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Tutkielman tarkoituksena oli luoda liiketoimintamalli vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmis-
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markkinatesti. 

Liiketoimintamallissa vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston pääasiallinen kohderyhmä 
jaettiin kahdeksi asiakassegmentiksi. Molemmille segmenteille määritettiin arvolupaus 
erilaisin painotuksin. Asiakassegmenttien ja arvolupauksien pohjalta suunniteltiin muut 
liiketoimintakanvaasin osa-alueet. Kohdeyrityksessä suunnitellun liiketoimintamallin pa-
rannusehdotuksissa pidettiin tärkeänä fokusoitumista yhteen selkeään toiminnallisuuteen, 
ydinosaamisen kasvattamista, verkostovaikutuksen maksimointia sekä integraatiota useisiin 
sosiaalisen median alustoihin.  
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The purpose of the thesis was to create a business model for a new influencer marketing 
software. The business model was based on the conceptual business model framework de-
veloped in the thesis. The framework was based on the activity system, and it utilized the 
business model canvas in the practical planning work. Business and platform ecosystems 
were used in the conceptual framework to take in the account the business environment of 
influencer marketing. The thesis' theoretical framework consisted of the theories of business 
models, the business model canvas, the activity system, and business and platform ecosys-
tems. 

The research used a constructive research approach, i.e., the research methodology was nor-
mative and empirical. The collection of research material and the planning and ideation of 
the business model took place as a group effort in the target company. The business model 
planned in the target company was evaluated using to the conceptual framework of the busi-
ness model from the point of view of the business and platform ecosystems, and suggestions 
for improvement were given to the planned model. 

In the business model, the main target group of the influencer marketing software was di-
vided into two customer segments. A value proposition was defined for both segments with 
different weights. Based on customer segments and value propositions, other areas of the 
business model canvas were planned. The proposals for improving the business model, it 
was considered important to focus on specific - most important - product features, to increase 
the core competence of the company, to maximize the network effect, and to integrate with 
several social media platforms.  
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1 Johdanto 

Tutkielmassa luodaan vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmistolle liiketoimintamalli. Tässä lu-

vussa käydään ensin lävitse tutkielman taustaa ja motivaatiota. Tämän jälkeen määritetään 

tutkielman tavoitteet, tutkimuskysymykset, tutkimusstrategia yleisesti ja työn rakenne. 

 

1.1 Taustaa 

Tuotteiden ja palveluiden menestyksen markkinoilla ratkaisee toimiva liiketoimintamalli. 

Liiketoimintamalli määrittää sen, miten yritys tarjoaa asiakkaille arvoa ja tekee rahaa mark-

kinoilla. Asiakkaat eivät tee ostopäätöstään pelkästään tuotteen tai palvelun ominaisuuksien 

pohjalta, vaan arvioivat tuotteen liiketoimintamallia kokonaisvaltaisesti suorittaessaan ta-

loudellisia valintoja. Myös yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa ja teknologisessa 

murroksessa liiketoimintamallin painoarvo kasvaa. Kuten Casadesus-Masanell & Ricard 

(2011) ovat sanoneet, nyt on liiketoimintamallien aika. 

Osterwalderin (2004, p. 2) mukaan yksi päätekijä liiketoimintamallien käytön kasvuun yri-

tyksissä on ollut potentiaalisten liiketoiminnallisten konfiguraatioiden määrän kasvu, joka 

johtuu ICT-teknologian aiheuttamasta koordinaatio- ja transaktiokustannuksien laskusta. 

Konfiguraatioiden määrän kasvu lisää liiketoimintamallien suunnittelun merkitystä. Tekno-

loginen innovaatio tai markkinoiden tarvitsema uusi tuote ei takaa liiketoiminnallista me-

nestystä, vaan uuden tuotteen kehitysponnistelujen lisäksi tarvitaan liiketoimintamalli, joka 

määrittää tavan, jolla mennään markkinoille ja pärjätään kilpailussa (Teece, 2010; 

Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Jos liiketoimintamallia ei ole järjellisesti määritetty tai 

määritys on tehty väärin, niin on suuri mahdollisuus epäonnistua tuotteen markkinoille saat-

tamisessa. Toisin sanoen, jos sama idea tai teknologia viedään markkinoille kahdella eri lii-

ketoimintamallilla, niin tästä seuraa kaksi erilaista taloudellista lopputulosta (Chesbrough, 

2010). Liiketoiminnat epäonnistuvat markkinatarpeesta, ainutlaatuisesta liiketoimintaide-

asta, riittävistä resursseista tai lahjakkaista ihmisistä huolimatta, ja yksi todennäköinen syy 

tähän on käytetty liiketoimintamalli (Morris, et al., 2005). 
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Toimivan liiketoimintamallin lisäksi nykypäivänä tarvitaan systeemiajattelua. Liiketoimin-

taympäristön ja siihen vaikuttavien voimien ymmärtäminen on avainasemassa nykytalou-

dessa menestymiseen (Moore, 1996, p. 11). Perinteinen teollisuus perustui suurtuotannon 

etuihin ja nykyinen tietotalous perustuu verkostotalouteen (Iansiti & Levien, 2004a, p. 46). 

Tarvitaan oman toiminnan ymmärtämistä osana laajempaa kokonaisuutta, jotta liiketoimin-

tamallista saadaan onnistunut. Taloudellinen aktiviteetti nykypäivänä ei noudata toimialojen 

rajoja. Valitettavasti suurin osa liiketoimintamallien teoriasta on keskittynyt vain yrityksen 

sisäisiin tekijöihin (Amit & Zott, 2015). 

Tutkielman kohdeyrityksen rakenteilla oleva vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmisto toimii 

markkinoilla, joita luonnehtii voimakas kasvu, nopea teknologinen kehitys sekä suuret kan-

sainväliset alustatalouden toimijat. Liiketoimintaympäristön huomioiminen liiketoiminta-

mallissa on tärkeää, jotta voidaan parantaa onnistumismahdollisuuksia kyseisessä ympäris-

tössä. Voidaan myös sanoa, että alustataloudessa tuotteen tai palvelun menestys riippuu vah-

vasti suojatusta sijainnista hyvin toimivassa ekosysteemissä (Zhu & Iansiti, 2019). Liiketoi-

mintaekosysteemit ylittävät toimialojen rajoja ja antavat mahdollisuuden analysoida yrityk-

sen menestykseen vaikuttavia tekijöitä systeemisestä näkökulmasta.  

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkielman tarkoituksena on luoda valmisteilla olevalle vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmis-

tolle liiketoimintamalli. Ohjelmiston liiketoimintamallissa halutaan huomioida vaikuttaja-

markkinoinnin liiketoiminnallinen ympäristö. Liiketoimintalli luodaan tutkielmassa määri-

tetyn liiketoimintamallin viitekehyksen avulla. Liiketoimintamallien teorioita on lukuisia, ja 

ei ole itsestään selvää, millaisen liiketoimintamallin teorian tai viitekehyksen pohjalta vai-

kuttajamarkkinoinnin liiketoimintamalli kannattaisi suunnitella.  

Tutkimuskysymykset voidaan muotoilla seuraavasti: 

(i) Millainen liiketoimintamallin viitekehys mahdollistaa liiketoiminnallisen ympä-

ristön huomioimisen vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston liiketoimintamallin 

suunnittelussa? 
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(ii) Millainen on optimaalinen ja perusteltu liiketoimintamalli vaikuttajamarkkinoin-

nin ohjelmistolle? 

 

Tavoitteena on arvioida valittujen liiketoimintamallien ja liiketoiminnallisten ympäristöjen 

teorioiden soveltuvuutta vaikuttajamarkkinoinnin liiketoimintamallin luomiseen. Tavoit-

teena on ymmärtää vaikuttajamarkkinoinnin liiketoimintaympäristön vaikutus liiketoimin-

tamallin toimivuuteen, ja tätä kautta kehittää mahdollisimman toimiva liiketoimintamalli 

ympäristön piirteet huomioiden. 

Kuvassa 1 on hahmoteltu tutkielman tutkimusstrategiaa korkealla tasolla. Vaikuttajamark-

kinoinnin ohjelmistolle suunnitellaan ja ideoidaan kohdeyrityksessä liiketoimintamalli tut-

kielmassa määritetyn liiketoimintamallin teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Liiketoiminta-

mallia analysoidaan tutkielmaan valittujen liiketoimintaympäristöön liittyvien teorioiden 

kautta ja ehdotetaan malliin parannuksia. Valitut liiketoimintamallien ja liiketoimintaympä-

ristön teoriat muodostavat tutkielman teoreettisen viitekehyksen. Valittujen teoreettisten 

mallien soveltuvuutta vaikuttajamarkkinoinnin liiketoimintamallin luomiseen voidaan arvi-

oida tutkimuksen pohjalta. Tarkemmin tutkimussuunnitelmaa on läpikäyty tutkimuksen me-

todologia -luvussa. 

 

Kuva 1: Tutkimusstrategia yleisesti 
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1.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielma koostuu kolmesta teorialuvusta, yhdestä metodologialuvusta, kahdesta empiria- 

ja analysointiluvusta sekä johtopäätöksistä ja yhteenvedosta. Ensin käydään lävitse liiketoi-

mintamalleihin liittyvää teoriaa. Tämän jälkeen käsitellään liiketoiminnalliseen ympäristöön 

liittyviä teorioita. Luku 4 sisältää tutkielman käyttämän liiketoimintamallin viitekehyksen, 

jonka pohjalta vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston liiketoimintamalli luodaan ja arvioi-

daan. Luvussa 5 käsitellään tarkemmin tutkielman konstruktiivista tutkimusotetta, tutkimus-

suunnitelmaa ja liiketoimintamallin suunnitteluun ja ideointiin käytettäviä tekniikoita. Tä-

män jälkeen tarkastellaan lähemmin vaikuttajamarkkinointia ja siihen liittyvää liiketoimin-

taekosysteemiä sekä kohdeyritystä ja valmistettavaa ohjelmistoa. Tutkimuskohteen esittelyn 

jälkeen tutkielmassa esitellään luotu vaikuttajamarkkinoinnin liiketoimintamalli sekä analy-

soidaan mallia liiketoimintaympäristön teorioiden kautta ja annetaan parannusehdotuksia. 

Tämän jälkeen käydään lävitse, pohditaan sekä arvioidaan kriittisesti tutkielman tuloksia ja 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkielma päättyy yhteenvetoon. 
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2 Liiketoimintamallien teoriat 

Tässä luvussa käydään lävitse liiketoimintamallien teoriaa yleisesti ja esitellään tarkemmin 

neljä erilaista liiketoimintamallin määritystä tai viitekehystä.  

 

2.1 Liiketoimintamallit yleisesti 

Teecen (2010) mukaan liiketoimintamallin ydin on se, miten yritys luo arvoa asiakkaalle, 

saa asiakkaat maksamaan arvosta ja kääntää arvon liikevoitoksi. Magretta (2002) puolestaan 

korostaa sen määrittämistä, kuka on asiakas, mitä asiakas arvostaa ja miten yritys tekee rahaa 

liiketoiminnalla. Magrettan mukaan liiketoimintamallit ovat ytimeltään tarinoita, jotka ker-

tovat kuinka yritys toimii. Casadesus-Masanell & Ricart (2011) ovat pelkistäneet liiketoi-

mintamallin sisältävän yrityksen johdon päätökset ja niiden seuraukset. Päätökset liittyvät 

siihen, miten yrityksen halutaan toimivan. Päätöksillä on seurauksia. Esimerkiksi hinnoittelu 

vaikuttaa yrityksen asemaan markkinoilla, mikä puolestaan vaikuttaa asiakasarvon luomi-

seen ja säilyttämiseen markkinoilla. 

Morris & kumppanit (2005) ovat liiketoimintamalleja tutkineessa metatutkimuksessa pääty-

neet siihen, ettei liiketoimintamallien määrityksestä, luonteesta, rakenteesta tai evoluutiosta 

ole olemassa konsensusta. Liiketoimintamallia voidaan pitää arkkitehtuurina, suunnittelun 

tuloksena syntyneenä artefaktina, toteutussuunnitelmana, oletuksena, menetelmänä tai kan-

nanottona tiettyyn liiketoiminnan tilanteeseen. Morris & kumppanit (2005) ovat ehdottaneet 

omaa integroivaa määritelmäänsä: 

 

”Liiketoimintamalli on tiivistetty esitys siitä, miten toisiinsa liittyvät muuttujat strategian, (liiketoiminta) ark-

kitehtuurin ja talouden alalta otetaan huomioon ja luodaan pysyvää kilpailuetua halutulla markkinalla.” 

 

Jos ajatellaan liiketoimintamallia liikkeenjohdon käyttämänä suunnittelun työkaluna, niin 

yksi mahdollinen määritelmä on seuraava (Osterwalder, et al., 2005, p. 3): 
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”Liiketoimintamalli on käsitteellinen työkalu, joka sisältää joukon olioita ja konsepteja ja niiden välisiä suh-

teita. Tavoitteena on ilmaista ja esittää tietyn yrityksen liiketoiminnallinen logiikka. Logiikassa täytyy näkyä, 

mitä arvoa luodaan asiakkaille, miten se luodaan ja miten taloudellinen tulos muodostuu.” 

 

Voidaan ajatella, että jokaisella yrityksellä on liiketoimintamalli. Malli on joko tiedostama-

ton tai malli voi olla eksplisiittinen ja selkeästi artikuloitu. Näin ollen malli voi olla suunni-

teltu tai emergentisti muotoutunut yrityksen toimenpiteiden ja markkinapalautteen seurauk-

sena. Käytännössä voidaan olettaa, että myös eksplisiittisesti suunniteltu liiketoimintamalli 

muuttuu, kun se kohtaa markkinoiden todellisuuden. Malli ei myöskään ole staattinen laa-

jemmassa mittakaavassa, vaan yrityksen toimintaympäristön ja teknologioiden muutoksen 

seurauksena liiketoimintamalliin kohdistuu muutospaineita. Liiketoimintamalli, kuten myös 

liiketoimintastrategia, elää dynaamisessa ympäristössä. Ulkoisen toimintaympäristön tai si-

säisten tekijöiden aiheuttamat muutokset aiheuttavat tarpeen muuttaa liiketoimintamallia 

joko inkrementaalisesti tai innovoimalla (Wirtz, et al., 2016). Druckerin (1994) mukaan ”yri-

tyksen teoriaa” pitää testata jatkuvasti. Jos ne oletukset, joille liiketoimintamalli on perustu-

nut, eivät pidä enää paikkaansa todellisuudessa, niin oletuksia pitää muuttaa. Liiketoiminta-

malli on liikkeenjohdollinen vastine tieteelliselle metodille (Magretta, 2002). Yritys aloittaa 

tietyllä olettamuksella maailmasta. Tätä olettamusta testataan käytännössä ja muutetaan tar-

vittaessa. Liiketoimintamallin eksplisiittinen suunnittelu mahdollistaa erilaisten toimintata-

pojen pohtimisen ja muuttamisen ennen resurssien sitouttamista. Tämä mahdollistaa ajan, 

resurssien ja rahan säästämisen, koska suunnitelmaa on helpompi muuttaa kuin toteutusta 

(vrt. Agile software development periaate Fail Fast).  

Liiketoimintamalli on konsepti tai abstraktio, jonka kautta liiketoimintaa voidaan tarkastella. 

Se on yksinkertaistettu ja koostettu näkemys yrityksen merkityksellisistä aktiviteeteistä 

(Wirtz, et al., 2016). Se kertoo, miten yrityksen tuottamien tuotteiden ja palveluiden antama 

arvonlisä saadaan yrityksessä aikaan. Yrityksen kilpailustrategia ja liiketoimintamalli ovat 

kytköksissä toisiinsa, mutta ne ovat eri asia. Liiketoimintamalli kääntää strategian tavaksi, 

jolla yritys voi tehdä rahaa. Liiketoimintamalli ei yksinään riitä, vaan se pitää implementoida 

yrityksen prosesseina ja päivittäisinä työnkulkuina. Kuva 2 kertoo strategian, liiketoiminta-

mallin ja yrityksen prosessien välisestä suhteesta. Samasta asiasta voidaan puhua myös stra-

tegian, liiketoimintamallien ja taktiikoiden nimillä (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). 

Liiketoimintamalli on toteutuneen strategian heijastuma. Taktiikat tapahtuvat 
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liiketoimintamallin asettamissa rajoissa ja pyrkivät toiminnallisiin optimaatioihin. Jos Carl 

von Clausewitzin mukaan taktiikat ovat taito käyttää joukkoja taistelussa ja strategia on taito 

käyttää taktiikoita sodan voittamiseen, niin liiketoimintamallit ovat välineitä strategian to-

teuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Liiketoimintamallit palvelevat strategisia ta-

voitteita. Strategiaa ei määritetä erillään siitä, miten strategia tullaan toteuttamaan 

(Richardson, 2008). Kyseessä on prosessi, jossa strategia määrittyy ja valmistuu samalla, 

kun yritys miettii, miten toiminnot pitäisi organisoida ja millä tavalla toteuttaa. 

 

 

Kuva 2: Liiketoiminnan tasot (Osterwalder, 2004, p. 14) 

 

Miksi sitten kannattaa määrittää yritykselle tai tuotteelle liiketoimintamalli? Liiketoiminta-

mallin merkitys tulee siitä, että se pakottaa ajattelemaan tarkasti liiketoiminnasta. Liiketoi-

mintamallia suunniteltaessa pitää miettiä, miten mallin eri osa-alueet toimivat yhteen arvon 

tuottamisessa (Magretta, 2002, p. 90). Yritys on ennen kaikkea systeemi ja enemmän kuin 

kokoelma erillisiä osia (Fjeldstad & Snow, 2018). Yritykset, jotka käyttivät tuplasti aikaa 

liiketoimintamallin suunnitteluun, pärjäsivät taloudellisesti muita paremmin (Giesen, et al., 

2007). Osterwalder (2004) on väitöskirjassaan luetellut eksplisiittisen liiketoimintamallin 

hyötyjä: jaettu ymmärrys, mallin analysointiin liittyvät hyödyt, liiketoiminnan hallinnan 

hyödyt ja tulevaisuuteen varautumisen hyödyt. Yhteinen näkemys liiketoimintamalliin liit-

tyvistä elementeistä ja mallin notaatio lisäävät kommunikaatiota ja yhteistä ymmärrystä toi-

mintatapojen perusteista. Seuraavassa aliluvussa tarkastelemme tarkemmin muutamia liike-

toimintamallien notaatioita ja määrityksiä. 

Onnistunut liiketoimintamalli vapauttaa piilevää arvoa teknisestä innovaatiosta (Chesbrough 

& Rosenbloom, 2002). Liiketoimintamalli toimii välittäjänä, jolla tekninen innovaatio 

Strateginen taso

Liiketoimintamallin taso

Prosessien taso

Suunni2elu

Arkkitehtuuri

Toteutus

Visio, tavoi2eet

Rahan tekemisen logiikka

Organisoin; ja työnkulut
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muunnetaan asiakkaan kokemaksi arvoksi ja taloudelliseksi lopputulemaksi. Tällä on kään-

töpuolena se, että jos liiketoimintamalli valitaan väärin ja arvonluonti ei onnistu, niin tekni-

sen innovaation kaupallinen potentiaali menetetään. Liiketoimintamallilla on merkitystä ja 

erityistä merkitystä, jos kyseessä on uusi tuote ja markkinat ovat uudet. Teknologinen inno-

vaatio ei itsessään ole riittävä edellytys menestykseen markkinoilla, vaan tarvitaan lisäksi 

innovaatioon sopiva liiketoimintamalli (Teece, 2010). Mielenkiinto liiketoimintamalleja 

kohtaan on lisääntynyt 2000-luvulla (Wirtz, et al., 2016, p. 44). Tähän yhtenä syynä on ICT-

teknologian kehitys, joka on mahdollistanut uudenlaisia tapoja arvoverkkojen organisointiin 

koordinaatiokustannusten ja transaktiokustannusten laskiessa (Osterwalder, et al., 2005, p. 

4). 

Yritys voi pärjätä kilpailussa vain, jos se voi luoda kilpailuedun, jonka se voi säilyttää 

(Porter, 1996, p. 42). Liiketoimintamalli sinällään ei artikuloi näkemystä pitkäaikaisen kil-

pailuedun lähteestä. Vaikka meillä on teknologian luomia uusia tapoja tuottaa arvoa asiak-

kaille, niin perusta sille, miten yrityksien välisessä kilpailussa voi pärjätä, ei ole muuttunut 

(Porter, 2001, p. 19). Jos liiketoimintamalli pyrkii vain kapitalisoimaan tehokkuuden välit-

tämättä arvon luonnin positioinnista kilpailijoihin nähden, niin seurauksena voi olla kilpai-

lutilanne, jossa kannibalisoidaan koko toimialan kannattavuutta. Toimiva liiketoimintamalli 

ei ole riittävä, jos kilpailijat pystyvät kopioimaan sen helposti. Kilpailuetua malli antaa vain, 

jos se on riittävän differoitu ja vaikea kopioida. 

