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voa. Liiketoimintamalleista on olemassa runsaasti tutkimuskirjallisuutta, mutta 
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ABSTRACT 

Mäkiniemi, Juho 
Suitable business model for B2B SaaS-application marketplace 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016, 89 p. 
Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisor: Luoma, Eetu 

Distribution of cloud services and SaaS-applications has raised a need for appli-
cation stores. Application stores offer a centralized sales channel and multiple 
actors linking platform for a variety of applications. These application stores are 
widely accepted by consumers and there are millions of applications available. 
Possibilities of B2B (business-to-business) SaaS-application marketplaces have 
been slowly recognized and scientific literature regarding this topic is still limited. 
Telecom operators have seized on this new business opportunity enabling them 
to provide added value to their B2B-customers. However, the B2B SaaS-applica-
tion marketplaces alone do not guarantee success of these marketplaces. The cru-
cial factor of success in operating business may be a business model of a service. 
The purpose of a business model is to describe how the service (B2B SaaS-appli-
cation marketplace) creates, delivers, and captures value. There is great amount 
of business model research literature available, unlike research related to B2B 
SaaS-application marketplace which is almost non-existent. 

Topic of the thesis was explored by mapping out a previous scientific stud-
ies. The literature review focused especially on understanding key concepts of 
the thesis, which were business model and B2B SaaS-application market. The 
study was limited to a single Finnish telecom operator to observe its application 
marketplace’s business model. Aim of the study was to describe current applica-
tion marketplace's business model, to identify potential problems and challenges 
of it, and based on these building an appropriate business model for B2B SaaS-
application marketplace. Empirical research was conducted as a case study and 
the data was collected by theme interviews. After this, the data was analyzed and 
based on the analysis the results of the study were presented. By identifying the 
research object’s current business model and targets of development it was pos-
sible to draw conclusions on what kind of business model is suitable for B2B 
SaaS-application marketplace. The accomplished model is one of the first B2B 
SaaS-application marketplace business models in scientific literature. The scien-
tific contribution of the thesis was to give a detailed description of the appropri-
ate application store business model and it completes the scientific literature in 
this field. 

Keywords: business model, business-to-business, application market, electronic 
marketplace, SaaS-application 
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1 JOHDANTO 

Informaatio- ja viestintäteknologian nopea kehitys ja digitaalisuuden aika on 
merkinnyt sitä, että saatavilla olevan tiedon ja tietämyksen taso on noussut kriit-
tiseksi liiketoimintojen menestyksen näkökulmasta. Tämä sama nopea kehitys on 
nostanut liiketoimintamallien tärkeyden korostetusti esiin tietojärjestelmätieteen 
alalla (Al-Debei & Avison, 2010). Kun puhutaan elektronisesta kaupankäynnistä, 
on selvää, että Internet on muuttanut kaupankäynnin tapoja ja yritysten liiketoi-
mintojen muotoja. Internet on elektronisen kaupankäynnin perusta, joka linkit-
tää tuhannet organisaatiot samaan verkkoon, luoden perustan laajalle elektroni-
selle kaupankäynnille (O’Reilly & Finnegan, 2007). Elektroniset kauppapaikat 
ovat vain yksi ilmiö tässä yritysten liiketoimintojen maailmanlaajuisessa muu-
toksessa (Murtaza, Gupta & Carroll, 2004). Myös julkisen ja yksityisen sektorin 
toimijat käyttävät Internetiä kaupankäynnin välineenä, muun muassa tuotteiden 
ja palveluiden tilauksiin ja toimittamiseen (O’Reilly & Finnegan, 2007). Internetin 
suosio on luonut kasvua nimenomaan elektronisille kauppapaikoille, kuten so-
velluskaupoille, joissa toimittajat ja ostajat voivat kohdata toisensa, olla vuoro-
vaikutuksessa ja tehdä ostoksia elektronisten alustojen avulla (Truong 2008). Ny-
kyään elektronisilla kauppapaikoilla on merkittävä rooli yritysten ja organisaa-
tioiden välisissä liiketoiminnoissa ja kaupankäynnissä (Standing, Standing & 
Love, 2010). 

Samanaikaisesti matkapuhelinoperaattorit ovat eräänlaisessa risteyksessä 
liiketoiminnallisesti. Vanhoja palveluita täytyy ylläpitää, mutta toisaalta tarvi-
taan lisätuloja liiketoiminnan kehittämiseksi, muun muassa uusia ideoita ja pal-
veluita löytämällä ja kehittämällä (Gonçalves & Ballon, 2011). Organisaatioiden 
on mukauduttava selviytyäkseen ja menestyäkseen liiketoiminta-alojen, proses-
sien ja teknologian muuttuessa yhä monimutkaisempien ympäristöjen maail-
massa (Al-Debei & Avison, 2010). Teleoperaattoreiden täytyykin sopeuttaa toi-
mintaansa ja liiketoimintamallejaan hyödyntääkseen innovatiivisia palveluja ja 
digitaalisia alustoja (Ballon, 2009). Operaattoriliiketoiminnassa on otettava huo-
mioon, että ne eivät pärjää enää pelkillä matkaviestin- ja datateknologioilla ja 
palveluilla, vaan näiden tueksi on hyvä olla myös muita palveluita. 
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Koska suuri osa IT-alasta on siirtymässä selainpohjaisten palveluiden toi-
mittamiseen, myös matkapuhelinoperaattoreilla on mahdollisuus ottaa oppia 
näistä kokemuksista ja hyödyntää vastaavia malleja, muun muassa valjastamalla 
verkkokapasiteettia ja yhdistämällä online-sisältöä ja sovelluksia (Gonçalves & 
Ballon, 2011). Seuraavan sukupolven palvelukeskeisen arkkitehtuurin täytyy tu-
kea laajuudellaan joustavaa palveluiden kulutusta ja olla organisaatio- ja sovel-
lusrajoja ylittäviä yhteisöjä, ekosysteemejä ja yritysverkostoja yhdistävä tekijä. 
(Barros & Kylau, 2011.) Pilvipalvelut ja SaaS-sovellukset ovat tällaisia uusia se-
lainpohjaisia palveluita, joita voidaan integroida ja jotka voivat tukea yritysten 
liiketoimintoja. Pilvipalveluiden ja sovellusten levinneisyys on jatkuvasti kasva-
nut ja niiden laajamittainen hyväksyntä on luonut ja synnyttänyt lisää erilaisia 
mahdollisuuksia. (Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang & Ghalsasi, 2011). Sovel-
luskauppa yhdistää näitä näkökulmia ja tarjoaa uusia ulottuvuuksia liiketoimin-
nallisesti. Liun (2010) mukaan yritysten välinen elektroninen kauppapaikka 
SaaS-sovelluksille, eli sovelluskauppa, on yksi pilvipalveluiden ja SaaS-palvelu-
mallin tarjoama uusi mahdollisuus elektronisille kauppapaikoille (Liu, 2010).  

Kuten digitaalisissa palveluissa ja liiketoiminnassa hyvin usein, myöskään 
sovelluskaupassa sen sovellukset tai käytetty teknologia eivät takaa palvelun 
menestystä. Teknologinen innovaatio ei ole tae liiketoiminnallisesta menestyk-
sestä (Teece, 2010). Käytetty liiketoimintamalli voi ratkaista sen, menestyykö pal-
velu, joka tässä tutkimuksessa on sovelluskauppa, vai ei (Chesbrough & Rosen-
bloom, 2002). Teknologiset innovaatiot usein edellyttävät uusia liiketoimintamal-
leja ja löydetyt innovaatiot voivat luoda sekä uutta tarvetta markkinoille, että 
mahdollisuuden tyydyttää kuluttajien yksipuolisia tarpeita (Teece, 2010). Tutki-
muksen tulokset tulevat myöhemmin näyttämään, millainen liiketoimintamalli 
Soneran sovelluskaupalla on tällä hetkellä ja mitä kehitettävää siinä voidaan ha-
vaita.  

Tämän tutkimusraportin johdannossa tutustuttiin ensin pro gradu -tutkiel-
man taustaan. Aiheeseen perehdytään vielä tarkemmin seuraavaksi keskeisten 
käsitteiden kautta. Tämän jälkeen esitellään lisäksi tutkielman tavoitteet, rajaus 
ja motiivi, tutkimuskysymykset ja -menetelmät, sekä kirjallisuuden keruutapa. 
Luvun lopussa esitellään vielä pro gradu -tutkielman rakenne ja eri lukujen si-
sältö tiivistetysti.  

1.1 Keskeisimmät käsitteet 

Tutkielman keskeisimpiä käsitteitä ovat elektroninen kauppapaikka, sovellus-
kauppa, SaaS (Software-as-a-Service) -sovellus sekä liiketoimintamalli ja liiketoi-
mintamallin kehittäminen. Koska käsitteet voidaan ymmärtää eri tavoin ja ne 
voivat tarkoittaa eri asioita eri konteksteissa, on hyvä käydä ne läpi tarkemmin. 
Elektronisen kauppapaikan käsite on suhteellisen vakiintunut tietojärjestelmätie-
teessä. Standingin ym. (2010) mukaan elektroninen kauppapaikka voidaan mää-
ritellä organisaatioiden välisenä tietojärjestelmänä, jonka avulla ostajat ja myyjät 
voivat vaihtaa informaatiota hinnoista ja tuotetarjoamista. Samalla se tarjoaa 
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mahdollisuuden potentiaalisten liikekumppaneiden tunnistamiseen ja liiketoi-
mintojen toteuttamiseen (Standing ym., 2010). 

Sen sijaan SaaS -sovelluksille on olemassa useita hieman erilaisia määritel-
miä (Mäkilä, Järvi, Rönkkö & Nissilä, 2010). Sääksjärvi, Lassila ja Nordström 
(2005) viittaavat SaaS-termillä aikaan ja paikkaan rajoittumattomaan etähallit-
tuun ohjelmistosovellukseen, joka mahdollistaa ohjelmiston samanaikaisen käy-
tön useiden toisistaan riippumattomien loppukäyttäjien (asiakkaiden) kesken, 
tarjoten samalla houkuttelevan maksulogiikan asiakkaille ja mahdollistaen uu-
sien ja innovatiivisten ohjelmistojen jatkuvan kehityksen. Tässä tutkimuksessa 
puhuttaessa sovelluksista tarkoitetaan nimenomaan SaaS-sovelluksia.   

Monen yrityksen siirryttyä tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan verkon 
välityksellä sovelluksina, on alkamassa ilmiön toinen vaihe, jossa sovelluksia tar-
jotaan keskitetysti elektronisista kauppapaikoista, eli sovelluskaupoista yrityk-
sille (Hahn, Röher & Zarnekow, 2015). Sovelluskauppa on elektroninen kauppa-
paikka, jossa tarjotaan kolmansien osapuolten kehittämiä sovelluksia. Tällaiset 
hankkeet käyttävät verkkokaupoista tuttuja konsepteja; palveluiden sijainti ja 
löytäminen keskitetään, ekosysteemit kumppanien kanssa, nopeat kehitystyöka-
lut monipuolistamaan sovelluksia ja lisäarvoa tuovien osien lisäämiseksi, sekä 
palvelun toimittamista ”isännöijän” kautta, sen mittaamista ja käytöstä perittyä 
maksua (Barros & Kylau, 2011).  

Nopea kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa on korostanut liiketoiminta-
mallikäsitteen merkitystä informaatioteknologian alalla (Al-Debei & Avison, 
2010). Timmers (1998) määrittelee liiketoimintamallin tuotteen, palvelun ja tieto-
virtojen arkkitehtuurina, jossa kuvataan liiketoimintojen eri toimijat, näiden roo-
lit ja potentiaaliset hyödyt, sekä kuvaukset tulonlähteistä. Osterwalder, Pigneur 
ja Tuccin (2005) sekä Osterwalderin (2004) mukaan liiketoimintamalli kuvaa sitä, 
miten yritys toimii ja järjestää toimintaansa, sekä miten tämä toiminta tuottaa tu-
loja. Osterwalderin ja Pigneurin (2010) rakentama graafinen liiketoimintamal-
lialusta toimii työkaluna kuvaamaan tätä yrityksen liiketoimintalogiikkaa ele-
menttien ja niiden välisten suhteiden avulla. Liiketoimintamallien kehittäminen 
viittaa merkittävien muutosten tekemiseen olemassa olevaan liiketoimintamal-
liin ja sen elementteihin (Johnson, Christensen & Kagermann, 2008). Myös uuden 
liiketoimintamallin luominen voidaan laskea liiketoimintamallin kehittämiseksi.  

1.2 Tutkielman rajaus ja motivaatio 

Vuonna 2010 monet tutkijat ennustivat, että organisaatioiden välinen elektroni-
nen liiketoiminta tulee kasvamaan vielä valtavasti (Kian Chong, Shafagh, Wool-
laston & Lui, 2010). Pilvipalvelut ja SaaS-sovellukset tarjoavat paljon mahdolli-
suuksia ja haasteita uudenlaiseen elektroniseen kaupankäyntiin (Marston ym., 
2011) ja käytännössä monet yritykset ovat tarttuneet tähän haasteeseen tuomalla 
elektronisia kauppapaikkoja yritysten väliseen liiketoimintaan (Hahn ym,. 2015). 
Tällaisia yrityksille suunnattuja sovelluskauppoja on nykyään tarjolla lähes kai-
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killa teleoperaattoreilla. Myös Suomessa kaikilla kolmella isoimmalla operaatto-
rilla (Elisa, Sonera ja DNA) on oma sovelluskauppansa. Yritysten väliset sovel-
luskaupat eivät ole kuitenkaan lyöneet itseään läpi samalla lailla kuin kuluttajille 
suunnatut sovelluskaupat, kuten Applen Appstore tai Googlen Play-kauppa. 
Tieteellisestä kirjallisuudestakin löytyy huomattava määrä tutkimuksia kulutta-
jille suunnatuista sovelluskaupoista, mutta tutkimuksia tai aiempaa kirjallisuutta 
sovelluskaupoista yrityksille sen sijaan ei ole vielä liiemmin tarjolla. Löytyneet 
tutkimukset näistä olivat vielä todella tuoreita, vanhimmat vuodelta 2013. Elekt-
ronisia kauppapaikkoja sen sijaan on tutkittu melko laajasti, myös yritysten väli-
siltä markkinoilta. Yritysten välinen sovelluskauppa kaipaa siis lisätutkimusta.   

Siihen, miksi yritysten välinen sovelluskauppa ei ole vielä menestynyt laa-
jemmin, ei löytynyt aiemmasta kirjallisuudesta vastausta. Kuten Teece (2010) ha-
vaitsi, teknologinen innovaatio ei ole tae liiketoiminnallisesta menestyksestä. 
Avaintekijänä tässä voidaan pitää liiketoimintamallia, sillä Chesbroughin ja Ro-
senbloomin (2002) mukaan käytetty liiketoimintamalli voi ratkaista sen menes-
tyykö palvelu vai epäonnistuuko se. Liiketoimintamalleista löytyy kirjallisuutta 
paljon, myös elektronisiin kauppapaikkoihin liittyen. Yritysten välisten sovellus-
kauppojen liiketoimintamalleista sen sijaan ei löytynyt tieteellisiä julkaisuja kuin 
Kuebelin ja Zarnekowin tutkimus vuodelta 2014. Heidän tutkimuksensakin kes-
kittyi enemmän yritysten välisten alustojen liiketoimintamalliin, kuin itse sovel-
luskaupan liiketoimintamalliin. Näin ollen tieteellisessä tutkimuksessa on selvä 
katvealue, mikä motivoi ja tukee tämän tutkimuksen aiheellisuutta tieteellisessä 
yhteisössä. 

Näin ollen tässä pro gradu -tutkielmassa tutkimus rajataan koskemaan yri-
tysten välisen sovelluskaupan liiketoimintamallia. Ensin tutustutaan olemassa 
olevaan tieteelliseen kirjallisuuteen, mikä antaa pohjan yritysten välisen sovel-
luskaupan liiketoimintamallin tapauksen tutkimiseen. Tämä tutkimus on puo-
lestaan rajattu yhteen suomalaiseen teleoperaattoriin, Soneraan, ja sen sovellus-
kaupan liiketoimintamalliin. Tutkimuksessa ei oteta huomioon Soneran omista-
jan TeliaCompany-konsernin muiden maiden sovelluskauppoja, vaan keskity-
tään Suomeen. Liiketoimintamallin nykytilanteen mallintaminen ja tämän jäl-
keen kehityskohteiden tunnistaminen ovat tapaustutkimuksen ensisijaisia pää-
määriä, sillä näitä ei olla tutkittu myöskään Soneran toimesta aiemmin. Teleope-
raattorilla sovelluskaupan toiminnasta vastaavat henkilöt uskovat tietävänsä, 
mitä ongelmia ja haasteita sovelluskaupan ja sen käytön suhteen on, mutta eivät 
ole tutkineet asiaa. Tämä voi antaa vastauksen myös siihen, miksi yritysten väli-
nen sovelluskauppa ei ole vielä menestynyt laajemmin, ainakaan Soneran näkö-
kulmasta. Teleoperaattorin ongelmat ja haasteet sovelluskaupassa ja sen liiketoi-
minnassa tulee myös selvittää, jotta sovelluskaupan liiketoimintaa voidaan ke-
hittää. Kehittämällä liiketoimintamallia mahdollistetaan palvelun parempi toi-
mivuus, mikä voi tuoda palvelulle lisää käyttäjiä ja parhaassa tapauksessa lisä-
tuloja. Kyseinen sovelluskauppakonsepti on muutenkin melko uusi, ettei sen 
koko potentiaalia ole vielä saatu edes valjastettua. 
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1.3 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen vaiheet 

Tutkielman tarkoituksena on esittää sopiva liiketoimintamalli yritysten väliselle 
sovelluskaupalle. Tavoitteena on rakentaa ajankohtainen tilannekatsaus Soneran 
yritysten väliseen sovelluskaupan liiketoimintamalliin, tunnistaa olemassa ole-
van liiketoimintamallin mahdolliset kehityskohteet ja esittää, kuinka liiketoimin-
taa voidaan kehittää. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tutkielmassa pyritään 
vastaamaan tutkimuskysymyksiin, jotka jakaantuvat pääkysymykseen ja sitä tu-
keviin kahteen osakysymykseen. 
 
Tutkielman tutkimusongelma ja pääkysymys: 

 Millainen liiketoimintamalli sopii yritysten väliselle sovelluskau-
palle?  

Pääkysymystä tuetaan kahdella osakysymyksellä: 

 Mitä haasteita ja kehittämiskohteita sovelluskaupan liiketoimin-
tamallissa on? 

 Miten nämä haasteet ja ongelmat voidaan ratkaista? 

Tavoitteeseen pääsemiseksi tutustutaan ensin aiheen kirjallisuuteen. Pro gradu -
tutkielmassa kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on olla katsaus alkuperäiseen kor-
kealaatuiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja niiden johtopäätöksiin (Fink, 2013). 
Yksityiskohtainen metodologinen lähestymistapa on välttämätön jokaisessa kir-
jallisuuskatsauksessa (Okoli & Schabram, 2010). Finkin (2013) mukaan tutkiel-
man kirjallisuuskatsaus on systemaattinen, täsmällinen ja toistettavissa oleva 
menetelmä, jolla tunnistetaan, tiivistetään ja arvioidaan aiempaa muiden tutki-
joiden tekemää tieteellistä tutkimusta aiheesta. Yleisesti teoreettisessa tutkimuk-
sessa ei siis havainnoida tutkimuskohteita välittömästi, vaan kohteesta pyritään 
hahmottamaan käsitteellisiä malleja, selityksiä ja rakenteita aiemman tutkimus-
kirjallisuuden pohjalta (Lähdesmäki ym., 2012). Näin ollen valmiissa kirjallisuus-
katsauksessa on määritelty kaikki oleelliset käsitteet, annettu hieman taustatietoa 
ja tuloksena voidaan odottaa vastausta tutkimuskysymykseen aikaisempien tut-
kimusten pohjalta.  

Tässä tutkielmassa kirjallisuuskatsauksen aineistonkeruu on pyritty teke-
mään systemaattisesti Okolin ja Schabramin (2010) esittämän ohjeistuksen mu-
kaisesti. Tutkielman aiheen kirjallisuutta ja artikkeleita on haettu aluksi Google 
Scholarin, AISeLin (Association for Information Systems eLibrary), sekä JYKDO-
Kin, eli Jyväskylän Yliopiston kirjaston painetun ja sähköisen aineiston, avulla. 
Ensisijaisina lähteinä on pyritty käyttämään tietojärjestelmätieteen alan lehtiä ja 
julkaisuja, mutta koska tietojärjestelmätieteen voidaan katsoa olevan yhdistelmä 
yhteiskuntatieteitä, taloustiedeitä ja tietojenkäsittelytieteitä (Okoli & Schabram, 
2010), niin myös muiden alojen julkaisuja on otettu huomioon. Scholaria ja 
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AISeLia hyödyntäessä hakusanoina käytettiin sanoja ”elektroninen kauppa-
paikka”, ”sovelluskauppa” ja ”liiketoimintamalli”, sekä muita näihin ja aihee-
seen liittyviä sanoja ja yhdistelmiä sanoista. Kirjallisuutta käytiin läpi systemaat-
tisesti lukemalla ensin artikkelien tiivistelmät, jonka jälkeen tiivistelmien perus-
teella valittiin kokonaisuudessaan luettavat artikkelit. Valitut artikkelit luettiin 
huolella ja niistä tehtiin muistiinpanoja. Kun tutkimukselle relevanttia aineistoa 
oli löytynyt tarpeeksi, ne yhdistettiin ja kirjoitettiin mahdollisimman yhte-
näiseksi ja johdonmukaiseksi tekstiksi sekä aihealueittain, että kokonaisuutena. 

Tehdyn kirjallisuuskatsauksen avulla saatiin tarvittava teoreettinen tausta 
empiirisen tutkimuksen suorittamiseksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kva-
litatiivista tutkimusmenetelmää ja tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena. Ai-
neisto kerättiin haastattelemalla kohdeyrityksen sovelluskaupan kanssa tekemi-
sissä olleita asiantuntijoita. Tutkimuksen ja haastattelurungon viitekehyksenä 
käytettiin Osterwalderin ja Pigneurin (2010) kehittämää liiketoimintamallialus-
taa (engl. Business Model Canvas). Tutkimus kohdistui yhden yrityksen sovel-
luskaupan liiketoimintamalliin, eli ilmiötä tutkittiin tapauskohtaisesti. Aineis-
tonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, eli puolistrukturoitua haas-
tattelumenetelmää. Haastatteluin kerätty aineisto analysoitiin huolella ja käsitel-
tiin luottamuksellisesti siten, että kohdeyrityksen asiantuntijoiden henkilöllisyy-
det eivät tunnistettavissa tutkielmassa, vaan puhutaan vain haastateltavista. Tee-
mahaastatteluin tehdyn aineistonkeruun jälkeen, laadullisen analysoinnin perus-
teella, esitetään sovelluskaupan liiketoimintamalli ja tuodaan ilmi nykyisen mal-
lin mahdolliset haasteet ja kehityskohteet. 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielman rakenne koostuu seitsemästä luvusta. Ensimmäisenä on johdanto, 
jonka jälkeen esitellään kolme kirjallisuuteen perustuvaa lukua. Toisessa luvussa 
esitellään tutkielman teoriapohjaa liiketoimintamallista. Aluksi esitellään liike-
toimintamallin taustaa, käsitettä ja siihen liittyviä elementtejä. Tämän jälkeen pe-
rehdytään tarkemmin siihen, kuinka liiketoimintamallia voidaan hyödyntää lii-
ketoiminnassa ja lopuksi esitellään mahdollisuuksia liiketoimintamallin kehittä-
miseen liiketoimintamallin luomisen ja muutoksien kautta. 

Kolmannessa luvussa tarkastellaan yritysten väliseen sovelluskauppaan 
liittyvää kirjallisuutta. Luvussa käsitellään sovelluskaupan lähtökohtia ja tar-
peellista taustatietoa, ensimmäisenä elektronisia kauppapaikkoja, sitten SaaS-so-
velluksia ja tämän jälkeen yritysten välistä elektronista kauppapaikkaa SaaS-so-
velluksille. Lisäksi luvussa annetaan kirjallisuudesta löydetty esimerkki sovel-
luskaupan liiketoimintamallista. 

Tutkielman neljännessä luvussa käydään läpi tutkimuksen metodologia. 
Toisin sanoen kerrotaan, kuinka laadullisessa tutkimusosuudessa tulisi edetä 
olemassa olevan kirjallisuuden mukaan, aina aiheen ja tutkimusmenetelmän va-
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linnasta tutkimustulosten analysointiin. Luvussa käydään läpi tutkimusproses-
sin eteneminen ja tehtävä tapaustutkimus. Samalla kuvaillaan lyhyesti tutkimus-
kohde ja tutkimuksen viitekehys. 

Viidennessä luvussa esitellään kvalitatiivisen tapaustutkimuksen tulokset. 
Luvussa mallinnetaan Soneran sovelluskaupan nykyinen liiketoimintamalli ja 
sen kehityskohteet. Luvussa kuusi puolestaan esitetään vastaus tutkielman pää-
tutkimuskysymykseen ja keskustellaan tutkimuksen havainnoista ja johtopää-
töksistä. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys. Viimeisessä 
seitsemännessä luvussa, eli yhteenvedossa, kerrataan tutkielman lopullinen si-
sältö kokonaisuudessaan. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA  

Informaatio- ja viestintäteknologian nopea kehitys ja digitaalisuuden aika on 
merkinnyt sitä, että saatavilla olevan tiedon ja tietämyksen taso on noussut kriit-
tiseksi liiketoimintojen menestyksen näkökulmasta. Tämä sama nopea kehitys on 
nostanut liiketoimintamallien tärkeyden korostetusti esiin tietojärjestelmätieteen 
alalla. Vaikka liiketoimintamallien tärkeys organisaatioiden menestykseen on 
tunnustettu laajalti, käsite on kuitenkin vielä melko epämääräinen ja yksimieli-
syys sen koostumuksesta ja näkökulmista on vielä vähäistä.  Käsitteen perusta-
vanlaatuinen tunnistaminen, perusteiden mallintaminen, toimintojen käytännöl-
listäminen ja liiketoimintamallin liittäminen tärkeiden liiketoiminnan käsitteiden 
joukkoon ei ole kuitenkaan täydellistä. (Al-Debei & Avison, 2010) Siksi tässä lu-
vussa käydään läpi liiketoimintamalleihin liittyvää kirjallisuutta ja sen seurauk-
sena osuuden tarkoituksena on jatkossa toimia pohjana tutkielman konstruktii-
viselle osuudelle. 

Tässä luvussa keskitytään tutkielman teoreettiseen viitekehykseen, joka ra-
kentuu olemassa olevaan tieteelliseen tutkimusaineistoon liiketoimintamalleista 
sekä niiden kehittämisestä. Ensimmäiseksi aihetta käsitellään tutkimalla liiketoi-
mintamallin käsitettä, liiketoimintamallin elementtejä, sekä etsitään vastausta sii-
hen, kuinka liiketoimintamallia voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Liiketoi-
minnan kehittämisen käsitteen avaamisen jälkeen tavoitteena on esitellä löyty-
nyttä tutkimustietoa liiketoimintamallin kehittämisestä. Lopuksi tehdään tiivis 
yhteenveto luvusta. 

2.1 Liiketoimintamalli käsitteenä 

Organisaatioiden tulee sopeutua selviytyäkseen ja menestyäkseen liiketoiminta-
alojen, prosessien ja teknologian muuttuessa yhä monimutkaisempien ympäris-
töjen maailmassa. Käyttämällä sopivia liiketoimintamalleja uudenlaisessa liike-
toimintojen digitalisoituneessa maailmassa, organisaatiot voivat tehostaa kilpai-
lullista asemaansa reagoimalla nopeammin vaihtuviin muutoksiin ympäristössä 
yhdessä korkealaatuisen liiketoiminnan päätöksenteon kanssa. (Al-Debei & Avi-
son, 2010.) Liiketoimintamallit ovat välttämättömiä markkinatalouksissa, joissa 
kuluttajilla on valinnanvaraa, transaktioilla kustannuksia, kuluttajien ja tuotta-
jien kesken heterogeenisyyttä sekä kilpailua. Kilpailluilla markkinoilla voittoa ta-
voittelevat yritykset pyrkivät täyttämään kuluttajien monenlaisia tarpeita jatku-
vasti uusilla keksinnöillä ja esittämällä kuluttajille uusia arvolupauksia. 

Teknologiset innovaatiot usein edellyttävät uusia liiketoimintamalleja ja ke-
hitetyt innovaatiot voivat luoda sekä uutta tarvetta markkinoille, että mahdolli-
suuden tyydyttää kuluttajien yksipuolisia tarpeita (Teece, 2010). Monien tutkijoi-
den mukaan liiketoimintamalli ilmaisee abstraktia liiketoiminnan logiikkaa ja 
tarjoaa todisteita siitä, miten yritys luo, tuottaa ja toimittaa arvoa asiakkailleen, 
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sekä miten yritys vangitsee ja luo arvoa myös itselleen (Amit & Zott, 2001; Al-
Debei & Avison, 2010; Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Teece, 2010; Zott, Amit, 
& Massa, 2011). Se on siis kuvaus siitä, kuinka yritys toimii, organisoi itseään ja 
kuinka se ansaitsee tulonsa (Baden-Fuller & Morgan, 2010; Magretta, 2002; Os-
terwalder ym., 2005). Amitin ja Zottin (2001) mukaan liiketoimintamalli kuvaa 
yrityksen ja ulkoisten sidosryhmien välistä sisältöä, rakennetta ja liiketoiminto-
jen hallintaa. 

Liiketoimintamalli ei ole vain yksi käsite, vaan siihen sisältyy useita käsit-
teitä. Kuitenkin tutkijoiden kattavasti hyväksymät tarkemmat käsitteen kuvauk-
set ja terminologia lisäävät käsitteen selkeyttä huomattavasti (Zott ym., 2011) ja 
tämän vuoksi on syytä käydä läpi mitä liiketoimintamallikirjallisuutta voidaan 
löytää. Liiketoimintamallikäsitteen merkitys huomattiin kunnolla 1990-luvun lo-
pulla elektronisen liiketoiminnan yleistyttyä ja digitaalisten mahdollisuuksien li-
säännyttyä kaupankäynnissä (Al-Debei & Avison, 2010; Magretta, 2002; Teece, 
2010). Vaikka liiketoimintamallien tärkeys organisaatioiden menestyksen teki-
jänä on tunnistettu laajasti, käsite on kuitenkin vielä epämääräinen ja yksimieli-
syys sen näkökulmista on vähäistä (Al-Debei & Avison, 2010), eikä sille ei ole 
Morrisin ym. (2005) ja Zottin ym. (2011) mukaan johdonmukaista tai yhtenäisesti 
hyväksyttyä määritelmää. Tämä johtuu Osterwalderin, Pigneurin ja Tuccin (2005) 
mukaan siitä, että liiketoimintamallin käsite alkoi esiintyä tieteellisissä julkai-
suissa vasta elektronisen liiketoiminnan myötä. Teecen (2010) mukaan määritel-
män yhteneväisyyden puute on seurausta liiketoimintamallien usein tilapäisestä 
luonteesta sekä siitä, että liiketoimintamallit muuttuvat mitä todennäköisimmin 
ajan kuluessa. Liiketoimintamallia käsittelevä kirjallisuus on osittain myös loke-
roitunut (Zott, Amit & Massa, 2011), sillä tieteellisissä julkaisuissa liiketoiminta-
mallin käsitettä on lähestytty enemmän tutkijoiden omien kiinnostusten mukaan 
(Al-Debei & Avison, 2010) esimerkiksi liiketoimintaan ja teknologiaan suuntau-
tuneista näkökulmista (Osterwalder ym., 2005). Toki käsite on ollut jo aiemmin 
olemassa, mutta elektronisen liiketoiminnan uudet mahdollisuudet verrattuna 
perinteiseen kaupankäyntiin johti uusien, entistä innovatiivisempien liiketoimin-
tamallien kehitykseen. Tällöin myös pienemmät ja uudemmat yritykset pystyvät 
haastamaan perinteisiä, suuria ja markkinoille vakiintuneita yrityksiä (Jetter, 
Satzger & Neus, 2009).  

Liiketoimintamallien osittaisesta lokeroitumisesta huolimatta Zott ym. 
(2011) havainnoivat, että liiketoimintamallit käsittelevät pääasiassa neljää eri tee-
maa; (1) liiketoimintamalli uutena analyysiyksikkönä, (2) kokonaisvaltainen nä-
kökulma miten yritykset harjoittavat liiketoimintaa, (3) toimintojen korostami-
nen ja (4) arvonluonnin tärkeyden tunnustaminen. Kuitenkin, koska tutkijoiden 
näkökulmat ja tutkittavat kohteet vaihtelevat, myös nämä neljä teemaa sekoittu-
vat keskenään tutkijoiden näkökulmasta riippuen (Zott ym., 2011). Liiketoimin-
tamalleille on kuitenkin tunnistettu kaksi roolia (Baden-Fuller ym., 2010; Wirtz, 
2011; Boons & Lüdeke-Freund, 2013). Ensinnäkin liiketoimintamallit voivat tu-
kea innovatiivisten prosessien, tuotteiden ja palveluiden strategista markkinoin-
tia (Pateli & Giaglis, 2005; Teece, 2010; Zott & Amit, 2008). Toiseksi, liiketoimin-
tamalleja voidaan muuttaa ja innovoida yrityksen kilpailukyvyn parantamisen 
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mahdollistamiseksi, sillä liiketoimintamallin muutos aiheuttaa myös markkinoi-
den kilpailutilanteeseen muutoksen (mm., Chesbrough, 2010; Demil & Leqocq, 
2010; Johnson, 2010; Zott & Amit, 2010). Yritysten liiketoimintamallien ja innova-
tiivisten toimintojen välillä onkin havaittu selkeä yhteys (Boons & Lüdeke-
Freund, 2013). 

