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tuloksena saatiin 318 sovelluskehittäjän arvio kymmeneen valintakriteeriin. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Mobiililaitteiden kehitys on ollut viime vuosina nopeaa. Tekninen kehitys 90-

luvulla mahdollisti yhä pienempien puhelinten ja mobiililaitteiden valmistuksen. 

Usein kilpailu keskittyi puhelimen fyysisiin ominaisuuksiin sekä tuotteen 

ulkonäköön. Merkittäviä uusia ominaisuuksia tuotteisiin syntyi suhteellisen 

harvoin. Puhelimien koon savutettua pisteen, jossa laitteen pienentäminen haittaisi 

vain käytettävyyttä, ei fyysinen koko ollut enää kilpailuetu. 

 

Ensimmäisten älypuhelinten tullessa markkinoille valmistajien välinen 

kilpajuoksu siirtyi puhelimen ominaisuuksiin. Puhelimiin ilmestyi erilaisia 

sähköpostiominaisuuksia sekä alkeellisia selaimia. Puhelimet olivat usein myös 

käytettävyydeltään huonoja pienien näyttöjensä ja hankalien käyttöliittymiensä 

vuoksi. 

 

Apple ravisti pakkaa tuodessaan markkinoille iPhone puhelimen vuonna 2007. 

Puhelin oli varustettu keskinkertaisilla teknisillä ominaisuuksilla, mutta 

käyttöliittymä suurine ja toimivine kosketusnäyttöineen oli jotain, mitä alalla ei 

aiemmin oltu totuttu näkemään. Muut valmistajat kopioivatkin Applen ideat 

nopeasti omiin tuotteisiinsa. Tämän jälkeen laitetekniikan kehitys on keskittynyt 

uusien näyttötekniikoiden ja nopeampien datayhteyksien mahdollistamiseen ja 

kilpailu on siirtynyt sovelluksiin ja jakelukanaviin. 

 

Apple salli kolmansien osapuolien tekemien sovellusten asentamisen laitteisiinsa 

vuonna 2008. Sovellukset ovat erilaisia älypuhelimeen asennettavia apuohjelmia. 

Sovellusten jakamista varten Apple perusti App Storen, joka toimi linkkinä 

sovelluskehittäjien ja loppukäyttäjien välillä. Google ja muut valmistajat 

seurasivat perässä. 

  

Applen ja Googlen tulo älypuhelinmarkkinoille on muokannut aikaisempia 

liiketoimintamalleja ja mahdollistanut itsenäisten ja pienempien kehittäjien 
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pääsyn alalle. Applen ja Googlen tarjoamat jakelukanavat ovat muuttaneet sekä 

älypuhelinten käyttäjien käyttötottumuksia että sovelluskehittäjien 

toimintamalleja. Jakelukanavat ovat tarjonneet helpon ja nopean tien sovellusten 

julkaisuun ja jakeluun. Näiden jakelukanavien ansiosta on syntynyt kokonaan uusi 

teollisuuden ala, mobiilisovellusten kehitys. 

 

Suomeen, kuten myös ulkomaille, perustetaan kasvavaa vauhtia uusia mobiilialan 

yrityksiä, jotka hyödyntävät edellä mainittuja uusia jakelukanavia. Näitä yrityksiä 

usein nimitetään Start-up –yrityksiksi. Uudet jakelukanavat ovat mahdollistaneet 

pienten yritysten tuotteiden ja palveluiden  lanseeraamisen maailmanlaajuisesti 

helposti ja nopeasti. Runsaat teknologiamahdollisuudet tarjoavat tilaisuuksia 

rohkeimmille ja synnyttävät uusia Start-up –yrityksiä ja uutta liiketoimintaa. 

Sovelluskehittäjät joutuvat kuitenkin arvioimaan toimintaedellytyksiään 

kilpailluilla markkinoilla ja kiinnittämään huomiota oikean jakelukanavan 

valintaan. 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset  
 

Työn tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat Start-up -yritysten 

jakelukanavan valintaan ja millä perusteilla lopulliset valintapäätökset tehdään. 

Työssä vertaillaan Start-up –yritysten ja muiden yritysten välisiä mielipide-eroja 

ja pyritään löytämään syitä näihin. Työ on rajattu käsittelemään kolmen 

suosituimman jakelukanavan, Applen App Storen, Googlen Google Playn ja 

Microsoftin Windows Phone Marketplacen toimintaa. Rajauksen perusteena on 

yritysten tämänhetkinen markkinaosuus. App Store ja Windows Phone 

Marketplace ovat alustojensa ainoat jakelukanavat. Google Play ei ole alustansa 

ainoa jakelukanava, mutta se on selkeästi suosituin Android -sovellusten 

jakelukanava. Työssä sivutaan myös muiden yritysten jakelukanavia, mutta näitä 

ei sisällytetä tutkimukseen tai teoreettiseen katsaukseen. 

 

Työssä tarkastellaan sovelluskehitystä niin kutsuttujen natiivien sovellusten 

kautta. Natiivi sovellus tarkoittaa sovellusta, joka on kehitetty tietylle 

mobiilialustalle hyödyntämällä tämän omaa ohjelmointirajapintaa. Työn 
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ulkopuolelle jäävät sellaiset sovellukset, jotka kehitetään toimimaan kaikissa 

kannettavissa päätelaitteissa, kuten esimerkiksi selaimien päällä ajettavat HTML5 

-sovellukset ja kolmansien osapuolien työkaluilla kehitetyt sovellukset. Työssä 

keskitytään nimenomaan alustojen omiin jakelukanaviin ja tarkastelun 

ulkopuolelle jätetään muut digitaaliset jakelukanavat. 

 

Työssä selvitetään jakelukanavan erot ja yhtäläisyydet sekä menestystekijät. 

Työssä ei perehdytä erilaisten sovellusten piirteisiin tai menestystekijöihin, vaan 

tutkitaan yleisellä tasolla, miten Start-up –yritys valitsee jakelukanavan, oli 

kyseessä minkälainen sovellus hyvänsä. 

1.3 Tutkimuksen toteutus 
 

Työn tutkimusote oli kvantitatiivinen. Tutkimusta varten kerättiin lähes 20 000 

kansainvälisen sovelluskehittäjän yhteystiedot mobiilisovellusten 

kauppapaikkojen sivuilta. Kehittäjien sähköpostiosoitteet kerättiin erillisellä 

skriptillä tammi-helmikuussa 2014. Otos valittiin satunnaisesti, mutta otokseen 

valinnan rajoitteena toimi kehittäjien sähköpostiosoite. Mikäli kehittäjän 

sähköpostiosoite oli julkinen, eli se oli listattu kauppapaikan sivuilla tai yrityksen 

omilla sivuilla, otettiin kehittäjä mukaan otokseen. Otantaan päädyttiin, sillä koko 

perusjoukon tutkiminen on käytännössä mahdotonta. Perusjoukko oli tutkimuksen 

toteutuksen aikaan noin 250 000 ja määrä kasvaa viikoittain. Tutkimusaineisto 

kerättiin strukturoidulla www-lomakkeella, joka oli ainoa vaihtoehto, jolla 

kansainvälinen ja heterogeeninen kehittäjäyhteisö tavoitettiin edullisesti ja 

nopeasti. Sovelluskehittäjien mielipiteet kerättiin lomakkeella Likert –asteikon 

muodossa. Näin saatiin mahdollisimman paljon tietoa mielipiteistä numeerisessa 

muodossa. Kysely lähetettiin sähköpostilla yliopiston sähköpostiosoitteesta 

maaliskuussa 2014. Vastaukset kerättiin Google Docs Forms –ohjelmalla ja 

siirrettiin SPSS –ohjelmaan analysoitavaksi. Varsinainen analysointimenetelmä 

oli tilastollinen. Kokonaisuudessaan tutkimuksen toteutus noudatti pitkälti 

perinteistä kvantitatiivisen tutkimusprosessia, jossa tutkimusongelman määrittelyn 

jälkeen perehdytään aikaisempaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, laaditaan 



 
 
 

7 

tutkimussuunnitelma, kerätään, käsitellään ja analysoidaan aineisto, raportoidaan 

tulokset ja tehdään niistä johtopäätökset. 

1.4 Työn rakenne 
 

Työ sisältää yhteensä kahdeksan kappaletta. Johdanto kappaleessa kuvataan 

aiheen ajankohtaisuutta. Työn teoreettinen osuus muodostuu kolmesta 

kappaleesta. Kappaleessa kaksi käydään läpi mobiilin sovellusliiketoiminnan 

syntyä ja historiaa, tutustutaan liiketoimintamallin ja ekosysteemin käsitteisiin ja 

ymmärretään yksittäisen sovelluskehittäjän rooli kokonaisuudessa. 

 

Kappaleessa kolme tutustutaan markkinoiden johtavien kauppapaikkojen eroihin 

ja yhtäläisyyksiin aikaisempien tutkimusten valossa. Lisäksi käydään läpi 

jakelukanavien menestykseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistetaan myös 

yksittäisten sovellusten menestyksen edellytyksiä jakelukanavan sisällä. 

Kappaleessa kartoitetaan myös jakelukanavissa käytössä olevia ansaintamalleja ja 

ansaintaan liittyviä tulevaisuuden trendejä. Lopuksi luodaan katsaus älypuhelinten 

ja mobiilin sovelluskehityksen markkinatilanteeseen. Kappaleen tarkoituksena on 

antaa kokonaiskuva mobiilisovellusten tämänhetkisestä tilanteesta. 

 

Kappaleessa neljä tutustutaan Start-up –yrityksen määritelmään ja 

ominaispiirteisiin, kuten kasvun haasteisiin ja erilaisiin Start-up –yrityksiin. 

Viides kappale käsittelee tutkimusmetodologiaa. Kappaleessa kuvaillaan 

tutkimuksen lähtökohta ja tavoitteet. Lisäksi perustellaan valittu metodi ja 

esitellään tutkimuksen suunnittelu, aineistonkeräys-, analyysi- ja 

arviointimenetelmät. 

 

Kappaleessa kuusi esitellään tutkimuksen tulokset ja kappaleessa seitsemän 

analysoidaan tarkemmin saatuja tuloksia, vastataan tutkimusongelmaan ja 

esitellään johtopäätökset. Lisäksi kappaleessa pohditaan jakelukanavien ja 

sovelluskehittäjien tulevaisuutta ja tehdään ehdotuksia jatkotutkimuksille. 

Yhteenvedossa summataan saavutetut tulokset. 
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2 MOBIILI SOVELLUSLIIKETOIMINTA 

2.1  Liiketoimintamallit 
 

Liiketoimintamallille ei ole yleisesti hyväksyttyä ja tyhjentävää määritelmää, 

mutta niin teoriassa kuin käytännössä sillä tarkoitetaan usein liiketoiminnan 

ydinaspektien kuvaamista, joihin katsotaan kuuluvaksi yrityksen olemassa olon 

tarkoitus, kohdeasiakkaat, tarjonta, strategiat, infrastruktuuri, organisaatiorakenne, 

kaupankäyntimallit ja prosessit ja säännöt (George ja Bock 2010, s. 84 - 89). 

Kaikilla organisaatioilla, niin toimintaansa aloittavilla Start-up –yrityksillä kuin 

suurilla pörssiyrityksillä, on liiketoimintamalli. Jopa voittoa tavoittelemattomilla 

yrityksillä on liiketoimintamalli. Osterwalder ja Pigneur määrittelevät 

liiketoimintamallin seuraavasti: ”Liiketoimintamalli on pohja sille, miten 

organisaatio luo, toimittaa ja vangitsee arvon” (Osterwalder ja Pigneur 2010, s. 

14). 

 

Osterwalder ja Pigneur kuvaavat yrityksen liiketoimintalogiikkaa yhdeksällä 

lohkolla, jotka kattavat liiketoiminnan neljä pääaluetta: asiakkaat, tarjonnan, 

infrastruktuurin ja taloudellisen elinkelpoisuuden (Osterwalder ja Pigneur 2010, s. 

5). Yritys palvelee yhtä tai useampaa asiakassegmenttiä. Arvolupauksella pyritään 

täyttämään asiakkaiden tarpeet ongelmia ratkaisemalla. Arvolupaukset toimitetaan 

asiakkaalle viestintä-, jakelu- ja myyntikanavia pitkin. Asiakassuhteet kuvaavat 

suhteita, jotka yritys luo asiakkaiden tai tiettyjen asiakassegmenttien kanssa. 

Tulovirrat muodostuvat onnistuneista arvolupausten toimituksista asiakkaille. 

Avainresurssit ovat voimavaroja, joita tarvitaan, jotta arvolupaus voidaan 

toimittaa kanavaa pitkin asiakkaalle. Avaintoimenpide on aktiviteetti, jolla 

toimitus mahdollistetaan. Osa toimenpiteistä ulkoistetaan kumppaneille, osa 

tehdään itse. Edellä mainitut toimenpiteet aiheuttavat kustannuksia ja 

muodostavat liiketoimintamallin kustannusrakenteen (Osterwalder ja Pigneur 

2010, s. 16-17 ja 21-41). Liiketoimintamallin voidaan katsoa siis olevan 

strateginen suunnitelma, joka toteutetaan yrityksen rakenteilla, prosesseilla ja 

systeemeillä (Osterwalder ja Pigneur 2010, s. 15). 
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Kuva 1. Osterwalderin ja Pigneurin (2010, s. 15-19) liiketoimintakanvaasi 

mukailtuna 

 

Vuosituhannen vaihteen innovaatiot mobiililaite- ja verkkopuolella kasvattivat 

tiedonsiirtoa ja tiedon käsittelyn kapasiteettia ja loivat markkinat mobiilille 

sisällölle ja palveluille. Matkapuhelimet yleistyivät länsimaissa 

matkapuhelinverkkojen leviämisen myötä. Toisen sukupolven verkot 

mahdollistivat datan siirtämisen, mikä johti sähköpostin ja Internetin käyttöön 

puhelimissa. Muutamassa vuodessa mukaan tulivat myös värinäytöt, digitaaliset 

kamerat, Java -teknologia ja laadukas musiikin kuuntelu. Tallennustila kasvoi, 

ohjelmistot (englanniksi software) kehittyivät ja kosketusnäytöt yleistyivät. Syntyi 

älypuhelin. (Cortimiglia et al. 2011, s. 51) 

 

Ennen viimeisintä mobiiliaaltoa, operaattorit hallitsivat sisällön ja palveluiden 

jakelua. Niiden liiketoimintamalli pohjautui brändättyyn portaaliin, jossa 

mobiilikäyttäjällä oli pääsy sisältöön ja palveluihin. Operaattorit hyödynsivät 

liiketoimintamallissaan tehokkaasti laajaa käyttäjäkuntaa, verkon infrastruktuuria 

ja olemassa olevia laskutusjärjestelmiä. (Cortimiglia et al. 2011, s. 52) 
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Apple haastoi tämän operaattoreiden hallinnoiman liiketoimintamallin 

kiinnittämällä erityistä huomiota jakeluun. App Storen jakelukanava hyödynsi 

Applen vahvaa mainetta, iPhone -puhelinta ja menestyvää iTunes -alustaa ja sitoi 

liiketoiminnan arvolupauksen iTunesin sisällönjakeluun ja laskutukseen. Vaikka 

Apple kopioikin japanilaisen matkapuhelinverkko-operaattorin, NTT DoCoMon, 

menestyvän sisällönjakelumallin, oli sillä kuitenkin paremmat edellytykset 

markkinoilla. Keskittymällä yhteen laitetyyppiin Apple pystyi tarjoamaan 

korkealaatuisen standardin sisällölle ja jopa mahdollistamaan sisällönkehittämisen 

kolmansille osapuolille (Cortimiglia et al. 2011, s. 53). Käytännössä App Store 

käänsi älypuhelinmarkkinoita hallinneen sisällön, laskutuksen, kehittämisen ja 

markkinoinnin ylösalaisin. 

 

Applen sisältö erosi operaattoreiden tarjoamasta sisällöstä merkittävästi siksi, että 

Apple hyödynsi ensimmäisenä älypuhelimen ominaisuuksia ja kykyjä, siinä missä 

portaalit pyrkivät vain kääntämään tietokoneiden selaimille suunnatun sisällön 

mobiilipäätteen ruudulle. Apple tarjosi loppukäyttäjälle mahdollisuuden 

laskutukseen joko luottokortilla, Paypal -ohjelmalla tai tilisiirrolla, siinä missä 

operaattorit lisäsivät portaalin palveluiden kustannukset loppukäyttäjän 

puhelinlaskuun. Avoin sisällönkehittäminen mahdollisti sovelluskehittäjille 

ympäristön, jossa toimia. Kehittäjät saisivat 70% sovelluksen tuottamasta 

liikevaihdosta ja loppu 30% menisi Applelle. Tämä julkaisumalli johti "avoimen 

puutarhan" malliin, jossa alustan omistajalla on vähemmän vaikutusvaltaa 

loppukäyttäjälle tarjotun sisällön ja palveluiden suhteen. Lisäksi asiakassuhteet 

luotiin sisällöntarjoajan ja loppukäyttäjän välillä. Avoimuudestaan huolimatta 

Apple onnistui kuitenkin ylläpitämään korkean laatutason kehitysympäristön 

tiukoilla rajauksilla ja säännöillä. Operaattoreiden "aidatun puutarhan" mallissa 

sisältöä kontrolloitiin kumpaankin suutaan, sekä loppukäyttäjän että kolmansien 

osapuolien kuin myös sisällöntuottajien suuntaan. Applen malli myös esti 

käyttäjälle haitallisen markkinoinnin, jossa käyttäjä luulee tilaavansa esimerkiksi 

soittoääneen, mutta päätyykin kestotilaajaksi palveluun, jossa soittoääniä 

laskutetaan kuukausipohjaisesti operaattorin puhelinlaskulla. (Cortimiglia et al. 

2011, s. 51) 
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Käytännössä Applen iPhonen liiketoimintamalli johti operaattorit ahtaalle. Niiltä 

poistui kyky laskuttaa loppuasiakasta ja kontrolloida sisältöä. Uusi 

liiketoimintamalli myös mahdollisti täysin uudenlaisen markkinan syntymisen 

(Cortimiglia et al. 2011, s. 51). Yritykset voisivat rakentaa oman liiketoimintansa 

pelkästään App Storen jakelukanavan ympärille. 

 

2.1.1 Jakelukanavat 
 

Osterwalderin ja Pigneurin (2010 s. 26) liiketoimintakanvaasin (kuvassa 1) 

kanava kuvaa sitä, kuinka yritys kommunikoi ja tavoittaa asiakassegmenttinsä 

toimittaakseen arvolupauksen. Kanavat kasvattavat asiakkaiden tietoisuutta 

yrityksen tuotteista ja palveluista. Ne auttavat asiakkaita arvioimaan yrityksen 

arvolupauksen, mahdollistavat ostotapahtuman ja tarjoavat myynninjälkeisen 

asiakastuen (Osterwalder ja Pigneur 2010, s. 26). 

 

Kanavilla on viisi ilmeistä vaihetta: tietoisuus (awareness), evaluointi 

(evaluation), ostaminen (purchase), toimitus (delivery) ja jälkimyynti (after sales). 

Jokainen kanava kattaa joko jonkin tai kaikki näistä vaiheista. Oikean 

kokoonpanon löytäminen on välttämätöntä, jotta asiakkaiden tarpeet saadaan 

tyydytettyä. Yritys voi tavoittaa asiakkaat joko oman tai kumppanin kanavan 

kautta, tai molempien. Omat kanavat voivat olla suoria, kuten yrityksen oma 

myynti tai oma verkkosivusto tai epäsuoria, kuten omat jälleenmyyntiliikkeet. 

Kumppaneiden kanavat katsotaan aina epäsuoriksi ja ne voivat olla hyvinkin 

erilaisia. Kumppaneiden kanavat johtavat yleensä pienempiin marginaaleihin, 

mutta ne myös mahdollistavat kumppanin vahvuuksien tarjoamat hyödyt. 

Haasteena onkin löytää sopiva yhdistelmä, joka takaa hyvän asiakaskokemuksen 

ja maksimoi tuotot. (Osterwalder ja Pigneur 2010, s. 27) 

 
Käytännössä Apple synnytti nykyisen mobiilin jakelukanavan käsitteen App 

Storen lanseeraamisen yhteydessä 10. heinäkuuta 2008 (Apple 2008; Osterwalder 

ja Pigneur, 2010, s. 46). App Storesta ja sen kilpailijoista, Windows Phone 

Marketplacesta ja Google Playstä puhutaan yleisesti termillä jakelukanava, vaikka 

Osterwalderin ja Pigneurin (2010 s. 26) kanvaasin määritelmällä App Store 
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kanavana kattaa jakelun lisäksi niin viestinnän kuin myynninkin. Jakelukanava 

mahdollistaa myös Osterwalderin ja Pigneurin kanavien vaiheet: tietoisuuden, 

evaluoinnin, ostamisen, toimittamisen ja jälkimyynnin, vaikka niitä tuetaankin 

ulkoisesti esimerkiksi myymällä iTunes -lahjakortteja tavarataloissa ja 

mainostamalla kolmannen osapuolen sovelluksia Internetissä. Älypuhelimella, oli 

kyseessä sitten iPhone, Android tai Windows Phone, voi nykyään selata 

(tietoisuus ja arviointi), ostaa ja ladata (ostaminen ja toimitus) sovelluksia ja 

musiikkia suoraan jakelukanavasta eli kauppapaikasta. Jakelukanava jopa 

huolehtii jälkimyynnistä ilmoittamalla käyttäjälle älypuhelimen kautta, kun 

päivityksiä tai lisäpalveluita sovellukseen on saatavilla (Apple 2014). 