Liiketoimintamallien rooli tai potentiaali voidaan ymmärtää huonosti (Osterwalder, et al., 

2005). Suunnitellut liiketoimintamallit eivät itsessään merkitse mitään, jos ne eivät toimi 

käytännössä. Tämä havaittiin ns. IT-kuplan aikaan 2000-luvun taitteessa. Yritykset, joilla oli 

pelkkä arvaus liiketoimintamallista ilman strategiaa tai mallin vaatimaa toiminnallista kom-

petenssia, eivät selvinneet (Magretta, 2002). Liiketoimintamallit olivat irrallaan todellisuu-

desta, ja ne antoivat kuvan todellisuudesta, jota ei ollut. Liiketoimintamallin toimivuus voi-

daan pitävästi arvioida ainoastaan toimimalla sen mukaan reaalimaailmassa. 

 

2.2 Erilaisia liiketoimintamalleja 

Liiketoimintamallille ei ole yhtä tiettyä yleisesti hyväksyttyä määritelmää tai viitekehystä. 

Tutkielmaa varten valitaan liiketoimintamallin määritelmä tai viitekehys, jota käytetään 
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suunnittelun pohjana. Valittu malli määrittää ne osa-alueet tai entiteetit, jotka joutuvat suun-

nittelun kohteeksi. Samalla se määrittää myös ne osa-alueet tai entiteetit, joita ei suunnitella. 

Tietyssä mallissa voimme käyttää vain niitä käsitteitä, jotka sillä on. Tässä luvussa esitellään 

neljä liiketoimintamallin määritelmää. Ensimmäisenä tarkastellaan Hamelin liiketoiminta-

mallia. Tämän jälkeen esitellään 𝑒!	-arvomalli ja Zottin & Amitin toimintojärjestelmä. Nel-

jäntenä esitellään liiketoimintakanvaasi. 

Hamel esittää kirjassaan Leading the Revolution (2000) laajan käsitteellisen liiketoiminta-

mallin, jossa ovat mukana myös yrityksen strategiset näkökulmat. Hamelille liiketoiminta-

malli on liiketoiminnan konsepti, joka on tuotu käytäntöön. Malli sisältää useita elementtejä 

määrityksineen. Malli on esitelty kuvassa 3. Malli koostuu neljästä elementistä: asiakasraja-

pinnasta, ydinstrategiasta, strategisista resursseista ja yrityksen arvoverkosta. Kyseiset ele-

mentit koostuvat useista osista, ja ne linkittyvät toisiinsa. Esimerkiksi strategiset resurssit -

elementti sisältää yrityksen ydinkyvykkyydet ja yrityksen ydinprosessit. Arvoverkko sisäl-

tää sen liiketoiminnallisen verkoston, johon yritys kuuluu ja joka toimii yhteistyössä yrityk-

sen kanssa arvon luomisessa. Linkkejä ovat asiakkaan saamat edut, resurssien ja prosessien 

konfiguraatio arvon tuottamisessa ja yrityksen rajaus arvoverkossa. Mallissa on myös näkö-

kulma, miten yritys tekee rahaa (Wealth Potential). Rahallinen potentiaali sisältää tehokkuu-

den, tarjonnan yksilöllisyyden, mallin elementtien yhteensopivuuden ja mahdolliset tulok-

sentekokyvyn tehostajat. Hamelin liiketoimintamalli on holistinen ja sisällöltään laaja, mutta 

sillä on rakenne ja se sisältää osiensa määritykset. Malli ei kuitenkaan sisällä sovellusohjetta, 

miten sen avulla kannattaisi tai pitäisi luoda yritykselle tai tuotteelle sopiva liiketoiminta-

malli. Malli on eräänlainen käsitteellinen kuvaus, siitä millaisista näkökulmista toimiva lii-

ketoimintamalli koostuu. Mallissa on hyvää, että liiketoimintamallin liiketoiminnallinen ym-

päristö huomioidaan niin strategian, ydinkyvykkyyksien kuin arvoverkonkin tasolla. 

 

Kuva 3: Liiketoimintamallin osat (Hamel, 2000, p. 70) 
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Toinen lähtökohta liiketoimintamallille on tiukka ja tarkka notaatio, joka mahdollistaa liike-

toimintamallin mallintamisen ennalta määritettyjen elementtien, ja niihin liittyvien sääntöjen 

mukaan. Tällainen on 𝑒!	-arvomalli, jonka tarkoituksena on analysoida yrityksen taloudelli-

sen arvon luontia, jakamista ja käyttämistä useiden osapuolten verkostossa (Gordijn & 

Akkermans, 2003). Malli tuo esiin toimijat, jotka luovat taloudellista arvoa toisilleen. Mallin 

tekijöiden mukaan 𝑒!	-arvomallia ei saa sekoittaa prosessi- tai toimintomalleihin. Mallin ku-

vauksessa on tarkkaan määritetty ontologia, joka sisältää mallin käsitteet, entiteetit ja enti-

teettien väliset suhteet. Tavoitteena mallissa on tarkentaa liiketoimintaideoiden tai liiketoi-

mintamallien määrityksiä, jotka yleisesti tehdään liian suuripiirteisellä tasolla. Kuva 4 on 

esimerkki 𝑒!	-arvomallista.  

 

 

Kuva 4: Arvomallin esimerkki (Gordijn & Akkermans, 2003) 

 

Zott & Amit (2010) määrittävät liiketoimintamallin toisiinsa liittyvinä aktiviteetteinä tai toi-

mintoina. Toimintoihin perustuvaa liiketoimintamallia kutsutaan toimintojärjestelmäksi 

(Activity System).  Toiminnot voivat ylittää toimialojen ja organisaatioiden rajoja. Toiminto 

on yrityksen tai yritykseen kytköksissä olevan tahon resurssien allokointi, jonka tarkoituk-

sena on toimia liiketoimintamallin tavoitteen suuntaisesti. Liiketoimintamallin tavoitteena 

on hyödyntää liikeideaa arvonluonnissa. Toimintojärjestelmä mahdollistaa arvon luonnin ja 

jakamisen yhdessä muiden yritysten kanssa yhdistelemällä toimintoja kokonaisuudeksi. Toi-

mintojärjestelmä määrittää, miten yritys toimii ekologisessa ympäristössään yhteistoimin-

nassa muiden kanssa sekä organisoituu sisäisesti. Zottin & Amitin mukaan toimintojärjes-

telmän suunnittelussa pitää erityisesti huomioida kaksi näkökulmaa: toimintojen 
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arkkitehtuuri ja arvonluonnin teemat (design themes). Toimintojen arkkitehtuuri on liiketoi-

mintamallin ydin. Arkkitehtuuri määrittää vastaukset kysymyksiin kuka tekee, mitä tehdään 

ja miten tehdään. Arkkitehtuuri koostuu kolmesta elementistä: sisältö, rakenne ja toteutus. 

Sisältö määrittää, mitä toimintoja valitaan liiketoimintamalliin. Rakenne määrittää, miten 

valitut toiminnot yhdistetään toisiinsa. Toteutus määrittää kuka vastaa toiminnon toteutuk-

sesta ja missä toteutus suoritetaan. Arvonluonnin teemat ovat sekä suunnittelun päämääriä 

että mallin toiminnan reaalisia toteutumia. Zott & Amit kuvaavat neljä eri arvonluonnin tee-

maa: uutuus/ainutkertaisuus (novelty), sitovuus (lock-in), täydentävyys (complementaries) 

ja tehokkuus (efficiency). Amit & Zott lisäsivät perusmalliin vuonna 2015 suunnittelutyön 

lähtökohdat tai taustatekijät ohjaamaan liiketoimintamallin rakennustyötä (Amit & Zott, 

2015). 

Neljänneksi esitellään liiketoimintakanvaasi. Synonyymiksi liiketoimintamallille on tullut 

Osterwalderin väitöskirjassaan (2004) luoma liiketoimintakanvaasi (Business Model Can-

vas). Liiketoimintakanvaasista on tullut eräänlainen liiketoimintamallien lingua franca ja 

sitä opetetaan yliopistoissa, kauppakorkeakouluissa ja yrityksissä ympäri maailman 

(Luoma-aho, 2021). Menestyksen myötä liiketoimintakanvaasia on luonnehdittu maailman 

parhaiten tuotteistetuksi väitöskirjaksi (Luoma-aho, 2021). Suosiostaan huolimatta liiketoi-

mintakanvaasi ei ole pelkästään käyttäjälähtöinen malli, vaan se perustuu systemaattiseen 

ontologiseen analyysiin olemassa olevista liiketoimintamallien konsepteista ja se on asian-

tuntijoiden empiirisesti validoima (Boillat & Legner, 2013). Liiketoimintakanvaasi koostuu 

yhdeksästä eri osa-alueesta: asiakkaat, arvolupaus, jakelukanavat, asiakassuhteet, aktivitee-

tit, resurssit, kumppanuudet, kustannusrakenne ja tuotot. Liiketoimintakanvaasi toimii usein 

visuaalisena työkaluna tai apuvälineenä liiketoimintamallin suunnittelussa. Kuvassa 5 tyhjä 

liiketoimintakanvaasi on täytetty esimerkinomaisesti liiketoimintamalliin liittyvillä muisti-

lapuilla, joilla suunnittelua toteutetaan. 
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Kuva 5: Esimerkki liiketoimintakanvaasin liiketoimintamallista 

 

Jos arvioidaan esiteltyjä liiketoimintamallien määrityksiä, niin tutkielman tarpeisiin verrat-

tuna liiketoimintakanvaasi on fokusoituneempi ja konkreettisempi kuin Hamelin vuonna 

2000 ehdottama malli. Toisaalta Hamelin malli huomioi explisiittisesti liiketoimintaympä-

ristön ja kilpailustrategian. Gordjin & Akkermans 𝑒!	-arvomalli verrattuna Hamelin malliin 

mahdollistaa liiketoiminnan visuaalisen esittelyn ja 𝑒!	-arvomalli perustuu ontologialle. Toi-

saalta 𝑒!	-arvomalli tuntuu turhan rajaavalta tai tiukalta ja perustuu lähtökohtaisesti vain ar-

von luonnin ja jakamisen käsitteeseen. Zott & Amit toimintojärjestelmä on korkealla tasolla 

ja yleistettävyytensä ansiosta sovitettavissa moniin käyttötarkoituksiin. Toimintojärjestelmä 

ei sisällä suosituksia tai määrityksiä, miten malli visualisoidaan tai jaetaan osiin. Se ei myös-

kään määritä systematiikkaa, mitä toimintoja tai osa-alueita liiketoimintamallin suunnitte-

lussa pitäisi huomioida tai millä tarkkuudella suunnittelu pitäisi toteuttaa. Toimintojärjes-

telmä lähtökohtaisesti tarkastelee ekosysteemeitä ja yritysverkkoja, joissa arvonluontia ei 

rajata yksittäiseen yritykseen. 
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3 Liiketoimintaekosysteemien teoriat 

Yrityksen toimintaympäristöä ja yrityksen asemaa ympäristössään voidaan tarkastella liike-

toimintaekosysteemin käsitteen avulla. Jo pitkään on suuntana ollut liiketoiminnan fokuksen 

siirtyminen yksittäisen yrityksen sisäisistä toiminnoista kohti laajempaa arvoverkkojen ja 

ekosysteemien määrittämää ympäristöä. Ekosysteemi käsitteenä mahdollistaa liiketoimin-

nan tarkastelun dynaamisena systeeminä ilman toimialakohtaisia rajoja. Tarkastelunäkö-

kulma on hyödyllinen vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston liiketoiminnallista ympäristöä 

analysoitaessa. Tässä luvussa käsitellään ensin liiketoimintaekosysteemeitä yleisesti ja tä-

män jälkeen digitaalisten alustojen ekosysteemeitä tarkemmin. 

 

3.1 Liiketoimintaekosysteemit yleisesti 

Liikkeenjohdon ja talouden tutkimuksen aloilta ekosysteemejä luokitellut metatutkimus 

(Tsujimoto, et al., 2018) jakoi ekosysteemit neljään osaan (Kuva 6). Ekosysteemeitä olivat: 

teollinen ekosysteemi (Industrial Ecosystem), liiketoimintaekosysteemi (Business Ecosys-

tem), alustojen ekosysteemi tai alustanäkemys (Platform Management Perspective) sekä 

usean toimijan verkosto (Multi-actor Network). Teollisen ekosysteemin tarkastelussa mer-

kittävänä roolissa ovat luonnonvarat. Liiketoimintaekosysteemit liittyvät yksittäisten yritys-

ten välisiin verkostoihin ja arvonluontiin. Alustojen ekosysteemeissä tarkastelun kohteena 

on alustojen dynamiikka ja niiden hallinta. Usean toimijan verkosto laajentaa edellä esitet-

tyjä ekosysteemeitä niin, että se sisältää esimerkiksi yrittäjät, pääomasijoittajat, yksittäiset 

innovaattorit, yritysten yhteenliittymät, käyttäjäyhteisöt sekä julkisen vallan.  
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Kuva 6: Liikkeenjohdon ja talouden ekosysteemit (Tsujimoto, et al., 2018) 

 

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin liiketoimintaekosysteemin käsitettä ja teoriaa. Liiketoi-

mintaekosysteemi on taloudellinen kokonaisuus, joka koostuu toisiinsa kytköksissä olevista 

organisaatioista ja ihmisistä. Ekosysteemi tuottaa arvoa tuotteiden ja palveluiden muodossa 

asiakkailleen. Ekosysteemin asiakkaat voivat olla saman ekosysteemin jäseniä. Kokonaisuu-

teen kuuluu alihankkijoita, kilpailijoita, välittäjiä, palveluntuottajia ja muita sidosryhmiä. 

Ekosysteemin jäsenet kehittävät yhteisesti kyvykkyyksiään ja hiovat roolejaan ekosystee-

missä. Yritykset positioivat itseään suhteessa ekosysteemin johtaviin toimijoihin.  Ekosys-

teemin johtavat toimijat voivat vaihdella ajan kuluessa. Kaikissa tilanteissa johtavat toimijat 

ovat merkityksellisiä muille ekosysteemin jäsenille. Johtavien toimijoiden merkitys tulee 

siitä, että ne auttavat näkemään yhteisen vision, suuntaamaan toimintaa ja auttavat määrittä-

mään jokaisen ekosysteemin jäsenen omaa roolia suhteessa muihin. Ekosysteemi on enem-

män kuin yksittäinen yritys tai arvoketju tai arvoverkko. Kuvassa 7 on liiketoimintaekosys-

teemin käsitteellinen kuvaus. (Moore, 1996, pp. 21-22) 
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Kuva 7: Liiketoimintaekosysteemi (Moore, 1996, p. 22) 

 

Jos tarkastellaan kuvaa 7 tarkemmin, niin liiketoimintaekosysteemiin kuuluu esimerkiksi 

asiakkaita, erilaisia välikäsiä, toimittajia ja kilpailijoita. Näiden lisäksi liiketoimintaekosys-

teemiin kuuluvat kaikki tahot, jotka voisivat kilpailla samoista markkinoista tai kaikki tahot, 

joilla voi olla merkitystä ekosysteemin toiminnalle kuten valtiovalta, erilaiset kauppajärjes-

töt, teknologian kaupallistajat, standardointitahot, ammattiliitot ja sijoittajat. Kuvassa 7 

ydinliiketoiminnan (core business) muodostaa yritys toimittajineen ja jakelukanavineen. 

Tämä laajenee arvoketjuksi (extended enterprise), joka kokonaisuudessaan osallistuu loppu-

asiakkaan palvelimiseen ja arvontuottoon. Liiketoimintaekosysteemi on tätä laajempi koko-

naisuus ja sisältää ydinliiketoiminnan ja koko arvoketjun lisäksi kaikki edellä mainitut tahot. 

Peltoniemi & Vuori (2004, p. 13) ovat antaneet oman määritelmänsä liiketoimintaekosys-

teemille: 

 

”Systeemi on… dynaaminen rakenne, joka koostuu joukosta toisiinsa kytkeytyneitä organisaatioita. Nämä or-

ganisaatiot voivat olla pieniä yrityksiä, suuria yrityksiä, yliopistoja, tutkimuskeskuksia, julkisen sektorin toi-

mijoita ja muita tahoja, jotka vaikuttavat systeemiin” 
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Ekosysteemi käsite on peräisin biologiasta ja sillä viitataan yhtenäisen alueen eliöiden ja 

elottomien ympäristötekijöiden muodostamaan toiminnalliseen kokonaisuuteen. Biologian 

ekosysteemissä ja liiketoimintaekosysteemissä on tärkeintä kokonaisuus. Tarkastelun pää-

paino on eri toimijoiden välisissä rooleissa ja suhteissa eikä yksittäisissä toimijoissa. Kil-

pailu tapahtuu ensisijaisesti ekosysteemien välillä. Liiketoimintaekosysteemin tärkeitä omi-

naispiirteitä ovat esimerkiksi itseohjautuvuus, kilpailun ja yhteistyön välinen dynamiikka 

sekä liiketoimintamallien merkitys yksittäisten tuotteiden ja palveluiden sijaan. (Salminen 

& Mikkelä, 2016)  

Iansiti & Levien (2004a, p. 29) ovat lisäksi painottaneet innovaatioiden merkitystä, ekosys-

teemien välistä kilpailua jäsenistä sekä etukäteissuunnittelua ja rationaalista päätöksentekoa 

verrattaessa liiketoimintaekosysteemejä ja biologisia ekosysteemejä. Mooren (1993) mu-

kaan liiketoimintaekosysteemit, kuten biologiset, siirtyvät satunnaisesta järjestyksestä kohti 

suurempaa järjestystä. Suuremmassa järjestyksessä jokaisella toimijalla on tarkemmin ra-

jattu rooli ekosysteemissä. Tämä kehitys tapahtuu emergentisti ja itseohjautuvasti ilman mi-

tään keskitettyä koordinaatiota. 

Koevoluutio (coevolution) on biologinen käsite, joka tarkoittaa kahden tai useamman lajin 

vastavuoroista vaikutusta toistensa evoluutioon (Moore, 1996, p. 13). Koevoluution käsite 

on tärkeä myös liiketoimintaekosysteemeissä. Liiketoimintaekosysteemissä yrityksillä voi 

olla monimutkaisia kytköksiä toisiinsa ja kytköksiin saattaa liittyä sekä yhteistoimintaa että 

kilpailua (Iansiti & Levien, 2004a, p. 27). Kilpailu ja yhteistoiminta omalta osaltaan vaikut-

tavat yritysten väliseen kilpailussa pärjäämiseen, evoluutioon ja adaptoitumiseen ekosystee-

missä. Mooren (1996, p. 24) mukaan nykymaailmassa liiketoiminnalliset mahdollisuudet 

kasvavat yhä enemmän liiketoimintaekosysteemien suuntaan ja tämä avaa yhä enemmän 

mahdollisuuksia koevoluutioon ja oppimiseen. 

Iansiti & Levien (Iansiti & Levien, 2004a, pp. 60-70; Iansiti & Levien, 2004b) ovat määrit-

täneet neljä näkyvää roolia liiketoimintaekosysteemeissä. Rooleja ovat kulmakivi (key-

stone), dominaattori (dominator), vuokraaja (landlord) ja pieni peluri (niche player). Kul-

makivet ovat ekosysteemin hyvinvoinnille avainasemassa. Ne luovat arvoa koko systeemiin, 

mutta myös keräävät sitä tietyiltä liiketoiminta-alueilta. Usein kulmakivien arvonluonti pe-

rustuu alustaan. Alusta voi tarkoittaa palveluita, työkaluja tai teknologioita, joita ekosystee-

min muut jäsenet voivat käyttää parantaakseen suorituskykyään. Dominaattorit pyrkivät in-

tegroitumaan systeemissä kaikkiin suuntiin ja hallitsemaan koko ekosysteemiä. 
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Dominaattorit ovat yleensä isoja ja vaikuttavat ekosysteemin kaikissa osissa. Vuokraajat vie-

vät ekosysteemiltä mahdollisimman paljon arvoa, ja ne eivät pyri arvon jakoon. Vuokraajat, 

toisinkuin dominaattorit, eivät pyri systeemin hallintaan, vaan tekevät siitä käyttökelvotto-

man pitämällä suuren osan arvosta itsellään. Vuokraajat voivat estää koko ekosysteemiä syn-

tymästä. Pienet pelurit differoivat itsensä suhteessa muihin keskittymällä tiettyyn osaan sys-

teemin arvonluonnissa. Yksittäinen pieni peluri ei luo suurta arvoa systeemiin, mutta yh-

dessä kaikki pienet pelurit luovat suurimman osan toimivan liiketoimintaekosysteemin ar-

vosta ja innovaatioista. Kulmakivien lisäksi pienet pelurit jakavat arvoa liiketoimintaekosys-

teemissä. Dominaattorit ja vuokraajat estävät ekosysteemin toimintaa tai vievät suurimman 

osan sen arvosta. Toimivassa ekosysteemissä tarvitaan kulmakiviä ja pieniä pelureita. Iansiti 

& Levien myös painottavat, että roolit ekosysteemissä voivat vaihtua. Esimerkiksi kulmaki-

vestä voi tulla dominaattori tai pienestä pelurista kulmakivi.  