Kuten mainittu, liiketoimintamallien määritelmät vaihtelevat paljon, sisäl-
täen muun muassa kertomuksen organisaation toimintatavasta (Magretta, 2002), 
innovaation muutosprosessista arvoksi (Chesbrough & Rosenbloom, 2002), in-
formaation ja resurssien virrasta (Timmers, 1998), suunnitelluista rakenteista 
mukaan lukien yrityksen ulkopuolelle suuntautuvista liiketoimista sekä väli-
neistä liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen (Amit & Zott, 2001; Zott 
ym., 2011). Innovaatioiden ja teknologisten mahdollisuuksien hyödyntäminen ja 
realisointi lisäävät samalla sekä yrityksen, että asiakkaiden arvoa (Chesbrough & 
Rosenbloom, 2002) ja liiketoimintamallin käsitettä käytetään myös vaihtelun ja 
innovaatioiden ymmärtämiseksi organisaatiossa (Al-Debei & Avison, 2010; Ba-
den-Fuller & Morgan, 2010). Tätä kutsutaan teknologian onnistuneeksi kaupal-
listamiseksi (Baden-Fuller & Haefliger, 2013) ja tutkimuksen näkökulmasta voi-
daan esimerkiksi tutkia, miten yritykset kaupallistavat uusia ideoita ja teknolo-
gioita liiketoimintamallien avulla. Teknologisen kehityksen ja innovaatioiden 
osalta liiketoimintamalli nähdään lähinnä yrityksen mekanismina, joka yhdistää 
yrityksen (innovatiivisen) teknologian ja asiakkaiden tarpeet ja/tai muiden yri-
tysten resurssit (esim. teknologiat) (Zott ym., 2011).  

Toimiessaan käsitteellisenä työkaluna, liiketoimintamalli kertoo joko liike-
toiminnan nykyisen tilan, tai kuvaa suunniteltua tulevaisuuden liiketoimintaa 
(Al-Debei & Avison, 2010; Demil & Lecocq, 2010). Samalla liiketoimintamallia 
voidaan käyttää myös yrityksen toiminnan ja ansaintalogiikan analysointiin, 
jotta nähdään, kuinka yhtenäisiä liiketoimintamallin ydinelementit ovat (Demil 
& Lecocq, 2010). Tämä staattinen näkökulma sisältää myös elementtien tarkaste-
lua, jotka edesauttavat liiketoimintamallin ymmärtämisessä (Osterwalder ym., 
2005). Staattiset tilannekuvat liiketoimintamalleista ovat kuitenkin vain väliaikai-
sia ja siten alttiita muutoksille (Teece, 2010). Tämä tarkoittaa, että liiketoiminta-
malli on enemmän käsitteellinen kuin taloudellinen malli (Teece, 2010) ja se si-
sältää useiden näkökulmien yhdistämistä yhdeksi liiketoimintamallin käsitteeksi 
(Luoma, 2013). Käsitteeseen kuuluu myös yritysten ominaisuuksien tai käyttäy-
tymisen analysointi ja sillä pyritään kiinnittämään huomiota keinoihin, joiden 
avulla yritys luo ja varaa arvoa toiminnalleen (Osterwalder ym., 2005), kuten 
myös miten nämä ominaisuudet luovat kontribuutiota yrityksen onnistumiseen 
tai epäonnistumiseen markkinoilla. (Morris ym., 2005; Zott & Amit, 2007.) Liike-
toimintamallin avulla tutkijat voivat luoda myös luokitteluja, jotka auttavat ym-
märtämään eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä yritysten käyttäytymisessä (Zott 
ym., 2011) ja edesauttavat mahdollisten kausaalisuuksien löytämiseksi tietynlai-
sissa toiminnoissa tai suorituksissa yritysjoukossa (George & Bock, 2011). Liike-
toimintamalli tarjoaa siis välineen liiketoiminnan suunnittelun ja toiminnan ym-
märtämiseen, analysointiin ja tarkoituksenmukaiseen viestintään (Al-Debei & 
Avison, 2010; Baden-Fuller & Morgan, 2010).  
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Demilin ja Lecocqin (2010) mukaan yksi näkökulma on käyttää liiketoimin-
tamallia kuvaamaan tarkemmin keinoja muutosten tutkimiseen ja tekemiseen or-
ganisaatiossa. Tällöin liiketoimintamallia sovelletaan abstraktina käsitteenä yri-
tyksen tulevaisuuden liiketoiminnan kerronnan välineenä tai työkaluna muutos-
ten tehokkaaseen toteuttamiseen ja innovaatioihin organisaatiossa (Cavalcante, 
Kesting, & Ulhøi, 2011; Demil & Lecocq, 2010). Abstraktimpi näkemys liiketoi-
mintamallista onkin, että liiketoimintamalli ilmaisee abstraktia liiketoiminnan lo-
giikkaa tarjoten samalla todisteita siitä, miten yritys luo, tuottaa ja toimittaa ar-
voa asiakkailleen, sekä miten yritys vangitsee ja luo arvoa myös itselleen (Al-De-
bei & Avison, 2010; Teece, 2010; Zott, Amit, & Massa, 2011). Koska käsitettä voi-
daan käyttää muun muassa näillä kahdella Demilin ja Lecocqin (2010) tavalla, 
liiketoimintamallia voidaan soveltaa yrityksen analysointiin ja muutosten arvi-
ointiin yrityksen toiminnassa (Luoma, 2013).  

Liiketoimintamallin käsite voidaan myös määritellä erottelemalla termit lii-
ketoiminta ja malli (Osterwalder, 2004; Osterwalder ym., 2005). Heidän mukaan 
liiketoimintamalli kuvaa sitä, miten yritys toimii ja järjestää toimintaansa sekä 
miten tämä toiminta tuottaa tuloja. Nykyiset käsitykset liiketoimintamallin käsit-
teestä hyödyntävät olemassa olevia organisaatiorakenteita kuvatakseen liiketoi-
mintaa kokonaisvaltaisesti (Al-Debei & Avison, 2010; Kindström, 2010). Nämä 
rakenteet voivat olla luonteeltaan teollisia organisaatioita, strategisia verkostoja, 
innovaatioita, resursseja ja liiketoiminnan kustannusrakenteita. (Amit & Zott, 
2001; Hacklin & Wallnöfer, 2012; Hedman & Kalling, 2003). Kokonaisvaltaisem-
man ymmärryksen saamiseksi liiketoimintamalleille on tunnistettu joukko toi-
siinsa liittyviä elementtejä. Ollakseen tuotteesta, teollisuusalasta, verkostoista tai 
muista satunnaisista elementeistä erillinen, liiketoimintamallia voidaan siten pi-
tää alkuperäisenä analyysin yksikkönä (Zott & Amit, 2010). Osterwalderin ja 
Pigneurin (2010) rakentama graafinen liiketoimintamallialusta toimii työkaluna 
kuvaamaan tätä yrityksen liiketoimintalogiikkaa elementtien ja niiden välisten 
suhteiden avulla.  

Liiketoimintamallin käsitettä ei tule kuitenkaan sekoittaa strategiaan tai lii-
ketoimintaprosesseihin, vaikka näiden erottaminen on välillä haastavaa (Oster-
walder ym., 2005). Ero liiketoimintamallin ja strategian välillä on Luoman (2013) 
mukaan siinä, että strategia keskittyy enemmän liiketoiminnan laajuuteen ja ta-
voitteisiin ja liiketoimintamalli sen sijaan yrityksen toimintoihin arvon luo-
miseksi näiden tavoitteiden kautta. Casadesus-Masanellin ja Ricartin (2010) mu-
kaan liiketoimintamalli kuvastaa yrityksen toteutunutta strategiaa ja tämän het-
ken toimia. Käsitteiden erottamisesta ei ole juuri hyötyä, mikäli strategiakartta 
on vastaa käytännössä liiketoimintamallia. Olennainen ero nousee esiin, kun yri-
tyksen kontingentti strategia vaatii liiketoimintamallin muunnoksia. (Casadesus-
Masanell & Ricart, 2010.) Myös Osterwalder (2004) huomauttaa, että erottamista 
ei täysin kannata tehdä, sillä liiketoimintamallin arvonluonnilla on verkottunut 
luonne, liiketoimintamallien ja yrityksen suorituskyvyn välinen suhde on lähei-
nen sekä liiketoimintamallin ja muiden strategisten käsitteiden erottaminen on 
vaikeaa (Zott ym., 2011). Lisäksi liiketoimintamalli voi toimia strategian ja pro-
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sessien välisenä linkkinä (Osterwalder, 2004). Tämä näkemys on syntynyt elekt-
ronisen liiketoiminnan kasvun mukana (Al-Debei & Avison, 2010). Sen sijaan lii-
ketoimintamallin ja liiketoimintaprosessien erottaminen on selkeämpää. Liike-
toimintamalli ymmärretään yleisesti yrityksen arvon luomisen ja kaupallistami-
sen logiikkana, kun taas liiketoimintaprosessit käsittelevät enemmän, miten lii-
ketoiminta tapahtuu käytännön prosesseina (Osterwalder ym., 2005).  

2.2 Liiketoimintamallin elementit 

Vaikka liiketoimintamallin käsitteessä on paljon erilaisia näkemyksiä tutkijoiden 
kesken, jopa epäjohdonmukaisuutta määritelmissä ja rajaamisessa (George & 
Bock, 2011), niin liiketoimintamallien elementeistä ollaan jokseenkin yksimieli-
sempiä (Luoma, 2013; Hedman & Kalling, 2003). Luoma (2013) kokosi liiketoi-
mintamalleille tunnistettuja, joukon toisiinsa liittyviä elementtejä, ja löysi siten 
neljä keskeisintä ja useimmiten esiintyvää elementtiä liiketoimintamalleista: ar-
volupaus, toiminnot, rakenne ja ansaintalogiikka (kuvio 1). Ghezzi, Cortimiglia 
ja Frank (2015) käyttävät samoista ulottuvuuksista nimiä arvolupaus, arvon 
luonti, arvon toimitus ja arvon vangitseminen. Sisällöiltään Luoman (2013) ja 
Ghezzin ym. (2015) elementit ovat lähes identtisiä. Arvolupaus sisältää sekä asia-
kassegmentin, että tuote-/palveluportfolion. Toiminnot sisältävät puolestaan ne 
aktiviteetit, joita yritys harjoittaa arvon luomiseksi ja vangitsemiseksi. Rakenne 
käsittää yrityksen sisäisen rakenteen ja aseman (ulkoisessa) arvoverkostossa ja 
ansaintalogiikka viittaa puolestaan tulon muodostuksen rakenteeseen yrityk-
sessä. (Luoma, 2013.) 

 
KUVIO 1 Liiketoimintamalli ja sen pääelementit (Mukaillen Luoma, 2013). 

Arvolupaus viittaa tapaan, jolla organisaatiot luovat arvoa sekä heidän asiakkail-
leen, että kaikille muille palvelun tarjoamisessa mukana oleville osapuolille (Al-
Debei & Avison 2010). Yleisesti arvo viittaa ylipäätään tuotteiden ja palveluiden 
tärkeyteen, rahalliseen arvoon tai hyödyllisyyteen. Arvolupauksen täytyy il-
maista selkeästi teknologian ja toimintojen hyödyllisyyttä ja sitä tarkoitusta, jota 
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ne palvelevat (Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Tällöin myös asiakassegmentin 
tuotteet ja palvelut, joita kyseiseen segmenttiin tarjotaan, on tunnistettava. Ilman 
asiakkaiden tarpeiden tunnistamista, heitä ei saada myöskään sitoutettua pit-
källä aikavälillä (Baden-Fuller & Haefliger, 2013). Tunnistamalla nykyiset ja po-
tentiaaliset asiakkaat sekä hyödyntämällä uusia teknologisia innovaatioita, yri-
tykset voivat houkutella ja ylläpitää suuria asiakasryhmiä (Al-Debei & Avison, 
2010). Arvolupaukseen liittyy tehokas tuotteiden ja/tai palveluiden tarjonta, joka 
luo asiakkaalle arvoa, sisältäen myös kohdeasiakkaiden valintaa ja segmentoin-
tia (Ghezzi ym., 2015). Arvolupauselementillä onkin kenties suurin vaikutus lii-
ketoimintamallin muutoksiin (Johnson, Christensen, & Kagermann, 2008) ja se 
on yleensä lähtökohta, josta uutta liiketoimintamallia aloitetaan suunnittelemaan. 
Tämä on seurausta siitä, että tuotteiden valmistaminen ja niihin liittyvät palvelut 
edellyttävät tehokasta toimintojen kokoonpanoa ja toteutusta sekä organisaa-
tiorakennetta, joka puolestaan vaatii konkreettisia resursseja ja henkilöresursseja 
(Hedman & Kalling, 2003).  

Toiminnot edustavat organisaation tapaa järjestää resurssinsa ja ydinosaa-
misensa siten, että asiakkaille voidaan luoda ja tarjota mahdollisimman paljon 
arvoa (Al-Debei & Avison, 2010). Ghezzi ym. (2015) puhuvat myös arvon luomi-
sesta. Arvon luominen heijastaa organisaation sisäisiä ominaisuuksia, jotka mää-
rittävät uniikin lähestymistavan markkinoille. Se sisältää resurssien, omaisuuden, 
prosessien, toimintojen ja osaamisen arvolupauksen luomiseksi (Ghezzi ym., 
2015). Zott ja Amit (2010) esittävät yrityksille uusia teknologian kaupallistamisen 
mahdollisuuksia monin tavoin: lisensoimalla teknologia kolmansille osapuolille, 
ryhtymällä alkuperäisiksi laitevalmistajiksi itse, tuottamalla palvelut asenta-
malla ja ylläpitämällä teknologiaa tai ryhtymällä "koko tuotteen" valmistajaksi. 
Tutkijat korostavat, että jokainen näistä valinnoista sisältää erilaisen joukon toi-
mintoja, kuten myös resursseja ja valmiuksia. Toiminnot voidaan suorittaa joko 
yrityksen sisäisesti tai yhteistyössä toimittajien ja kumppaneiden kanssa. Ne ovat 
siksi olennainen osa liiketoimintamallia. Tässä yhteydessä toiminto palvelee tiet-
tyä tarkoitusta yleisen tavoitteen täyttämiseksi ja siihen sitoutuu fyysisiä, hen-
kilö- ja pääomaresursseja. (Zott & Amit, 2010). Liiketoimintamallin määritelmä 
tarkoittaa laajemmin, että toiminnot liittyvät arvon luomiseksi, toimittamiseksi 
ja varaamiseksi. Yksinkertaisemmin toiminnot liittyvät "jonkin tekemiseen" ja 
"jonkin myymiseen" (Magretta, 2002). 

Rakenne, tai kuten Ghezzi ym. (2015) ilmaisevat asian eli arvon toimitus, 
ulottuvuus viittaa siihen, miten liiketoiminta on ilmaistu kuluttajien ja kumppa-
neiden tavoittamiseksi. Arvon toimitus liittyy sijaintiin arvoverkostossa, keskei-
siin kumppanuuksiin ja suhteisiin, toimitus- ja jakelukanaviin sekä asiakassuh-
teiden strategiaan (Ghezzi ym., 2015). Zott ja Amit (2010) määrittelevät toiminnot 
toimintojärjestelmänä, jossa ne voidaan määritellä sen perusteella, kuka toimin-
not on suorittanut ja missä järjestyksessä. Määritelmän systemaattinen näkö-
kulma voidaan tulkita tarkoittavan arvoarkkitehtuuria (Al-Debei & Avison, 2010) 
tai yrityksen organisoitua käyttäytymistä. Tämä puolestaan liittyy organisaation 
rakenteeseen, joka kuvaa toimintojen jakamista yrityksessä ja yrityksen arvover-
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kon välillä, resurssien jakamista sekä kompetenssia yrityksen ja sen pääsidosryh-
mäläisten (toimittajat, kumppanit ja asiakkaat) kesken. (Amit & Zott, 2001; Ches-
brough & Rosenbloom, 2002; Demil & Lecocq, 2010). Koska rakenne liittyy sy-
västi ulkoisten toimijoiden arvoverkkoon, arvoverkko on erityisen tärkeä osa 
tässä ulottuvuudessa, erityisesti matkapuhelin- ja tietoliikennetoimijoiden, kuten 
teleoperaattoreiden liiketoimintamalleissa (Ghezzi ym., 2015). Liiketoimintamal-
lin yhteydessä rakenteelliset näkökulmat kattavat myös toimintojen ja resurssien 
järjestelyn, yhteistyösopimukset muiden yritysten kanssa ja yhteydet asiakas-
suhteiden luomisessa (Osterwalder ym., 2005). 

Liiketoimintamalli kuvaa myös, miten yritys onnistuu vangitsemaan arvoa, 
eli toisin sanoen miten se tekee rahaa asiakkaitaan palvelemalla (Magretta, 2002). 
Arvon vangitseminen selittää, kuinka liiketoiminta vangitsee arvoa ja tuottaa 
voittoa. Tähän kuuluu tulonmuodostus ja mahdolliset jakomenetelmät arvover-
kon jäsenten kesken, kuten myös investoinnit, rahoitus ja kustannusrakenteet. 
(Ghezzi ym., 2015). Yritys voi halutessaan esimerkiksi kaupallistaa tuotteitaan 
joko myymällä tilauksia asiakkaille, keräämällä mainostuloja muilta yrityksiltä 
(muiden tarjottujen palveluiden komissioina), jakamalla tuloja muiden yritysten 
kanssa tai myymällä tuoteoikeudet kolmannelle osapuolelle (Dubosson-Torbay 
ym., 2002). Tätä kutsutaan ansaintalogiikaksi ja se kuvaa yrityksen tuloraken-
netta (Demil & Lecocq, 2010) enemmän kuin tulojen määrää (joka voi olla muu-
tenkin vain väliaikaista). Ansaintalogiikka kuvastaa valintoja erilaisista hinnoit-
telurakenteista, väliaikaisista oikeuksista (esim. ikuinen lisenssi, tilaus, maksu 
käytön mukaan) ja tuotteen maksajasta (Luoma, 2013). On tärkeää, etenkin ny-
kyajan teknologisilla mahdollisuuksilla, että liiketoimintamalli tunnistaa käyttä-
jät ja asiakkaat ja ilmaisee, kuka tuotteesta maksaa (Teece, 2010). Aikoinaan käyt-
täjät ovat lähes poikkeuksetta joutuneet itse maksamaan käytöstä, mutta sano-
malehtien, television ja lopulta internetin myötä teknologia on mahdollistanut 
käyttäjille sen, ettei heidän välttämättä tarvitse maksaa käyttämästään palvelusta. 
Sen sijaan maksusuorituksen tekee joku toinen taho, kuten mainostaja. (Baden-
Fuller & Haefliger, 2013.) 

Esitetyt neljä elementtiä voidaan nähdä yksinkertaistetuimpina versioina 
Osterwalderin (2004) esittämistä yhdeksästä liiketoimintamallin ominaisuudesta 
ja näiden ominaisuuksien pohjalta luodusta Osterwalderin ja Pigneurin (2010) 
liiketoimintamallialustasta. Nämä yhdeksän ominaisuuden pilaria ja ne sisältävä 
liiketoimintamallialusta käydään läpi tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

2.3 Liiketoimintamallin hyödyntäminen liiketoiminnassa 

Liiketoimintamallin hyödyllisyys on sen monipuolisuus ja käsitettä voidaan 
käyttää moneen tarkoitukseen. Käyttämällä sopivia liiketoimintamalleja organi-
saatiot voivat tehostaa kilpailuasemaansa reagoimalla nopeammin vaihtuviin 
muutoksiin ympäristössä, yhdessä liiketoiminnan päätöksenteon kanssa. (Al-De-
bei & Avison, 2010.) Mallit voivat auttaa yritysjohtoa laajentamaan päättelyky-
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kyään (Baden-Fuller & Morgan, 2010) ja tunnistamaan muiden liiketoimintamal-
lin suunnittelussa mukana olevien arvon, kuten teknologian kehittäjän (Baden-
Fuller & Haefliger, 2013). Osterwalder ym. (2005) havaitsivat liiketoimintamal-
leille viisi eri tehtävää, jotka ovat ymmärtäminen ja jakaminen, analysointi, joh-
taminen, näkymät ja liiketoimintamallien patentointi. Liiketoimintamalli tarjoaa 
siis tehokkaan työkalun strategisesti suuntautuneiden päätösten ymmärtä-
miseksi, analysoimiseksi, viestimiseksi ja hallitsemiseksi (Pateli & Gialis, 2004). 
Muun muassa Osterwalderin (2004) mukaan liiketoimintamalli on arvokas työ-
kalu strategisen suunnittelun ja toteutuksen välisen kuilun kaventamiseen liike-
toimintaprosessien, resurssien ja suhteiden muodossa. 

2.3.1 Liiketoimintamallin paikka 

Liiketoimintamallin yhtenä tehtävänä on helpottaa ja havainnollistaa etenkin 
strategista päätöksentekoa. Siksi liiketoimintamallin ja sen roolin ymmärtä-
miseksi paremmin yrityksessä, on tärkeää selvittää, mikä on sen paikka yrityk-
sessä. (Osterwalder, 2004.) Selviytyäkseen ja menestyäkseen liiketoimintastrate-
gia, liiketoimintamalli ja liiketoimintaprosessi yhdessä tietojärjestelmien kanssa 
tulisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena (Al-Debei & Avison, 2010). Tätä havain-
nollistetaan digitaaliselle liiketoiminnalle ominaisesti Al-Debein ja Avisonin 
(2010) kuviossa 2. Kuviosta huomaamme, kuinka liiketoimintamalli on linkki lii-
ketoimintastrategian ja liiketoimintaprosessien välissä. Tässä Al-Debein ja Avi-
sonin (2010) esittämässä kuviossa yrityksen tieto- ja viestintäteknologian tehtä-
vänä on tukea liiketoimintaprosesseja. 

 

KUVIO 2 Liiketoimintamallin paikka organisaatiossa (Mukaillen Al-Debei & Avison, 2010) 

Osterwalder (2004) on puolestaan havainnollistanut liiketoimintamallin sijaintia 
kuviossa 3, jossa yritystä tarkastellaan eri kulmista liiketoimintamallin ollessa 
keskiössä. Nämä kulmat, joista liiketoimintamallia tarkastellaan, ovat liiketoi-
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mintastrategia, organisaatio (ml. henkilöstö ja prosessit) ja tieto- ja viestintätek-
nologia. Jokaisen kulman henkilöstö katsoo toimintaa omasta näkökulmastaan ja 
maailmankatsomuksestaan. Esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian asiantunti-
jat katsovat organisaation toimintaa prosessien kautta ja talouden asiantuntijat 
näkevät markkinatilanteen toimivan organisaation kehityksen suuntana. Liike-
toimintamalli toimii kaikkien näiden kolmen elementin keskiössä yhdistäen niitä 
ja helpottaen kommunikointia ja päätöksenteon ymmärrystä ryhmien välillä. 

Tarkastelemalla kuvioita 2 ja 3 huomaamme, että kuviot eroavat hieman 
toisistaan. Kuitenkin molempiin liiketoimintaympäristöihin kuuluu käytännössä 
samat asiat: liiketoimintastrategia, liiketoimintamalli, liiketoimintaprosessit, 
tieto– ja viestintäteknologia, tietojärjestelmät ja henkilöstö. Erotuksena voidaan 
huomata, että Osterwalderin (2004) kolmioon ja liiketoimintamalliin kohdistuu 
jatkuvasti ulkoisia vaikutteita, jotka antavat painetta olemassa olevaan liiketoi-
mintamalliin. Luoman (2013) mukaan ulkoisista vaikutteista nousee esiin selke-
ästi kaksi tekijää, jotka antavat painetta etenkin liiketoimintamalleja kohtaan. 
Nämä tekijät ovat nykyaikainen teknologian kehitys ja kilpailulliset voimat. Li-
säksi makrotaloudellisten voimien, kuten hallitusten politiikan (Deodhar, Saxena, 
Gupta, & Ruohonen, 2012) ja sääntelyiden muutosten (Tankhiwale, 2009; Wirtz, 
2011) on todistettu vaikuttavan liiketoimintamalleihin. Osterwalder (2004) kut-
suu näitä laki(ympäristö)vaikutteiksi. Näillä kaikilla ulkoisilla voimilla on tar-
peeksi valtaa muuttaakseen yrityksen tuote-/palveluportfolion arvoa, arvover-
kon rakennetta ja toimintojen suorituskustannuksia sekä resurssien hankintaa 
(Demil & Lecocq, 2010), kuten myös asiakkaiden kysyntää (Luoma, 2013). Joskus 
myös sosiaalinen ympäristö saattaa vaikuttaa liiketoimintamalliin, erityisesti pe-
rinteisemmillä teollisuuden aloilla. Esimerkiksi yrityksen eettiset valinnat voivat 
aiheuttaa painetta julkisuudessa ja sitä kautta vaikuttaa epäsuorasti asiakkaiden 
kysyntään. Johdon tehtävänä onkin suunnitella tai mukauttaa yrityksen liiketoi-
mintamalli vastaamalla näihin ulkoisiin voimiin. (Osterwalder, 2004.) 

 

KUVIO 3 Ympäristö, liiketoimintamalli, strategia, prosessit ja tietojärjestelmä (Mukaillen Os-
terwalder, 2004). 
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Yleensä yritysjohto tekee strategiset päätökset, joilla se sijoittaa yhtiön markki-
noille, määrittelee suunnan ja muotoilee tavoitteet. Sen sijaan organisaatio- ja 
tieto- ja viestintäteknologiapuolten asiantuntijoiden täytyy ymmärtää ja toteut-
taa nämä visiot joksikin konkreettisemmaksi. Liiketoiminnallisten visioiden su-
juvan toteutuksen takaamiseksi ja kohdistamiseksi eri ryhmien välillä, yritykset 
tarvitsevat todella selkeää viestintää käsitteiden ja ymmärryksen suhteen mu-
kana olevien osapuolten kesken. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää käsitteel-
lisesti määriteltyä liiketoimintamallia. (Osterwalder, 2004.) Käyttämällä ontolo-
gista lähestymistapaa liiketoiminnan mallintamiseen, voidaan luoda yhteinen ja 
yleinen käsitys siitä, mitä yritys tekee ansaitakseen rahaa ja edistääkseen ihmis-
ten välistä kommunikaatiota ja yhteisymmärrystä (Osterwalder, 2004). Johtajien 
on oltava luovia monimutkaisten innovaatioiden ja liiketoiminnan elementtien 
kokonaisuuden kanssa (Baden-Fuller & Haefliger, 2013).  

2.3.2 Käsitteellinen työkalu  

Tutkijat ovat osoittaneet, että liiketoimintamalli on olennainen työkalu digitaali-
sessa liiketoiminnassa (Al-Debei & Avison, 2010). Jokainen liiketoimintamalli 
koostuu rakenteeltaan useista elementeistä, joita kaikkia voidaan muokata vas-
tauksena (tai ennakoivana toimenpiteenä tuleviin) ympäristön muutoksiin 
(Ghezzi ym., 2015). Aspara ym. (2011) mukaan evoluution näkökulmasta liike-
toimintamallit tarkoittavat, että materiaaliset ja tieteelliset elementit kiedotaan 
toisiinsa prosesseina. Nämä johtavat muutoksiin sekä yrityksen liiketoiminta-
mallissa, että ympäröivässä ympäristössä (Aspara ym., 2011). Toimiessaan työ-
kaluna liiketoimintamallia voidaan hyödyntää joko nykyisen liiketoiminnan ti-
lan kuvaamiseen tai suunnitellun tulevaisuuden liiketoiminnan kuvaamiseen 
(Al-Debei & Avison, 2010; Demil & Lecocq, 2010). 

Liiketoimintamalli on noussut etualalle kohdistettuna työkaluna täyttä-
mään kuilua yrityksen strategian ja liiketoimintaprosessien välillä (Al-Debei & 
Avison, 2010). Casadesus-Masanellin ja Ricartin (2010) mukaan liiketoiminta-
malli koostuu johdon tekemistä konkreettisista valinnoista, eli siitä miten orga-
nisaatio toimii ja näiden valintojen seurauksista. Tai kuten monet muut tutkijat 
(mm. Magretta, 2002; Osterwalder ym., 2005; Baden-Fuller & Morgan, 2010) ovat 
tämän esittäneet, liiketoimintamalli kuvaa yrityksen rakennetta, kuinka yritys 
toimii, organisoi itseään ja kuinka se ansaitsee tulonsa. Tähän rakenteeseen vai-
kuttavat siis muun muassa valinnat toimintatavoista, varallisuuden käytöstä ja 
hallinnollisista ratkaisuista. Valinnat sisältävät (mutta eivät rajoitu) informaa-
tiota esimerkiksi korvauskäytännöistä, hankintasopimuksista, tilojen sijainneista, 
käytetyistä varoista, vertikaalisen integraation laajuudesta sekä myynnin ja 
markkinoinnin oma-aloitteellisuudesta. Jokaisella valinnalla on joitakin seurauk-
sia.  Esimerkiksi korkeatasoisten kannustimien tarjoaminen (valinta) vaikuttaa 
työntekijöiden haluun nähdä vaivaa tai tehdä yhteistyötä työtovereiden kanssa 
(seuraus). Samoin hinnoittelupolitiikalla on ilmeisiä vaikutuksia myyntimääriin, 
mikä puolestaan vaikuttaa yrityksen mittakaavaetuihin ja nautittuun neuvotte-
luvoimaan markkinoilla. (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010.) 
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Suosituin lähestymistapa liiketoimintamallin luomiseksi ja sen testaa-
miseksi on rakentaa visuaalinen kuvio tai kartta liiketoimintamalleista. Tämä sel-
ventää niiden taustalla olevia prosesseja, jotka tulevat kokeilujen lähteiksi harkit-
taessa vaihtoehtoisia prosessien yhdistelmiä (Chesbrough, 2010; Casadesus-Ma-
sanell & Ricart, 2010). Tämä mallintamisen lähestymistapa tarjoaa proaktiivisen 
tavan kokeilla vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, havainnollistaen erilaisia si-
muloivia vaihtoehtoja liiketoimintamalleista yrityksille, ennen kuin sitoudutaan 
valittuihin investointeihin todellisuudessa. Mallinnus tuo myös paljon etuja vi-
sualisoimalla liiketoimintamallin prosessit helposti ymmärrettäviksi. Näin liike-
toimintamallin teoreettisten elementtien näkökulmat voivat muuttua huomatta-
vasti konkreettisemmiksi. (Chesbrough, 2010.) 

Eräs hyvin tunnettu esimerkki tällaisesta kartoittavasta lähestymistavasta 
on peräisin Osterwalderilta (2004) ja hänen väitöskirjastaan. Osterwalder on kes-
kittynyt vahvasti juuri liiketoimintamallien tutkimiseen ja hän on konsultoinut 
sekä puhunut laajasti liiketoimintamalleista ja liiketoimintamalli-innovaatioista. 
Osterwalderin (2004) lähestymistavan painopiste kohdistuu yhdeksään liiketoi-
mintamallia luonnehtivaan ominaisuuteen ja niiden hyödyntämiseen, jotka ha-
vainnollistetaan kuviossa 4. (Chesbrough, 2010.)  

 

 

KUVIO 4 Osterwalderin (2004) liiketoimintamallin yhdeksän elementtiä (Mukaillen 
Osterwalder, 2004) 

Osterwalder ja Pigneur (2010) ovat myöhemmin päivittäneet näitä yhdeksää ele-
menttiä ja kehittäneet liiketoimintamallialustan, jossa liiketoimintamallialustan 
elementit kuvaavat, miten yritys luo, toimittaa ja vangitsee arvoa resurssiensa 
kautta asiakkailleen ja itselleen. Liiketoimintamallialusta koostuu yhdeksästä 
lohkosta, joihin jokainen elementti on sijoitettu, kuten kuviosta 5 voidaan havaita. 
Esitetyt liiketoimintamallin elementit ovat asiakassegmentit, arvolupaus, jakeluka-
navat, asiakassuhteet, tulovirta, avainresurssit, avaintoiminnot, avainkumppanit ja kus-
tannusrakenne. Kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta on hyödyllistä selventää, 
mitä nämä osa-alueet tarkoittavat: 
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 Asiakassegmentit. Organisaatiot palvelevat yhtä tai useampaa asia-
kassegmenttiä. Asiakassegmenttilohkossa määritetään ne ihmisryh-
mät tai organisaatiot, joita tavoitellaan ja palvellaan.  

 Arvolupaus. Arvolupauksilla pyritään ratkaisemaan asiakkaan on-
gelmia ja tyydyttämään asiakastarpeet. Arvolupaus kuvaa niitä tuot-
teita ja palveluita, jotka luovat arvoa asiakassegmentille. Arvolupaus 
on myös syy siihen, miksi asiakas valitsee tietyn yrityksen palveluita 
eikä jonkun toisen. 

 Jakelukanavat. Arvolupaukset toimitetaan asiakkaille viestintä-, ja-
kelu- ja myyntikanavia pitkin. Jakelukanavalohko kuvaa, miten or-
ganisaatio viestii ja tavoittaa asiakassegmenttinsä ja siten toimittaa 
arvolupauksensa. Se yhdistää yrityksen tuotteet ja palvelut asiakkaa-
seen. 

 Asiakassuhteet. Asiakassuhteita ylläpidetään ja vakiinnutetaan jokai-
sen asiakassegmentin kanssa. Yritysten on selvennettävä itselleen ja 
pohdittava, miten ne pyrkivät ylläpitämään ja vakiinnuttamaan suh-
teitaan jokaiseen asiakassegmenttiin. Suhteita voidaan ylläpitää ja 
vakiinnuttaa henkilökohtaisesti tai automatisoidusti. 

 Tulovirta. Tuloja alkaa virrata, kun arvolupauksia tarjotaan onnistu-
neesti asiakkaalle. Tulovirrat esittävät asiakassegmenteiltä tulevaa 
rahaa, jota yrityksen arvolupaus tuottaa. 

 Avainresurssit. Avainresursseihin kuuluvat kaikkein tärkeimmät re-
surssit aiemmin mainittujen elementtien tarjoamiseksi ja toimitta-
miseksi. Avainresurssit voivat olla fyysisiä, (raha)varoja, tietoa ja ih-
misiä, joiden tehtävänä on varmistaa arvolupauksien luominen ja 
toimittaminen, asiakassuhteiden ylläpito ja tulojen ansaitseminen. 