 

Hyvin pian App Storen lanseeraamisen jälkeen kilpailijat heräsivät muuttuneeseen 

markkinatilanteeseen. Ensimmäisenä kilpailijoista reagoi Googlen omistama 

Android. Android Market julkaistiin elokuun 28. päivä vuonna 2008. Käyttäjille 

palvelu avautui saman vuoden lokakuussa. Android Market noudatteli App Storea 

tarjoamalla mahdollisuuden sovellusten, musiikin, ja kirjojen jakeluun. 

Jakelukanava mahdollisti kuitenkin ensin vain ilmaisten ohjelmien levittämisen. 

Maksullisten sovellusten tuki avattiin vaiheittain helmikuusta 2009 alkaen ja 

lokakuussa se kattoi jo 29 maata. Maaliskuussa 2012 kauppapaikka nimettiin 

Google Playksi. (Wikipedia 2014) 

 

Windows Phone Marketplace lanseerattiin Windows Phone 7:n yhteydessä 

lokakuussa 2010, yli kaksi vuotta Applen App Storen ja Googlen Google Playn 

jälkeen (Wikipedia 2014). Helmikuussa 2011 Nokia ja Microsoft ilmoittivat 

yhteistyöstään, jonka seurauksena Nokia ottaa Microsoftin kehittämän Windows 

Phonen älypuhelintensa ensisijaiseksi käyttöjärjestelmäksi (Moisio 2011). 

Elokuussa 2012, Microsoft muutti kaupan nimen vastaamaan paremmin 

Microsoftin brändiä ja kaupan nimeksi tuli Windows Phone Store. Syyskuussa 

2013 Microsoft ja Nokia tiedottavat yrityskaupasta, jossa Microsoft ostaa Nokian 

puhelinliiketoiminnan. Kaupan tavoitteena on kiihdyttää Microsoftin 

markkinaosuutta ja liikevoiton kasvua matkaviestimissä nopeamman innovaation, 
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suurempien synergioiden, yhtenäisen brändin ja markkinoinnin avulla (Nokia Oyj 

2013;Wikipedia 2014). 

2.2 Ekosysteemit 
 

Jakelukanavat ovat osa liiketoiminnan ekosysteemiä. Liiketoiminnan 

ekosysteemillä tarkoitetaan yritysten, tavaroiden ja palveluiden muodostamaa 

taloudellista kokonaisuutta, jossa kukin taho on samalla ekosysteemin jäsen. 

Tähän jäsenorganismiin katsotaan kuuluvaksi myös toimittajat, tuottajat, 

kilpailijat ja muut sidosryhmät. Yhteisön jäsenet kehittävät kykyjään ja roolejaan 

yhteisössä ja yhdestä tai useammasta jäsenestä muodostuu joksikin aikaa yhteisön 

johtohahmo. Johtajan rooli on arvostettu, sillä se mahdollistaa jäsenten yhteisen 

vision luomisen ja tukevien roolien löytämisen. (Moore 1993, s. 75-76) 

 

Digitaalinen ekosysteemi on infrastruktuuri, joka tukee digitaalisten 

komponenttien ja tiedon kuvaamista, koostumusta, evoluutiota, integrointia ja 

jakelua. Huaiguo Fu (2006, s. 1) määrittelee digitaalisen ekosysteemin 

seuraavasti: “Digitaalinen ekosysteemi on digitaalinen ympäristö, joka on täytetty 

digitaalisilla lajeilla tai digitaalisilla komponenteilla, joita voivat olla 

sovelluskomponentit, sovellukset, palvelut, tieto, liiketoimintaprosessit tai –mallit, 

opintokokonaisuudet, sopimusperusteiset viitekehykset, laki ja niin edelleen”. 

Digitaalinen komponentti on mikä hyvänsä hyödyllinen idea, joka ilmaistaan 

muodollisella tai luonnollisella kielellä, kuljetetaan digitalisoituna ekosysteemin 

sisällä ja prosessoidaan koneellisesti tai ihmisten toimesta (Fu 2006, s. 1). 

 

Mobiili ekosysteemi on digitaalisen ekosysteemin alakäsite, joka koostuu 

elementeistä, joita ovat laitteet, mobiiliverkko ja sovelluskaupan infrastruktuuri. 

Mobiilin ekosysteemin yhteydessä on tärkeää ymmärtää, kuinka yksittäinen 

sovelluskehittäjä ja pienet yritykset ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja luovat 

liiketoimintaa yhdessä muiden yritysten kanssa tässä digitaalisessa 

ekosysteemissä (Karhu et al. 2013, s. 319). Karhu, Tang ja Hämäläinen (2013, s. 

322) ovat mallintaneet mobiilin ekosysteemin käsitteen, kuvassa 2. Malli koostuu 

sovelluskehittäjistä, käyttäjistä ja kauppapaikasta. Tärkein tekijä mallissa on 
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kauppapaikka, jonka ympärille malli rakentuu. Kehittäjät kehittävät ja julkaisevat 

uusia sovelluksia. Vastaavasti käyttäjät etsivät, lataavat ja ostavat sovelluksen. 

Siniset viivat kuvaavat yritysten kontrolloimia osia ekosysteemissä, punaiset 

käyttäjien ja vihreät sovelluskehittäjien. Kuvassa 2 sekä käyttäjien että kehittäjien 

toiminta on numeroitu kuvaamaan tapahtumien osoittamaa järjestystä. (Karhu et 

al. 2013, s. 322) 

 

 
Kuva 2. Käsitteellinen malli mobiilista ekosysteemistä (Lähde: Karhu, Tang ja 

Hämäläinen) 

 

Moore (1993, s. 77) määrittelee liiketoiminnan ekosysteemille neljä elinkaaren 

vaihetta: syntymisen, laajentumisen, arvovallan ja uusiutumisen. Syntyvaiheessa 

liiketoiminnan ekosysteemin tulisi keskittyä asiakkaiden tarpeiden 

määrittämiseen. Usein yritykset, jotka osaavat parhaiten määrittää ja toteuttaa 

asiakkaan arvolupauksen, menestyvät tässä vaiheessa. Syntyvaiheessa myös 

yhteistyön merkitys on tärkeä. Kumppanit auttavat arvolupauksen 
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muodostamisessa ja arvolupauksesta tulee asiakkaalle tarjottava kokonaisuus. 

(Moore 1993, s. 76-83) 

 

Laajentumisvaiheessa ekosysteemi kasvaa saavuttaakseen kriittisen massan ja 

ekosysteemin rinnalle syntyy kilpailevia ekosysteemeitä. Taistelu 

markkinaosuuksista voi muuttua aggressiiviseksi, kun kukin ekosysteemi yrittää 

painostaa toimittajia ja asiakkaita liittymään mukaan. Laajentumisvaihetta 

määrittelee kaksi olosuhdetta. Ensinnäkin liiketoimintakonseptin tulee tuottaa 

arvoa suurelle osalle asiakkaita ja toiseksi, konseptin tulee skaalautua 

tavoittaakseen laajat markkinat. Arvovaltavaiheessa liiketoiminnan ekosysteemin 

tulisi innovoida ja tarjota houkutteleva visio, joka rohkaisee muita ekosysteemin 

jäseniä kehittämään ja parantamaan ekosysteemiä. Jäsenyritysten tulee osoittaa 

myös hyödyllisyytensä yhteisölle säilyttääkseen neuvotteluasemansa yhteisössä. 

(Moore 1993, s. 76-83) 

 

Uusiutumisvaiheessa ekosysteemin tulisi tuottaa uusia ideoita, jotta ekosysteemi 

ei muutu vanhanaikaiseksi (Karhu et al. 2013, s. 321). Kilpailevat ekosysteemit ja 

innovaatiot voivat huojuttaa yhteisön asemaa. Äkilliset muutokset ympäristössä, 

kuten lainsäädäntö, asiakkaiden ostotottumukset tai makroekonomiset olosuhteet, 

pakottavat ekosysteemin varautumaan välttämättömään: uusiutumaan tai 

kuolemaan. Ekosysteemin menestys aikaisemmissa vaiheissa ei takaa 

kuolemattomuutta. (Moore 1993, s. 76-83) 

 

Taulukko 1. Liiketoiminnan ekosysteemin evoluutiovaiheet (mukaillen Moore 

1993 s. 77) 
 Kilpailuhaasteet 

Syntymä Suojaa ideoitasi muilta samanlaisten palveluiden tuottajilta. Sido johtoasiakkaat, 

avaintoimittajat ja tärkeät kanavat ekosysteemiisi. 

Laajentuminen Kukista vaihtoehtoiset implementoinnit samasta ideasta. Varmista, että lähestymistapasi on 

markkinoiden standardi dominoimalla avainmarkkinasegmenttejä. 

Arvovalta Ylläpidä vahva neuvotteluasema suhteessa muihin ekosysteemin pelaajiin, mukaan lukien 

asiakkaat ja arvostetut toimittajat. 

Uusiutuminen Estä innovaattoreita luomasta muita ekosysteemeitä ylläpitämällä korkeaa kynnystä ja korkeita 

vaihtokustannuksia lisäajan saavuttamiseksi. 
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Karhun, Tangin ja Hämäläisen (2013, s. 329) tutkimuksen mukaan Windows 

Phone on vielä pioneerivaiheessa. Se on juuri tullut markkinoille alustallaan ja 

kauppapaikallaan. Google Android on ollut markkinoilla jo jonkin aikaa, mutta 

Google pyrkii laajentumaan valmistajien ja operaattoreiden avulla. Apple on 

mobiilin ekosysteemin suunnan näyttäjä ja sijoittuu arvovalta –vaiheeseen. Nokia 

oli älypuhelinsovellusten markkinajohtaja, mutta Applen ja muiden yritysten 

kilpailun vuoksi, se sijoittui uusiutumisvaiheeseen, ennen kuin Microsoft osti sen 

puhelinliiketoiminnan. (Karhu et al. 2013, s. 329; Nokia Oyj 2013) 

 

Liiketoiminnan ekosysteemi on viitekehys, jonka avulla yritysjohtajat voivat 

suunnitella strategisia muutoksia kyseenalaistamalla yritystensä nykytilanteen tai 

asemansa ekosysteemissä. Onko yrityksellä käytössään parhaat toimittajat ja 

partnerit? Onko yritys panostanut lupaavimpiin ideoihin? Ja miten yritys säilyttää 

neuvotteluasemansa yhteisössä varmistaakseen riittävät tulovirrat? Tärkeää on 

myös tunnistaa ne tekijät, jotka muuttavat oman ekosysteemin vanhanaikaiseksi. 

Syntyykö alalle uusia ekosysteemeitä ja millaisia jäseniä nämä edellyttävät? 

(Moore 1993, s. 86) 

2.3 Liiketoimintaympäristö 
 

Sovelluskehittäjät ovat osa ekosysteemiä tai jopa useamman eri ekosysteemin 

osia. Jokaisella ekosysteemin jäsenellä on oma liiketoimintamallinsa, mutta 

samalla ne jakavat verkoston kautta yhteisen liiketoimintamallin. Verkoston 

liiketoimintamallissa kilpailu tapahtuu ekosysteemien välillä. Yritykset jakavat 

yhteisen tavoitteen ja ansaintamallin, joka perustuu ratkaisujen tuottamiseen. 

Yritystasolla liiketoimintamallia tarkastellaan usein yhden keskeisen toimijan 

näkökulmasta. Yritys voi kuitenkin toteuttaa liiketoimintaansa useamman 

liiketoimintamallin avulla. (Koivuniemi 2014, s. 9; Hietala 2011, s. 28) 
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Kuva 3. Ekosysteemin ja liiketoimintamallin yhteys (mukaillen Hietala 2011 s. 

28) 

 

Liiketoimintamallin toimintaan vaikuttaa ympäristössä tapahtuvat muutokset. 

Kilpailukykyinen liiketoimintamalli voi vanhentua nopeasti. Jatkuva ympäristön 

tarkkailu onkin tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin, sillä talouden näkymät 

monimutkaistuvat ja niihin liittyy suurempi epävarmuus. Ympäristöä voidaan 

tarkastella esimerkiksi markkina- ja toimialavoimien, avaintrendien ja 

makrotaloudellisten voimien kautta ja tulevaisuudesta voidaan luoda hypoteeseja 

tai skenaarioita, joiden avulla liiketoimintamallia voidaan kehittää ja päivittää 

(Osterwalder ja Pigneur 2010, s. 200 - 210). 

 

Jokainen sovelluskehittäjä, oli kyseessä sitten pieni tai suuri yritys, tai jopa 

yksittäinen henkilö, tekee päätöksen siitä, missä ekosysteemeissä se on mukana. 

Mobiilisovelluksia tuottava Start-up –yritys on suurten kysymysten äärellä. Se on 

vasta valitsemassa ekosysteemiä ja hiomassa liiketoimintamalliaan. Mihin 

ekosysteemiin Start-up –yrityksen kannattaisi hakeutua ja miten arvioida olemassa 

olevien ekosysteemien ominaisuuksia, liiketoimintaympäristöä ja tulevaisuuden 

edellytyksiä?  
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3 KAUPPAPAIKAT 

3.1 Ominaispiirteet 
 

Jakelukanavista puhutaan yleisesti myös kauppapaikkoina. Yhteistä kaikille 

kauppapaikoille on sovellusten alhainen hinta tai ilmaisuus. Arvion mukaan 90% 

käytössä olevista sovelluksista vuonna 2013 oli ilmaisia (Gordon 2013). App 

Storen sovelluksen tämänhetkinen (huhtikuu 2014) keskiarvohinta on 1.31 

dollaria (App Store Metrics 2014). Alhainen hinta tarkoittaa sitä, että 

myyntimäärien täytyy olla suuria. Ilmaisuus taas johtaa siihen, että muita 

ansaintamalleja täytyy kehittää, mikäli halutaan kassavirtaa. 

 

Kauppapaikkojen sovellukset voidaan jakaa yritys- ja kuluttajatuotteisiin. B2B 

(business to business) -sovellukset eli yrityssovellukset tukevat yrityksen sisäisiä 

liiketoimintaprosesseja, kuten varastointia, myynnin automatisointia tai 

asiakassuhteiden hallintaa. B2C (business to consumers) -sovellukset eli 

kuluttajasovellukset täyttävät yksittäisen kuluttajan tarpeita. Kuluttajasovellukset 

voidaan lisäksi luokitella sisältö-, markkinointi- tai palvelukeskeisiin sovelluksiin. 

Sisältökeskeiset sovellukset täyttävät kuluttajan tiedon, viihteen, viestinnän, 

tuottavuuden tai sosiaalisuuden tarpeet. Tällaisia ovat esimerkiksi pikaviestit, 

sähköposti ja sosiaalisen median sovellukset. Markkinointilähtöisiä sovelluksia 

käytetään yritysten brändin mainostamiseen tai promootioon ja palvelukeskeiset 

sovellukset antavat käyttäjien suorittaa tehtäviä, kuten aikataulun tarkistamisen, 

teatterilipun varaamisen tai tuotteen ostamisen. (Cortimiglia et al. 2011, s. 52) 

 

Menestyneen sovelluskehittäjän Chad Muretan (2012, s. 41-42) jaottelu on 

tiukempi. Hän jakaa App Storen sovellukset kahteen ryhmään: viihdesovelluksiin 

ja hyötysovelluksiin. App Storen omilla kategorioilla, joita ovat pelit, viihde, 

hyöty ja tuottavuus, ei ole mitään tekemistä tämän lajittelun kanssa. 

Viihdesovellukset ovat Muretan mukaan hauskoja ja vaativat käyttäjältä hyvin 

vähän aivotyötä. Niitä voi käyttää ajan tuhlaamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi 

pelit, arvoitukset ja pähkinät, erilaiset älykkyystestit, simulaattorit ja 

pilailusovellukset. 75% App Storen top 100 maksullisista sovelluksista on tällä 
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jaottelulla viihdesovelluksia. Vain 10% kaikista top 100 sovelluksista, sekä 

maksullisista että ilmaisista, on hyötysovelluksia. Hyötysovellukset tekevät 

elämästä helppoa ja jokapäiväisten askareiden suorittamisesta mukavaa. 

Esimerkiksi sovellukset, kuten taskulamppu, ruokalista, dieettiseuranta ja 

valuuttamuunnin ovat hyviä esimerkkejä hyötysovelluksista. Hyötysovellukset 

ovat levittäytymässä laajemmalle, kun yritykset pyrkivät luomaan sovelluksia 

vastaamaan paremmin asiakkaittensa tarpeita mobiiliympäristössä. Nämä 

hyötysovellukset suunnitellaan tukemaan yritysten olemassa olevaa liiketoimintaa 

tai brändin vahvistamista. (Mureta 2012, s. 41-42) 

 

Yhteistä kauppapaikoille on myös sovellusten myynnistä saatujen tulojen 

jakaminen kehittäjän ja kauppapaikan kesken. Sovelluskehittäjät kokevat niin 

kutsutun 30/70 -säännön reiluksi, jossa kauppapaikka veloittaa 30% jokaisesta 

myydyn sovelluksen hinnasta ja kehittäjälle jää 70% (Apple 2014). Kilpailijat 

ovat omaksuneet toimintamallin Applelta ja siitä onkin muodostunut alan 

standardi. 

 

Kyse ei enää ole myöskään pelkistä älypuhelimista päätelaitteina, vaan koko 

digitaalisen elämyksen tuottamisesta. Kaikki suurimmat toimijat, Apple, Google 

ja Microsoft ovat yhdistäneet kauppapaikkansa osaksi suurempaa kokonaisuutta. 

Applen käyttäjät hyötyvät yhdistämällä iCloud -palvelun, Google luottaa Google -

tiliin ja Microsoft Microsoft -tiliin, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä Windows 

Live ID (Apple 2014, Google 2014, Microsoft 2014). Yhteistä kaikille on myös 

se, että ne tarjoavat mahdollisuuden pilvipalveluihin. ”Pilvipalvelut ovat 

palveluntarjoajan IT-resurssien, kuten ohjelmistojen, laitteiston tai palveluiden, 

dynaamista tarjoamista asiakkaiden käyttöön Internetin välityksellä” (Salo 2010, 

s. 16). Käytännössä tämä tarkoittaa kuvien, musiikin ja dokumenttien käyttöä 

kaikilta laitteilta, kuten älypuhelimesta, tietokoneesta tai tabletista (Apple). 

Kuluttajien on yhä vaikeampi siirtyä käyttämään kilpailijan ympäristöä, oli 

kyseessä sitten puhelin tai kannettava tietokone, sillä koko digitaalisen historian 

siirtäminen on osoittautunut haastavaksi. 
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3.2 Merkittävimmät erot 
 

Vaikka yhtäläisyyksiä on paljon, eroavat kauppapaikat toisistaan merkittävästi. 

Holzer ja Ondrus (2009 s. 3-5) ovat tutkineet älypuhelinten jakelukanavia 

sovelluskehittäjän näkökulmasta. He jakavat yritysten sovelluskehityksen 

avoimeen ja suljettuun sen mukaan, miten sovelluskehityspaketti (englanniksi 

SDK) on rajattu. Suljetussa teknologiassa, niin kutsutussa, katedraalimallissa, 

alustan tarjoaja kontrolloi kaikkia alustaan liittyviä strategisia päätöksiä. 

Avoimessa teknologiassa, eli basaarimallissa, alustat myöntävät kehittäjille 

pääsyn kaikkiin sovelluskehityspaketin osiin ja käyttöjärjestelmän (englanniksi 

OS) lähdekoodiin. Basaarimallissa alustalla ei ole yhtä keskitettyä vastuutahoa. 

Avoin teknologia rohkaisee kehittäjiä yhteisöllisyyteen ja lopputuloksena sekä 

käyttöjärjestelmän että sovellusten kehitys- ja ylläpitokustannukset keventyvät. 

(Holzer ja Ondrus 2009, s. 3) 

 

Kauppapaikat eli portaalit voidaan jakaa hajautettuihin ja keskitettyihin. 

Hajautetussa ympäristössä sovelluskehittäjät voivat vapaasti jakaa sovelluksiaan 

missä hyvänsä kolmannen osapuolen portaalissa. Keskitetyssä portaalissa yksi 

ainoa portaali on pääportaali, jossa kaikki sovellukset julkaistaan. Tämä 

lähestyminen tuo portaalin tarjoajalle kilpailuetua. Kuluttajat voivat helposti etsiä 

ja ladata sovelluksia. Keskitetyissä portaaleissa on kuitenkin eroja. Apple luottaa 

yksilöllisen ja eksklusiivisen portaalin voimaan, jossa on tiukka sovellusten 

arviointiprosessi, kun taas Google ei rajoita sovellusten julkaisua, vaan luottaa 

siihen, että kuluttajat tekevät lopullisen päätöksen asiattomista tai huonolaatuisista 

sovelluksista. (Holzer ja Ondrus 2009, s. 25) 

 

Myös laitekannassa on eroja. Yritykset voivat valita, sallivatko he 

käyttöjärjestelmänsä käytön useiden eri valmistajien puhelimissa. Apple panostaa 

yhtenäiseen laitekantaan siinä missä muiden toimijoiden laitekanta on 

moninainen. Jotkut yrityksistä keskittyvät ydinliiketoimintaansa, kuten 

käyttöjärjestelmän kehittämiseen ja ohjelmointitukeen, toiset taas integroivat 

kaikki jakeluprosessin elementit kokonaisuudeksi. Holzer ja Ondrus (2009, s. 27) 
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luokittelevat alustat jakeluprosessin mukaan neljään ryhmään: täydellinen 

integrointi, portaali-integrointi, laitekannan integrointi ja integroimattomuus. 