Liiketoimintaekosysteemillä voidaan myös ajatella olevan tietyt elinkaaren vaiheet. Ekosys-

teemi yleensä siirtyy satunnaisuudesta kohti strukturoidumpaa rakennetta. Vaiheita on teo-

reettisesti neljä: syntymä, laajentuminen, johtajuus ja uusiutuminen tai kuolema. Todellisuu-

dessa vaiheiden erottaminen on vaikeampaa ja samanaikaisesti voi olla useita erityispiirteitä 

eri vaiheista. Jokaisessa vaiheessa on yhteistyöhön ja kilpailuun liittyviä haasteita. Synty-

mävaiheessa yritykset pyrkivät tahollaan määrittämään järkevintä tapaa luoda arvoa asiak-

kaille. Arvonluonti perustuu johonkin uuteen innovaatioon. Vaikeutena on suojata liikeideaa 

kilpailulta sekä varmistaa arvoketjussa tarvittavat toimijat itselleen. Laajentumisvaiheessa 

tuodaan tuotteet ja palvelut laajasti saataville yhteistyössä oman arvoketjun kanssa. Vastaa-

vasti joudutaan kilpailuun erilaisten liiketoimintamallien ja ideoiden kanssa, jotka pyrkivät 

myös kapitalisoimaan saman innovaation markkinoilla. Johtajuus vaiheessa pitää olla selkeä 

visio tulevaisuudesta, jotta tuotetta tai palvelua voidaan kehittää eteenpäin yhteistyössä toi-

mitusketjun kanssa. Kilpailullisena haasteena on säilyttää vahva neuvotteluasema suhteessa 

asiakkaisiin ja merkittäviin toimittajiin. Uudistusvaiheessa haasteena on innovoida, jotta 

voidaan tuoda uusia innovaatiota ekosysteemiin. Kilpailullisena haasteena on riittävän suu-

ren alalle pääsyn esteen ylläpitäminen, jotta muiden toimijoiden innovaatiot eivät luo uutta 

kilpailevaa ekosysteemiä. (Moore, 1993) 

Käytännön esimerkkeinä liiketoimintaekosysteemeistä voidaan mainita seuraavaa. Android-

käyttöjärjestelmän ympärille on rakentunut liiketoimintaekosysteemi, jossa puhelinvalmis-

tajat ja sovellusten tekijät kilpailevat keskenään kuluttajista. Ekosysteemiin kuuluvat 
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puhelinvalmistajien ja sovelluskehittäjien lisäksi esimerkiksi kuulokkeita ja muita lisälait-

teita valmistavat tahot, puhelinkorjaajat ja uusia puhelimia arvioivat YouTube-kanavat. 

Ekosysteemi voi olla myös pieni ja paikallinen kuten ravintola, ja sen läheisyydessä asuvat 

ihmiset sekä lähellä sijaitsevat yritykset ja yhteisöt. Paikallisesta esimerkistä on konkreetti-

sesti helppo nähdä, että ravintolan on otettava lähiseudun toimijat huomioon ja pyrittävä 

kehittämään suhteita ja yhteistoimintaa yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Tämän tutkielman em-

piriaosuudessa tarkastellaan tarkemmin sosiaalisen median alustoihin perustuvaa vaikuttaja-

markkinoinnin liiketoimintaekosysteemiä. Seuraavassa aliluvussa tarkastellaan lähemmin 

alustoja, alustojen ekosysteemeitä sekä alustataloutta. 

 

3.2 Alustojen ekosysteemit 

Digitaaliset alustat (Market Platforms) ovat tietoteknisiä järjestelmiä, joilla eri tahot yli or-

ganisaatiorajojen, harjoittavat lisäarvoa tuottavaa toimintaa yhteisten toimintaperiaatteiden 

mukaisesti (Loikkanen, et al., 2017). Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi kuluttajat, yri-

tykset tai muut sidosryhmät. Digitaalisiin alustoihin liittyy kiinteästi data, erilaiset ohjelmis-

tot ja automaatiot. Alusta yhdistää yksilöitä ja yrityksiä tietyn tavoitteen vuoksi ekosystee-

missä tai toimialassa (Cusumano, et al., 2019). Alustat luovat tarvittavan infrastruktuurin ja 

mahdollistavat kahden tai useamman ryhmän keskinäiset transaktiot. Alustat ovat dynaami-

sia, usean osapuolen keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvia markkinapaikkoja, joilla 

voidaan saavuttaa laajamittaisia ja nopeasti skaalautuvia verkostovaikutuksia (Loikkanen, et 

al., 2017, p. 16).  

Alustoja on ollut aina. Alustat tuovat yhteen kysyntää ja tarjontaa. Torit ja kauppakeskukset 

yhdistävät kuluttajia ja kauppiaita. Sanomalehdet yhdistävät lukijoita ja mainostajia. Matka-

toimistot yhdistävät kuluttajia matkoihin. Tietotekniikka on vähentänyt transaktiokustan-

nuksia ja pienentänyt fyysisen infrastruktuurin ja tuotannontekijöiden tarvetta (Van Alstyne 

& Parker, 2017). Digitaalisia alustoja ovat esimerkiksi musiikin suoratoistopalvelu Spotify, 

kuljetuspalveluita tarjoava Uber ja sosiaalisen median alustat kuten Instagram tai TikTok.  

Alustojen pääasiallinen resurssi on myyjien tai valmistajien sekä kuluttajien verkosto. Ver-

rattuna perinteiseen toimitusketjuun, resurssien koordinointi on tärkeämpään kuin niiden 

kontrolli. Interaktio ja verkoston jäsenten väliset suhteet ovat tärkeämpiä kuin sisäinen 



 

 

24 

optimointi. Menestyvät alustat pyrkivät maksimoimaan systeemin kokonaisarvon iteratiivi-

sessa ja palautepohjaisessa prosessissa. (Van Alstyne & Parker, 2017) 

Alustoja on tutkittu taloustieteellisistä, teknisistä, liiketoiminnallisista sekä sosiaalisista läh-

tökohdista käsin (Hein, et al., 2020). Jos katsotaan teknisen näkökulman suunnasta, niin 

alusta voidaan nähdä ohjelmistopalveluna. Ohjelmistopalvelussa on arkkitehtuurisesti muut-

tumaton ydin ja ytimen päälle rakennettavat lisäpalvelut. Modulaarinen arkkitehtuuri mah-

dollistaa nopean palvelukehityksen ytimen päälle. Digitaalisten alustojen ekosysteemi käsit-

teenä yhdistää kaikki edellä mainitut paradigmat (Hein, et al., 2020). Hein & kumppaneiden 

(2020) määritys alustojen ekosysteemistä on seuraava: 

 

”Digitaalinen alustojen ekosysteemi koostuu alustan omistajasta, joka implementoi ohjaus- tai hallintajärjes-

telmän. Kyseinen järjestelmä mahdollistaa arvonluonnin digitaalisella alustalla omistajan sekä itsenäisistä ku-

luttajista ja palveluntarjoajista koostuvan ekosysteemin jäsenten kesken.” 

 

Tärkeässä osassa alustaekosysteemissä ovat palvelutarjoajat, jotka tuovat omat täydentävät 

palvelunsa alustan yhteyteen. Tällaisten komplementaaristen palveluiden tarjoajat ovat usein 

kriittisiä alustan toiminnalle, sillä alustan itsensä ei ole järkevää tarjota kyseisiä palveluita 

(Cusumano & Gawer, 2002). Digitaalinen alustatalous tarkoittaa markkinaa, jossa digitaali-

set alustat ovat saavuttaneet merkittävän tai määräävän markkina-aseman (Loikkanen, et al., 

2017). 

Kuvassa 8 on eräs määritys alustaekosysteemin elementeistä ja ominaispiirteistä (Hein, et 

al., 2020). Alustan ekosysteemissä on kolme määrittävää osaa: alustan omistajuus, arvon-

luonnin mekanismi ja palveluiden tarjoajien autonomisuus. Alustan omistajuus määrittää 

kuka omistaa alustan, ja miten valta tai päätökset alustan säännöistä ja toiminnasta jakautu-

vat. Omistaja voi olla yksi taho tai omistaja voi olla useiden tahojen konsortio tai kyseessä 

voi olla täysin hajautettu omistajuus. Täysin hajautettu omistajuus on esimerkiksi Ethereum 

kryptovaluuttaan perustuvilla alustoilla.  
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Kuva 8: Alustaekosysteemin osat ja ominaispiirteet (Hein, et al., 2020) 

 

Arvonluonti ekosysteemissä tapahtuu pääsääntöisesti joko transaktioiden tai innovaatioiden 

kautta. Transaktioiden tapauksessa alusta yhdistää kysynnän ja tarjonnan luoden kaksipuo-

leisen markkinapaikan (two-sided markets). Jos alustan käyttö on riittävää, niin se tarjoaa 

suurtuotannon etuja alustan omistajalle sekä palveluntarjoajat hyötyvät suuremmasta tarjon-

nasta kokonaisuudessaan (supermodular complementary). Esimerkiksi yhdessä kaupungissa 

olevien Uber-kuljettajien määrä lisää sovelluksen käyttöä kyseisessä kaupungissa, sillä asi-

akkaat saavat kyytinsä keskimäärin nopeammin kuin jos kuljettajia olisi vähemmän. Jos in-

novaatioiden kautta luodaan arvoa, niin alusta antaa komplementaaristen palveluiden luojille 

mahdollisuuden luoda uutta toiminnallisuutta ja palveluita alustan tarjoaman ytimen päälle. 

Tämä voi mahdollistaa nopeasti reagoivan, innovatiivisen ja suurimittaisen palvelutarjonnan 

alustalle (generativity). Generatiivisyys mahdollistuu esimerkiksi alustan tarjoamien ohjel-

mallisten palvelurajapintojen tai koodikirjastojen kautta. Usein komplementaarinen palvelu 
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on sidoksissa alustaan niin, että ilman alustaa palvelua ei ole mahdollista toteuttaa (unique 

complementary).  Innovaatioalustaan liittyy usein markkinapaikka, jossa uusia palveluita 

voidaan tarjota alustan käyttäjille. Palveluntarjoajien autonomisuus tarkoittaa sitä, kuinka 

tiukasti tarjoajat on sidottu alustaan. Jos sidos on tiukka, niin palveluntarjoaja ja alusta ovat 

strategisia kumppaneita ja muiden alustojen käyttö ei ole mahdollista. Jos vastaavasti palve-

luntarjoajat ovat autonomisia, niin kytkös on löyhä ja lisäarvopalveluita voidaan tarjota 

myös muille alustoille. Esimerkiksi taksinkuljettajat voivat käyttää useita eri sovelluksia asi-

akkaiden hankkimiseen, kun taas Open Handheld Alliance (OHA) kehitti ja edisti ainoastaan 

Android-käyttöjärjestelmään perustuvia sovelluksia. 

Jos tarkastellaan sosiaalisen median alustoja lähemmin, niin esimerkiksi Instagramin ympä-

rille syntynyt alustaekosysteemi sisältää itse alustan lisäksi sosiaalisen median sisällöntuot-

tajat, mainostajat, mainonnan palveluyritykset, muut palveluntarjoajat ja sosiaalisen median 

kuluttajat. Myös vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmisto voidaan nähdä digitaalisena alustana, 

joka yhdistää sekä vaikuttajat että mainostajat. Toisaalta vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmisto 

voidaan nähdä komplementaarisen palvelun tuottajana kaikissa niissä sosiaalisen median 

ekosysteemissä, joihin se integroituu tai osallistuu. 

Alustat muuttavat omalta osaltaan niitä toimintamalleja ja periaatteita, joihin menestyvä lii-

ketoiminta perustuu. Liiketoiminnan säännöt tai toimintatavat ovat erilaisia kuin esimerkiksi 

perinteisissä yrityksen toimitusketjuissa. Pääsyy miksi digitaalisia alustoja ei saada kannat-

tavaksi on se, ettei ymmärretä miten alustat toimivat ja miten ne poikkeavat muista tavoista 

tehdä liiketoimintaa (Van Alstyne, et al., 2016a). Esimerkiksi, jos alustassa ei oteta riittävästi 

huomioon verkostovaikutuksia (network effect) tai riittävän tehokasta arvon luontia tuotta-

jilta ostajille, niin alustan elinvoimaisuus heikkenee. Verkostovaikutus tarkoittaa käyttäjien 

määrän kasvusta saatavia hyötyjä. Mitä enemmän käyttäjiä, sen paremmin alusta vastaa 

käyttäjien tarpeisiin. Seuraavassa luvussa tarkastellaan tutkielman liiketoimintamallin viite-

kehystä, jossa pyritään huomioimaan alustaliiketoiminnan vaikutukset ja lainalaisuudet. 
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4 Tutkielman liiketoimintamallin viitekehys 

Tässä luvussa esitellään tutkielman liiketoimintamallin teoreettinen viitekehys. Viitekehys 

perustuu toimintojärjestelmän soveltamiseen ja liiketoimintakanvaasin hyödyntämiseen. Lu-

vussa esitellään tarkemmin toimintojärjestelmä ja liiketoimintakanvaasi. Tutkielman liike-

toimintamallin viitekehys antaa eräänlaisen linssin tai näkökulman, jonka kautta vaikuttaja-

markkinoinnin ohjelmiston liiketoimintamallia kehitetään ja arvioidaan. 

 

4.1 Toimintojärjestelmä liiketoimintamallin pohjana 

Tutkielman liiketoimintamallin teoreettinen viitekehys noudattaa Zottin & Amitin (2010) 

määrittämää toimintojärjestelmää (activity system). Toimintojärjestelmä koostuu liiketoi-

minnan arkkitehtuurista, arvonluonnin teemoista (design themes) sekä suunnittelutyön läh-

tökohdista tai taustatekijöistä (antecedents of business model design). Toimintojärjestelmään 

perustuvan liiketoimintamallin tavoitteena on hyödyntää liiketoimintaideaa luomaan arvoa 

toimintaan osallistuville tahoille. Kuvassa 9 on visualisoitu toimintojärjestelmään perustu-

van liiketoimintamallin viitekehystä.  

Toimintojärjestelmän arkkitehtuuri koostuu toisiinsa liittyvistä toiminnoista tai aktivitee-

teistä. Toiminto on mikä tahansa yhdistelmä tuotannontekijöitä, ja sillä on tietty tehtävä lii-

ketoimintamallin tavoitteeseen pääsemisessä ja arvon luomisessa. Toimintojärjestelmän 

suunnittelussa toimintoja valitaan, yhdistellään ja organisoidaan systeemiseksi kokonaisuu-

deksi. Toimintojärjestelmän arkkitehtuurissa suunnitteluelementtien avulla pyritään vastaa-

maan kysymyksiin: mitä tehdään, miten tehdään ja kuka tekee. Nämä kysymykset yhdessä 

määrittävät liiketoimintamallin sisällön, rakenteen ja toteutuksen. 

Toimintojärjestelmän arvonluonnin teemat ovat sekä suunnittelun päämääriä että mallista 

reaalimaailmassa aiheutuvia toteutumia. Teemoja voidaan tavoitella ja pyrkiä saavuttamaan 

tiettyinä arkkitehtuurin toimintojen konfiguraatioina. Teemat luovat omalta osaltaan arvoa 

liiketoimintamallissa. Zott & Amit (2010) kuvaavat neljä eri teemaa: uutuus/ainutkertaisuus 

(novelty), sitovuus (lock-in), täydentävyys (complementaries) ja tehokkuus (efficiency). Uu-

tuus tarkoittaa uudenlaisia toimintoja (mitä), uudenlaisia toimintojen yhdistelmiä (miten) tai 
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uudenlaista tapaa organisoida toiminnot (kuka). Sitovuus kertoo liiketoimintamallin kyvystä 

sitouttaa malliin liittyvät osapuolet toimimaan osana mallia. Täydentävyys kertoo, kuinka 

liiketoimintamalli pystyy tuottamaan lisäarvoa yksittäisiä toimintoja yhdistämällä. Tehokas 

liiketoimintamalli kykenee arkkitehtuurinsa ansiosta toimimaan tehokkaasti ja vähentämään 

transaktiokustannuksia. Tutkielman liiketoimintamallia arvioidaan tutkielman johtopäätök-

sissä sen mukaan, miten mallin arvioidaan vaikuttavan kyseisten arvonluonnin teemojen to-

teutumiseen. 

 

 

Kuva 9: Toimintojärjestelmän kuvaus 

 

Toimintojärjestelmässä liiketoimintamallin suunnittelua ohjaavat mallin taustatekijät tai 

suunnittelun lähtökohdat (Amit & Zott, 2015).  Amit & Zott (2015) ovat maininneet tausta-

tekijöinä liiketoiminnan tavoitteet, nykyiset toimintatavat (templates of incumbents and ot-

hers), ympäristön rajoitukset ja sidosryhmien toiminta (stakeholders’ activities). Taustate-

kijät vaikuttavat suoraan liiketoimintamallin suunnitteluun, ja sitä kautta mallin toimintojen 

arkkitehtuuriin. Tavoite määrittyy kaikille liiketoimintamalliin osallistuville arvonluonnin ja 

kilpailussa menestymisen kautta. Nykyiset toimintatavat ovat toimintojen arkkitehtuureja, 

jotka ovat jo käytössä. Yritys voi kopioida tai lainata jo olemassa olevia toimintatapoja. Ny-

kyiset hyväksi havaitut toimintatavat näkyvät esimerkiksi tarkastelemalla alan de facto 
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tuotestandardin eli vallitsevan mallin (dominant design) liiketoimintamallia. Ympäristön ra-

joitteet voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoiset rajoitukset voivat liittyä esimerkiksi talou-

delliseen, kulttuuriseen tai lakien määrittämään toimintaympäristöön. Sisäiset rajoitukset 

puolestaan liittyvät yrityksen kyvykkyyksiin tai resurssien määrään. Sidosryhmien toiminta 

antaa lähtökohdat esimerkiksi yhteistyön suunnittelulle liiketoiminnallisessa ekosystee-

missä. 

Tutkielman liiketoimintamallissa halutaan ottaa huomioon yrityksen liiketoiminnallinen 

ympäristö ekosysteemien käsitteen kautta. Toimintojärjestelmä liiketoimintamallin viiteke-

hyksenä painottaa systeeminäkökulmaa liiketoiminnassa. Toimintojärjestelmä soveltuu läh-

tökohtaisesti liiketoimintamallin kehittämiseen liiketoimintaympäristö huomioiden. Toi-

mintojärjestelmän avulla voidaan tarkastella, miten arvo jakautuu eri osapuolten kesken 

ekosysteemissä liiketoimintamallin avulla. Lisäksi voidaan tarkastella, miten arvoa hanki-

taan ja suojellaan liiketoimintamallin avulla. Toimintojärjestelmä mahdollistaa myös liike-

toimintamallin tarkastelun erilaisten taustatekijöiden tai ennakkoehtojen kautta. Näiden syi-

den vuoksi tutkielman liiketoimintamalli perustuu toimintojärjestelmän viitekehykseen.  

Toimintojärjestelmän määrityksessä ei kerrota, mitä tiettyjä toimintoja tai toimintojen koko-

naisuuksia pitäisi tarkastella liiketoimintamallia suunniteltaessa. Myöskään ei määritetä, 

millaisilla tavoilla tai prosesseilla mallia voidaan suunnitella. Tutkielman kohdeyrityksessä 

käytetään toimintojärjestelmän arkkitehtuurin suunnitteluun liiketoimintakanvaasia. Kan-

vaasi toimii hyvin ryhmätyön pohjana. Se antaa myös valmiin rakenteen liiketoimintamallin 

osa-alueista ja käsitteistön, jonka pohjalta suunnittelu voidaan toteuttaa. Liiketoimintakan-

vaasin visuaalinen muoto helpottaa mallin omaksumista. Tämän vuoksi tutkielmassa käyte-

tään liiketoimintakanvaasia liiketoimintamallin suunnitteluun ja ideointiin kohdeyrityk-

sessä. Yksinkertaistaen, liiketoimintakanvaasi antaa selkeät raamit liiketoimintamallin suun-

nittelutyölle, ja toimintojärjestelmän viitekehys antaa linssin, jonka lävitse voidaan tarkas-

tella mallia osana liiketoiminnallista ympäristöä. 

