-
mantena huomiona määritelmästä on havaittavissa yrityksen infrastruktuurin 
kannalta oleelliset arkkitehtuuri ja yhteistyökumppanit. Samalla myös niiden 
tehtävät arvoketjussa ilmenevät määritelmässä. Viimeisenä kohtana mainitaan 
tuottavat ja vakaat tulovirrat, jotka kumpikin viittaavat kannattavaan liiketoi-
mintaan, jossa tulot ovat suuremmat kuin kulut. 

Osterwalder ja Pigneur (2010) määrittelevät Business Model Canvasin, 
jonka muodostavat yhdeksän elementtiä. Osterwalderin, Pigneurin ja Tuccin 
(2005) aiemmassa kappaleessa tarkasteltuun määritelmään perustuen nämä yh-
deksän kohtaa jakautuvat neljään luokkaan, jotka ovat: (1) tarjooma, (2) asiak-
kaat, (3) infrastruktuuri ja (4) taloudellinen elinkykyisyys. Business Model Can-
vasin mukaan tarjooma muodostuu arvolupauksesta, jolla tarkoitetaan sitä ar-
voa, jota tuote tai palvelu pyrkii tarjoamaan asiakkaalle. Asiakas- luokkaan 
kuuluu kolme elementtiä, jotka ovat asiakassegmentit, jakelukanavat sekä asia-
kassuhteet. Toisin sanoen, asiakas- luokka kattaa asiakaskunnan määrittelyn, 

miten heidät tavoitetaan ja miten asiakassuhteita hallitaan. Infrastruktuuri 
muodostuu avainresursseista, avaintoiminnoista sekä avainkumppanuuksista. 
Näiden tehtävä on osoittaa, miten yritys tuottaa luvatun arvon ja asiakkaiden 
hallinnan toimien silti taloudellisesti kannattavasti. Neljänteen luokkaan, talou-
delliseen elinkykyisyyteen, kuuluvat kulurakenne sekä tulovirrat, joiden avulla 
pyritään tunnistamaan tuotannontehostamiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä 
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hyödyntämään tarvittaessa uusia ansaintamalleja. (Osterwalder & Pigneur, 
2010). 

Osterwalder, Pigneur ja Tucci (2005) toteavat aiempaan tutkimukseen pe-
rustuen, että liiketoimintamalleja käsitellään usein ilman syvempää ymmärrys-
tä sen tarkoituksesta tai mahdollisuuksista. Tutkijat tunnistavat kirjallisuudesta 
kolme kategoriaa, joilla liiketoimintamalleja tarkastellaan. Ensimmäiseen kate-
goriaan kuuluvat määritelmät, joissa liiketoimintamallista muodostetaan abst-
rakteja, yleisesti kaikkeen liiketoimintaan sopivia käsityksiä. Toisessa kategori-
assa ovat määritelmät, jotka luokittelevat yhteen oikeissa yrityksissä ilmeneviä, 

tiettyjä yhteisiä ominaispiirteitä sisältäviä liiketoimintamalleja. Esimerkiksi 
kuukausimaksullisten suoratoistopalveluiden liiketoimintamalleissa ilmenee 
monia yhtäläisyyksiä. Viimeisessä kategoriassa ovat osittain tai konseptin tasol-
la yksittäisten yritysten liiketoimintamalleja tarkastelevat tutkimukset. (Oster-
walder, Pigneur & Tucci, 2005). Myöhemmin tässä tutkielmassa tarkastellaan 
lisättyyn todellisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja ensimmäisenä kuvail-
lun tarkastelunäkökulman kautta. Syy tälle päätökselle on se, että tähän men-
nessä lisättyyn todellisuuteen kehitettyjä sovellustapoja on vielä verrattain vä-
hän, sekä se, että älylasit tulevat todennäköisimmin muuttamaan tarjontaa mo-
nella tavoin. Siksi on hyödyllisempää tarkastella yleisesti lisätyn todellisuuden 
mahdollisuuksia, kuin yksittäisiä sovelluksia. 

Jensen (2014) huomauttaa, että liiketoimintamalleja tarkastellaan kirjalli-
suudessa myös useasta eri näkökulmasta. Yksi on kuvaava näkökulma, jossa 
pyritään yleisesti kuvaamaan mitä liiketoimintamallit ideaalisti ovat, sekä ym-
märtämään mistä liiketoimintamallit muodostuvat ja mihin ne rajoittuvat. Toi-
nen on toiminnollinen näkökulma, joka taas kuvaa miten liiketoimintamallit 
toimivat esimerkiksi sen tehtävien ja käyttötarkoitusten perusteella. Kolmas 
näkökulma on pragmaattinen näkökulma, jossa liiketoimintamalleja tarkastel-
laan käytännön kautta tarkkojen määritelmien sijaan. Neljäs näkökulma, syste-
maattinen näkökulma, tarkastelee liiketoimintamallien suhteita sisään- ja ulos-
päin, esimerkiksi yrityksen sisäisiin resursseihin tai ulkoiseen ympäristöön. Jen-
senin mukaan erilaiset näkökulmat tulisi kuitenkin nähdä toisiaan täydentävinä, 
sillä ne auttavat luomaan paremman ymmärryksen liiketoimintamallien kaltai-
sesta monimutkaisesta kokonaisuudesta. (Jensen, 2014). 

Tähän asti tässä tutkielmassa tutkituissa määritelmissä liiketoimintamalle-
ja on kuvailtu tarinoiksi, työkaluiksi, viitekehyksiksi ja konsepteiksi. Al-Debei, 
El-Haddadeh ja Avison (2008a) tarkastelevat 18:aa eri määritelmää, ja tunnista-
vat niistä 10 erilaista suuntaviivaa, joiden perusteella he päätyvät luomaan 
oman, olemassa olevaa tutkimusta yhdistelevän määritelmänsä liiketoiminta-
mallista. Heidän mukaan (s. 8) ”liiketoimintamalli on abstrakti kuvaus organi-

saatiosta, olkoot käsitteellinen, tekstuaalinen ja/tai graafinen, sen kaikista oleel-
lisista toisiinsa liittyvistä arkkitehtuurisista, yhteistyöllisistä ja taloudellisista 
yrityksen nykyisellään ja tulevaisuudessa suunnittelemista ja kehittämistä jär-
jestelyistä, kuten myös kaikista ydintuotteista ja/tai -palveluista, joita yritys 
tarjoaa tai tulee tarjoamaan, perustuen näihin järjestelyihin, joita tarvitaan sen 



29 

 

strategisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi”. (Al-Debei, El-
Haddadeh & Avison, 2008a). 

Siinä, missä Jensenin (2014) mukaan erilaiset näkökulmat ovat sallittuja, 
Al-Debein, El-Haddadehin ja Avisonin (2008a) edellä esitelty määritelmä pyrkii 
yhdistämään aiempaan tutkimukseen perustuvat erilaiset näkökulmat yhteen 
määritelmään. Se kattaa myös erilaiset esitysmuodot, sekä osoittaa tutkijoiden 
näkemyksen mukaisesti liiketoimintamallien oleellisimmat elementit: yrityksen 
tarjoamat tuotteet ja palvelut, arkkitehtuurin, yhteistyöverkoston ja taloudelli-
set aspektit. (Al-Debei, El-Haddadeh & Avison, 2008a). Al-Debein, El-

Haddadehin ja Avisonin (2008b) matkapuhelinverkkoja ja teleoperaattoreja tar-
kastelevassa tutkimuksessa tutkijat määrittelevät liiketoimintamalleja kuvaa-
maan V4-mallin, jonka neljä luokkaa kattavat arvolupauksen (Value Propositi-
on), verkoston (Value Network), infrastruktuurin (Value Architecture) ja talou-
dellisen puolen (Value Finance).  Al-Debei ja Fitzgerald (2010) taas määrittele-
vät tarkemmin V4-mallin luokkien sisältämät elementit. Al-Debei ja Avison 
(2010) viimeistelevät liiketoimintamallin konseptin yhtenäiseksi viitekehykseksi.  

Tässä tutkielmassa lisättyyn todellisuuteen perustuvien ohjelmistojen lii-
ketoimintamalleja tarkastellaan Business Model Canvasin avulla, koska sen 
käyttö on yleistynyt viimeisten vuosien aikana. Samalla sen sisältöä on käsitelty 
varsinkin Osterwalderin ja Pigneurin toimesta lukuisissa artikkeleissa, kun taas 
esimerkiksi V4-mallin käsittely on tapahtunut osittain vain tiettyjen IT-alojen, 
kuten telekommunikaatioalan kontekstissa. Business Model Canvasin avulla 
tässä tutkielmassa pyritään määrittelemään yleisesti lisättyyn todellisuuteen 
perustuvien ohjelmistojen liiketoimintamallien ominaispiirteet, mutta mahdol-
lisuuksien mukaan tunnistamaan myös tärkeimmät erot muihin teknologioihin. 

3.2 Informaatioteknologian ja liiketoimintamallien suhde 

Ennen liiketoimintamallin elementtien tarkempaa tarkastelua varsinkin lisätyn 
todellisuuden kontekstissa, on hyvä tunnistaa liiketoimintamallien suhde in-
formaatioteknologiaan. Käsite liiketoimintamalli yleistyi 1990-luvun lopulla 
samoihin aikoihin Internet-buumin kanssa. ICT-alan kehittyminen mahdollisti 
uusien liiketoimintamallien synnyn, mikä yhtäaikaisen kasvukehityksen kanssa 
selittää, miksi ICT-ala liitetään vahvasti liiketoimintamalleihin. (Osterwalder, 
Pigneur & Tucci, 2005). Jensenin (2014) mukaan Internetin kaupallistaminen 
olikin suuri tekijä liiketoimintamallien määritelmien kasvamiselle. Al-Debein, 
El-Haddadehin ja Avisonin (2008a) mukaan kehitys on jatkunut myös vuositu-

hannen vaihteen jälkeen, ja erityisesti Internet ja mobiiliteknologiat ovat lisän-
neet liiketoimintamallien merkitystä. Samalla myös tiedon ja informaation mer-
kitys liiketoiminnassa on kasvanut digitalisaation myötä. Esimerkki ICT:n 
mahdollistamista uusista liiketoiminnan mahdollisuuksista on nähtävissä esi-
merkiksi siinä, että kun ennen ei tarvittu suurta pääomaa liiketoiminnan aloit-
tamiseksi, digitalisaatio on mahdollistanut yrittäjyyden pienelläkin pääomalla.  
(Al-Debei, El-Haddadeh & Avison, 2008a).  