Täysin integroitu alusta hyötyy siitä, että se voi hallita koko jakelukanavan 

tuottoja. Applen integraatioaste on korkea: se tuottaa laitteen, jonka päällä sen 

käyttöjärjestelmä toimii ja omistaa portaalin, jonka kautta sovellukset jaetaan. 

Lisäksi iTunesin avulla Apple toimii sisällöntarjoajana. Portaali-integraatiossa 

keskitytään sovelluskehitykseen ja myyntiin. Google ei valmista matkapuhelimia, 

joissa sen käyttöjärjestelmä Android pyörii. Laitekannan integroinnissa alustan 

tarjoajat myös valmistavat laitteita, mutta eivät ole mukana 

portaaliliiketoiminnassa. Esimerkiksi amerikkalainen Blackberry, jolla on noin 

kahden prosentin markkinaosuus älypuhelinmarkkinoista, valmistaa puhelimia, 

mutta ei itse tarjoa portaalia sovelluksille. Integroimattomuus kuvasi Microsoftin 

aiempaa toimintaa. Se ei valmistanut puhelimia, eikä tarjonnut jakelukanavaa. 

Ostettuaan Nokian matkapuhelintoiminnan syksyllä 2013, Microsoftin integrointi 

on muuttunut lähemmäs portaali-integrointia. Microsoft valmistaa itse laitteensa 

Nokian avulla, mutta sallii myös muiden laitevalmistajien hyödyntää 

kehittämäänsä käyttöjärjestelmää (Wikipedia 2014). Lisäksi Windows Phone 

Store on alustansa ainoa kauppapaikka sovelluksille. (Holzer ja Ondrus 2009 s. 3-

6) 

 

Huomioitavaa on se, että kellään toimijoista ei ole samanlaista mallia, kun 

tarkastellaan kauppapaikkoja teknologian, portaalin, laitekannan ja integroinnin 

näkökulmasta. Suurimpien toimijoiden erot Holzerin ja Ondruksen (2009, s. 28) 

jaottelulla on listattu taulukkoon 2 alla. 

 

Taulukko 2. Kauppapaikkojen erot Holzerin ja Ondruksen (2009, s. 28) 

luokittelua mukaillen 
Alusta	   Teknologia	   Portaali	   Laitekanta	   Integrointi	  

Apple Suljettu Keskitetty Yhtenäinen Täysi 

Google Avoin Keskitetty Moninainen Portaali 

Microsoft Suljettu Keskitetty Moninainen Portaali 

 



 
 
 

22 

Myös Yamakami (2011) on tutkinut kauppapaikkojen eroja. Hän nostaa yhtälailla 

esiin laitekannan yhtenäisyyden ja käyttöjärjestelmän avoimuuden, mutta näiden 

rinnalle myös hinnoittelun. Apple pyrkii sitomaan loppukäyttäjän Applen 

huippuluokan (englanniksi high end) käyttökokemukseen ja näin se pystyy 

veloittamaan korkeampia sovellushintoja kuin Google Play. Androidin puutteet 

liittyvät hinnoitteluun, mutta kasvava sovellusten sisällä tapahtuva mainostaminen 

voi helpottaa ilmaisten sovellusten ansaintalogiikkaa myös Androidin puolella. 

(Yamakami 2011, s. 887) 

 

Applen ekosysteemissä sovelluskehittäjien taakka on kevyempi laitekannan 

yhtenäisyyden vuoksi. Android vaatii sovellusten kehittäjiltä enemmän työtä, sillä 

Android –käyttöjärjestelmää voidaan käyttää useiden eri laitevalmistajien 

laitteissa, mikä johtaa siihen, että samasta sovelluksesta joudutaan tekemään 

useita eri versioita eri laitteille. Androidin vahvuus on kuitenkin sen avoimuus ja 

edullisuus, mikä takaa käyttöjärjestelmälle suuremman peiton markkinoilla. 

(Yamakami 2011, s. 887) 

 

Karhu, Tang ja Hämäläinen (2013) ovat tutkineet mobiilien ekosysteemeiden 

eroja kilpailukyvyn ja yhteistyön näkökulmasta. Analyysin mukaan Apple on 

valinnut selkeästi muista erottautuvan strategian. Applen kilpailukyky on suuri. Se 

tarjoaa itse tuotteet ja palvelut eli kilpailee monilla oman ekosysteeminsä alueilla. 

Tämä muodostaa epäterveen tilanteen ekosysteemin kolmansille osapuolille, jotka 

haluavat tehdä liiketoimintaa ekosysteemin kanssa, koska he joutuvat 

kilpailemaan sellaisen tahon kanssa, joka hallitsee ekosysteemin sääntöjä. 

Googlen strategia on yhteistyökykyisin. Se tarkoittaa sitä, että Google tarjoaa 

enemmän liiketoimintamahdollisuuksia muille kolmannen osapuolen yrityksille 

ekosysteemissä. Microsoft on uusi tulokas ja sijoittuu analyysin mukaan johonkin 

Applen ja Googlen välimaastoon. (Karhu et al. 2013, s. 329) 

3.3 Menestystekijät 
 

Yamakami (2011) on tutkinut mobiilin jakelukanavan menestykseen vaikuttavia 

tekijöitä liiketoimintamallin näkökulmasta. Hän jakaa tekijät teknologisiin, 
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taloudellisiin ja vastaanottamiseen. Teknologisia tekijöitä ovat 

ohjelmistokehityspaketin tarjoamat mahdollisuudet kehittämiseen, tekniseen 

tukeen ja laitekannan yhteensopivuuteen. Taloudellisia tekijöitä ovat laitekannan 

koko ja laskutettava hinta. Vastaanottamiseen liittyvillä tekijöillä tarkoitetaan 

käyttäjän asennetta maksullisia sovelluksia kohtaan sekä käyttäjän yhteisön 

verkoston kykyä hyödyntää maksullisten sovellusten käyttöä markkinoinnissa. 

(Yamakami 2011, s. 886) 

 

 
Kuva 4. Yamakamin luokittelu kolmeen ulottuvuuteen 

 

Yamakamin (2011, s. 888) kvalitatiivisen havainnon mukaan kauppapaikkojen 

liiketoimintamallien avaintekijöitä ovat laitekannan monimuotoisuus, sovellusten 

helppo löytäminen, laitekannan suuri koko ja positiivinen asenne maksullisia 

sovelluksia kohtaan. Laitekannan monimuotoisuus on haaste. Se lisää 

epäjohdonmukaisuuksia ohjelman toiminnassa ja kasvattaa kustannuksia sekä 

yhteensovittamistestaamisessa että yhtäaikaisten eri versioiden ylläpidossa. 

Loppukäyttäjien helppo sovellusten löytäminen on avain monien sovellusten 

suosioon. Suurella laitekannalla on suora yhteys liiketoimintamahdollisuuksiin. 

Myös laitekannan ennusteet ovat tärkeitä sovelluskehittäjien päätöksenteossa. 

Kuluttajien asenne maksua kohtaan, oli sitten kyseessä listahinta, sovelluksen 

sisällä tapahtuva maksu (englanniksi in-app -payment) tai mainostaminen, on 

tärkeää tulovirtojen kasvattamismahdollisuuksien vuoksi. Edellä mainitut 

avaintekijät korostavat myös uhkia, joita kauppapaikkojen omistajat voivat 
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kohdata. Yksittäisiä aspekteja on vaikea hallita ja siksi kauppapaikkojen täytyykin 

olla tietoisia haasteista, joita kauppapaikan eri kehitysvaiheisiin liittyy. 

(Yamakami 2011, s. 5) 

 

Cuadrado ja Dueñas (2012) ovat tutkineet kauppapaikkojen menestystekijöitä 

arvoverkon näkökulmasta. Arvoverkkomallissa tunnistetaan avaintoiminnot ja 

suhteet, jotka tuottavat arvon ekosysteemille. Yhteydet toimintojen välillä 

kuvaavat arvon tai tiedon välittämistä. Arvoverkon keskipisteinä toimivat 

sovelluksen tuottaja, kauppapaikka ja kuluttaja. Kauppapaikan arvo mitataan 

sovelluksilla. (Cuadrado ja Dueñas 2012, s. 161-162) 

 

 
Kuva 5. Mobiilikauppapaikkojen arvoverkko Cuadradon ja Dueñasin (2012) 

mukaan 

 

Sovellusten tuottaja eli sovelluskehittäjä (englanniksi Application provider) on 

avain menestykseen arvoverkkomallissa. Sovelluskehittäjän roolia tuetaan 

kahdella lisätoiminnolla: luontityökaluilla ja etäpalveluilla. Luontityökalut ovat 

välttämättömiä, sillä ne mahdollistavat tuottavan kehitysympäristön prosesseineen 

ja tukevat myös teknisten ongelmien ratkaisemisessa. Lisäksi laitteiden jatkuva 

yhteystila luo haasteita luotettavan sisällön ja palvelun ylläpitoon. Tästä syystä 

monet kehittäjät turvautuvatkin etäpalveluiden tarjoajiin (englanniksi remote 
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service providers) ja pilvipalveluihin. Pilvi- ja etäpalveluista onkin tullut 

perustavanlaatuisia tekijöitä monissa sovelluksissa, sillä ne laajentavat sovellusten 

mahdollisuuksia ja samalla pienentävät tietojenkäsittelykustannuksia keskitetyissä 

ratkaisuissa. (Cuadrado ja Dueñas 2012, s. 161-162) 

 

Arvoverkon toisessa päässä on kuluttaja (englanniksi Application consumer), jolla 

on pääsy kauppaan ja joka kuluttaa tuotettuja sovelluksia. Kuluttajasta tulee 

ekosysteemin keskipiste, joka on vuorovaikutuksessa monien agenttien kanssa. 

Sovellukset tavoittavat kuluttajan teknologisen viitekehyksen läpi. Viitekehys 

koostuu laitteista (englanniksi hardware), joihin on asennettu ohjelmisto 

(englanniksi software), joka voi suorittaa sovelluksia ja jolla on lisäksi pääsy 

kauppapaikkaan. Lisäksi laite tarvitsee Internet -yhteyden, joko langattoman 

verkon tai operaattorin matkapuhelinverkkoyhteyden. (Cuadrado ja Dueñas 2012, 

s. 161-162) 

 

Kolmas funktio arvoverkossa on kauppapaikka (Mobile Application Store), joka 

yhdistää perinteisen roolin sisällön kokoajana ja jakelijana. Kauppa muodostaa 

suoran yhteyden kehittäjän ja kuluttajan välillä vähentäen merkittävästi esteitä. 

Kehittäjän näkökulmasta kauppapaikka tuo arvoa integroidun laskutustoiminnon 

kautta. Tämä myös mahdollistaa pienempien toimijoiden tulon markkinoille ja 

edistää rikkaan ekosysteemin muodostumista. Erillisille laskutuspalvelun 

tarjoajille olisi tilaa, mutta kauppapaikka toimii aina välittäjänä tai neuvottelijana. 

Kauppapaikka on avoin markkina, jossa kuka hyvänsä voi menestyä. Markkinat 

ovat kuitenkin äärimmäisen kilpaillut. Tämä korostaa sovellusten löytämisen 

(englanniksi discovery), markkinoinnin ja suosittelemisen merkitystä. (Cuadrado 

ja Dueñas 2012, s. 161-162) 

 

Sosiaalinen verkosto on yksi tärkeä tekijä arvoverkossa, vaikka sitä ei voidakaan 

luokitella toiminnoksi. Sosiaalinen verkosto yhdistää kuluttajat ja kehittäjät. 

Kuluttajat voivat kommunikoida suoraan kehittäjien kanssa, mistä voi syntyä 

hedelmällistä yhteistyötä markkinoinnin ja suosittelun suhteen. (Cuadrado ja 

Dueñas 2012, s. 161-162) 
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Vaaliakseen ekosysteemiään kilpailevien kauppapaikkojen täytyy keksiä keinoja 

arvon tuomiseen alustalleen. Cuadradon ja Dueñasin (2012, s. 166) mukaan 

menestyvän kauppapaikan ekosysteemin luonne riippuu monimutkaisesta 

yhdistelmästä: luottamuksesta, brändistä, alustan palveluista, käyttäjäprofiileista 

ja tuetuista laitteista. Kauppapaikan implementointimallilla on merkittävä 

vaikutus tuloksena syntyvään ekosysteemiin. (Cuadrado ja Dueñas 2012, s. 161-

162) 

 

Onnistunut sisällöntuotanto edellyttää Cuadradon ja Dueñasin (2012) mukaan 

positiivisen kierteen (englanniksi positive feedback loop) luomista tuottajien ja 

kuluttajien välille. Holzer ja Ondrus (2011) ovat määritelleet positiivisen kierteen 

syntymisen seuraavasti: Positiivinen kierre syntyy kaksipuolisista markkinoista, 

jossa kehittäjät ovat toisella ja kuluttajat toisella puolella. Määrän lisäys tai 

vähennys toisella puolella markkinoita johtaa samanlaiseen lopputulokseen 

toisella puolella, toisin sanoen, kuluttajien määrän kasvu tietyllä alustalla, 

portaalilla tai laitteella johtaa kehittäjien määrän kasvuun samaisella alustalla, 

portaalilla tai laitteella. Samoin kun kehittäjien ja sovellusten määrä kasvaa, 

kyseinen alusta, portaali tai laite houkuttelee kuluttajia enemmän. Kehittäjillä on 

siis selkeät perusteet valita jokin tietty alusta, portaali tai laite tavoittaakseen 

mahdollisimman paljon kuluttajia ja vastaavasti kuluttajilla on selkeät perusteet 

valita sellainen laite sellaisella alustalla, johon saa mahdollisimman paljon 

sovelluksia. Tämä mekanismi aiheuttaa, niin kutsutun, positiivisen kierteen, jota 

on kuvattu kuvassa 3. (Holzer ja Ondrus 2011, s. 23-24) 

 

 
Kuva 6. Positiivinen kierre kaksipuolisilla markkinoilla (Holzer ja Ondrus 2011, 

s. 24). 
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Cuadradon ja Dueñasin (2012) mukaan sisältö määrittelee alustan arvon. Mitä 

paremmin kuluttajat omaksuvat alustan, sitä suurempi potentiaali käyttäjäkunnasta 

tulee sisällön tarjonnalle. Tämä lisää alustan arvoa ja edistää käyttäjäkunnan 

kasvua. Mobiilin kauppapaikan innovaatio liittyykin juuri tämän positiivisen 

kierteen hyödyntämiseen sovellusten tuottajilla ja kuluttajilla. (Cuadrado ja 

Dueñas 2012, s. 162) 

 

Cuadrado ja Dueñas (2012) ovat vertailleet App Storea ja Google Playta. 

Kummatkin olivat onnistuneet positiivisen kierteen luonnissa, mutta kummankin 

jakelukanavan taloudellinen luonne oli hyvin erilainen. App Store oli tässä 

tapauksessa houkuttelevampi ja tuottavampi kehittäjille. Eroista johtuen 

kärkisovellukset kummassakin jakelukanavassa hakevat eri asioita. Esimerkiksi 

suosittu suomalainen peli Angry Birds on App Storessa niin kutsuttu Premium -

sovellus ja Google Playssa mainosten tukema (englanniksi ad-supported) sovellus. 

(Cuadrado ja Dueñas 2012, s. 166) 

 

Jakelukanavien luonne vaikuttaa siis sovelluskehittäjien ansaintamalliin. Yritysten 

tuleekin olla tietoisia jakelukanavien ominaisuuksista suunnitellessaan 

ansaintamallia. Millainen ansaintamalli Start-up –yrityksen tulisi valita ja mihin 

jakelukanavaan? 

3.4 Sovellusten ansaintamallit 
 

Kuluttajasovellusten kaupallistamiseen on monia vaihtoehtoja. Suorin malli on 

laskuttaa sovelluksesta kiinteä hinta (Cortimiglia et al. 2011, s. 52). Tätä 

ansaintamallia kutsutaan yleisesti Premium –malliksi (Mureta 2012, s. 153). 

Yleinen harhaluulo on se, että vain maksullisilla sovelluksilla voi tehdä tulosta. 

Usein muilla ansaintamalleilla voi tehdä jopa enemmän tulosta (Mureta 2012, s. 

152). 

 

Osa kehittäjistä tarjoaa riisutumman version sovelluksesta ilmaiseksi, jotta 

käyttäjät voivat kokeilla tuotetta ennen lopullista ostopäätöstä. Ilmaiset 

sovellukset palvelevat monia tarkoituksia. Ne ovat merkittävin liikenteen lähde, 
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ristiin markkinoinnin työkalu ja ne ovat helposti kaupallistettavissa hyödyntämällä 

banneri- ja kumppanuusmainontaa (Mureta 2012, s.153). 

 

Vaihtoehtoisesti kehittäjät voivat myös käyttää niin kutsuttua Freemium -

strategiaa, jossa käyttäjä lataa yksinkertaisemman version sovelluksesta 

ilmaiseksi, mutta kehittyneemmistä ominaisuuksista veloitetaan sovellusten sisällä 

tapahtuvalla (englanniksi in-app) laskutusmekanismilla, jota kutsutaan myös 

mikrotransaktioksi (Cuadrado ja Dueñas 2012, s. 162; Cortimiglia et al. 2011, s. 

51). App Annien (2013, s. 3) analyysin mukaan Freemium –mallien suosio on 

kasvanut vuoden 2013 aikana. Kehittäjät ovat onnistuneet löytämään kannustavia 

ja luovia ratkaisuja sovellusten sisällä tapahtuvaan myyntiin (App Annie 2013, s. 

3). 

 

Yritykset voivat myös myydä korkealuokkaista sisältöä sovellusten kautta. 

Esimerkiksi pelaajat voivat ostaa pelitasoja tai skenaarioita. Uutiskeskeisissä 

sovelluksissa lukijat voivat ostaa yksittäisiä aikakausi- tai sanomalehtiä tai 

aikarajatun jäsenyyden tiettyyn sisältöön (Cuadrado ja Dueñas 2012, s. 162; 

Cortimiglia et al. 2011, s. 51). Jos käyttäjät pitävät sovelluksesta, he ostavat 

lisäominaisuuksia tai -toiminnallisuuksia. Toistuvat ostokset ilmaisen sovelluksen 

sisällä voivat olla tuottavampia kehittäjälle kuin kertamaksut sovelluksesta 

(Mureta 2012, s. 46). Ilmaisten sovellusten kaupallistaminen kuitenkin 

epäonnistuu, jos sovellukset eivät onnistu pitämään käyttäjän mielenkiintoa yllä. 

Käyttäjän mielenkiinnon loppuessa, tyrehtyvät myös tulovirrat (Mureta 2012, s. 

46). 

 

Mainostaminen on myös yksi vaihtoehto kaupallistamiseen. Mainostilaa myydään 

ilmaisiin sovelluksiin, jotka saavuttavat suuren käyttäjämassan. 

Mainostusmenetelmät kehittyvät nopeasti ja trendinä onkin yhä 

monimutkaisemmat ja arvoa tuottavammat mainokset, jotka tukevat sisältöä ja 

pohjautuvat käyttäjien segmentointiin ja profilointiin. (Cortimiglia et al. 2011, s. 

51) 
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Malleja voi myös yhdistää. Ilmaisten sovellusten tarkoitus voi olla pelkästään 

maksullisten versioiden mainostaminen. Esimerkiksi suomalainen Rovio 

hyödyntää pelinsä Angry Birdsin ilmaisversioita käyttäjien ohjaamisessa 

maksullisiin versioihin (Mureta 2012, s. 46). Premium –malli voi myös pyrkiä 

lisätuloihin kumppanuusmarkkinoinnilla (englanniksi affiliate advertising), 

sovelluksen sisällä tapahtuvilla (englanniksi in-app) ostoksilla ja eri kieliversioilla 

(Mureta 2012, s. 153). 

 

Yrityssovellukset ovat usein hyötysovelluksia ja ne suunnitellaan tukemaan 

yritysten olemassa olevaa liiketoimintaa tai tukemaan brändiä (Mureta 2012, s. 

41-42). Yrityssovellusten kaupallistaminen on siis paljolti kiinni yrityksen 

liiketoiminnasta. Tarjotaanko sovellus ilmaiseksi tukemaan olemassa olevaa 

liiketoimintaa vai halutaanko sovelluksen avulla uusia tulovirtoja? Samat 

ansaintamallit ovat käytettävissä oli kyseessä sitten kuluttaja- tai yrityssovellus. 

 

Kauppapaikkojen ympärille on syntynyt myös rinnakkaisia liiketoimintamalleja: 

mainosmedioita, sovelluksen sisäisiä (in-app) mainoksia ja maksuja sekä 

sosiaalisia verkostoja viraalia markkinointia varten (Yamakami 2011, s. 888). 

Taulukossa 3 on listattu rinnakkaisia liiketoimintamalleja ja niiden yleispiirteitä. 

 

Taulukko 3. Kauppapaikkojen rinnakkaisia liiketoimintamalleja 

Malli kuvaus 

Mainostusmedia Sovellusten tarjoajat etsivät hyviä markkinointimedioita. Uudet 

loppukäyttäjät tarvitsevat tietoa, arvosteluja, kommentteja ja 

suosituksia. Tällainen välitys muuttaa liiketoimintaa 

myöhäisemmässä vaiheessa. 