 Avaintoiminnot. Avaintoiminnot ovat puolestaan ne yrityksen tär-
keimmät toiminnot, joita yrityksen on toteutettava toimivan liiketoi-
mintamallin edellytyksenä. 

 Avainkumppanit. Osa toiminnoista on ulkoistettu ja osa resursseista 
on hankittu organisaation ulkopuolelta. Avainkumppanit ovat yri-
tyksen arvoverkosto, eli ne ovat yrityksen ulkopuolisia kumppaneita, 
joita yritys tarvitsee esimerkiksi optimoidakseen liiketoimintamalli-
ansa, vähentääkseen riskiä tai hankkiakseen resursseja.   

 Kustannusrakenne. Kustannusrakenne kuvaa liiketoiminnan pyörittä-
misestä aiheutuvat kustannukset. Arvolupaukset, asiakassegmentit, 
asiakassuhteet ja tulovirtojen muodostus aiheuttavat kaikki kustan-
nuksia, jotka kuvataan kustannusrakenteessa. 
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KUVIO 5 Liiketoimintamallialusta (Mukaillen Osterwalder & Pigneur, 2010) 

Täydellisen liiketoimintamallin kehittämisessä, tai nykyisen liiketoimintamallin 
arvioinnissa, on tärkeää ottaa huomioon kaikki liiketoimintamallialustan ele-
mentit, sillä nämä kuvaavat liiketoimintamallin luonnetta ja suhdetta yksityis-
kohtaisesti eri toimintojen välillä (Osterwalder & Pigneur, 2010). Osterwalderin 
ja Pigneurin (2010) rakentama graafinen liiketoimintamallialusta toimii työka-
luna kuvaamaan tätä yrityksen liiketoimintalogiikkaa elementtien ja niiden vä-
listen suhteiden avulla. Liiketoimintamalli onkin hyvä työkalu nykyisen liiketoi-
mintamallin arviointiin ja sen kehittämiseen (Al-Debei & Avison, 2010; Demil & 
Lecocq, 2010). Koska liiketoimintamallialusta antaa tähän tarkoitukseen hyvän 
viitekehyksen, sitä käytetään tässä tutkielmassa Soneran sovelluskaupan liiketoi-
minnan mallintamisen apuna.  

2.4 Liiketoimintamallin kehittäminen  

Hyvä liiketoimintamallin suunnittelu ja toteutus, yhdistettynä huolelliseen stra-
tegiseen analyysiin, ovat välttämättömiä etenkin teknologisten innovaatioiden 
hyödyntämisessä kaupallisesti ja ennen kaikkea onnistuneesti, sillä muutoin jopa 
luovimmat yritykset kohtaavat haasteita teknologian hyödyntämisessä (Teece, 
2010). Muun muassa Osterwalderin (2004) ja Casadesus-Masanellin ja Ricartin 
(2010) mukaan strategia ja liiketoimintamalli käsittelevätkin samoja asioita erilai-
sista näkökulmista. 
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Liiketoimintamalleilla on keskeinen rooli yrityksen suorituskykyä selitettä-
essä (Koo, Koh, & Nam, 2004; Ordanini ym., 2004; Zott ym., 2011; Zott & Amit, 
2008). Tuloksen suhteen Chesbrough ja Rosenbloom (2002) väittävät, että yrityk-
sen taloudellinen suorituskyky on yhteydessä yrityksen ympäristön kehittämi-
sen kanssa, mutta vain yrityksen liiketoimintamallin muutoksien kautta. Tosin, 
innovatiivisen teknologian omaksuminen ei vaikuta suoraan yrityksen tuloksen 
parantumiseen tai heikentymiseen, mutta liiketoimintamallin laajennukset ja 
korjaukset ovat mekanismi, joilla saavutetaan tällaisia hyötyjä. Näin ollen uusien 
teknologioiden omaksuminen voi johtaa liiketoimintamallin erisuuruisiin muu-
toksiin. (Luoma, 2013.) 

Liiketoimintamallien kehittäminen tai muuttaminen on ajankohtaista sil-
loin, kun merkittäviä muutoksia tarvitaan olemassa oleviin liiketoimintamalliele-
mentteihin (Johnson ym., 2008). Tarve liiketoimintamallin kehittämiselle tai 
muutokselle voi johtua useista eri tekijöistä, kuten uusista kaupallisista mahdol-
lisuuksista tai nykyisen liiketoimintamallin tehottomuudesta suhteessa kilpailu-
tilanteeseen ja asiakkaiden kysyntään (Cavalcante ym., 2011). Johnson ym. (2008) 
havaitsivat viisi erilaista strategista olosuhdetta, jotka yleensä vaativat muutok-
sia liiketoimintamalleihin. Nämä ovat: 

(1) Mahdollisuus vastata uuden, vielä markkinoilta poissa olevan, ryhmän 
tarpeisiin uudella innovaatiolla nykyisten ratkaisujen ollessa vielä liian 
kalliita tai monimutkaisia. 

(2) Teknologian tuomat uudet mahdollisuudet, kuten mahdollisuus kau-
pallistaa uusi teknologia, tai teknologian hyödyntäminen uusille mark-
kinoille (esim. sotilaallisen teknologian kaupallistaminen).  

(3) Mahdollisuus tuottaa hyödyke tai palvelu tehokkaammin kuin kilpaili-
jat ja sen toimittaminen markkinoille. 

(4) Tarve torjua kilpailijoita, jotka tarjoavat palveluitaan halvemmalla.  
(5) Tarve vastata markkinoiden ja kilpailutilanteen muutokseen. 

Giesen, Berman, Bell ja Blitz (2007) tunnistivat puolestaan kolme erilaista menes-
tykseen johtavaa tekijää, jotka johtavat liiketoimintamallin muutokseen tai uu-
den luomiseen. Näitä ovat arvolupauksen luominen uudelle asiakassegmentille, 
arvolupauksen ja ansaintalogiikan uudelleen määrittäminen sekä toimitusketju-
jen uudistaminen. Liiketoimintamallin muutoksen ulkoisena merkkinä näkyy 
muutos tulonlähteiden rakenteessa (Demil & Lecocq, 2010), joka heijastuu koko-
naismuutoksista arvolupauksessa, toiminnoissa, rakenteessa ja ansaintalogii-
kassa. On selvästi aikoja, jolloin uuden kasvun luonti vaatii hakeutumista paitsi 
uudelle tuntemattomalle markkina-alueelle, mutta myös tuntemattomalle liike-
toimintamallialueelle (Johnson ym., 2008).  Näitä tarpeita esiintyy, kun yritykset 
luovat uusia liiketoimintamalleja (erityisesti uusien yritysten kohdalla), laajenta-
vat nykyistä liiketoimintamalliaan lisäämällä toimintoja, arvolupauksia tai 
kumppaneita, tarkentamalla liiketoimintamalliaan muuttamalla tai korvaamalla 
näitä mainittuja elementtejä tai lopettaessaan voimassaolevan liiketoimintamal-
lin (Cavalcante ym., 2011; Kindström, 2010). 
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Cavalcanten ym., (2011) mukaan liiketoimintamallia voidaan kehittää ja 
muokata neljästä eri lähtökohdasta tai vaiheesta, joita ovat liiketoimintamallin luo-
minen, laajentaminen, (uudelleen)tarkastaminen ja päättäminen. Yhtenä vaiheena voi-
daan pitää myös nykyistä, käytössä olevaa liiketoimintamallia (Ojala, 2015), 
mutta koska muutosten tarpeellisuutta verrataan ja arvioidaan nykyisessä tilassa 
olevaan malliin, ei tätä katsota tässä tutkimuksessa yhdeksi kehitysvaiheeksi, 
vaan käytössä oleva malli on lähtökohta muutoksille.  Liiketoimintamallien ke-
hittämiseen tai muutokseen ajavat vaiheet esitellään kuviossa 6 ja nämä vaiheet 
käydään läpi seuraavaksi vielä tarkemmin, aloittaen liiketoimintamallin luomi-
sesta. Kuviossa - merkki tarkoittaa jonkin osa-alueen poistamista osittain tai ko-
konaan ja + merkki laajentamista tai lisäämistä. 

 

KUVIO 6 Liiketoimintamallin luominen ja muuttaminen (Mukaillen Cavalcante ym., 2011) 

2.4.1 Liiketoimintamallin luominen 

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat liiketoimintamalleja, sillä teknologinen in-
novaatio itsessään ei automaattisesti takaa liiketoiminnallista tai taloudellista 
menestystä (Teece, 2010; Chesbrough, 2010). Teknologian taloudellinen arvo on 
piilevää, kunnes se on jollain tapaa kaupallistettu liiketoimintamallin avulla 
(Chesbrough, 2010). Jokainen uusi tuote- tai palvelukehityksen tulos tulisi liittää 
liiketoimintamallin kehittämiseen, joka määrittää tuotteen markkinoille menemi-
sen ja arvon vangitsemisen strategiat (Teece, 2010). Sama pätee myös silloin, kun 
liiketoimintamalleja lähdetään muuttamaan. Uuden liiketoimintamallin kehittä-
minen vaatii myös luovuutta, näkemystä ja runsaasti informaatiota asiakkaista, 
kilpailijoista ja toimittajista (Teece, 2010). 

Liiketoimintamallin luominen tarkoittaa siirtymistä liikeideasta liiketoi-
mintamallin luomiseen ja siten liikeidean toteuttamiseen uutena (suuren riskin) 
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hankkeena (Cavalcante ym., 2011). Liiketoimintamallin luominen tapahtuu en-
nen mitään operatiivista liiketoimintaa. Tämä toteutusprosessi johtaa ensimmäi-
seen liiketoimintamalliin (Ojala, 2015), eli luomisen tuloksena syntyy liiketoimin-
tamalli ja samassa vaiheessa uusi liiketoimintamalli otetaan käyttöön ensim-
mäistä kertaa. Alkuperäinen idea ja suunniteltu liiketoimintamalli voivat kokea 
kuitenkin useita muutoksia, ennen kuin ne saadaan käytäntöön ensimmäisen 
kerran. Luomisen tuskaa saattaa lisätä se, että tällaisissa tilanteissa ei ole tiedossa 
merkittäviä aikaisempia työskentelytapoja tai standardoituja toistettavissa olevia 
prosesseja. (Cavalcante ym., 2011.) Siten luomisen vaiheessa yrityksellä voi olla 
monia esteitä, kuten epävarmuutta, epäselvyyttä määriteltäessä kannattavaa lii-
ketoimintamallia (Andries & Debackere, 2006), tiedon puutetta muun muassa la-
kien, teknologian, markkinoinnin ja rahoituksen aloilta sekä vaikeuksia hallin-
nollisten prosessien ammattimaistumisessa kasvun alkuvaiheessa. (Cavalcante 
ym., 2011.) Toisaalta juuri epävarmuus synnyttää mahdollisuuksia ja ideoita lii-
ketoimintamallin kehittämiseen (Sarasvathy ym., 2003). 

Liiketoimintamalli on liiketoimintamallin luomisen tai kehittämisen tulos 
(Ojala, 2015) ja se sisältää organisaation arvolupauksen, toiminnot, rakenteen ja 
ansaintalogiikan. Luotu palvelu tuodaan markkinoille liiketoimintamallin linjan 
mukaisesti ja se otetaan kaupalliseen käyttöön tai vähintään koekäyttöön. Olles-
saan markkinoilla, yritys voi arvioida luomaansa liiketoimintamallia ja sen sopi-
vuutta markkinoille ja vastaavuutta markkinoiden tarpeisiin (Ojala, 2015). Käy-
tännössä yritysten tulee keskittyä oppimiseen ja mukauttamiseen aivan yhtä pal-
jon kuin täytäntöönpanoon. Johnson ym. (2008) suosittelevatkin, että uusien lii-
ketoimintamallien kanssa on oltava kärsivällinen kasvun suhteen, mutta kärsi-
mätön voiton tavoittelussa. Kannattava liiketoiminta on paras varhainen osoitus 
toimintakykyisestä mallista. (Johnson ym., 2008.)  

2.4.2 Liiketoimintamallin muuttaminen 

Teecen (2010) mukaan liiketoimintamallit ovat vain väliaikaisia ja ne tulevat to-
dennäköisesti muuttumaan. Olemassa olevat liiketoimintamallit toimivat myös 
inspiraation lähteinä uusien (etenkin innovatiivisesti teknologiaa käyttävien lii-
ketoimintojen) liiketoimintamallien luomisessa (Sabatier ym., 2010). Saman tek-
nologian voi myös kaupallistaa ja hyödyntää eri tavoin, mikä tuottaa todennä-
köisesti erilaiset lopputulokset (Chesbrough, 2010). Toisin sanoen samaa tekno-
logiaa hyödyntävä tuote tai palvelu voi käyttää erilaista liiketoimintamallia eri 
yrityksissä. Luoman (2013) mukaan liiketoimintamalli saattaa muuttua vastauk-
sena sekä ulkoisille, että sisäisille vaikutteille. Kun nämä jo Osterwalderin (2004) 
mainitsemat voimat antavat painetta muutoksiin (kts. kuvio 3), on liiketoiminta-
mallia syytä uudelleen arvioida ja tarpeen mukaan kehittää. Tätä voidaan ha-
vainnollistaa Ojalan (2015) kuvion 7 mukaisesti. Ojalan esittämä teoria poikkeaa 
hieman Cavalcanten ym. (2011) esittämästä liiketoiminnan kehittämisen proses-
sista, mutta kuviossa esiintyvät liiketoimintamallin uudelleenarviointi, kehittä-
minen ja hylkääminen sisältävät kokonaisuutena samat asiat, kuin Cavalcanten 
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ym. (2011) liiketoiminnan laajentaminen, tarkastaminen ja päättäminen yhdessä. 
Nämä jälkimmäiset esitellään kuvion jälkeen. 

 

KUVIO 7 Liiketoimintamallin luominen ja kehittäminen (Mukaillen Ojala, 2015) 

Liiketoimintamallin laajentaminen. Laajennuksella tarkoitetaan toimintojen lisää-
mistä ja/tai nykyisten ydinprosessien laajentamista olemassa olevaan liiketoi-
mintamalliin.  Laajentamisen keskeinen motivaatiotekijä on uusien mahdolli-
suuksien tutkiminen nykyistä liiketoimintamallia laajentamalla ja hyödyntä-
mällä niihin liittyviä kaupallisia mahdollisuuksia. Tässä vaiheessa yrityksillä on 
jo toistuvat ydinprosessit määritelty. Liiketoimintamallin laajentaminen voi si-
sältää muun muassa toimimista laajemmalla alueella, lisävaihtoehtoja tarjontaan 
tai parempia tuotteita/palveluita (Cavalcante ym., 2011.)  

Liiketoimintamallin tarkastaminen. Tarkastamisella tarkoitetaan muutosta, 
jolloin olemassa olevasta liiketoimintamallista poistetaan jotain ja korvataan 
tämä uudella prosessilla. Tarkastaminen merkitsee puuttumista nykyisiin pro-
sesseihin, mikä puolestaan edellyttää liiketoiminnalle uutta suuntaa ja/tai vaih-
toehtoisten liiketoimintatapojen etsimistä. (Cavalcante ym., 2011.) Johnson ym. 
(2008) kertovat, että menestyneet uudet yritykset ovat tarkastaneet liiketoiminta-
malliaan tyypillisesti neljä kertaa, ennen kuin ovat päässeet kannattavuuden 
tielle. Vaikka tarkkaan harkittu liiketoimintamalli-innovaatioprosessi voi lyhen-
tää tätä sykliä, niin onnistuakseen toimijoiden on siedettävä epäonnistumisia ja 
ymmärtää tällöin muuttaa toiminnan suuntaa. (Johnson ym., 2008.) Liiketoimin-
tamallin uudelleentarkastelu ja sitä kautta muutosten tekeminen voi johtua mo-
nista tekijöistä ja mekanismeista, kuten jo aiemmin on mainittu. Näitä ovat muun 
muassa uudet kaupalliset mahdollisuudet, jotka vaativat uusia tapoja tehdä lii-
ketoimintaa. Tällöin yrityksen nykyinen liiketoimintamalli ei ole enää tarpeeksi 
tehokas, kilpailijat ovat kehittäneet liiketoimintamallin, joka uhkaa yrityksen 
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markkinaosuutta tai uudet tulokkaat ovat tuoneet täysin uusia tapoja vastata asi-
akkaiden tarpeisiin. (Cavalcante ym., 2011.) 

Liiketoimintamallin päättäminen. Päättäminen on viimeinen kehittämisen ja 
muutoksen kategoria. Tässä tarkoitetaan prosesseista luopumista tai poistamista 
(Cavalcante ym., 2011; Ojala, 2015). Liiketoimintamallin päättäminen voi viitata 
liiketoiminta-alueen, -yksikön tai koko yrityksen sulkemiseen. Tämän vaiheen 
suurimmat vaikeudet ovat tehdyn päätöksen vastarinta ja (osan) omistajien päät-
tämättömyys. (Cavalcante ym., 2011.) 

Yritysten ei tarvitse tietenkään muuttaa liiketoimintamallejaan, elleivät he 
ole varmoja, että mahdollisuus on riittävän suuri vaivaan verrattuna. Ei ole jär-
kevää luoda täysin uutta liiketoimintamallia, ellei itse toiminta ole täysin uutta 
yritykselle tai jollain tavalla mullistavaa teollisuuden alalla tai markkinoilla. Toi-
sin toimiminen olisi ajan- ja rahanhukkaa. (Johnson ym., 2008.) Muutokset orga-
nisaatioissa ja liiketoiminnoissa eivät aina suju ongelmitta, eivätkä kaikki muu-
tokset johda liiketoimintamallien muuttamiseen. Jos jokainen muutos aiheuttaisi 
uudistuksen koko liiketoimintamalliin, liiketoimintamallin käsite menettäisi sen 
ominaisuuksien merkityksen. (Cavalcante ym., 2011.) Kuten aiemmin esitetty, lii-
ketoimintamallin elementit ovat yhteydessä toisiinsa. Näin ollen laajennukset ja 
uudelleenmäärittelyt yhteen elementtiin aiheuttavat herkästi ketjureaktion ja li-
säävät uusia muutoksia (Demil & Lecocq, 2010). Siksi liiketoimintamalleja muu-
tetaan kokeilujen kautta (McGrath, 2010) kokeiluprosessille ominaisesti kokeile-
malla, korjaamalla ja muuttamalla (Chesbrough, 2010). 

 

2.4.3 Liiketoimintamallin vieminen käytäntöön  

Liiketoimintamallin kehittäminen vaatii aina muutoksia, joiden vaikutuksia yri-
tyksen kokonaisvaltaiseen liiketoimintaan on välillä haastavaa arvioida ennen 
muutoksien toteutumista. Työkalut, kuten Osterwalderin ja Pigneurin (2010) lii-
ketoimintamallialusta, ovat käytännöllisiä liiketoimintamalleja selittäessä, mutta 
ne eivät voi itsessään edistää näiden mallien kokeilua ja innovointia (Chesbrough, 
2010). Mallit voivat auttaa laajentamaan kokonaisuuden ymmärtämistä ja helpot-
tavat näin päättelyä (Baden-Fuller & Morgan, 2010) sekä tunnistamaan muun 
muassa muiden toimijoiden (esim. kumppaneiden) arvon liiketoimintamallin 
suunnittelussa (Baden-Fuller & Haefliger, 2013). Liiketoimintamallien muutok-
sia ja kehittämistä varten johtajat tarvitsevat organisaatioprosesseja ja tarpeeksi 
auktoriteettia kokeilujen suorittamiseksi. Tämän jälkeen on tarpeen ryhtyä toi-
meen kokeiluista havaittujen tulosten perusteella. (Chesbrough, 2010.) 

Johtajien on oltava luovia liiketoimintamalli-innovaation ja liiketoiminnan 
elementtien kokonaisuuden kanssa (Baden-Fuller & Haefliger, 2013). Liiketoi-
mintamallien yhtenä ongelmana on se, että vaikka trendien ja muutosten havait-
seminen on mahdollista, on vaikea tietää etukäteen, miten mahdollisuuksia voi-
daan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla uuden liiketoimintamallin 
avulla (Chesbrough, 2010). Ympäristön muutokset ovat usein epämääräisiä ja täl-
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löin johtajien käsitykset ja tulkinnat tilanteista ja vastaaminen organisaation ru-
tiinien ja uskomusten muuttamiseen korostuu (Sosna ym., 2010). Koska liiketoi-
mintamalleja voidaan jatkuvasti kehittää, se herättää kysymyksen johtajien päte-
vyydestä säilyttää tai parantaa liiketoimintamallin suorituskykyä. Demilin ja Le-
cocqin (2010) näkemyksen mukaan johtajilla on kolme päätehtävää liittyen liike-
toimintamallin dynamiikkaan. 

Ensimmäisenä on seurattava riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat 
vaikuttaa yrityksen liiketoimintamalliin pysyvästi. Tämä vaatii säännöllistä ana-
lyysiä organisaation ympäristöstä ja sisäisestä kehityssuunnasta. Toinen tehtävä 
liittyy mahdollisten ulkoisten tai sisäisten muutosten seurauksien ennakointiin. 
Iteratiivinen ajattelutapa ja toimintojen esittäminen järjestyksessä voivat auttaa 
saamaan hienojakoista näkemystä siitä, miten ympäristön tai organisaation muu-
tokset voivat vaikuttaa liiketoimintamalliin. Kolmanneksi, johtajien on osallistut-
tava toimintojen täytäntöönpanoon, jotta liiketoimintamallien osien välillä säilyy 
johdonmukaisuus ja sitä myöten organisaation suorituskyky pysyy vähintäänkin 
nykyisellään, ellei sitä saada jopa parannettua. (Demil & Lecocq, 2010.)  

Monien tutkijoiden mukaan liiketoimintamalli muovautuu kokeiluproses-
sien kautta (McGrath, 2010; Ghezzi ym., 2015), jotka voivat olla erilaisia eri orga-
nisaatioissa ja eri kilpailutilanteissa tai markkinoilla (Zott ym., 2011). Demilin ja 
Lecocqin (2010) aiemmin mainitsema epävarmuus antaa kokeiluille valtavan ar-
von ja liiketoimintamalleja muutetaan pääasiassa kokeilujen kautta (McGrath, 
2010). Kokeilemisen ohella tähän prosessiin kuuluvat myös virheet ja niistä op-
piminen, sekä oppimisprosessin avulla toiminnan sopeuttaminen uudelleen. Lii-
ketoimintamallia voidaan muuttaa kokeilun tuoman kokemuksen perusteella tai 
palata entiseen. (Chesbrough, 2010.) Kokeilemisen merkitystä korostavat myös 
Ghezzi ym. (2015), jotka ovat todenneet, että liiketoimintamallien kokeilu on hy-
vin käytännöllinen tapa toteuttaa uusia strategioita ja samalla testata niiden toi-
mivuutta. 

Chesbroughin (2010) mielestä liiketoimintamallien kokeilun ottaminen 
osaksi kehittämistyötä on yrityksen edun mukaista. Yritysten tulisi kehitellä koe-
tilanteita, jotka ovat luotettavia ja ne voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti ja 
edullisesti. Ne voidaan tehdä esimerkiksi luomalla koetilanne pienemmällä otok-
sella. Vaihtoehtoisen liiketoimintamallin kokeileminen oikeilla asiakkailla, jotka 
maksavat oikeasti ja oikealla rahalla, tarjoaa eniten uskottavuutta. Koetilanteelle 
tärkeä periaate on sen täsmällisyys: missä määrin koeolosuhteet edustavat laa-
jemmin markkinoita? (Chesbrough, 2010.) Tätä näkemystä tukee myös McGrath 
(2010), jonka mukaan löytämiseen tai havaitsemiseen perustuvan suunnitelman 
mukaisesti tavoitteena on oppia mahdollisimman paljon mahdollisimman pienin 
kustannuksin (McGrath, 2010). Kokeiluiden tavoitteena on oppia virheistä ja so-
peutua tilanteisiin, kunnes sopiva ja toteuttamiskelpoisen liiketoimintamalli löy-
tyy (Sosna, Trevinyo-Rodríguez ja Velamuri, 2010; Chesbrough, 2010; McGrath, 
2010). Sosna ym. (2010) kutsuvat tätä myös yrityksen ja erehdyksen kautta oppi-
miseksi. 

Kokeilussa myös suunnittelun ja toteuttamisen suhde voi vaihdella tilan-
teittain. Käytännönläheisyyttä korostavat yritykset ja niiden johtohenkilöt eivät 
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analysoi ympäristöään yhtä paljon etukäteen, vaan ryhtyvät välittömästi toimiin 
keräten samalla uutta informaatiota prosessin edetessä, eli näin toimivat täysin 
yrityksen ja erehdyksen menetelmällä. Vastakkainen lähestymistapa, tietoon pe-
rustuva liiketoimintamallin uudelleenmäärittäminen, kritisoi kuitenkin tällaista 
toimintaa, sillä yritykseltä puuttuu muutokseen oikeuttavan tiedon perustelut. 
Tällöin käsitteelliset työkalut voivat olla varsin hyödyllisiä, sillä ne voivat tarjota 
kuvauksen nykyisistä ja mahdollisista liiketoimintamalleista ja johtajat voivat 
nopeasti tehdä oletuksia mahdollisten muutosten todennäköisistä vaikutuksista. 
(Chesbrough, 2010.) 

2.5 Yhteenveto  

Tässä tutkielman toisessa luvussa tehtiin katsaus kirjallisuuteen liiketoiminta-
malleista ja niiden kehittämisestä. Tätä informaatiota käytetään taustatietona tut-
kimuksen empiiriselle osuudelle. Liiketoimintamallia ja sen käsitettä on tutkittu 
paljon viimeisten muutamien vuosikymmenten ajan ja tutkijat ovat esittäneet 
monia erilaisia määritelmiä liiketoimintamalleista ja uusia määritelmiä luodaan 
edelleen. Kuitenkin jonkinlaista yhteisymmärrystä käsitteestä ja sen sisällöstä on 
alkanut syntyä, vaikka monesti tutkijat käyttävät sellaista määritelmää, joka sopii 
juuri heidän tutkimuksensa näkökulmaan parhaiten. Myös tämän tutkielman 
kannalta oleellista oli hahmottaa sellainen liiketoimintamallin määritelmä, joka 
soveltuu yritysten välisen sovelluskaupan yhteyteen. Tutkimalla erilaisia liike-
toimintamallin käsitteitä ja eri tutkijoiden näkökulmia yhdistelemällä, voidaan 
yritysten välisen sovelluskaupan liiketoimintamallin olevan tulkinta siitä, miten 
se luo, tuottaa ja toimittaa arvoa asiakkailleen, sekä miten sovelluskauppa van-
gitsee ja luo arvoa myös itselleen tai sen omistavalle yritykselle. Toisin sanoen 
liiketoimintamalli kertoo sovelluskaupan tarjoaman, miten se toimii ja miten se 
ansaitsee tulonsa. Toisaalta liiketoimintamallia voidaan käyttää arvioidessa (so-
velluskaupan) nykyisen liiketoiminnan tilaa tai kuvatessa suunniteltua tulevai-
suuden liiketoimintaa. Kuitenkaan yksimielistä tai yhtenäisesti hyväksyttyä 
määritelmää ei vielä ole, sillä liiketoimintamalli on luonteeltaan tilapäinen ja se 
muuttuu mitä todennäköisimmin ajan kuluessa. 

Sen sijaan on yleisesti hyväksyttyä, että liiketoimintamallit koostuvat toi-
siinsa vaikuttavista elementeistä. Elementtien nimet ja sisällöt vaihtelevat hie-
man, mutta yleisimmin käytettyjä elementtejä ovat Luoman (2013) esittämät ar-
volupaus, toiminnot, rakenne ja ansaintalogiikka. Luoman mallia hyödynnetään 
myös pohdinnassa vertailtaessa esitettyä liiketoimintamallia Kuebelin ja Zarne-
kowin (2014) esittämään sovelluskaupan liiketoimintamalliin. Luoman (2013) 
malli koettiin hyväksi kahdesta syystä. Ensinnäkin, Kuebelin ja Zarnekowin 
(2014) liiketoimintamalli on esitetty myös neljän elementin kautta. Toiseksi, Luo-
man (2013) tutkimuksessa tutkittiin SaaS-sovelluksia kehittävien yritysten liike-
toimintamalleja, joten liiketoimintamallin voidaan olettaa myös sopivan suurilta 
osin SaaS-sovellusten sovelluskaupalle. Toki, vaikka mallien elementit ovat lähes 
samoja sisällöltään, ne eivät ole yhdenmukaisia. 
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Nämä neljä elementtiä voidaan nähdä yksinkertaisempana versiona Oster-
walderin ja Pigneurin (2010) liiketoimintamallialustasta, joka jaottelee liiketoi-
mintamallin yhdeksään osa-alueeseen. Tätä Osterwalderin ja Pigneurin (2010) 
kehittämää liiketoimintamallialustaa hyödynnetään tässä tutkielmassa Soneran 
sovelluskaupan liiketoimintamallin arvioinnissa, sillä sen elementit kuvaavat lii-
ketoimintamallin luonnetta ja suhdetta yksityiskohtaisemmin eri toimintojen vä-
lillä, kuin esimerkiksi Luoman (2013) esittämät neljä elementtiä. Liiketoiminta-
mallialusta valittiin tutkimuksen viitekehykseksi myös siitä syystä, että sen on 
katsottu soveltuvan liiketoimintamallin kehittämisen suunnittelun työkaluksi. 
Mallin avulla voidaan suunnitella elementteihin muutoksia ja arvioida muutos-
ten vaikutuksia kokonaisuuteen. Sen lisäksi, että liiketoimintamallialustan on 
katsottu olevan hyvä työkalu liiketoimintamallien kuvaamiseen ja kehittämiseen, 
toista yhtä yksityiskohtaista työkalua liiketoiminnan kuvaamiseen ei löytynyt. Se 
ei tarkoita sitä, että malli olisi täydellinen, mutta se vastaa parhaiten tutkimuksen 
tarkoitukseen. Liiketoimintamallialustaa ei myöskään laajennettu tai muutettu, 
vaikka esimerkiksi kustannus- ja tulorakenne olisi voitu yhdistää yhdeksi ele-
mentiksi.  Graafinen liiketoimintamallialusta toimii työkaluna tutkielman empii-
risessä osuudessa haastattelurungon muodostamisessa ja sovelluskaupan liike-
toimintalogiikkaa hahmottaessa. 

Liiketoimintamallin kehittäminen voi lähteä joko liiketoimintamallin luo-
misesta, laajentamisesta, tarkastelun tuloksena tai koko liiketoimintamallin tai 
sen osan päättämisestä. Liiketoimintamallin luomisella viitataan siirtymistä lii-
keideoista niiden toteuttamiseen ja muuttamisella olemassa olevan liiketoimin-
tamallin uudistukseen. Liiketoimintamallien kehittäminen vaatii johtajilta paljon 
luovuutta ja näkemystä sekä runsaasti informaatiota asiakkaista, kilpailijoista ja 
toimittajista. Ajankohtaiseksi kehittäminen tulee silloin, kun merkittäviä muu-
toksia tarvitaan olemassa oleviin liiketoimintamallielementteihin. Tarve puoles-
taan voi johtua useista eri tekijöistä, kuten sisäisten prosessien toimimattomuu-
desta. Tutkielman empiirisessä osiossa sovelluskaupan liiketoimintamallin toi-
mivuutta arvioitaessa otetaankin huomioon Soneran työntekijöiden näkemykset 
sovelluskaupan toimivuudesta. Tämän vuoksi sovelluskaupan kanssa tekemi-
sissä olevia asiantuntijoita haastatellaan mahdollisten kehittämistarpeiden ha-
vaitsemiseksi. 

Liiketoimintaympäristön muutoksista tai siihen kohdistuvista voimista joh-
tuen yrityksen liiketoimintamalli ei voi olla pitkiä aikoja täysin muuttumatto-
mana. Toisaalta liiketoimintamalleja ei tule muuttaa, jos visioitu mahdollisuus ei 
ole riittävän suuri vaivaan verrattuna. Yhtä kaikille sopivaa liiketoimintamallia 
ei olekaan olemassa, joten yrityksen menestys on pitkälti riippuvainen siitä, 
kuinka onnistuneesti liiketoimintamalli on muotoiltu juuri yrityksen resurssien 
ja markkinatilanteen mukaisesti. Käytännössä liiketoimintamalli muovautuu lo-
pulliseen muotoonsa vasta kokeiluprosessien kautta, jotka voivat olla erilaisia eri 
organisaatioissa ja eri kilpailutilanteissa. Liiketoimintamallin kehittäminen vaatii 
aina muutoksia, joiden vaikutuksia yrityksen kokonaisvaltaiseen liiketoimintaan 
on välillä haasteellista arvioida ennen muutosten toteutumista. 
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3 SOVELLUSKAUPPA YRITYKSILLE 

Internetin suosio on luonut kasvua elektronisille kauppapaikoille, joissa toimit-
tajat ja ostajat voivat kohdata toisensa, olla vuorovaikutuksessa ja tehdä ostoksia 
elektronisen alustan avulla (Truong 2008). Pilvipalveluiden ja SaaS-palvelumal-
lin jatkuva käyttöönoton lisääntyminen tuo uusia mahdollisuuksia yritysten lii-
ketoimintoihin (Marston ym., 2011), joista yksi on sovelluskauppa näille SaaS-
sovelluksille. Koska sovelluskauppakonsepti rakentuu mainittujen elektronisen 
kauppapaikan ja SaaS-sovellusten varaan, on tässä tutkielman kolmannessa lu-
vussa aiheellista ensin tutkia, millaista kirjallisuutta näistä on. Kun elektroninen 
kauppapaikka ja SaaS-sovellusten perusperiaatteet on esitetty, perehdytään itse 
sovelluskauppaan, sen liiketoimintamalliin sekä liiketoimintamallin etuihin ja 
haittoihin. Lopuksi esitetään yhteenveto aiheesta. 