30 

 

Digitaalisen liiketoiminnan haasteet ovat luoneet ongelman liiketoiminta-
strategian muuntamiseen liiketoimintaprosesseissa. Al-Debein, El-Haddadehin 
ja Avisonin (2008a) mukaan perinteisten toimialojen johtajat ovat tässä koke-
neempia ja osaavampia, kun samanaikaisesti digitaalisessa liiketoiminnassa 
haastetta luo se, että kyseessä on dynaaminen ja monimutkainen ala, jossa kil-
pailijoita on paljon, markkinat ovat maailmanlaajuiset ja epävarmuus on läsnä 
kaiken aikaa. Al-Debei, El-Haddadeh ja Avison uskovat, että liiketoimintamalli 
on luotu ennen kaikkea sovittamaan yhteen strateginen ja operatiivinen toimin-
ta, joihin kumpaankin liiketoimintamalli on vahvasti yhteydessä. Strategiaa 

käytetään liiketoimintamallin luomiseen, kun taas prosessit johdetaan liiketoi-
mintamallin perusteella. Digitaalisen liiketoiminnan maailmassa selviytyäkseen 
yrityksen tulisi ymmärtää näiden kolmen käsitteen suhteet sekä sovittaa ne yh-
teen. (Al-Debei, El-Haddadeh & Avison, 2008a). Myös Osterwalderin, Pigneurin 
ja Tuccin (2005) mukaan liiketoimintamalli voi johtaa strategian ja toimintojen 
integraatioon, sekä luomaan ymmärrystä liiketoimintamallin ja IT:n välille. 
Gordjinin ja Akkermansin (2001) mukaan liiketoiminnan ja IT:n tiukempi integ-
raatio on hyvin havaittavissa elektronisessa liiketoiminnassa, ja voisi hyödyttää 
muitakin aloja. 

Veitin ja muiden (2014) mukaan liiketoimintamalli toimii työkaluna liike-
toiminnan suunnittelussa, esittämisessä ja arvioinnissa erityisesti IT:n mahdol-
listamilla ja digitaalisilla aloilla. He esittelevät kolme tapaa, joilla IT ja liiketoi-
mintamallien yhteensovitusta on tutkittu: (1) liiketoimintamallit IT-aloilla, (2) 
digitaaliset liiketoimintamallit ja (3) IT:n tuki liiketoimintamalleille. Ensimmäi-
sellä tavalla tarkoitetaan IT-alojen yritysten omia liiketoimintamalleja. Toisen 
kohdan digitaalisilla liiketoimintamalleilla tarkoitetaan malleja, joissa teknolo-
gian avulla kyetään luomaan uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa ja luoda tu-
loja. Esimerkiksi median, logistiikan, vähittäiskaupan ja rahoituksen alojen lii-
ketoimintamalleista suurin osa on digitaalisia. (Veit ym., 2014). Liiketoiminta-
mallia tukeva IT on havaittavissa käytännössä millä tahansa toimialalla, sillä IT 
on lähes poikkeuksetta läsnä yrityksen toiminnoissa tavalla tai toisella.  

O'Reilly (2007) huomauttaa, että yksi Internetin ominaispiirre on se, että 
kyse on tuotteen sijaan palvelusta, mikä johtaa muutoksen ajattelutavassa. 
Verkkosivun teknisen toteutuksen sijaan tärkeämpää on käyttäjäkokemus. Sa-
malla yrityksen toimintojen tulee olla suuremmassa merkityksessä, ja palvelua 
tulee kehittää vastaamaan käyttäjien kasvaviin tarpeisiin. Internet-palveluita 
leimaa myös se, että yhä useammin käyttäjät ovat kehittämässä palvelua tai 
tuottamassa sisältöä siihen. Aiemmin pikaisesti käsitelty Web 2.0 mahdollistaa 
entisestään uusien mahdollisuuksien ja liiketoimintamallien synnyn esimerkiksi 
muita palveluja yhdistämällä uusiksi kokonaisuuksiksi. Muun muassa lukuiset 

hotelli- tai lentovarauspalvelut yhdistelevät eri matkailualan yritysten tar-
joomat yhteen palveluun asiakkaan vertailtavaksi. (O'Reilly, 2007). 

Chesbrough'n ja Rosenbloomin (2002) mukaan yrityksen liiketoimintamal-
lia tulisi muuttaa silloin, kun nykyinen olemassa oleva malli ei mahdollista uu-
den teknologian kaupallistamista tai tietyn markkinamahdollisuuden tavoitte-
lua. Liiketoimintamallin muuttamisen tarve voi syntyä myös tarkastelemalla ja 
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tunnistamalla kilpailijoiden toimivimpia malleja. O'Reilly (2007) totesi vuonna 
2007, että Microsoftin on muokattava liiketoimintamalliaan käyttöjärjestelmäli-
senssien myynnistä kilpailijoidensa, kuten Googlen, suuntaan. Ilmaisen Win-
dows 10:n myötä on havaittavissa, että Microsoftin liiketoimintamalli onkin 
muuttunut lisenssien myynnistä Microsoftin omien ja kolmansien osapuolien 
ohjelmistojen ja mainosten myymiseen uudessa käyttöjärjestelmässä. Osterwal-
derin ja Pigneurin (2013) mukaan täysin uusien liiketoimintamallien luominen 
on kuitenkin toimivien, olemassa olevien mallien väliltä valitsemista haasta-
vampi ongelma. Tämä johtuu heidän mukaan arviointi- ja valitsemisprosessien 

puutteesta.  
Veitin ja muiden (2014) mukaan tietokoneavusteisten liiketoiminnan 

suunnittelutyökalujen kehitykselle olisi tarvetta, sillä nykyisellään tarjoaa apua 
lähinnä visualisoinnille ja talouslaskelmille. Osterwalder ja Pigneur (2013) eh-
dottavat tällaisten työkalujen parannuskohteita muun muassa prototyyppien, 
simulaatioiden, iteraatioiden ja erilaisten liiketoimintamalliversioiden luomi-
seen ja vertailuun. Tietojärjestelmäalan tutkimus on kirjoittajien mukaan mer-
kittävässä roolissa auttamaan ymmärtämään, kuinka nämä suunnittelutyökalut 
ja -tekniikat voivat olla hyödyksi strategisten liiketoimintapäätösten tekemises-
sä. Mahdollisia hyötyjä voisi olla liiketoiminnan suunnittelun nopeutuminen ja 
helpottuminen, niin kuin tekniikan alalla ja arkkitehtuurissa on ollut huomatta-
vissa tietokoneavusteisten työkalujen käytön myötä. (Osterwalder & Pigneur, 
2013). 

3.3 Yleisesti lisätyn todellisuuden liiketoimintamalleista 

Lisättyyn todellisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja tarkastellessa on myös 
huomioitava sen eri näkökulmat esimerkiksi sovellusten ja laitteistojen perspek-
tiiveistä. Tässä tutkielmassa tutkitaan ainoastaan lisättyyn todellisuuteen perus-
tuvan ohjelmistoalan liiketoimintamalleja, koska esimerkiksi laitteistojen liike-
toimintamalleja ei ole tutkittu juurikaan, ja niiden tutkiminen tässä tutkielmassa 
ei olisi kirjallisuuskatsauksen tavoitteiden mukaista. Lisätyllä todellisuudella on 
suuremman datan käytön ja langattomien teknologioiden kannalta vaikutuksia 
myös esimerkiksi telekommunikaatioalaan, mutta sen roolin ollessa lähinnä 
sovellusten ja laitteistojen arvonluonnin tukitoimintona, tämä tutkielma jättää 
kyseisen alan tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimuskysymykseen vastaamiseen 
haasteen luo se, että lisätyn todellisuuden eri ohjelmistojen arvolupaukset, asia-
kassegmentit ja ansaintamallit vaihtelevat eri tyyppisten sovellusten ja toimialo-

jen mukaan. Kaikkien lisättyyn todellisuuteen perustuvien ohjelmistojen yleis-
täminen yhteen liiketoimintamalliin on käytännössä mahdotonta. Seuraavat 
kappaleet käsittelevätkin yleisellä tasolla mitä yhteisiä ominaispiirteitä lisätyn 
todellisuuden sovelluksilla on. 

On kuitenkin hyvä nostaa yksi esimerkki, jossa on havaittavissa niin tar-
jooman, asiakkaiden, yrityksen infrastruktuurin kuin taloudellisten aspektien 
roolit ja suhteet toisiinsa. Lisätyn todellisuuden selaimien, kuten Wikituden ja 
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LayAR:in, tarjooma on suunnattu sekä kuluttajille että yrityksille. Käyttäjille 
palvelu antaa lisätietoa sensoridataan, kuten sijaintiin ja kameran näkymään 
perustuen lisätietoa esimerkiksi lähellä sijaitsevista ravintoloista tai sanomaleh-
tiin painetuista mainoksista, jotka lisätyn todellisuuden avulla niin sanotus-
ti ”syntyvät eloon”. Käyttäjille sovelluksen lataaminen ja käyttö ovat ilmaista. 
Liaon (2014) mukaan muun muassa edellä mainitut sovellukset tarjoavat myös 
valmiita ohjelmistokehitystyökaluja (SDK), joiden avulla markkinoijat ja ohjel-
mistokehittäjät voivat luoda omia lisätyn todellisuuden sovelluksia. Yritys-
asiakkaiden rooli onkin näissä liiketoimintamalleissa suurin, sillä he rahoittavat 

selainten toiminnan, ja sitä myötä ohjelmistoyrityksen avaintoiminnosta, eli 
ohjelmistokehityksestä muodostuvat kustannukset. Selaimet tarjoavat myös 
markkinointikampanjien analysointiin oheispalveluita.  (Liao, 2014).  