Liiketoimintakanvaasi määrittää suoraan toimintojen tai epäsuorasti prosessien, kohderyh-

mien ja toiminnallisuuksien kautta aktiviteettijärjestelmän toiminnot. Taulukko 1 kertoo toi-

mintojärjestelmän arkkitehtuurin ja liiketoimintakanvaasin yhteyden suunnittelussa. Liike-

toimintakanvaasia esitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 4.2. 
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Taulukko 1: Toimintojärjestelmän arkkitehtuurin ja liiketoimintakanvaasin yhteys 

Toimintojärjestelmä arkkitehtuuri  

Suunnitteluelementit 

Kysymys Suunnittelun toteutus 

Sisältö Mitä? 

Liiketoimintakanvaasi Rakenne Miten? 

Toteutus Kuka? 

 

Liiketoimintakanvaasi sisältää tuotto- ja kustannusrakenteen suunnittelun ja arvioinnin. Zott 

& Amit (2010) ovat määrittäneet, että hinnoittelustrategia ja tuottomalli ovat tarpeellisia, 

mutta erillisiä liiketoimintamallista. Toteuttamalla liiketoimintakanvaasin tuotto- ja kustan-

nusrakenteiden määrityksen, voidaan määrittää ja arvioida liiketoimintamallin kannatta-

vuutta. Toimintojärjestelmässä asiakassegmentit määrittyvät sen mukaan, miten toimintojär-

jestelmän arkkitehtuuri rakennetaan ja kenen kanssa arvonluonti tapahtuu (Zott & Amit, 

2010). Samoin liiketoimintakanvaasissa liiketoimintamallin asiakassegmentit määritetään 

osana suunnitteluprosessia omana eksplisiittisenä liiketoimintamallin osa-alueena. 

Liiketoimintamallissa ympäristön tarkastelu otetaan mukaan liiketoimintaekosysteemien 

kautta. Jos ajatellaan luvussa 3.1 esiteltyä Tsujimoton ja kumppaneiden (2018) liiketoimin-

taekosysteemien luokittelua, niin ympäristön tarkastelu suoritetaan liiketoimintaekosystee-

mien sekä alustojen ekosysteemien kautta. Tätä on vielä havainnollistettu kuvassa 10. Lii-

ketoimintamalli liittyy kiinteästi yritysten välisiin verkostoihin ja arvonluontiin sekä erityi-

sesti sosiaalisen median alustojen ympärille rakentuneisiin ekosysteemeihin. Lisäksi mal-

lissa pyritään arvioimaan, miten olemassa olevat yritykset toimivat kyseisissä ekosystee-

meissä.  
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Kuva 10: Tutkielman ekosysteemien tarkastelun rajaus 

 

Tutkielman liiketoimintamallissa vaikuttajamarkkinoinnin liiketoimintaekosysteemi ja alus-

taekosysteemit otetaan huomioon mallin taustatekijöiden kautta toimintojärjestelmässä. 

Taulukko 2 sisältää esimerkkejä huomioitavista tekijöistä. Taustatekijät tai suunnittelun läh-

tökohdat antavat näkökulman tai linssin, jonka kautta voidaan pohtia erilaisten ympäristöön 

liittyvien tekijöiden vaikutuksia liiketoimintamalliin. 

 

Taulukko 2: Liiketoimintaympäristön huomioiminen toimintojärjestelmän taustatekijöiden avulla 

Mallin taustatekijä Sisältö 

Tavoitteet Menestyminen markkinoilla 

Nykyiset toimintatavat Vaikuttajamarkkinoinnin yritysten toimintatavat 

Ympäristön rajoitukset Liiketoimintaekosysteemi 

Sosiaalisen median alustojen ekosysteemit 
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käytetty teknologia 

kohdeyrityksen resurssit 

Sidosryhmien toiminta Arvontuottaminen kaksipuolisessa markkinassa 

 

Alustoihin liittyviä tekijöitä voidaan tarkastella sekä vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston 

että ekosysteemissä olevien sosiaalisen median alustojen osalta. Uusien alustojen uhka ja jo 

olemassa olevien alustojen levittäytyminen vaikuttajamarkkinoinnin ekosysteemiin on otet-

tava huomioon. Menestyneet alustaliiketoiminnat voivat aggressiivisesti siirtyä uusille toi-

mialoille ja muuttaa toimialojen pelisääntöjä ilman ennakkovaroitusta (Van Alstyne & 

Parker, 2017). 

Kuvassa 11 on visualisoitu tutkielman liiketoimintamallia. Malli rakennetaan kahdessa vai-

heessa. Ensin malli suunnitellaan ja ideoidaan liiketoimintakanvaasia käyttäen kohdeyrityk-

sessä. Toisessa vaiheessa mallia arvioidaan ja siihen tehdään muutosehdotuksia pohjautuen 

liiketoimintaekosysteemien ja alustojen ekosysteemien teorioihin ja tutkimustuloksiin. Mal-

lin onnistumista ja suunnitteluvalintojen vaikutusta arvioidaan suhteessa toimintojärjestel-

män arvonluonnin teemoihin. 

 

 

Kuva 11: Tutkielman liiketoimintamalli 
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4.2 Liiketoimintakanvaasin määritys 

Tässä luvussa käydään ensin lävitse liiketoimintakanvaasin hyviä ja huonoja puolia. Tämän 

jälkeen esitellään kanvaasiin kuuluvat osa-alueet. Liiketoimintakanvaasi on selkeästi toteu-

tettu, ja sitä on helppo käyttää yhdessä ideoinnin ja suunnittelun pohjana. Malli on ennen 

kaikkea kommunikaation, yhteistoiminnan ja suunnittelun työkalu. Liiketoimintakanvaasin 

kanssa voidaan käyttää arvolupauskanvaasia (Value Proposition Canvas), joka on suunni-

teltu auttamaan arvolupauksen määrittämisessä. Liiketoimintakanvaasi mahdollistaa vertai-

lun liiketoimintamallien kesken sekä valmiiden suunnittelumallien (design patterns) hyö-

dyntämisen (Osterwalder, et al., 2010, pp. 53-119). Valmiit suunnittelumallit yhdistävät lii-

ketoimintamallin samanlaisten ominaisuuksien, toimintatapojen tai konfiguraatioiden par-

haita puolia. Hyvä puoli on myös se, että kanvaasi on jo lähtökohtaisesti tunnettu ja siitä on 

paljon materiaalia. Liiketoimintakanvaasin soveltamisesta on kirjoitettu lukuisia kirjoja ja 

artikkeleita. 

Liiketoimintakanvaasia voidaan myös kritisoida. Eräässä tutkimuksessa tarkasteltiin kirjal-

lisuuden, online-keskustelujen ja haastattelujen pohjalta liiketoimintakanvaasin ongelma-

kohtia (Coes, 2014). Merkittävimpänä ongelmana havaittiin, että liiketoimintakanvaasi ei 

ota huomioon yrityksen ulkopuolisia tekijöitä kuten kilpailua, markkinavoimia tai kilpailu-

strategiaa. Kanvaasi on fokusoitunut yrityksen sisäiseen toimintaan, jossa tärkeintä on mää-

rittää mitä arvoa tuotetaan, miten tuotetaan ja millä resursseilla. Muita ongelmia tutkimuksen 

mukaan oli huono sopimattomuus voittoa tavoittelemattoman organisaation liiketoiminta-

mallin määritykseen ja erilaiset abstraktiotasot esimerkiksi avainaktiviteettien ja avainre-

surssien kohdalla. 

Liiketoimintakanvaasi koostuu yhdeksästä suunnittelua vaativasta osa-alueesta, joihin liike-

toimintamallissa pitää ottaa kantaa (Osterwalder, et al., 2010):  

• Asiakassegmentit (Customer segments) 

• Arvolupaus (Value propositions) 

• Jakelukanavat (Channels) 

• Asiakassuhteet (Customer relationships) 

• Avainaktiviteetit (Key activities) 
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• Avainresurssit (Key resources) 

• Kumppanuudet (Key partners) 

• Kustannusrakenne (Cost structure) 

• Tuotot (Revenue streams) 

 

Kuvassa 12 on esimerkki tyhjästä liiketoimintakanvaasista. Tyhjä kanvaasi toimii työsken-

telyn pohjana.  Kanvaasi muodostuu arvolupauksen ympärille (Coes, 2014, p. 83). Arvolu-

pauksesta oikealle korostuu asiakkaan kokema arvo ja vasemmalle tehokkuus. Näiden alla 

ovat tuotot ja kustannukset, jotka yhdessä määrittävät toiminnan kannattavuuden. Voidaan 

myös ajatella niin, että arvolupauksesta oikealla ovat asiakkaan havaitsemat ja kohtaamat 

osat liiketoimintamallista ja vasemmalla niiden tuottamiseen tarvittavat resurssit, toiminnot 

ja muut tahot.  

 

 

Kuva 12: Tyhjä liiketoimintakanvaasi 
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Seuraavassa käydään lävitse tarkemmin liiketoimintakanvaasin eri osa-alueita (Osterwalder, 

et al., 2010). 

Asiakassegmentit ovat erilaisia ihmisryhmiä tai yrityksiä, joita liiketoimintamallin puitteissa 

on tarkoitus tavoitella ja palvella. Tiettyyn asiakassegmenttiin kuuluvilla on samanlaiset tar-

peet, toiminnot tai ne ovat muuten samanlaisia ominaisuuksiltaan. Usein on tärkeää myös 

määrittää se, mitä segmenttejä ei liiketoimintamallin puitteissa palvella. 

Arvolupaus tarkoittaa sitä tuotteiden ja palveluiden yhdistelmää, joka luo arvoa tietylle asia-

kassegmentille. Arvolupaus vastaa asiakkaan tarpeisiin tai se ratkaisee asiakkaan ongelman. 

Arvo voi muodostua esimerkiksi alhaisesta hinnasta, tavaramerkistä, uutuudesta, suoritus-

kyvystä tai muusta tekijästä, jota asiakas arvostaa ja tarvitsee. Arvolupausta voidaan hahmo-

tella arvolupauskanvaasin avulla. Arvolupauskanvaasia esitellään tarkemmin uuden liiketoi-

mintamallin arvolupaus luvussa. 

Jakelukanavat määrittävät sen, miten yritys tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, kommunikoi 

heidän kanssaan ja toimittaa arvolupauksensa asiakkaille. Jakelukanavilla on suuri merkitys 

asiakkaan kokemalle laadulle, sillä kanavat ovat suorassa kontaktissa asiakkaan kanssa. Ja-

kelukanaville on erilaisia tarpeita ja toteutustapoja asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa. 

Asiakassuhteet kertovat millaiseen suhteeseen asiakkaiden kanssa pyritään. Asiakassuhteet 

voivat olla henkilökohtaiseen palveluun perustuvia ja pitkäaikaisia tai sitten esimerkiksi täy-

sin automatisoituja ilman jatkuvuutta. Asiakassuhteet osa-alue myös kertoo, miten asiakkuus 

pidetään ja miten myyntiä voidaan asiakkaan suuntaan lisätä. 

Avainaktiviteetit ovat niitä toimintoja ja tekoja, joita yrityksen pitää tehdä, jotta liiketoimin-

tamalli toimii käytännössä. Aktiviteetit voivat vaihdella huomattavasti sen mukaan millainen 

liiketoiminta on kyseessä. Avainaktiviteettien päälle muodostuu myös yrityksen operatiivi-

nen toiminta työnkulkuineen ja prosesseineen. 

Avainresurssit määrittävät kaikista tärkeimmät tuotannontekijät ja resurssit, joilla liiketoi-

mintamalli saadaan toimimaan. Ilman resursseja arvolupausta ei voida pitää ja asiakasta ei 

pystytä palvelemaan. Resurssit voivat olla fyysisiä tuotannontekijöitä, taloudellisia tai tieto-

pääomaan ja ihmisiin perustuvia. 

Kumppanuudet osa-alue sisältää niiden yritysten ja toimijoiden verkoston, jota yritys tarvit-

see liiketoimintamallinsa mukaisessa toiminnassa. Kumppanit voivat olla saman arvoketjun 
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osia tai yhteistyökumppaneita. Kumppanit voivat suorittaa liiketoimintamallin avainaktivi-

teettejä ja käyttää avainresursseja toiminnassaan, jotta yrityksen arvolupaus voidaan toteut-

taa. 

Kustannusrakenne määrittää kaikki ne kustannukset, joita liiketoimintamallin mukaisessa 

toiminnassa kertyy. Kustannusrakenne kertoo myös tavan, jolla kustannuksiin suhtaudutaan. 

Onko kyseessä kustannusten minimointiin pyrkivä liiketoimintamalli vai ovatko kustannuk-

set alisteisia ylivertaisen asiakasarvon hakemiselle. 

Tuotot kertovat, miten asiakkaalta saadaan rahaa arvolupauksen lunastamisesta. Se määrit-

tää, kuinka paljon tuotteista tai palveluista saadaan korvausta. Ansainta voi perustua myy-

miseen, vuokraamiseen tai esimerkiksi lisensointiin. Tuottoja ja kustannuksia tarvitaan yh-

dessä sen määrittämiseen, onko liiketoimintamallilla mahdollista toteuttaa kannattavaa lii-

ketoimintaa. Liiketoimintamallin suunnittelun yksi tärkeä tavoite on jo alkuvaiheessa arvi-

oida, voiko mallin pohjalta toteuttaa kannattavaa liiketoimintaa. 
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5 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimuksen metodologia on ne tavat tai keinot, joilla tieteellistä tietoa tavoitellaan, muo-

dostetaan ja perustellaan. Tutkimusote tai tutkimusmetodi viittaa Järvinen & Järvinen (2011, 

p. 13) mukaan niiden peräkkäisten askelten joukkoon, jotka tutkimuksen tekijä toteuttaa suo-

rittaessaan tietyn tieteellisen tutkimuksen. Järvinen & Järvinen (2011, p. 13) määrittävät 

myös, että esimerkiksi ryhmähaastattelu tai osallistuva havainnointi eivät ole tutkimusmeto-

deja, vaan tekniikoita. Samoja tekniikoita voidaan käyttää useiden eri tutkimusotteiden yh-

teydessä. Tässä luvussa tarkastellaan ensin tutkimusotteita yleisesti sekä konstruktiivista tut-

kimusotetta erityisesti. Tämän jälkeen esitellään tutkimusstrategiaa sekä tutkielmassa käy-

tettäviä analyysin tekniikoita. 

 

5.1 Tutkimusote 

Tutkimusongelma määrittää metodologian. Tämä tutkielma käsittelee reaalimaailmaa ja pai-

nottaa tutkimuksen tai innovoinnin hyödyllisyyttä. Tutkielmassa luodaan tai innovoidaan 

uusi liiketoimintamalli. Liiketoimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön kohdeyrityksessä. 

Tutkielmassa luodun liiketoimintamallin ensimmäinen versio saattaa muuttua, esimerkiksi 

asiakaspalautteen pohjalta, ennen käyttöönottoa. 

Tutkimusotetta voidaan lähestyä tutkimuksen lopputuleman kautta. March & Smith (1995) 

ovat luoneet tutkimuksen luokitteluun viitekehyksen, jossa tutkimukset jaetaan ryhmiin tut-

kimuksen tavoitteena olevan toiminnan sekä tutkimuksen lopputuleman mukaan (Kuva 13). 

Tavoitteena oleva toiminta on jaettu rakentamiseen (build), arviointiin (evaluate), teorian 

luontiin (theorize) ja teorian testaamiseen (justify). Kaksi ensin mainittua liittyvät suunnitte-

lutieteeseen ja kaksi jälkimmäistä luonnontieteeseen. Suunnittelutieteessä tavoitteena on to-

teuttaa artefakti ja luoda asioita, joista on hyötyä. Luonnontieteen tavoitteena on vastata 

miksi ja miten kysymyksiin. Luonnontieteissä tavoitteena on ymmärtää todellisuutta. Suun-

nittelutieteellisissä tutkimuksissa painottuu tutkimuksen käytännön relevanssi (Järvinen & 

Järvinen, 2011, p. 9). 
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March & Smithin mukaan tutkimuksen lopputulemat voivat olla käsitteistöjä (constructs), 

malleja (model), metodeja (method) ja realisointeja (instantiation). Käsitteistö on tutkimus-

aiheen sanasto. Malli ilmaisee käsitteiden väliset suhteet. Metodi on joukko tehtäviä, jota 

käytetään toteuttamaan tai suorittamaan tietty tehtävä. Realisointi on artefaktin toteutus ym-

päristössään. Myös suunnitelma voi toimia realisaationa. 

 

 

Kuva 13: Tutkimusotteiden luokittelu (March & Smith, 1995) 

 

Tämä tutkielma tarkoituksena on liiketoimintamallin suunnittelu. Vaikuttajamarkkinoinnin 

ohjelmiston liiketoimintamalli on toteutus, joka operationalisoi valitun liiketoimintamallin 

viitekehyksen käsitteistöä ja teoreettista mallia. Valittu liiketoimintamallin teoria antaa kä-

sitteistön sekä käsitteistön välisten suhteiden määritykset (ontologian) luotavalle liiketoi-

mintamallille. Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmistoon perustuva liiketoimintamalli on tämän 

ontologian realisaatio, artefakti tai konstruktio. March & Smithin luokittelun mukaan tut-

kielma määrittää eli rakentaa mallin realisaation. Tätä on havainnollistettu kuvassa 14. 
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Kuva 14: Tutkielman positiointi March & Smith tutkimusotteiden luokittelun suhteen 

 

Tutkimusotteita on useita erilaisia, ja niitä voidaan luokitella eri tavoilla. Kuvassa 15 on 

erilaisten tutkimusotteiden taksonomia Järvinen & Järvinen mukaan (2011, p. 10). 

 

 

 

Kuva 15: Tutkimusotteiden taksonomia (Järvinen & Järvinen, 2011, p. 10) 

 

Järvinen & Järvinen tutkimusotteiden taksonomiassa innovaation toteuttamiseen soveltuvat 

toimintatutkimus ja konstruktiivinen tutkimus. Toimintatutkimuksessa toteutetaan yhden tai 

useamman kerran tarvittavan ratkaisun tai muutoksen suunnittelu, toteutus ja tulosten 
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arviointi. Toimintatutkimuksessa toteuttaminen ja arviointi tapahtuvat samanaikaisesti ja 

tutkimuksessa korostuu oppimisen merkitys. Voidaan myös sanoa, että konstruktiivinen tut-

kimus korostaa työkalujen kehittämistä, kun taas toimintatutkimuksessa painottuu toiminnan 

kehittäminen (Uusitalo & Kohtamäki, 2011, p. 283). Konstruktiivisessa tutkimuksessa tut-

kimuksen tekijä osallistuu työkalun tekemiseen ja toimintatutkimuksessa toiminnan kehittä-

miseen. Toiminnan kehittäminen voi olla yrityksessä esimerkiksi tilaus-toimitusprosessin 

parantamista.  

Konstruktiivinen tutkimus on tutkimusote, jonka tarkoituksena on tuottaa konstruktio (Ka-

sanen, et al., 1993). Konstruktio on entiteetti, joka tuottaa ratkaisun eksplisiittiseen ja todel-

liseen ongelmaan. Konstruktio on ainutlaatuinen ja uusi ja sen hyödyllisyys voidaan todistaa 

käytännössä implementoimalla konstruktio. Ohjelmiston liiketoimintamalli on konstruktii-

visen tutkimuksen edellyttämä artefaktin tai konstruktion toteutus ympäristössään. Tämän 

tutkielman tutkimusotteeksi on valittu konstruktiivinen metodologia. Tutkielman tarkoituk-

sena oli suunnitella optimaalinen ja yksittäiseen tarpeeseen laadittu liiketoimintamalli koh-

deyrityksen ohjelmistotuotteelle. Konstruktiivisessa tutkimusotteessa totta on se, mikä toi-

mii (Uusitalo & Kohtamäki, 2011). 

Kontstruktiivisessa tutkimuksessa on neljä ominaispiirrettä. Ongelmalla ja sen ratkaisulla 

pitää olla käytännön merkitystä. Konstruktiolla pitää olla yhteys aikaisempaan teoriaan. Rat-

kaisun pitää toimia käytännössä ja tutkimuksella tulee olla teoreettinen kontribuutio. (Lukka, 

2000) 

Lähtökohtaisesti konstruktio arvioidaan sen hyödyllisyyden mukaan. Tällöin hyödyllisyy-

den testaus voidaan suorittaa heikon tai vahvan markkinatestin keinoin (Uusitalo & 

Kohtamäki, 2011). Heikko markkinatesti tarkoittaa käyttäjän kokemusta konstruktion hyö-

dyllisyydestä ja toimivuudesta. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa pyytämällä käyttäjiä ar-

vioimaan konstruktion toimivuutta omasta tai yrityksen näkökulmasta. Vahvalla markki-

natestillä tarkoitetaan vaikutuksia, joita konstruktion käytöstä on seurannut. Jos ajatellaan 

ohjelmistotestauksen terminologian kautta, niin heikko markkinatesti tarkoittaa järjestelmän 

a-testausta ja vahva markkinatesti b-testausta (Järvinen & Järvinen, 2011, p. 105). 