Sovellusten sisäiset maksut 

kolmannen osapuolen 

sovelluksille 

Sovellus voi tarjota markkinointimahdollisuuksia muille kolmannen 

osapuolen sovelluksille, mikäli se tavoittaa suuren määrän 

loppukäyttäjiä. Kun mainostulot kasvavat, sovellus voi siirtyä 

Freemium -malliin, joka kasvattaa käyttäjäkuntaa entisestään. 

viraali markkinointi kolmannen 

osapuolen sovelluksille 

Käyttäjät haluavat jakaa kokemuksiaan. Sosiaalisella verkostolla on 

suuri vaikutus mobiilissa maailmassa. Sosiaalinen verkosto voi 

itsessään myös tarjota alustan sovellukselle, kuten pelille. 
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3.5 Markkinat 
 

Ansaintaan ja menestykseen vaikuttaa moni asia, mutta laitekannan koon 

merkitystä ei voi kyllin korostaa. Vuoden 2013 toisella kvartaalilla 250 

miljoonasta maailmanlaajuisesti myydystä älypuhelimesta, Android, iPhone ja 

Windows Phone kattavat lähes 98% (Singh 2013). Kaikista myydyistä puhelimista 

älypuhelimien osuus oli 55%, mikä oli samalla uusi myyntiennätys. Älypuhelinten 

myynnin oletetaan saavuttavan 1.81 miljardin kappaleen rajan vuonna 2013 

(Gartner 2013). 

 

Googlen Androidilla on suurin markkinaosuus, kun tarkastellaan uusia 

toimitettuja älypuhelimia. 82% toimitetuista puhelimista Q3/2013 oli Androideja, 

12% iPhoneja ja 4% Windows Phoneja (Singh 2013). Markkinoita vauhdittaa 

älypuhelimien hintojen lasku. Vuoden 2013 kolmannella kvartaalilla 

älypuhelimen keskihinta oli 317 dollaria. Hinta on pudonnut lähes puoleen 

kuluneen vuoden aikana, huolimatta siitä, että markkinoille on tullut suuremmalla 

näytöllä varustettuja puhelimia. Myyntihinnaltaan iPhone on selkeästi kallein, 635 

dollaria. Windows Phonen saa 287 dollarilla ja Androidin 268 dollarilla, kun 

tarkastellaan puhelinten keskiarvohintoja (IDC Worldwide Mobile Phone Tracker 

2013). 

 

Markkinaosuus ei kuitenkaan kerro koko totuutta. BI Intelligence (2013) on 

tutkinut älypuhelinten käyttöjärjestelmien maailmanlaajuista laitekantaa. 

Laitekanta kuvaa paremmin ihmisten kädessä olevia puhelimia, kun taas 

markkinaosuus kuvaa myytyjä puhelimia tietyssä ajanjaksossa, yleensä 

kvartaalissa (Heggestuen 2013). Android johtaa myös maailmanlaajuisessa 

laitekannassa. BI Intelligencen mukaan 72% älypuhelinkannasta käyttää 

Androidia maailmanlaajuisesti. IPhonen käyttäjiä on 18%, Blackberryn 4%, 

Windows Phonen 2.9% ja loppu 3.1% jakaantuu muiden laitevalmistajien kesken 

(BI Intelligence 2013). Maakohtaisia eroja on jonkin verran. Näistä 

mielenkiintoisin on Yhdysvaltojen markkinat, jossa iPhone ja Android 

vuorottelevat markkinaosuuden kärkipaikasta (Singh, 2013). Myös laitekannassa 
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ero iPhonen ja Androidin välillä on pienempi Yhdysvalloissa kuin maailmalla 

yleisesti (ComScore 2013). Tammikuussa 2014 Microsoft on uutisoinut 

ohittaneensa iPhonet jopa 24 maassa Microsoftin viestintäjohtaja Christopher 

Floresin antaman lausunnon mukaan Windows Phonella olisi toinen sija 14 eri 

markkina-alueella ja että Microsoft olisi ohittanut iPhonen 24 markkina-alueella. 

Varsinaisia lukuja lausunnon tueksi ei kuitenkaan annettu. (Laakso 2014). 

Markkinaosuuksien uutisointi on muuttunut aggressiiviseksi. Kaikki suurimmat 

toimijat, Apple, Google ja Microsoft, pyrkivät tiedottamaan markkinamuutoksista 

itselleen edullisella tavalla. 

 

Jakelukanavan sovellustuotoissa yritysten järjestys on hieman erilainen. App 

Store ja Google Play kattavat 92% kaikista sovellustuotoista vuonna 2013 

ABIresearchin (2013) arvion mukaan. Itse sovellustuotot vuonna 2013 olisivat 25 

miljardia dollaria, joista älypuhelinsovellusten osuus on 16.4 miljardia ja 

tablettien 8.8 miljardia dollaria. Arvion mukaan 65% kaikista sovellustuotoista 

tulee Applen ekosysteemistä, 27% Androidin ja loput 8% jakaantuvat muiden 

jakelukanavien kesken (ABIresearch 2013). 

 

App Annien (2013) julkaisemat tulokset tukevat myös Applen johtoasemaa. 

Google Play on ohittanut vuonna 2013 App Storen latausten määrässä. 

Samanaikaisesti App Store on kuitenkin onnistunut tuottamaan yli 

kaksinkertaisesti enemmän liikevaihtoa kuin Google Play (App Annie 2013, s. 5). 

 

 
Kuva 7. Sovelluskaupan markkinaosuudet vuonna 2013 ABIresearhin arvion 

mukaan 
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Android johtaa siis markkinoita älypuhelinten käyttöjärjestelmissä ja App Store 

sovelluksissa. Itse älypuhelinmarkkinoita, niin käyttöjärjestelmiä kuin 

sovellusmyyntiä hallitsee siis kolme yritystä: Apple, Google ja Microsoft 

(ABIresearch 2013; BI Intelligence 2013; Gartner 2013). 

 

 
Kuva 8. Älypuhelinten laitekanta ja markkinaosuudet 
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4 START-UP –YRITYS 

4.1 Määritelmä 
 

Stanfordin yliopiston professori ja high-tech Start-up –yrittäjä, Steve Blank (2010) 

on määritellyt Start-up -yrityksen seuraavasti: ”Start-up on organisaatio, joka on 

perustettu etsimään toistettavaa ja skaalautuvaa liiketoimintamallia”. 

Englantilainen pääomasijoittaja ja kirjailija, Paul Graham (2012), kuvailee Start-

upin yritykseksi, joka on suunniteltu kasvamaan nopeasti. Grahamin mielestä uusi 

perustettava yritys ei ole automaattisesti Start-up. Myöskään se, että yritys toimii 

teknologian parissa, on saanut riskirahoitusta tai on onnistunut jonkinasteisessa 

”exitissä”, ei tee yrityksestä Start-uppia. Ainoa olennainen asia on kasvu, jonka 

seurausta on kaikki muu, mikä usein mielletään Start-up –yrityksiin. (Graham 

2012) 

 

Pääomasijoittajien näkökulmasta tarkasteltuna, Start-up on yritys, joka on 

kehittänyt tuotteensa, mutta joka ei vielä tuota liikevaihtoa. Start-up –vaihetta 

edeltää siemenvaihe, jolla tarkoitetaan usein tuotekehitysvaihetta. Siemen- ja 

Start-up –vaiheen yrityksen eroavat toisistaan siinä, että Start-up –yritys on 

kehittänyt tuotteensa, siemenvaiheen yritys ei (Koski 2000 s. 50). Forbes –lehden 

toimittaja, Nathalie Robehmed (2013), kysyi kahdeksalta yrityksen perustajalta, 

miten he määrittelisivät Start-upin. Mielipiteitä oli yhtä monta kuin vastaajiakin, 

mutta yhteistä näkemyksille oli kyky kasvaa (Robehmed 2013). 

 

Sanasta kasvuyritys onkin tullut luonnollinen käännös englanninkieliselle sanalle 

Start-up (Saarinen 2013). Yleisimmät mittarit kasvuyrityksen määritykseen ovat 

henkilöstön tai liikevaihdon kasvu. OECD:n (Organization for Economic Co-

operation and Development) ja EU:n (Euroopan unioni) vakiintuneen määritelmän 

mukaan kasvuyritys työllistää vähintään kymmenen henkeä ja seuraavana 

kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia. 

Joukkoon lasketaan myös yritysostojen kautta kasvaneet yritykset. 

Kasvuyrityksellä voidaan kuitenkin tarkoittaa mitä tahansa nopeasti kasvavaa 
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yritystä, ei pelkästään Start-up -yritystä. Suurehko pörssilistattu yritys on siis yhtä 

lailla kasvuyritys. (Kiljunen & Rikama 2011;Saarinen 2013) 

 

Kasvu- ja Start-up –yritysten lisäksi puhutaan myös gaselliyrityksistä. 

Alkuperäinen gaselliyrityksen määritelmä on peräisin Amerikasta. Birchin (2001, 

s. 28) mukaan yritys, jonka liikevaihto kasvaa vähintään kaksikymmentä 

prosenttia vuodessa neljän perättäisen vuoden aikana ja jonka liikevaihto 

aloitushetkellä on vähintään 100 000 dollaria, on gaselli (Birch 2001, s. 28). Työ- 

ja elinkeinoministeriö tarkoittaa gaselliyrityksellä yritystä, joka kasvaa kolmen 

vuoden aikana vähintään 20 prosenttia vuodessa työllisyydellä mitattuna. 

Määritelmä edellyttää myös, että yrityksessä työskentelee vähintään kymmenen 

henkeä ja se on toiminut enintään kaksi vuotta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). 

Näkemyseroista huolimatta, yhtä mieltä voidaan olla siitä, että kyseessä on 

liikevaihtoaan nopeasti kasvattanut yritys. 

 

Start-up –yritys on usein iältään nuori. Edellä mainituissa kasvu- ja 

gasellisyrityksen määritelmissä yrityksen ikää käsitellään kolmen ja neljän vuoden 

rajoissa. Grahamin (2013) mukaan viisivuotias yritys voi vielä olla Start-up, mutta 

kymmenenvuotias Start-up alkaa kuulostaa jo hieman venähtäneeltä käsitteeltä 

(Robehmed 2013). 

 

Start-up -yritys ei siis välttämättä ole gaselliyritys, mutta hyvin todennäköisesti 

Start-up on kuitenkin vähintään kasvuyritys. Todellisuudessa Start-up –yrityksen 

määrittämiseen ei ole ankaria sääntöjä. Liikevaihto, voitto ja henkilöstöluvut 

vaihtelevat merkittävästi yritysten ja toimialojen välillä. Start-up –yrityksiä siis 

syntyy ja toimii monissa muodoissa ja monissa kokoluokissa. 

4.2 Kasvun haasteet ja mahdollisuudet 
 

Kasvuyrityksen rakentaminen on haaste, jonka jokainen siihen ryhtyvä yrittäjä 

joutuu kohtaamaan. Suurin osa kasvuyrityksistä epäonnistuu (Ghosh 2011, s.1; 

Blank 2013). Yritykset epäonnistuvat, koska ennakointi on puutteellista, ajoitus 

on huono, rahoitus on riittämätön tai liiketoimintasuunnitelmassa ei ole riittävästi 
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liikkumatilaa. Hyvin harvat yritykset saavuttavat alkuperäiset tavoitteensa. 

Epäonnistuminen on normi. (Ghosh 2011, s. 1) 

 

Dorfin (2012) mukaan yritykset epäonnistuvat, koska ne luottavat sokeasti jäykän 

tuotehallinnan ja käyttöönoton menetelmiin. Epäonnistuvissa yrityksissä myös 

perustajan visiolla on vahva rooli liiketoimintastrategian ja 

tuotekehityssuunnitelmien ohjaamisessa ja usein luullaan, että menestys on kiinni 

ainoastaan rahoituksen saannista. Perustajien täytyisikin Dorfin (2012) mielestä 

etsiä toimivaa liiketoimintamallia. Ennen lukittautumista tiettyyn polkuun tai 

tarkkoihin tuotemäärittelyihin tulisi saavuttaa syvällinen näkemys potentiaalisten 

asiakkaiden tarpeista. (Dorf 2012, s. 36-37) 

 

Matikaisen (2007, s. 38-39) mukaan omistajien tahtotila, markkinoiden kasvu ja 

kansainvälistyminen erottavat nopeimmin kasvaneet hitaimmin kasvaneista Start-

up -yrityksistä. Nopeimmin kasvaneet osaavat myös hyödyntää verkostoja ja 

sidosryhmiä muita paremmin. (Matikainen 2007, s. 38-39) Tarjanteen (2007, s. 

13) mielestä taas huippuluokan kasvuyritykset rakentuvat kolmesta palasta: 

kansainvälisesti kilpailukykyisestä innovaatiosta sekä samalle tasolle yltävistä 

yrittäjistä ja riskirahoittajista (Tarjanne 2007, s. 13). 

4.3 Erilaisia Start-up -yrityksiä 
 

Start-up -yrityksiin liitetään paljon erilaisia piirteitä. Niitä kuvataan 

energiapommeiksi, joissa kunnianhimoiset huppareihin sonnustautuneet nuoret 

tavoittelevat nopeaa kasvua ja kansainvälistä menestystä (Kuusela 2013, s. 11-13). 

Piirteistä erityisesti juuri pukeutuminen on saanut huomiota. Kun maailman 

laajimman sosiaalisen verkoston perustaja, Mark Zuckerberg, ilmestyi Wall 

Streetille Facebookin pörssilistautumisen yhteydessä yllään huppari ja tennarit, 

lehdistössä oltiin kiinnostuneempia hänen vaatekaappinsa sisällöstä kuin siitä, 

miten Facebook onnistuisi saamaan tulovirtoja mobiilipäätteistä (Forbes 2012). 

 

Todellisuudessa Start-up -yritykset eroavat toisistaan merkittävästi ihmisten, 

rahoituksen ja strategian suhteen. Blank (2013) on jaotellut Start-up -yritykset 
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kuuteen ryhmään: elämäntapayrittäjät, pienet yritykset, ostettavat, sosiaaliset, 

suuryritys- ja skaalautuvat Start-up -yritykset. Jokaisella näistä on erilaiset 

tavoitteet ja siksi ne edellyttävät erilaisia tiimejä ja rahoitusratkaisuita 

onnistuakseen. (Blank 2013, s. 25-28) 

 

Elämäntapayrittäjät perustavat Start-up -yrityksen elättääkseen itsensä. He 

työskentelevät vain itselleen ja tavoittelevat henkilökohtaista täyttymystä. He 

tekevät töitä intohimosta ja rakkaudesta. Pienet Start-up -yritykset elättävät 

perheitään. Tällaisia ovat esimerkiksi kampaajat, konsultit, puusepät, putkimiehet 

ja kauppiaat. He työllistävät paikallisia tai perheenjäseniä ja heidän 

liiketoimintansa on usein hädin tuskin kannattavaa. (Blank 2013, s. 33-37) 

 

Ostettavat Start-up -yritykset ovat suhteellisen uusi ilmiö. Internet- ja 

mobiilisovelluksia voidaan nykypäivänä rahoittaa kohtuullisen pienellä 

riskirahalla ja usein perustajien luottokortti on riittävä rahoituksen lähde. 

Ostettavat Start-up -yritykset myydään usein suuremmalle yritykselle 5-50 

miljoonalla ja niin perustajat kuin sijoittajat ovat tyytyväisiä. (Blank 2013, s. 33-

37) 

 

Sosiaaliset Start-up -yritykset haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Ne 

ovat muita yrityksiä kunnianhimoisempia ja intohimoisempia ja niiden tavoitteena 

on vaikuttaa. Ne eivät luo omistajilleen vaurautta tai valtaa markkinoita ja hyvin 

usein niiden tavoitteena ei ole edes tuottaa voittoa. (Blank 2013, s. 33-37) 

 

Suuret yritykset pyrkivät varmistamaan paikkansa markkinoilla ja ennakoimaan 

ulkoisia uhkia jatkuvalla innovoinnilla. Olemassa olevien liiketoimintamallien 

hiominen ei riitä takaamaan menestystä. Yritysten sisällä tapahtuva innovointi 

synnyttää uusia liiketoimintamalleja, josta voi syntyä Start-up –yrityksiä. (Blank 

2013, s. 33-37) 

 

Skaalautuvat Start-up -yritykset on perustettu kasvamaan suuriksi. Omistajat 

uskovat muuttavansa maailmaa ja heidän taloudelliset tavoitteensa eivät ole 
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vaatimattomia. Yrityksen ensimmäiset päivät kuluvat toistettavan ja skaalautuvan 

liiketoimintamallin etsimiseen. Skaalautuvuus edellyttää riskirahaa ja usein 

pääomasijoittajat ovatkin kiinnostuneita nimenomaan tämän tyypin Start-up -

yrityksistä. Nämä myös usein keskittyvät teknologiakeskuksiin, kuten 

Piilaaksoon, New Yorkiin, Bangaloreen ja Israeliin. Google, Skype, Facebook ja 

Twitter ovat esimerkkejä skaalautuvista Start-up –yrityksistä. (Blank ja Dorf 

2013, s. 33-37) 

 

Internet on luonut sarjan uusia ja innovatiivisia liiketoimintamalleja. Kaikki 

liiketoiminta verkossa ei kuitenkaan ole skaalautuvaa. Googlen ja Facebookin 

sivussa on syntynyt myös paljon pieniä Internet -yrityksiä, jotka eivät ole 

pystyneet skaalautumaan suuriksi yrityksiksi. Osa näistä pienemmistä yrityksistä 

toimii pienemmillä markkinoilla. Osalla ei ole halua tai taitoa skaalautua tai ne 

eivät saa kerätyksi riittävää rahoitusta tai oikeita tekijöitä. Blankin (2010) mielestä 

skaalautuvat yritykset ovat saaneet lehdistössä liikaa huomiota ja luoneet illuusion 

siitä, että jokaisen Start-up –yrityksen tulisi tavoitella skaalautuvuutta. Kyseessä 

on loppujen lopuksi vain tietoinen valinta, jonka jokainen yrityksen perustaja 

tekee itse. (Blank 2010) 

4.4 Lean Start-up 
 

Viime vuosina Start-up –piirejä ravistellut uusi riskittömämpi menetelmä, Lean 

Start-up, yhdistetään usein skaalautuviin Start-up -yrityksiin. Vaikka menetelmä 

onkin vasta muutamia vuosia vanha, sen konseptit, MVP (englanniksi minimum 

viable product) eli minimi elinkelpoinen tuote ja pivotointi, ovat nopeasti saaneet 

jalansijaa Start-up maailmassa ja bisneskoulujen opetussuunnitelmissa. (Blank 

2013 s. 4) 

 

Lean -menetelmä koostuu kolmesta toimintaperiaatteesta. Ensinnäkin kuukausien 

suunnittelun ja tutkimisen sijaan Start-up –yrityksellä on vain kasa hyviä 

arvauksia, joita kutsutaan hypoteeseiksi. Liiketoimintasuunnitelman kirjoittamisen 

sijaan tehdään liiketoimintamalli tai –kanvaasi. Toiseksi, edellä mainitut 

hypoteesit testataan asiakkailla. Potentiaalisilta asiakkailta pyydetään palautetta 
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liiketoimintamallin eri osiin, kuten hinnoitteluun, jakelukanaviin, ominaisuuksiin 

ja niin edelleen. Kolmanneksi menetelmässä hyödynnetään Agile –teknologiaa, 

jossa eliminoidaan turhan ajan ja resurssien käyttö ja kehitetään tuotetta 

iteratiivisesti ja inkrementaalisesti. Perinteisessä tuotekehityksessä jokainen vaihe 

esiintyy lineaarisessa järjestyksessä ja kestää kuukausia. Agile –kehityksessä tuote 

rakennetaan lyhyissä toistettavissa sykleissä. Start-up –yritys tuottaa MVP:n, jossa 

on vain kriittisimmät ominaisuudet, kerää palautteen asiakkailta ja sitten aloittaa 

syklin uudelleen alusta korjatulla MVP:llä. Pivotointi tarkoittaa yhden tai 

useamman hypoteesin muuttamista MVP:n syklissä. Yksi kriittisimmistä 

menetelmän eroista on siinä, että olemassa olevat yritykset pyrkivät toteuttamaan 

nykyistä liiketoimintasuunnitelmaansa tai –malliansa, Start-up –yritykset pyrkivät 

etsimään sellaista. (Blank 2013 s. 3-6) 

 

 

 
Kuva 9. Skaalautuva Lean Start-up mukaillen Blank 2010 
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5 JAKELUKANAVAN VALINTAKRITEERIT 
 

Yritysten tulee ottaa huomioon valtavasti erilaisia muuttujia valitessaan sopivaa 

jakelukanavaa. Jakelukanavan ominaisuudet vaikuttavat sovelluksen ja yrityksen 

ansaintalogiikkaan ja liiketoimintamalliin. Uusia ekosysteemejä syntyy 

kilpailemaan olemassa olevien rinnalle, jolloin sekä sovellusten että kehittäjien 

kirjo kasvaa. Mahdollisuuksia sovellusten kehittämiseen ja jakamiseen ja sitä 

kautta merkittäviin tuloihin on paljon, mutta valinnan vaikeus kasvaa. 

 

Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet selvittämään kauppapaikkojen 

menestystä. Sovelluskehittäjien näkökulmaa on analysoitu kauppapaikkojen 

erojen kautta (Holzer ja Ondrus 2009). On myös havaittu, että hyvin pieni osa, 

6.8%:a kehittäjistä, kehittää sovelluksiaan useampaan ekosysteemiin (Hyrynsalmi 

et al. 2012, s. 1). Sovelluskehittäjien päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ei 

kuitenkaan ole selvitetty, vaikka arvauksia ja päätelmiä mahdollisista syistä onkin 

annettu (Holzer ja Ondrus 2009; Karhu et al. 2013 s. 330). 