3.1 Elektroninen kauppapaikka 

Elektronisilla kauppapaikoilla on nykyään merkittävä rooli yritysten ja organi-
saatioiden välisissä liiketoiminnoissa ja kaupankäynnissä (Standing ym., 2010). 
Internetin suosio on luonut kasvua elektronisille kauppapaikoille, joissa toimit-
tajat ja ostajat voivat kohdata toisensa, olla vuorovaikutuksessa ja tehdä ostoksia 
elektronisen alustan avulla (Truong 2008; Thitimajshima, Esichaikul, & Krairit, 
2015). Elektroninen kauppapaikka edustaa sosiaalisia rakenteita, täyttää käsit-
teen taloudellisesta markkinasta ja tukeutuu soveltavasti tiedonvälitysteknologi-
oihin. Toisin sanoen, elektroninen kauppapaikka tarjoaa mahdollisuuden toteut-
taa liiketoimia sähköisiä kanavia pitkin, yleensä internet-pohjaisten alustojen vä-
lityksellä. (Standing & Standing, 2015)  

Osuvan määritelmän elektronisista kauppapaikoista ovat esittäneet Loukis, 
Spinellis ja Katsigiannis (2011). Heidän mukaan yritysten välinen elektroninen 
kauppapaikka on internet-pohjainen organisaatioiden välinen tietojärjestelmä, 
joka helpottaa tuote-/palvelutarjonnan tietojen vaihtoa ja liiketoimintojen suorit-
tamista useiden osallistuvien organisaatioiden välillä (Loukis ym., 2011). Tätä 
määritelmää käytetään myös tässä tutkielmassa ja sitä ovat käyttäneet myös 
muun muassa Li, Wang, Zhu ja Chen (2013). 

Perinteisesti elektroninen kauppapaikka on määritelty ”organisaatioiden 
välisenä tietojärjestelmänä, jossa markkinoilla olevat ostajat ja myyjät kommuni-
koivat tuotteiden ja hintojen tiedoista ja jossa he voivat suorittaa liiketoimen lop-
puun asti sähköisiä viestintäkanavia pitkin” (Bakos, 1991). Tämä näkemys perus-
tuu taloudellisiin markkinaoletuksiin ja tuotteiden omistuksen siirtyminen näh-
dään arvoa luovana toimintana (Standing & Standing, 2015). Bakosin (1991) mää-
ritelmä on laajalti hyväksytty näkemys (Stockdale & Standing, 2004) ja monen 
lähteen mukaan alkuperäinen elektronisen kauppapaikan määritelmä (mm. 
Choudhury ym., 1998; Stockdale, & Standing, 2004; Standing & Standing, 2015; 
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Li, Fang, Wang, Lim, & Liang, 2012). Bakosin (1991) määritelmää on sittemmin 
määritelty uudestaan ja päivitetty eri tutkijoiden toimesta, sillä elektronisten 
kauppapaikkojen ympäristössä ja terminologiassa on tapahtunut muutoksia, 
jotka ovat internetin kehityksen mukana syntyneet tai saaneet uusia merkityksiä 
(Stockdale & Standing, 2004). Kuitenkin erilaisia elektronisia kauppapaikkoja, 
jotka toimivat erilaisilla markkinoilla (esim. kulutustavara, ruoka ja lääkemark-
kinat) ja tukevat erilaisia liiketoimintamuotoja (Standing & Standing, 2015), on 
ollut jo pitkän aikaa ja niiden perustoiminnot ja -tarkoitus eivät ole juuri muut-
tuneet. 

Internetin myötä markkinat ovat yhdistyneet ja yhdentyneet, mikä on sa-
malla helpottanut elektronisten kauppapaikkojen kasvua ja nostanut niiden ar-
voa ja hyödyllisyyttä poistamalla markkinoiden pirstaleisuutta. Näin ostajilla on 
enemmän vaihtoehtoja ja enemmän valmiiksi saatavilla olevaa tietoa tuotteista, 
kun taas toimittajilla on avoimemmat hinnoittelut ja alhaisemmat transaktiokus-
tannukset. (Malone ym., 1987; Bakos 1997.)  Grieger (2003) mainitsee elektronis-
ten kauppapaikkojen uniikiksi ominaisuudeksi monen toimijan, eli ostajan ja myy-
jän, saaminen samaan virtuaaliseen tilaan. Myös muun muassa Bakos (1998) sekä 
Loukis ym. (2011) havainnoivat elektronisen kauppapaikan olevan virtuaalinen 
tila sähköisessä verkossa. Elektroninen kauppapaikka on yhtäaikaisesti organi-
saatioiden välinen tietojärjestelmä (Bakos, 1997; Bakos 1998; Stockdale & Stan-
ding 2004; Standing ym., 2010; Loukis ym., 2011) ja internet-pohjainen sähköisen 
kaupankäynnin alusta (Bakos 1998; Loukis ym., 2011; Li, Fang, Wang, Lim, & 
Liang, 2012; Grilo, Jardim-Goncalves, & Ghimire, 2013). 

Thitimajshiman ym. (2015) mukaan Turban, King, Lee, Warkentin ja Chung 
(2008) yhdistävät edellisiä näkemyksiä. He esittävät elektronisille kauppapai-
koille kolme päätarkoitusta: ostajien ja myyjien kokoaminen samaan paikkaan ja 
heidän yhdistäminen, transaktiotoimenpiteiden helpottaminen ja institutionaali-
sen infrastruktuurin ylläpito. (Thitimajshima ym., 2015) Liiketoimintojen tueksi 
ja transaktioiden suorittamiseksi elektronisten kauppapaikkojen täytyy tarjota li-
säarvopalveluita, kuten rahoitus- ja logistiikkapalveluita täyttääkseen osallistu-
jien tarpeet (O’Reilly & Finnegan, 2005).  Wangin ym. (2008) tekemän katsauksen 
mukaan elektronisten kauppapaikkojen keskeisimmät hyödyt ovatkin juuri 
transaktio- ja varastokustannusten laskeminen, laajennettu asiakaskunta, kasva-
nut myynti sekä verkon hyödyt, kuten maksusuoritukset ja kuljetusten opti-
mointi. 

Elektronisten kauppapaikkojen rakenteesta Stockdale ja Standing (2004) 
tunnistivat kolme perustekijää: (1) kauppapaikan alkuperä, eli kuka toimintaa 
operoi ja ylläpitää, (2) kauppapaikan tarjoamat liiketoiminnalliset mekanismit 
(esimerkiksi maksujen suorittamiseksi) ja (3) kauppapaikan tarjoamat lisäpalve-
lut myyjille ja ostajille. Nämä kolme perustekijää löytyvät kaikista elektronisten 
kauppapaikkojen liiketoimintamalleista, vaikka muuten kauppapaikat saattavat 
erota toisistaan (Stockdale & Standing, 2004). 

Viimeisten vuosien aikana elektronisissa kauppapaikoissa digitaalisten 
tuotteiden ja palveluiden osuus on kasvanut jatkuvasti ja nykyään monet elekt-
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roniset kauppapaikat edustavat kommunikointia ja tuotteiden toimittamista pal-
veluina digitaalisessa muodossa (Standing & Standing, 2015). Näin esimerkiksi 
tuotteiden varastointia ja kuljetusten optimointia ei enää aina tarvita, vaan toi-
mittaminen voi tapahtua pelkästään verkon välityksellä. Tällaisia ovat esimer-
kiksi pilvipalvelut, joissa palveluntarjoaja huolehtii myös laitteistojen ja järjestel-
mien datakeskuksista, jotka takaavat nämä palvelut. (Armbrust ym., 2010.) Pilvi-
palveluiden ja SaaS-palvelumallin jatkuva leviäminen sekä käyttöönoton lisään-
tyminen tuovat uusia mahdollisuuksia (Marston ym., 2011) myös elektronisille 
kauppapaikoille. Kauppapaikkojen kolmeen perustekijään nämä eivät tuo muu-
tosta, mutta muuten liiketoimintamallit uudistuvat. 

3.2 SaaS-palvelumalli 

SaaS-palvelumallille on olemassa useita hieman erilaisia määritelmiä (Mäkilä, 
Järvi, Rönkkö & Nissilä, 2010). Sääksjärvi, Lassila ja Nordström (2005) viittaavat 
SaaS-termillä aikaan ja paikkaan rajoittumattomaan etähallittuun ohjelmistoso-
vellukseen, joka mahdollistaa ohjelmiston samanaikaisen käytön useiden toisis-
taan riippumattomien loppukäyttäjien (asiakkaiden) kesken. Se tarjoaa samalla 
houkuttelevan maksulogiikan asiakkaille mahdollistaen uusien ja innovatiivis-
ten ohjelmistojen jatkuvan kehityksen. Vaqueron ym. (2008) mukaan pilvipalve-
luissa on jonkun verran vaihtelevuutta siitä, mitä palveluita siihen sisällytetään, 
mutta useimmiten sillä viitataan SaaS-malliin. Määritelmän ymmärtämiseksi pa-
remmin on syytä tarkastella palvelumallin ominaisuuksia syvemmin.  

Moni näkee SaaS-palvelumallin ennen kaikkea yhtenä kolmesta pilvipalve-
luiden palvelumallista yhdessä PaaS- (Platform-as-a-Service) ja IaaS- (Infrastruc-
ture-as-a-Service) palvelumallien kanssa (Mell & Grance, 2011; Garrison, Kim & 
Wakefield, 2012; Chong & Carraro, 2006; Gonçalves & Ballon, 2011). SaaS toimii 
malleista ylimmällä tasolla ja kokoaa palvelut yhteen dynaamisesti. Se sitoo 
alempien tasojen palveluita yhteen ja poistaa samalla rajoitteita liittyen perintei-
sen ohjelmiston käyttöönottoon, käyttöön ja kehitykseen (Turner, Budgen & Bre-
reton, 2003). Leinosen (2015) mukaan palveluiden ja sovellusten kehittäjät voivat 
käyttää joko PaaS-infrastruktuuria tai IaaS-infrastruktuuria (Lenk, Klems, Nimis, 
Tai & Sandholm, 2009) tai yksityistä datakeskusta ohjelmiston kehittämiseen ja 
käyttöön (Armbrust ym., 2010). Ohjelmistot, tai toisin sanoen sovellukset, tarjo-
taan puolestaan palveluina asiakkaille internetin välityksellä infrastruktuurin 
ylimmällä tasolla. PaaS on ohjelmistoympäristö palveluiden kehittäjille ohjelmis-
tojen suunnitteluun, kehittämiseen ja testaamiseen. IaaS-palvelumallissa palve-
lun toimittaja tarjoaa asiakkailleen palvelinresursseja (kuten prosessointikyky), 
tallennusresursseja (kuten replikaatio, varmuuskopiointi ja arkistointi) ja tietolii-
kenne- ja tietoturvaresursseja (kuten palomuuri ja kuormituksen hallinta). (Gar-
rison ym., 2012.) 

Luoman (2013) mukaan esitetylle SaaS-palvelumallille on ominaista se, että 
ohjelmistoja tarjotaan ja käytetään pikemminkin palveluna kuin tuotteena 
(Luoma, 2013) ja palveluiden toimitus tapahtuu internetin välityksellä (Armbrust 
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ym., 2010; Chong & Carraro, 2006). SaaS-malli on kehittynyt web-pohjaiseksi so-
velluskäyttöliittymäksi, joka sisältää muita ominaisuuksia, kuten palvelun tar-
joamista tehokkaasti usealle asiakkaalle samanaikaisesti, mukautettavuus ja 
skaalattavuus (Chong & Carraro, 2006; Gonçalves & Ballon, 2011). Toisin sanoen, 
tämä ”voimavarojen yhdistäminen tarkoittaa, että palveluntarjoaja luovuttaa re-
surssejaan useille erilaisille asiakkaille, jotka pystyvät käyttämään palvelua ha-
luamallaan tavalla” (Leinonen, 2015; Mell & Grance, 2011). Sovellukset ovat 
myös käytettävissä verkon yli jatkuvasti (Mell & Grance, 2011), eli loppukäyttä-
jällä on paikasta riippumaton pääsy ohjelmistoon (Sääksjärvi ym., 2005).  

Samanaikaisesti palveluntarjoajilla on täysi hallinta sovelluksiin niiden si-
jaitessa palveluntarjoajien valitsemissa tai omistamissa datakeskuksissa (Garri-
son ym., 2012). SaaS-sovelluksille ominaista on siis myös, että ne eivät vaadi oh-
jelmistolisenssin hankkimista pysyvästi tai investoimista datakeskuksiin kapasi-
teetin varmistamiseksi. Sen sijaan asiakasorganisaatio ja ohjelmistoyritys sopivat 
tilauksesta ja ohjelmistoyritys kehittää, ylläpitää ja hoitaa ohjelmistosovellusta 
valitsemassaan datakeskuksessa. (Choudhary, 2007.) Tämä mahdollistaa sen, 
että resurssien käyttöä voidaan hallita, seurata ja raportoida avoimesti sekä pal-
velun tarjoajalle, että asiakkaalle (Mell & Grance, 2011). 

SaaS-sovelluksille on myös ominaista se, että sovelluksen toiminnot, jotka 
toimitetaan internetin välityksellä, ovat vakioituja eli ne ovat samoja jokaiselle 
asiakasorganisaatiolle. (Mäkilä ym., 2010; Sääksjärvi ym., 2005) Toiminnallisuu-
det ovat joko liiketoimintalähtöisiä tai asiakaslähtöisiä (Chong & Carraro, 2006). 
Sovellukset joko tukevat yritysten liiketoimintaprosesseja tai niitä käytetään työ-
kaluina henkilökohtaisen tuottavuuden parantamiseksi sekä suuren yleisön viih-
dyttämiseksi (Luoma, 2013).  

Olennaisena osana pilvipalveluihin kuuluu myös asiakkaiden mahdolli-
suus hankkia itselleen sovellus ilman palveluntarjoajan kanssa käytävää vuoro-
vaikutusta (Mell & Grance, 2011). Ojala (2013) esittää kolme mallia SaaS-ohjel-
mistojen käyttöönottoon: julkinen, yksityinen sekä julkisen ja yksityisen yhdis-
telmä. Tämän tutkielman kannalta oleellisin käyttöönottomalleista on julkinen, 
sillä ”julkisessa pilvessä palvelun tarjoaja käyttää omaa tai kolmannen osapuolen 
pilvi-infrastruktuuria tarjotakseen asiakkaille SaaS-mallilla tuotettuja palveluja, 
joista veloitetaan käytön mukaan” (Leinonen, 2015). Yksityisessä pilvessä asiak-
kaalla on oma palvelinkeskus, johon ohjelmisto on tallennettu. Yhdistetyssä pil-
vessä sen sijaan yksityistä pilveä käyttävä yritys voi jakaa kapasiteettia yksityisen 
pilven ja julkisen pilven kesken. (Ojala, 2013.) 

Sääksjärven ym. (2005) ja Leinosen (2015) esittämien määritelmien sekä 
SaaS-ominaisuuksien perusteella, tässä tutkielmassa SaaS-mallilla viitataan (oh-
jelmisto)sovelluksen tarjoamiseen etähallittuna palveluna verkon välityksellä, 
joka samalla mahdollistaa sovelluksen yhtäaikaisen käytön useiden toisistaan 
riippumattomien käyttäjien kesken palvelusopimuksen mukaista toistuvaa mak-
sua vastaan. 
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3.3 Yritysten välinen elektroninen kauppapaikka sovelluksille  

Yritysten välinen elektroninen kauppapaikka SaaS-sovelluksille, eli sovellus-
kauppa, on yksi pilvipalveluiden ja SaaS-palvelumallin tarjoama uusi mahdolli-
suus elektronisille kauppapaikoille. SaaS-palveluohjelmistot tarvitsevat rakenne-
tun infrastruktuurin sovellusten tarjoamiseksi ja tällainen kauppapaikka vaatii 
yleensä kunnon investoinnin. Ohjelmistotuottajalta tarvitaan runsaasti taloudel-
lisia ja fyysisiä resursseja sopivan infrastruktuurin rakentamiseen. Tämän ongel-
man ratkaisemiseksi sovellusalusta kannattaa ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, 
sillä näin ohjelmistoja voidaan tarjota laajamittaisemmin sekä muodostaa teolli-
nen toimintaketju sovellusten toimittamiseksi. (Liu, 2010.) Wenzelin, Novellin ja 
Burkardin (2013) mukaan sovelluskaupan tarkoitus on toimia myyntikanavana 
sovelluksille. Toisaalta se nähdään myös alustana yrityksille tarjottaville ohjel-
mistosovelluksille, osana sovelluskauppaa operoivan operaattorin ekosysteemiä 
(Wenzel ym., 2013; Hahn ym., 2015; Kübel & Zarnekow, 2014). 

Hahn ym. (2015) esittävät myös, että elektronista kauppapaikkaa sovelluk-
sille voidaan pitää joko itsenäisenä kauppapaikkana, tai joissakin tapauksissa 
myyntikanavana alustapohjaiselle ekosysteemille. He myös luokittelevat yritys-
ten väliset elektroniset kauppapaikat sovelluksille viiteen eri luokkaan näiden 
ominaispiirteiden mukaisesti. Luokittelussa ekosysteemillä tarkoitetaan mahdol-
lisuutta kehittää sovelluksia alustan päälle, mikä eroaa Wenzelin ym. (2013) 
ekosysteemistä. Wenzelin ym. (2013) lisäksi monessa muussakin lähteessä viita-
taan elektroniseen kauppapaikkaan pikemminkin osana palvelukeskeistä arkki-
tehtuuria (Lusch, Vargo, & Tanniru, 2010; Löhe & Legner, 2010; Grilo ym., 2013), 
kuin PaaS-mallin mukaisena elektronisena kauppapaikkana (Giessmann & Sta-
noevska-Slabeva, 2012), kuten Hahn ym. (2015) esittävät. Sovelluskauppa on siis 
useita toimijoita yhdistävä alusta palveluiden tarjoamiseen (Liu, 2010) ja osa 
ekosysteemin kokonaisuutta. Sovellusten kehitysalustat eivät kuitenkaan kuulu 
tähän kokonaisuuteen. Kuviossa 8 havainnollistetaan sovelluskaupan roolia. 

 

KUVIO 8 Useita toimijoita yhdistävä alusta SaaS-palvelun tarjoajille (Mukaillen Liu, 2010) 
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Tässä tutkielmassa käsitellään Hahnin ym. (2015) tekemän luokittelun perus-
teella ainoastaan sovelluskauppaa, joka on ”liiketoimintoihin orientoitunut ku-
vasto”, koska se edustaa tyypillistä kolmannen osapuolen, kuten teleoperaatto-
rien, tarjoamaa elektronista kauppapaikkaa. Applen App Storen kaltaisilla sovel-
luskaupoilla ja niiden alustoilla on tarjottu mobiilisovelluksia kuluttaja-asiak-
kaille jo pidemmän aikaa (Wenzel ym., 2013). Nyt, kun ohjelmistokehitys ja oh-
jelmistojen toimitusympäristöt ovat siirtymässä yhä enemmän verkkopohjaisille 
alustoille (Goncalves & Ballon, 2011), on erilaisten alustojen käyttö yritysten vä-
lisessä IT-liiketoiminnassa noussut pilvipalveluiden myötä esiin vahvasti (mm. 
Cusumano 2010; Grilo ym., 2013; Goncalves & Ballon, 2011; Kübel & Zarnekow, 
2014). Tämä App Store -malli, jossa sovelluksia tarjotaan keskitetysti, on muutta-
nut kuluttajasovellusten rakentamisen, pakkaamisen, myymisen ja toimittami-
sen tapaa (Wenzel ym., 2013; Wenzel, Faisst, Burkard & Buxmann, 2012). Nyt 
sama malli on muuttamassa yrityksille suunnattujen sovellusten tapoja. Malli luo 
intuitiivisen ostokokemuksen ja valmiuden kuluttaa tuotetta (Wenzel ym., 2013). 
Tämä malli ei siis tue sovellusten kehittämistä alustalle, vaan tuettavia toimintoja 
ovat esimerkiksi palvelun toimittaminen, toteuttaminen ja maksun käsittely. 

Wenzelin ym. (2013) mukaan alustan tarkoituksena on palvella yritysasiak-
kaiden koko ostoprosessia tiedonhausta ostamiseen ja ohjelmiston toimittamista 
mahdollisimman vähäisin ihmisresurssein (Wenzel ym., 2013). Liu (2010) laajen-
taa alustan merkitystä ja tarjoaa sille neljä eri tehtävää: 

1. Vuokrasuhteen ”jakaminen” 
2. Skaalattavuus 
3. Käytön mittaaminen 
4. Palvelujen jakautuminen 

Nämä tehtävät ovat alustan osalta lähes identtiset sisällöltään Mell ja Gran-
cen (2011) esittämien SaaS-sovellusten ominaisuuksien kanssa, joita ovat palve-
lun tehokas tarjoaminen usealle asiakkaalle samanaikaisesti, mukautettavuus ja 
skaalattavuus. Täten yritysten välinen elektroninen kauppapaikka sovelluksille, 
eli sovelluskauppa, voidaan Loukisia ym. (2011) mukaillen määritellä internet-
pohjaiseksi organisaatioiden väliseksi alustaksi SaaS-ohjelmistoille. Tämä hel-
pottaa kauppapaikassa tarjottavien sovellusten tiedonvaihtoa ja liiketoimintojen 
suorittamista useiden osallistujaorganisaatioiden välillä. 

3.4 Sovelluskauppa liiketoimintamallina 

Sovelluskaupan liiketoimintamallissa on olennaista muistaa, että SaaS-ohjelmis-
toja tarjotaan ja käytetään pikemminkin palveluna kuin tuotteena (Luoma, 2013) 
ja palveluiden toimitus tapahtuu internetin välityksellä (Armbrust ym., 2010; 
Chong & Carraro, 2006). Lyhyt yhteenveto liiketoimintamallin tehtävästä kertoo, 
että sen tarkoitus on kuvata, miten yritys luo, toimittaa ja vangitsee arvoa (mm. 
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Osterwalder ym., 2005; Wirtz ym., 2010). Arvon luominen elektronisessa liiketoi-
minnassa ja virtuaalisen markkinan perustaminen vaatii integroitua näkökulmaa, 
jossa tulee ottaa huomioon liiketoiminnan, mallien, strategisen johtamisen ja in-
novaation lisäksi resurssien allokoiminen, arvoketjut ja transaktiojärjestelmät 
(Amit & Zott, 2001). Liiketoimintamallin elementteihin kuuluvat arvolupaus, toi-
minnot, rakenne ja ansaintalogiikka. Arvolupaus sisältää sekä asiakassegmentin, 
että tuote-/palveluportfolion. Toimintoihin puolestaan kuuluvat ne aktiviteetit, 
joita yritys harjoittaa arvon luomiseksi ja vangitsemiseksi. Rakenne käsittää yri-
tyksen sisäisen rakenteen ja aseman (ulkoisessa) arvoverkostossa ja ansaintalo-
giikka viittaa puolestaan tulonmuodostuksen rakenteeseen yrityksessä. (Luoma, 
2013.) Tarkastelemalla näitä neljää elementtiä sovelluskaupan yhteydessä, 
voimme selvittää, millainen liiketoimintamalli sovelluskaupalle sopii.  

Hyödyllisen teoreettisen kuvauksen alustojen, eli myös sovelluskaupan, lii-
ketoimintamallista antavat Kuebel ja Zarnekow (2014). Yritysten välisten sovel-
luskauppojen liiketoimintamalleista ei juuri löytynyt muita aikaisempia tieteelli-
siä tutkimuksia tämän lisäksi, mutta koska aikaisemmin sovelluskauppa määri-
teltiin ”internet-pohjaiseksi organisaatioiden väliseksi alustaksi SaaS-ohjelmis-
toille”, antaa tämä teoreettinen malli hyvän lähtökohdan sovelluskaupan liike-
toimintamallitutkimukseen. Liiketoimintamalli auttaa ymmärtämään sovellus-
kaupan arvon luomista, toimittamista ja vangitsemista. Toisin sanoen se helpot-
taa havainnointia, miten sovelluskaupassa tarjottavat sovellukset luovat kaikille 
osapuolille arvoa ja miten liiketoimintojen suorittaminen tehdään useiden osal-
listuvien organisaatioiden välillä. Kun organisaatio sitoutuu sovelluskauppaan, 
se tukee heidän liiketoiminnan strategisia tavoitteita ja tarjoaa mahdollisuuksia 
integroida toimitusketjuprosessit monipuoliseen verkkoon, joka vangitsee orga-
nisaatiolle arvoa (Lusch ym., 2010; Standing & Standing, 2015). 

Seuraavaksi perehdytään Kuebelin ja Zarnekowin (2014) esittämään kuvi-
oon 9 alustojen liiketoimintamallista. Alustojen liiketoimintamalli voidaan hei-
jastaa myös sovelluskauppaan, kuten myös Kuebel ja Zarnekow (2014) tekivät 
tutkimuksessaan. Ensimmäinen elementti on arvolupaus ja tässä yhteydessä ar-
volupaus kiteytyy niihin tuotteisiin ja palveluihin, joita yritys tarjoaa. Talouskir-
jallisuudessa pidetään alustoja yleensä kahden tai useamman osapuolen markki-
noina (Kuebel & Zarnekow, 2014), joten alustojen täytyy tuottaa arvoa sekä asi-
akkaille, että palveluntarjoajille. Hagiun ja Wrightin (2011) mukaan alustaa voi-
daan pitää organisaationa, joka luo arvoa ensisijaisesti mahdollistamalla suoran 
vuorovaikutuksen kahden tai useamman erilaisen toimijan kesken (Hagiu ja 
Wright 2011), aivan kuten Liu (2010) kuviossa 8 on esittänyt. Tässä tapauksessa 
sovelluskauppa luo arvoa tarjoamalla paikan, johon palveluntoimittajat voivat 
tuottaa sovelluksia asiakkaille, jotka puolestaan voivat käyttää niitä halutessaan. 
Kuviossa 2 esitetty arvolupaus koostuukin lupauksesta asiakkaille ja sovellustoi-
mittajille. Lupaus asiakkaille sisältää etenkin kohdeasiakkaiden tunnistamisen ja 
heidän tarpeita vastaavan tarjouksen lunastamisen toimitettavien palveluiden 
muodossa. Lupaus sovellustoimittajille puolestaan sisältää sopivien sovellustoi-
mittajien tunnistamisen ja heille annetun lupauksen toteuttamisen. (Kuebel & 
Zarnekow, 2014.) 
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Arvoarkkitehtuuri, eli toisin sanoen toiminnot, voidaan myös jakaa kahteen 
havaittuun ominaisuuteen alustoissa. Nimittäin Schlagwein ym. (2010) ja Hilkert 
ym. (2011) osoittavat alustan teknisten toimintojen ja alustan kauppapaikan (tai 
jakelukanavan) toimintojen olevan kaksi selkeästi erottuvaa arvoa tuottavaa omi-
naisuutta alustoille. Arvolupauksen toimittamiseksi yrityksellä on oltava kont-
rolli sekä sovelluskaupan teknisistä, että asiakassuhteiden ylläpitämiseen tarvit-
tavista toiminnoista (Ballon, 2009), joko epäsuorasti kumppanien kautta tai suo-
rasti itsellä.  

Teknologiset toiminnot voidaan puolestaan jakaa neljään kerrokseen: si-
sältö, palvelu, verkko ja laite (Yoo ym., 2010). Asiakkaisiin liittyviä toimintoja 
ovat muun muassa palvelujen jakelu/toimittaminen, asiakassuhteen hallinta ja 
tuki, asiakkaan laskutus- ja maksupalvelut, sekä brändäys ja palveluiden hinnoit-
telu (Kuebel & Zarnekow, 2014). Sovelluskaupalle sopivassa liiketoimintamal-
lissa sovelluskaupan (tai sen omistajan) tulee siis hallita kaikkia näitä mainittuja 
toimintoja, joko itse tai yhdessä yhden tai useamman valitun kumppanin kanssa. 

Toimintoihin liittyy vahvasti sovelluskaupan rakenne, sillä se käsittää yri-
tyksen sisäisen rakenteen ja aseman (ulkoisessa) arvoverkostossa (Luoma, 2013). 
Kuviossa 9 esitetään sovelluskaupan arvoverkko, johon kuuluvat alustan tarjoaja 
(alustateknologian omistaja ja tekijänoikeuksien haltija), sovelluskaupan omis-
taja (ensisijainen kontakti alustan asiakkaille ja sovellusten tarjoajille), sovellus-
ten tarjoajat (sovellusalustan palveluiden ja sovellusten kehittäjät) ja asiakkaat 
(loppukäyttäjät, jotka kuluttavat tarjottuja palveluita), jotka siis kaikki osallistu-
vat jollain asteella sovelluskaupan toimintaan (Kuebel & Zarnekow, 2014). Alus-
takirjallisuudessa tämä näkökulma liitetään myös alustojen avoimuuteen, eli sii-
hen, millaisen roolin alustan arvoverkostossa olevat toimijat saavat (Kuebel & 
Zarnekow, 2014). Yleensä kolmansien osapuolten osallistuminen on joko avointa, 
eli osallistuminen ei ole rajoitettu tai rajoitukset ovat kohtuullisia ja syrjimättö-
miä tai suljettua (Eisenmann, Parker & Van Alstyne. 2009; Hilkert ym. 2011; Iyer 
& Henderson 2010). 

Ansaintalogiikka kuvaa puolestaan sovelluskaupan tulo- ja kustannusra-
kennetta (Demil & Lecocq, 2010). Tähän kuuluu niin tulonmuodostus kuin mah-
dolliset jakomenetelmät arvoverkon jäsenten kesken, sekä investointi, rahoitus ja 
muut kustannusrakenteet (Ghezzi ym., 2015). Sovelluskaupan tulot riippuvat 
siitä, kuinka monta sovellusta kaupassa on ja kuinka monta asiakasta sovellus-
kauppaa käyttää ja ostaa sovelluksia. Alustan arvo on riippuvainen suurelta osin 
käyttäjien määrästä alustan molemmin puolin (Eisenmann ym., 2009). Loppu-
käyttäjät muodostavatkin sovelluskauppojen tulopuolen ja hinnoittelu perustuu 
yleensä kuukausittaiseen palvelumaksuun ja palveluista saadut tulot jaetaan so-
velluskaupan omistajan ja sovelluskehittäjien kesken (Kuebel & Zarnekow, 2014). 
Kustannuksiin puolestaan kuuluu ainakin sovelluskaupan toimintojen ylläpi-
dosta aiheutuvat kustannukset. 
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KUVIO 9 Sovellusalustan liiketoimintamalli (Mukaillen Kuebel & Zarnekow, 2014) 

Sovelluskaupalla ja sen liiketoimintamallilla on havaittu olevan monia etuja, 
joista yhtenä se luo arvoa tarjoamalla paikan, johon palveluntoimittajat voivat 
tuottaa sovelluksia asiakkaille (Kuebel & Zarnekow, 2014). Tutkimuksessaan 
Kuebel ja Zarnekow (2014) huomasivat, että palvelun luotettavuus, turvallisuus, 
monipuolisuus ja käytön mukavuus olivat tunnistettavissa selkeästi arvolupauk-
sina asiakkaille palvelu- ja asiakastyypistä riippumatta. Pilvipalvelualustoille 
ominaiset arvolupaukset, kuten palvelujen skaalautuvuus, alentuneet IT-resurs-
sien kustannukset ja palvelujen nopeampi levinneisyys ja käyttöönotto juontavat 
juurensa juurikin pilvipalveluiden teknologiasta (Iyer & Henderson, 2010). Myös 
yhteinen markkinointi sovelluskaupan ja sovellustoimittajien kesken huomattiin 
tuovan synergiaetua (Kuebel & Zarnekow, 2014).  

Sovellustoimittajille sovelluskauppa tarjoaa puolestaan paikan sovellusten 
myyntiä varten. Näin ollen toimittajat voivat keskittyä sovellusten kehittämiseen 
ja innovointiin ja samalla sovelluskauppa madaltaa teknisiä ja taloudellisia kyn-
nyksiä tulla markkinoille. Sovellusten toimittajat hyötyvät, kun heidän ei tarvitse 
ylläpitää infrastruktuuria sovelluksen tarjoamiseksi. Tämä taas säästää kuluja 
eikä kauppapaikan ylläpitämisen asiantuntemusta välttämättä tarvita. (Liu, 2010.) 
Näin SaaS-palveluntarjoajat voivat keskittyä ydinosaamiseensa, eli palvelujen 
kehittämiseen. 
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3.5 Yhteenveto 

Tämän tutkielman toisessa kirjallisuuskatsaukseen pohjautuvassa luvussa käsi-
teltiin sovelluskauppaa yrityksille. Toisin sanoen, luvussa tarkasteltiin yritysten 
välistä elektronista kauppapaikkaa sovelluksille, keskittyen käsitteen taustojen 
ymmärtämiseen elektronisen kaupankäynnin ja SaaS-sovellusten avulla. Näiden 
jälkeen määriteltiin itse sovelluskauppa ja viimeisenä tehtiin katsaus siihen, mitä 
aikaisemmassa kirjallisuudessa on sanottu yritysten välisistä sovelluskaupan lii-
ketoimintamalleista. 

Tämän luvun yhteenvetona voidaan todeta, että elektroninen kauppa-
paikka tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa liiketoimia sähköisiä kanavia pitkin. 
Tämä tapahtuu yleensä internet-pohjaisten alustojen, kuten sovelluskaupan vä-
lityksellä. Yritysten välinen elektroninen kauppapaikka onkin määritelty inter-
net-pohjaiseksi organisaatioiden väliseksi tietojärjestelmäksi, joka helpottaa pal-
velujen tarjonnan tietojen vaihtoa ja liiketoimintojen suorittamista useiden osal-
listuvien organisaatioiden välillä. Pilvipalveluiden ja SaaS-palvelumallin jatkuva 
käyttöönoton lisääntyminen on aiheuttanut uuden tilanteen ja liiketoiminnallisia 
mahdollisuuksia, jolloin SaaS-sovelluksia on alettu tarjoamaan keskitetysti sovel-
luskaupoissa. Yhdistämällä elektroninen kauppapaikka ja SaaS-sovellukset saa-
daan sovelluskauppa. Tässä tutkielmassa yhdistettiin nämä kaksi, sillä muu tut-
kimus sovelluskaupoista yrityksille on vielä erittäin tuoretta. Tämän vuoksi tar-
vitaan kattava pohjustus aihealueeseen, ennen kuin se on vakiintunut tietojärjes-
telmätieteen tutkimukseen. 