Jos vertaamme tätä tutkimusta konstruktiivisen tutkimuksen ominaispiirteisiin niin voimme 

päätellä seuraavaa. Vaikuttajamarkkinointiin perustuvalla liiketoimintamallilla on käytän-

nön merkitystä, sillä se luodaan otettavaksi käyttöön kohdeyrityksessä. Liiketoimintamalli 
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käyttää teoreettisena viitekehyksenä liiketoimintamallien teoriaa sekä liiketoimintaekosys-

teemien ja digitaalisten alustojen teoriaa. Luotu liiketoimintamalli on riittävän hyvä, kun 

kohdeyritys hyväksyy mallin käyttöönotettavaksi tai asiakaspalautteeseen perustuvan jatko-

kehityksen pohjaksi. Hyväksyminen täyttää heikon markkinatestin määritelmän. Taustalla 

on ajatus tavoitetilasta, joka voidaan saavuttaa ottamalla käyttöön suunniteltu liiketoiminta-

malli. Tavoitetilana voidaan pitää ohjelmiston onnistunutta markkinoille tuontia sekä kasva-

vaa liiketoimintaa, joka perustuu vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmistoon ja liiketoimintamal-

liin. 

Mallin ottaminen jatkokehityksen pohjaksi tarkoittaa, että malli altistetaan asiakaspalaut-

teelle. Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio tuo näkemystä siitä, millainen liiketoiminta-

mallin viitekehys voisi ottaa liiketoiminnallisen ympäristön huomioon ja soveltuisi vaikut-

tajamarkkinoinnin ohjelmiston liiketoimintamallin suunnitteluun.  

On hankala määrittää, mikä on riittävän hyvä liiketoimintamalli heikon markkinatestin nä-

kökulmasta. Hyvyyden määritys ja siihen liittyvät kriteerit ovat subjektiivisia ja heijastelevat 

liiketoimintamallin tekijöiden ja siitä päättävien henkilöiden arvoja ja näkemyksiä. Kon-

struktiivisessa tutkimuksessa on myös mahdollista, ettei hyväksymiskriteereitä saavuteta ja 

konstruktio jää hyväksymättä. Tässäkin tilanteessa tutkimus antaa tutkimustietoa siitä, miksi 

hyväksyttävyyttä ei saavutettu. Yleisenä tavoitteena on myös se, että malli on mahdollisim-

man yksinkertainen ymmärtää ja toteuttaa (Venners, 2004).  

Kasanen & kumppanit (1993, p. 246) ovat lyhyesti luonnostelleet konstruktiivisen tutkimuk-

sen tutkimusprosessin korkealla tasolla: 

1. Etsi käytännössä merkittävä ongelma, jossa on tutkimuspotentiaalia 

2. Hanki laaja-alainen ymmärrys aiheesta 

3. Innovoi eli luo ongelmaan ratkaisu 

4. Demonstroi ratkaisun toimivuus 

5. Osoita ratkaisun yhteydet teoriaan ja ratkaisun teoreettiset kontribuutiot 

6. Tutki ratkaisun yleistettävyyttä 

Lukka (2000, p. 4) on lisännyt vielä kohtien 1. ja 2. väliin vaiheen: ”Selvitä onko pitkäaikai-

nen tutkimusyhteistyö mahdollinen kohdeyrityksen kanssa”.  
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Tutkielmassa suunniteltava liiketoimintamalli on merkittävä kohdeyritykselle. Neljännen as-

keleessa voidaan perustellusti kysyä, onko heikko markkinatesti tai uuden liiketoimintamal-

lin hyväksyminen riittävä demonstraatio liiketoimintamallin toimivuudesta. Malli vie kui-

tenkin oikeaan suuntaan, sillä se on mietitty ja perusteltu. Malli toimii vähintäänkin pohjana 

lopulliselle mallille, joka muotoutuu asiakaspalautteen ja oppimisen kautta. Lisäksi muuttu-

vassa ja ”epätäydellisessä” maailmassa malli ei ole koskaan valmis, vaan tulee todennäköi-

sesti kohtaamaan muutospaineita jatkuvasti. Uusi liiketoimintamalli ja sen osa-alueet perus-

tellaan kappaleessa 7. Mallin analyysissa ja johtopäätöksissä viitataan käytettyyn teoreetti-

seen viitekehykseen. Johtopäätöksissä tarkastellaan tutkimuksen teoreettista kontribuutiota 

ja ratkaisun yleistettävyyttä. 

Konstruktiiviseen tutkimukseen liittyy potentiaalisia riskejä. On mahdollista, ettei kohdeyri-

tys halua julkistaa konstruktiota tai siihen liittyviä tietoja. Yritys saattaa pelätä yrityssalai-

suuksien puolesta. Kohdeyritys ei myöskään välttämättä halua tai pysty sitoutumaan tutki-

muksen viemään aikaan. Kohdeyritys ei osoita tarvittavia resursseja tutkimukselle tai tutkija 

ei riittävästi kommunikoi kohdeyrityksen kanssa. Todellinen riski on myös, ettei tutkija 

pysty neutraaliin tai kriittiseen näkemykseen konstruktion merkityksestä ja tutkimuksen 

kontribuutiosta. (Lukka, 2000, pp. 12-14) 

Mahdollisiin ongelmiin varauduttiin seuraavasti. Kohdeyritys ymmärsi liiketoimintamallin 

ja sitä kautta tutkimuksen merkityksen ohjelmistotuotteen menestykselle. Projektin kesto 

pyrittiin pitämään lyhyenä ja tutkielman tekijä oli sisällä yrityksessä. Koska tutkielman te-

kijä työskenteli yrityksessä sisältä käsin, oli kommunikointi jatkuvaa ja suoraa. Tutkielman 

johtopäätöksissä pyrittiin arvioimaan tutkielman kontribuutiota ja liiketoimintamallia kriit-

tisesti. 

 

5.2 Tutkimusstrategia ja rajauksia 

Konstruktiivisen tutkimuksen tutkimusprosessin kohtaa 3 eli ”luo ongelmaan ratkaisu” voi-

daan tarkastella lähemmin kuvan 16 osoittamalla tavalla. Ensin luotiin liiketoimintamallien 

teorioiden avulla liiketoimintamallin viitekehys, jota käytettiin tutkielmassa liiketoiminta-

mallin luomiseen. Tämän jälkeen suunniteltiin ja ideoitiin vaikuttajamarkkinoinnin ohjel-

miston liiketoimintamalli kohdeyrityksessä viitekehyksen mukaisesti. Mallia ideoitiin ja 
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suunniteltiin seuraavassa aliluvussa esiteltävien tekniikoiden avulla. Tämän jälkeen tutkiel-

massa tarkasteltiin mallia liiketoiminta- ja alustaekosysteemien teorioiden kautta ja annettiin 

ehdotuksia parannuksista. Lopuksi tutkielmassa pohdittiin tutkielman teoreettista kontribuu-

tiota. Tutkielman liiketoimintamallin viitekehys ohjasi mallin suunnittelua, ideoimista ja 

myös parantelua liiketoiminta- ja alustaekosysteemien teorioiden avulla. 

 

Kuva 16: Tutkimusstrategia 

 

Optimaalinen liiketoimintamalli tarkoittaa sitä, että malli on kokonaisuudessaan yhtiön ta-

voitteiden mukainen, se on sisäisesti yhtenäinen ja se pärjää kilpailussa (Casadesus-Ma-

sanell & Ricart, 2011). Sisäisesti yhtenäinen on sellainen liiketoimintamalli, jossa mallin 

osa-alueet sopivat yhteen ja vahvistavat toisiaan. Kilpailussa pärjääminen tarkoittaa, että 

malli kestää kilpailussa jäljittelijöitä, uutta tarjontaa ja esimerkiksi yhteistyökumppaneiden 

tai toimittajien neuvotteluvoimaa vastaan. Lisäksi voidaan mainita, että mallin piti olla ym-

märrettävä, mahdollisimman yksinkertainen sekä toteutettavissa resurssi- ja aikataulumie-

lessä. Tärkeää oli myös, ettei liiketoimintamalli aseta esteitä toiminnan skaalautumiselle. 
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teoriat
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liiketoimintamalli

Paranneltu liiketoimintamalli
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5.3 Liiketoimintamallin ideointi kohdeyrityksessä 

Liiketoimintamallin rakentaminen on luova prosessi, jossa vaaditaan näkemystä, tietoa ja 

tarvittavat metodit. Myös teoreettinen viitekehys on hallittava. Konstruktiivinen tutkimuk-

sen onnistuminen perustuu siihen, että konstruktio pystytään innovoimaan. Jos uutta inno-

vaatiota ei pystytä luomaan, niin tutkimuksen jatkaminen ei ole mielekästä (Kasanen, et al., 

1993, p. 247). Innovointia voidaan helpottaa tai siihen pyrkiä käyttämällä sopivia metodeja 

tai tekniikoita.  

Hyväksyttäväksi katsottavaan liiketoimintamalliin voi pyrkiä ainakin kahdella tavalla. Mal-

lin määritys voidaan jakaa osiin ja pyrkiä ratkaisemaan vaikeimmat tai tärkeimmät osat ensin 

ja sitten niiden pohjalta ratkaisemaan loput osa-alueet mallista. On syytä kuitenkin huomi-

oida, että mallin osien pitää olla toisiinsa yhteensopivia ja toisiaan vahvistavia (Casadesus-

Masanell & Ricart, 2011, p. 102). Toinen tapa on iteroida mallin kehittymistä luomalla ensin 

yksi versio, jonka pohjalta koitetaan rakentaa parempi versio ja toistetaan tämä riittävän 

monta kertaa, kunnes tavoite on saavutettu. Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston liiketoi-

mintamallin suunnittelu aloitettiin asiakastarpeesta ja asiakassegmenteistä. Tämän jälkeen 

edettiin niistä muihin liiketoimintakanvaaasin osa-alueisiin. Kaikki liiketoimintamallin osa-

alueet eivät ole yhtä tärkeitä, vaan on merkityksellistä aloittaa tärkeimmistä ja siirtyä sen 

jälkeen muihin osa-alueisiin. On hyvinkin mahdollista, että ratkaisemalla tärkeimmät ongel-

mat ensin, loput mallin osista ovat itsestään selviä. Tämä tarkoittaa sitä, että mallin luomi-

sessa kannattaa erityisesti keskittyä tärkeimpiin osa-alueisiin. 

Osterwalder ja Pigneur (2010, pp. 126-189) antavat erilaisia tapoja liiketoimintamallin ide-

ointiin: asiakkaiden näkemykset, vapaa ideointi, visuaalinen ajattelu, prototyypit, tarinan-

kerronta ja skenaariot. Asiakkaiden näkemykset saadaan asiakkaiden kanssa kommuni-

koidessa ja heiltä kysyttäessä. Vapaata ideointia voidaan tehdä esimerkiksi aivoriihi tai ”mitä 

jos” -tyylisesti. Ideointia ja visualisoimista voidaan tehdä post-it lappujen avulla tai piirtä-

mällä liiketoimintakanvaasille. Prototyypit ovat erilaisia vaihtoehtoisia luonnostelmia liike-

toimintamalleista tai niiden osista. Prototyyppi voi olla esimerkiksi ohjelmiston demo tai 

vaihtoehtojen hahmottelua taulukkolaskentaohjelmalla. Tarinat ovat liiketoimintamallin 

kertomuksellisia operationalisointeja. Skenaariot voivat olla pidemmälle vietyjä ajatusmal-

leja asiakkaiden tarpeista tai kuvaavat erilaisia tulevaisuuksia, joissa liiketoimintamallien 

vaihtoehdot kilpailevat. 
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Analyysin tekniikat liittyvät kappaleessa 5.1 esitellyn konstruktiivisen tutkimuksen proses-

sin vaiheeseen 3. Tekniikat liittyvät pääasiassa innovointiin eli ongelman ratkaisun määrit-

tämiseen. Innovointi tehtiin ryhmätyönä, jossa tutkielman tekijä oli osa ryhmää. 

Liiketoimintamallia kohdeyrityksessä määritti ydinryhmä, joka koostui kolmesta henkilöstä. 

Ryhmään kuului kohdeyrityksen toimitusjohtaja, vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija ja 

tutkielman tekijä. Ensimmäiset keskustelut käytiin ohjelmistosta yleisesti ilman liiketoimin-

tamallin määritystä. Liiketoimintamallia sivuavia keskusteluja käytiin jo vaikuttajamarkki-

noinnin ohjelmiston alkuperäisiä ominaisuuksia määritettäessä. Jo keskusteluiden alkuvai-

heessa sivuttiin usein ohjelmiston liiketoiminnallista ympäristöä ja kilpailutilannetta. Alus-

tavien keskustelujen jälkeen siirryttiin käyttämään liiketoimintakanvaasia työskentelyn poh-

jana. Liiketoimintakanvaasia ja liiketoimintamallien teoriaa käytiin lävitse ennen työskente-

lyn aloittamista. 

Haastatteluaineiston luotettavuutta voidaan parantaa esimerkiksi käyttämällä haastattelurun-

koa, käymällä haastatteluja lävitse sekä pitämällä haastattelupäiväkirjaa (Hirsjärvi & Hurme, 

2008). Ryhmätyörunkona käytetty liiketoimintakanvaasi antoi struktuurin työskentelylle eli 

mallin ja tavoitteen, jonka mukaan edettiin. Ryhmätyön aikana aikaisemmin tehtyä käytiin 

lävitse ja kerrattiin. Näin voitiin olla varmoja, että kaikki olivat ymmärtäneet ideat ja päätel-

mät samoin. Tutkielman tekijä piti päiväkirjaa ryhmän ajatuksista ja palavereissa käydyistä 

asioista sekä listaa vielä tehtävistä asioista. 

Ydinryhmässä ideointia tehtiin yhdessä ja erikseen mallin osa-alueista. Tarkoitus oli yhdessä 

pyrkiä ratkaisemaan ja ideoimaan uuteen liiketoimintamalliin liittyviä ongelmia ja tarpeita. 

Taustalla oli ryhmän oma visio asiakastarpeesta sekä aikaisemmat epämuodolliset keskuste-

lut mainostajien ja koulutusasiakkaiden kanssa. Osa näkemyksistä oli jo ohjelmistotuotteelle 

haluttujen ominaisuuksien taustalla. Liiketoimintamallin ja ohjelmiston arvioittaminen suo-

raan potentiaalisilla asiakkailla jätettiin tutkielmassa suunnitellun liiketoimintamallin hy-

väksymisen jälkeisiin tehtäviin. Kuvassa 17 on visuaalisesti kuvattu liiketoimintamallin ide-

ointia ja kehittelyä prosessina alustavien keskustelujen jälkeen. 
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Kuva 17: Liiketoimintamallin ideointi prosessina 

 

Kuvan 17 mukaisesti ydinryhmälle on ensin kerrottu liiketoimintamalleihin ja liiketoimin-

takanvaasiin liittyvistä teorioista. Ydinryhmää on lisäksi motivoitu, miksi mallin kuvaami-

nen on tärkeää. Tämän jälkeen on tehty vapaata ideointia ja keskustelua kokonaisuudesta ja 

pureuduttu mallin yksittäisiin osa-alueisiin. Seuraavan palaverin aluksi on kerrattu, mitä on 

päätetty ja tarkennettu päätöksiä tarvittaessa. Tarvittaessa tutkimuksen tekijä on selvittänyt 

ja tutkinut lisätietoja aiheesta ennen seuraavaa palaveria. Tämän jälkeen prosessi on toistu-

nut. Tätä on jatkettu niin kauan, kunnes koko malli on saatu riittävän hyväksi ja yhteisesti 

hyväksyttäväksi. Tarvittaessa yhteen osa-alueeseen on käytetty enemmän kuin yksi tapaa-

miskerta ja osa-alueisiin on mahdollisesti palattu myöhemmin. Osa palavereista on pidetty 

paikan päällä ja osa etänä. Osa keskusteluista on ollut epämuodollisia muun työskentelyn 

lomassa. Tutkielman tekijä on kirjoittanut keskustelujen aikana muistiinpanoja sekä kerän-

nyt ajatuksia yhteen palaverien jälkeen. Mallin suunnittelussa yhdistyi osiin jakaminen sekä 

evolutiivinen parantaminen toisiinsa. Osterwalderin ja Pigneurin (2010, pp. 126-189) ide-

ointitekniikoista käytettiin lähinnä vapaata ideointia ja visualisointia.  
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6 Tutkimuskohde 

Tutkimuskohde eli tutkielman konteksti on vaikuttajamarkkinoinnin liiketoimintaekosys-

teemi ja rakennettava vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmisto. Liiketoimintamallia ei saada toi-

mivaksi ilman vaikuttajamarkkinoinnin toimialan tai liiketoimintaekosysteemin ymmär-

rystä. Tässä luvussa esitellään ensin vaikuttajamarkkinointia ja siihen liittyvää ekosystee-

miä. Tämän jälkeen käydään lävitse kohdeyritys sekä rakennettavan ohjelmiston ominaisuu-

det yleisellä tasolla. 

 

6.1 Vaikuttajamarkkinointi 

Vaikuttaja (influencer) voidaan sosiaalisen median kontekstissa määritellä esimerkiksi seu-

raavilla tavoilla (Yesiloglu & Costello, 2020, p. 10): 

(i) ”Henkilö, joka käyttää sosiaalista mediaa luomaan ja säilyttämään yleisö” 

(ii) ”Henkilö, jolla on vaikutusta potentiaaliseen ostajaan” 

Vaikuttajat ovat nousseet esiin ja vaikuttaminen on mahdollistunut sosiaalisen median käy-

tön voimakkaan kasvun myötä. Vaikuttajista on käytetty tai voidaan käyttää esimerkiksi ter-

mejä: blogger, bloggaaja, videoblogger, vblogger, youtuber, tubettaja, instafamous, some-

julkkis tai influenseri. Sosiaalisen median alustoja ovat esimerkiksi YouTube, Instagram, 

TikTok, Facebook, Twitter, Snapchat ja LinkedIn. Vaikuttaja voi olla, vaikka ei olisi suuria 

määriä seuraajia sosiaalisessa mediassa. Periaatteessa kuka tahansa voi olla vaikuttaja. Eri-

laisten ihmisten ja heidän mielenkiintonsa kohteiden skaala on suuri ja jatkuvasti vaihtuva 

sosiaalisen median kontekstissa. 

Vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa mainontaa tai markkinointia, jota vaikuttajat toteuttavat 

sosiaalisessa mediassa yritysten tai yhteisöjen puolesta. Vaikuttajien hyväksynnällä, suosi-

tuksilla ja ostokehotuksilla on suuri merkitys tällaisen markkinointiviestinnän tehokkuuteen 

ja uskottavuuteen (Djafarova & Rushworth, 2017, p. 6). Vaikuttajamarkkinointi on tehokas 

ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen mainonnan ja markkinoinnin väline, koska kohde-

ryhmä ei usein miellä toimintaa mainonnaksi, ja sillä saavutetaan laajoja vaikuttajaan 
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sitoutuneita kohderyhmiä (Ye, et al., 2021). Myös julkinen sektori käyttää vaikuttajamark-

kinointia erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vaikuttajamarkkinointia tutkineen metatut-

kimuksen (Ye, et al., 2021) mukaan aiheen tutkimus on vielä alkuvaiheessa ja tulee kasva-

maan seuraavien vuosien aikana. Ye & kumppanit (2021, p. 160) mainitsevat, ettei vaikut-

tajamarkkinointi käyttö osana yrityksen kaikkia markkinoinnin kilpailukeinoja tai markki-

nointistrategiaa ole ollut vielä ammattimaista ja se on perustunut lähinnä yrityksen ja ereh-

dyksen keinoihin. 

Tässä on syytä mainita, että vaikuttajamarkkinointiin liittyy lukuisia ongelmia, kuten ala-

ikäisille mainostaminen, ymmärtämättömyys tai piittaamattomuus mainonnan eettisistä 

säännöistä, ihmisten profilointi, yksityisyyden ongelmat, botit (ohjelmistot, jotka esiintyvät 

ihmisinä) ja systemaattisesti levitetty disinformaatio. 