5.1 Tutkimuksen lähtökohta ja tavoite 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat Start-up -yritysten 

jakelukanavan valintaan ja millaisia painoarvoja tekijöillä on. Lisäksi haluttiin 

selvittää, millä perusteilla yritykset tekevät lopullisen valinnan. Tutkimuksen 

päätutkimuskysymykseksi muodostui siis ”Mitkä tekijät vaikuttavat Start-up –

yrityksen jakelukanavan valintaan?” Päätutkimuskysymyksen rinnalla selvitetään 

myös ”Millä perusteilla Start-up –yritykset tekevät lopullisen valinnan?”. 

Osatutkimuskysymyksillä haluttiin selvittää eroja Start-up –yritysten ja muiden 

yritysten välillä sekä pelkästään Start-up yritysten keskuudessa. 

Osatutkimuskysymykseksi asetettiin siis ”Eroavatko Start-up –yritykset 

valintojensa suhteen muista yrityksistä?” ja ”Eroavatko Start-up yritykset 

valintojensa suhteen toisistaan?”. Kerätyn aineiston perusteella pyritään 

kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään ilmiötä. 
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5.2 Tutkimuksen suunnittelu 
 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin kyselytutkimus. Tutkimusote oli kvantitatiivinen 

eli määrään perustuva ja tiedot suunniteltiin kerättäväksi strukturoidun www-

lomakkeen avulla. Strukturoitu www-lomake ja kysely olivat oikeastaan ainoa 

vaihtoehto hajanaisen ja kansainvälisen kehittäjäyhteisön tavoittamiseen 

edullisesti ja nopeasti. Myös tutkimuskysymys, ”Mitkä tekijät vaikuttavat Start-up 

–yrityksen jakelukanavan valintaan” ohjasi vahvasti kyselytutkimuksen pariin 

(Yin 2009, s. 8-9). 

 

Kunkin jakelukanavan, Windows Phonen, Google Playn ja App Storen, 

kehittäjien tiedot noudettiin erillisillä crawler –skripteillä kauppapaikkojen www 

–sivuilta. Crawler –skripti on sovellus, joka selailee www-sivuja systemaattisesti 

läpi. Google Play –sivustolla lähes kaikkien kehittäjien sähköpostiosoitteet olivat 

selkokielisessä muodossa. App Storen ja Windows Phonen tapauksessa 

sähköpostiosoitteet noudettiin kehittäjän kotisivulta. Kaikilla kehittäjillä ei 

kuitenkaan ollut sähköpostiosoitetta www –sivuilla. Otokseksi valikoitui siis 

kehittäjiä, joiden sähköpostiosoite oli saatu joko suoraan kauppapaikan sivuilta tai 

yrityksen www-sivuilta, joka oli merkitty kauppapaikan listauksen yhteyteen. 

 

Tutkimusasetelmana oli poikkileikkaus. Poikkileikkausasetelma koostuu yhdestä 

ainoasta mittauskerrasta, joka kohdistetaan useaan havaintoyksikköön. 

Havaintoyksiköt olivat tässä tapauksessa sovelluskehittäjiä eli yrityksiä. 

 

Otanta oli luonnollinen valinta, sillä koko perusjoukon tutkiminen olisi 

käytännössä ollut mahdotonta. Sovelluskehittäjiä oli tutkimuksen toteutuksen 

aikaan noin 250 000 kappaletta ja määrä kasvaa viikoittain. Lisäksi perusjoukon 

maantieteellinen sijainti puolsi sekä otantaa että tutkimusmenetelmää. 

Sovelluskehittäjät sijaitsevat eri mantereilla, eri maissa, eri aikavyöhykkeillä ja 

puhuvat eri kieliä. Otantamenetelmäksi muodostui yksinkertainen satunnaisotanta 

eli toisin sanoen umpimähkäinen otanta, jossa jokaisella perusjoukon yksiköllä on 

yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi otokseen. Ositettu otanta ei olisi tullut 

kysymykseen, sillä vaikkakin perusjoukko olisi jaoteltu etukäteen sopiviin 
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ositteisiin, sähköpostiosoitteita juuri valituille kehittäjille ei välttämättä olisi 

saavutettu yllä kuvatulla tekniikalla. Kiintiöotanta, eli se, että olisi valittu kustakin 

jakelukanavasta tai näiden muodostamista kombinaatioista riittävä määrä 

kehittäjiä, joille kysely olisi lähetetty, ei myöskään olisi toiminut. Ensinnäkin 

sähköpostiosoitteet olisivat luoneet haasteen myös tässä tavassa ja toiseksi, 

kaikista jakelukanavavariaatioista, joita tähän tutkimukseen sisällytettiin, ei olisi 

välttämättä löytynyt riittävää määrää edustajia, vaikka sähköpostiosoitteet olisi 

saatukin kerättyä. Useampaan jakelukanavaan julkaiseminen on vielä suhteellisen 

harvinaista ja näin ollen riittävästi edustajia ei olisi löytynyt (Hyrynsalmi et al. 

2012). Satunnaisuus tai umpimähkäisyys toteutui siis siten, että jokaisella 

perusjoukon edustajalla oli mahdollisuus tulla valituksi, mutta lopullinen karsinta 

tapahtui sen perusteella, oliko kehittäjällä sähköpostiosoitetta vai ei. Koska 

sähköpostin olemassa oloon ei voitu etukäteen vaikuttaa, voidaan otantatekniikkaa 

pitää kohtuullisen satunnaisena, joskaan ei täydellisenä. Kohdeperusjoukkona 

olivat siis kaikki kehittäjät, mutta kehikkoperusjoukkona toimivat kaikki ne 

sovelluskehittäjät, jotka puhuvat englantia ja jotka tavoitettiin sähköpostin kautta. 

Otantasuhde oli 8.8%. 

 

App Storen listaus haettiin 2.1.2014. Windows Phone –listaus haettiin 18.02.2014 

ja Google Play listaus 21.02.2014. Huolimatta eroista hakupäivien välissä, 

otoksen edustettavuus on varsin hyvä. Jokaisella kehittäjällä, jonka 

sähköpostiosoite saatiin kerättyä hyödyntämällä kauppapaikan julkisia tietoja, oli 

mahdollisuus päästä otokseen. Edustavampi otos olisi edellyttänyt manuaalista 

työtä ja massiivisia resursseja. Kehittäjien sähköpostiosoitteita olisi voitu 

täydentää soittamalla kyseisiin yrityksiin. Tästä olisi syntynyt huomattavia 

kustannuksia. Kehittäjiä syntyy kuitenkin joka päivä lisää ja vastaavasti osa 

kehittäjistä lakkaa olemasta. Otos ei tästä syystä ole koskaan täysin valmis tai 

edustava. Teknisellä keräämistavalla osoitteita saatiin kuitenkin kerättyä 

edullisesti ja nopeasti lyhyessä ajassa. Tutkimuksen otoskoon rajoitteena toimivat 

kuitenkin tutkimuksen aikataulu ja kustannukset ja käytettävissä olevien rekisterit 

ja luettelot (Heikkilä 1998, s. 35, 45). 
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Tiedot kerättiin PHP –kielen (Hypertext Preprocessor) avulla CSV –tiedostoon 

(comma-separated values), josta ne vietiin MySQL –tietokantaan 

(relaatiotietokantaohjelmisto), jossa niitä oli nopeampi käsitellä. Kehittäjistä 

tallennettiin nimi, www-osoite ja sähköpostiosoite. Tiedoista koottiin yksi 

tietokannan taulu, toisin sanoen listaus, yhdistämällä edellä mainitut CSV -

tiedostot, poistamalla duplikaatit ja merkitsemällä, missä kanavissa kyseinen 

kehittäjä toimi. Tuplarivit poistettiin huomioimalla erilaiset yritysten 

merkintätavat eri maissa, kuten Oyj, LCC, GmbH ja niin edelleen. Taulun 

lopullinen rivimäärä oli 19 321. Tietokannan listausesimerkki on kuvattu liitteessä 

1. 

 

Itse lomake suunniteltiin siten, että tehtiin katsaus tehtyihin tutkimuksiin alalta ja 

pyrittiin löytämään sieltä päätelmiä, joilla voisi olla merkitystä jakelukanavan 

valinnassa, toisin sanoen olemassa olevista tutkimuksista kerättiin ominaisuuksia 

ja teemoja ja nämä muodostettiin kysymyksiksi. 

 

Lomakkeesta tehtiin tarkoituksella lyhyt ja ytimekäs, jotta vastausprosentti 

saataisiin korkeaksi. Ensisijaisesti oltiin kiinnostuneita tekijöistä, jotka vaikuttivat 

Start-up -yritysten jakelukanavan valintaan, tekijöiden painoarvoista ja 

jakelukanavien mahdollisista eroavaisuuksista vastausten suhteen. 

Tutkimuskysymys määräsi kuitenkin kysymysten määrää ja muotoa. Olisi voitu 

kysyä myös yritysten henkilömäärää, sovelluksen tyyppiä tai lähteä 

määrittelemään toimialoja, mutta aikaisemmat tutkimukset (Hyrynsalmi et al. 

2012) olivat osoittaneet, että sovellusten tyypillä ei ollut merkitystä 

jakelukanavien suhteen. Koska kysely kohdistui sovelluskehittäjiin, ei voitu kysyä 

liian spesifisiä tietoja yrityksen taustasta ja syntyhistoriasta, sillä 

sovelluskehittäjällä ei välttämättä olisi ollut tietoa näistä. 

 

Lomake koostui 15 kysymyksestä. Lomakkeessa (liite 3) kysyttiin, oliko yritys 

Start-up vai ei ja mihin jakelukanavaan tai -kanaviin yritys teki ensimmäisen 

lanseerauksen. Koska Start-up -yritykselle ei ole yleisesti hyväksyttyä ja 

tyhjentävää määritelmää, annettiin vastaajien itse päättää, oliko heidän 
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edustamansa yritys Start-up. Jakelukanavavaihtoehtoina olivat Google Play, 

Windows Phone Marketplace, App Store ja näiden eri yhdistelmät sekä myöskin 

vaihtoehto ”ei mikään näistä”, sillä kehittäjät ovat voineet julkaista ensimmäisen 

sovelluksena myös tämän diplomityön tarkastelun ulkopuolella oleviin kanaviin, 

kuten Nokian Ovi tai Blackberryn App World -palveluun. 

 

Asenteita mitataan usein Rensis Likertin kehittämällä asteikolla, joka järjestää 

vastaajat "samanmielisyyden" määrän mukaan (Heikkilä 1998, s. 53). Erilaisten 

ominaisuuksien vaikutusta jakelukanavan valintaan pyrittiin arvioimaan asteikolla 

1-5. Ominaisuudet olivat: brändi, markkinaosuus, laitekanta, teknologia, yrityksen 

osaaminen, löydettävyys, laitteiden monimuotoisuus, kustannukset, odotettu 

tulovirta ja jakelukanavan/ekosysteemin sijoitus markkinoilla. Tarkkaa 

mittayksikköä ominaisuuksien kuvaamiseksi ei ole, joten Likert –asteikon avulla 

ominaisuudelle annetaan numeerinen arvo. Kyseessä on järjestysasteikko, sillä 

arvoilla on yksiselitteinen järjestys: toiseen suuntaan käyttäjän mielipide 

kyseisestä ominaisuutta kohtaan kasvaa merkitykseltään ja toiseen suuntaan 

pienenee, ja lopulta lakkaa olemasta. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin siis luvut 

välillä 1-5. Pariton määrä toimii tutkimusten mukaan paremmin kuin parillinen ja 

yli seitsemän arvoa sisältävät ovat huonoja (Heikkilä 1998, s. 53-39). Luku 1 

kuvasi ”ei lainkaan tärkeä” ja luku 5 kuvasi ”äärimmäisen tärkeää”. Lisäksi 

kysyttiin, millä perusteilla valinta tehtiin. Vaihtoehtoina olivat: 1) media- ja 

lehdistötiedot, 2) markkinatutkimus, 3) arvaus, 4) ei tietoa ja 5) jokin muu syy. 

Vastaaja pystyi myös halutessaan jättämään sähköpostiosoitteensa saadakseen 

myöhemmin tutkimuksen tulokset. 

 

Strukturoitu www -lomake toteutettiin Google Docs Forms –työkalulla. 

Diplomityön yhteydessä tehtiin suppea katsaus tarjolla oleviin ilmaisiin 

kyselytyökaluihin. Google Docs tarjosi ilmaisen työkalun, joka pystyi 

vastaanottamaan jopa 200 000 vastausta. Tämä yksistään oli riittävä perustelu 

työkalun valintaan, vaikka vastausprosentin ei odotettu kuitenkaan ylittävän 

kymmentä prosenttia ja näin ollen vastauksia odotettiin tulevan maksimissaan alle 
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kaksituhatta kappaletta. Muissa kartoitetuissa työkaluissa jo yli 100 vastausta 

sisältävät kyselyt muuttuivat maksullisiksi. 

 

Google Docs Forms -ohjelmassa ei voi kirjoittaa sanallista kuvausta kullekin 

lukuarvolle erikseen, joten tämä ohjeistettiin lomakkeen alussa vastaajille. 

Toteutustavaltaan erilaisten ominaisuuksien arviointi oli todellisuudessa siis 

Likert- ja Osgood- asteikon yhdistelmä, eikä puhdasoppinen Likert –asteikko. 

Osgood –asteikko eroaa Likert –asteikosta siten, että siinä arvioidaan adjektiiveja 

vastapareina, esimerkiksi lämmin-kylmä –jaottelulla. Osgood –asteikollisia 

muuttujia voidaan kuitenkin käsitellä samalla tavoin kuin Likert –asteikollisia. 

Ominaisuudet olivat järjestysasteikon muuttujia ja muut kysymykset 

luokitteluasteikon. 

5.3 Kyselylomakkeen testaaminen 
 

Lomake testattiin lähipiirissä ennen varsinaista lähettämistä. Sähköposti 

saatteineen lähetettiin 15 ihmiselle. Näistä viisi olivat perheenjäseniä ja loput 

opiskelukavereita. Enemmistöllä vastaajista oli IT-tausta ja siksi kysymykset 

koettiin selkeiksi ja yksiselitteisiksi. Testin yhteydessä havaittiin pieniä virheitä, 

jotka korjattiin. Lomakkeen sisältö ei kuitenkaan muuttunut, ainoastaan kieliasua 

hiottiin. Lomakkeen tiedot kerääntyivät testausvaiheessa odotetusti Google Docs 

–ohjelmaan. Lomakkeesta luotiin Google Docs Forms –ohjelman sisällä kopio, 

josta muodostui varsinainen julkinen versio kyselystä. 

5.4 Aineiston kerääminen 
 

Google Docs Forms –työkalulla toteutettu kysely saatteineen (liitteet 2 ja 3) 

lähetettiin sähköpostilla koulun sähköpostiosoitteesta tiistai-iltana 11.3.2014 kello 

kahdeksan ja yhdeksän välillä. Ajankohta oli valittu siksi, että oletettiin, että 

enemmistö kehittäjistä olisi amerikkalaisia. Länsirannikolla kello oli tuolloin 

aamukymmenen, jolloin sovelluskehittäjät todennäköisesti olisivat koneensa 

ääressä ja sähköposti tavoittaisi heidän sopivaan aikaan. Itärannikolla eleltiin 

iltapäivää, joten sähköposti todennäköisesti tavoittaisi myös kehittäjät siellä. Se, 
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missä sovelluskehittäjät maantieteellisesti sijaitsevat, ei ollut tiedossa, sillä näitä 

tietoja ei jakelukanavien listauksissa ilmoiteta. Suurin osa sovelluksista on 

kuitenkin englanninkielisiä. 

 

Kyselylomakkeita, toisin sanoen, sähköposteja saatteineen lähetettiin kaiken 

kaikkiaan 19 321 kappaletta, kaikki englanninkielisiä (liitteet 2 ja 3). Näistä 997 

palautui toimittamattomina, toisin sanoen, sähköpostiohjelma ilmoitti, että 

annettua sähköpostiosoitetta ei ollut olemassa. Perille toimitettuja sähköposteja oli 

siis 18 324 kappaletta. Vastauksia palautettiin 318 kappaletta. Vastausprosentti oli 

edellä mainitut seikat huomioiden 1.7%. Vastausprosentti on melko alhainen. 

Todennäköisin syy tähän on lisääntynyt roskapostin määrä. Yhtään kyselyyn 

saapunutta vastausta ei hylätty. Tutkimukseen ei kuitenkaan sisällytetty 

sähköpostilla tulleita sanallisia vastauksia. Vastausaikaa kyselylle annettiin kolme 

viikkoa. Suurin osa vastasi kuitenkin välittömästi kymmenen minuutin sisällä 

sähköpostin lähettämisestä, loput 24 tunnin sisällä. Periaatteessa kolmen viikon 

aikaraja oli siis tarpeeton ja arvaus siitä, että kehittäjät olivat koneellaan kyseisenä 

ajankohtana, osui oikeaan. 

 

Noin kymmenen kehittäjää lähetti sanallista palautetta sähköpostilla. Yksi 

kehittäjä lähetti sähköpostin ja kertoi, ettei voinut vastata kyselyyn, koska hänen 

englanninkielen taitonsa oli vajavainen. Lisäksi on todennäköistä, että vastaajien 

englannin kielen taito on vaihdellut ja kysymykset on voitu ymmärtää hieman eri 

tavoin. On kuitenkin mahdoton selvittää, mikä osa kehittäjistä jätti vastaamatta 

siitä syystä, että lomake oli englanninkielinen tai miten kielitaito on heijastunut 

vastauksiin. Osa kyselylomakkeen kysymyksistä oli toteutustavaltaan Likert- ja 

Osgood- asteikon yhdistelmä. Tämä on myös saattanut jonkin verran vaikuttaa 

käyttäjien vastauksiin, mutta vaikutuksen merkitystä on mahdoton arvioida. 

Lähetetty sähköposti ei myöskään välttämättä tavoittanut yrityksessä 

sovelluskehittäjää, vaan sähköpostiviestin on voinut vastaanottaa joku muu 

yrityksen työntekijä. Pienemmissä yrityksissä vastaanottaja on todennäköisesti 

ollut myös sovelluskehittäjä. Suuremmissa yrityksissä vastaanottajana on voinut 

olla myös reseptionisti tai assistentti. Lisäksi sähköposti tavoitti suuren osan 
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ylläpito-osastoja, sillä merkittävä osa jakelukanaviin listatuista 

sähköpostiosoitteista oli muotoa support-, helpdesk- ja feedback@yritys.domain. 

Sähköpostiin palautui kuitenkin merkittävä määrä kuittauksia siitä, että 

sähköpostiviesti oli vastaanotettu ja ylläpito- ja tukihenkilöt pyrkivät vastaamaan 

siihen pikaisesti. On ymmärrettävää, että kyselyä ei priorisoitu tärkeäksi, kun 

ylläpito-osastojen ensisijainen tarkoitus on palvella sovelluksen ladanneita 

asiakkaita. Silti myös ylläpito- ja tukiosoitteista lähetettiin kuittaus siitä, että 

kyselyyn oli vastattu. Vastauksia tuli myös sekä suurista että pienistä yrityksistä. 

Osa kehittäjistä jätti sähköpostiosoitteensa, joten näiden perusteella pystyttiin 

päättelemään, millaisista yrityksistä vastauksia tuli. 

5.5 Aineiston analysointimenetelmät 
 

Vastaukset otettiin Google Docs –työkalusta Excel –muodossa ulos ja Excelistä 

tiedot siirrettiin SPSS –ohjelmaan, jossa niitä käsiteltiin laajemmin. 

Tutkimustuloksista tehtiin tilastollinen analyysi. Analysointivaiheessa tehtiin 

päätös parametristen ja ei-parametristen testien välillä. 

 

Parametristen testien käyttö edellyttää olettamuksen perusjoukon tunnusluvuista 

ja muuttujien jakauman muodosta. Usein muuttujan tulee olla vähintään 

välimatka-asteikon tasoinen ja noudattaa normaalijakaumaa. Jos edellytykset eivät 

ole voimassa, tulee käyttää ei-parametristä testiä (Heikkilä 1998, s. 193). 

 

Perusjoukon tunnuslukuja ei tunneta, sillä aikaisempia tutkimuksia 

perusjoukkoon, eli sovelluskehittäjiin, ei ole toteutettu tässä laajuudessa tai sitten 

toteutetut tutkimukset eivät ole olleet julkisia. χ2 –yhteensopivuustestillä ja 

Kolmogorov-Smirnov –testillä selvitettiin, ovatko muuttujan arvot tasaisesti 

jakautuneet ja noudattaako muuttuja normaalijakaumaa. Kolmogorov-Smirnov -

testi soveltuu jakauman normaalijakautuneisuuden testaamiseen silloin, kun 

muuttuja on vähintään järjestysasteikollinen. Likert -asteikollinen muuttuja 

tulkitaan usein välimatka-asteikolliseksi, joten periaatteessa 

analysointimenetelminä olisivat voineet tulla kysymykseen myös t-testi ja 
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varianssianalyysi, edellyttäen, että muuttuja on normaalisti jakautunut 

(Metsämuuronen 2002, s. 62-63). 

 

Vaikka tulokset olivat silmämääräisesti nähtävissä jo jakaumien muodosta SPSS –

ohjelmassa, sekä Kolmogorov-Smirnov –testi että χ2 –yhteensopivuustesti 

vahvistivat tulokset. Muuttujan Start-up –yritysten jakelukanavaan liittyen eivät 

noudattaneet normaalijakaumaa. Tämä on luonnollista, kun kyseessä on 

mielipidekysely, jossa on portaittainen vastausasteikko. Tehtiin päätös käyttää ei-

parametrisiä testejä analysoinnissa. Nykyään normaalisuustestinä käytetään 

yleisesti Jarque-Bera -testiä, mutta sitä ei ole SPSS –ohjelmassa. 