3.4 Tarjooma 

3.4.1 Tarjooma yleisesti 

Edellisessä kappaleessa esitellyn Business Model Canvasin (Osterwalder & 
Pigneur, 2010) ensimmäinen pääelementti on tarjooma, joka koostuu ainoastaan 
yhdestä alaelementistä, jota nimitetään arvolupaukseksi. Kotlerin ja Kellerin 
(2009) mukaan aineettomia hyötyjä tarjoavasta arvolupauksesta tulee fyysinen 
tarjooman kautta, mikä voi olla tuotteiden ja palveluiden lisäksi tietoa ja koke-
muksia, sekä näiden yhdistelmiä. Heidän mukaansa ”arvolupaus on julistus 
kokemuksesta, jonka asiakas tulee saavuttamaan yrityksen tarjoomasta ja suh-
teestaan toimittajaan” (Kotler & Keller, 2009, s. 163).  Osterwalderin ja 
Pigneurin mukaan arvolupauksen avulla yritys pyrkii perustelemaan sitä arvoa, 
jota yritys haluaa tarjota asiakkaille. Tämä arvo voi syntyä muun muassa asiak-
kaan ongelmaan tai muuhun tarpeeseen vastaamisesta. Samalla arvolupauksen 
tehtävä on myös erottaa yritys ja sen tuotteet kilpailijoista. (Osterwalder & 
Pigneur, 2010). Afuahin ja Tuccin (2001, s. 48) mukaan tuote voi voittaa kilpaili-
jansa erottautumalla tai matalien kustannusten ja sitä myötä matalamman hin-
nan avulla. 

Osterwalderin ja Pigneurin (2010) mukaan erityisesti uusien teknologia-
tuotteiden tapauksessa arvolupauksella voidaan täyttää täysin uusi tarve. Täy-
sin uuden arvolupauksen luomista tavallisempaa on luvata kilpailijoiden rat-
kaisuihin nähden parempaa tuotetta tai palvelua. Tämä on saavutettavissa esi-
merkiksi paremman tehokkuuden, käytettävyyden, houkuttelevamman desig-

nin tai jonkin muun ominaisuuden avulla. Myös tarjooman parempi saavutet-
tavuus (esimerkiksi ajasta ja/tai paikasta riippumatta), personointi asiakkaan 
tarpeisiin sekä tuotteisiin kuuluvat tai erikseen saatavilla olevat palvelut, kuten 
laitteiden huolto, voivat olla erottavia tekijöitä kilpailijoihin nähden. Hyvin 
oleellisia ovat kilpailukykyisemmän hinnan lisäksi hinnoittelumallit, joita ku-
vaillaan tarkemmin tulovirtojen yhteydessä kappaleessa 3.7. Toisaalta asiak-
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kaalle hintaa oleellisempaa voi olla kustannuksien tai riskien pienentäminen. 
(Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Chesbrough'n ja Rosenbloomin (2002) mukaan liiketoimintamallin suun-
nittelu lähtee arvolupauksen kehittämisestä, jossa määritellään tarjooma, sekä 
miten asiakas voi sitä hyödyntää. Afuah ja Tucci (2001, s. 50) huomauttavat 
tuotteen ajoituksesta; ensimmäinen uusinta teknologiaa hyödyntävä tuote omaa 
kilpailuedun vanhaa teknologiaa hyödyntäviin kilpailijoihin. Tämä toki liittyy 
esimerkiksi aiemmin mainittuun tuotteen tehokkuuteen. Al-Debei ja Fitzgerald 
(2010) määrittelevät V4-mallin mukaisen arvolupauksen muodostuvan kolmes-

ta kohdasta, jotka ovat (1) tuote/palvelu, (2) tavoiteltu arvo ja (3) kohde-
segmentti, joka Business Model Canvasin puitteissa kuuluu kuitenkin omaan 
elementtiinsä, jota käsitellään seuraavassa kappaleessa. Al-Debein ja Fitzgeral-
din mukaan tavoiteltu arvo voi olla hedonistista tai hyödyllistä laatua, tai ta-
loudellista hyötyä. Tarkemmin eroavaisuuksia Business Model Canvasiin ei 
liene tämän tutkielman puitteissa tarpeellista tarkastella, mutta yksi hyvä lisä-
huomio on tarjooman yksityisyys ja tietoturva. (Al-Debei & Fitzgerald, 2010). 

3.4.2 Lisättyyn todellisuuteen perustuvien ohjelmistojen tarjooma 

Tarjooman voi siis tuottaa kilpailijansa enemmän arvoa kahdella tavalla: hin-
nalla tai erottautumalla. Kuten kappaleessa 2.4.1 käsiteltiin, lisätyn todellisuu-
den käyttötavat, ja sitä myötä erilaisten sovellusten ja palveluiden erottautu-
mismahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Vuonna 2011 älypuhelimille ja taulu-
tietokoneille tarkoitetuista lisätyn todellisuuden sovelluksista 38% oli matkai-
lualan sovelluksia, mikä oli ylivoimaisesti muita sovelluskauppojen kategorioi-
ta suurempi prosenttiluku (Bernardos & Casar, 2011).  

Billinghurst, Clark ja Lee (2015, s. 75) huomauttavat kuitenkin, että lisätyn 
todellisuuden käytöstä on tähän mennessä saatu ainoastaan pieni silmäys, ja 
tulevaisuudessa se tulee tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia luoda lukuisille 
toimialoille uusia lisätyn todellisuuden kokemuksia. Näin ollen myös muiden 
kategorioiden sovellukset (sekä yleisesti ottaen kaikki muutkin ohjelmistot) 
yleistynevät lisätyn todellisuuden yleistyessä. On hyvä huomata, että lisätyn 

todellisuuden ohjelmiston julkaisijan ei välttämättä tarvitse olla IT-alan yritys, 
vaan kyse voi olla minkä tahansa alan toimijasta, joka on joko kehittänyt itse 
ohjelmiston tai ulkoistanut sen valmistuksen toiselle yritykselle. 

Hessin ja muiden (2012) mukaan ohjelmistoalalla on moniin perinteisiin 
toimialoihin verrattuna monia erityispiirteitä. Ensinnäkin, ohjelmistoalalla asi-
akkaat ja kilpailijat ovat usein kaikkialta maailmasta. Kotimarkkinoilla on vain 
pieni merkitys. Ohjelmistoalalla on myös yleistä niin kutsuttu verkosto-efekti, 
jolla tarkoitetaan suurista käyttäjämääristä syntyvää kilpailuetua. Kolmas tär-
keä erityispiirre on se, että ohjelmistoalalla rajakustannukset, eli ohjelmiston 
asiakasmäärän kasvattamisesta syntyvät kulut ovat lähes olemattomat. (Hess 
ym., 2012).  

Vaikka tässä tutkielmassa tutkitaan erityisesti ohjelmistoalaa, ohjelmisto-
jen käyttö ja hyödyt ovat mahdollisia ainoastaan laitteistojen kautta, ja siksi on 
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hyvä selventää myös, miten lisätyn todellisuuden laitteet luovat arvoa. Niin 
sovellukset kuin laitteet voivat luoda arvoa niin digitaalisiin (esimerkiksi pelit) 
kuin myös fyysisiin (esimerkiksi kirurgia) tuotteisiin ja palveluihin. Samalla 
lisätyn todellisuuden rooli arvonluonnissa voi olla joko sisäinen eli yrityksen 
toimintoihin liittyvä, tai ulkoinen eli asiakkaalle arvoa luova (Rauschnabel, 
Brem & Ro, 2015). 

Rauschnabelin, Bremin ja Ron (2015) mukaan älylasien (suurelta osin so-
veltuen myös muihin lisätyn todellisuuden laitteisiin) sovellukset voivat täyttää 
kolme tärkeää tarvetta. Ensimmäinen näistä tarpeista on luokiteltavissa katego-

riaan utilitaristisiin tekijöihin, joilla tarkoitetaan yritysten ja kuluttajien koke-
maa hyötyä lisätyn todellisuuden sovelluksista. Näitä hyötyjä ovat esimerkiksi 
pelkästään tarpeellisen tiedon näyttäminen, tiedon automaattinen hakeminen 
tietokannoista ja Internetistä, sekä käsien vapautuminen esimerkiksi tietoko-
neiden tai älypuhelimien syötelaitteista. (Rauschnabel, Brem & Ro, 2015). Kä-
sien vapautuminen ei luonnollisestikaan toteudu älypuhelimille suunnatuissa 
lisätyn todellisuuden sovelluksissa. Myös lisätyn todellisuuden ubiikkius (läs-
nä-äly- teorian mukaisesti) mahdollistaa ohjelmistojen ja laitteiden käytön käy-
tännössä missä tahansa, milloin tahansa, mikä voidaan myös laskea hyödyksi. 

Toinen tarve Rauschnabelin, Bremin ja Ron (2015) mukaan ovat hedonisti-
set tekijät, joilla tarkoitetaan tunteisiin vetoavaa arvoa. Suurin osa vapaa-ajan 
sovelluksista kuuluu tähän kategoriaan. Luonteva esimerkki hedonistisesta ar-
vosta ovat pelit ja viihde, joita käsiteltiin jo aikaisemmin kappaleessa 2.4.1. Pe-
leissä on mahdollista hyödyntää virtuaalisten elementtien lisäksi pelaajien vä-
listä kollaboraatiota, informaation suodattamista ja käsien vapauttamista pois 
ohjaimista. Kolmas tarve on luokiteltavissa kategoriaan sosiaaliset tekijät, jota 
Rauschnabel, Brem ja Ro käsittelevät pääasiassa laitteiden, ja niiden sosiaalisen 
hyväksynnän näkökulmasta. Lisätyn todellisuuden sovellukset voivat täyttää 
erinäisiä sosiaalisia tarpeita esimerkiksi integraatiolla sosiaaliseen mediaan.  