Jos sovelluskauppojen tutkimus on tuoretta ja suhteellisen vähäistä vielä, 
niin yritysten välisen sovelluskaupan liiketoimintamalleista ei sen sijaan löyty-
nyt juuri aikaisempaa tutkimusta ollenkaan. Kuebelin ja Zarnekowin (2014) tut-
kimus oli ainut yritysten välisen sovelluskaupan liiketoimintamallia käsittelevä 
työ, mikä korostaakin tämän tutkimuksen tarpeellisuutta. Lyhyt yhteenveto lii-
ketoimintamallin tehtävästä, sovellettuna tähän tutkimukseen, kertoo, että sen 
tarkoitus on kuvata miten alusta (kuten sovelluskauppa) luo, toimittaa ja vangit-
see arvoa. Alustaa voidaan pitää ikään kuin organisaationa, joka luo arvoa ensi-
sijaisesti mahdollistamalla suoran vuorovaikutuksen kahden tai useamman toi-
mijan kesken. 

Kuebel ja Zarnekow (2014) esittivät yhden ratkaisun päätutkimuskysymyk-
seen, millainen liiketoimintamalli sopii yritysten väliselle sovelluskaupalle, nel-
jän liiketoimintamallin elementin avulla. Heidän esittämä liiketoimintamalli an-
taa kohtalaisen vastauksen tämän tutkielman päätutkimuskysymykseen, sillä he 
käsittelevät sovelluskauppaa alustana. Sovelluskauppa luo arvoa tarjoamalla 
paikan, johon palveluntoimittajat voivat tuottaa sovelluksia asiakkaille, jotka 
puolestaan voivat käyttää niitä halutessaan. Näin ollen arvolupauksessa tulee ot-
taa huomioon asiakkaat ja sovellustoimittajat. Lupausten toimittamiseksi sovel-
luskaupalla tulee olla kontrolli sekä sen teknisistä toiminnoista, että asiakassuh-
teiden ylläpitämiseen tarvittavista toiminnoista. Tämä kontrolli tulee olla joko 
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suorasti sovelluskaupan omistajalla tai epäsuorasti esimerkiksi kumppanilla. Lii-
ketoimintamallin rakenne kuvaa sekä sovelluskaupan sisäisen rakenteen, että so-
velluskaupan ja sen arvoverkon väliset suhteet. Arvoverkkoon kuuluvat kaikki 
ulkoiset kumppanit, jotka ovat sovelluskaupan arvolupauksen toimittamisessa 
osallisena. Sovelluskaupan liiketoimintamallin mukaisesti ansaintalogiikka ku-
vaa puolestaan sen tulo- ja kustannusrakennetta, johon kuuluu niin tulonmuo-
dostus kuin mahdolliset jakomenetelmät arvoverkon jäsenten kesken. Siihen 
kuuluu myös erilaiset kustannukset sovelluskaupan ylläpitämisestä, mukaan lu-
kien investointi, rahoitus ja muut kustannusrakenteet. Kuebelin ja Zarnekowin 
(2014) tutkimuksessa pääpaino oli kuitenkin nimenomaan sovellusalustojen lii-
ketoimintamallien tutkimisessa, eikä niinkään sovelluskaupan. Alustoihin kuu-
luu sovelluskauppojen lisäksi muita alustoja, kuten älykotien palvelualusta (kts. 
Kuebel ja Zarnekow, 2014). Näin ollen heidän esittämä liiketoimintamalli ei ole 
optimaalinen juuri sovelluskaupalle, vaan alustoille yleisemmin. Tässä tutkiel-
massa sen sijaan tutkitaan sovelluskaupalle sopivaa liiketoimintamallia. 

Koska olemassa oleva kirjallisuus sovelluskauppojen liiketoimintamalleista 
on vielä vähäistä, myöskään eriteltyjä ja yleisiä haasteita ei ole tunnistettu. Näin 
ollen sovelluskaupan haasteiksi ja kehittämiskohteiksi saadaan vastaus yleisestä 
liiketoimintamallikirjallisuudesta, jotka on esitetty luvussa 2. Tässä tapauksessa 
yksi liiketoimintamallin haasteista on yhdistää sovelluskaupan liiketoimintastra-
tegia, organisaatio (ml. henkilöstö ja prosessit) ja tieto- ja viestintäteknologia. Lii-
ketoimintamallin on toimittava kaikkien näiden kolmen elementin keskiössä yh-
distäen niitä ja helpottaen kommunikointia ja päätöksenteon ymmärrystä ryh-
mien välillä. Toiseksi, liiketoimintamalliin kohdistuu jatkuvasti ulkoisia vaikut-
teita, jotka antavat painetta olemassa olevaan liiketoimintamalliin. Nämä vaikut-
teet ovat samalla sekä mahdollisuuksia, että uhkia sovelluskaupan liiketoiminta-
mallille. Kuten liiketoimintamallien haasteisiin ja ongelmiin yleensä, myös sovel-
luskaupan liiketoimintamallin haasteisiin ja ongelmiin voidaan hakea ratkaisua 
liiketoimintamallin kehittämisen avulla. Tutkielman osakysymyksiin saadaan 
yksityiskohtaisemmat vastaukset haastattelemalla niitä Soneran tai sen kumppa-
niyritysten henkilöitä, joilla on riittävä tuntemus sovelluskaupasta ja sen toimin-
nasta. 

Kaiken kaikkiaan, kuten Kuebel ja Zarnekow (2014) havaitsivat, sovellus-
kauppakonseptin liiketoimintamalli vaikuttaa olevan hyödyllinen teleoperaatto-
reille pilvipalveluiden tarjoamiseksi ja tämän vuoksi lisätutkimuksen arvoinen 
kohde. Pilvipalveluista tuskin tulee koskaan teleoperaattoreiden ydinliiketoi-
mintaa, mutta uuden sukupolven operaattoreiden on tuettava omia ydinliiketoi-
mintojaan esimerkiksi tarjoamalla kolmansien osapuolien kehittämiä sovelluksia. 
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen menetelmäosuus ja miten laadullisessa tut-
kimuksessa on edetty aina aiheen ja tutkimusmenetelmän valinnasta tutkimus-
tulosten analysointiin. Toisin sanoen, kerrotaan mitä tutkimuksessa on tehty ja 
miten se on suoritettu. Ensimmäisenä määritellään tutkimukseen kohde, tavoite 
ja ongelma, jonka jälkeen esitellään tutkimukseen valitut tutkimus- ja tiedonke-
ruumenetelmät, tiedonkeruun kohdejoukko ja perustelut kaikille edellä maini-
tuille valinnoille. Tämän jälkeen esitellään vielä tutkimuksen viitekehys ja aineis-
tonanalyysin vaiheet. 

4.1 Tutkimusongelma ja -ote 

Pro gradu -tutkielmassa tutkitaan yhden suomalaisen teleoperaattorin, Soneran, 
sovelluskaupan liiketoimintamallia. Tutkimuksessa tarkastellaan sovelluskaup-
pailmiötä tapauskohtaisesti ja tavoitteena on kuvailla sovelluskaupan liiketoi-
mintamallin nykytilanne, tunnistaa sen ongelmat ja haasteet ja näiden pohjalta 
rakentaa uusi liiketoimintamalli. Tutkimuksen tavoitteeseen pääsemiseksi on 
määritelty tutkimusongelma. Tutkielman tutkimusongelma ja pääkysymys on 
seuraava: 

 Millainen liiketoimintamalli sopii yritysten väliselle sovelluskau-
palle? 

Pääkysymystä tuetaan kahdella osakysymyksellä: 

 Mitä mahdollisia haasteita ja kehittämiskohteita sovelluskaupan 
liiketoimintamallissa on? 

 Miten nämä haasteet ja ongelmat voidaan ratkaista? 

Erikssonin ja Koistisen (2014) mukaan hyvät tutkimuskysymykset ”ohjaavat ai-
neiston keruuta ja analyysin tekemistä, tulosten jalostamista, johtopäätösten 
muotoilua ja tutkimusraportin kirjoittamista”. Tutkimuskysymys onkin tutki-
musprosessin arvokkain resurssi (Eriksson & Koistinen, 2014).  

Tutkimuksen aiheesta ja tavoitteesta johtuen tehtävä tutkimus on perusot-
teeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa 
lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tällöin ei voida pirstoa todelli-
suutta kuitenkaan mielivaltaisesti, sillä useimmiten tapahtumat muovaavat toi-
nen toisiaan samanaikaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen pyrkimys on tutkia 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tutkimuksen kohdetta ja enemmän ”löytää 
tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa olemassa olevia väittämiä”. (Hirsjärvi, Re-
mes & Sajavaara, 2009.) Myös tutkijan objektiivisuus tulee kyseenalaistaa, koska 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa sitä ei ole mahdollista saavuttaa perinteisessä 
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mielessä. (Hirsjärvi ym., 2009). Kvalitatiivista tutkimusta luonnehtiikin Hirsjär-
ven, Remeksen ja Sajavaaran (2009) mukaan seuraavat tutkimukseen liittyvät 
ominaisuudet: 

 

 Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa ja aineisto 
kootaan todellisissa tilanteissa. 

 Laadullisessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedonkeruun kohteena. 
Tutkimuksessa luotetaan omiin havaintoihin ja keskusteluihin tutkitta-
vien kanssa. 

 Tutkimuksessa käytetään induktiivista analyysia, jonka lähtökohtana ei 
ole hypoteesien tai teorioiden testaaminen, vaan aineiston monitahoinen 
ja yksityiskohtainen tarkastelu. 

 Aineiston hankinnassa käytetään laadullisia metodeja, kuten teemahaas-
tatteluja ja osallistuvaa havainnointia. 

 Kohdejoukko on valittu tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotannalla. 

 Tutkimussuunnitelma muotoutuu tarkemmin vasta tutkimuksen edetessä. 

 Tapauksia tutkitaan ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti.  

Laadullista tutkimusta voidaan kuitenkin tehdä monin eri tavoin. Tässä tutkiel-
massa tutkimusstrategiaksi on valittu tapaustutkimus, sillä se palvelee parhaiten 
tutkimuksen tavoitetta kuvailla sovelluskaupan liiketoimintamallin nykytilanne, 
tunnistaa sen mahdolliset ongelmat ja haasteet sekä löytää ratkaisuja nykyisen 
liiketoimintamallin kehittämiseksi. Tapaustutkimus ei ole metodi, vaan tutki-
mustapa tai tutkimusstrategia, jonka sisällä voidaan hyödyntää erilaisia aineis-
toja sekä menetelmiä (Laine, Bamberg & Jokinen, 2007).  

Laine ym. (2007) mukaan tapaustutkimuksessa voidaankin hyödyntää mo-
nia eri tutkimusmenetelmiä. Yleisesti tapaustutkimuksessa tutkittava tapaus voi 
olla hyvin monenlainen ja usein tapaus ymmärretään jollain tavoin rajautuneeksi 
omaksi kokonaisuudekseen (Lähdesmäki ym., 2012). Lähdesmäen ym. (2012) 
mukaan ”tapaustutkimuksessa pyritään tuottamaan valitusta tapauksesta yksi-
tyiskohtaista ja intensiivistä tietoa”. Näiden näkemysten perusteella voidaan sa-
noa, että koska tässä tutkimuksessa pyritään tapauskohtaisesti kuvailemaan lii-
ketoimintamalli Soneran sovelluskaupalle, on laadullinen kuvaileva tapaustut-
kimus sopiva tutkimuksen suorittamiseen. Tapaustutkimuksessa ja sen analyy-
sissä ei pyritä myöskään yleistettävyyteen, vaan tavoitteena on ymmärtää ja tul-
kita yksittäisiä tapauksia syvällisesti niiden erityisessä kontekstissa. Tutkimus-
strategiana tapaustutkimus onkin väljästi määrittyvä ja sitä voidaan toteuttaa 
monen eri analyysimenetelmän avulla. (Lähdesmäki ym., 2012.) 

”Kuten tutkimuksessa yleensäkin, myös tapaustutkimuksessa tehdään tietyt vaiheet 
riippumatta siitä, minkälaista tapaustutkimusta ollaan tekemässä. Vaikka tapauksia 
tarkastelevan tutkimusstrategian suunnittelu voi olla suoraviivaista, itse tutkimuksen 
tekeminen on monimuotoinen ja iteratiivinen prosessi, joka ei välttämättä etene juuri 
niin kuin oli suunniteltu. Tutkimusprosessin kuluessa tutkija työskentelee prosessi-
maisesti: palaa takaisin ja tarkentaa, keskusteluttaa aineistoja keskenään, kehittää vuo-
ropuhelua teorian ja empirian välillä ja niin edelleen.” (Eriksson & Koistinen, 2014.) 
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Tapaustutkimuksen keskeisiä työvaiheita ovat tutkimuskysymysten muo-
toileminen, tutkimusasetelman jäsentäminen, tapausten määrittely ja valinta, 
käytettävien teoreettisten näkökulmien ja teoreettisten käsitteiden määrittely, ai-
neiston ja tutkimuskysymysten välisen vuoropuhelun logiikan selvittäminen, ai-
neiston analyysitapojen ja tulkintasääntöjen päättäminen ja raportointitavan 
päättäminen (Eriksson & Koistinen, 2014). Tässä tutkielmassa tutkimusprosessin 
ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu muun muassa aiheen valitseminen ja rajaami-
nen, aiempaan tutkimukseen tutustuminen ja mahdollisten tutkimusnäkökul-
mien ja käsitteiden kartoittaminen (Lähdesmäki ym., 2012.). Aiheeseen tutustu-
misen jälkeen tässä tutkielmassa tunnistettiin ensimmäisenä tutkimusongelma ja 
motivoitiin, miksi sen tutkiminen on tärkeää. Keskeinen ongelma antaa mahdol-
lisuuden myös teoreettiseen kontribuutioon. Tutkimuksen arvon perustelulla on 
kaksi tarkoitusta: se motivoi tutkijaa ja tutkimusyleisöä ratkaisun ja tulosten tar-
peellisuudesta sekä auttaa ymmärtämään tutkijan esittämiä perusteluja tutki-
musongelmaan liittyen. Tässä vaiheessa tulee ymmärtää myös tutkimusongel-
man tila ja ratkaisun tärkeys. (Peffers ym., 2007.) Tutkimuksen aihe, keskeiset 
käsitteet ja motivointi esiteltiin sekä tutkimusongelma määriteltiin ja perusteltiin 
ensimmäisessä luvussa. 

Tutkimusongelman määrittämisen jälkeen esiteltiin tutkimuksen tavoitteet. 
Lukan (2001) mukaan tavoitteiden saavuttamiseksi tutkijan tulee hankkia syväl-
linen tutkimusaiheen tuntemus sekä käytännöllisesti että teoreettisesti. Tavoit-
teet täytyy olla pääteltävissä tutkimuskysymyksistä rationaalisesti ja niiden on 
oltava mahdollisia ja toteutuskelpoisia. Myös tutkimuksen tavoitteet käsiteltiin 
ensimmäisessä luvussa. Tieteellisessä tutkimuksessa tavoitteet voivat olla kvan-
titatiivisia tai, kuten tässä tutkielmassa, kvalitatiivisia eli laadullisia. Laadullinen 
tavoite voi olla esimerkiksi vastaus ongelmiin, joita ei ole aiemmin osoitettu. (Pef-
fers ym., 2007.) Koska tutkijan on osoitettava perehtyneisyys tutkimuksen aihe-
piiriin kirjallisuuskatsauksen avulla, tutkimuksen täytyy huolellisesti kytkeytyä 
olemassa olevaan teoreettiseen tietämykseen. Tutkimuksen täytyy myös kiinnit-
tää ”erityistä huomiota empiiristen löydösten reflektoimiseen takaisin teoriaan” 
(Lukka, 2001). Tämän tutkielman kirjallisuuskatsaus esiteltiin luvuissa kaksi ja 
kolme, joissa tarkasteltiin teoriaa liiketoimintamalleista ja sovelluskaupasta yri-
tyksille. 

Tutkimuksen toteutus on usein tutkimuksen työläin vaihe, jossa kerätään 
tutkimuksen empiirinen aineisto ja analysoidaan se (Lähdesmäki ym., 2012). Täl-
löin tutkija perehtyy tutkimuskohteeseen pyrkien saavuttamaan syvällisen yleis-
näkemyksen tutkittavasta kohteesta. Tämä voidaan tehdä etnografisia metodeja 
(havainnointi, haastattelut ja kirjallisten aineistojen analysointi) hyödyntämällä 
(Lukka, 2001). Tieteellinen tutkimus on vaiheittain ja jatkuvasti etenevä luova 
prosessi, jonka eri osat toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Näin ollen pro-
sessin seuraava osa-alue voi vaikuttaa edelliseen täsmentävästi tai muuttaa sitä 
jopa kokonaan. Tässä tutkimuksessa metodina käytettiin kvalitatiivista tapaus-
tutkimusta, jossa teemahaastateltiin Soneran sovelluskaupan kanssa työskente-
leviä asiantuntijoita. Tutkimukseen valitut tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät 
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ja tiedonkeruun kohdejoukko esitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Ala-
luvussa esitetään myös perustelut kaikille edellä mainituille valinnoille ja esitel-
lään vielä tutkimuksen viitekehys ja aineistonanalyysin vaiheet. Itse tutkimuksen 
tulokset esitellään luvussa 5. 

Teoreettisen ja käytännön taustatiedon omaksumisen jälkeen esitellään joh-
topäätökset ja tulkinnat, jotka käydään läpi luvussa 6. Johtopäätösten ja tulkinto-
jen muodostamisessa on olennaista havaita niiden yhteys muuhun tutkimuskir-
jallisuuteen ja aiempaan tutkimukseen. Johtopäätökset tai tulkinnat ovat tutki-
muksen varsinainen tulos ja ne on argumentoitava tutkimustekstissä erikseen. 
Johtopäätökset tai tulkinnat vastaavat tutkimusongelmaan ja antavat vastauksia 
tutkimuskysymyksiin. (Lähdesmäki ym., 2012.) Viimeisessä vaiheessa viestitään 
tutkimuksen ongelma ja sen perusteellisuus, esitellään tutkimuksen tulokset 
sekä niiden vaikuttavuus ja kontribuutio tieteelliseen tutkimukseen julkaise-
malla tutkielma. (Peffers ym., 2007.) 

4.2 Tutkimuskohde 

Tapauksen valinta ja tutkimuksen kuluessa tapahtuva täsmentäminen ovat ta-
paustutkimuksen tärkeimpiä työvaiheita (Eriksson & Koistinen, 2014). Tutki-
muksen kohteeksi valikoitui Soneran sovelluskauppa, sillä se täyttää sovellus-
kauppamääritelmän täsmällisesti, eikä sen liiketoimintamallia ole tutkittu aikai-
semmin. Sonera on osa TeliaCompany-konsernia, mutta tässä tutkimuksessa tut-
kimuskohde rajattiin koskemaan vain Soneraa ja pelkästään Soneran sovellus-
kauppaa, ei sen muita toimintoja. Soneran sovelluskauppa on elektroninen kaup-
papaikka, josta löytyy sovelluksia yritysasiakkaille, kuten lause Soneran kotisi-
vuilla hyvin kuvaa: ”Sovellukset yrityksille”. Koska sovellukset ovat myynnissä 
vain yrityksille, sovellusten ostamiseksi sovelluskaupasta tarvitaan suomalainen 
voimassa oleva y-tunnus, joka on osoitus yrityksen oikeudesta harjoittaa elin-
keinotoimintaa Suomessa. Soneran kotisivuilla sovelluskauppaa luonnehditaan 
ja mainostetaan lauseilla ”Kattava valikoima markkinoiden parhaita sovelluksia 
yrityksesi käyttöön” ja ”Sovelluskauppamme valikoimaan on koottu tehokkaim-
mat yrittäjän sovellukset läppäriin, tablettiin ja älypuhelimeen. Valitse tarpeesi 
mukaan sopivimmat: osta suoraan Sovelluskaupasta tai kokeile valikoituja so-
velluksia 30 päivää veloituksetta”. Sovelluskauppa avattiin vuonna 2014 osittain 
start-up-lähestymistavalla, joten sopivaa liiketoimintamallia on jatkuvasti haettu 
ja haetaan edelleen. 

Kohdeyrityksen sovelluskauppa löytyy internetistä, osoitteesta sovellus-
kauppa.sonera.fi ja se toimii sovellusten myyntikanavana yritysasiakkaille. Tar-
jolla on 23 sovellusta (16.8.2016). Tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden aikaan 
sovelluksia oli 21, eli kauppaan on tullut muutama sovellus lisää tutkimuksen 
suorittamisen aikana. Kotisivut ja sovelluskauppa ovat siis erilliset sivustot, jos-
kin molemmista pääsee siirtymään sivustolta toiselle. Huomioitavaa on myös se, 
että Soneran yritysverkkokauppa ja sovelluskauppa ovat erillisiä kauppoja, eli 
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sovelluskaupasta saa vain sovelluksia ja yritysverkkokaupasta Soneran tarjo-
amia muita, ydinliiketoimintaan kuuluvia, palveluita yrityksille. Näitä ovat 
muun muassa liittymät ja laitteet. Sovelluskaupasta ostettavat sovellukset tarvit-
sevat toimiakseen sekä verkkoyhteyden, että laitteen, joka mahdollistaa sovel-
luksen latauksen ja käytön. Liittymää, laitetta ja sovellusta ei siis pysty ostamaan 
samasta kauppapaikasta, vaan liittymät ja laitteet tilataan verkkokaupasta ja so-
vellukset sovelluskaupasta. 

4.3 Tiedonkeruumenetelmät ja kohdejoukko 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin ja aineistona käy-
tettiin Soneran sovelluskaupan kanssa työskentelevien asiantuntijoiden haastat-
teluita. Lisäaineistona hyödynnettiin myös Soneran omia internet-sivustoja. Ta-
paustutkimukselle tyypillisiä aineistonlähteitä ovatkin erilaiset haastattelut, me-
dia-aineistot, havainnointi ja osallistuva havainnointi sekä erilaiset dokumentit 
(Eriksson & Koistinen, 2014). Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaas-
tatteluita ja haastattelurunkona käytettiin puolistrukturoitua haastattelumenetel-
mää. Puolistrukturoitu haastattelutapa valittiin siitä syystä, että siinä on enem-
män ennalta määriteltyä rakennetta kuin avoimessa haastattelussa, mutta toi-
saalta rakenne on väljemmin määritelty kuin strukturoidussa haastattelussa 
(Lähdesmäki ym., 2012). Tutkimuksen ja haastattelukysymysten muodostuk-
sessa viitekehyksenä käytettiin Osterwalderin ja Pigneurin (2010) liiketoiminta-
mallialustaa (kuvio 7). 

Liiketoimintamallialusta valittiin tutkielman teoreettiseksi viitekehykseksi, 
koska ensinnäkin, täydellisen liiketoimintamallin kehittämisessä tai nykyisen lii-
ketoimintamallin arvioinnissa, on tärkeää ottaa huomioon kaikki liiketoiminta-
mallialustan elementit (Osterwalder & Pigneur, 2010). Toiseksi, liiketoiminta-
mallialusta toimii työkaluna kuvaamaan yrityksen liiketoimintalogiikkaa ele-
menttien ja niiden välisten suhteiden avulla. Liiketoimintamalli on hyödyllinen 
työkalu nykyisen liiketoimintamallin arviointiin ja sen kehittämiseen (Al-Debei 
& Avison, 2010; Demil & Lecocq, 2010).  

Haastattelurungon (Liite 1) kysymysteemat muodostettiin alustan yhdek-
sän elementin mukaisesti siten, että teemahaastatteluiden haastattelukysymyk-
set vastaavat alustan elementtejä, asiakassegmentit, arvolupaus, jakelukanavat, asia-
kassuhteet, tulovirta, avainresurssit, avaintoiminnot, avainkumppanit ja kustannusra-
kenne, käsitteleviksi kysymyksiksi. Jokaiseen elementtiin liittyen pyrittiin saa-
maan myös selville, onko kyseisessä liiketoimintamalliin kuuluvassa osa-alu-
eessa kehitettävää tai muuten aihetta muutokselle omalla kysymyksellään. Näin 
saatiin selville kuvaus sekä nykyisestä liiketoimintamallista, että haastateltavien 
mielipide mahdollisista kehityskohteista liiketoimintamallissa. 

Teemahaastatteluissa haastattelujen teema-alueet ovat tiedossa etukäteen, 
mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat, tai voivat muuttua suun-
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nitellusta. Teemoittain esitetyissä kysymyksissä pyrittiin saamaan mahdollisim-
man tarkka kuvaus siitä, millainen liiketoimintamalli on tällä hetkellä käytössä 
ja mitä kehitettävää haastateltavien mielestä liiketoimintamallissa on.  

Tutkimukseen pyrittiin saamaan haastateltaviksi sellaisia Soneran, tai hei-
dän kumppaniyritysten henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus sovelluskau-
pasta ja sen toiminnasta. Haastateltaviksi saatiin kahdeksan asiantuntijaa: 

 Sovelluskaupan tekninen tuotepäällikkö 

 Sovelluskaupan kaupallinen tuotepäällikkö  

 Sovelluskaupan markkinointivastaava 

 Soneran tytäryhtiön IT-vastaava  

 Sovelluskaupan Service deskin vastaava 

 Soneran Offeringista tuotepäällikkö 

 Soneran Microsoft-/O365-yhteistyöstä vastaava 

 Soneran Spotify Business -yhteistyöstä vastaava 

Kaikki haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja yhteydenotto valittuihin 
asiantuntijoihin tapahtui pääosin Lync-pikaviestiohjelman kautta, jossa esitettiin 
tutkimuksen aihe ja haastattelupyyntö. Yhteydenoton jälkeen haastatteluun 
suostuneille lähetettiin kalenterikutsu sähköpostilla, joka samalla toimi haastat-
telupyyntömuistutuksena ja aikaa haastattelutilanteelle varattiin tunti. Ennen 
haastattelua haastattelurungon kysymykset lähetettiin henkilöille, jotta he pys-
tyivät tutustumaan teemoihin tarkemmin. Kaikki haastattelut suoritettiin puhe-
lin- tai videoneuvotteluhaastatteluina, eli haastateltavat pystyivät vastaamaan 
kysymyksiin heille sopivasta paikasta. Puhelin- ja videoneuvotteluhaastattelui-
hin päädyttiin siitä syystä, että haastattelijan ja haastateltavien toimipisteet eivät 
sijanneet yhdenkään haastattelun osalta samassa kaupungissa. Haastatteluiden 
aikataulut sovittiin kaikkien henkilöiden kanssa ilman suurempia vaikeuksia ja 
häiriöitä, tosin yksi haastattelu keskeytyi minuutiksi haastateltavan pyynnöstä. 
Muutoin haastattelut suoritettiin onnistuneesti touko- ja kesäkuun aikana, 
vaikka muutamaa haastatteluajankohtaa jouduttiin myöhemmin vaihtamaan. 
Haastattelut kestivät keskimäärin noin 30 minuuttia, pisimmän ollessa lähes tun-
nin mittainen ja lyhimmän noin 23 minuuttia. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei määritellä yleensä etukäteen sitä, kuinka 
montaa henkilöä tulisi haastatella, jotta haastatteluja olisi riittävästi ja tutkimus 
mahdollisimman kattava. Laadullisessa tutkimuksessa haastatteluiden määrän 
katsotaan olevan riittävä silloin, kun samat asiat alkavat toistua eri haastatte-
luissa, eli tällöin puhutaan aineistoin kyllääntymisestä. (Hirsjärvi ym., 2009.) 
Tässä tutkimuksessa kyllääntymispiste koettiin saavutetuksi kahdeksannen 
haastattelun jälkeen, eli seuraavien haastatteluiden voitiin olettaa todennäköi-
sesti vain lisäävän toistoa, eikä näin tuovan lisäarvoa tutkimuksen tekemiseen. 
Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä mahdollisimman kattava ja monipuolinen ai-
neisto ja haastattelujen lopulliseen lukumäärään vaikutti se, milloin aineisto al-
koi saturoitua. 
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Haastattelut tallennettiin sekä puhelimen nauhurille, että tietokoneelle ja ne 
pyrittiin litteroimaan mahdollisimman tarkasti. Haasteiden ja ongelmien selvit-
tämiseksi litteroidusta haastatteluaineistosta tehdään laadullinen analyysi. Tä-
män analyysin tavoitteena on analysoida sovelluskaupan liiketoimintamallin ke-
hitystarpeet. Analyysin tehtävänä on jäsentää, järjestää ja tiivistää haastatteluai-
neistot siten, ettei mitään olennaista informaatiota jää pois. Lähdesmäen ym. 
(2012) mukaan laadullinen analyysi jäsentää tutkimuskohteen laatua, ominai-
suuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Itse analyysi aloitetaan datan pelkis-
tämisellä organisoimalla ja yksinkertaistamalla vastauksia sekä luokittelemalla 
niitä teemoittain. Luokitteluteemat valittiin viitekehyksen mukaisesti. Kun on-
gelmat ja haasteet tunnistettiin, etsittiin niihin ratkaisuja. Aineiston pelkistämi-
sen, yksinkertaistamisen ja luokittelun tarkoituksena on organisoida aineistoa tu-
losten havaitsemiksi, johtopäätösten tekemiseksi ja tutkimuksen kontribuution 
esiintuomiseksi (Lähdesmäki ym., 2012).  

4.4 Tutkimuksen aineiston analyysi 

Lähdesmäen ym. (2012) mukaan ”aineiston analyysimenetelmän valintaan vai-
kuttaa se, millaiseen ongelmanasetteluun tutkimuksella halutaan”. Tämä koros-
tuu etenkin tapaustutkimuksen aineiston analysoinnissa, jotta aineiston analy-
soinnille saataisiin myös selkeä päämäärä (Eriksson & Koistinen, 2014). Kvalita-
tiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysiä ei tehdä vain yhdessä tutkimuspro-
sessin vaiheessa vaan koko ajan (Hirsjärvi ym., 2009). Myös tässä tutkielmassa 
aineistoa on analysoitu ja kerätty osittain samanaikaisesti, vaikka suurin osa ana-
lyysista tehtiin haastatteluiden litteroinnin jälkeen. Jokainen haastattelu tallen-
nettiin nauhurille, josta äänitteet siirrettiin tietokoneelle litterointia ja samalla ai-
neiston analyysia varten. Haastattelutallenteet litteroitiin, eli kirjoitettiin mah-
dollisimman sanatarkasti puhtaaksi kaikkien esitettyjen kysymysten osalta. Lit-
teroidut haastattelut tallennettiin omana tiedostonaan ja kerätyistä aineistoista ja 
tehdyistä muistiinpanoista luotiin samalla järjestelmällinen tietovaranto.  

Erikssonin ja Koistisen (2014) mukaan ”aineiston analyysin tavoitteet voi-
daan jakaa karkeasti kolmeen kohtaan: laaja aineisto pitää järjestää jollakin tavoin 
(esimerkiksi luokittelemalla) yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Toiseksi, aineistoa 
pitää analysoida (esimerkiksi sisällön analyysillä) ja kolmanneksi, analyysissä 
saatuja havaintoja ja löydöksiä pitää tulkita”. Shankin (2002) mukaan tarkoituk-
sena on antaa jokin merkitys aineistosta tehdyille havainnoille, tarjota havain-
noille selityksiä ja ymmärrystä, rakentaa havaintojen välille yhteyksiä sekä vetää 
johtopäätöksiä (Eriksson & Koistinen, 2014). Mikäli tutkija alkaa muuntaa moni-
muotoista ja rikasta, mutta myös vaikeasti hallittavaa aineistoa muuttujiksi, voi 
ongelmaksi tässä vaiheessa muodostua se, että hän etsii mekanistisesti lineaarisia 
tai kausaalisia yhteyksiä (Eriksson & Koistinen, 2014). Erikssonin ja Koistisen 
(2014) mukaan ”tutkimusaineisto saattaa menettää tällöin rikkautensa, irrota 
kontekstistaan ja menettää vahvuutensa tapaustutkimuksena”.  
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Tämän tutkimuksen sisällönanalyysin lähtökohtana ja avainasemassa toimi 
analyysin systemaattisuus. Vastaukset pyrittiin ensisijaisesti luokittelemaan en-
nalta määritettyjen teemojen mukaisesti. Tarkoituksena oli samalla kirjata muis-
tiin keskeisimmät liiketoimintamallin kehityskohteet, sekä muut sellaiset asiat, 
jotka eivät liittyneet suoraan tutkimuskysymyksiin, mutta tulivat ilmi useam-
massa haastattelussa. 

Laadullisen aineiston analyysin ensimmäinen vaihe on aineistoon tutustu-
minen (Järvenpää, 2006). Haastatteluiden sisällönanalyysi aloitettiin lukemalla 
läpi litteroidut haastattelutekstit ja korostamalla tekstistä kysymysten kannalta 
oleellisimmat kohdat. Toisella lukukerralla vastaukset jäsenneltiin teemoittain 
aluksi viitekehyksen yhdeksän elementin mukaisesti omalle tiedostolleen. Tässä 
vaiheessa päädyttiin yhdistämään viitekehyksen kustannusrakenne ja tulovirta-
elementit yhdeksi tulovirta- ja kustannusrakenne-elementiksi, sillä ne käsittelivät 
samoja asioita. Teemoittelun rakenne esitetään taulukossa 1. Tätä teemoihin ja-
kamisen vaihetta kutsutaan aineiston luokitteluksi (Järvenpää, 2006). Samanai-
kaisesti pyrittiin löytämään mahdollisia kehityskohteita ja haasteita jokaisen ele-
mentin osalta. Keräämällä aineistot teemoittain oli helpompi hahmottaa haasta-
teltavien vastauksien ja esiintuomien näkökulmien yhtäläisyyksiä ja eroavai-
suuksia. Kontekstualisoimalla aineisto ymmärretään asiayhteydessään ja tunnis-
tetaan eri osatekijöiden välisiä yhteyksiä (Järvenpää, 2006).  Näin ollen analyysin 
tarkoituksena oli siis jäsentää, järjestää ja tiivistää haastatteluaineisto viitekehyk-
sen elementtien mukaisesti siten, että mitään olennaista ei jäisi pois. Seuraavassa 
luvussa aineisto esitetään visuaalisesti tulosten muodossa. Tuloksista puolestaan 
tehdään tulkintoja ja päätelmiä luvussa 6. 