 

Ryhmien vertailu 

Analyysimenetelmäksi kahden ryhmän vertailuun valittiin Mann-Whitneyn U-

testi. U-testin käyttö ei edellytä normaalijakautuneisuutta ja soveltuu käytettäväksi 

vähintään järjestysasteikollisille muuttujille (Metsämuuronen 2002, s. 58). U-

testiä pidetään yleisesti varsin tehokkaana menetelmänä ja t-testin 

parametrittomana vastineena. U-testin vaatimuksena on se, että havainnot ovat 

toisistaan riippumattomia (Heikkilä 1998, s. 234). 

 

Ryhmien vertailuun käytettiin myös χ2 –riippumattomuustestiä. Sen 

lähtökohtaisena oletuksena, jota kutsutaan nollahypoteesiksi, on muuttujien 

välinen riippumattomuus. Testiä voi hyödyntää kaikilla mitta-asteikoilla, kunhan 

testin edellytykset ovat voimassa. Ristiintaulukoinnin yhteydessä voidaan χ2 -

testin avulla tutkia, onko muuttujien välinen riippuvuus tilastollisesti merkitsevää. 

χ2 -testissä tarkastellaan sitä, kuinka paljon havaitut ja odotetut frekvenssit eroavat 

toisistaan. Jos erot ovat tarpeeksi suuria, voidaan todeta, että havaitut erot eivät 

todennäköisesti johdu sattumasta, vaan ne ovat löydettävissä myös perusjoukossa. 

Testin edellytyksenä on se, että korkeintaan 20% odotetuista frekvensseistä saa 

olla pienempiä kuin viisi ja jokaisen odotetun frekvenssin on oltava suurempi kuin 

yksi. Jos edellytykset eivät ole voimassa, johtaa testi herkästi nollahypoteesin 

hylkäämiseen ja virheelliseen johtopäätökseen (Heikkilä 1998, s. 212-213; 

Metsämuuronen 2002, s. 31-32). 
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Ryhmien ja tulosten välisten erojen suuruuden kuvaamiseen on käytetty 

tilastollista merkitsevyyttä (p). Mitä pienempi p-arvo on, sitä pienempi on 

sattuman vaikutus erojen selittäjänä ja sitä selvempi on tarkasteltavien ryhmien 

välinen ero. Tilastollisesta merkitsevyydestä käytetään seuraavia ilmaisuja: 

 

         Symboli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä, jos p ≤ 0.001   *** 

tilastollisesti merkitsevä, jos 0.001 < p ≤ 0.01   ** 

tilastollisesti melkein merkitsevä, jos 0.01 < p ≤ 0.05  * 

tilastollisesti suuntaa antava (oireellinen ), jos 0.05 < p ≤ 0.1 

 

Riippuvuudet 

Saadut vastaukset ovat muuttujia. Muuttujien riippuvuuksia kuvataan 

korrelaatiolla. Korrelaatio kuvaa kahden muuttujan välistä lineaarista 

riippuvuutta. Jos korrelaatio on voimakasta, voidaan toisen muuttujan arvoista 

päätellä toisen muuttujan arvot melko täsmällisesti. Jos korrelaatio on taas heikko, 

ei muuttujien välillä ole riippuvuutta. Kahden muuttujan välinen korrelaatio voi 

saada minkä tahansa arvon välillä -1 ja +1. Korrelaation saamaa lukuarvoa 

kutsutaan korrelaatiokertoimeksi (k), ja sitä tulkitaan seuraavasti: 

 

• k < 0 korrelaatio on negatiivinen eli muuttujien X ja Y arvot muuttuvat eri 

suuntiin  

• k = 0, muuttujien välillä ei ole lineaarista riippuvuutta  

• k > 0 korrelaatio on positiivinen eli muuttujien X ja Y  arvot muuttuvat 

samaan suuntaan  

• k = 1 (tai -1), muuttujien X ja Y lineaarinen riippuvuus on täydellistä (vain 

teoriassa  mahdollinen) 

 

Yleisin käytetty korrelaatiota kuvaava tunnusluku on Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiokerroin (r). Sitä käytetään vähintään kahden välimatka-

asteikollisen muuttujan, eli tässä tapauksessa mielipiteiden, keskinäisen 

lineaarisen riippuvuuden voimakkuuden kuvaamiseen. 
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5.6 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 
 

Tutkimus on onnistunut, mikäli sen avulla saadaan luotettavia vastauksia. 

Tutkimuksen luotettavuutta on perinteisesti kuvattu kahdella termillä: 

reliabiliteetilla ja validiteetilla (Metsämuuronen 2002, s. 11). Reliabiliteetti 

tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta. Jos sovelluskehittäjien mielipiteitä 

mitattaisiin uudestaan, ja saataisiin hyvin samanlaisia vastauksia, olisi mittaus 

reliaabeli. Tutkimustulokset eivät saa olla sattumanvaraisia. Luotettavalta 

tutkimukselta vaaditaan toistettavuus samanlaisin tuloksin. Validiteetilla kuvataan 

sitä, miten hyvin on onnistuttu mittaamaan sitä, mitä on tarkoitus selvittää. 

Tutkimuksen tulee mitata oikeita asioita yksiselitteisesti ja kattaa 

tutkimusongelma. Myös perusjoukon tarkka määrittely, edustavan otoksen 

saaminen ja korkea vastausprosentti edesauttavat validin tutkimuksen toteutumista 

(Heikkilä 1998, s. 29). 

 

Tutkimukseen osallistui riittävä määrä sovelluskehittäjiä. Jos otoskoko olisi ollut 

pieni, tulokset olisivat olleet sattumanvaraisia. 318 vastausta ja 1.7 

vastausprosenttia voidaan pitää kuitenkin onnistuneena otoksena, varsinkin kun 

huomioidaan se, että otos on harvinaisen heterogeeninen ja sovelluskehittäjien 

tavoittaminen on jo itsessään ollut haastavaa. Kohderyhmä oli kuitenkin hieman 

vinoutunut, sillä Windows Phone Marketplacen valinneiden kehittäjien edustus 

otoksessa oli pieni, lähes olematon. Tähän on luonnollinen syy. Kyselyssä 

kysyttiin, minkä jakelukanavan sovelluskehittäjät ovat valinneet ensimmäiseksi, ei 

sitä, missä jakelukanavissa he ovat tällä hetkellä. Windows Phone Marketplace 

tuli markkinoille vasta vuonna 2010. Enemmistö sovelluskehittäjistä on ollut 

markkinoilla jo jonkun aikaa ja ensimmäinen valinta oli tehty jo ennen Windows 

Phone Marketplacen lanseerausta. Kyselyyn vastanneiden kehittäjien otos kuvaa 

siinä mielessä hyvin realistisesti todellisuutta. Saadut tutkimustulokset ovat myös 

linjassa aikaisempien tutkimusten (Hyrynsalmi et at. 2010) kanssa. Tutkimuksen 

voidaan siis todeta olevan reliaabeli. 
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Tutkimuslomakkeen kysymykset olivat selkeitä ja yksiselitteisiä. Varsinaisten 

otsikoiden alle oli tehty tarkempi kuvaus siitä, mitä kysymyksellä tarkoitettiin. 

Mitattavat käsitteet ja muuttujat olivat näin tarkoin määriteltyjä, joten tuloksia 

voidaan pitää valideina. Sanallisia vastauksia saatiin kyselyn ulkopuolelta 

kymmenen kappaletta. Näitä ei sisällytetty kuitenkaan tuloksiin, jotta tutkimuksen 

validiteetti säilyisi. Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti ovat voineet jonkin 

verran kärsiä myös tutkimuksen kielivalinnasta ja kohderyhmän 

yhteydenottotavasta johtuen, mutta tuloksia voidaan silti pitää kokonaisuudessaan 

varsin pätevinä ja luotettavina. Koska vastausprosentti oli tyydyttävä ja 

kysymysten avulla saatiin vastaukset tutkimuskysymyksiin, voidaan tutkimuksen 

validiteettia ja reliabiliteettia pitää hyvänä. Tehty tutkimus antaa luotettavan 

kuvan Start-up –yritysten valintaperusteista ja arvostustekijöistä jakelukanavan 

valinnassa. 
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6 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

6.1 Työn keskeiset tulokset 
 

Sovelluskehittäjien taustatiedot 

Kyselyyn vastasi 318 sovelluskehittäjää. Vastaajista Start-up –yrityksiä oli 188 

(59.1%) ja muita yrityksiä 121 (38.1%). 9 yrityksistä (2.8%) ei osannut sanoa, 

oliko heidän edustamansa yritys Start-up –yritys vai ei. Sovelluskehittäjien 

keskuudessa App Store oli yleisin ensimmäinen jakelukanava eli moodi. 

Vastaajista lähes puolet (47.8%) oli valinnut App Storen. Noin kolmannes 

(33.3%) oli valinnut Google Playn. Molempiin edellä mainittuihin kanaviin 

yhtäaikaisesti lanseerauksen oli tehnyt 15.7%:a kaikista vastanneista. Loput 

valinnoista olivat harvinaisempia. Neljä vastaajaa, joka vastasi 1.3%:a 

vastanneista, oli valinnut ensimmäiseksi jakelukanavakseen kaikki kolme 

jakelukanavaa. Yksi vastaajista oli valinnut sekä Google Playn että Windows 

Phonen. Ainoastaan yksi sovelluskehittäjä oli valinnut pelkän Windows Phonen 

ensimmäiseksi alustaksi. Tutkimuksen ulkopuolella oleviin jakelukanaviin 

ensimmäisen lanseerauksen oli tehnyt 4 vastaajaa eli 1.3%:a kaikista vastanneista 

sovelluskehittäjistä. 

 

Suurin osa (96.8%) vastanneista sovelluskehittäjistä julkaisi ensimmäisen 

sovelluksensa kuitenkin jompaankumpaan kanavaan: App Storeen tai Google 

Playhin, joko yksin tai yhdessä jonkun muun jakelukanavan kanssa. Suurin osa 

(81%) yrityksistä myös julkaisi ensimmäisen sovelluksen vain yhteen 

jakelukanavaan. Useampaan kuin yhteen kanavaan sovellustaan julkaisevia 

kehittäjiä on 17%. 
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Kuva 10. Vastanneiden jakelukanavat ensimäisessä lanseerauksessa, n=318 

 
Valitut jakelukanavat 

Start-up –yritykset valitsevat muita useammin ensimmäiseksi jakelukanavakseen 

ainoastaan yhden jakelukanavan. Yli puolet (63.5%) niistä yrityksistä, jotka 

julkaisivat yhteen kanavaan, olivat Start-up –yrityksiä. Useampaan kanavaan 

julkaisevista yrityksistä muita oli 52.7%:a ja Start-up –yrityksiä 4.37%:a. 

Tuloksista on suodatettu pois yritykset, jotka eivät osanneet määritellä, olivatko 

ne Start-up –yrityksiä vai eivät ja yritykset, jotka julkaisivat ensimmäisen 

sovelluksensa tutkimuksen ulkopuolella oleviin jakelukanaviin. Ero ryhmien 

välillä on tilastollisesti melkein merkitseviä (p=0.026). Start-up –yritykset 

julkaisevat sovelluksen muita yrityksiä useammin yhteen jakelukanavaan. 

 

 
Kuva 11. Yhteen tai useampaan jakelukanavaan julkaisevat yritykset, n=308 
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Se, minkä jakelukanavan Start-up –yritys valitsee ensimmäisenä, ei eroa 

tilastollisesti (p=0.135) muiden yritysten valinnoista, vaikka kyselyyn 

vastanneiden välillä hieman eroja onkin. Molemmat ryhmät valitsevat yhtä 

helposti Google Playn, App Storen tai näiden yhdistelmän. Start-up –yrityksistä 

yli puolet vastanneista (52.7%:a) valitsivat ensimmäiseksi jakelukanavakseen App 

Storen, muista yrityksistä 41.3%:a. Seuraavaksi suosituin jakelukanava on Google 

Play. 33.9%:a muista yrityksistä ja 31.4%:a Start-up –yrityksistä valitsee sen. 

Yhdistelmän, eli sekä Google Playn että App Storen, ensimmäiseksi 

jakelukanavakseen valitsi 21.5%:ia muista ja 12.8%:ia Start-up –yrityksistä. 

Loput vaihtoehdot olivat harvinaisia vastaajien keskuudessa. 

 

 
Kuva 12. Vastanneiden valitsemat ensimmäiset jakelukanavat, n=309 

 

Start-up –yritysten mielipiteet 

Tutkimuskysymykseen ”Mitkä tekijät vaikuttavat Start-up –yrityksen 

jakelukanavan valintaan?” haettiin vastausta kysymällä sovelluskehittäjien 

mielipidettä. Kyselylomakkeen (liitteessä 3) kysymyksillä 3-12 on tutkittu, kuinka 

merkittäviä ominaisuuksia ovat jakelukanavan brändi, markkinaosuus, laitekannan 

koko, teknologia, yrityksen oma osaaminen, sovellusten löydettävyys, laitteiden 

monimuotoisuus, kustannukset ja odotettu tulovirta ja ekosysteemin sijoitus 

sovellustuotoissa markkinoilla, kun valitaan jakelukanavaa. Vastaajat ovat voineet 

valita mielipidettään lähinnä olevan vaihtoehdon seuraavista vaihtoehdoista: 

41.3%	  
52.7%	  

21.5%	  
12.8%	  

33.9%	   31.4%	  

3.3%	   3.2%	  

0.0%	  

20.0%	  

40.0%	  

60.0%	  

80.0%	  

100.0%	  

Muut	   Start-‐up	  

App	  Store	   App	  Store	  &	  Google	  Play	   Google	  Play	   Others	  



 
 
 

54 

 

1. ei merkitystä  (not important) 

2. jokseenkin tärkeä  (somewhat important) 

3. tärkeä   (important) 

4. hyvin tärkeä  (very important) 

5. erittäin tärkeä  (extremely important) 

 

Koska tutkimuksessa ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita Start-up –yritysten 

vastauksista, on tuloksista suodatettu muiden yritysten vastaukset pois. Muiden 

yritysten tuloksia on hyödynnetty lähinnä ryhmien välisessä vertailussa. Start-up –

yritysten ja muiden yritysten välisiä mielipide-eroja on tutkittu Mann-Whitneyn 

U-testillä, joka on tehokas ei-parametrinen testi järjestysasteikollisille muuttujille 

ja sopii tässä tapauksessa hyvin mielipideasteikolle. Testin avulla havaitaan 

jakaumien sijainnissa olevat erot. 

 

Asennemittauksissa yleisesti käytettävä viisiportainen Likert –asteikko on 

järjestysasteikon tasoinen muuttuja, eikä muuttujille näin ollen tulisi laskea 

keskiarvoja. Koska Likert -asteikollinen muuttuja tulkitaan usein välimatka-

asteikolliseksi, on keskiarvon ja keskihajonnan laskeminen perusteltua yleiskuvan 

antamiseksi (Heikkilä 1999, s. 53-54). 

 

Kaikilla kyselyyn listatuilla ominaisuuksilla oli merkitystä Start-up –yritysten 

jakelukanavan valinnassa. Alla olevassa kuvassa on listattu yritysten 

keskimääräiset mielipiteet kutakin annettua ominaisuutta kohden. 

Merkittävimpänä ominaisuutena Start-up –yritykset pitivät laitekannan kokoa ja 

vähiten merkittävimpänä laitteiden monimuotoisuutta. Muut yritykset pitivät 

myös laitekannan kokoa merkittävimpänä, mutta vähiten merkittävimpänä omaa 

osaamistansa ja asiantuntemustansa. 
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Kuva 13. Ominaisuuksien merkitsevyys (1=ei merkitse mitään, 5 = erittäin suuri 

merkitys)  
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eroavaisuutta on arvostuksen loppupäässä. 9%:a muista yrityksistä ei pidä 

markkinaosuutta lainkaan merkittävänä, Start-up –yrityksistä ainoastaan 3.2%:a. 

Ryhmät eivät eronneet valitun jakelukanavan suhteen. Markkinaosuus koetaan 

yhtä merkittäväksi oli kyseessä sitten App Storen, Google Playn tai näiden 

yhdistelmän valinnut kehittäjä. 

 

Tekniikka tarkoittaa jakelukanavan palveluita ja mahdollisuuksia, kuten 

käyttöjärjestelmää, sovelluskehityspakettia (SDK) ja käytettäviä ohjelmointikieliä. 

Tekniikka koetaan Start-up -yritysten keskuudessa yhtä tärkeäksi tekijäksi kuin 

markkinaosuus, eli hyvin tärkeäksi (3.91). Yli 72%:lle Start-up –yrityksistä 

tekniikka on hyvin tai erittäin tärkeää. Noin 7%:lle Start-up –yrityksistä 

tekniikalla ei ollut mitään merkitystä. Start-up –yritysten ja muiden yritysten 

välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (p=0.074). Herkemmällä tulkinnalla 

eroa voitaisiin kuvailla tilastollisesti oireelliseksi, sillä p-arvo asettuu kuitenkin 

0.1 rajan alapuolelle, mutta ei alita 0.05 rajaa. Ero ei kuitenkaan käytännössä ole 

merkittävä. Erot yritysten välillä tulevat lähinnä esiin siinä, koettiinko tekniikka 

tärkeäksi, hyvin tärkeäksi vai erittäin tärkeäksi. Myöskään valitulla 

jakelukanavalla ei ollut merkitystä mielipiteissä. 

 

Sovellusten löydettävyydellä tarkoitetaan sitä, miten hyvin loppukäyttäjät löytävät 

sovelluksen muiden sovellusten joukosta ja millainen näkyvyys sovelluksella on 

jakelukanavassa. Start-up –yrityksistä 40%:lle löydettävyys oli erittäin tärkeää. 

Muista yrityksistä 30% piti löydettävyyttä erittäin tärkeänä. Eroa on myös 

mielipiteiden toisessa päässä. Start-up –yrityksistä alle 3%:ia ei pitänyt 

löydettävyyttä lainkaan tärkeänä, muista yrityksistä alle 10%:a. Ero Start-up –

yritysten ja muiden yritysten välillä on tilastollisesti melkein merkitsevä 

(p=0.020). Start-up –yritykset kokevat sovellusten löydettävyyden tärkeämmäksi. 

Valittu jakelukanava ei jakanut mielipiteitä. App Storen ja Google Playn 

valinneiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (p=0.555). 

 

Odotetut tulovirrat koettiin myös hyvin tärkeäksi (3.83). Start-up –yrityksistä 

95.7%:lle odotetuilla tulovirroilla oli jonkinlaista merkitystä eli tulovirtoja 
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pidettiin vähintään jokseenkin tärkeänä. Muista yrityksistä vain 86.8%:lle 

tulovirrat merkitsivät jotain. 38.3%:a Start-up –yrityksistä piti odotettuja 

tulovirtoja erittäin tärkeänä, muista yrityksistä vain 29.8%:a. Ero yritysten välillä 

on tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0.033). Jos tarkastellaan Start-up –

yrityksiä valitun jakelukanavan suhteen, huomataan, että App Storen valinneet 

kehittäjät pitävät odotettuja tulovirtoja keskimäärin tärkeämpinä kuin Google 

Playn valinneet. Ero on tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0.002). 

 

Brändi on arvostettu hyvin tärkeäksi (3.65). Start-up –yritykset ja muut yritykset 

eivät eroa (p=0.533) siinä, miten ne arvostavat brändiä jakelukanavan valinnassa. 

Kummissakin ryhmissä yli 60%:lle vastaajista brändi on hyvin tai erittäin tärkeä 

ja alle 14%:lle brändillä ei ole mitään merkitystä jakelukanavan valinnassa. 

Mielipiteet yritysten välillä jakautuvat hyvin tasaisesti. Google Playn valinneiden 

ja App Storen valinneiden Start-up -yritysten välillä on kuitenkin selkeitä eroja. 

App Storen valinneet kehittäjät pitivät brändiä merkittävämpänä tekijänä kuin 

Google Playn valinneet. Ero on tilastollisesti merkitsevä (p=0.001). 

 

Ekosysteemin tai jakelukanavan sijoittuminen sovellusmarkkinoilla, toisin sanoen, 

ekosysteemin sovellustuotot, oli hyvin tärkeää (3.62) Start-up -yrityksille. Noin 

94%:lle Start-up –yrittäjistä sijoittumisella oli jonkinlainen merkitys valinnassa, 

mutta muilla yrityksillä vain 84%:lla. Tästä huolimatta, Start-up –yritykset eivät 

eronneet tilastollisesti (p=0.095) muista yrityksistä, vaikka tulosta voitaisiin 

kutsua oireelliseksi, sillä p-arvo alittaa arvon 0.1. Huomattava ero mielipiteiden 

välillä on kuitenkin siinä, oliko Start-up –yritys valinnut ensimmäiseksi 

jakelukanavakseen App Storen vai Google Playn. App Storen valinneet pitivät 

ekosysteemin sovellustuottoja ja sijoittumista sovellusmarkkinoilla huomattavasti 

merkittävämpänä tekijänä. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p.0.000). 

 

Start-up –yritykset kokivat kustannukset hyvin tärkeäksi (3.61). Kustannusten 

suhteen yritysten välillä ei ollut eroa (p=0.805). Sekä noin 93% Start-up –

yrityksistä että muista yrityksistä pitää kustannuksia hyvin tärkeänä. Erittäin 
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tärkeitä kustannukset olivat neljäsosalle yrityksistä. Kustannusten suhteen eroja 

(p=0.488) ei havaittu Start-up -yritysten kesken valitun jakelukanavan suhteen. 