Utilitarististen, hedonististen ja sosiaalisten tarpeiden pohjalta lisätyn to-
dellisuuden ohjelmistokehittäjien on mahdollista luoda lukuisia erilaisia arvo-
lupauksia yritysten liiketoimintaan ja ihmisten arkeen tarjoomillaan. Poppin 
(2011) sekä Burkhartin ja muiden (2012) mukaan ohjelmistoalan yrityksen tar-
jooma voi ohjelmistojen, kuten mobiilisovellusten, lisäksi koostua erilaisista 
tukipalveluista ja konsultoinnista. Poppin mukaan yritykset voivat valita useita 
erilaisia tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiä ja luoda näistä yhteisen, niin sa-
notun ”hybridiliiketoimintamallin”, minkä avulla yritys voi luoda paremman 
kilpailuedun. Burkhartin ja muiden mukaan jokaiselle ohjelmistoille ja oheis-
palveluille täytyy taas olla omat liiketoimintamallinsa, joskin tutkijat tunnista-
vat ohjelmistotuotteiden ja palveluiden läheisen suhteen toisiinsa. Lisätyn to-

dellisuuden kontekstissa on niin ikään mahdollista tarjota lisäpalveluita, kuten 
konsultointia, varsinkin siksi, että kyseessä on uusi teknologia. Tässä tutkiel-
massa tarkastellaan kuitenkin pelkästään lisätyn todellisuuden ohjelmistotuot-
teiden liiketoimintamalleja.  
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3.5 Asiakkaat 

3.5.1 Asiakkaat yleisesti 

Business Model Canvasin toinen pääelementti ovat asiakkaat, joiden arvo yri-
tysten näkökulmasta on kasvanut entisestään asiakaslähtöisen liiketoiminta -
ajattelun myötä. Osterwalderin ja Pigneurin (2010) mukaan asiakas- elementin 
muodostavat asiakassegmentit, jakelukanavat sekä asiakassuhteet, joista asia-
kassegmentit kattavat ne kohdeasiakkaat, joita yritys pyrkii aiemmassa kappa-
leessa esitellyllä arvolupauksella tavoittamaan. Asiakassegmentti voi olla ylei-
sesti kaikki yritys- tai kuluttaja-asiakkaat. Asiakassegmentti voi myös muodos-
tua yhdestä tai useammasta tiettyjen yhteisten piirteiden perusteella luokitelta-
vissa olevasta joukoista asiakkaita. Useamman segmentin tapauksessa yrityk-
sellä voi olla kohderyhmiä, joilla on jokseenkin samoja tai täysin erilaisia tarpei-
ta, joita pyritään täyttämään yrityksen tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla. Yritys 
voi myös tavoitella täyttämään pienen asiakasjoukon, niin kutsutun niché- 
segmentin erityisiä tarpeita ja haluja. Niché- segmenttejä esiintyy muun muassa 
monien alakulttuurien tapauksissa. Osterwalder ja Pigneur myös esittelevät 
esimerkin tapauksista, joissa yrityksen liiketoiminta perustuu useamman toisis-
taan riippuvaisen yrityksen tai kuluttajaryhmän palvelemiseen. Näin toimivat 
esimerkiksi ilmaisjakelulehdet, joissa sponsoroivat yritykset rahoittavat lehdelle 
lukijoiden palvelemisen. (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Al-Debein ja Fitzgeraldin (2010) mukaan kuluttajamarkkinoilla segmen-
tointi tehdään usein tulojen, kulttuuristen normien sekä tapojen ja trendien pe-
rusteella. Muita demograafisia tekijöitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli, kou-
lutus tai keskimääräinen perheen koko. Afuahin ja Tuccin (2001, s. 51) mukaan 

yritysmarkkinoilla segmentointiin vaikuttaa muun muassa toimiala, koko ja 
tekninen sivistyneisyys, millä viitataan esimerkiksi IT:n hyödyntämiseen. Eri 
asiakassegmentit ovat houkuttelevampia kuin toiset, mutta oleellista on pohtia, 
mitä segmenttejä yritys itse pystyy palvelemaan parhaiten. Tähän vaikuttaa 
muun muassa yrityksen asiantuntijuus kyseisestä segmentistä. Esimerkiksi 
kansainvälistyminen voi olla houkutteleva vaihtoehto monelle yritykselle, mut-
ta ilman riittävää tuntemusta markkinoista on yrityksen vaikea toimia kilpailu-
kykyisesti. Chesbrough ja Rosenbloom (2002) huomauttavat, että eri segmen-
teillä voi olla hyvinkin paljon toisistaan eroavia haluja samaan teknologiaan, 
mikä pätee myös muihin tuotteisiin ja palveluihin.  

Kanavilla Osterwalder ja Pigneur (2010) tarkoittavat viestintään, jakeluun 
ja myyntiin perustuvia rajapintoja, joissa yritys ja asiakas kohtaavat. Kanavat 
ovat asiakkaalle näkyvä osa yrityksestä, joten niiden vaikutus asiakaskokemuk-
seen on merkittävä. Asiakkaan tavoittamiseksi yrityksen täytyy tehdä valintoja 
omien ja yhteistyökumppaneiden kanavien, sekä suorien ja epäsuorien kana-
vien välillä. Yrityksen myyntiosaston tai verkkokaupan käyttö ovat omia, suo-
ria kanavia, kun taas omien myymälöiden käyttö on oma, mutta epäsuora tapa 
tavoittaa asiakkaat. Yhteistyökumppaneiden kanavien kautta tapahtuvia, ja si-
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ten epäsuoria, tapoja taas ovat yrityksen omistamien myymälöiden ja vähit-
täismyyjien ja maahantuojien käyttö. Eri kanavien väliltä valittaessa on mietit-
tävä eri tekijöitä, kuten mitkä kanavat mahdollistavat tehokkaimmin tietoisuu-
den levittämisen, arvolupauksen arvioinnin, ostoprosessin, toimituksen ja jäl-
kimyynnit, kuten huoltopalvelut. Oleellisinta on pohtia, miten eri kanavat tuot-
tavat mahdollisimman paljon arvoa asiakkaalle, ja siten yritykselle. (Osterwal-
der & Pigneur, 2010). 

Osterwalderin ja Pigneurin (2010) mukaan asiakassuhteiden hankkiminen 
ja säilyttäminen, sekä myynnin kasvattaminen ovat asiakassuhteet- elementin 

tehtäviä. Näitä tehtäviä voidaan toteuttaa yrityksen tuotteesta tai palvelusta, 
sekä niiden asiakassegmenteistä, riippuen monellakin eri tavalla. Jotkin liike-
toimintamallit perustuvat asiakkaiden omatoimiseen itsensä palveluun tai au-
tomatisoituihin palveluihin, jolloin pienemmät henkilöstökustannukset voivat 
mahdollistaa muita hyötyjä asiakkaalle. Joillakin yrityksillä asiakaspalvelu taas 
on liiketoiminnan ydin, jolloin asiakassuhdetta hallitaan vahvasti ihmisten väli-
sen (joko kasvotusten tai elektronisten välineiden kautta tapahtuvan) kanssa-
käymisen avulla. Tärkeiden asiakkuuksien tapauksessa on mahdollista, että 
yritys omistaa täysin henkilökohtaisen edustajan asiakkaalle. Jotkin yritykset 
taas siirtävät itsensä taka-alalle, jolloin asiakassuhteet perustuvat enemmän 
asiakasyhteisön tuottamaan arvoon tai yrityksen ja asiakasyhteisön yhdessä 
luomaan arvoon. (Osterwalder & Pigneur, 2010). On hyvä huomata, että asia-
kassuhteiden hankintaa ja säilyttämistä sekä myynnin kasvattamista pidetään 
yleisesti markkinoinnin päätehtävinä, mutta asiakassuhteet- elementtiä lienee 
parempi tarkastella lähinnä asiakkaan palvelemisen kannalta. 

3.5.2 Lisättyyn todellisuuteen perustuvien ohjelmistojen asiakkaat 

Lisätyn todellisuuden sovellusten tavoittelemat asiakassegmentit määräytyvät 
luonnollisesti yrityksen tavoittelemien asiakkaiden mukaan. Yleisesti ottaen 
lisättyä todellisuutta voi käyttää kuka tahansa, mutta todennäköistä on, että 
esimerkiksi vaateliikkeen sovellusta käyttää lähinnä shoppailusta kiinnostunut 
henkilö. Monien ohjelmistokehittäjien asiakkaita taas ovat toisten toimialojen 

yritykset, jotka mieluummin hankkivat sovelluksen ulkoistetusti kuin tuottavat 
sen itse. Esimerkiksi Googlen tapauksessa taas asiakkaat voivat olla sekä suurin 
osa kuluttajista, että suurin osa yrityksistä myös lisätyssä todellisuudessa. Lisä-
tyn todellisuuden avulla asiakassegmentointi voi olla entistä tarkempaa, sillä se 
mahdollistaa käyttäjien demografisten tietojen keräämisen lisäksi käyttäjän 
toiminnan seuraamisen (Turow, 2011, Liaon, 2014, mukaan).  

Lisätyn todellisuuden elinkaaren alkuvaiheessa on tärkeää ymmärtää ket-
kä ovat teknologian ensimmäiset käyttöönottajat, koska esimerkiksi älylasien 
tapauksessa ei ole kannattavaa luoda vanhuksille tarkoitettuja sovelluksia, mi-
käli on todennäköistä, että vanhukset eivät hanki älylaseja. Rauschnabel, Brem 
& Ivens (2015) tutkivat kuluttajien mieltymyksiä Google Glass- älylasien käyt-
töönottoon, ja havainnoivat, että yli kaksi kolmannesta haastatelluista opiskeli-
joista ei ollut koskaan kuullut kyseisistä älylaseista. Persoonallisuudeltaan in-
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novaatioille avoimet henkilöt olivat valmiimpia ottamaan älylasit käyttöön nii-
den tuomien toiminnollisten hyötyjen takia, kun taas ulospäinsuuntautuneille 
henkilöille tärkeämpää olivat sosiaaliset syyt, kuten normit. Neuroottisuus- as-
teikolla korkealle sijoittuneet, eli herkät ja epävarmat henkilöt, suhtautuivat 
vältellen älylaseihin varsinkin, jos he uskoivat niillä olevan suuri vaikutus hei-
dän elämään tulevaisuudessa. Tästä voidaan päätellä, että ainakin älylasien en-
simmäiset omaksujat olisivat persoonallisuudeltaan itsevarmoja ja innovatiivi-
sia. (Rauschnabel, Brem & Ivens, 2015). Nämä luonteenpiirteet voiva auttaa yri-
tystä analysoimaan, kannattaako sen olla ensimmäisten joukossa lisätyn todelli-

suuden sovellusmarkkinoilla.  
Woodside Capital Partners (2016) määrittelee eri toimialojen lisätyn todel-

lisuuden sovelluksille tärkeimpiä ostajia. Sotilaallisten sovellusten tärkeimpiä 
hankkijoita ovat luonnollisesti valtiot. Teollisten sovellusten hankkijoita ovat 
vastaavasti yritykset, jotka valmistavat tehtaissa tai muissa tiloissa tuotteita. 
Lääketieteellisten sovellusten tärkein asiakassegmentti ovat sairaalat ja muut 
terveydenhuoltopalvelut, kun taas koulutussovellusten tapauksessa vastaavasti 
koulut, ja siten valtio. Vähittäiskaupan sovelluksia tuotetaan paitsi vähittäis-
kaupan alan yrityksille, myös kuluttajille. Kuluttajat ovat myös videopelien 
pääkohderyhmä. Viimeisimpänä raportissa mainitaan autoalan sovellukset, 
joita tuotetaan autovalmistajille sekä kuluttajille. (Woodside Capital Partners, 
2016). Autoalalla BMW:n omistama Mini suunnitteli omat älylasit, jotka ajami-
sen aikana antaisivat virtuaalista lisätietoa liikenteestä (Mini). Kuvio 6 havain-
nollistaa Minin näkemystä lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä liikenteessä. 