Mainostajat arvioivat vaikuttajamarkkinoinnin tuloksia pääasiassa vuorovaikutusprosentin 

(engagement rate) ja katselukertojen määrän perusteella. Vuorovaikutusprosentti kertoo, 

kuinka moni sisällön katsoja (prosentuaalisesti) reagoi sisältöön (post). Reagointi voi tar-

koittaa esimerkiksi sen indikoimista, että pitää sisällöstä (like), kommentoi sitä tai jakaa si-

sällön edelleen. Katselukerrat kertovat kuinka moni eri ihminen on nähnyt sisällön tai kuinka 

monta kertaa sisältö on nähty kokonaisuudessaan. Katselukerroista voidaan laskea esimer-

kiksi katselukerrat per kampanja (monta vaikuttajaa per kampanja ja useita sisältöjä per vai-

kuttaja) sekä katselukerrat per henkilö per kampanja. Ottamalla huomioon mainonnan kus-

tannukset voidaan laskea CPM (cost per mille) eli CPT (cost per thousand), joka kertoo 

kustannukset per 1000 katselukertaa. Jos tiedetään kuinka paljon lisämyyntiä vaikuttaja-

markkinointi on saanut aikaan, niin voidaan laskea erilaisia tuottavuuslukuja, kuten ROI (re-

turn on investment). Lisämyynnin laskeminen on mahdollista, jos tuote tai palvelu ostetaan 

verkosta erillisen vaikuttajamarkkinoinnissa jaetun linkin kautta. Linkki indikoi kanavan, 

mistä tilaus on tullut. Vastaava voidaan saada selville epäsuorasti hyödyntämällä HTTP re-

ferer tietoa selainkutsusta. Vaikuttajamarkkinoinnin kustannusten tai tehokkuuden laskemi-

nen on tärkeää, jotta voidaan allokoida mainosbudjetit tehokkaasti ja järkevästi. Tehokkuu-

desta on tullut yhä tärkeämpää, kun mainonnan ja yritysten määrä on kasvanut sosiaalisen 

median alustoilla ja toiminta on ammattimaistunut (Lin, et al., 2018). 

Vaikuttajamarkkinointi on suurta liiketoimintaa globaalisti ja sen kasvuvauhti on ollut 2020-

luvun alussa nopeaa. Kuvassa 18 on eräs arvio toimialan koosta ja kasvusta maailmanlaajui-

sesti. Lukujen luotettavuutta on vaikea arvioida, mutta tilasto perustuu laajaan 
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kyselytutkimukseen. Tietojen keruutapa on myös pysynyt samana eri vuosina. Kantar TNS 

markkinatutkimustoimisto ja IAB Finland (Rantanen & Raassina, 2021) ovat tehneet alku-

vuodesta 2021 kyselytutkimuksen vaikuttajille ja vaikuttajatoimistoille Suomessa. Tutki-

muksessa on arvioitu vaikuttajamarkkinoinnin määräksi Suomessa vuonna 2020 27,9 mil-

joonaa euroa. Tämä määrä on sisältänyt sekä vaikuttajien että vaikuttajatoimistojen osuudet. 

 

Kuva 18: Arvio vaikuttajamarkkinoinnin markkinoista (Geyser, 2022) 

 

Vaikuttajat voidaan jakaa ryhmiin useilla eri tavoilla sen mukaan, kuinka iso yleisö heillä 

on. Nämä määritykset eivät ole vakiintuneet ja seuraavaksi esitellään yksi mahdollinen jako. 

Yleisön koon mukaan vaikuttajat voidaan jakaa nano-, mikro-, makro- ja megavaikuttajiin. 

Nanovaikuttajilla on seuraajia alle 10.000. Nanovaikuttajilla on pieni seuraajamäärä, mutta 

monet seuraajat ovat sitoutuneita ja luottavat nanovaikuttajien mielipiteisiin. Usein nanovai-

kuttajat ovat fokusoituneet tiettyihin aiheisiin tai tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin. Suurin 

osa vaikuttajista on nanovaikuttajia. Mikrovaikuttajilla on seuraajia 10.000–100.000. Nano- 

ja mikrovaikuttajia voidaan luonnehtia tavallisiksi ihmisiksi. Makrovaikuttajilla on kansal-

lista tunnettavuutta ja he ovat yleensä täysipäiväisiä vaikuttajia. Makrovaikuttajat ovat usein 

luoneet oman brändinsä puhtaasti sosiaalisessa mediassa. Makrovaikuttajilla seuraajia on 

100.000–1.000.000. Megavaikuttajilla on yli miljoona seuraajaa ja he ovat yleensä kansain-

välisesti tunnettuja tähtiä. (Ailion, 2021) 

Vaikuttajien ammattikunta on jo pitkään ammattimaistunut ja yhä useampi vaikuttaja tai sel-

laiseksi haluava kokee olevansa sisältömarkkinoinnin ammattilainen. Alan legitimiteetistä 



 

 

50 

kertoo myös se, että Suomesta löytyy vaikuttajille oma AMK-tasoinen koulutusohjelma 

(Rossi, 2022). Monet suurimmista vaikuttajista ovat julkisuuden henkilöitä tai tunnettuja 

muista asioista, mutta alalle on tullut yhä enemmän henkilöitä, joiden julkisuus liittyy puh-

taasti heidän sosiaalisessa mediassa luomaansa näkyvyyteen. Suurimpien vaikuttajien takaa 

löytyy yhä useammin tarkkaa katselukertojen tilastollista analyysiä sekä avustava tiimi 

(Vilén, 2022).  

 

6.2 Vaikuttajamarkkinoinnin liiketoimintaekosysteemi 

Suuren kasvuvauhdin vuoksi vaikuttajamarkkinoinnin ala on houkutellut merkittävän mää-

rän yrityksiä. Tärkeimmät toimijat ovat sosiaalisen median alustoja kuten YouTube, TikTok 

tai Instagram. Lisäksi alalle on syntynyt joukko välikäsiä, jotka tarjoavat palveluita mainos-

tajille ja vaikuttajille. Kuvassa 19 on hahmoteltu vaikuttajamarkkinoinnin ekosysteemiä.  

 

 

Kuva 19: Vaikuttajamarkkinoinnin liiketoimintaekosysteemi 

 

Vaikuttajille tarjottavia palveluita ovat esimerkiksi sisällöntuotantoon liittyvät palvelut, vai-

kuttajaverkostot, edustaminen, tilastointi ja koulutus. Vaikuttajaverkostot kokoavat yhteen 
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vaikuttajia ja pyrkivät aktiivisesti myymään verkostoon kuuluvien vaikuttajien palveluita 

kokonaisuutena. Vaikuttajaverkostoja ovat perustaneet monet perinteisen median yhtiöt täy-

dentämään omaa mainonnan ja markkinoinnin kokonaisuuttaan. Tilastoinnin avulla vaikut-

tajat voivat analysoida ja kehittää omaa toimintaansa. Tilastointia tarjoavat sosiaalisen me-

dian alustat sekä useat lähinnä kansainvälisesti toimivat yritykset ohjelmistojen muodossa. 

Edustajat voivat olla agentteja tai managereita. Agentit toimivat vaikuttajien edustajina vai-

kuttajamarkkinointiin tai sosiaaliseen mediaan liittyvissä asioissa ja pyrkivät kehittämään 

vaikuttajan brändiä. Managerit puolestaan neuvottelevat lähinnä vaikuttajamarkkinoinnin 

sopimuksia asiakkaansa puolesta. Agentteja ja managereja käyttävät lähinnä megavaikutta-

jat. 

Mainostajille tarjottavia palveluita ovat esimerkiksi vaikuttajamarkkinoiden kampanjoiden 

hallinta, vaikuttajien valinta, tilastointi ja koulutus. Tilastointi sisältää sekä datan keräämisen 

eri lähteistä ja sen tulkinnan kampanjan tai mainonnan tehokkuuden määrittämiseksi. Dataa 

tuottavat erityisesti sosiaalisen median alustat ja tietojen yhdistelyyn on erilaisia ohjelmis-

toja. Eräät toimijat ovat erikoistuneet pelkästään integroimaan tietoja eri ohjelmistojen vä-

lillä. Vaikuttajien valinta on tärkeää, jotta mainostajan tai brändin tarpeet ja kohderyhmä 

voidaan yhdistää toisiinsa vaikuttajien avulla. Koulutus lisää yritysten ja julkisen sektorin 

ymmärrystä vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksista ja keinoista sekä alan uusimmista 

kehityskuluista. 

Sosiaalisen median alustojen merkitys ekosysteemissä on suuri. Alustat vaihtuvat ja merkit-

tävä tekijä ovat uudenlaiset tavat kommunikoida ja mahdollistaa ihmisten välinen viestintä. 

Erilaiset alustat antavat myös erilaisia mahdollisuuksia mainoksien toteuttamiseen. Esimer-

kiksi lyhyisiin videoihin erikoistunut sosiaalisen median alusta TikTok saavutti miljardi 

käyttäjää alle viidessä vuodessa (Lehto, 2021). Alustoilla on vaihteleva määrä rajapintoja, 

joiden kautta ohjelmallisesti voidaan saada erilaisia vaikuttajamarkkinoinnissa tarpeellisia 

tilastoja ja tietoja vaikuttajista ja heidän seuraajistaan. Rajapinnoissa voi tapahtua suuriakin 

muutoksia nopeasti esimerkiksi yksityisyyden suojaan liittyvien ongelmien takia. 

Kuvassa 20 on hahmoteltu sosiaalisen median alustojen ekosysteemien ominaispiirteitä suh-

teessa vaikuttajamarkkinoinnin välikäsiin. Ominaispiirteiden määritys noudattaa luvussa 3.2 

esiteltyä Hein & kumppaneiden (2020) alustojen ekosysteemien luokittelua. Sosiaalisen me-

dian alustoilla on lähtökohtaisesti yksi kaupallinen omistaja. Vaikuttajamarkkinoinnin toi-

mialan arvonluontimekanismi suhteessa alustoihin on innovatiivinen ja alustojen roolina on 
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mahdollistaa generatiivisuus eli ennakoimaton innovointi alustalla. Vaikuttajamarkkinoin-

nin yrityksen käyttävät alustojen rajapintoja ja rakentavat niiden päälle dataan perustuvia 

palveluita, jotka tuovat lisäarvoa mainostajille ja vaikuttajille. Vaikuttajamarkkinoinnin toi-

mijat ovat riippuvaisia alustoista. Ilman sosiaalisen median alustoja tai niistä saatavia tietoja 

ei ole mahdollista toteuttaa järkevästi vaikuttajamarkkinoinnin toimintoja (unique comple-

mentary). Vaikuttajamarkkinoinnin yritykset eivät ole tiukasti sidottuja tiettyyn sosiaalisen 

median alustaan, vaan on mahdollista integroitua useaan alustaan ilman tiukkaa kytköstä. 

 

 

Kuva 20: Sosiaalisen median alustaekosysteemin ominaispiirteet suhteessa vaikuttajamarkkinointiin 

 

Vaikuttajamarkkinoinnin ekosysteemissä on mahdollista, että alusta integroituu vertikaali-

sesti ja ottaa haltuunsa osan välikäsien liiketoiminnasta. Myös muiden suurten alustayhtiöi-

den on mahdollista pyrkiä saamaan välikäsien toiminta haltuunsa. Suuret toimijat voivat 
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erityisesti siirtyä läheiselle alalla ja sisällyttää vaadittavat toiminnallisuudet omaan alus-

taansa (Eisenmann, et al., 2006, p. 2). Suuret alustayhtiöt hyödyntävät informaation käsitte-

lyyn perustuvaa alustaansa sekä integraation ja tekoälyn suomia oppimisen mahdollisuuksia 

siirtyessään uusille aloille (Iansiti & Lakhani, 2020). Näin toimien alustayhtiö voi nopeasti 

kasvattaa toiminnan skaalaa, toiminnallisuuksien laajuutta ja nopeuttaa omaa oppimistaan. 

Suurilla alustatoimijoilla on usein jokin asiakasryhmä, joka on osittain päällekkäin pienem-

män toimijan asiakasryhmän kanssa ja tämä saattaa mahdollistaa pienemmän toimijan liike-

toiminnan saartamisen tai kaappaamisen (envelopment). 

Yksi esimerkki liiketoiminnan kaappaamisen uhasta on verkossa toimivien virtuaalisten 

matkatoimistojen tilanne. Verkossa toimivat matkatoimistot ovat saaneet matkatoimistoalan 

liiketoiminnan pääosin itselleen perinteisiltä fyysisesti ja paikallisesti toimivilta pieniltä 

matkatoimistoilta. Toisaalta Google on tuonut lentoihin oman hakupalvelunsa, ja se voisi 

halutessaan tosissaan haastaan verkossa nyt toimivat virtuaaliset matkatoimistot ja pyrkiä 

kaappaamaan heidän liiketoimintansa. Tämä tapahtuisi tuomalla omalle matkahaulle lisää 

näkyvyyttä verkossa sekä integroimalla oma matkahaku nykyisiin Googlen hakupalveluihin 

paremmin ja syvemmin. 

Vaikuttajamarkkinoinnin välikäsien toiminta perustuu puhtaasti tietoon. Toiminta on tiedon 

hankintaa, tuottamista, välittämistä sekä ostamista ja myymistä. On mahdollista ajatella tek-

nisesti Googlen tai Amazonin kaltaisia jättejä, jotka käyttävät kyvykkyyksiään tiedon ana-

lysoinnissa ja kaupankäynnissä ja lisäävät palveluihinsa vaikuttajamarkkinoinnin. Erilaisille 

päätelaitteille ja kohderyhmille tarkoitettuja alustoja on kuitenkin useita, ja niillä on laaja 

omistuspohja. Tässä mielessä kilpailu eroaa esimerkiksi hakukoneiden markkinasta, jossa 

perustoiminnallisuus ja tarve on kaikille sama. On kuitenkin odotettavissa, että ala keskittyy 

ja toiminnan tavat vakiintuvat. Yksi mahdollinen tapa keskittymiselle on, että välikädet jää-

vät toteuttamaan osaa toiminnallisuuksista, mutta heidän käyttämänsä ohjelmistot vakiintu-

vat. On myös mahdollista, että alalla nähdään ”voittaja vie kaiken” -tyylinen ilmiö, jossa 

yksi tai muutama taho kaappaa välikäsien toiminnasta leijonaosan itselleen. Tällöin pelin 

säännöt muuttuvat, mutta voittajan toimintatapa todennäköisesti avaa uusia mahdollisuuksia 

muille erilaisten yhteistyömahdollisuuksien kautta. Jos tietyillä käyttäjillä on omanlaisensa 

tarpeet, tällöin pienemmät ja erikoistuneet alustat voivat palvella näitä tarpeita ja selviytyä 

isojen alustojen katveessa (Eisenmann, et al., 2006, p. 8). 
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Tällä hetkellä alalle tulo on helppoa, sillä se ei vaadi välttämättä suuria investointeja tai ko-

vinkaan syvällistä osaamista. Keskimäärin voidaan sanoa, että ala on suuren muutoksen alai-

nen, alalla on paljon startup-yrityksiä ja palvelutarjonta on vielä jäsentymätön ja siinä on 

suurta variaatiota. Suomessa ala on pienempi ja sisältää erilaisia yrityksiä, esimerkiksi vai-

kuttajaverkostoja ja vaikuttajia välittäviä toimistoja. Koska ala on vielä alkuvaiheessa, niin 

mainostajien ymmärrys alasta ja sen tarjoamista palveluista on vielä keskimäärin kohtalaisen 

vähäistä. Tätä kautta myös alan uskottavuus saattaa olla matala potentiaalisten mainostajien 

silmissä. Varsinkin pienemmät mainostajat hoitavat vaikuttajamarkkinoinnin kokeiluitaan 

ad hoc -tyyppisesti. Yritykset pyrkivät usein myös itse toimimaan vaikuttajina ja tuottavat 

sisältöä sosiaalisen median kanaville. 

Toimintaa tehdään monien erilaisten palvelutuotteiden, painotusten sekä liiketoimintamal-

lien kautta, jos tarkastellaan yksittäisiä funktionaalisia alueita kuten tilastointia tai kysynnän 

ja tarjonnan yhdistämistä. Lähtökohtaisesti alalle tulo ennen vallitsevan mallin ilmaantu-

mista lisää alalla selviytymisen todennäköisyyttä sekä ostaa yritykselle aikaa kokeilla erilai-

sia tuotteita ja ratkaisuja (Suárez & Utterback, 1995). Alalla on myös mahdollista löytää 

erilaisia nicheen tai lokeroon perustuvia mahdollisuuksia. Kysynnän kasvu ja sosiaalisen 

median alustojen ja teknologinen muutos tarjoavat alati muuttuvia ja vapaita liiketoiminta-

mahdollisuuksia. Alalla on myös mahdollista disruptiivinen liiketoiminta. Disruptiolla tar-

koitetaan radikaalia muutosta, jossa uusi teknologia muuttaa nykyisiä toimintatapoja perus-

tavanlaatuisesti. Disruptio on siis vakiintuneiden toimintamallien rikkomista. Disruptio saat-

taisi liittyä esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin reaaliaikaiseen tuloksiin perustuvaan hin-

noitteluun tai kampanjoiden automaattiseen sopimiseen myös monen alustan tapauksessa.  

Onko vaikuttajamarkkinointi tulevaisuudessa kuin musiikkiteollisuus nyt? Musiikkiteolli-

suudessa musiikintekijä kohtaa suuren joukon ihmisiä ja yrityksiä, joiden tarkoituksena on 

maksimoida taiteellisen työn kaupallistaminen (Barrow & Newby, 1995, p. 10). Musiikin 

julkaisijat, ohjelmamyyjät, promoottorit, tapahtumanjärjestäjät, managerit, levy-yhtiöiden 

edustajat, lakimiehet, musiikkijournalistit, tiskijukat ja radiojuontajat osallistuvat kaikki jos-

sain vaiheessa artistin elämään. Vai pystyykö yksi tietotekninen alusta sisällyttämään kaikki 

merkittävät osa-alueet vaikuttajamarkkinoinnista? Musiikkiteollisuus on muuttanut muoto-

aan musiikin kuluttamisen siirryttyä pääasiallisesti verkkoon digitaalisten alustojen toi-

mesta, mutta alan monimuotoisuus erilaisten toimijoiden suhteen on silti yhä olemassa. 
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Klepper (1997, p. 152) mainitsee, että kun toimiala kehittyy ja kasvaa, niin yrityksistä tulee 

yhä erikoistuneempia. Toisaalta alustat voivat ottaa haltuun myös laajempia osa-alueita sa-

malla kun toimiala erikoistuu. Lähtökohtaisesti jokainen välikäsien tekemä funktionaalinen 

toiminnallisuus muodostaa oman kokonaisuutensa ja sillä on erilaiset mahdollisuudet eri-

koistumiseen. Jokaiseen toiminnallisuuteen liittyy myös uhka tulla integroiduksi johonkin 

uuteen tai olemassa olevaan alustaan. On turvallista sanoa, että tietotekniikan ja automaation 

merkitys kasvaa ja erilaiset tavat toimia välikätenä vaikuttajien ja mainostajien välissä va-

kiintuvat. Tästä seuraa myös, että transaktiokustannukset ja yleisesti vaikuttajamarkkinoin-

nin kampanjoihin liittyvät kustannukset laskevat. Alalla on paljon muuttuvia tekijöitä, kuten 

alati muuttuvat ihmisten mielenkiinnon kohteet ja muodit sekä kommunikaation mahdollis-

tavan teknologian kehitys. Uusi liiketoiminnallisia mahdollisuuksia syntyy ja kuolee nope-

alla tahdilla. 

Iansiti & Levien (2004b) määrittämiä liiketoimintaekosysteemin kategorisia rooleja voimme 

ajatella löytyvän vaikuttajamarkkinoinnin ekosysteeemistä seuraavasti. Roolit esiteltiin lu-

vussa 3.1. Kulmakiviä ovat sosiaalisen median alustat. Sosiaalisen median alustat ovat vält-

tämättömiä vaikuttajamarkkinoinnin välikäsien toiminnalle. Dominaattoreiksi voivat pyrkiä 

esimerkiksi Google sisällyttämällä itseensä vaikuttajamarkkinoinnin välikäsien toiminnalli-

suuden ja myymällä vaikuttajamainontaa esimerkiksi hakusanamainonnan tyylisesti. Vas-

taavasti sosiaalinen median alusta voi pyrkiä ottamaan koko arvoketjun haltuunsa sulkemalla 

tilastointiin ja muihin vaikuttajamarkkinoinnin toiminnallisuuteen liittyviä rajapintoja ja to-

teuttamalla itse välikäsien toiminnan. Pieniä pelureita ovat käytännössä kaikki nykyisen vai-

kuttajamarkkinoinnin välikädet. Kaikilta osin pienten pelureiden lisäarvollinen fokus tai 

strategiset yhteistyösuhteet ovat vielä jäsentymättömiä. 