TAULUKKO 1 Teemoittelun rakenne 

Teema nro Teeman nimi 

1 Asiakassegmentit 
2 Arvolupaus 

3 Jakelukanavat 
4 Asiakassuhteet 

5 Avainresurssit 
6 Avaintoiminnot 
7 Avainkumppanit 

8 Tulovirta ja kustannusrakenne 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

Tässä luvussa esitellään teemahaastatteluista saatuja tutkimustuloksia. Tutki-
muksen tarkoituksena oli tuottaa yksityiskohtaista tietoa Soneran sovelluskau-
pan liiketoimintamallin nykytilanteesta ja mitä kehitettävää haastateltavat näke-
vät liiketoimintamallissa. Näiden tietojen pohjalta mallinnetaan sovelluskaupan 
nykyinen liiketoimintamalli, raportoidaan sen mahdolliset kehityskohteet ja mi-
ten ongelmat voitaisiin ratkaista. Teemahaastattelut analysoimalla liiketoiminta-
mallista ja sen kehityskohteista muodostetaan kuvaus viitekehyksenä käytetyn 
liiketoimintamallialustan avulla. Teemahaastattelukysymykset muodostettiin 
samaisen, kirjallisuuskatsauksessa esitetyn, viitekehyksen mukaisesti. Seuraavat 
alaluvut käsittelevät sovelluskaupan nykyistä liiketoimintamallialustan mu-
kaista liiketoimintamallia ja liiketoimintamallin elementteihin kohdistuvia muu-
tostarpeita. Lopuksi esitetään, millaisia ratkaisuja haastatteluissa annettiin, jotta 
sovelluskaupan liiketoimintamallista saataisiin toimivampi. 

5.1 Nykyinen liiketoimintamalli  

Tutkimuksessa tarkasteltiin sovelluskauppaa tapauskohtaisesti ja yhtenä tavoit-
teena oli kuvailla sovelluskaupan liiketoimintamallin nykytilanne. Työkaluna ja 
haastatteluiden viitekehyksenä käytettiin Osterwalderin ja Pigneurin (2010) lii-
ketoimintamallialustaa ja sen yhdeksää elementtiä. Haastatteluissa esitettiin ko-
konaisuudessaan 20 kysymystä, joista nykyisen liiketoimintamallin kuvailemi-
seen keskityttiin 10 kysymyksessä. Alaluvuissa esitetään tulokset elementtikoh-
taisesti ja lopuksi taulukko 2 tiivistää liiketoimintamallialustan mukaiset vas-
taukset. Sitaateissa haastatelluista käytetään lyhennettä H ja numero (esim. haas-
tateltava 1, H1) 

5.1.1 Asiakassegmentit 

Haastatteluissa ensimmäinen kysymys koski viitekehyksen asiakassegmenttiele-
menttiä. Tarkoituksena oli selvittää, että ketkä kuuluvat Soneran sovelluskaupan 
asiakassegmenttiin, eli kenelle sovelluskauppa tuottaa arvoa? Toisin sanoen, ketkä ovat 
sovelluskaupan ”asiakkaita”? Kaikki kahdeksan haastateltavaa olivat yhtä mieltä 
siitä, että asiakassegmenttiin kuuluvat yritykset ja näistä lähinnä pienet ja keski-
suuret yritykset. Esimerkiksi haastateltavat 1 ja 3 vastasivat seuraavalla tavalla: 

”Kyllä se voi kuulua niinku kaikille (yritys)segmenteille, mut se on tottakai tarkoitettu 
vähän pienempään päähän.” -H1 

”…lyhyt vastaus on, että pienille ja keskisuurille yrityksille. Eli meidän SME-segmen-
tin asiakkaille.” -H3 
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Osa haastateltavista näki, että sovelluskauppa tuo arvoa myös Soneran 
omille myyjille provisiointi- ja informaatiokanavana. Tämän näkemyksen mu-
kaan arvoa syntyy sille käyttäjälle, joka tilauksen sovelluskaupassa tekee. Tällöin 
käyttäjä voi olla asiakas tai asiakkaan puolesta esimerkiksi Soneran oma tai 
kumppanin myyjä. 

”…voidaan kääntää se niin päin, et kenelle se luo arvoa, niin sille henkilölle, joka viime 
kädessä vastaa palveluiden provisioinnista asiakkaalle.” -H5 

”Toisaalta se tuo myös mun mielestä arvoa meidän Soneran B2B myynnille…” -H7 

Vaikka asiakassegmenttinä pidettiin ensisijaisesti pieniä ja keskisuuria yri-
tyksiä, vastauksista erottui myös näkemys, että sen sijaan, että jaottelua tehtäisiin 
yrityksen koon mukaan, niin ensisijaisesti käyttäjien määrä on ratkaisevassa roo-
lissa. Isotkin asiakkaat voivat tilata sovelluksia ilman räätälöintiä, jos käyttäjä-
määrät pysyvät suhteellisen pieninä. 

”…sitten kun saman yrityksen sisällä käyttäjiä alkaa olla useita satoja, niin sitte se al-
kaa tavallaan menemään yli tässä. Sit pitäis miettiä enemmän niinku asiakaskohtaisia 
ratkaisuja.” -H1 

”…suhteellisen pieniä asiakkaita. Joukossa toki voi olla vähän isompiakin… …pieni 
asiakas menee siihen ehkä viisi käyttäjää ja alle olevat organisaatiot ja vähän isommat 
sinne 5-50.” -H4 

Haastattelujen mukaan kiinnostusta olisi tarjota sovelluksia myös isom-
mille asiakkaille. Toisessa kysymyksessä käsiteltiinkin nykyistä asiakassegment-
tiä ja sitä, olisiko tarvetta joko kasvattaa tai supistaa sovelluskaupan asiakaskun-
taa. Oikeastaan kaikki haastateltavat olivat vastauksessaan yksimielisiä. Nykyi-
nen asiakassegmentti, eli lähinnä pienet ja keskisuuret yritykset, on sopiva sovel-
luskaupan tarkoitukseen ja isommatkin yritykset voivat käyttää sovelluskaup-
paa, mikäli käyttäjämäärät eivät kasva liian isoiksi. Haastateltava 8 kiteyttää 
asian hyvin: 

”…haluttais myös tarjota palveluita isommille asiakkaille, mutta sitten tää SaaS-toi-
mintamalli on kuitenkin suoraan sille loppukäyttäjälle valmis palvelu, mitä ei pysty 
räätälöimään. Ja sitten yleisesti ottaen, kun mennään isompaan päähän, tai mitä enem-
män työntekijöitä yrityksellä on, niin sitä monimutkaisempi se ratkaisu sitten on. Ja 
sitä enemmän se vaatii sitten meiltä räätälöintiä, ja sellanen ei oo mahollista tällasissa 
SaaS-palveluissa.” -H8 

Toiseksi, laajentumista tulevaisuudessa kuluttajapuolelle pidettiin pääosin 
hyvänä ideana, mutta tällä hetkellä sitä ei koeta ajankohtaiseksi. Kuluttajien saa-
minen samaan kauppaan olisi sekä teknisesti, etenkin alustan osalta, että käytän-
nössä haastavaa. Haastateltavat kommentoivat asiaa muun muassa seuraavasti: 
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”Ja sitte toi B2C. Ehdottomasti pitäis tarjota sinnekin, mutta siinä on sitte taas kulutta-
jansuoja ja muut asiat mitkä pitää ottaa huomioon. Se voi olla rajoittava tekijä, että jos 
se on liian hankalaa, niin sitten ei kannata.”- H1 

”…kaupan pitää toimia sillä tavalla, että sinne pystytään kuluttaja-asiakkaat mukaan 
ottamaan. Tässä vaiheessa se ei vielä läheskään ole siinä tilassa, että sinne on mahdol-
lista laajentua.” - H3 

Laajentumista yrityksille suunnatusta palvelusta kaikille asiakassegmen-
teille ei siis nähdä kovinkaan kannattavana. Erityisesti tarjoaman laajentaminen 
kuluttajapuolelle aiheutti monia kysymyksiä ja laajentumisen mukana tuomia 
ongelmia epäiltiin suuremmiksi kuin sen tuomia hyötyjä. 

5.1.2 Arvolupaus  

Haastatteluiden kolmannessa kysymyksessä pyrittiin selvittämään, mitä etua so-
velluskauppa tarjoaa asiakassegmenteille, eli mitä hyötyä ja etua sovelluskaupan käytöstä 
on? Kysymykseen saatua vastausta ja sovelluskaupan tuomaa etua voitiin ver-
rata esimerkiksi kilpailijoihin tai ostoon suoraan toimittajalta. Tämän lisäksi 
haastateltavilta kysyttiin mielipidettä sovelluskaupan tämänhetkisestä tarjoa-
masta. Haastatteluita tehdessä sovelluskaupan portfolio oli 21 sovelluksen ko-
koinen. 

Asiakkaille annettuja arvolupauksia nähtiin monenlaisia. Kaikki haastatel-
tavat, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, näkivät hyötynä asioimisen helppou-
den (ainakin teoriassa). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaat voivat 
tilata, tai heidän puolestaan voidaan tilata, sovelluksia helposti. Tilaus- ja toimi-
tusketju on automatisoitu ja näin pyritty helpottamaan sovellusten ostoa. 

”…ne (asiakkaat) voi itte siinä itsenäisesti tilata palveluita silloin kuin heille sopii ja 
myöskin se koko palvelu tilaus- ja toimituslogiikka siinä yhtä lailla automatisoituu.” -
H4 

”…se tuottaa helpon provisiointikanavan niin sellaiselle yrityksen edustajalle, joka itse 
asioi, kuin sille asiakasvastaavalle, joka asioi asiakkaan puolesta sielä provisiointika-
navassa.” -H5 

Itsepalvelu mahdollistaa sovelluksen tilauksen milloin tahansa, ajankoh-
dasta riippumatta. Toisena selkeänä etuna lähes kaikki näkivät ”yhden luukun 
periaatteen”, eli samasta paikasta saa sovellusten lisäksi sekä päätelaitteen, että 
internet-yhteyden. Ongelmana on, ettei tätä kilpailuetua ole vielä ulosmitattu ja 
hyödynnetty täysin. Periaatteessa asiakkaalla on mahdollisuus saada kaikki tuot-
teet Soneralta, mutta sovellus- ja verkkokauppa ovat vielä erilliset. Tämä tarkoit-
taa sitä, että sovelluskaupasta ei ole mahdollista saada laitteita tai liittymiä, vaan 
ne on tilattava verkkokaupasta. Toisaalta esimerkiksi myyjä voi samalla kertaa 
tarjota laitteen, liittymän ja sovelluksia ikään kuin samalta luukulta, vaikka toi-
mitukset tapahtuvat eri kanavia pitkin. 
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”…meiltä saa periaatteessa yheltä luukulta toimivan systeemin, koska mikään pilviso-
vellus ei toimi ilman internetiä. No Sonera tarjoaa sulle internetin, kiinteän tai langat-
toman ja sitten mikään sovellus ei toimi ilman jonkunnäköstä laitetta.” -H3 

”…tavallaan yhden luukun periaate…Tätä kilpailuetuahan ei käsittääkseni oo vielä 
ulosmitattu ja hyödynnetty, koska esimerkiksi laskutusprosessit ovat täysin erillisiä 
muista jatkuvaveloitteisten palveluiden prosesseista. Ja niin edespäin. Eli se on vain 
teoreettinen potentiaalinen kilpailuedun lähde. Käytännössä sitä ei ole olemassa.” -H6 

Sen sijaan yhtenä etuna neljä haastateltavaa näki myös, että asiakkaan puo-
lesta on valittu laadukkaimmat sovellukset ja ne on etukäteen testattu Soneran 
puolelta. Asiakkaan ei tarvitse etsiä sopivaa sovellusta, vaan kauppaan on onnis-
tuttu keräämään laadukkaimmat ja testatut sovellukset. Näin asiakkaan aikaa ja 
vaivaa säästyy, sillä sopivien sovellusten etsimiseen ei tarvitse käyttää voimava-
roja. 

”…halutaan uskoa, että tää meiän portfolio, mikä ollaan valittu on korkealaatuinen, 
eli meillä on niinku niin sanotut parhaat sovellukset sinne kerättynä.” -H3 

”…kaikki sovellukset mikä ostetaan sovelluskaupan kautta, ne on testattu ja ne tiede-
tään. Ne on parhaat mitä on olemassa markkinoilla siihen tehtävään.” -H1 

Kilpaileviin operaattoreihin verrattuna kilpailuetua ei juuri nähty olevan, 
vaan kaikki toimijat ovat samalla viivalla. Soneran sovelluskaupan ainoana etuna 
muihin operaattoreihin verrattuna koettiin vain Spotify Business -sovellus. Sone-
ralla on yksinoikeus sovelluksen toimittamiseen Suomessa, eli tätä sovellusta ei 
muilta operaattoreilta ole saatavilla. Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä 
siitä, että muutoin tarjoama on tällä hetkellä liian suppeaa ja uusia sovelluksia 
täytyisi saada kauppaan huomattavasti enemmän. Määrän sijasta painotettiin 
kuitenkin enemmän sovellusten laatua. 

”…laatu ennen määrää, mutta kuitenkin niin, että meillä olis kattava valikoima. Kaikki 
mitä yritys voisi tarvita.” -H1 

”Sinänsä se numero ei ole mikään itseisarvo, että me lähetään siitä, että ne on laaduk-
kaita…Eli tarvepohjaisesti tuodaan sisään ja sitten menekin ja muun performanssin 
perusteella poistetaan. Yritetään pitää se semmoisena dynaamisena se portfolio. Mutta 
ei pelkästään yritetä kasvattamaan sitä, että enemmän on enemmän…” -H2 

”…niin sitä pitäis laajentaa sen takia, että siis kyllä. Sinne on kvalifioitu niitä, et pyri-
tään vastaamaan, että sielä on vaan laadukkaita hyviä palveluita.” -H5 

Muihin toimijoihin, kuten sovelluskehittäjiin, nähden etuna nähtiin, että 
kotimaisena toimijana Soneran valikoima on valittu nimenomaan suomalaisille 
yrityksille sopivaksi ja Soneran tarjoama tuki on myös suomenkielellä. Toisena 
etuna mainittiin, että ainakaan ulkomaisilla sovellustoimittajilla ei ole usein 
muuta vaihtoehtoa laskutukseen kuin luottokortilla maksaminen. Yleisesti 
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kaikki haastateltavat näkivät kuitenkin nykyisessä laskutuksessa paljon kehitet-
tävää. 

5.1.3 Jakelukanavat 

Sovelluskauppa on tarjolla asiakkaille verkossa ja se toimii yhtenä jakeluka-
navana niin viestinnän, jakelun kuin myynnin osalta. Haastatteluiden viidennen 
kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mitä muita jakelukanavia pitkin esimer-
kiksi sovelluskaupan myynti hoidetaan. Myös haastatteluista kävi ilmi, että en-
sisijainen jakelukanava on itse sovelluskauppa, jolloin asiakas tilaa sovelluksen 
sovelluskaupasta itsepalveluna. Toinen merkittävä huomio oli, että sovellusten 
jakelu tapahtuu aina kuitenkin sovelluskaupan kautta, oli myyntikanava mikä 
tahansa. 

Haastateltavat näkivät, että markkinointi ja viestintä puolestaan järjestetään 
pääasiassa Soneran verkkosivujen välityksellä, josta löytyy tietoa sovelluskau-
pasta ja josta liikennettä pyritään ohjaamaan sovelluskauppaan. Toinen myynti-
kanava on ne samat ihmiset, kuin Soneran muissa yrityksille tarjotuissa palve-
luissa. Näihin kuuluvat Soneran asiakaspalvelu, sekä sisäiset ja ulkoiset myyjät. 
Tällöin asiakaspalvelijat ja myyjät käyttävät sovelluskauppaa provisiointika-
navana, eli sovelluskauppa toimii ikään kuin myynnin työkaluna. Näin ollen 
myynti ja kontakti asiakkaaseen tapahtuu jonkun henkilön toimesta, lähinnä pu-
helimitse, mutta myös kasvotusten jälleenmyyjän tai Sonera Kaupan henkilökun-
nan toimesta. 

”Sonera.fi osoitteen kautta mennään sitten sinne sovelluskauppaan, tai sitten telesales-
palvelun kautta, jossa heille soitetaan. Tai sitten meiän asiakaspalvelun kautta tai 
Sonera-kaupasta. Eli periaatteessa kaikki nää samat pisteet ja kanavat mitkä on käy-
tössä sen kokoisille yrityksille, niin sieltä he pystyy ostamaan myös sovelluksia.” -H8 

”Myyntihän tapahtuu ihan kyllä niinkin, että kaikki tuotteet ”toimitetaan” verkon 
kautta datana, mutta ihan sitten kivijalkakaupassakin asiakas voi käydä ja myyjä voi 
sitten asiakkaan kanssa katsoa sovelluskaupan sovelluksista sen tarvittavan ja voi 
tehdä ikään kuin myynnin silleen vanhanaikaisesti sielä paikan päällä. Se on vaan saa-
tavilla sovelluskaupasta se tuote. Plus sitten puhelinmyyntikauppa puhelimessa -mal-
lilla onnistuu myöskin kauppiaan toimesta. Sinänsä kyllä onnistuu monella tapaa.” -
H2 

Monen mielestä ongelma on ainakin siinä, että sovelluksia ei kuitenkaan 
tarjota riittävästi kivijalkakaupoissa ja että tällä hetkellä puuttuu niin sa-
nottu ”avaimet käteen” -toimitusmalli. Mallissa asiakkaan puolesta sovellukset 
asennettaisiin valmiiksi ja laitettaisiin toimintakuntoon asiakkaan laitteelle. Vas-
tauksista kävi myös ilmi, että myynnin osalta sovelluskaupassa suuri ongelma 
on se, että vaikka teoriassa eri myyntikanavien tulisi tuntea sovelluskaupan tuot-
teet, niin käytännössä näin ei ole. Sovelluskaupan tunnettuus sisäisesti koettiin 
riittämättömäksi. Osittain tähän vaikuttaa, että Soneran verkkokauppa ja sovel-
luskauppa ovat erillisiä toimituskanavia, kuten haastateltava 8 totesi: 
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”…että se (sovelluskauppa) ei olis niin oma erillinen saarekkeensa, vaan että asiakas 
ensisijaisesti aina menis sinne sonera.fi:hin ja kattois, että millanen se ratkaisu koko-
naisuus on, mitä hän tarvitsee. Mutta se ostosputki on sitten (tällä hetkellä vain) sielä 
sovelluskaupan puolella kyllä.” -H8 

”Ainakin se ois tosiaan mun mielestä hyvä, että me saatais meidän oma myynti enem-
män puhumaan niistä sovelluksista asiakkaille, niin että asiakkaatkin mieltäis oikeasti, 
että me ollaan semmonen tarjoaja, jolta saa niitten liittymien ja laitteiden lisäksi tällai-
siakin palveluita.” -H8 

5.1.4 Asiakassuhteet 

Asiakassuhteiden tilannetta selvitettiin kysymyksellä, miten asiakassuhteita hoide-
taan tai ylläpidetään? Haastateltavilta kysyttiin myös tähän elementtiin liittyen, 
onko nykyisessä asiakassuhteiden hoidossa parannettavaa? Vastaukset kertoivat, että 
henkilökohtaisesti sovelluskaupan asiakassuhteita ei vakiinnuteta lainkaan, eli 
minkäänlaista jälkihoitoa myyntitilanteen jälkeen ei tapahdu ja tilauksen jälkeen 
asiakkaisiin ei olla yhteydessä juuri lainkaan. Puolet vastaajista osasi kuitenkin 
kertoa, että asiakassuhteita hoidetaan automatisoidusti, lähinnä laskuttamalla. 
Asiakkaille voidaan lähettää myös automatisoituja viestejä, mutta osa vastaajista 
ei osannut sanoa, tehdäänkö näin. 

”Tietenkin jos kaikki on automatisoitu, niin kyllähän se asiakas jää aika näkymättö-
mäksi mun mielestä, jos me ihan puhtaasti ajatellaan sovelluskauppaa.” -H4 

”Kyl me hoidetaan se provisiointi, mut sit ei mitenkään. Niitä ei jälkikontaktoida.. Joka 
on hyvä kysymys, että joku on ostanut jonkun, niin tavallaan tehdäänkö me kohden-
nettua markkinointia. Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä.” -H5 

”…käsittääkseni mitään tällasia jatkuvia palveluita ei tarjota. Muuta kuin hyvin 
ohuesti tällasilla Helpson tyyppisillä kuluttajaliiketoimintaan liittyvillä toimintata-
voilla, puhelintukena ja näin pois päin. Eli tämmöstä myynnillistä jälkihoitoa tai jat-
kuvan palvelun asiakaspalvelua siihen liittyen tässä ainakaan itsellä ei ole käsitystä tai 
miten sitä laajamittaisemmin tehtäis. Se vuorovaikutus asiakkaan kanssa pääsääntöi-
sesti rajoittuu laskuttamiseen tästä palvelusta.” -H6 

Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat kuitenkin asiakaspalvelun ja mak-
sullisen käyttötukipalvelun, jotka hoitavat asiakassuhteita tarvittaessa, mutta täl-
löinkin yhteydenotto tapahtuu yleensä asiakkaan aloitteesta. Osa mainitsi 
myös ”service deskin”, eli asiakaspalvelulinjan, joka keskittyy vianselvitykseen 
ja korjaukseen. 

”…meillä on niinku kaks asiakaspalvelua, tai oikeestaan meillä on myöskin tämmöi-
nen Sonera käyttötuki -palvelu, joka on maksullinen ja jonka partneri hoitaa meidän 
puolesta.” -H3 

”…meillä on se asiakaspalvelu tai kontakti, joka pystyy palvelemaan suo-
meksi. …Meillä on tällä hetkellä puhelinlinja olemassa, joka maksaa pari euroa mi-
nuutti, mihin voi soittaa ja se on niinku yks.” -H1 
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5.1.5 Avainresurssit 

Avainresursseista esitettiin haastateltaville suora kysymys, mitkä ovat sovelluskau-
pan avainresurssit? Kysymystä tarkennettiin vielä, eli mitkä ovat ne tärkeimmät 
resurssit, jotka sovelluskauppa sitoo itseensä tai tarvitsee toimiakseen ja tuot-
taakseen arvoa? Sovelluskaupan toiminnan kannalta tärkeimmäksi resurssiksi 
vastauksissa nousi sovelluskaupan alusta. Jokainen haastateltava kertoi alustan 
olevan yksi avainresursseista. Tämän lisäksi yhtä henkilöä lukuun ottamatta vas-
tauksista löytyi sovelluskaupan kaupallinen tuotepäällikkö (Offering Manager) 
ja tekninen tuotepäällikkö. Myös sovelluskaupan markkinoinnista vastaavaa 
henkilöä, sovelluskaupan teknistä tukea sekä myyntiä pidettiin avainresursseina 
haastateltavien enemmistön mukaan. 

”Niin se tarvii jonku, joka ylläpitää sitä palvelua meille. Sit se tarvii tuotepäällikön. Ja 
sit se tarvii edes jollain prosentilla dedikoidun markkinointihenkilön, joka sitä boostaa. 
Toki asiakaspalvelu, toimituksen tuki. Siinä käsityksen mukaan hekin ovat tossa kyllä 
mukana jollakin tavalla, että ne vois lisätä siihen, ketä on avainresursseja.” -H5 

”No yks tietenkin oikeastaan on tämä meidän helpdesk, joka auttaa asiakkaita mah-
dollisissa ongelmatilanteissa ja laskutuksellisissa kysymysmerkeissä ynnä muuta. Ja 
toinen tässä vaiheessa erittäin tärkeä on tän kokonaisuuden kehittäminen ja korjaami-
nen. Tuon koko laitealustan toimittaja, sovelluskaupan toimittajan kanssa tehdään ko-
vasti töitä, että saadaan sitä hiottua kuntoon. Yhtenä kokonaisuutena sitten puhutaan 
tän sovelluskaupan tuotepäälliköstä ja teknisen tuotepäälliköistä.” -H2 

Sovelluskaupan tuesta käytettiin tosin monia eriä nimityksiä, kuten service-
desk, toimituksen tuki, sovelluskaupan tuki ja helpdesk. Tukea tarjoaa myös 
maksullinen asiakaspalvelunumero ja asiakaspalvelu, mutta nämä saivat vähem-
män painotusta avainresursseiksi. Kaiken kaikkiaan resursseja todettiin yleisesti 
olevan liian vähän ja niitä toivottiin lisää. Samalla haastateltavat kuitenkin huo-
mauttivat, että tämänhetkisilläkin resursseilla pärjätään. 

”Resursseja on koko ajan liian vähän. Mutta toisaalta sitten on taas se kustannus. Pitäis 
pyrkiä kustannustehokkuuteen. Pitää kattoa sitä, että resurssit kuitenkin kasvaa sen 
mukaan miten asiakasmäärä ja revenue kasvaa.” -H1 

”On aina niukat resurssit. Tähän asti me on pärjätty ihan hyvin.” -H8 

5.1.6 Avaintoiminnot 

Avaintoimintoja selvittäessä kysyttiin, mitkä ovat sovelluskaupan avaintoiminnot, tai 
mitkä on oltava, jotta sovelluskauppa toimii ja tuottaa arvoa? Kriittisimmiksi avaintoi-
minnoiksi nousi esiin selkeästi kaksi tekijää, jotka olivat sovellusten toimitus ja 
laskutus. Kun asiakas, tai myyjä, tekee tilauksen sovelluskaupan kautta, on ensi-
sijaisen tärkeää, että sovellusalusta toimii ja siten sovellus voidaan toimittaa asi-
akkaalle. Kun taas sovellus on aktivoitu käyttöön, käynnistyy laskutus ja oleel-
lista on se, että laskut ovat asiakkaalle selkeitä ja että ne muodostuvat oikein. 
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Tärkeää sovelluskaupan toiminnoissa on myös se, että ne toimivat mahdollisim-
man automatisoidusti. 

”Jos me nyt mietitään mihin tää maailman on siirtymässä, eli kohti digitalisaatiota 
ynnä muuta, niin kaikenhan pitää toimia mahdollisimman automaattisesti eli pitää 
niinku automatisoida prosesseja.” -H4 

”Jotta tää kauppa toimisi, tuottaisi arvoa asiakkaille ja näin edespäin, niin tärkeimmät 
asiat siinä on, että se yksinkertaisesti toimii ja että se olis helppokäyttöinen. Ja että sen 
tuotteiden maksaminen ja/tai laskutus olisi toimiva ja läpinäkyvä.” -H2 

Kolmantena, lähes yhtä tärkeänä, nähtiin myynti ja neljäntenä käyttäjätuki. 
Useat vastaajista puhuivat lähinnä koko toimitusprosessin toimivuudesta avain-
toimintoina. Tällä tarkoitettiin toimintojen ketjua, joka lähtee myynnistä tai asi-
akkaan itse tekemästä tilauksesta ja päättyy laskutukseen. Tähän väliin sijoittu-
vat sovelluksen toimitus ja mahdollinen käyttäjän tarvitsema tuki. 

”No laskutuksen pitää olla kunnossa, et sielä lähtee oikean kokoisia laskuja ja oikee-
seen aikaan. Ja sehän nyt se optimi ois, että asiakkaalle meidän firmasta lähtis vaan 
yks lasku ja se on siinä sisällä. Mut sähän nyt tiedät, et koko laskutus ei toimi yhtä 
hyvin. Mut et sitä avaa sit, et se provisiointi siihen laitteeseen saakka on kunnossa ja 
että se käyttäjätuki on siinä kunnossa.” -H7 

”Joo ne (myynti, tekninen alusta) pitäis olla semmosia hygieniatekijöitä, että ne menee 
aina hyvin. Mutta yks mikä mulle tulee mieleen, niin se on toi käyttöönoton tukemi-
nen.” -H8 

5.1.7 Avainkumppanit 

Avainkumppaneita lähdettiin selvittämään kysymyksellä, ketkä, tai mitkä, ovat so-
velluskaupan tärkeimmät yhteistyökumppanit? Tässä Soneran tapauksessa avain-
kumppanit voivat olla sekä Soneran ulkopuolisia, että sisäisiä. Sisäisen kumppa-
nin edellytyksenä oli, että se on sovelluskaupasta erillinen, mutta kuitenkin 
Soneran sisäinen toimija. Sekä sovellusalustan toimittaja AppDirect, että sovel-
lusten toimittajat nähtiin avainkumppaneina seitsemässä haastattelussa kahdek-
sasta. Sovellustoimittajista erikseen mainintoja saivat Spotify ja Microsoft.  

”No tärkein on tietysti AppDirect, joka hoitaa sen koko platformin. Ja sit kumppaneina 
ja ketkä tuo niitä omia pilvipalveluja, niin ne on tärkeitä. Platformi ja sit ne myytävät 
artikkelit sielä, ne on niitä tärkeimpiä…” -H6 

”No siis tärkeimmät kumppanithan on tietysti ne, jotka tuottaa näitä applikaatioita. Ja 
sit toinen tärkeä on sitten se, että se koko toimitusketju meille, eli AppDirect ja kaikki 
mikä siihen ja Ruotsin tiimit toimii.” -H1 

Vähintään puolet haastateltavista vastasi myös, että myynti, asiakaspalvelu, 
laskutus ja Helpson, eli maksullinen asiakaspalvelu, kuuluvat Soneran avain-
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kumppaneihin. Asiakaspalvelu koettiin kumppaniksi, koska se ei ole sovellus-
kaupan omia resursseja tai se ei toimi suoraan sovelluskaupan alaisuudessa, 
vaan huolehtii kaikista Soneran asiakkaista. Myynti puolestaan on sekä ulkoisten 
kumppaneiden, että sisäisten kumppaneiden järjestämä, mutta sekään ei ole so-
velluskaupan oma resurssi. Kaikista mainituista sovellusalustan toimittaja, so-
vellustoimittajat, maksullinen asiakaspalvelu ja laskutus puolestaan ovat ulkoi-
sia kumppaneita. 

”Sitten on laskutus ja sitten sen päälle tuki. Toisaalta kyllä tän avainkumppanit voi 
miettiä Soneran kaupat ja kaikki myyjät.” -H1 

”…liiketoiminnan osalta myynninrajapinnat, segmentit, markkinointi, vähän joka 
suuntaan laskutus, asiakaspalvelu, Helpson, Sonera käyttötuki, kaikki nämä.” -H4 

Osa haastateltavista koki myös, kuten vastaaja H1 aiemmin mainitsi, että 
TeliaGroupin sovelluskaupasta vastaavat henkilöt, eli Ruotsin puolella olevat 
henkilöt ovat kumppaneita, sillä he vastaavat hyvin pitkälle yhteistyöstä alustan 
tarjoajan kanssa. 

”Sitten meillä on tää group teknologia, eli nää ruotsalaiset, ketkä on sitten fyysisesti 
aika paljon tekemisissä, tekee yhteistyötä AppDirectin kanssa…” -H4 

5.1.8 Tulovirta ja kustannusrakenne 

Tulovirta ja kustannusrakenne olivat eroteltu toisistaan haastattelurungossa, 
mutta vastauksien huomattiin käsittelevän lopulta lähes samoja asioita. Tulojen 
osalta esitettiin kolme kysymystä: Miten sovellukset hinnoitellaan ja miten tulot ja-
kautuvat, onko sovellusten lisäksi muita kassavirran lähteitä ja Onko nykyinen tulonjaon 
malli toimiva? Kustannusten osalta puolestaan kysyttiin, mistä syntyvät suurimmat 
kustannukset sovelluskaupan liiketoiminnassa ja onko kustannusrakenne toimiva? 

Sovelluskaupan tulovirrasta vallitsi yksimielisyys, että tulot syntyvät pel-
kästään myytyjen sovellusten kuukausittaisesta veloituksesta. Muita suoria tu-
lonlähteitä sovelluskaupalla ei nähty olevan. Kuitenkin lähes kaikki mainitsivat 
haastattelun jossain vaiheessa, että sovellusten myynti mahdollistaa muiden 
Soneran tuotteiden ja palveluiden myyntiä tai toisinpäin, mikä taas voi johtaa 
epäsuoraan tuloon, mutta näitä ei voida kohdistaa sovelluskaupan tuloiksi kui-
tenkaan, ainakaan nykymallissa. 