 
Kuvio 6. Minin näkemys lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä liikennekäytössä. (Mini.) 

Tällä hetkellä älypuhelimille ja taulutietokoneille suunnattuja lisätyn to-
dellisuuden sovelluksia markkinoidaan lukuisissa eri markkinointikanavissa. 
Tulevaisuudessa älylasien kautta toteutettavien lisätyn todellisuuden sovellus-
ten markkinointiin voi olettaa sovellettavan samoja kanavia kuin esimerkiksi 



38 

 

älypuhelinsovellusten tapauksessa. Toisaalta myös lisätyn todellisuuden kana-
vat ovat käytettävissä, ja kuten mainittua, suurempi kerätty data voi mahdollis-
taa tarkemman kohdennetun mainonnan. Myös sovellusten myynti ja jakelu 
noudattanee älypuhelimista tuttuja Internetin välityksellä tapahtuvia menetel-
miä. Muun muassa Google Glass- lasien tapauksessa sovellusten jakelu tapah-
tuu Googlen oman Play- sovelluskaupan kautta (Rauschnabel, Brem & Ivens, 
2015). 

Kun oletettavasti lisätyn todellisuuden markkinoinnissa, myynnissä ja ja-
kelussa ei tapahdu merkittäviä suhteita, myöskään asiakassuhteiden hallinta 

tuskin muuttunee näiltä osin. Asiakaskohtaaminen on kyseisissä tilanteissa 
pääosin epäsuoraa, koska asiakas ja yritys eivät ole keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa, vaan vuorovaikutus tapahtuu erilaisten markkinointi-, myynti- ja ja-
kelukanavien kautta. Vähittäiskaupan asiakaskokemusta tutkiessaan Parise, 
Guinan ja Kafka (2016) toteavat, että lisätyn todellisuuden, sekä erinäisten mui-
den teknologioiden avulla, kyetään tarjoamaan personalisoituja ja mukaansa 
tempaavia ympäristöjä, joissa yritys ja asiakas voivat jakaa tietoa ja käydä vuo-
rovaikutusta keskenään. Muun muassa lisätyn todellisuuden avulla voidaan 
tuottaa reaaliaikaista ja tilannesidonnaista palvelua, jonka myötä asiakkaiden 
kasvaviin tarpeisiin on mahdollista vastata ajasta ja paikasta riippumatta. Pari-
sen, Guinan ja Kafkan mukaan asiakaskokemusta voidaan teknologian avulla 
kehittää erityisesti personoinnin ja vuorovaikutteisuuden avulla. Personoinnis-
sa voidaan hyödyntää asiakkaasta kerättyä dataa, ja vuorovaikutusta voidaan 
tuottaa esimerkiksi lisätyn todellisuuden laitteiden välityksellä tapahtuvan 
asiakaspalvelun avulla (Parise, Guinan & Kafka, 2016). 

3.6 Infrastruktuuri 

3.6.1 Infrastruktuuri yleisesti 

Kolmas pääluokka Business Model Canvasissa (Osterwalder & Pigneur, 2010) 
on infrastruktuuri, joka koostuu avainresursseista, avaintoiminnoista sekä 
avainkumppanuuksista. Avainresurssit kuvaavat niitä aineellisia ja aineettomia 
resursseja, joiden avulla mahdollistetaan arvolupauksessa luvattu arvo, mark-
kinoiden tavoittaminen, asiakkaidenhallinta ja tulojen luonti. Aineellisia resurs-
seja ovat fyysiset toimitilat, rakennukset, kulkuneuvot, järjestelmät, laitteet ja 
työvälineet. Aineettomia resursseja ovat tietoresurssit, ihmisresurssit ja rahalli-
set resurssit. Tietoresursseja ovat muun muassa patentit, brändi, muut immate-

riaalioikeudet, yhteistyökumppanit sekä tietokannat. Ihmisresurssit tarkoittavat 
henkilöstöä, jonka merkitys korostuu erityisesti aloilla, jotka perustuvat vah-
vaan tietopääomaan. Viimeisimpänä rahalliset resurssit, joilla tarkoitetaan pait-
si käteistä ja pankkitileillä käytössä olevaa rahaa, myös luottoa ja yrityksen 
osakkeita. (Osterwalder & Pigneur, 2010). 
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Osterwalderin ja Pigneurin (2010) mukaan avaintoiminnot kuvaavat tär-
keimmät aktiviteetit, joita tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun, tuottami-
seen, markkinointiin, myyntiin ja toimitukseen tarvitaan. Avaintoiminnot on 
luokiteltavissa kolmeen kategoriaan: tuotanto, ongelmanratkaisu ja alus-
ta/verkosto. Tuotannolla tarkoitetaan niitä toimintoja, joiden avulla voidaan 
valmistaa tuotteita liiketoimintamallin toimimisen määrällisten ja laadullisten 
vaatimusten mukaisesti. Ongelmanratkaisussa avaintoiminto taas on nimensä 
mukaisesti löytää ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin, mikä on yleistä palvelualal-
la. Kolmas kategoria, alustat ja verkostot, muodostuu palveluista, jotka voivat 

yhdistää ja palvella useita toimijoita. Tällainen alusta voi olla esimerkiksi myyn-
tivälittäjänä toimiva verkkopalvelu. Alustojen ja verkostojen avaintoimintoja 
ovat palvelun kehittäminen, hallinta ja markkinointi. (Osterwalder & Pigneur, 
2010). On hyvä huomata, että esimerkiksi tuotanto riippuu paljolti fyysisistä 
resursseista, kun taas ongelmanratkaisu ja alustan tai verkoston hallinta ovat 
pääasiassa tieto- ja ihmisresursseista riippuvaisia toimintoja. 

Infrastruktuuri-elementin viimeinen elementti on Osterwalderin ja 
Pigneurin (2010) mukaan yhteistyökumppanit, joihin ylläpidetyt suhteet ovat 
yrityksille yhä tärkeämpiä. Yhteistyötä tehdään muun muassa toiminnan tehos-
tamiseksi, resurssien hankkimiseksi, riskien pienentämiseksi tai uuden liike-
toiminnan aloittamiseksi. On järkevämpää antaa esimerkiksi logistiikkayrityk-
sen hoitaa tuotteiden toimitus kuin hankkia omia rekka-autoja ja palkata kuljet-
tajia. Myös yhteisten toimitilojen hankkiminen voi olla keino pienentää toimiti-
lakustannuksia. Yhteistyö on mahdollista myös kilpailijoiden kesken, mikä on 
yleistä esimerkiksi lentoliikenteessä. (Osterwalder & Pigneur, 2010). Edellä 
mainitut resursseihin ja toimintoihin liittyvät huomiot osoittavat, että avain-
kumppanuudet ovat vahvasti sidonnaisia muihin infrastruktuuri- luokan ele-
mentteihin, sekä liiketoimintamallin muihin arvoa luoviin elementteihin.  

Al-Debein, El-Haddadehin ja Avisonin V4-malli (2008a) erottaa omiin 
elementteihinsä arvoverkoston, joka vastaa osin Business Model Canvasin (Os-
terwalder & Pigneur, 2010) avainkumppanuudet- kohtaa, sekä arvoarkkiteh-
tuurin, joka vastaa osin avainresursseja ja avaintoimintoja. Al-Debein ja Fitze-
raldin (2010) tarkentamasta V4-mallista merkittävin huomio arvoverkoston 
osalta on, että se sisältää myös muita sidosryhmiä ja suhteita näihin sidosryh-
miin, joita Business Model Canvas ei huomioi yhteistyökumppaneita tarkem-
min. Arvoarkkitehtuuri huomioi organisaation rakenteen, mikä liittyy osittain 
Business Model Canvasin avaintoimintoihin, vaikkei kyseisiä hierarkioita ole 
erikseen mainittu. (Al-Debei & Fitzgerald, 2010.) Business Model Canvasin ei 
myöskään erikseen määrittele esimerkiksi valmistusvaiheen toimintoja, jotka 
voivat olla hyvinkin tärkeitä liiketoimintamallin kannalta. Afuah ja Tucci (2001, 

s. 46) mainitsevat esimerkin Intelin mikrosirusuunnittelusta, jossa Intel voi 
suunnitella tuotteen nopeammin työskentelemällä useammasta maasta käsin. 
Tällöin Japanissa työskentelevä insinööri luovuttaa päivänpäätteeksi työnsä 
Israelissa työpäivän aloittavalle insinöörille, joka taas työpäivän loputtua siirtää 
työn jatkamisen yhdysvaltaiselle työntekijälle. (Afuah & Tucci, 2001, s. 46). 
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Tuotteen nopeampi suunnittelu ja valmistus voi taata toimiessaan merkittävän 
kilpailuedun. 