Yksi esimerkki vaikuttajamarkkinoinnin ammattimaistumisesta ja erikoistumisesta on mat-

kailunedistämiskeskusten ja matkabloggaajien välinen markkina. Kysynnän ja tarjonnan vä-

liin on syntynyt välittäjien ammattiryhmä, joka järjestää koulutusta ja seminaareja mat-

kabloggaajiksi haluaville. Lisäksi tämä ammattiryhmä toimii välittäjänä ja matkailunedistä-

miskeskusten vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoiden koordinaattoreina. He myyvät palve-

luita markkinan molemmille puolille. Nämä välittäjät kapitalisoivat markkinatehottomuuden 

ja matkabloggaajiksi haluavien suuren määrän tuotoksi tekemällä itsestään välttämättömän 

osan kyseistä vaikuttajamarkkinoinnin arvoketjua. (Stoldt, et al., 2019) 
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6.3 Kohdeyritys ja ohjelmisto 

Liiketoimintamalli tehdään tilaustyönä helsinkiläiselle startup-yritykselle, jonka strategiana 

on tuottaa sosiaalisen median mainontaan liittyviä palveluita mainostajille ja vaikuttajille. 

Yrityksen palvelut ovat joko tietoteknisiä tai asiantuntijapalveluita. Asiantuntijapalveluihin 

kuuluvat sekä mainostajille että vaikuttajille kohdistettu koulutus ja sisällöntuotanto sosiaa-

liseen mediaan mainostajien puolesta. Yrityksessä on voimakas panostus sosiaalisen median 

koulutukseen, jossa aktivoidaan vaikuttajia, yrityksiä ja julkista sektoria. Kyseisillä toimi-

joilla on tarve saada ajantasaista tietoa vaikuttajamarkkinoinnin tavoista ja mahdollisuuk-

sista. 

Vaikuttajamarkkinointiin perustuva ohjelmisto on selainkäyttöliittymän kautta käytettävä 

pilvipalvelu, jolla voidaan toteuttaa ja automatisoida vaikuttajamarkkinointiin liittyviä teh-

täviä. Aikaisemmin osa tehtävistä on tehty pääosin manuaalisesti ja ohjelmisto mahdollistaa 

toiminnan skaalaamisen automatisoinnin avulla. 

Ohjelmiston ominaisuudet eivät ole kiinteitä, vaan niitä voidaan muuttaa liiketoimintamallin 

luonnin yhteydessä. Kappaleessa 7 on kerrottu muutoksia ja tarkennuksia ominaisuuksiin, 

jos liiketoimintamallin luonnin yhteydessä niitä on tehty. Ohjelmiston tärkeimmät ominai-

suudet mainostajille yleisellä tasolla: 

• Vaikuttajien hakeminen useiden kohdistavien kriteerien mukaan mainoskampanjaan 

• Kampanjan hallinta: kampanjasta sopiminen ja sisällön hyväksyttäminen 

• Tilastot toteutuneista vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoista 

Toiminnot muodostavat kokonaisuuden, jolla voidaan toteuttaa vaikuttajamarkkinoinnin 

kampanja tietoteknisin välinein. Ominaisuudet on tarkoitettu mainostajan tai häntä edusta-

van tahon käyttöön. Edustava taho voi olla esimerkiksi asiakkaan mainos-, media- tai digi-

toimisto.  

Tärkein ominaisuus eli vaikuttajavalinta mahdollistaa nano- tai mikrovaikuttajien käyttämi-

nen kampanjoissa. Manuaalisesti toimien nano- tai mikrovaikuttajien käyttäminen ei ole 

kustannustehokasta, sillä vaikuttajien etsiminen, kampanjoista sopiminen ja muut kampan-

jan hallintaan liittyvät kustannukset ovat liian suuria suhteessa vaikuttajasta saataviin hyö-

tyihin. Lisäksi alhaiset transaktiokustannukset mahdollistavat suuremman vaikuttajamäärän 
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käyttämisen kampanjassa vain minimaalisella lisätyöllä. Nano- ja mikrovaikuttajien käyttä-

minen kampanjoissa on markkinointimielessä järkevää, sillä heillä on suurempi vuorovaiku-

tusprosentti yleisönsä suhteen kuin megavaikuttajilla (Ailion, 2021). Lisäksi heidän käyttä-

misensä voi mahdollistaa kohdistamisen tarkemmin tiettyyn kohderyhmään tai lokaaliin alu-

eeseen. Voidaan sanoa, että ”tutkan alla” on paljon vaikuttajia tai sellaiseksi haluavia, joita 

ei vielä yleisesti tavoiteta kustannustehokkaasti. Tarkoitus on erityisesti alentaa kustannuk-

sia nano- ja mikrovaikuttajien sisällyttämisessä kampanjoihin. Lisäksi ohjelmiston pitää toi-

mia usean eri sosiaalisen median alustan kanssa saumattomasti. Aluksi alustoja on ohjelmis-

tossa muutama ja niitä pyritään lisäämään vähitellen kysynnän ja resurssien mukaan. 

Toinen tärkeä ominaisuus on kohdistaminen erilaisten attribuuttien mukaan. Tarkoitus on 

käyttää sosiaalisen median alustojen tarjoamia tilastoja ja tietoja vaikuttajista ja heidän seu-

raajistaan. Vaikuttajat antavat luvan, jotta heihin liittyvät tiedot voidaan hakea eri alustoilta 

automaattisesti. Lisäksi tarkoitus on kerätä vaikuttajilta lisätietoja, joita voidaan käyttää vai-

kuttajia kampanjaan valittaessa. Lisätietojen kerääminen ja hyödyntäminen tuo lisäarvoa 

mainostajille sekä differoi ohjelmiston suhteessa muihin alalla oleviin toimijoihin. Lisätie-

tojen kerääminen mahdollistaa kohdistamisessa tarkkuuden, jota ei ole saavutettavissa pel-

kästään sosiaalisen median alustan tarjoamien tietojen avulla tai vaikuttajan tuottamaa sisäl-

töä analysoimalla. Tarkoitus on pyrkiä yhdistämään kaikki eri lähteistä saatavat kohdistus-

tekijät vaikuttajien hakutoiminnallisuuteen. Tulevaisuudessa kohdistustekijöitä voidaan 

mahdollisesti kerätä myös ulkopuolisista tietopankeista ja yhdistää jo olemassa oleviin tie-

toihin. 

Kampanjan hallinta tarkoittaa minimaalista tapaa hoitaa ne vaikuttajamarkkinoinnin kam-

panjaan liittyvät hallinnolliset tehtävät, joita ei ole järkevää hoitaa muualla. Tarkoitus on 

mahdollistaa vakiopohjiin perustuvien sopimusten laatiminen vaikuttajan sekä mainostajan 

välillä. Lisäksi vaikuttajiin liittyvää tietoa yksinkertaistetaan ja tehdään vertailu mahdol-

liseksi eri vaikuttajien välillä, jotta valinta kampanjoihin olisi helpompaa. Vaikuttajamark-

kinoinnin kampanjoissa usein halutaan hyväksyttää sisällöt ennen julkaisua, joten tähän tar-

jotaan mahdollisuus. Mainostajan materiaalipankki on yksi ominaisuus, joka nopeuttaa usei-

den vaikuttajien kanssa toimimista kampanjoissa. 

Kaikki monimutkaisempi projektinhallinta tehdään ohjelmiston ulkopuolella. Sopimusten 

vakioinnista sekä hyväksyntään liittyvien toiminnallisuuksista on erityistä hyötyä nano- ja 

mikrovaikuttajien ollessa kyseessä. Näin alennetaan kampanjan kustannuksia per vaikuttaja. 
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Suurempien vaikuttajien yhteydessä tästä ei välttämättä ole hyötyä, sillä tällöin usein sovi-

taan tarkemmin ja vaikuttajan haluamalla tavalla, miten toimitaan. Vaikuttaja saattaa esi-

merkiksi edellyttää oman sopimuspohjansa käyttämistä kampanjasta sovittaessa.  

Jatkuvuuden ja oppimisen varmistamiseksi ohjelmiston pitää kerätä ja analysoida toteutu-

neiden vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoiden onnistumisen tuloksia. Ilman tilastoja ja da-

taa ei voida päätellä kannattiko käyttää juuri tiettyjä vaikuttajia kampanjassa ja kannattaako 

heitä käyttää uudelleen. Tilastoja on aikaisemmin kerätty osittain manuaalisesti ja automati-

sointi alentaa kustannuksia. Tilastot pyritään pitämään minimaalisina ja ne sisältävät vain 

välttämättömät tiedot. Tarkoitus ei ole lähteä kilpailemaan alustojen tai erillisten vaikuttaja-

markkinoinnin tilastotuotteiden kanssa. Tilastot tehdään yhteismitallisiksi eri alustojen vä-

lillä luomalla alustojen tilastojen päälle oma abstraktiotaso, joka luo omat helppotajuiset kä-

sitteet tilastoihin. Tarkoitus on, että myös asiaan perehtymätön henkilö kokee tilastot hyö-

dyllisiksi. Tilastojen tarkoitus on differoida ohjelmiston ominaisuuksia verrattuna muihin 

ohjelmistoihin ja tuoda hyödyllisen tiedon lisäksi jatkuvuutta asiakassuhteeseen. 

Vaikuttajavalinnan ohjelmistoon liittyy monenlaisia riskejä, jotka voivat olla esimerkiksi 

tietoturvaan, talouteen, politiikkaan ja maineeseen liittyviä. Sosiaalisen median tilastoja vää-

ristää tietoinen bottien ja haamutilien käyttö. Vaikuttajien toiminnasta voi syntyä mainehait-

taa mainostajille tai alustalle. Nanovaikuttajat voivat olla ensimmäistä kertaa mainostamassa 

ja saattavat aiheuttaa lisätyötä opastuksen ja riitatilanteiden ratkaisun muodossa. Vakiosopi-

muksilla, sopimussakoilla ja vaikuttajien koulutuksilla pyritään pienentämään riskejä. Oh-

jelmiston algoritmit pyrkivät tarkastamaan, jos mahdollista, ettei sosiaalisen median alustan 

käyttöön liittyviä tilastoja ole vääristelty. Lisäksi pyritään estämään automaatioiden tai bot-

tien avulla tehdyt rekisteröitymiset ohjelmistoon. 
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7 Uusi liiketoimintamalli 

Tässä luvussa esitellään ja arvioidaan tutkielmassa luotua liiketoimintamallia. Suunnittelun 

lähtökohta on ollut Magrettan (2002) ja Druckerin (1994) näkemys siitä, että liiketoiminta-

mallissa korostuu sen määrittäminen, kuka on asiakas ja mitä asiakas arvostaa. 

Tässä luvussa käydään lävitse liiketoimintamallin osa-alueet alkaen asiakassegmenteistä ja 

arvolupauksesta. Tämän jälkeen käsitellään asiakkaiden suoraan näkemät liiketoimintamal-

lin osat ja niiden tuottamiseen tarvittavat osa-alueet. Kanvaasiin perustuva liiketoimintamal-

lin jaottelu on osa tutkielman liiketoimintamallin viitekehystä. Liiketoimintakanvaasin eri 

osa-alueita arvioidaan ja kommentoidaan vaikuttajamarkkinoinnin liiketoiminnallisen 

ekosysteemin sekä alustaekosysteemin näkökulmasta käsin. Luvun lopuksi pohditaan, onko 

kyseisellä liiketoimintamallilla mahdollista tehdä kannattaa liiketoimintaa arvioimalla tuot-

toja ja kustannuksia. 

 

7.1 Asiakassegmentit 

Asiakassegmenttien määrityksessä tärkein kysymys on se, kenelle tuotetaan arvoa 

(Osterwalder, et al., 2010). Asiakassegmenttejä voidaan lähteä hakemaan markkinoiden 

määrityksen kautta. Weinsteinin (2006) mukaan markkinoiden määritys liian kapeasti supis-

taa mahdollisuuksia, ja vastaavasti markkinoiden määritys liian laveasti johtaa massamark-

kinoihin. Massamarkkinointi vähentää yrityksen resurssien allokoinnin ja toiminnan tehok-

kuutta. On parempi olla merkittävä tekijä tarkasti rajatussa markkinasegmentissä, kuin olla 

pieni tekijä hyvin laajassa markkinassa. Markkinoita voidaan lisäksi rajata asiakkaan tarpei-

den, asiakkaan ominaisuuksien, kilpailutekijöiden, tuotteiden ominaisuuksien tai teknolo-

gian mukaan. Weinsteinin markkinamallissa (The Strategic Market Definition Framework) 

markkinoiden ylärajan antaa maantieteellinen rajaus ja minimirajan tuotteen tai palvelun 

markkinat. Tuotteen tai palvelun markkinat ovat tämänhetkinen tuotteiden tai palveluiden 

myynti. Maantieteellisen rajan alapuolella on laajasti määritetty kokonaismarkkinan käsite. 

Kokonaismarkkinan alapuolella on merkityksellinen markkina eli markkina, joka asettaa 

eräänlaisen todellisen ylärajan, mitä yritys voi missään tilanteessa ajatella kattavansa. 
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Merkityksellinen markkina sisältää määritetyn markkinan (defined market), joka koostuu 

nykyisten sekä potentiaalisten asiakkaiden kombinaatiosta. Määritetty markkina voidaan 

vielä jakaa segmentteihin. Segmentit jakavat tiettyjen tekijöiden mukaan määritetyn mark-

kinan osiin. Jakoperusteena voivat olla esimerkiksi asiakashyödyt, tuotteen käyttötapa tai 

sijainti. Segmenteistä valitaan osa tavoitemarkkinoiksi, joihin markkinointi- ja myyntipon-

nistelut kohdistetaan ja joita liiketoimintamalli pääasiallisesti palvelee. Näin määritetyt ta-

voitemarkkinat vastaavat Osterwalder & kumppaneiden (2010) asiakassegementtejä. Taulu-

kossa 3 on määritetty markkinoiden jako Weinsteinin markkinamallin mukaan vaikuttaja-

markkinoinnin ohjelmistolle. 

 

Taulukko 3: Weinsteinin markkinamallin mukainen määritys vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmistolle 

Maantieteellinen rajaus Suomi 

Kokonaismarkkinat Yritykset ja yhteisöt Suomessa 

Merkityksellinen markkina Mainonta ja markkinointi Suomessa 

Määritetty markkina Digitaalinen mainosmarkkina Suomessa 

Segmentit Mainostajat yrityksen koon ja toimialan mukaan 

Tavoitemarkkinat Segmentti A: suuryritykset ja mainonnan palveluyritykset 

Segmentti B: pienet yritykset 

 

Maantieteellinen rajaus on ensivaiheen rajaus. Ohjelmistossa ei ole mitään, mikä rajoittaisi 

markkinan tulevaisuudessa pelkästään Suomeen. Tarkoitus on laajentaa myöhemmin ulko-

maille, kun tuote on ensin testattu Suomessa ja hyväksi todettu. Tavoitemarkkinoihin kuu-

luvat suuryritykset, mainonnan palveluyritykset ja pienet yritykset. Tavoitemarkkinat voi-

daan jakaa kahdeksi asiakassegmentiksi. Segmentti A sisältää suuryritykset ja mainonnan 

palveluyritykset. Segmentti B sisältää pienet yritykset. Tavoitemarkkinan yritykset ovat lä-

hinnä B2C (Business-to-Consumer) yrityksiä, joiden tuotteiden tai palveluiden tietoisuutta 

kohderyhmässä tai brändin arvoa vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan kasvattaa.  

Mainostaminen on tässä ymmärretty laajasti. Se tarkoittaa sekä tuotteiden että palveluiden 

mainostamista ja mitä tahansa tavoitteellista viestintää tai informaation jakamista. Raken-

nettavan ohjelmiston hyöty on erityisesti nano- ja mikrovaikuttajien sisällyttäminen vaikut-

tajamarkkinoinnin kampanjoihin. Seuraavassa esitellään tarkemmin tavoitemarkkinat ja 



 

 

61 

hyödyt, joita asiakassegmentti voi erityisesti saavuttaa vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston 

avulla. 

Suuryrityksillä on usein enemmän kuin yksi toimipiste Suomessa tai ulkomailla. Suuryrityk-

set saavat erityisesti hyötyä siitä, että voivat lisätä kustannustehokkaasti paikallista vaikut-

tajamarkkinointia kampanjoihinsa. Näin voidaan laajentaa kampanjoiden kokoa ja katta-

vuutta kustannustehokkaasti. Usein suuryrityksissä on henkilö, osasto tai tiimi hoitamassa 

markkinointia ja mainontaa sekä myös vaikuttajakampanjoita. Sama pätee myös julkiseen 

sektoriin, joilla on merkittävää halua ja tarvetta osallistua vaikuttajamarkkinointiin infor-

maation jakajana.  

Mainonnan palveluyrityksillä tarkoitetaan mainos- ja mediatoimistoja sekä digimainonnan 

tuottajia, jotka asiakkaiden puolesta toteuttavat vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoita. Heillä 

on yleensä omia yhteyksiä useisiin suosittuihin vaikuttajatahoihin sekä vaikuttajaverkostoi-

hin. Mainonnan palveluyritykset hyödyntävät sujuvasti erilaisia tilastoja ja ohjelmistoja 

kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toteutettava vaikuttajamarkkinoinnin ohjel-

misto antaa mahdollisuuden kustannustehokkaasti laajentaa vaikuttajamarkkinoinnin katta-

vuutta sekä tavoittaa nano- ja mikrovaikuttajien avulla tarkasti fokusoituja kohderyhmiä tai 

esimerkiksi maantieteellisiä alueita. 

Pienet yritykset poikkeavat asiakassegmenttinä merkittävästi segmentistä A. Sosiaalisen me-

dian käyttö voi tuoda pienille yrityksille kilpailuetua, mutta pienillä yrityksillä on haasteita 

strategian, alan osaamisen ja ymmärryksen, kustannusten ja henkilöresurssien kanssa (Çalli 

& Clark, 2015). Pienillä yrityksillä ei useinkaan ole kokemusta vaikuttajamarkkinoinnista, 

ja heidän ymmärryksensä vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoiden toteuttamisesta on matala. 

Pienillä yrityksillä ei myöskään ole tarpeita isoille mainoskampanjoille tai suuria budjetteja 

käytössään. Lisäksi heidän tarpeensa voivat olla pääosin paikallisia. Vaikuttajamarkkinoin-

nin ohjelmisto antaa heille mahdollisuuden ohjatusti luoda pieniä kustannustehokkaita kam-

panjoita ja ilman suurempaa osaamista. Pienten yritysten tapauksessa mainostajan ymmär-

ryksen lisääminen ja opastaminen ovat tärkeässä asemassa. Seuraavassa aliluvussa esitellään 

tarkemmin koulutuksen merkitystä liiketoimintamallissa. 

Myös keskisuuret yritykset ja muut määrityksen ulkopuoliset tahot, kuten julkinen ja kolmas 

sektori, voivat käyttää ohjelmaa. Liiketoimintamallin asiakassegmenttien polttopiste on kui-

tenkin suurissa ja pienissä yrityksissä sekä mainonnan palveluyrityksissä. Samoin myös ns. 
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neljännen sektorin vaikuttajakampanjoita on mahdollista toteuttaa ohjelmiston avulla. Nel-

jännellä sektorilla tarkoitetaan tässä yhteisöllisiä pop up -tapahtumia tai tilaisuuksia sekä 

erilaisia auttamis- ja osallistumistekoja. 

Suomen Yrittäjät (2019) luokittelee yritykset koon mukaan seuraavasti. Alle 10 työntekijän 

yritykset ovat mikroyrityksiä, alle 50 työntekijän yritykset ovat pienyrityksiä, 50–249 hen-

kilön yritykset ovat keskisuuria yrityksiä ja vähintään 250 henkilön yritykset ovat suuryri-

tyksiä. Tässä tutkielmassa käytetään Suomen Yrittäjien määritelmiä yrityksen koosta. 

Jos liiketoimintamallin asiakassegmenttejä tarkastellaan alustatalouden näkökulmasta, voi-

daan päätellä seuraavaa. Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmisto on osa niitä sosiaalisen median 

alustojen ekosysteemeitä, joiden vaikuttajia se välittää mainostajien kampanjoihin. Tämän 

lisäksi ohjelmisto on alusta itsessään, sillä se kokoaa kaksi markkinapuolta, vaikuttajat ja 

mainostajat, yhteen samalle digitaaliselle alustalle. Alustamielessä ohjelmisto on kaksipuo-

linen markkinapaikka. Kaksipuolinen markkina voidaan määrittää alustaksi, joka mahdol-

listaa komplementaaristen palveluntarjoajien ja asiakkaiden löytää toisensa sekä suorittaa 

molempia hyödyttäviä interaktiota keskenään (Hein, et al., 2020). Interaktio on vaikuttaja-

markkinoinnin ohjelmiston tapauksessa transaktio, jossa sovitaan mainostamisesta. Tästä 

seuraa, että myös vaikuttajat ovat merkittävä ja välttämätön asiakassegmentti ohjelmistolle.  