 

Yritysten oma osaaminen ja asiantuntemus on tärkeää (3.42) Start-up -yrityksille, 

mutta ei niin tärkeää kuin yllä listatut ominaisuudet. Erittäin tärkeää osaaminen oli 

viidesosalle (20.7%) Start-up –yrityksistä ja vain kahdeksasosalle (11.6%) muista 

yrityksistä. Muutoin vastaukset jakautuvat melko tasaisesti ryhmien välillä. 

Tilastollisesti ero on kuitenkin melkein merkitsevä (p=0.042). Valittu 

jakelukanava ei erotellut mielipiteitä. Oma osaaminen ja asiantuntemus koettiin 

yhtä merkittäviksi riippumatta siitä, oliko valittu jakelukanava App Store, Google 

Play tai näiden yhdistelmä. 

 

Päätelaitteiden monimuotoisuus eli se, toteutetaanko sovellus useille eri 

päätelaiteversioille vai vain muutamalle, koettiin Start-up –yritysten keskuudessa 

vähiten merkittäväksi tekijäksi. Start-up –yritykset olivat arvioineet annetuista 

ominaisuuksista monimuotoisuuden vähiten tärkeäksi, mutta kuitenkin 

arvioinnissa vielä tärkeäksi (3.09). Ryhmien välillä ei ollut tilastollisia eroja 

(p=0.192). Yli 80% Start-up –yrityksistä ja muista yrityksistä piti 

monimuotoisuutta tärkeänä. Erot tulevat esiin valitun jakelukanavan kautta. 

Google Playn valinneet Start-up –yritykset pitivät monimuotoisuutta tärkeämpänä 

kuin App Storen valinneet. Ero on tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0.025). 

 
Korrelaatiot 

Korrelaatiot kertovat muuttujien välisestä riippuvuudesta. Tilastollisesti erittäin 

merkittävä positiivinen korrelaatio (p=.000) havaittiin markkinaosuuden ja 

laitekannan (r=.678) välillä sekä ekosysteemin sijoituksen ja odotettujen 

tulovirtojen (r=.677) välillä. Mitä tärkeämmäksi vastaaja arvosti 

markkinaosuuden, sitä tärkeämpi hänen mielestään oli laitekannan koko. 

Vastaavasti mitä korkeammalle vastaaja arvosti ekosysteemin markkinaosuuden 

sovellustuotoissa, sitä tärkeämmäksi hän myös koki odotettujen tulovirtojen 

vaikutuksen. Yrityksen tyypillä, eli oliko kyseessä Start-up vai ei, ei ollut 

merkitystä tulosten kannalta. Kummissakin ryhmissä havaittiin lähes yhtäläiset 
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korrelaatiokertoimet. Muitakin korrelaatioita havaittiin mielipiteiden välillä, mutta 

vaikka tilastollisesti kyseessä oli erittäin merkittävä riippuvuus, 

korrelaatiokertoimet jäivät alle viiden (r<.5), joten niitä ei pidetty merkittävinä. 

Muut yritykset 

Kun tarkastellaan kyselyyn vastanneista niitä yrityksiä, jotka eivät olleet Start-up 

–yrityksiä, havaitaan, että Google Playn valinneet kehittäjät pitävät kustannuksia 

(p=0.016) ja monimuotoisuutta (p=0.003) tilastollisesti merkitsevämpinä kuin 

App Storen valinneet. 

 

Valintaperusteet 

Sovelluskehittäjiltä kysyttiin, millä perusteilla he tekivät lopullisen jakelukanavan 

valinnan. Vastaaja pystyi valitsemaan jonkun tai kaikki alla esitetyistä 

vaihtoehdoista. 

 

• Media ja lehdistö tiedot   (Media and press information) 

• Markkinatutkimus   (Market Research) 

• Arvaus     (Wild guess) 

• Ei tietoa     (Unknown ) 

• Jokin muu syy    (Other, what?) 

 

Enemmistö, joka vastasi 23%:a vastanneista, antoi jonkin muun syyn. Muun syyn 

antaneiden sanalliset vastaukset purettiin auki ja jaettiin teemojen mukaan 

ryhmiin: brändi, asiakas- ja markkinadata, oma kokemus ja osaaminen, ainoa 

vaihtoehto, laitteiston saatavuus ja muut yksittäiset syyt. Suurin yksittäinen ”jokin 

muu syy” oli kehityslaitteiden helppo saatavuus tai valmius. Joko kehittäjällä 

itsellään oli kyseisen jakelukanavan tukema älypuhelin tai yritys, johon työ 

tehtiin, tarjosi sellaisen. Kolmasosa muun syyn antaneista ilmoitti tämän 

perusteeksi. Noin viidesosa muun syyn antaneista luotti omaan kokemukseensa 

valintaperusteena. Lisäksi 17%:a muun syyn antaneista kehittäjistä perusteli 

valintansa sillä, että markkinoilla ei ollut kuin yksi vaihtoehto, App Store, siihen 

aikaan, kun he tekivät ensimmäisen lanseerauksen. Loput teemat, joita olivat 
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brändi, muut yksittäiset syyt ja asiakas- ja markkinadata olivat harvinaisempia ja 

muodostivat yhteensä lopun 30%:a vastauksista. Muita yksittäisiä annettuja syitä 

olivat muun muassa kehittämisen helppous tietyssä alustassa, asiakaspalaute, 

muiden kehittäjien suositukset, sovelluksen soveltuvuus tiettyyn alustaan ja 

jakelukanavan edullisuus. 

 

 
Kuva 14. Muun syyn antaneiden vastaukset teemoittain, n=65 

 

Kun huomioidaan sanalliset vastaukset, saadaan seuraavanlainen kaavio (kuva 12 

alla). Noin viidesosa vastanneista oli tehnyt markkinatutkimusta. 15%:a 

vastanneista oli markkinatutkimuksen lisäksi seurannut myös mediaa. Lähes 

saman verran, eli 13%:a vastanneista oli tehnyt päätöksen pelkästään median ja 

lehdistön perusteella. 10%:a vastanneista luotti pelkän arvauksen voimaan ja 7%:a 

piti laitteiden saatavuutta tärkeänä. 4%:a ei kertonut syytä tai syy oli ei ollut 

tiedossa. Muut syyt, jotka olivat annettujen vaihtoehtojen erilaisia yhdistelmiä, on 

koottu yhdeksi pylvääksi ”muut yhdistetyt” (englanniksi Others combined). 
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Kuva 15. Suosituimmat valintaperusteet järjestyksessä vihreällä 

 

Alla olevassa kuvassa on tarkempi kaavio valintaperusteiden jakautumisesta Start-

up –yritysten ja muiden yritysten välillä. Vähemmistövastaukset on niputettu 

yhteen ryhmän ”muut yhdistetyt” (englanniksi Others combined) alle. Tuloksista 

on suodatettu pois sellaiset yritykset, jotka tekivät ensimmäisen lanseerauksen 

johonkin muuhun kuin tutkimukseen sisällytettyihin jakelukanaviin. Start-up –

yritykset ja muut yritykset eivät eronneet valinnoissaan tilastollisesti. 

 

 
Kuva 16. Jakelukanavan valintaperusteet Start-up -yritysten ja muiden yritysten 

välillä, n=309 
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6.2 Johtopäätökset 
 

Työssä tutkittiin Start-up –yritysten jakelukanavan valintaperusteita. 

Tutkimuskysymyksiin mitkä tekijät vaikuttavat Start-up –yrityksen jakelukanavan 

valintaan ja millä perusteillä Start-up –yritykset tekevät lopullisen valinnan, 

haettiin ratkaisu sovelluskehittäjien mielipiteitä tutkimalla. Lisäksi tutkimuksen 

yhteydessä selvitettiin, eroavatko Start-up –yritykset valintojensa suhteen muista 

yrityksistä ja onko Start-up –yritysten välillä mielipide-eroja. 

 

Suurin osa mobiilisovellusten kehittäjistä on Start-up –yrityksiä 

Kerätyn aineiston perusteella, 95%:n todennäköisyydellä, sovelluskehittäjistä 

suurin osa, eli noin 55.36 – 66.24%, on Start-up –yrityksiä aikaan, jolloin he 

tekevät ensimmäisen lanseerauksen. Liitteessä 4 on kuvattu tarkemmin 

todennäköisyyden laskentaperusteet. Mobiilisovellusten jakelukanavat ovat 

ilmiönä suhteellisen uusi. App Storen lanseerauksesta tulee pian kuluneeksi kuusi 

vuotta. Start-up –yrityksen iälle ei ole tarkkaa haarukkaa, mutta useimmiten Start-

up –yrityksiä pidetään alle viisivuotiaina. Vuoden 2008 jälkeen perustettu 

mobiilisovelluksia tuottava yritys on siis nuori ja hyvin todennäköisesti täyttää 

vielä Start-up –yrityksen määritelmän. 

 

Start-up –yritykset julkaisevat sovelluksen yhteen jakelukanavaan 

Vaikka otoksesta saatuja tuloksia ei tulisi koskaan yleistää perusjoukkoa 

koskeviksi, voidaan kuitenkin pitää hyvin todennäköisenä, että Start-up –yritykset 

eroavat muista yrityksistä jakelukanavien määrässä. Start-up –yritykset valitsevat 

yhden alustan, johon ne tekevät ensimmäisen lanseerauksensa, muut yritykset 

valitsevat yhden tai useamman. Hyrynsalmi et al. (2010) ovat todenneet, että 

sovellusten julkaiseminen useampaan jakelukanavaan, niin kutsuttu multi-homing, 

on vielä harvojen ja valittujen kehittäjien hyödyntämä ratkaisu (Hyrynsalmi et al. 

2010). Tutkimuksen mukaan multi-homing –sovellukset eivät kuitenkaan eronneet 

muista sovelluksista suosion tai sovelluksen tyypin puolesta, eli sillä, oliko 

kyseessä musiikkiin, rahoitukseen, kirjoihin, matkailuun ja niin edelleen, liittyvä 

sovellus (Hyrynsalmi et al. 2010). Voisiko erojen selittäjänä olla Start-up -tausta? 
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Jos palataan miettimään kappaleessa neljä esitettyä Steve Blankin (2010) 

määritelmää Start-up –yrityksestä, voidaan olla jäljillä. Blankin mukaan Start-up 

on organisaatio, joka on perustettu hakemaan toistettavaa ja skaalautuvaa 

liiketoimintamallia (Blank 2010). Start-up –yritystä kuvaa kova kasvuhalukkuus 

ja liiketoimintamallikin voi vaihtua useita kertoja. Kaikki Start-up –yritykset 

joutuvat aloittamaan jostain. Kun suunnitellaan uutta sovellusta, ei vielä tiedetä, 

miten markkinat tulevat reagoimaan. Matkan varrella on monia haasteita. 

Ensinnäkin sovellus pitäisi saada kohderyhmän tietoisuuteen. Jakelukanavissa on 

kova kilpailu näkyvyydestä ja löydettävyydestä. Toiseksi, jos kehittäjä onnistuu 

tässä, on vielä epävarmaa, mitä loppukäyttäjät ajattelevat tuotteesta. Onko hinta 

niin korkea, että kohderyhmä valitsee kilpailevan sovelluksen? Ja kun sovellus 

viimein on ladattu älypuhelimeen, pitävätkö käyttäjät siitä ja generoivatko he 

positiivisia arvosteluja, jotka edesauttavat sovelluksen tunnettuutta ja menestystä? 

 

Epävarmuustekijöitä on paljon. On loogista, että Start-up –yritykset valitsevat 

yhden jakelukanavan, koska ne testaavat elinehtojaan markkinoilla. Jos sovellus ei 

menesty yhdessä jakelukanavassa, ei sitä kannata sellaisenaan kehittää 

muihinkaan jakelukanaviin. Lean Start-up –mallin ja Agile –teknologian myötä 

sovellusten kehittäminen ja lanseeraaminen on muuttunut riskittömämmäksi, 

mutta ei täysin riskittömäksi. Jos sovelluksen ensimmäinen versio ei herätä 

kohderyhmän huomiota, voidaan tuotetta hioa ja kysyä palautetta loppukäyttäjiltä. 

Koska on hyvin todennäköistä, että Start-up –yrityksen liiketoimintamalli muuttuu 

ja hakee muotoaan, ei sovellusta kannata myöskään monistaa, ennen kuin 

tiedetään, onko siihen kaupallisia edellytyksiä. Liiketoimintamalliin liittyy 

olennaisesti ansaintalogiikka ja eri jakelukanavissa toimii erilainen 

ansaintalogiikka. Start-up –yrityksellä ei välttämättä ole vielä kokemusta ja 

varmuutta siitä, millainen ansaintamalli ja missä jakelukanavassa takaa 

menestyksen. Yhden jakelukanavan valinta on perusteltua, kun tulevaisuus on 

vielä epävarmaa ja halutaan katsoa kortit. Start-up –yritysten taustalla on myös 

usein pääomasijoittajia, jotka vaikuttavat päätöksentekoon. Jos sovellus ei 

menesty yhdessä jakelukanavassa, rahoitusta tuskin löytyy seuraavaan. 
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Olisi luonnollista olettaa, että Start-up –yrityksillä on vajaammat resurssit niin 

osaamisen kuin varojenkin suhteen ja tästä syystä valittaisiin vain yksi 

jakelukanava. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu eroja yritysten välillä 

suhtautumisessa kustannuksiin tai osaamiseen. Start-up –yritys arvosti 

kustannukset ja osaamisen yhtä merkittäviksi tekijöiksi kuin kyselyyn osallistunut 

muu yritys. 

 

Laitekannan koko on tärkein tekijä 

Start-up yritykset pitävät laitekantaa merkittävimpänä tekijänä jakelukanavan 

valinnassa. Muut yritykset eivät eronneet tässä Start-up –yrityksistä. Tulokset 

eivät yllätä. Laitekanta on taloudellinen tekijä, kuten kappaleessa kolme todettiin 

Yamakamin kolmiulotteisen mallin yhteydessä. Jos laitekanta on pieni, jäävä tulot 

pieniksi, vaikka tavoitettaisiinkin jokainen laitekannan loppukäyttäjä. Tästä kertoo 

surullista tarinaa myös Windows Phonen markkinaosuus. Windows Phone tuli 

jakelukanavineen markkinoille huomattavasti myöhemmin kuin iPhone ja 

Android. Jos älypuhelimeen ei ole tarjolla sovelluksia, joita kuluttajat arvostavat, 

ei kauppoja synny. Tämä heijastuu suoraan markkinaosuuteen. Onko Windows 

Phone Marketplace siis onnistunut luomaan kappaleessa kolme määritellyn 

positiivisen kierteen loppukäyttäjien ja sovelluskehittäjien välille? Ei vaikuta siltä. 

Laitekannan koko muuttuu vähemmän merkittäväksi, jos laitekannan käyttäjät 

ovat valmiita maksamaan sovelluksista korkeampaa hintaa. Näin on käynyt 

esimerkiksi iPadin kohdalla. 

 

Saatujen tulosten mukaan Start-up –yritykset valitsevat kuitenkin useammin App 

Storen kuin Google Playn, vaikka tilastollisesti valinnassa ei ole eroa. Miksi Start-

up –yritykset suosivat valinnoissaan hieman enemmän App Storea? Androidin 

markkinaosuus on noussut viime vuosina reippaasti. Laitekannan koko korreloi 

positiivisesti markkinaosuuden kanssa. Historia tuntuukin selittävän tuloksia 

parhaiten. Kyselyssä kysyttiin julkaisijoiden ensimmäistä valittua jakelukanavaa, 

ei nykytilannetta. Siihen aikaan, kun suurin osa sovelluskehittäjistä teki valinnan, 

markkinoiden tilanne oli toinen. Android ei ollut niin hallitsevassa asemassa ja 

Windows Phone Marketplace oli hädin tuskin syntynyt. Onkin mahdollista, että 
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tulevaisuudessa kehittäjät tulevat valitsemaan herkemmin Google Playn 

ensimmäiseksi jakelukanavakseen. 

 

Löydettävyys, odotetut tuotot ja osaaminen ovat tärkeämpiä Start-up -

yrityksille 

Tutkimustulosten perusteella Start-up –yritysten jakelukanavan valintaan 

vaikuttaa moni tekijä. Kyselyssä listatut laitekannan koko, brändi, markkinaosuus, 

tekniset ominaisuudet, sovellusten löydettävyys jakelukanavassa, yrityksen 

osaaminen, kokonaiskustannukset, odotettu kassavirta, ekosysteemin 

sovellustuottojen markkinaosuus ja laitekannan monimuotoisuus koettiin kaikki 

vähintään tärkeiksi. Start-up –yritykset arvostavat kuitenkin muita yrityksiä 

enemmän löydettävyyttä, odotettuja tulovirtoja ja omaa asiantuntemustaan ja 

osaamistaan. Mistä tämä voisi johtua? 

 

Löydettävyydellä tarkoitetaan sijoittumistekijöitä ekosysteemin kauppapaikalla ja 

sitä, kuinka loppukäyttäjät löytävät sovelluskehittäjän sovelluksen muiden 

sovellusten joukosta. Miksi Start-up –yritykset pitävät löydettävyyttä 

tärkeämpänä? Voivatko erot johtua kokemuksen puutteesta? Ovatko muut 

yritykset havainneet, että löydettävyydellä ei olekaan niin suurta merkitystä 

loppujen lopuksi ja pitävätkö muut yritykset siitä syystä löydettävyyttä vähemmän 

merkittävänä? 

 

Erikoista on myös se, että App Storen ja Google Playn valinneiden välillä ei ole 

mielipide-eroja. Nykyään (huhtikuussa 2014) App Storessa on yli 1 157 782 

sovellusta ja Google Playssa 1 192 013. Google Play on hiljattain kirinyt kiinni 

sovellusten määrässä aiemmin tilastoja johtaneen App Storen. Aiemmin tilanne 

oli kuitenkin toinen. Kun App Storen sovellusten lukumäärä ylitti puoli miljoonaa, 

Google Playssa oli sovelluksia vasta 300 000 kappaletta. Mitä enemmän 

sovelluksia on jakelukanavassa, sitä vaikeammaksi yksittäisen sovelluksen 

löytäminen muodostuu. Miksi löydettävyyden merkitys ei korostunut App Storen 

valinneiden keskuudessa? 
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Sovelluksen sijoittumiseen jakelukanavan listauksissa vaikuttavat monet 

yksittäiset tekijät, kuten äskettäisyys, lataustiheys ja arvostelut. Yksi selittävä 

tekijä voisi olla Googlen ydinliiketoiminnassa, hakutoiminnallisuudessa. Google 

Playn haku on ennakoivampi ja löytää sovelluksia jopa väärin kirjoitettuna, aivan 

kuten Googlen hakukonekin. Tämä yksistään tekee löydettävyydestä 

loppukäyttäjälle helpompaa. Sillä on suora vaikutus sovellusten latausmääriin ja 

sitä kautta kehittäjän tuloihin. 

Start-up –yritykset voivat kokea löydettävyyden myös suurempana haasteena kuin 

mitä se todellisuudessa on. 

 

Toinen ero Start-up –yritysten ja muiden yritysten välillä on odotetut tulovirrat, 

jotka pitävät sisällään hinnoittelu- ja ansaintamahdollisuudet ja –mallin 

jakelukanavan sisällä. Start-up –yritykset pitävät odotettuja tulovirtoja 

tärkeämpinä kuin muut yritykset. Sovelluskehittäjien odotukset tulovirtojen 

suhteen korreloivat positiivisesti ekosysteemin sovellustuottojen kanssa 

huolimatta siitä, onko kyseessä Start-up vai ei. Havaittavissa on selkeää syy-

seuraus –suhdetta, sillä ekosysteemin sovellustuotot perustuvat markkinadataan ja 

ohjaavat odotettujen tulovirtojen muodostumista sovelluskehittäjien mielikuvissa. 

Jos ekosysteemin sovellustuotot yllättäen laskisivat, laskisivat myös odotukset 

tulovirtojen suhteen. Arvostavatko Start-up –yritykset hinnoittelumahdollisuuksia 

ja ansaintamalleja siksi enemmän, että Start-up -yritysten liiketoimintamalli on 

vielä hiomaton timantti ja voi vielä muuttua ajan kanssa? Liiketoimintamalliin 

liittyy olennaisesti ansaintalogiikka, joka taas kulkee käsi kädessä 

hinnoittelumahdollisuuksien kanssa. Arvostetaanko erilaisia vaihtoehtoja siksi 

enemmän, kun varmuutta tulevaisuudesta ei ole? 

 

Pelkän App Storen valinneet Start-up –yritykset arvostivat enemmän odotettuja 

tulovirtoja kuin Google Playn valinneet. Apple on ekosysteemien suunnan 

näyttäjä ja julkaisee ensimmäisenä uusia ominaisuuksia (Karhu et al. 2013, s. 

329). Muut jakelukanavat kopioivat tai soveltavat Applen luomia malleja. 

Ansainta- ja hinnoittelumahdollisuuksien puolesta puhuvat myös sovellustuotot. 

Applen sovellustuotot ovat yli kaksinkertaiset Googlen sovellustuottoihin 
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verrattuna. Google tarjoaa sovelluskehittäjille kutakuinkin samanlaisia 

ansaintamahdollisuuksia, mutta nämä eivät korreloi sovellustuottojen kanssa 

markkinoilla. Google Playn valinneen kehittäjän on vaikea pitää jakelukanavan 

tarjoamia ansainta- ja hinnoittelumalleja tärkeinä, jos sovellustuotot eivät puhu 

niiden puolesta. 

 

Toinen arvostukseen vaikuttava tekijä voi olla Google Playn menneisyydessä. 