3.6.2 Lisättyyn todellisuuteen perustuvien ohjelmistoyritysten infrastruktuu-
ri 

Infrastruktuurin osalta lisätty todellisuus ei osoita merkkejä suurista muutok-
sista ohjelmistoalaan. Lisätyn todellisuuden ohjelmistojen tuottamisen kannalta 
tärkeimpiä resursseja ovat ihmis- ja tietoresurssit. Ihmisresurssit sisältävät oh-

jelmointiin ja muihin oleellisiin toimintoihin vaadittavan tietotaidon, joten tie-
topainotteisella toimialalla osaava henkilöstö voi olla yritykselle merkittävä 
kilpailuetu. Tietoresursseista tärkeimpiä ovat laitteistot ja ohjelmistot, joilla lisä-
tyn todellisuuden ohjelmistoja voidaan tuottaa. Esimerkiksi ARToolKitin ja Vu-
forian avulla voi luoda omia lisätyn todellisuuden sovelluksia myös ilman oh-
jelmointiosaamista (Billinghurst, Clark & Lee, 2015, s. 100). Toisaalta myös oh-
jelmistojen immateriaalioikeudet ovat hyvin tärkeitä resursseja ohjelmiston 
valmistuttua. Ohjelmistojen toiminnan kannalta tärkein resurssi on laitteisto, 
esimerkiksi älypuhelin tai älylasit. Teknologisten vaatimusten osalta lisätyllä 
todellisuudessa on muista teknologioista perittynä suuri osa sen aiemmin ku-
vailluista pääelementeistä, esimerkiksi näyttö, kamera, sensorit, langattomat 
yhteydet ja sijainninpaikannus. Muun muassa paikannusmenetelmät, akun kes-
to ja reaaliaikainen prosessointi vaativat kuitenkin vielä kehitystä. Rauschnabe-
lin, Bremin ja Ivensin (2015) mukaan älylasien infrastruktuurivaatimuksia ovat 
nopea, kaikkialla saatavissa oleva Internet- verkko, laitteiden välinen kommu-
nikaatio sekä pienikokoiset tietokoneet.  

Ohjelmistokehittäjän tärkein toiminto on uuden tuotteen tai palvelun ke-
hittäminen, mistä voi syntyä suuriakin kustannuksia, mikäli työssä vaaditaan 
palkallisia ohjelmoijia (Popp, 2012). Toisaalta, kuten mainittua, on mahdollista, 
että ohjelmiston julkaisija on toisen toimialan toimija, ja hankkinut ohjelmiston 
IT-alan yritykseltä, jolloin kustannukset ovat todennäköisesti kehittämiskus-
tannuksia suuremmat. Liaon (2012) mukaan lisätyn todellisuuden markkinoi-
den kehitys on muuttanut monien alan ohjelmistokehittäjien tavoitteita ja siten 
toimintoja erityisesti markkinoijien tarpeiden tyydyttämiseksi. Ohjelmistokehi-
tyksen ohella muita tärkeitä toimintoja on muun muassa oman tarjooman 
markkinointi. Kuten mainittua, ohjelmistoalalle ominaista on, että tuotteen jake-
luun tapahtuu digitaalisesti, jolloin monia perinteisten toimialojen vaatimia 
toimintoja kuten varastointia tai kuljetuspalveluita ei vaadita. Ohjelmistoalan 
yritys voi mahdollisesti toimia ohjelmistokehittäjänä, sekä sen jakelijana ja käyt-
töoikeuden lisensioijana (Popp, 2012).  

Lisätyssä todellisuudessa, myös HMD-näyttöjen tapauksessa, jakelu ta-
pahtunee kuitenkin ainoastaan käyttöjärjestelmän tuottajien omien sovellus-
kauppojen välityksellä, mikä synnyttää automaattisen kumppanuuden ohjel-
mistokehittäjien ja järjestelmäkehittäjän tai laitteistovalmistajan välille. IT-alalla 
kumppanuus voi perustua esimerkiksi toisen yrityksen tuotteiden tai palvelui-
den käyttöoikeuden hankkimiseen, yhteistyöhön tietyissä projekteissa tai liike-
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toiminnan osa-alueissa tai yhteisyrityksiin, joissa kaksi tai useampi yritystä ovat 
osakkaina (Kude, Dibbern & Heinzl, 2010). Ensimmäisestä esimerkki voisi olla 
lisätyn todellisuuden toteuttamiseen tarvittavien ohjelmistojen lisenssien hank-
kiminen tai muun muassa oikeus käyttää toisen yrityksen brändiä sovellukses-
sa. Yhteistyöksi taas voidaan laskea esimerkiksi tietyn ohjelmointityön ulkois-
taminen toiselle yritykselle sen erityisosaamisen tai kustannussäästöjen takia. 
Yhteisyrityksen luominen on seurausta vahvasti sitoutuneesta yhteistyöstä.  

3.7 Taloudellinen elinkykyisyys 

3.7.1 Taloudellinen elinkykyisyys yleisesti 

Business Model Canvasin (Osterwalder & Pigneur, 2010) neljäs pääelementti on 
taloudellinen elinkykyisyys, ja se muodostuu kulurakenteesta, sekä tulovirrois-
ta. Taloudellisen elinkykyisyyden tehtävä on varmistaa, että liiketoimintamalli 
on taloudellisesti kannattava ja vakaa. Kulurakenne on laskettavissa avaintoi-
mintojen, avainresurssien ja avainkumppanuuksien perusteella. Toisissa liike-
toimintamalleissa kulujen minimointi on tärkeämpää kuin toisissa, joista esi-
merkkinä Osterwalder ja Pigneur mainitsevat halpalentoyhtiöt. Kuluja voidaan 
laskea matalamman hinnan lisäksi automatisoimalla ja ulkoistamalla. Vastak-
kaisesti voidaan kuitenkin huomioida, että on myös luksuspalveluja tarjoavia 
lentoyhtiöitä, joilla kulujen minimoinnin sijaan käytetään resursseja esimerkiksi 
paremman palvelun tuottamiseen. Kulut voivat olla joko kiinteitä tai muuttuvia. 
Kiinteitä ovat muun muassa henkilöstöön tai toimitiloihin liittyvät kustannuk-
set, jotka eivät ole riippuvaisia tuotantomääristä, kun taas muuttuvia kustan-
nuksia ovat esimerkiksi tuotteen valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet. Kus-
tannuksia voi laskea volyymiä kasvattamalla, esimerkiksi tilaamalla raaka-
aineita tai valmistamalla tuotteita suuremmissa erissä, tai valmistamalla use-
ampaa samankaltaista tuotetta ja hyödyntämällä näiden valmistukseen ja toimi-
tukseen samaa infrastruktuuria. (Osterwalder & Pigneur, 2010). Kuten aiemmin 
mainittua, kustannuksia voi laskea myös yhteistyökumppanuuksien avulla. 

Liikevaihto muodostuu tuotteiden tai palveluiden myymisestä. Sen tavoi-
te on olla kuluja suurempi, jotta liiketoiminta on kannattavaa. Viimeinen Busi-
ness Model Canvasin (Osterwalder & Pigneur, 2010) yhdeksästä kohdasta on 
tulovirrat, mikä lienee yrityksen liiketoiminnan kannalta kiinnostavin asia. Tu-
lovirroilla tarkoitetaan liikevaihtoa, mutta sen todellinen tarkoitus on selvittää 
kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan, ja kuinka yritys kykenee 

varmistamaan, että liikevaihto on riittävä ja vakaa nykytilanteessa ja tulevai-
suudessa. Erilaisia ansaintamalleja on olemassa useita. Perinteinen tapa on 
myydä asiakkaalle tuote ja sen omistusoikeus. Tuote voidaan myös myydä asi-
akkaan väliaikaiseen käyttöön vuokraus- tai leasing- sopimuksella. Tuotteen tai 
palvelun käyttöä voidaan laskuttaa myös käyttöön perustuen, tai siihen voi-
daan myydä jäsenyys tai jokin muu käyttömaksu tietyksi ajaksi. Yritys voi 
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myös myydä lisenssin tuotteen tai palvelun käyttämiseen, jolloin omistusoikeus 
säilyy yrityksellä, mutta asiakas saa käyttöoikeuden tuotteeseen. Yksi keino 
luoda tuloja on toimia välittäjänä muiden osapuolien välisissä liiketoimissa. 
Viimeisimpänä esitellään mainostulot, joita yritys voi luoda myymällä mainos-
paikkoja yrityksen tuotteiden yhteydessä. (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Toinen oleellinen asia tulovirtojen kannalta on hinnoittelustrategia. Afuah 
ja Tucci (2001, s. 52) osoittavat, että huono hinnoittelustrategia voi pilata koko 
liiketoimintamallin elinkykyisyyden. Näin voi käydä tilanteissa, joissa hinnoit-
telu ei kohtaa asiakkaan maksuvalmiuden ylärajaa, eli asiakas karkotetaan liian 

korkealla hinnalla, tai liian matala hinta jättää maksimoimatta mahdolliset tuo-
tot. Afuah ja Tucci (s. 52-54) osoittavat, että tietopainotteisten tuotteiden ja pal-
veluiden kehittämiskustannukset ovat hyvin korkeat verrattuna niiden uudel-
leentuottamiseen, ja siksi markkinaosuuden merkitys on erityisen merkittävä 
tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa. Heidän mukaansa markkinaosuuttakin tär-
keämpää on kuitenkin kehittää markkinoiden kysyntää, sillä riittävän suuri 
myynti voi mahdollistaa pienemmälläkin markkinaosuudella toimivan yrityk-
sen kannattavuuden. Esimerkiksi ohjelmisto on kallis kehittää, mutta hyvin 
edullinen monistaa ja toimittaa asiakkaalle varsinkin digitaalisessa muodossa, 
joten myyntivolyymin kasvattaminen ei synnytä kuluja (ottamatta huomioon 
verotusta tai esimerkiksi sovelluskauppojen prosenttiosuuksia myyntihinnasta).   