Myös tulonjaosta oltiin suhteellisen yksimielisiä. Kuukausittain sovellusten 
tulot jakautuvat tyypillisesti puoliksi jälleenmyyjänä toimivan Soneran sovellus-
kaupan ja sovellustoimittajan kesken. Muutama haastateltavista osasi tarkentaa, 
että niin sanottu ”fifty-fifty”-tulonjako on yleensä lähtökohta, mutta se on kui-
tenkin sovelluskohtaisesti neuvoteltavissa. Merkittävimmät sovelluskaupan kus-
tannukset vaikuttivat olevan maksut sovellusalustan toimittajalle, joka myös yl-
läpitää alustaa ja sovellusten myynnistä sovitun mukaisen prosenttijaon ohella. 
Lisäksi suoria kustannuksia syntyy sovelluskaupan kiinteistä kustannuksista, 
kuten tuotepäälliköiden palkkakustannuksista ja markkinoinnista.  
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”Suoraan siihen kauppaan syntyy niin kuin se, että maksetaan AppDirectille, että ne 
pitää sen koko platformin pystyssä. Se on ehkä suurin yksittäinen tämmöinen kulu. 
Sitten myynnin mukana menee prosenttijako näille sovellustoimittajille.” -H1 

”Periaatteessa se yleinen sopimus menee niin että jako on fifty-fifty. Mutta meiän puo-
likkaasta maksetaan sitten se myynti- ja markkinointikulut tai siihen liittyvät asiat, 
sekä sitten sen alustan vuokra AppDirectille.” -H8 

”…mä en tiedä mitä AppDirectille maksetaan, mut tavallaan suorat kustannukset on. 
Sit siinä ne tilitykset niille sovellustoimittajille, se mitä me tilitetään tälle alustan hal-
litsijalle, sit suoraan tohon kiinnitetyt henkilökustannukset, jotka on sovelluskaupassa 
hommissa. Sit on tietenki markkinointi- ja viestintäkustannukset.” -H7 

Tulonjakomallin ja kustannusten suhteen haastatteluista ei käynyt ilmi, että 
näissä olisi jotain parannettavaa tai toimivampaa mallia. Tulonjaon ja kustannus-
rakenteen todettiin olevan hyvällä pohjalla. 

”Kyllä se prosenttimalli on ihan hyvä, jos se prosentti on meillä vain suotuisa. Se on 
kiinni vain meidän neuvotteluvoimasta.” -H1 

”…sanotaan näin, että emmä osaa sanoa tällä hetkellä mitään yhtä asiaa, miten sitä 
tulisi muuttaa.” -H3 

Alla olevassa taulukossa 2 on vielä esitetty jokaisen elementin osalta tiivis-
tetysti Soneran sovelluskaupan liiketoimintamalli. 

TAULUKKO 2 Soneran sovelluskaupan liiketoimintamalli 

Elementti Keskeisimmät tutkimustulokset 

Asiakassegmentit Yritykset yleensä, etupäässä pienet ja keskisuuret yrityk-
set. Koko ei ratkaiseva tekijä, vaan käyttäjämäärä. 

Arvolupaus Asioimisen helppous, ”yhden luukun periaate”, laaduk-
kaat sovellukset 

Jakelukanavat Markkinointi ja viestintä pääasiassa Soneran verkkosivut, 
myynti suoraan ja myyjien avustuksella sovelluskaupasta 

Asiakassuhteet Asiakassuhteiden hoito automatisoitua, asiakaspalvelu ja 
maksullinen käyttötukipalvelu olemassa 

Avainresurssit Sovelluskaupan alusta, kaupallinen- ja tekninen tuote-
päällikkö, markkinointivastaava, tekninen tuki, myynti 

Avaintoiminnot Sovellusten toimitus, laskutus, myynti ja käyttäjätuki 

Avainkumppanit Sovellusalustan toimittaja, sovellustoimittajat, myynti, 
asiakaspalvelu, laskutus, maksullinen asiakastuki 

Tulovirta  Sovellusten kuukausittaiset veloitukset asiakkailta 
Osuus tuloista sovellustoimittajille (yleensä 50%) 

Kustannusrakenne Maksut alustantoimittajalle, sovelluskaupan kiinteät kus-
tannukset (kuten henkilö- ja markkinointikustannukset)  
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5.2 Liiketoimintamallin haasteet ja kehityskohteet 

Tämänhetkisen liiketoiminnan haasteita ja kehityskohteita pyrittiin saamaan sel-
ville kysymällä, lähes jokaista liiketoimintamallialustan elementtiä käsitellessä, 
mitä mieltä haastateltavat ovat kyseisen elementin toimivuudesta. Haastattelui-
den lopuksi haastateltavilta kysyttiin vielä Mitä kehitettävää sovelluskaupassa koko-
naisuutena tai sen (toimintojen) osissa on, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä ko-
konaiskuva liiketoimintamallin kehittämisen tarpeista. Kehityskohteita havait-
tiin, mutta ei jokaisen elementin osalta. Osa kehityskohteista koski puolestaan 
useampaa elementtiä kokonaisuutena. Yhteenveto kehityskohteista löytyy tau-
lukosta 3. 

Muutaman liiketoimintamallielementin todettiin olevan kunnossa, ainakin 
olosuhteisiin nähden. Asiakassegmentin todettiin edellisessä alaluvussa olevan 
nykyiselle liiketoimintamallille sopiva, eikä liiketoimintaa näin ollen tarvitse laa-
jentaa muille asiakassegmenteille. Samoin tulonjaon ja kustannusrakenteen to-
dettiin olevan kunnossa. Resursseja puolestaan ei koettu olevan tarpeeksi, mutta 
lisäresurssit tuovat lisäkustannuksia. Olemassa olevilla resursseilla tullaan kui-
tenkin nykyisellään toimeen, ainakin niin kauan, kunnes sovelluskaupan 
myynti-  ja käyttäjämäärät kasvavat huomattavasti nykyisestä.  

Arvolupauksen yhteydessä sen sijaan löytyi parannettavaa, kun kysyttiin, 
tulisiko nykyistä tarjoamaa laajentaa tai supistaa? Kaikki haastateltavat olivat ehdot-
toman yksimielisiä vastauksiensa suhteen. Nykyinen sovellusmäärä on aivan 
liian suppea ja tarjoamaa tulee ehdottomasti laajentaa. 

”No kyl sielä mun mielestä ois syytä olla paljon paljon enemmän niit…” -H7 

”…onko 21 liian vähä vai paljon ja mä vastaan saisi olla enemmän. Mut mä en vielä 
sanonu, et sielä pitää olla samallalailla kuin jossain App Storessa. En mä niin kuin 
400 000 sinne ottais, mutta että sais niitä jotenkin pitää tukevina core servicejä…” -H5 

Tarjoamaa ei pidä kuitenkaan laajentaa vain laajentamisen vuoksi, vaan 
sama linja on säilytettävä sovellusten kauppaan hyväksymisen suhteen kuin ny-
kyään. Vastauksien perusteella tavoitteena on kerätä sovelluskauppaan ennen 
kaikkea laadukkaita sovelluksia määrän sijaan. 

”Vähän vaihtaa, mutta kuitenkin laajentaa. Että siinä pitäis luoda semmone paletti, 
että meillä olis tarjolla kaikki mitä pieni yritys voi tarvita. Silloin se kokonaismäärä 
olisi jotain 30, 40, 50. Mutta mä en näe, että se pitäis olla jotain satoja. Vaan ne mitä me 
tarjotaan, niin meillä on tukea niihin, me tiedetään ne ja ne on testattu ja käyty läpi.” -
H1 

”Sinänsä se numero ei ole mikään itseisarvo, että me lähetään siitä, että ne on laaduk-
kaita.” -H3 
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Kysyttäessä asiakassuhteiden hoidon kehityskohteista, myynnin aikainen 
tai myynnin jälkeinen asiakassuhteiden hoito koettiin puutteelliseksi. Näistä aja-
tuksista nousi esiin voimakkaimmin asiakkaan tukeminen tai opastaminen 
myyntitilanteessa sekä asiakkaaseen jälkikäteen tehtävä yhteydenotto. Osa haas-
tateltavista oli esimerkiksi sitä mieltä, että myyjät eivät tarjoa sovelluksia tar-
peeksi tai he eivät tunne sovelluskaupan tarjoamaa täysin. Vastauksista kävi ilmi 
myös se, että tällä hetkellä puuttuu niin sanottu ”avaimet käteen” -toimitusmalli, 
jossa asiakkaan puolesta sovellukset asennettaisiin valmiiksi ja laitettaisiin toi-
mintakuntoon asiakkaan laitteelle.  

”…vois olla enemmän kädestä pitäen myynti / kaupoissa ja suoraan asiakkaille, koska 
tällä kuitenkin tavoitellaan sitä suurinta massaa, joka ei oikeesti osaa IT:tä tai IT ei oo 
ydinosa-alue.” -H1 

”Aina on parannettavaa. Meillä on jo periaatteessa aika hyvä setti erilaista tukipalve-
lua olemassa, mutta me voitais vielä laajentaa sitä myöskin. Tietenkin tää on jonkin 
verran vielä startti vaiheessa kautta aikasessa kasvuvaiheessa koko sovellus/SaaS/pil-
vipalvelu/mikä tahansa bisnes.” -H3 

”…tää on automatisoitua ja henkilökohtaisuus jäänee siinä aika kauas. Mä nään sen 
ehkä vähän negatiivisena puolena… ” -H2 

” Eli tämmöstä myynnillistä jälkihoitoa, tai jatkuvan palvelun asiakaspalvelua siihen 
liittyen, tässä ainakaan itsellä ei ole käsitystä tai miten sitä laajamittaisemmin tehtäis. 
Se vuorovaikutus asiakkaan kanssa pääsääntöisesti rajoittuu laskuttamiseen tästä pal-
velusta.” -H6 

Edellä mainittuja kehityskohteita ei pidetty kuitenkaan merkittävinä ongel-
mina. Suurimmat haasteet kohdistuvat sovellusalustaan ja laskutukseen. Kaikki 
haastateltavat totesivat, että suurin ongelma tällä hetkellä on laskutus, erityisesti 
sen ulkoistamisesta aiheutuneet ongelmat. Sovelluskaupasta lähtevät laskut me-
nevät asiakkaille tällä hetkellä paperiversiona ja ainoa sähköisen laskun mahdol-
lisuus on luottokortilla maksaminen. Haastateltavien mukaan sähköinen lasku 
olisi ensimmäinen asia, joka tulisi järjestää. 

”Tällä hetkellä ehkä suurin minun mielestä se kehityskohde olisi, että tuo laskutus pi-
tää saada toimivaksi ja tänne 2000-luvulle. …(lasku) tulee pelkästään paperisena. Että 
se aiheuttaa totta kai asiakkaalle hieman haittaa.” -H2 

”Jos niinku haluat saada sähköisenä laskun, niin ainoa vaihtoehto on luottokortilla 
maksaa. Ja tässä maassa yritykset eivät kovin mielellään halua maksaa luottokortilla 
tämmöisiä hankintoja.” -H4 

Erityisesti alkuvaiheessa, kun nykyiseen laskutukseen siirryttiin, laskut oli-
vat haastateltavien mukaan usein virheellisiä. Tämä ongelma on jo pääosin kor-
jaantunut. Laskutuksen ollessa tällä hetkellä ulkoistettu toiminto, sovelluskau-
pasta muodostuvia laskuja ei ole mahdollista yhdistää Soneran muuhun, omaan 
laskutukseen. Tätä pidettiinkin haastateltavien mukaan yhtenä haasteena. Eli, 
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mikäli asiakkaalla on sovellusten lisäksi esimerkiksi liittymiä, sovelluksista tulee 
oma lasku paperiversiona postissa ja liittymistä erillinen lasku sähköisenä. 

”Se (laskutus) on itseasiassa yks parannuksen aihe, et me haluttais kovasti siirtää toi 
laskutus meidän omiin järjestelmiin. Mut meillä on ehdottomasti tahtona se, et saatais 
kaikki sovelluksetkin sitä kautta laskutettaviks, koska sillon ne saatais laskutettua niit-
ten asiakkaiden muiden palveluiden kanssa samalla laskulla. Et tällä hetkellähän asia-
kas saa sitten erikseen laskun sovelluksista ja erikseen laskun laitteista ja liittymistä.” 
-H8 

”No laskutuksen pitää olla kunnossa, et sieltä lähtee oikean kokoisia laskuja ja oikee-
seen aikaan. Ja sehän nyt se optimi ois, että asiakkaalle meidän firmasta lähtis vaan 
yks lasku ja se on siinä sisällä. Mut sähän nyt tiedät, et koko laskutus ei toimi yhtä 
hyvin.” -H7 

Laskutuksen ulkoistaminen liittyi kuitenkin osittain sovelluskaupan alus-
tan valintaan. Kun koko konserniin otettiin sama alustan toimittaja, myös lasku-
tuksessa päädyttiin helppoon ratkaisuun ja otettiin sama laskutustapa käyttöön 
Suomessa kuin muualla konsernissa. Osa haastateltavista totesi, että kokonaisuu-
den kannalta toimitusketjun tulisi olla mahdollisimman yhtenäinen ja automati-
soitu, mutta alustan ja laskutuksen suhteen tässä ei ole täysin onnistuttu. 

”…kyllä noita applikaatiotoimittajia sais tulla vielä vähän lisää, että meillä olis kattava 
paletti. Mutta muuten sais olla mahdollisimman vähän, että ei oo turhia ketjuja. Tai 
lenkkejä ketjussa. Jos tavallaan tässä nykyisessä ketjussa me ollaan laskutus ulkoistettu, 
niin se on yks turha lenkki Soneran ulkopuolelle, millon meillä on vähä hankala tehdä 
asioita.” -H1 

”…kun ollaan aika alkuvaiheessa ja me haluttiin tuoda tää markkinoille aika nopeesti 
tää sovelluskauppa, niin silloin hyväskyttiin tiettyjä rajoitteita ja sitä että me ei lähetä 
kytkeytymään vanhan Soneran infraan hirveesti.” -H3 

Haastatteluiden mukaan toiseksi suurimpana ongelmana pidettiin sovel-
lusalustaa ja haasteena sen toimivuuden edistäminen ja integroiminen vahvem-
min osaksi Soneraa. Moni vastaaja antoi kritiikkiä muun muassa sovelluskaupan 
ulkoasua, käyttäjäystävällisyyttä, selkeyttä ja käytettävyyttä kohtaan. Sama asia 
voidaan havaita myös, jos verrataan esimerkiksi Soneran verkkokaupan ja sovel-
luskaupan ulkoasua ja käytettävyyttä. 

”Me saadaan ihan hirvee määrä kyselyitä siitä, et miten se AppDirectin platformi toi-
mii, miten sen saa käyttöönsä sen sovelluksen onnistuneesti. Siinä mielestäni, nyt to-
tean, että on kehitettävää, koska 80 pinnaa pyöreesti heitto asiakas ongelmista liittyen 
O365 käyttöönottoon meiltä liittyy siihen sovelluskauppaan, eikä siihen itse tuottee-
seen.” -H5 

”Sit tietenkin niinku toinen keskeinen menestymisen edellytys on laadukkaat, hyvät 
tuotetiedot ja myynnin ja markkinoinnin materiaali on osana sitä asiointikokemusta. 
Et ehkä niinku tämmönen tilausportaali analogia, jossa on vaan luettelonomaisesti 



67 

tuotekoodia ja hyvin vähäistä tuotetietoa, tukea tuotteista ja palveluista, ja edellyte-
tään tavallaan, että ostajalla on hyvä informaatio siitä (sovelluksesta).” -H6 

”Ja myöskin toki tuo kaupan ulkoasu ja käytettävyys kaipaa työtä.” -H2 

Näiden lisäksi ongelmana mainittiin, että sovelluskauppaan ei saa liitettyä 
uusia sovelluksia ilman AppDirectia. Tässä, kuten monessa muussa kehitystä tai 
päivitystä kaipaavassa asiassa, Soneran ja sovellustoimittajan intressit menevät 
usein ristiin ja sovelluskauppaan toivottujen muutosten toteuttaminen vie liikaa 
aikaa. 

”Sovelluskauppaan ei saa liitettyä tällä hetkellä ilman AppDirectia. Me ollaan pako-
tettu ottamaan kaikki niistä, että jos sitten kun meillä on oma käyttöliittymä, oma 
kauppanäkymä, niin sitten siihen vois liittää sovelluksia ohi siitä AppDirectia.” -H1 

”Niin jos me ei päästä asioissa eteenpäin AppDirectin kanssa sillä lailla, että pitäis tulla 
joustavampi ja saadaan asioita korjattua nopeemmin ja menee ja palaa rahaa enemmän, 
niin kyllä mun mielestä silloin pitää kattoa, että mitä muita vaihtoehtoja kentältä löy-
tyy.” -H4 

” Yleisesti mä haluaisin, et tällaset tekniset kehitykset menis nopeammin.” -H8 

Lähes kaikki myös toivoivat, että sovelluskauppa olisi enemmän osa 
Soneraa ja vahvemmin integroitu muuhun tarjontaan. Tällä tavoin asiakkaiden 
tarpeiden tyydyttämisestä voitaisiin huolehtia kattavammin. Itsepalveluna so-
vellusten ja liittymien tilaaminen ei onnistu yhdellä tilauksella, vaan liittymä täy-
tyy tilata Soneran verkkokaupan kautta ja sovellukset sovelluskaupasta. 

”Ja silloin kun puhutaan itsepalvelusta, niin mun mielestä meiänkin firman kannattais 
miettiä sitä mahdollisuutta tulevaisuudessa, kun asiakas lähestyy meitä itsepalveluna 
niin silloin hänelle tarjottais pelkästään yks luukku, josta se tulee sisään. Eikä erilaisia 
kauppoja, portaaleja, sitä sun tätä jolla on eri nimi, eri käyttötarkoituksia.” -H3 

”Mut se et meillä on tavallaan verkkokauppa ja sovelluskauppa, jotka on niinku eril-
lisiä, niin se on sit taas osa sitä saman ongelman ilmentymää, jos meillä on 4 erilaista 
toimitusjärjestelmää, ketjua, niin niitä vois yhdistää. Ja sit webissä, kun loppuasiak-
kaalle myydään, niin se on niin simppeli, et se on yks paikka mistä saa kaikki lisäos-
tokset. Eli kun painaa nappia se lähtee, kaikki samasta tilauksesta, samassa pahvilaa-
tikossa, samalla laskulla. Ja tosiaan niinku se, että nythän toi sovelluskauppa on pel-
kästään pilvipalveluille, niin sitten kun pystyy vähentämään samaan käyttöön sitä in-
terfacen tarvetta.” -H5 

”…mä hyppään vähä niinku enemmän, et tavallaan se pitäis olla niinku kiinteempi 
osa tätä kuuluisaa ”customer journeyta”.” -H7 

Monen haastateltavan mielestä sovelluskauppa nähtiin liian erillisenä 
osana Soneraa ja selkeästi ydinpalveluihin nähden paitsiossa, kuten haastatel-
tava 2 hienosti asian esitti. Myös muut haastateltavista antoivat samansuuntaisia 
lausuntoja. 
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”No mä mainitsin vähä siitä, että kauppa on vähä yksinäinen saareke tällä hetkellä 
Sonerassa. Voisin kuvailla tän asian sillalailla, että Sonera on semmoinen upea hieno 
liikekeskus, valtavaväylän varressa, joka loistaa majakkana pimeydessä. Ja sovellus-
kauppa on sitten sen liikekeskuksen takana pellolla semmonen hämärä murju, jon-
nekka pääsee lastauslaiturin alla olevista kellarirappusista. Et toki no kauppa ei ole 
siihen ihan valmis, että se toimis suurelle maailmalle, mutta meidän pitää saada sisäi-
sesti saada tietoa tosta kaupasta ympäriinsä levitettyä, että saadaan nostatettua sitä. 
Niinku et tämmönen meillä on ja täällä on hyviä tuotteita. Ja tietoutta yleensä, että 
silloin me voidaan lisätä ylipäätään sitä asiakkaille markkinointia tässä.” -H2 

” Joo me ollaan yritetty, että se ei olis niin oma erillinen saarekkeensa, vaan että asiakas 
ensisijaisesti aina menis sinne sonera.fihin ja kattois, että millanen se ratkaisu koko-
naisuus on, mitä hän tarvitsee. …Mun mielestä ois kiva, että kaikki olis yhestä paikasta. 
Oli se sitten yritysportaali se kanava, niin se olis mun mielestä tosi hienoa, että sä pys-
tyisit simppelisti yhdellä kirjautumisella hallinnoimaan ihan kaikkia mahdollisia pal-
veluja mitä meillä on.” -H8 

Tällaisessa tapauksessa on pohdittava, mikä on koko sovelluskaupan tar-
koitus, jos se halutaan integroida täysin muun tarjoaman kanssa. Muutamassa 
haastattelussa ehdotettiin muutenkin koko sovelluskaupan toiminnan suunnan 
ja tarpeellisuuden arvioimista osana teleoperaattorin palveluita. 

”Ehkä tää nimenomaan tän tarkastelu, mitä ehkä aiemminkin toin esille, niin jollain 
tavalla ehkä vielä kiteytyksenä siitä, tarkastelu siitä mitkä on ne segmentit joita halu-
taan puhutella ja sen kautta mikä se valikoima hallinnan strategian tulisi olla.” -H6 

”Se minkä nyt tietysti, kun kiinnostaa tässä, et tos on mietitty et mikäs tää sovellus-
kauppa homma tässä nyt ylipäätänsä on, tuleeko siitä enemmän ongelmia kuin hyö-
tyjä.” -H5 

Taulukkoon 3 on lueteltu keskeisimmät haastatteluissa esiintyneet liiketoi-
mintamallialustan elementtien kehityskohteet. Elementeistä asiakassegmentissä, 
avainresursseissa, tulovirrassa ja kustannusrakenteessa ei esiintynyt suurempia 
tarpeita kehitystyöhön. 

TAULUKKO 3 Liiketoimintamallin kehityskohteet 

Elementti Kehityskohteet 

Asiakassegmentit Ei tarvetta muutokseen 

Arvolupaus Tarjoamaa tulisi laajentaa  

Jakelukanavat Sovelluskaupan toimivuus 

Asiakassuhteet Asiakkaiden tukeminen myynnin aikana ja jälkikäteen 

Avainresurssit Resursseja ei tarpeeksi, mutta nykyisillä pärjätään 

Avaintoiminnot ja 
-kumppanit 

Laskutus ja alustan toimivuus, yhteistyön tiivistäminen 
Soneran muun tarjoaman kanssa 

Tulovirta  Ei tarvetta muutokseen 

Kustannusrakenne Ei tarvetta muutokseen 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä luvussa pohditaan, mitä tutkimuksen aineistosta ja tuloksista voidaan ha-
vaita ja päätellä. Ensimmäisenä esitellään mitä havaintoja suomalaisen teleope-
raattorin, Soneran, liiketoimintamallista löydettiin ja mitä kehitettävää liiketoi-
mintamallissa on. Empiirisen osuuden tutkimustulosten perusteella vastataan 
samalla päätutkimuskysymykseen ja osakysymyksiin. Toiseksi, saatuja johto-
päätöksiä vertaillaan aikaisempaan tieteelliseen kirjallisuuteen. Näiden lisäksi 
lopuksi arvioidaan tutkimuksen ja tutkimustulosten luotettavuutta ja yleistettä-
vyyttä objektiivisesti. 

6.1 Yritysten väliselle sovelluskaupalle sopiva liiketoimintamalli  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on esittää sopiva liiketoimintamalli yritysten 
väliselle sovelluskaupalle. Lähtökohtana ja tavoitteena oli kuvailla sovelluskau-
pan liiketoimintamallin nykytilanne, tunnistaa sen ongelmat ja kehityskohteet 
sekä näiden pohjalta esittää sopiva liiketoimintamalli. Tutkimuksen tavoittee-
seen pääsemiseksi määriteltiin tutkimusongelma, joka oli samalla tutkimuksen 
pääkysymys: ”Millainen liiketoimintamalli sopii yritysten väliselle sovelluskaupalle?”. 

Kysymystä tuettiin esittämällä osakysymykset ”Mitä haasteita ja kehittämis-
kohteita sovelluskaupan liiketoimintamallissa on?” ja ”Miten nämä haasteet ja ongelmat 
voidaan ratkaista?”. Ennen kuin esitellään vastaus päätutkimuskysymykseen, on 
syytä esittää vastaukset osakysymyksiin. Osakysymykset auttavat sopivan liike-
toimintamallin muodostamisessa. Lähtökohtana käytetään Soneran sovelluskau-
pan liiketoimintamallia ja tunnistamalla sen haasteet ja kehityskohteet voidaan 
sovelluskaupalle kehittää sopiva liiketoimintamalli.  

6.1.1 Sovelluskaupan liiketoimintamallin haasteet ja kehittäminen 

Aihepiiriin keskittyvän kirjallisuuden vähäisyydestä johtuen sovelluskauppojen 
liiketoimintamalleista ei ole vielä tunnistettu yleisiä haasteita tai kehittämiskoh-
teita. Näin ollen myöskään valmiita ratkaisuja haasteiden ja ongelmien ratkaise-
miseksi ei ole. Toiseen osakysymykseen, ”Miten nämä haasteet ja ongelmat voidaan 
ratkaista” saatiin kirjallisuudesta kuitenkin yksiselitteinen vastaus. Sovelluskau-
pan liiketoimintamallin haasteet ja ongelmat voidaan ratkaista liiketoimintamal-
lia tai sen elementtejä kehittämällä. 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan yksi liiketoimintamallin haasteista on yh-
distää sovelluskaupan liiketoimintastrategia, organisaatio ja tieto- ja viestintätek-
nologia. Toiseksi, liiketoimintamalleihin kohdistuu jatkuvasti ulkoisia vaikut-
teita, jotka luovat painetta olemassa oleviin liiketoimintamalleihin. Saman suun-
tainen, mutta yksityiskohtaisempi havainto saatiin myös Soneran sovelluskau-
pan liiketoimintamallista.  
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Ensimmäisessä osakysymyksessä pyrittiin tunnistamaan sovelluskaupan 
kehittämiskohteita. Soneran sovelluskaupan elementteihin liittyen havaittiin 
useita haasteita, joista lähes jokaiseen kohdistui muutospaineita. Haastatteluista 
kävi ilmi, että tarjottavien sovellusten määrä on liian pieni, alustan toimivuu-
dessa on ongelmia, myyntipuolella ei tunneta sovelluskauppaa tarpeeksi hyvin, 
asiakkaita ei jälkikontaktoida (mikä johtunee resurssien vähäisyydestä), lasku-
tuskumppanin kanssa on havaittu ongelmia ja yhteistyö Soneran muun tarjoa-
man kanssa on riittämätöntä. Toisin sanoen, kehityskohteita olivat muun muassa 
sovellusten määrän kasvattaminen, sovelluskaupan ja sen toimivuuden paranta-
minen, asiakkaiden tukeminen ja myyjien kouluttaminen. Lisäksi laskutuksen ja 
alustan toimivuuksien kehittäminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa nähtiin 
tarpeellisena. 

Empiirisen tutkimuksen perusteella teleoperaattorien omistamissa sovel-
luskaupoissa yhtenä haasteena oli myös yhdistää verkkokaupasta saatavat ydin-
liiketoiminnan palvelut sovelluskauppaan. Sovelluskauppaa pidettiin vielä 
ikään kuin erillisenä saarekkeena muuhun tarjoamaan nähden. Liiketoiminta-
mallissa mainittu arvolupaus ”yhden luukun periaate” ei toteudu teleoperaatto-
reilla, mikäli verkkokauppaa ja sovelluskauppaa ei integroida keskenään toimi-
maan siten, että yhdellä tilauksella saa sekä laitteet ja liittymät verkkokaupasta, 
että sovellukset sovelluskaupasta. Tämä korostaa myös aikaisemman liiketoi-
mintamallikirjallisuuden mainittua haastetta yhdistää liiketoimintastrategia, or-
ganisaatio ja tieto- ja viestintäteknologia. Kohdeyrityksen tapauksessa sovellus-
kaupan ja Soneran strategiat eivät vaikuttaneet kohtaavan optimaalisella tavalla, 
kuten vertauskuva erillisestä saarekkeesta osoitti. Haastateltavien mukaan 
kaikki organisaatiossa eivät tunne sovelluskauppaa ja sisäinen tietoisuus sen 
mahdollisuuksista on puutteellista. 

6.1.2 Yritysten väliselle sovelluskaupalle sopiva liiketoimintamalli 

Sopivaa liiketoimintamallia yritysten väliselle sovelluskaupalle tutkiessa on otet-
tava ensimmäisenä huomioon, että liiketoimintamalli koostuu aina useammasta 
elementistä. Kuten Ghezzi ym. (2015) totesivat, jokainen liiketoimintamalli koos-
tuu rakenteeltaan useista elementeistä, joita kaikkia voidaan varioida ja muokata 
vastauksena tai ennakoivana toimenpiteenä tuleviin ympäristön muutoksiin. 
Toimivan liiketoimintamallin tueksi haastatteluissa käytettiin Osterwalderin ja 
Pigneurin (2010) liiketoimintamallialustaa ja sen yhdeksää elementtiä. Liiketoi-
mintamallialustaa voidaan hyödyntää joko nykyisen liiketoiminnan tilan kuvaa-
miseen tai suunnitellun tulevaisuuden liiketoiminnan kuvaamiseen. Näin liike-
toimintamallia voidaan vertailla helpommin aiemmin esitettyyn kirjallisuuteen.  

Sopiva liiketoimintamalli esitetään Luoman (2013) esittämien neljän pääele-
mentin mukaisesti pohjautuen saatuihin tuloksiin. Kuvio 10 esittää kuvauksen 
sovelluskaupan liiketoimintamallista. Seuraavaksi tutkimuskysymykseen anne-
taan kuitenkin laajempi vastaus. 

Yksi liiketoimintamallin pääelementeistä on arvolupaus, joka sisältää myös 
asiakassegmentin. Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan selkeästi havaita, että 
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Soneran sovelluskaupan asiakassegmenttiin kuuluvat ensisijaisesti pienet ja kes-
kisuuret yritykset, vaikka kaiken kokoiset yritykset voivat sovelluksia sovellus-
kaupasta hankkia. Tästä voidaan päätellä, että yleisesti yritysten välinen sovel-
luskauppa sopii paremmin pienille ja keskisuurille yrityksille, koska sovellus-
kaupan palveluportfolioon on vaikea saada sovelluksia, jotka skaalautuvat sa-
doille käyttäjille. Toiseksi, isoilla yrityksillä on myös useammin tarvetta räätä-
löidä sovelluksia vastaamaan oman toimintansa tarpeita, johon kolmannen osa-
puolen kautta hankitut sovellukset eivät välttämättä sovi.  

Tehdyn tutkimuksen mukaan sovelluskaupan keskeisimmät arvolupaukset 
olivat asioimisen helppous, ”yhden luukun periaate” ja laadukkaat sovellukset. 
Laadukkaiden sovellusten tarkoituksena on säästää asiakkaiden aikaa, sillä so-
velluskauppaan on valittu vain testattuja sovelluksia. Testatut ja toimivat sovel-
lukset ovat hyvä asia, mutta ne eivät takaa aina sovelluksen sopivuutta asiakkai-
den tarpeisiin. Yleisemmin arvolupaus sovellusten laadukkuudesta on tärkeää, 
sillä määrä ei saa korvata laatua. Sen sijaan sovellukset ja niiden tarjoaminen kes-
kitetysti ovat sopivampi arvolupaus liiketoimintamallille. Keskitetyn sovellusten 
tarjonnan voidaan sanoa olevan jopa tärkein arvolupauksista, vaikka tuloksista 
tätä ei suoraan ilmi käynyt. Tätä voidaan perustella sillä, että ilman sovelluksia 
tai niitä varten olevaa kauppaa, sovellusten tarjontaa ei voida keskittää. Sovel-
lusten määrään ei ole absoluuttista vastausta, mutta niitä tulisi olla huomatta-
vasti enemmän kuin tutkitussa sovelluskaupassa. 

Asioimisen helppous mainittiin sovelluskaupan suurimpana etuna. Se on 
myös edellytys elektronisessa kaupankäynnissä, sillä harvemmin asiakkaat ha-
luavat olla tekemisissä esimerkiksi monimutkaisten tai hitaasti toimivien käyttö-
liittymien kanssa. Asioimisen helppoudella tarkoitettiin muun muassa sitä, että 
sovellus on mahdollista tilata milloin vain, ajankohdasta riippumatta. Tämän li-
säksi automatisoidun tilaus-toimitusketjun on tarkoitus helpottaa sovellusten os-
toa ja käyttöönottoa. Asiakkaiden kokonaistarpeiden tyydyttämisen ja asioimi-
sen helppouden näkökulmasta yhtenä etuna nähtiin myös ”yhden luukun peri-
aate”. Yhden luukun periaate tuo etua etenkin niille, jotka tarvitsevat useamman 
sovelluksen tai sovellusten lisäksi muitakin palveluita tai tuotteita, kuten liitty-
miä tai laitteita. Liittymien ja laitteiden tarjoamiselle on hyvät perusteet, sillä 
SaaS-sovellukset tarvitsevat toimiakseen internet-yhteyden sekä päätelaitteen. 
Koska yritysasiakkaiden voidaan olettaa olevan kiireisiä, he voivat turvautua yh-
teen sovellusten, laitteiden ja liittymien toimittajaan. Näiden perusteella yhden 
luukun periaate tuo etua niin sovelluskaupan asiakkaille kuin sovelluskaupan 
tarjoavalle teleoperaattorille. Yhteenvetona sovelluskaupalle sopivat keskeisim-
mät arvolupaukset ovat keskitetty (laadukkaiden) sovellusten tarjonta, asioimi-
sen helppous ja ”yhden luukun periaate”, etenkin teleoperaattorikontekstissa.  

Toisena elementtinä yritysten väliselle sovelluskaupalle sopivassa liiketoi-
mintamallissa on toiminnot, eli ne aktiviteetit, joita yritys harjoittaa arvon luo-
miseksi ja vangitsemiseksi. Tutkimustulosten mukaan näitä sovelluskaupalle so-
pivia avaintoimintoja olivat sovellusten myynti, toimitus, laskutus ja käyttäjätuki. 
Jos asiakas on itse aktiivinen, hän voi tilata palvelun itsepalveluna tai ottaa yh-
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teyttä myyjään. Myyjät puolestaan voivat ottaa asiakkaisiin yhteyttä henkilökoh-
taisesti esimerkiksi puhelimitse. Sovelluskaupalle sopivassa liiketoimintamal-
lissa tilaus on mahdollista tehdä molempia kanavia pitkin. Myyntiä ei kannata 
jättää täysin automatisoidun itsepalvelukanavan varaan, sillä henkilökohtainen 
palvelu voi tarjota asiakkaalle lisäarvoa. Etenkin teleoperaattoreiden myyjät voi-
vat tarjota samalla muita tuotteita tai palveluita asiakkaille. Toimintoihin liittyen 
sovellusten toimitus täytyy olla automatisoitua ja käyttöoikeuksien saaminen 
helppoa, kuten pilvipalveluissa yleensä. Tämä pätee aina, teki asiakas tilauksen 
sovelluskaupasta tai suoraan toimittajalta, itsepalveluna tai myyjä asiakkaan 
puolesta. Käyttäjätuen toimiessa yhteistyössä myyntipuolen kanssa joko il-
maiseksi tai maksua vastaan, sovelluskaupan toiminnoista saadaan arvok-
kaampi kokonaisuus. Tämä ei ollut vielä Soneralla täysin hallinnassa, sillä asia-
kastuki ja tilauksen jälkeinen yhteydenpito oli vielä puutteellista tutkimustulos-
ten perusteella. Käyttöönotossa tuki voidaan tarjota myös puhelimitse tai kasvo-
tusten, riippuen sopimuksesta. Käyttöönoton tukea tarvitaan, vaikka sovellusten 
käyttöönotto ja käyttö olisi tehty helpoksi, sillä ihmisten tietotekninen osaaminen 
vaihtelee valtavasti. 