Kun Google Play julkaistiin, se mahdollisti aluksi vain ilmaisten ohjelmien 

levittämisen. Maksullisten sovellusten tuki tuli mukaan vaiheittain. Kun 

sovelluskehittäjät ovat aikanaan tehneet valintaa jakelukanavien välillä, on vaikea 

pitää ansaintamahdollisuuksia merkittävänä Google Playssä, jos sellaisia ei 

käytännössä ollut tarjolla. Kyselyssä kysyttiin kuitenkin sovelluskehittäjien 

ensimmäistä valittua jakelukanavaa, ei nykyisin käytössä olevia kanavia. 

 

Yksi merkittävä asia, jolla on varmasti ollut vaikutusta ansaintamallien 

arvostukseen, vaikka sitä ei tämän tutkimuksen yhteydessä tieteellisesti 

havaittukaan, on ilmaisuus. Google tarjoaa kuluttajille paljon tuotteita ilmaiseksi 

käyttöön. Googlen tuotteista ei siis välttämättä ole totuttu maksamaan. Vaikka 

sovelluskehittäjät eivät Googlen tuotteita valmistakaan, he tarjoavat niitä 

loppukäyttäjille Googlen jakelukanavan kautta. Loppukäyttäjät mieltävät Android 

puhelimen ”Googlen puhelimeksi” ja Googlen brändi on vahvasti esillä Android –

käyttöjärjestelmässä Gmailin, Chrome –selaimen, Google –mapsin ja Youtuben 

kautta. 

 

Kolmas ominaisuus, jota Start-up -yritykset pitivät tärkeämpänä kuin muut, oli 

oma osaaminen ja asiantuntemus. Kappaleessa kolme todettiin Androidin vaativan 

sovelluskehittäjiltä enemmän työtä, sillä käyttöjärjestelmää voidaan käyttää 

useiden eri laitevalmistajien laitteissa, mikä johtaa useisiin eri versioihin 

sovelluksesta. Applen laitekanta on yhtenäisempi. Loogisesti ajateltuna, mitä 

enemmän erilaisia päätelaitteita on, sitä enemmän tarvitaan ymmärrystä ja 

osaamista laitteiden eroista ja mahdollisuuksista. Olisi siis ollut luonnollista 

odottaa, että osaaminen olisi merkinnyt enemmän Google Playn valinneille 
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sovelluskehittäjille, mutta ryhmien mielipiteissä ei havaittu tilastollisesti 

merkitseviä eroja. 

 

Osaaminen korreloi, niin Start-up kuin muidenkin yritysten kesken, tilastollisesti 

merkitsevästi (p=0.000) tekniikan, brändin ja sovellusten löydettävyyden kanssa, 

mutta varsinaiset korrelaatiokertoimet jäävät alhaisiksi, k<5. Jonkinlaista 

riippuvuutta osaamisen ja edellä listatuiden ominaisuuksien välillä kuitenkin on. 

Voisiko osaaminen selittyä sillä, että Start-up –yritys on epävarma tulevaisuudesta 

ja osaamisen ja asiantuntemuksen lisääntyminen poistaa epävarmuutta? 

 

Valittu jakelukanava jakaa Start-up –yritysten mielipiteet 

Mielipide-erot jakautuvat Start-up –yritysten keskuudessa valitun jakelukanavan 

mukaan. App Storen valinneet sovelluskehittäjät pitivät brändiä, ekosysteemin 

sovellustuottoja ja odotettuja tulovirtoja tärkeämpinä kuin Google Playn 

valinneet. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Vastaavasti Google Playn 

valinneet kehittäjät arvostivat enemmän laitteiden monimuotoisuutta. Tässä ero 

App Storen valinneisiin on tilastollisesti merkitsevä. 

 

Ei ole yllättävää, että kyselyyn osallistuneet App Storen valinneet kehittäjät 

pitivät brändiä keskimäärin tärkeämpänä tekijänä kuin Google Playn valinneet. 

Applesta on pitkään kirjoitettu kulttina ja App Storeen kehittävät 

sovelluskehittäjätkin katsotaan usein kuuluvaksi tähän kulttiin (Forbes 2012, 

2012). Olipa muutama kyselyyn vastannut sovelluskehittäjäkin kertonut 

valintaperusteekseen pelkän ”Apple -brändin”. Applen brändin arvo, 104.3 

miljardia dollaria, on joka tapauksessa yli puolet suurempi kuin Googlen, 47.3 

miljardia dollaria. Itse asiassa, Apple on maailman arvokkain brändi. Jos Applen 

brändi ei olisi näkynyt tutkimustuloksissa millään tavalla, olisivat tulokset olleet 

yllättäviä. Microsoft on maailman toiseksi arvokkain brändi, 56.7 miljardin 

dollarin brändiarvolla. Kyselyyn vastanneista, ainoastaan kuusi kehittäjää oli 

valinnut ensimmäiseksi jakelukanavakseen Windows Phone Marketplacen. 

Vastanneiden määrä ei vielä riitä syvempään analyysiin Microsoftin ja brändin 

osalta. 
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On myös luonnollista, että ekosysteemin sovellustuottoja arvostavat enemmän 

App Storen valinneet sovelluskehittäjät. Apple on markkinajohtaja 

sovellustuotoissa. Se tarkoittaa sitä, että samalla määrällä päätelaitteita, App 

Storen kehittäjä saa enemmän rahaa sovelluksista. 25 miljardin sovellustuotoista 

16.25€ miljardia menee App Storen kehittäjille, 6.75€ miljardia Android –

alustoille, joista Google Play on suosituin. Huomattavan suuresta 

markkinaosuudestaan huolimatta Google jää App Storen jälkeen 

sovelluskehittäjien tuoton generoinnissa. 

 

Sovellustuotot korreloivat positiivisesti odotettujen tulovirtojen kanssa. Ei siis ole 

yllätys, että sovellustuottojen kasvaessa, lisääntyvät myös odotukset tulovirtojen 

suhteen. App Storen valinneet Start-up –yritykset pitivät odotettuja tulovirtoja 

merkittävämpänä tekijänä kuin Googlen Playn valinneet. Korrelaatio on 

havaittavissa myös Google Playn valinneiden kehittäjien keskuudessa. Vaikka 

Apple johtaa sovellustuotoissa, Google Play mahdollistaa kehittäjille myös hyviä 

ansaintamahdollisuuksia. 

 

Laitteiden erilaisuus ja määrä ovat monimuotoisuutta. Start-up –yritysten 

keskuudessa monimuotoisuus on tärkeämpää Google Playn valinneille 

sovelluskehittäjille. Google Play on Android –käyttöjärjestelmää hyödyntävä 

jakelukanava. Androidin markkinaosuus koostuu sellaisista myydyistä laitteista, 

joiden käyttöjärjestelmänä on Android. Näitä laitteita valmistavat muun muassa 

HTC, Acer, Samsung, Sony ja LGE. Samsung dominoi markkinoita, mutta 

muiden valmistajien puhelimilla on myös käyttäjiä. Google Play on suurin 

Android –käyttöjärjestelmän sovelluskauppa, mutta ei ainoa. Androidin 

vahvuutena on avoimuus ja edullisuus, mikä takaa käyttöjärjestelmälle 

suuremman peiton markkinoilla, kuten kappaleessa kolme jo todettiin. Suurempi 

peitto voisi olla hyvä syy sille, miksi monimuotoisuutta pidetään tärkeänä juuri 

Google Playn valinneiden Start-up –yritysten keskuudessa. Suurempi peitto 

tarkoittaa suurempaa markkinaosuutta. Jos Android -alustan valinneet 

sovelluskehittäjät kehittäisivät sovelluksiaan ainoastaan Samsungin laitekantaan, 

jäisi heillä hyödyntämättä paljon potentiaalista asiakaskuntaa. Eri laitekantojen 



 
 
 

70 

asiantuntemus ja osaaminen mahdollistavat siis Android -käyttöjärjestelmän 

tuoman täyden hyödyn sovellusmarkkinoilla. 

 

Se, miten Android –kehittäjien valinnat jakautuvat laitevalmistajien kesken, olisi 

mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. Valitsevatko Start-up –yritykset laitteista 

yhden, josta aloittavat kehityksen vai tehdäänkö sovelluksesta saman tien versiot 

kaikkiin Android –käyttöjärjestelmää hyödyntäviin laitteisiin? 

 

Muissa tekijöissä, eli kustannuksissa, markkinaosuudessa, laitekannan koossa, 

tekniikassa, sovellusten löydettävyydessä ja osaamisessa ei havaittu eroja App 

Storen valinneiden ja Google Playn valinneiden Start-up –yritysten välillä. 

 

Kustannukset ja monimuotoisuus ovat tärkeämpiä Google Playn valinneille 

Kun tarkastellaan kyselyyn vastanneista niitä yrityksiä, jotka eivät olleet Start-up 

–yrityksiä, havaitaan, että Google Playn valinneet kehittäjät pitävät kustannuksia 

(p=0.016) ja monimuotoisuutta (p=0.003) tilastollisesti merkitsevämpinä kuin 

App Storen valinneet. Monimuotoisuus korostui Start-up –yritysten keskuudessa, 

mutta kustannukset havaittiin vain muiden yritysten kesken. 

 

Androidin vahvuus on sen avoimuus ja edullisuus. Androidin tavoitteena on 

vapaus ja valinnanmahdollisuus. Android rohkaisee kaikkia tekemään laitteita, 

jotka ovat avoimia ja modifioitavissa. Android ei kuitenkaan ole ilmainen. 

Kehittäjiltä veloitetaan 25 dollarin kertamaksu rekisteröitymisestä Google Play 

Developer Console –tiliin. Veloituksen perusteena on rohkaista kehittäjiä 

kehittämään parempilaatuisia sovelluksia ja vähemmän haittaohjelmia. Windows 

Phone 7 ja Apple iOS Developer -käyttäjälisenssit maksavat 99 dollaria vuodessa. 

Android on siis selkeästi edullisempi vaihtoehto kehittäjälle ja mikäli perusteena 

on kustannukset, Android on perusteltu vaihtoehto. Jos Android valitaan 

mieluummin siksi, että 99 dollarin vuosimaksu koetaan suureksi, mutta 25 

dollarin kertamaksua ei, niin yritysten kustannukset ovat todella rajoitetut. Tämä 

viittaisi siihen, että mukana on suuri osa hyvin pieniä yrityksiä tai jopa yksittäisiä 

henkilöitä. Edullisuus on kuitenkin muutakin kuin rekisteröintimaksu. Android on 
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avoin käyttöjärjestelmä ja se tarjoaa enemmän liiketoimintamahdollisuuksia 

muille ekosysteemin jäsenille, kuten Karhu, Tang ja Hämäläinen olivat 

tutkimuksessaan todenneet kappaleen kolme yhteydessä. Edullisuudella on 

kuitenkin hintansa. Google ei rajoita sovellusten julkaisua. Avoimuus on riski, 

kun sovelluksia ei tarkisteta, ennen kuin ne luovutetaan ladattavaksi miljoonille 

käyttäjille. Googlea onkin arvosteltu lehdistössä juuri käyttöjärjestelmän 

turvattomuudesta viime aikoina. 

 

Alle on tiivistetty tutkimuksen tulokset yhteen kuvaan. Tummalla merkityt 

ominaisuudet ovat tärkeämpiä Start-up –yrityksille. App Storen ja Google Playn 

valinneiden mielipide-erot on kuvattu jakelukanavien logoilla. 

 
Kuva 17. Yritysten mielipiteiden jakautuminen valitun jakelukanavan ja yrityksen 

taustan mukaan 

6.3 Pohdinta ja tulevaisuus 
 

Diplomityössä tutkittiin jakelukanavan valintaan vaikuttavia tekijöitä Start-up –

yritysten näkökulmasta. Kyselyssä listattiin valmiiksi kymmenen ominaisuutta, 

joihin haluttiin vastaajan mielipide. Todellisuudessa valintaan vaikuttavia 

ominaisuuksia tai tekijöitä on useampia kuin kymmenen. Mikäli on uskominen 

Bob Dorfia, menestyvää sarjayrittäjää ja tunnettua Start-up –kasvoa, lopullinen 

valinta ja siihen vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin yksilöllisiä. Dorfin (2012) 
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mukaan ”Start-up –yrityksen tulisi valita sellainen jakelukanava, joka tarjoaa 

optimibalanssin yrityksen arvolupauksen, kustannusten, ansaintamallin ja 

asiakkaiden ostotottumusten välillä”. Jokainen yritys, oli kyseessä sitten Start-up, 

voittoa tavoittelematon organisaatio tai suuryritys, on yksilö. Arvolupaus, 

kustannukset, ansaintamalli ja asiakkaiden ostotottumukset vaihtelevat 

yrityksittäin. 

 

Näin tutkimuksen toteuttamisen jälkeen herää ajatuksia siitä, miten tutkimusta 

voitaisiin parantaa tai mitkä olisivat hyviä aiheita jatkotutkimuksille. 

Tutkimuksessa olisi ollut hyvä kysyä, mitä ominaisuuksia sovelluskehittäjät itse 

nimeäisivät tekijöiksi ja minkä arvosanan he nimeämilleen ominaisuuksille 

antaisivat. Näin oltaisiin saatu kattavampi vastaus tutkimuskysymykseen ja 

tutkimuksen validiteettia korkeammaksi. Nyt ratkaisu tutkimusongelmaan haettiin 

valmiiksi listattujen ominaisuuksien perusteella. 

 

Koska sovelluksia kehitetään sekä tukitoiminnoiksi nykyisen liiketoiminnan 

rinnalle että itsenäisiksi tuotteiksi, olisi kyselyn yhteydessä voitu selvittää, miten 

nämä jakautuvat vastaajien kesken. Tukitoimintojen ansaintamallin luonne on 

hyvin erilainen. Välttämättä ei puhuta edes ansainnasta. Mielipiteet ekosysteemin 

sovellustuotoista ja ansaintamahdollisuuksista olisivat voineet muuttua 

olennaisesti, jos sovelluksen tarkoituksena on tuottaa epäsuorasti yrityksen muun 

liiketoiminnan kautta. 

 

Hyvä ehdotus tulevaisuuden tutkimusaiheeksi tuli myös sähköpostissa eräältä 

tutkimukseen osallistuneelta kehittäjältä. Olisi hyvä selvittää, olivatko yritykset 

tyytyväisiä valitsemaansa ratkaisuun. Valittiinko seuraava jakelukanava siksi, että 

ensimmäinen jakelukanava ei sittenkään ollut paras mahdollinen yrityksen 

ansaintamallin, kustannusten, arvolupauksen ja asiakkaiden ostotottumusten 

kannalta vai valittiinko seuraava jakelukanava vain siitä syystä, että haluttiin 

laajentaa kohderyhmää ja tuottoja? Tekivätkö sovelluskehittäjät siis oikean 

valinnan ensimmäisellä kerralla? 
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Tutkimuksen tuloksena todettiin, että Start-up –yritykset valitsevat herkemmin 

yhden jakelukanavan, johon ensimmäinen sovellus lanseerataan. Android on 

avoin käyttöjärjestelmä. Useat eri laitevalmistajat voivat hyödyntää sitä. Yksi 

mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi myös se, miten Androidin valinneet kehittäjät 

valitsevat varsinaisen laitteen, johon sovellus tehdään? Valitaanko laitteista ensin 

yksi vai tehdäänkö sovellus kaikkiin samanaikaisesti? 

 

Mobiilisovellukehitys on vielä alana nuori ja hakee muotoaan. Jakelukanavat 

kasvavat nopeasti. Tarkkojen lukujen sijaan mielenkiintoisempaa onkin alan 

kokonaiskuvan ja tulevaisuuden trendien seuranta. 
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7 YHTEENVETO 
 

Työn tavoitteena oli selvittää Start-up –yrityksen jakelukanavan valintaan liittyvät 

tekijät. Työssä tutkittiin kolmea dominoivaa jakelukanavaa, joita olivat Google 

Play, App Store ja Windows Phone Marketplace. Tutkimusaineisto kerättiin 

strukturoidun kyselylomakkeen avulla 318 sovelluskehittäjältä. 

Tutkimuskysymykseen ”Mitkä tekijät vaikuttavat Start-up –yrityksen 

jakelukanavan valintaan” saatiin vastattua kattavasti. 

 

Suurin osa mobiilisovellusten kehittäjistä on Start-up –yrityksiä, kun he valitsevat 

ensimmäistä jakelukanavaa. Start-up –yritykset valitsevat herkemmin yhden kuin 

monta jakelukanavaa. Start-up –yritysten jakelukanavan valintaan vaikuttavat 

monet yksittäiset tekijät, jotka ovat osittain riippuvaisia toisistaan. Merkittävin 

tekijä Start-up –yrityksille on laitekannan koko. Tutkimuksen perusteella tärkeiksi 

katsotaan myös brändi, markkinaosuus, tekniset ominaisuudet, sovellusten 

löydettävyys jakelukanavassa, yrityksen osaaminen, kokonaiskustannukset, 

odotettu kassavirta, ekosysteemin sovellustuottojen markkinaosuus ja laitekannan 

monimuotoisuus. 

 

Start-up –yritykset pitävät sovellusten löydettävyyttä ja odotettuja tulovirtoja, eli 

hinnoittelu- ja ansaintamalleja ja –mahdollisuuksia ja omaa osaamistaan ja 

asiantuntemustaan merkittävämpänä kuin muut yritykset. Mielipiteet Start-up –

yritysten kesken jakaa kuitenkin valittu jakelukanava. Google Playn valinneiden 

keskuudessa korostuu monimuotoisuuden tärkeys ja App Storen valinneet pitävät 

brändiä, ekosysteemin sovellustuottoja ja odotettuja tulovirtoja tärkeämpinä. 

Suurin yksittäinen päätöskriteeri on markkinatutkimus, yksin tai yhdessä media- 

ja lehdistötietojen kanssa. 
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LIITE 1. Ote MySQL -tietokannan taulusta 
 

 
  



 

 
 
 

LIITE 2. Sähköpostin saate 
 

I'm conducting research for my Master's thesis in Industrial Engineering at 

Lappeenranta University of Technology in Finland. Your responses to this short 

survey will assist with my research on key factors influencing the choice of 

distribution channels for mobile apps. It will take about three minutes to respond.  

 

You are one of 20,000 software developers I have randomly selected from the 

App Store, Google Play, and Windows Phone listings. Your opinions are very 

important to this study. I will share the results of the study with you if you 

included your email address at the end of the survey. 

 

Please reply no later than March 31, 2014.  

 

If you have any questions, please contact me via email, susanne.lumme@lut.fi  

 

Thank you so much for your valuable contribution to this study.  

 

Best regards,  

Susanne Lumme, susanne.lumme@lut.fi  

 

  



 

 
 
 

LIITE 3. Kysely mukailtuna Google Docs Forms -ohjelmasta 
 

At the time you first launched your application, would you define your 

company as a Start-up? 

Yes      No 

 

Which marketplace/platforms did you use for your first application launch?  

Include all platforms released within two weeks of the first launch 

App Store (iOS)    Google Play (Android) 

Windows Phone (Windows)   None of the above 

 

Please use the scale below to indicate the importance of each the following 

attributes in selecting your launch platforms.  

1= not important 

2= somewhat important 

3= important 

4= very important 

5= extremely important 

 

Brand  

Apple, Microsoft, and/or Google 

 

Market share  

The number of new smartphones sold monthly or quarterly 

 

Installed base for smartphones 

Total number of smartphones (iPhones, Androids, or Windows) in use 

 

Technology 

Specific platform services and possibilities (OS, SDK, programming languages) 

 

(jatkuu) 



 

 
 
 

LIITE 3. (jatkoa) 
 

Company's expertise in the field  

Expertise in software, marketing, sales, optimizing 

 

Application discovery  

Visibility and ranking factors, how end users will find your application among 

others  

 

Device diversity 

Whether an app works on lots of devices (diversity) or few devices (ubiquity)  

 

Overall costs 

All costs involved in releasing software 

 

Expected revenue 

Pricing possibilities and revenue models inside the platform  

 

Platform/ecosystem revenue ranking 

The mobile application revenue for the platform 

 

On what basis did you make decisions regarding the distribution channel for 

your mobile app? 

Media and press information 

Market Research 

Wild guess 

Unknown  

Other, what?? 

 

If you would like the research results, please provide your email address. I will 

not use your email address for any other purposes.  

  



 

 
 
 

LIITE 4. Luottamusväli 
 
Luottamusvälin ja luottamustason ymmärtämiseksi ja laskemiseksi tarvitaan 

otantajakauman (sampling distribution) käsitettä. 

 

 
 

p = 60.8, q = 39.2, n = 309 

 

Kaavassa S tarkoittaa mielenkiinnon kohteena olevan tunnusluvun keskivirhettä 

(eli sen otantajakauman keskihajontaa), p on 'Start-up' vastanneiden 

prosenttiosuus, q on 'muiden yritysten' vastanneiden prosenttiosuus ja n on 

otoksen koko. Sijoittamalla luvut (p=60.8, q=39.2, n=309) kaavaan saadaan 

keskivirheen arvoksi noin 2,777. Tätä lukua voidaan käyttää hyväksi 

määriteltäessä Start-up -yritysten luottamusväli perusjoukossa. 95 %:n 

luottamusväli saadaan kaavasta p ± 1,96*S eli 60.8 ± 1.96*2,777. Tuloksena on 

5,443. Tämä väli on 55.36 – 66.24%:a. Voidaan siis todeta, että  Start-up –

yrityksiä on 95 %:n prosentin todennäköisyydellä 55.36 % ja 66.24 % välillä 

sovelluskehittäjien perusjoukossa eli suurin osa sovelluskehittäjistä on Start-up –

yrityksiä. Kokonaismäärästä 318 on jätetty ulkopuolelle ne yhdeksän kehittäjää, 

jotka eivät osanneet sanoa, oliko heidän edustamansa yritys Start-up vei ei. 