Hinnoittelustrategia voi perustua erilaisiin hinnoittelumalleihin. Oster-
walder ja Pigneur (2010) esittelevät neljä kiinteää ja neljä dynaamista hinnoitte-
lumallia. Kiinteähintaisia, eli ennen asiakaskohtaamista määriteltyjä hinnoitte-
lumalleja, ovat esimerkiksi tilanteet, joissa tuote tai palvelu on kaikille saman-
hintainen. Hinnoittelu voi olla kiinteä myös eri asiakassegmenttien mukaan 
esimerkiksi opiskelijahintojen tapauksessa. Yksi kiinteä hinnoittelumalli on las-
kuttaa toimintojen tai laadun mukaan, esimerkiksi autopesuun sisältyvien toi-
mintojen mukaan. Neljäs kiinteä malli on volyymiin perustuva hinnoittelu, jos-
sa hinta muuttuu ostettaessa enemmän. Dynaamiset hinnoittelumallit taas vaih-
televat asiakkaasta, kysynnästä ja markkinatilanteesta riippuen. Yksi tällainen 
menetelmä on myyjän ja asiakkaan välinen neuvottelu hinnasta. Dynaaminen 
on myös saatavuuteen perustuva hinnoittelu, mikä on yleistä matkailu- ja kulje-
tuspalveluissa. Reaaliaikaisten markkinoiden tapauksessa hinnoittelu perustuu 
taas puhtaasti kysynnän ja tarjonnan väliseen suhteeseen, johon muun muassa 
osakemarkkinat perustuvat. Neljäs dynaaminen malli ovat huutokaupat, joissa 
kaupattavan tuotteen tai palvelun hinta pohjautuu eniten tarjoavan asiakkaan 
maksuvalmiuteen. (Osterwalder & Pigneur, 2010). Afuah ja Tucci (2001, s. 55) 
esittelevät myös käänteisen huutokaupan, jossa asiakas tarjoaa hintaa, ja myyjä 
päättää hyväksyykö hinnan vai ei. Tämän lisäksi Afuah ja Tucci mainitsevat 

vaihdannan, jossa tuotteita ja palveluita vaihdetaan toisiinsa.  
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3.7.2 Lisättyyn todellisuuteen perustuvien ohjelmistojen taloudellinen elin-
kykyisyys 

Infrastruktuurin mukaillessa muuta ohjelmistoalaa, myöskään nämä taloudelli-
nen elinkykyisyys ei osoita suuria muutoksia aiempiin ohjelmistoalan kulu- ja 
tulovirtarakenteisiin. Kulurakenne on laskettavissa infrastruktuuri- elementin 
perusteella. Afuahin ja Tuccin (2001, s. 52) mukaan ohjelmistoalan kaltaisilla 
tietopainotteisilla aloilla tyypillistä korkeat etukäteiskustannukset suhteessa 
rajakustannuksiin. Etukäteiskustannuksilla tarkoitetaan ensimmäisen tuotteen 
valmistamisesta muodostuvia kustannuksia, esimerkiksi ohjelmiston kehitys-
työtä. Rajakustannukset taas tarkoittavat kustannuksia, jotka syntyvät seuraa-
van yksikön valmistamisesta (ohjelmiston tapauksessa kopioimisesta) ja tar-
joamisesta asiakkaalle. Näin ollen, etukäteiskustannukset voivat olla suuret, 
mutta ohjelmiston siirtäminen Internetiin käyttäjien saataville on käytännössä 
ilmaista, jolloin yksikkömäärän kasvattamisesta ei synny kuluja. (Afuah & Tuc-

ci, 2001, s. 52). Samalla ohjelmiston kopiointi on mahdollista ilman laadun heik-
kenemistä. Ohjelmistoja myös suojaa tekijänoikeudet, jotka rajoittavat ohjelmis-
tojen laitonta jakelua. (Hess ym., 2012). Poppin (2011) mukaan ohjelmistojen 
kehityksestä muodostuvat etukäteiskustannukset maksetaan usein takaisin li-
senssimyynnin tuloilla.  

Kiinteitä kuluja ohjelmistoyritykselle muodostuu esimerkiksi toimitiloista, 
joskin pieni ohjelmistoyritys voi myös työskennellä lähes missä tahansa. Avain-
toiminto eli ohjelmistojen kehittäminen vaatii paitsi henkilöstökuluja, myös oh-
jelmistojen ja laitteistojen hankkimista ja mahdollisesti markkinointitutkimusta 
uusien tuotteiden ja toimintojen keksimiseksi. Lisätyn todellisuuden kaltaisen 
uuden teknologian tapauksessa nämä kulut voivat olla suuremmat. Muista yri-
tyksen toiminnoista markkinointi voi vaatia rahallisten resurssien käyttöä esi-
merkiksi yrityksen oman markkinointiosaston palkkoihin, ulkoisen markki-
nointitoimiston palkkioihin tai tiettyjen markkinointikanavien käyttöön. Poppin 
(2011) mukaan suurin osa ohjelmistoyrityksistä toimii sekä ohjelmiston kehittä-
jänä, että sen lisensioijana. Lisenssin myyminen antaa käyttöoikeuden asiak-
kaalle, mutta pitää sen tekijänoikeudet yrityksellä. SaaP-mallissa asiakas saa 
haltuunsa kopion ohjelmistosta, kun taas SaaS-mallissa asiakas saa pääsyn esi-
merkiksi pilvipalvelun muodossa ohjelmistotuottajan hallinnoimaan ohjelmis-
toon. Näin ollen SaaS-mallissa yritykselle syntyy lisäkustannuksia ohjelmiston 
ylläpitämisestä. (Popp, 2011).  

Poppin (2011) mukaan ansaintamalli voi olla merkittävä kilpailuedun tuo-
ja yritykselle. Yhä useampi yritys on siirtymässä edellä kuvailtuun SaaS-malliin, 
muun muassa Microsoft ja SAP, jossa on tyypillistä, että hinnoittelu perustuu 
säännöllisiin jäsenyysmaksuihin. (Popp, 2011). Bernardosin ja Casarin (2011) 
mukaan vuonna 2011 Android-laitteille saatavissa olleista 400 lisätyn todelli-
suuden sovelluksesta 74% oli ilmaisia, minkä perusteella tutkijat päättelivät, 
että suuri osa lisätyn todellisuuden ohjelmistoyritysten liiketoimintamalleista ei 
pyri tekemään suoraa liikevaihtoa sovellusten myynnillä, vaan rahoittamaan 
toimintansa esimerkiksi mainostuloilla. Sadan korkeimman arvosanan saaneis-
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ta lisätyn todellisuuden sovelluksista 94 oli ilmaisia, ja 55% ilmaisista sovelluk-
sista oli ladattu yli tuhat kertaa, mikä on maksullisten sovellusten vastaavaa 
lukua (13%) huomattavasti korkeampi. (Bernardos & Casar, 2011). Matalat raja-
kustannukset ja pyrkimys myydä täydentäviä palveluita ovat syy, miksi sovel-
luksia voidaan myydä matalalla hinnalla tai jakaa ilmaiseksi. (Hess ym., 2012). 

Lisätyn todellisuuden sovellukset tulevat siis mitä ilmeisemmin perimään 
niin sanotun ”freemium”-mallin, jossa sovelluksia tarjotaan ilmaiseksi. Niin 
kuin television ja radion tapauksessa, myös lisätyn todellisuuden liiketoimin-
tamallien ansaintamalleista moni tulee perustumaan mainosten varaan. (Liao, 

2014). Markkinoijien vaikutus lisätyn todellisuuden kehittämiseen on ollut ak-
tiivinen, mitä havainnollistaa se, että lisätyn todellisuuden kehittämiseen koh-
dennetuista investoinneista (noin 670 miljoonaa dollaria) vähittäiskaupan ja 
markkinoinnin alojen osuus oli 68% vuoden 2013 aikana (ABI Research, 2013). 
Markkinoinnin korostumisesta huolimatta lisätyllä todellisuudella on potenti-
aalia lukuisilla eri toimialoilla, jonka seurauksena myös monet muut liiketoi-
minta- ja ansaintamallit ovat mahdollisia. Bernardosin ja Casarin (2011) mukaan 
maksullisten lisätyn todellisuuden sovellusten latauskertojen keskiarvo on 
muiden sovellusten keskiarvoa korkeampi, mikä voi olla mahdollisesti seuraus-
ta lisätyn todellisuuden uutuudenviehätyksestä. 

Jokaisen neljän luokan ja niiden sisältämien yhdeksän elementin ollessa 
käsitelty, taulukko 2 kokoaa kyseisten elementtien tärkeimmät huomiot Busi-
ness Model Canvasia (Osterwalder & Pigneur, 2010) mukailevassa muodossa. 
Näitä huomioita kerrataan myös yhteenveto -osiossa seuraavassa kappaleessa.  
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Taulukko 2 Lisättyyn todellisuuteen perustuvien ohjelmistojen liiketoimintamallien ominaispiirteitä Business Model Canvasille (Osterwalder & Pigneur, 
2010) hahmoteltuna. 