Laskutus nähtiin myös yhtenä merkittävänä toimintona toimivassa sovel-
luskaupassa. Laskutuksen voidaan katsoa olevan hieman erillinen tilaus-toimi-
tusprosessista, sillä lasku lähetetään jälkikäteen automatisoidusti. Laskujen on 
lähdettävä oikeille asiakkaille ja laskuissa tulee näkyä laskutettavat sovellukset. 
Tämä olikin selkeä kehityskohde Soneran sovelluskaupassa, jossa vaihtoehtoina 
olivat vain paperilasku tai luottokortilla maksaminen. Sovelluskaupalle sopi-
vassa liiketoimintamallissa laskutuksen täytyy toimia sähköisiä kanavia pitkin 
automatisoidusti, esimerkiksi sähköpostilaskuna tai verkkolaskuna. Tätä painot-
tivat lähes kaikki tutkimuksessa haastatellut asiantuntijat. Johtopäätöksinä toi-
minnoista voidaan havaita, että sopivassa yritysten välisessä sovelluskaupan lii-
ketoimintamallissa toimitus ja laskutus on automatisoitu. Myynti voi sen sijaan 
olla joko automatisoitua tai henkilökohtaista, riippuen myyntikanavasta tai siitä, 
onko tilaus tehty itsepalveluna vai ei. Käyttäjätuen sen sijaan on oltava henkilö-
kohtaista. 

Kolmantena elementtinä yritysten välisen sovelluskaupan liiketoiminta-
mallissa on rakenne. Rakenne käsittää sovelluskaupan avainresurssit ja -kump-
panit, jotka työskentelevät sovelluskaupan parissa. Tutkimuksen mukaan 
Soneran sisäisiä avainresursseja olivat kaupallinen tuotepäällikkö, tekninen tuo-
tepäällikkö, markkinoinnista vastaava henkilö, sovelluskaupan tekninen tuki ja 
myynti. Kun sisäisten resurssien lisäksi otetaan huomioon avainkumppanit, so-
vellusalustan toimittaja, sovellustoimittajat ja asiakkaat, saadaan liiketoiminta-
mallille arvoverkoston rakenne. Tämä tulosten luoma näkemys voidaan ottaa 
sellaisenaan sovelluskaupalle sopivaan liiketoimintamalliin, sillä rakenteen jo-
kainen osa on välttämätön sovelluskaupan toiminnan kannalta. Ilman yhtä ra-
kenteen osaa muut osat ovat hyödyttömiä. Näin ollen, yritysten välisen sovellus-
kaupan liiketoimintamallissa välttämättömiä rakenteen osia ovat sovellusalusta, 
sovelluskaupan sisäiset resurssit eli henkilöstö, sovellustoimittajat ja asiakkaat, 
kuten kuviosta 10 voidaan havaita. 
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Henkilöstö on avainasemassa sovelluskaupan ulkoisten kumppaneiden yh-
teyshenkilöinä. Tähän henkilöstöön kuuluvat myynti, asiakaspalvelu, asiakas-
tuet, kaupallinen ja tekninen tuotepäällikkö sekä markkinointivastaava. Yhteistä 
näille kaikille on, että he toimivat kontaktipisteinä sovelluskaupan asiakkaille, 
alustantoimittajalle, sovellustoimittajille sekä mahdollisille muille kumppaneille. 
Sovelluskaupan omistajan henkilöstöstä myynti, asiakaspalvelu, tekninen tuki ja 
asiakastuki voivat kaikki olla osittain tai kokonaan ulkoistettu joko sisäisille tai 
ulkoisille kumppaneille. Erityisesti teleoperaattorikontekstissa näitä kannattaa-
kin ulkoistaa joko sisäisesti tai ulkoisesti, sillä yrityksistä löytyy todennäköisesti 
osaamista ennestään kyseisiltä alueilta. 

Alustantoimittaja on erittäin tärkeä kumppani, koska sovelluskauppa ra-
kennetaan sovellusalustan päälle. Koska sovellukset eivät kuulu teleoperaatto-
reiden ydinliiketoimintaan, sovellusalustan ulkoistaminen on toimiva ratkaisu. 
Edellytyksenä voidaan pitää, että alusta toimii ja ettei siinä esiinny suurempia 
ongelmia. Lisäksi sen integroiminen teleoperaattorin muuhun tarjoamaan edes-
auttaa ”yhden luukun periaatetta”. Ulkoistamisessa on toki ongelmansakin. Esi-
merkiksi, alustantoimittajalla saattaa olla alustan kehittämisen suhteen eri intres-
sejä tai prioriteetteja kuin omistajalla. Kolmantena osana rakenteeseen kuuluvat 
selkeästi sovellustoimittajat. Sovellustoimittajat ovat ulkoisia kumppaneita, 
mutta sovelluskaupan omistajan on mahdollista kehittää ja tarjota myös omia so-
velluksiaan. Tutkimuksen sovelluskaupassa kaikki sovellukset olivat ulkoisten 
toimittajien kehittämiä. 

Kuviossa 10 ulkoisia kumppaneita ovat alustan- ja sovellusten toimittajat. 
Kolmantena ulkoisena kumppanina voidaan nähdä myös asiakkaat. Toisaalta so-
velluskauppa ja sovellukset ovat tarjolla asiakkaita varten, joten asiakkaat ovat 
oma sidosryhmänsä. Näin ollen neljäs tärkeä osa yritysten välisen sovelluskau-
pan arvoverkostoa, ovat asiakasyritykset, jotka tarvitsevat sovelluksia. Ensisijai-
sesti näitä ovat tutkimuksen mukaan pienet ja keskisuuret yritykset. 

Neljäs liiketoimintamallin elementti on ansaintalogiikka, joka kuvaa yri-
tyksen tulovirtaa ja kustannusrakennetta. Tehdyn tutkimuksen mukaan tulovirta 
koostuu täysin asiakkaiden tilaamien sovellusten käytöstä aiheutuvista kuukau-
simaksuista. Esimerkiksi toimituskuluja ei veloiteta, toisin kuin teleoperaatto-
reilla on tapana veloittaa muista palveluista. Tuloista ohjataan sovittu prosentti-
osuus aina sovellustoimittajalle, haastatteluiden mukaan yleensä puolet. Jako-
prosentti sovitaan aina toimittajakohtaisesti. Tämä kuukausiveloituksellinen tu-
loutusmalli oli haastatteluiden mukaan sopiva yritysten välisessä sovelluskau-
pan liiketoimintamallissa, joten tämän perusteella näkemys voidaan myös yleis-
tää, koska edes ehdotuksia muista tulonlähteistä ei esitetty. Muita keskeisiä kus-
tannuksia olivat maksut kumppaneille, erityisesti sovellusalustan toimitta-
jalle/ylläpitäjälle, sekä sovelluskaupan kiinteät kustannukset, joihin kuuluu 
muun muassa henkilöstökustannukset. Kustannusrakenne koettiin sopivaksi, 
eikä kehitysideoita tullut esiin, mitä voitaisiin tehdä toisin. Näin ollen, tämän 
tulo- ja kustannusrakenteen voidaan olettaa olevan sopiva yleisemmin sovellus-
kaupan liiketoimintamallissa.  
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KUVIO 10 Yritysten väliselle sovelluskaupalle sopiva liiketoimintamalli 

6.1.3 Muut havainnot 

Lähes jokainen haastateltavista toivoi, että sovelluskauppa olisi kiinteämmin osa 
Soneraa ja vahvemmin integroitu muuhun tarjontaan. Tästä syystä täytyy pohtia, 
millainen rooli sovelluskaupalla on tulevaisuudessa. Sen sijaan, että teleoperaat-
torilla olisi sovelluskauppa ja verkkokauppa yrityksille erikseen, kauppapaikat 
voisi olla aiheellista yhdistää. Ainakin asiakkaille näkyvällä tasolla. Tällä tavoin 
asiakkaat kokisivat, että sovellukset ovat osa teleoperaattorien tarjoamaa palve-
lukokonaisuutta. Mahdollisuuksia tähän antaa esimerkiksi Soneran yrityspor-
taali, johon on integroitu muitakin palveluita. Sovellukset voidaan siirtää koko-
naan osaksi verkkokauppaa tai lisätä sovelluskauppaan mahdollisuus ostaa 
myös liittymiä ja laitteita. 

Teleoperaattoreiden kannattaisi myös tutkia, onko kaikkien palveluiden in-
tegrointi samaan verkkokauppaan kannattavampaa kuin kahden erillisen elekt-
ronisen kauppapaikan pitäminen. Myös Kuebelin ja Zarnekowin (2014) havain-
toa sovelluskauppakonseptin kannattavuudesta teleoperaattoreille on syytä tar-
kastella. Pilvipalvelut ovat kuitenkin tulevaisuudessa varmasti osa teleoperaat-
toreiden palveluportfoliota, vaikkei sovelluksista tule todennäköisesti koskaan 
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teleoperaattoreiden ydinliiketoimintaa. Uuden sukupolven operaattoreiden on 
tuettava omia ydinliiketoimintojaan, esimerkiksi tarjoamalla kolmansien osa-
puolien kehittämiä sovelluksia. 

6.2 Vertailu  

Tutkielman empiirisen osuuden tarkoituksena oli selvittää, millainen liiketoi-
mintamalli Soneran sovelluskaupassa on ja mitä kehitettävää siinä on. Alalu-
vussa 6.1 puolestaan esitettiin tutkimuskysymykseen vastaava yritysten väliselle 
sovelluskaupalle sopiva liiketoimintamalli. Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa 
puolestaan esitettiin tutkimuksen kannalta oleellista tieteellistä kirjallisuutta ja 
käytiin läpi, mitä sovelluskauppojen liiketoimintamalleista on aiemmin kirjoi-
tettu.  

Syy siihen, miksi kuvion 10 liiketoimintamalli esitettiin neljän elementin 
mukaisesti, oli se, että täten sen vertaileminen muihin liiketoimintamalleihin on 
helpompaa. Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitettiin yksi, Kuebelin ja Zar-
nekowin (2014), liiketoimintamalli sovelluskaupalle (kuvio 9). Tässä mallissa ha-
vaittiin muutamia ongelmia, jotka pyrittiin korjaamaan esitetyssä uudessa liike-
toimintamallissa. Molemmissa liiketoimintamalleissa käytettiin neljää elementtiä: 
arvolupaus, toiminnot, rakenne ja ansaintalogiikka. Näin mallien vertailu voi-
daan tehdä niiden sisällön perusteella. Tarkastelemalla kuvioita 9 ja 10 voimme 
havaita, että liiketoimintamallien elementit ovat sisällöiltään hyvin samanlaisia, 
vaikka muutama huomattava eroavaisuus löytyy. 

Kuebelin ja Zarnekowin (2014) mukaan sovellusalusta tuottaa arvoa sekä 
asiakkaille, että sovellustoimittajille. Heidän esittämässään mallissa arvolupaus 
asiakkaille sisältää kohdeasiakkaiden tunnistamisen ja heidän tarpeita vastaavan 
tarjouksen lunastaminen toimitettavien palveluiden (sovellusten) muodossa. Lu-
paus sovellustoimittajille puolestaan sisältää sopivien sovellustoimittajien tun-
nistamisen ja heille annetun lupauksen lunastamisen toimitettavien palveluiden 
muodossa. Sovelluskaupalle sopivassa liiketoimintamallissa voidaan tunnistaa 
samat asiat eri muodossa ja tarkemmin määriteltynä. Ensisijainen kohde-
segmentti on tunnistettu (pienet ja keskisuuret yritykset) ja asiakkaiden tarpeita 
vastaavia sovelluksia on pyritty valitsemaan tarjoamaan asiakkaiden puolesta. 
Sopivia sovellustoimittajia ei kuitenkaan ole pyritty tunnistamaan, sen sijaan kes-
kitytään sopiviin ja laadukkaisiin sovelluksiin. Empiirisessä tutkimuksessa so-
vellustoimittajat nähtiin kumppaneina, eikä kukaan haastateltavista kokenut so-
vellustoimittajia ”asiakkaina”, joille arvoa tuotettaisiin. Tämän vuoksi myöskään 
esitetyssä mallissa sovellustoimittajia ei lasketa asiakkaiksi, vaan kumppaneiksi. 
Ne kuuluvat molempien liiketoimintamallien rakenteeseen ja arvoverkkoon. Yh-
tenä eroavaisuutena havaittiin vielä se, että Kuebel ja Zarnekow (2014) eivät ol-
leet tunnistaneet ”yhden luukun periaatetta” arvolupaukseksi, jonka todettiin 
etenkin teleoperaattorikontekstissa tuovan etua asiakkaille. 
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Toimintojen osalta puolestaan yritysten väliseen sovelluskauppaan sopi-
vassa liiketoimintamallissa nähtiin neljä avaintoimintoa, joiden kautta arvolu-
paukset pyritään toimittamaan. Kuebel ja Zarnekow (2014) käyttävät toimintojen 
sijaan käsitettä arvoarkkitehtuuri, jossa toiminnot järjestetään teknologian ja 
asiakassuhteiden hallitsemiseksi. Vaikka liiketoimintamalleissa puhutaan toi-
mintojen osalta eri termeillä, liiketoimintamallien voidaan pohjimmiltaan nähdä 
jakavan saman näkemyksen. Kuebelin ja Zarnekowin (2014) mukaan toimintoja 
hallitaan teknologian ja asiakashallinnan kautta suorasti tai epäsuorasti (esim. 
kumppanin toimesta). Teknologian osalta näitä toimintoja ei ole tarkemmin ker-
rottu. Esitetyssä liiketoimintamallissa puolestaan toiminnot käsittävät kaikki 
avaintoiminnot, joita ovat sovellusten toimitus, laskutus, myynti ja käyttäjätuki. 
Sovellusten toimitus ja laskutus ovat teknologian avulla automatisoituja toimin-
toja. Myös myynti on osittain automatisoitu. Alustateknologian hallinnasta vas-
taa pääasiassa alustantoimittaja, mutta sovelluskaupan omistajan täytyy pystyä 
vaikuttamaan alustan toimintaan. Asiakassuhteita hoitavat ensi sijassa myyjät ja 
käyttäjätuki. Myyjät pyrkivät hankkimaan uusia asiakassuhteita ja käyttäjätuki 
huolehtimaan toimituksen jälkeen asiakkaista, joko maksua vastaan tai il-
maiseksi. Kuebelin ja Zarnekowin (2014) liiketoimintamallissa asiakassuhteita 
hoidetaan CRM-järjestelmän, laskutuksen, jakelukanavien, hinnoittelun ja brän-
din kautta. Näistä ei kuitenkaan esitetä konkreettisia esimerkkejä, kuka on toi-
minnoista vastuussa tai miten ne järjestetään. 

Rakenne ja sovelluskaupan arvoverkostot ovat puolestaan lähes identtisiä 
liiketoimintamalleissa. Molemmissa rakenteen muodostavat sovellusalustan toi-
mittaja, sovellustoimittajat, asiakkaat ja sovelluskaupan omistaja (tai omistajan 
puolesta toimiva henkilöstö). Sovelluskauppa tai sen henkilöstö toimivat muiden 
arvoverkoston jäsenten yhteyspisteinä molemmissa liiketoimintamalleissa. Ra-
kenne onkin yhtenäisin elementti liiketoimintamalleissa, sillä aikaisempiin ele-
mentteihin verrattuna myös Kuebelin ja Zarnekowin (2014) mallissa rakenne on 
konkreettinen. Sen sijaan ansaintalogiikka on abstraktimpi. Molempiin malleihin 
kuuluu tulo- ja kustannusrakenne, mutta esitetyssä sovelluskaupalle sopivassa 
liiketoimintamallissa tulojen ja kustannusten muodostaminen on esitetty konk-
reettisemmin. Tämän lisäksi esitetyssä liiketoimintamallissa tulo- ja kustannus-
rakenne ovat yhtenäinen ansaintalogiikan elementti. Kuebelin ja Zarnekowin 
(2014) mallissa tulo- ja kustannusrakenteet ovat erillisiä ja ne käsittelevät vain 
yleisesti hinnoittelumallia, palkkioita sekä kotiutus- ja vaihtoehtokustannuksista. 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta mitataan arvioimalla validiteettia ja reliabiliteettia. 
Reliabiliteetti (luotettavuus, engl. reliability) tarkoittaa mittaustulosten toistetta-
vuutta, kun taas validius (pätevyys, engl. validity) mittarin tai tutkimusmenetel-
män kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa näiden tulkinta ei ole täysin yksiselitteistä ja tapaustutkimusta tehdessä 
voidaankin ajatella, että tapaus on aina ainutlaatuinen, ei ole toista samanlaista 
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tapausta. Tutkijan tulee kuitenkin arvioida kaiken tutkimuksen luotettavuutta ja 
pätevyyttä, kuten tehdään myös tässäkin tutkimuksessa. (Hirsjärvi ym., 2009.)  

Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa kohdeyrityksen asiantuntijaa.  
Tämä määrä koettiin sopivaksi, sillä yleisimmät vastaukset toistuvat lähes jokai-
sessa haastattelussa ja vastaukset olivat muutenkin tarpeeksi kattavia liiketoi-
mintamallin mallintamiseksi ja johtopäätösten tekemiseksi. Vastausten voidaan 
todeta olleen luotettavia havaintojen yleistämiseksi, sillä samat avainasiat tois-
tuivat haastatteluissa. On kuitenkin todettava, että kaikki vastaajat eivät olleet 
aina täysin varmoja tai he eivät tienneet vastauksia jokaiseen kysymykseen, 
muutoin kuin pintapuolisesti. Sovelluskaupan ytimessä työskentelevien henki-
löiden määrä oli myös suhteellisen pieni tutkimuksen tekohetkellä, mikä asetti 
haasteita löytää sellaisia henkilöitä haastateltavaksi, jotka osaisivat vastata lähes 
kaikkiin kysymyksiin edes pintapuolisesti. Tutkimukseen valittiin vain sellaisia 
henkilöitä, jotka työskentelevät sovelluskaupan kanssa tai ovat aiemmin työs-
kennelleet. Tutkimuksen pätevyyttä olisi voitu lisätä haastattelemalla esimer-
kiksi TeliaCompany-konsernin puolelta sovelluskaupasta vastaavia henkilöitä. 
Toinen tapa, jolla yleistettävyyttä olisi ehkä voitu parantaa, olisi ollut ottaa tutki-
mukseen mukaan toinen tapaus, jolloin kohdeyrityksiä olisi ollut kaksi. Tämä 
otannan kasvattaminen ei olisi kuitenkaan ollut tutkimuksen laajuuden kannalta 
mahdollista.  

Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä mahdollisti tutkimustiedon päte-
vän tiedonkeruun, sillä haastattelurungon kysymysten lisäksi tutkijan on mah-
dollista esittää haastateltaville lisä- ja täydentäviä kysymyksiä. Tällä tavoin voi-
daan tehdä sellaisia havaintoja, joita etukäteen ei olisi välttämättä huomattu. 
Näin saadaan myös todellisempi kuvaus tapauksesta. Tutkimuksen pätevyyttä 
lisää myös se, että aihepiiriin oli tutustuttu huolellisesti kirjallisuuskatsauksen 
avulla ennen empiiristä osiota. Ilmiötä tai tapausta kuvailtaessa haastattelututki-
mus on pätevämpi kuin vaihtoehtoinen kyselytutkimus, sillä haastatteluissa on 
mahdollista havaita, onko haastateltava ymmärtänyt kysymyksen oikein. Jos ky-
symystä ei ymmärretty, kuten tutkija oli tarkoittanut, pystyi tutkija esittää vielä 
uuden, tarkentavan kysymyksen. Tätä mahdollisuutta ei kyselytutkimuksessa 
ole. Haastatteluissa, erityisesti puolistrukturoiduissa, on kuitenkin omat haas-
teensa. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymystenasettelu on tärkeässä 
roolissa, jotta osataan kysyä oleelliset asiat. Esitetyt kysymykset antoivat vastaa-
jille mahdollisuuden vastata asiaan välillä hyvin vähäsanaisesti, toisaalta vas-
taukset saattoivat venyä ja mennä jonkin verran ohi aiheenkin. 

Yhtenä osana tutkimuksen pätevyyteen kuuluu tutkimustulosten yleistet-
tävyys. Tutkimalla yksittäistä tapausta riittävän perusteellisesti, saadaan esille 
mikä tutkitussa ilmiössä on merkittävää ja mikä saattaisi toistua myös yleisem-
män tason tarkastelussa (Hirsjärvi ym., 2009). Yleistettävyyttä on vaikea arvioida, 
mutta vertaamalla aikaisempaa kirjallisuutta ja tutkimuksen tuloksia tätä voi-
daan jossain määrin tehdä. Aikaisemmassa kirjallisuudessa ja tutkimuksessa esi-
tetty liiketoimintamalli olivat sisällöltään melko samanlaisia. Yleisemmin tarkas-
teltuna erona oli mallien konkreettisuuden aste, ei niinkään sisältö. Tämä tukee 
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tulosten yleistettävyyttä, mutta samalla korostaa sitä, että lisätutkimusta tarvi-
taan aiheesta vielä selkeästi. Joka tapauksessa, tuloksissa esitetty sovelluskaupan 
liiketoimintamalli voidaan yleistää ainakin Suomen tasolla, sillä tutkimuksen lii-
ketoimintamalli vastaa yhtä kolmasosaa Suomen teleoperaattoreiden sovellus-
kauppojen liiketoimintamalleista. Kaiken kaikkiaan luotettavuutta ja pätevyyttä 
olisi tutkimuksessa voitu lisätä, mutta ne koettiin olevan kuitenkin riittävällä ta-
solla tuodakseen lisäarvoa tiedeyhteisölle.  

Yritysten välisen sovelluskaupan liiketoimintamallia on tutkittu vielä hyvin 
vähän, mikä on tämän tutkielman tuottama arvo tieteelliseen tutkimukseen ja 
tiedeyhteisölle. Tapaustutkimuksessa voitiin kuvailla tarkasti ja yksityiskohtai-
sesti Soneran olemassa oleva liiketoimintamalli ja sen kehityskohteet, eli tutki-
muksen tulokset. Tuloksista puolestaan voitiin tehdä johtopäätökset siitä, millai-
nen liiketoimintamalli on sopiva yritysten väliselle sovelluskaupalle. 



79 

7 YHTEENVETO 

Tässä pro gradu -tutkielman viimeisessä luvussa esitetään yhteenveto yritysten 
välisestä sovelluskaupan liiketoimintamallista ja tutkimuksessa esiin nousseista 
havainnoista ja johtopäätöksistä. Näiden avulla annetaan vastaus tutkimuskysy-
mykseen ja ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi. 

Tutkielman tekemistä motivoi pilvipalveluiden tarjoamat uudet liiketoi-
mintamahdollisuudet erityisesti elektronisen kaupankäynnin osalta. Sovellus-
kauppa yrityksille on yksi tällainen mahdollisuus, jonka teleoperaattorit ovat 
huomanneet ja jonka avulla ne pystyvät tarjoamaan asiakkailleen lisäarvoa. 
Myös Suomessa kaikilla kolmella isoimmalla operaattorilla on oma sovellus-
kauppansa. Motivaatiota tuki myös tutkimuksen tarpeellisuus, sillä taustakirjal-
lisuus aiheesta oli hyvin vähäistä. Sovelluskaupan liiketoimintamalleista löytyi 
ainoastaan yksi aikaisempi tutkimus. Tutkimuksen aiheellisuutta lisäsi myös se, 
että tutkimuksen kohdeyritys Sonera ei ollut aiemmin tutkinut, mitä haasteita 
sovelluskaupassa on sen käytön suhteen omien asiantuntijoidensa mielestä. So-
velluskaupan liiketoiminnan kehittämisen kannalta tähän oli tarpeellista saada 
vastaus. Näiden asioiden lisäksi sovelluskauppa on sen verran uusi konsepti, että 
tutkimalla tämän hetken liiketoimintamallia, sovelluskaupan liiketoimintapo-
tentiaalia voidaan saada kasvatettua. 

Tutkimus rajattiin yhteen suomalaiseen teleoperaattoriin, Soneraan, ja kes-
kityttiin sen yritysten välisen sovelluskaupan liiketoimintamallin tutkimiseen. 
Tavoitteena oli kuvailla sovelluskaupan liiketoimintamallin nykytilanne, tunnis-
taa sen mahdolliset ongelmat ja haasteet ja näiden pohjalta rakentaa uusi liiketoi-
mintamalli. Nykyisen liiketoimintamallin ja kehityskohteiden kartoituksen 
avulla pystyttiin muodostamaan havaintoja siitä, millainen liiketoimintamalli so-
pii yritysten väliselle liiketoimintamallille yleisemmällä tasolla. Tutkielman tar-
koituksena olikin löytää sopiva liiketoimintamalli yritysten väliselle sovellus-
kaupalle. 

Tavoitteisiin pyrittiin pääsemään hakemalla vastausta tutkimusongelmaan, 
joka oli seuraava: ”Millainen liiketoimintamalli sopii yritysten väliselle sovelluskau-
palle?” Tätä pääkysymystä tuettiin hakemalla vastausta osakysymyksiin ”mitä 
mahdollisia haasteita ja kehittämiskohteita sovelluskauppa liiketoimintamallissa on? 
ja ”miten nämä haasteet ja ongelmat voidaan ratkaista?”. Kirjallisuuskatsauksen 
avulla saatiin vastaus osakysymykseen, miten nämä (sovelluskaupan liiketoi-
mintamallin) haasteet ja ongelmat voidaan ratkaista. Yksinkertainen vastaus oli 
liiketoimintamallin kehittäminen.  

Tutkielman toisessa osakysymyksessä kysyttiin, mitä mahdollisia haasteita 
ja kehittämiskohteita sovelluskaupan liiketoimintamallissa on. Vastaus tähän ky-
symykseen saatiin selville ensisijaisesti empiirisessä tutkimuksessa. Tutkimustu-
losten perusteella haasteita olivat tarjoaman suppeus, sovellusalustan ja lasku-
tuksen toimivuus, asiakkaiden tukeminen myynnin aikana ja jälkikäteen, sekä 
yhteistyön tiivistäminen Soneran muun tarjoaman kanssa. Myös resurssien niuk-
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kuus mainittiin. Tutkielman pääkysymyksen vastauksessa puolestaan käsitel-
lään sitä, millaiseksi tapaustutkimuksen liiketoimintamallia pitäisi kehittää, jotta 
se olisi toimivampi. 

Tutkielman pääkysymyksen tarkoitus oli selvittää, millainen liiketoiminta-
malli sopii yritysten väliselle sovelluskaupalle. Tuloksena esitettiin neljän ele-
mentin liiketoimintamalli. Arvolupauselementti kertoi, että sovelluskauppa on 
tarkoitettu ensisijaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Keskeisimmät arvo-
lupaukset olivat puolestaan laadukkaat sovellukset, asioimisen helppous ja ”yh-
den luukun periaate”. Toisena elementtinä on toiminnot. Toimintoihin kuuluu 
koko sovelluksen toimitusketju myynnistä toimitukseen ja toimituksen jälkei-
seen asiakassuhteiden hoitoon ja laskutukseen. Tutkimustulosten mukaan näitä 
sovelluskaupalle sopivia avaintoimintoja olivat sovellusten toimitus, laskutus, 
myynti ja käyttäjätuki. Kolmantena elementtinä yritysten välisen sovelluskaupan 
liiketoimintamallissa on rakenne. Rakenteeseen kuuluu sovelluskaupan avainre-
surssit ja avainkumppanit, jotka pyörittävät sovelluskauppaa. Havaintojen mu-
kaan avainresursseja olivat sovelluskaupan alusta, kaupallinen tuotepäällikkö, 
tekninen tuotepäällikkö, markkinoinnista vastaava henkilö, sovelluskaupan tek-
ninen tuki ja myynti. Kun tähän joukkoon lisättiin avainkumppanit sovellusalus-
tan toimittaja ja sovellustoimittajat, saatiin selville liiketoimintamallin rakenne. 
Neljäs liiketoimintamallin elementti on ansaintalogiikka, joka kuvaa yrityksen 
tulovirtaa ja kustannusrakennetta. Liiketoimintamallissa tulovirta koostuu täy-
sin asiakkaiden sovellusten käytöstä aiheutuvista kuukausimaksuista, joista joku 
tietty prosenttiosuus siirretään aina sovellustoimittajalle sopimuksen mukaisesti. 
Kustannuksiin kuului myös maksut kumppaneille, erityisesti sovellusalustan 
toimittajalle sekä sovelluskaupasta aiheutuvat kiinteät kustannukset. 

Esitetty yritysten välinen sovelluskaupan liiketoimintamalli oli tarkempi 
kuvaus nimenomaan sovelluskaupan liiketoimintamallista, kuin aiemmasta kir-
jallisuudesta löydetty Kuebelin ja Zarnekowin (2014) esittämä liiketoimintamalli. 
Havaintojen mukaan suurin eroavaisuus oli, että tutkimuksen mukaan arvolu-
paus kohdistetaan vain sovelluskaupan asiakkaille. Kuebelin ja Zarnekowin 
(2014) mukaan arvoa voidaan luoda myös sovellustoimittajille. Toinen tutkimuk-
sessa esille tullut havainto oli, että sovelluskaupan tulisi olla kiinteämmin osa 
Soneraa ja vahvemmin integroitu muuhun tarjontaan. Tällöin tulee kuitenkin 
pohtia, millainen rooli sovelluskaupalla tulevaisuudessa on. Esimerkiksi, onko 
teleoperaattoreilla syytä pitää sovelluskauppaa ja verkkokauppaa erillisinä.  

Yksi jatkotutkimusaiheista voisi liittyä siihen, miten verkkokaupan ja sovel-
luskaupan integroiminen tulisi toteuttaa, vai onko nykyinen malli toimivampi? 
Lisäksi on todettava, että lisätutkimusta tulisi tehdä muiden yritysten välisten 
sovelluskauppojen liiketoimintamalleista, jotta sovelluskauppojen liiketoiminta-
mallista voitaisiin tehdä yleistyksiä. Kahden tutkimuksen otanta ei vielä tätä 
mahdollista, vaikka näkemykset olivatkin hyvin samanlaisia. Erittäin mielen-
kiintoinen lisätutkimus olisi uuden konstruktion luominen kohdeyritykselle ja 
sen seuraaminen käytännössä, erityisesti kuinka liiketoimintamallin kehittämi-
nen vaikuttaa sovelluskaupan toimivuuteen.  
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LIITE 1 HAASTATTELURUNKO  

Liiketoimintamallialustaan pohjautuva haastattelurunko 
 
Asiakassegmentit 

1. Ketkä kuuluvat sovelluskaupan asiakassegmenttiin, eli kenelle sovellus-
kauppa tuottaa arvoa?  

2. Tulisiko sovelluskauppaa tarjota uusille asiakassegmenteille tai rajoittaa 
vain tietyille segmenteille?  

 
Arvolupaus 

3. Mitä etua, tai arvoa, sovelluskauppa tuottaa asiakkailleen? (vrt. kilpailijat, 
osto suoraan toimittajalta) 

4. Tällä hetkellä sovelluksia on tarjolla 21. Tulisiko nykyistä tarjoamaa laa-
jentaa tai supistaa? 

 
Jakelukanavat 

5. Sovelluskauppa on tarjolla verkossa asiakkaille ja toimii yhtenä jakeluka-
navana. Miten muuten esimerkiksi sovelluskaupan myyntiä ja markki-
nointia hoidetaan? 

 
Asiakassuhteet 

6. Miten asiakassuhteita hoidetaan tai ylläpidetään? (esim. tilauksen jälkeen)  
7. Onko nykyisessä asiakassuhteiden hoidossa parannettavaa? 

 
Tulot 

8. Miten sovellukset hinnoitellaan ja miten tulot jakautuvat? 
9. Onko sovellusten lisäksi muita kassavirran lähteitä?  
10. Onko nykyinen tulonjaon malli toimiva? 

 
Avainresurssit 

11. Mitkä ovat sovelluskaupan avainresurssit? Eli mitä ovat ne tärkeimmät 
resurssit, jotka se sitoo itseensä tai tarvitsee toimiakseen ja tuottaakseen 
arvoa? 

12. Onko resursseja tarpeeksi? 
 

Avaintoiminnot 
13. Mitkä ovat sovelluskaupan avaintoiminnot, tai mitkä on oltava, jotta so-

velluskauppa toimii ja tuottaa arvoa?  
14. Mitä kehitettävää toiminnoissa on? 

 
Avainkumppanit 

15. Ketä, tai mitkä, on sovelluskaupan tärkeimmät yhteistyökumppanit? 
Avain kumppanit voivat olla sekä ulkoisia, että sisäisiä. 
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16. Toimiiko yhteistyö nykyisten kumppaneiden kanssa? 
 

Kustannusrakenne 
17. Mistä syntyvät suurimmat kustannukset sovelluskaupan liiketoiminnassa? 
18. Onko kustannusrakenne toimiva? 

 

19. Mitä kehitettävää sovelluskaupassa kokonaisuutena tai sen (toimintojen) 
osissa on? 

20. Onko jotain muuta mitä haluaisitte kertoa sovelluskauppaan liittyen?  
 

 