LISÄTTYYN TODELLISUUTEEN PERUSTUVIEN OHJELMISTOJEN LIIKETOIMINTAMALLIEN OMINAISPIIRTEITÄ 

Avainkumppanit Avaintoiminnot Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit 

-Laitteistovalmistajat -Ohjelmistokehitys -Täydentää oikeaa  

maailmaa kiinnostavalla  

virtuaalisella sisällöllä 

-Epäsuora suhde  

asiakkaaseen 

-Segmentointi riippuu  

yrityksen toimialasta ja 

brändistä 
-Sovellusten jakelu-

kanavien ylläpitäjät (usein 

käyttöjärjestelmän tai  

laitteiston valmistajat) 

-Ohjelmistojen ylläpito 

  -Tekninen tuki tarvittaessa 

  -Luoda lisätyn todellisuuden 

avulla uusia hyötyjä ja ko-

kemuksia 

  

  

  -Älypuhelimien ja  

taulutietokoneiden lisätty 

todellisuus: kuka tahansa 

laitteen omistava 

    

-Välittäjäpalveluissa esim. 

erinäiset verkkokaupat 

    

Avainresurssit Kanavat 

-Alusta/verkosto-palveluissa 

asiakasyhteisö 

-Ihmisresurssit: tietotaito -Markkinointi: mahdollista 

eri kanavien kautta 

-HMD-laitteet: alussa tekno-

logiatietoiset asiakkaat, 

myöhemmin laajemmat 

asiakassegmentit 

-Tietoresurssit: ohjelmistot, 

laitteisto, patentit, tietokan-

nat 

  

  

  

-Myynti ja toimitus:  

epäsuora, valmistajien 

omien sovelluskauppojen 

välityksellä 

      

        

          

Kulurakenne Tulovirrat 

-Sovelluskehitys synnyttää kustannuksia lähinnä henkilöstön, sekä  

kehitystyöhön vaadittavien laitteistojen ja ohjelmistojen kautta 

-Ei rajaudu yksittäisiin hinnoittelumalleihin 

-Älypuhelinten ja taulutietokoneiden sovellusten tapaan monet  

ansaintamallit mahdollisia -Korkeat etukäteiskustannukset 

-Erittäin matalat rajakustannukset -Suurin osa ilmaisia ladata, tulot mainosten näyttämisestä 

  

 



 

 

4 YHTEENVETO 

Tässä tutkielmassa tutkittiin lisättyä todellisuutta ja erityisesti sen kaupallista-
mista liiketoimintamallien avulla. Lisätty todellisuus on kiinnostava tutkimuk-
sen aihe sen uutuuden ja potentiaalin takia. Aiheeseen on yhä enemmän kiin-
nostusta, ja on oletettavaa, että lisätyn todellisuuden yleistyminen yleiseen tie-
toisuuteen ja käyttöön on vain ajan kysymys. Eri alojen toimijoiden on siksi tar-
peellista pohtia jo nyt, miten lisättyä todellisuutta olisi mahdollista hyödyntää 
nykyisessä muodossaan tai tulevaisuudessa älylasien ja muiden lisättyä todelli-
suutta varten kehitettyjen järjestelmien yleistyessä.  Tässä tutkielmassa tarjotaan 
ennen kaikkea katsaus lisätyn todellisuuden sovellusten nykytilaan, sekä arvi-
oidaan lisätyn todellisuuden ohjelmistojen ja ohjelmistoyritysten tulevaisuuden 
tarjoomaa, asiakkaita, infrastruktuuria sekä taloudellisia aspekteja.  

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena lähdeaineiston jakaantu-
essa lisättyyn todellisuuteen, liiketoimintamalleihin sekä lisätyn todellisuuden 
ja ohjelmistoalan liiketoimintaan. Lähdeaineistoa on kerätty pääasiassa Finna- ja 
Google Scholar -palveluista, jotka kumpikin sisältävät laajalti aineistoa monista 
IT-alan tietokannoista. Jyväskylän Yliopiston Finna- palvelusta tehtyjen hakujen 
kriteereinä olivat vertaisarvioitu lähdeaineisto ja artikkeleiden vapaa saatavuus 
Yliopiston verkon kautta.  

Ennen tutkimuskysymyksen käsittelyä oli tarpeellista luoda kattava kuva 
tutkielman kannalta keskeisistä käsitteistä. Lisätyn todellisuuden tarkastelun 
myötä tässä tutkielmassa päädyttiin määritelmään, että lisätyssä todellisuudes-
sa oikeaa kolmiulotteista ympäristöä täydennetään oikeaan aikaan ja paikkaan 
integroiduilla virtuaalisilla syötteillä. Tutkielmassa myös tarkasteltiin lisätyn 
todellisuuden suhdetta rinnakkaisiin todellisuuden ja virtuaalisuuden muotoi-
hin ja sekoituksiin. Lisätyn todellisuuden teknologian tarkastelun avulla oli 
mahdollista tunnistaa teknologisia vaatimuksia, joita lisätty todellisuus asettaa 
erilaisille lisätyn todellisuuden laitteistoille. Teknologisten mahdollisuuksien ja 
rajoitteiden tarkastelu antoi mahdollisuuden tarkastella, mihin lisättyä todelli-
suutta voi soveltaa. Lopuksi tarkasteltiin lisätyn todellisuuden yleistymistä eri-
tyisesti älylasien ja muiden HMD-näyttöjen kautta. 



47 

 

Liiketoimintamallia tarkasteltiin lukuisten eri määritelmien ja erilaisia 
elementtejä sisältäneiden mallien kautta. Myös liiketoimintamallien suhde IT-
alaan ja ohjelmistoalaan oli tarkastelun alla. Tässä tutkielmassa eri liiketoimin-
tamallikehyksistä tarkempaan analysointiin valikoitui Business Model Canvas, 
jonka tunnettuuden ansiosta tutkielman päähuomio saattoi keskittyä lisätyn 
todellisuuden liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin. Liiketoimintamallista erot-
tui neljä pääluokkaa: tarjooma, asiakkaat, infrastruktuuri ja taloudellinen elin-
kykyisyys, joita myöhemmin tarkasteltiin yleisellä tasolla Osterwalderin ja 
Pigneurin (2010) mukaisesti, sekä lisätyn todellisuuden kontekstissa ohjelmisto-

jen näkökulmasta.  
Tämän tutkielman varsinainen tutkimuskysymys oli selvittää millaisia 

ovat lisättyyn todellisuuteen perustuvien ohjelmistojen liiketoimintamallit. Ku-
ten muutenkin ohjelmistoalalla, tapoja harjoittaa liiketoimintaa on kuitenkin 
monia. Koska lisättyä todellisuutta voi hyödyntää eri toimialojen yritykset, eri-
laiset liiketoimintamallit ovat mahdollisia, ja vaihtelua voi esiintyä niin tar-
jooman, asiakkaiden, infrastruktuurin kuin taloudellisten aspektien kohdalla. 
Oleellisinta on huomata, että lisätty todellisuus tarjoaa paljon uusia mahdolli-
suuksia uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. 

Tarjoomalla tarkoitetaan tuotteita, palveluita sekä näiden yhdistelmiä, joi-
den avulla yritys pyrkii tuottamaan arvoa asiakkaalle. Lisätty todellisuus mah-
dollistaa lukuisille eri aloille eri käyttötarkoituksiin monia käyttötapoja, joita 
ohjelmistojen avulla on mahdollista toteuttaa. Lisätyn todellisuuden avulla yri-
tys ja sen tarjooma voivat tuottaa hyötyyn (utilitaristiset), mielihyvään (he-
donistiset) ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen (sosiaaliset) liittyvää arvoa.   

Asiakkaat- luokassa voidaan muodostaa erikokoisia yritys- ja asiakasseg-
menttejä riippuen esimerkiksi ohjelmiston tuottamasta arvosta. On hyvä huo-
mata, että ohjelmiston voi myös jakaa eteenpäin yritys, jolle ohjelmistokehitys ei 
ole varsinaisen liiketoiminnan ydin. Esimerkiksi IKEA ei ole ohjelmistoyritys, 
vaikka sillä on mobiilisovelluksia. Näin ollen ohjelmiston asiakkaat määräyty-
vät todennäköisesti ohjelmiston jakelijan toimialasta. Myös asiakassuhteiden 
hallinta riippuu asiakassegmentistä, mutta yleisesti ottaen asiakaskontakti on 
epäsuoraa, koska tuotteiden myynti ja jakelu tapahtuvat sovelluskauppojen 
välityksellä. Jakelu- ja myyntikanavat ovat tällöin niin ikään epäsuoria. 

Infrastruktuurin osalta lisätty todellisuus ei vaikuttaisi juurikaan muutta-
van olemassa olevia ohjelmistoalan liiketoimintamalleja. Infrastruktuurin osalta 
ohjelmistoyrityksen avaintoiminto on ohjelmistokehitys, jonka tueksi tarvitaan 
erinäisiä tieto- ja ihmisresursseja, joista tärkeimpiä ovat sovelluskehitykseen 
tarvittavat ohjelmistot ja laitteistot sekä henkilöstön tietotaito ja kokemus. 
Avainkumppaneita ovat esimerkiksi laitteisto- ja käyttöjärjestelmätuottajat, 

mutta myös muut yhteistyökumppanit, esimerkiksi markkinointitoimistot.  
Lisätyn todellisuuden ohjelmistoissa on mahdollistaa hyödyntää erilaisia 

ansaintamalleja kattamaan toiminnoista, resursseista ja kumppanuuksista syn-
tyneitä kuluja. Ohjelmistokehitykselle on ominaista etukäteiskustannuksien 
suhteellinen korkeus verrattuna rajakustannuksiin, jotka syntyvät tuotteen mo-
nistamisesta tai asiakaskunnan kasvattamisesta. Lisätyn todellisuuden mahdol-
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listamia erilaisia ansaintamalleja on monia, joista yhä enemmän yleistymässä 
ovat esimerkiksi mainosrahoitteinen ”freemium”-malli ja kuukausi- tai vuo-
simaksullinen malli. Ainakaan tähän asti ei ole ollut havaittavissa uusia lisätyn 
todellisuuden kautta ilmaantuneita ansaintamalleja. 

Lisätyn todellisuuden liiketoimintamalleja tutkivan vertaisarvioidun ja 
akateemisen lähdeaineiston suhteellinen niukkuus lienee tämän tutkielman 
suurin rajoite, ja aiheesta on kirjoitettu lähinnä blogikirjoituksia ja ulkomaalai-
sia opinnäytetöitä, joskin eri näkökulmista. Samalla on oletettavissa, että lisätyn 
todellisuuden kehittyessä myös sen liiketoimintamallit tulevat kehittymään, ja 

kenties mahdollistamaan täysin uusia liiketoimintamalleja varsinkin sille suun-
niteltujen laitteiden kuten älylasien yleistymisen myötä. Tämä tarjoaa erittäin 
oleellisen jatkotutkimuksen mahdollisuuden. Toinen mahdollisuus on tutkia 
tarkemmin elementtikohtaisesti esimerkiksi eri ansaintamalleja, joita lisätyn 
todellisuuden ohjelmistojen on mahdollista hyödyntää. Kolmas potentiaalinen 
jatkotutkimuskysymys on tutkia, miten lisätyn todellisuuden käyttäjistä kerät-
tävissä olevaa yksityiskohtaista dataa tullaan hyödyntämään eri alojen yritysten 
liiketoiminnassa.  
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