Markkinapaikalla, tai alustalla ylipäätään, käyttäjien määrän kasvu lisää käyttäjien saamaa 

hyötyä alustasta (Zhu & Iansiti, 2019). Tätä sanotaan verkostovaikutukseksi (network ef-

fect). Verkostovaikutus voi olla saman puolista. Samanpuoleinen verkostovaikutus tapahtuu 

esimerkiksi silloin kun Facebook käyttäjien määrän kasvu lisää vanhojen ystävien löytämi-

sen todennäköisyyttä käyttäjien joukosta. Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston tapauksessa 

verkostovaikutus on eripuolista eli vaikuttajien määrän kasvu lisää todennäköisyyttä, että 

mainostaja löytää sopivia vaikuttajia mainoskampanjaansa. Tämä pätee myös toisinpäin eli 

mainostajien määrän kasvaessa vaikuttajien on todennäköisesti (ceteris paribus) helpompi 

päästä vaikuttajakampanjoihin. Jos verkostovaikutus halutaan maksimoida, niin alustalle on 

saatava sekä mainostajia että vaikuttajia mahdollisimman paljon. Verkostovaikutuksesta 

seuraa eräänlainen muna vai kana -ongelma. Alustalle ei saada mainostajia, jos siellä ei ole 

tarpeeksi vaikuttajia. Tämä pätee myös toisinpäin. Verkostovaikutuksen aikaansaamiseksi 

voidaan toista markkinapuolta tukea.  
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Jos ajatellaan kumpaa osapuolta kannattaa tukea niin voidaan päätellä seuraavaa. Vaikutta-

jamarkkinoinnin ohjelmisto on löyhästi kytköksissä sekä vaikuttajiin että mainostajiin. Mi-

kään ei pidättele vaikuttajia tai mainostajia alustalla, vaan he voivat halutessaan käyttää 

useita vaikuttajamarkkinoinnin markkinapaikkoja tai poistua tietystä markkinapaikasta 

(multihoming). Toisaalta vaiva rekisteröityä alustalle ei ole suuri ja varsinkin nano- ja mik-

rovaikuttajien tapauksessa se saattaa johtaa uran ensimmäiseen mainoskampanjaan. Jos aja-

tellaan nano- ja mikrovaikuttajia, niin kyseisille vaikuttajille ei ole tarjolla monia palveluita, 

johon he voivat rekisteröityä ja saada mahdollisuuden päästä mainoskampanjoihin. Näin ol-

len eräänlainen uutuus tai ainutkertaisuusarvo saavutetaan arvonluonnin teemojen suhteen, 

ja se saattaa lisätä vaikuttajien motivaatiota rekisteröityä alustalle. Lisäksi ohjelmiston toi-

minnallisuuteen kuuluu ominaisuus hakea manuaalisesti mainostajien tarpeiden mukaisia 

vaikuttajia alustalle. Näiden syiden vuoksi verkostovaikutuksen kannalta tärkeimpänä osa-

puolena pidetään kysyntäpuolta eli mainostajia. Tämä painotus näkyy esimerkiksi myynti-

ponnistelujen ja mainonnan suuntaamisessa. Hinnoittelusta ja sen mahdollisista vaikutuk-

sista verkostovaikutuksen voimakkuuteen kerrotaan lisää liiketoimintamallin tuotot alilu-

vussa. 

 

7.2 Arvolupaus 

Arvolupaus sisältää tuotteet ja palvelut, jotka luovat arvoa tietylle asiakassegmentille 

(Osterwalder, et al., 2010). Arvolupauksen määritykseen on käytetty apuna arvolupauskan-

vaasia (Value Proposition Canvas). Arvolupauskanvaasia voidaan käyttää kehittämään tuot-

teen tai palvelun arvolupaus keskittymällä haluttujen asiakassegmenttien tarpeisiin. 

Arvolupauskanvaasi jakautuu asiakkaan näkökulmaan ja yrityksen arvolupaukseen. Asiak-

kaan näkökulma jaetaan kanvaasissa kolmeen osaan. Ensimmäisenä on ne tehtävät tai työt 

(jobs), joita asiakkaiden pitää tehdä. Toisena ne hyödyt (gains), joita asiakkaat haluavat saa-

vuttaa. Kolmas osa sisältää ne ongelmat (pains), joita asiakkaat kohtaavat. Vastaavasti yri-

tyksen arvolupaus jaetaan kolmeen osaan. Arvolupaus koostuu tuotteista ja palveluista. 

Tuotteilla ja palveluilla on ominaisuuksista, jotka luovat asiakkaiden haluamat hyödyt. Li-

säksi tuotteilla ja palveluilla on ominaisuuksia, jotka poistavat asiakkaiden kohtaamia on-

gelmia. Arvolupaukset kehitetään pyrkimällä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin tehtävien, 

hyötyjen ja ongelmien osalta. 
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Kuvassa 21 on liiketoimintamallia varten luotu arvolupauskanvaasi mainostajille. Lähtökoh-

tana kanvaasin laadinnalle on ollut asiakassegmenttien tarve toteuttaa vaikuttajamarkkinoin-

nin kampanjoita. Asiakkaat haluavat mainostaa tuotteita tai palveluita kohderyhmälleen ja 

toteuttaa sen kustannustehokkaasti. Ongelmana mainostajille on sopivien vaikuttajien va-

linta kampanjoihin, kampanjoiden koordinointi ja hyötyjen arviointi. Näihin tarpeisiin ja on-

gelmiin vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmisto koittaa vastata. 

 

 

Kuva 21: Arvolupauskanvaasi mainostajille 

 

Merkittävä asiakasarvo on vaikuttajien ja mainostajien yhdistäminen alustan avulla. Tämä 

mahdollistaa vaikuttajien hyödyntämisen vaikuttajamarkkinoinnissa kustannustehokkaasti. 

Kustannustehokkuus tarkoittaa, että transaktiokustannukset vaikuttajien löytämiseen, heidän 

kanssaan mainoskampanjasta sopimiseen sekä kampanjan toteuttamiseen vähenevät verrat-

tuna manuaalisesti toteutettuun kampanjaan. Tästä on erityistä hyötyä nano- ja mikrovaikut-

tajien tapauksessa. Nano- ja mikrovaikuttajien pienet seuraajamäärät ja heistä saatava abso-

luuttinen hyöty on usein pienempi kuin heidän kampanjaan sisällyttämisen kustannukset. 

Nano- ja mikrovaikuttajien käyttämisestä on kuitenkin monenlaisia hyötyjä. Usein heidän 
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vuorovaikutusprosenttinsa on parempi kuin suuremman yleisön omaavilla vaikuttajilla. Hei-

dän avullaan voidaan optimitilanteessa kohdistaa vaikuttajamarkkinointia paikallisesti sekä 

tarkemman kohderyhmän mukaan. Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston käyttäminen tar-

koittaa, että vaikuttajia voidaan ottaa suurempi määrä kampanjaan. Ihannetilanteessa tässä 

päästään ns. pitkä häntä (long tail) tyyliseen mainostamiseen, jossa myös pienemmille ja 

tarkemmin määritetyille kohderyhmille voidaan suunnata mainontaa (Rynjolfsson, 2006). 

Pitkä häntä tyylisen mainostamisen rajaava tekijä alkuvaiheessa on vaikuttajavalintaan liit-

tyvien kohdistusattribuuttien määrä ja tarkkuus sekä sopivien vaikuttajien löytäminen alus-

talle. Nano- ja mikrovaikuttajien käyttäminen auttaa myös ohjelmistoa differoitumaan 

muista markkinoilla olevista ratkaisuista ja näin tuomaan kilpailuetua. 

Osterwalder et al. (2010) mukaan alusta luo arvoa yleensä kolmella tavalla: houkuttelemalla 

asiakassegmenttejä alustalle, tuomalla yhteen asiakassegmenttejä sekä vähentävät transak-

tiokustannuksia alustan käytön avulla. Toiminta perustuu siihen, että vaikuttajat haluavat 

rekisteröityä itse ohjelmistoon vaikuttajiksi. Tämän vuoksi vaikuttajille kohdistettu arvolu-

paus on myös alustan toiminnalle tärkeä. Vaikuttajille ei ole suoranaista haittaa tai kustan-

nuksia pysyä alustalla, vaikka se ei heille lyhyellä aikavälillä kykenisi tarjoamaan taloudel-

lista kompensaatiota mainoskampanjoiden muodossa. Alustan käyttö on vaikuttajille il-

maista ja heille tarjotaan hyötyjä koulutuksen ja tilastojen muodossa. Kuvassa 22 on esitelty 

vaikuttajien arvolupauskanvaasi.  

Vaikuttajat haluavat osallistua mainoskampanjoihin ja ansaita rahaa tai saada tuotepalkin-

toja. Lisäksi he haluavat kehittää ammattitaitoaan ja kasvattaa omien seuraajiensa määrää. 

Varsinkin nano- ja mikrovaikuttajilla ja yleensäkin uransa alussa olevilla vaikuttajilla on 

puutetta kontakteista ja tietämättömyyttä sopimusten laadinnasta. Vaikuttajamarkkinoinnin 

ohjelmisto pyrkii helpottamaan tätä ongelmaa ja antamaan mahdollisuuden päästä mainos-

kampanjoihin sekä solmia helposti suhteet mainostajiin ja antamaan välineitä kampanjan 

käytännön toteuttamiseen sekä tulosten arviointiin. Lisäksi tarkoitus on luoda koulutuspolku 

vaikuttajana kehittymiseen. Osa koulutuksista on ilmaisia ja osa maksullisia. Vaikuttaja 

osallistuu mainostajien kampanjoihin, mutta toisessa roolissa maksaa koulutuksista. Alus-

toille on tyypillistä, että käyttäjät voivat toimia useissa rooleissa (Van Alstyne & Parker, 

2017). 
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Kuva 22: Arvolupauskanvaasi vaikuttajille 

 

Jotta riittävä määrä mainostajille sopivia vaikuttajia voidaan alustalla saavuttaa, niin ohjel-

mistoon rakennetaan mekanismi, jolla mainostajat voivat ilmoittaa vaikuttajatarpeensa ma-

nuaalisesti. Mekanismia on hahmoteltu kuvassa 23. Mainostajille haetaan kohdeyrityksen 

toimesta sopivia vaikuttajia, jotka kutsutaan alustan käyttäjiksi. Vaikuttajat haetaan mainos-

tajien määrittämien kohderyhmä- tai kohdistusattribuuttien pohjalta. Manuaalisesta työstä 

seuraa ylimääräisi kuluja kohdeyritykselle ja se vie aikaa, mutta se parantaa asiakaspalvelua 

sekä vastaa asiakastarpeeseen. Kutsuminen voi myös lisätä kutsuttujen vaikuttajien sitoutu-

mista alustan käyttöön. Vaikuttajat voivat myös itse auttaa kutsumalla omia kontaktejaan 

alustalle. Tästä heille voidaan antaa taloudellista hyötyä, jos kutsuttuja vaikuttajia käytetään 

mainoskampanjoissa. Lisäksi heille voi olla hyödyllistä saada mukaan omaan verkostoonsa 

kuuluvia vaikuttajia, jotta saadaan riittävä kattavuus tietyssä kohderyhmässä, esimerkiksi 

kansallista kampanjaa varten.  
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Kuva 23: Vaikuttajien lisääminen alustaan asiakastarpeen pohjalta manuaalisesti 

 

Kohdeyritys luo vaikuttajille vapaaehtoisen koulutusohjelma, johon kuuluu opetusvideoita 

ja muuta sisältöä. Koulutuksen sisältö liittyy siihen, miten voi lisätä oman sosiaalisen median 

näkyvyyttä, saada lisää seuraajia ja terävöittää viestintää. Erityisesti se kannustaa vaikuttajia 

pohtimaan omaa kohderyhmäänsä ja sen kehittämistä aktiivisesti.  

Jos ajatellaan alustojen ekosysteemin näkökulmasta, niin asiakasryhmille koulutuksen tar-

joaminen toimii usein samoilla tavoilla kuin verkostovaikutus ja se saattaa nostaa palvelun 

vaihtamisen kynnystä (Zhu & Iansiti, 2019). 

Casadesus-Masanell & Ricart (2011) korostavat ”hyvän kierteen” (virtuous cycle) merki-

tystä onnistuneessa liiketoimintamallissa. Hyvä kierre on eräänlainen palautesilmukka, joka 

voimistuu itsessään ja tuo merkittäviä hyötyjä liiketoimintamalliin ja vahvistaa sitä. Casade-

sus-Masanell & Ricartin (2011) mukaan on järkevää luoda liiketoimintamalleja, jotka käyn-

nistävät hyvän kierteen ja ajan myötä luovat lisäarvoa sekä auttavat pärjäämään kilpailussa. 

Kuvassa 24 on kuvattu vaikuttajamarkkinoinnin liiketoimintamallin hyvän kierrettä. Vaikut-

tajamarkkinoinnin liiketoimintamallissa koulutus ruokkii kysyntää ja pitää tarjonnan alus-

talla. Samoin kysyntä ja alustan käyttö voivat lisätä koulutuksen tarvetta. Koulutus tuo nä-

kyvyyttä ja uskottavuutta kohderyhmissä. Tämä johtaa ohjelmiston käyttöön sekä mahdolli-

sesti lisää tarvetta jatkokoulutukselle. Pienyrityksille mainostetaan ja kohdistetaan ilmaista 

peruskoulutusta verkossa lyhyiden opetusvideoiden muodossa. Ilmaisissa koulutuksissa py-

ritään suosimaan tietoiskujen tapaisia valmiiksi nauhoitettuja videokoulutuksia vaikuttajille 

sekä mainostajille.  Koulutus auttaa potentiaalista asiakasta näkemään vaikuttajamarkki-

noinnin edut ja mahdollisesti saa potentiaalisen asiakkaan konvertoitumaan asiakkaaksi. 
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Vaikuttajien tapauksessa koulutus on merkittävä lisäarvo ja alustalle pyritään luomaan val-

mis koulutuspaketti sekä eräänlainen kehityspolku, jossa vaikuttajat voivat oppia miten pa-

rantaa omaa toimintaansa. Tällöin heidän mahdollisuutensa päästä mukaan mainoskampan-

joihin kasvavat. Sosiaalisen median alustojen muutoksen ja uusien alustojen ilmaantuminen 

sekä tekninen kehitys luo pohjan koulutuksen jatkuvalle tarpeelle. Koulutus myös luo yri-

tykselle legitimiteettiä ja oikeuttaa omalta osaltaan toimintaan vaikuttajamarkkinoinnin 

markkinoilla (Bruton, et al., 2010). Oikein toteutettuna koulutus auttaa vahvistamaan asemaa 

markkinoilla ja parantaa mahdollisuuksia pitää tarjontaa ja kysyntää alustalla verrattuna kil-

pailijoihin, joilla ei ole koulutusta. Koulutus tuo myös kohdeyritykselle näkemystä ”kentän” 

tarpeista ja ongelmista. 

 

 

Kuva 24: Virtuous cycles ”hyvän kierre” 

 

Toimialalla on Schumpeteerisen ympäristön (Schumpeterian environment) piirteitä.  Schum-

peteerisen ympäristön ominaisuuksia havaitaan yleensä toimialan alkuvaiheessa. Tällaisen 

ympäristön ominaispiirteitä ovat seuraavat. Toimialan tulo- ja poistumisesteet ovat pienet, 

suurtuotannon edut ovat vähäiset, tuotekehittelyn vauhti on nopeaa ja yrityksen kompetenssi 

joutuu jatkuvan arvioinnin kohteeksi. Tämä ei koske pelkästään toimialan alkuvaihetta, vaan 

joidenkin toimialojen ympäristöt saattavat olla Schumpeteerisia lähtökohtaisesti. 
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Ympäristössä korostuvat sekä tuotestrategiat että markkinoille tulon merkitys. Vastaavasti 

markkinoiden lähtötilanteen merkitys on pienempi. (Giarratana & Fosfuri, 2007) 

Shumpeteerisessä ympäristössä kohdistettu strateginen fokus, joka keskittyy joko versioin-

tiin tai portfolion laajennukseen strategioina, on tehokkaampi kuin sellainen, joka yrittää 

hallita molempia (Giarratana & Fosfuri, 2007). Versiointi tarkoittaa tiettyyn nicheen tai lo-

keroon keskittymistä ja kyseisessä lokerossa jatkuvaa kehittymistä tarkasti asiakastarpee-

seen vastaten. Portfolion laajennus tarkoittaa vähemmän syvää ja laajaa fokusta, jossa voi-

daan vastata usean nichen tarpeeseen kerralla. Tarpeeseen ei kyetä kuitenkaan vastaamaan 

niin kattavasti kuin versioinnissa. Tämän vuoksi kannattaa pitää palveluvalikoima ja arvo-

lupaus riittävän fokusoituneena. Lähtökohtaisesti, jos alalla on voimakas verkostovaikutus 

ja palvelun vaihtamisen kustannus on suuri, niin tarvitaan poikkeuksellista ja uniikkia toi-

minnallisuutta markkinaosuuden voittamiseen (Eisenmann, et al., 2011). Jos ajatellaan vai-

kuttajamarkkinoinnin ekosysteemiä, niin vaikuttajavalinnan ohjelmiston vaihtamisesta ai-

heutuvat kustannukset tai haitat eivät ole suuria. Toisaalta verkostovaikutus on merkittävä 

tekijä vähintäänkin globaalien vaikuttajakampanjoiden tapauksessa. Fokusoituminen ja pai-

kallisen verkostovaikutuksen maksimointi antaa välineitä kilpailla suuria alustoja vastaan. 

Paikallinen verkostovaikutus tarkoittaa, että asiakas ei välitä globaalista tarjonnasta, jos hä-

nen tarvitsevansa paikallinen tarjonta on riittävän suuri (Zhu & Iansiti, 2019). Tämä tarkoit-

taa käytännössä esimerkiksi sitä, että asiakkaat käyttävät Tallinnassa taksimatkoihin Bolt-

sovellusta, koska Bolt-takseja on huomattavasti enemmän kuin Uber-takseja Tallinnassa. 

Tämän vuoksi verkostovaikutus kannattaa maksimoida tietyllä vaikuttajien osa-alueella tai 

lokaalisti. Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston riittävä verkostovaikutus keskitetysti, esi-

merkiksi Suomessa, saa asiakkaan paremmin sitoutumaan ohjelmiston käyttöön. 

 

7.3 Jakelukanavat 

Jakelukanava määrittää ne tavat, joilla yritys toimittaa arvolupauksensa sekä palvelee asiak-

kaitaan. Jakelukanavan avulla yritys myös kommunikoi ja mainostaa asiakassegmenteille 

tuotteitaan ja palveluitaan. Jakelukanavalle on erilaisia tarpeita asiakassuhteen elinkaaren eri 

vaiheissa. Osterwalderin ja Pigneurin (2010, p. 27) mukaan jakelukanavan vaiheet voidaan 

jakaa huomion saamiseen (brand awareness), asiakkaan suorittamaan etukäteiseen arvioin-

tiin (evaluation), ostoon (purchase), toimittamiseen (delivery) ja jälkimarkkinointiin (after 
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sales). Jakelukanavan painotukset poikkeavat hieman eri asiakassegmenttien välillä (Tau-

lukko 4). Jakelukanavien valinnalla on merkitystä, jotta voidaan maksimoida asiakkaan 

saama arvo sekä saada toiminnasta riittävän kannattavaa. Seuraavaksi käsitellään asiakas-

segmenttejä sekä jakelukanavan elinkaaren eri vaiheita. 

 

Taulukko 4: Kanavat asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa 

Asiakassegmentti Huomio Arviointi Osto Toimittami-

nen 

jälkimarkki-

nointi 

Segmentti A: suuryritykset, 

ja mainonnan palveluyrityk-

set 

Internet, 

henkilökoh-

tainen 

myynti 

Hyödyt Itsepalvelu Verkkopal-

velu 

Henkilökoh-

tainen kon-

takti, 

Palaute tilastot 

+ sähköposti 

Segmentti B: pienyritykset Internet Valmiit pa-

ketit 

Itsepalvelu Verkkopal-

velu 

Palaute tilastot 

+ sähköposti 

Vaikuttajat Internet, 

Henkilökoh-

tainen 

myynti 

Koulutus, 

kehitys-

polku, 

hyödyt 

Itsepalvelu Verkkopal-

velu 

Palaute tilastot 

+ sähköposti 

 

Sekä mainostajien että vaikuttajien suuntaan pääasiallinen markkinointiväline on Internet. 

Lisäksi asiakassegmentti A:lle pyritään myymään myös aktiivisesti henkilökohtaisen myyn-

tityön avulla. Näin ollen suuryritykset ja mainonnan palveluyritykset otetaan aktiivisen 

myynnin piiriin. Pienyritysten eli asiakassegmentti B:n tapauksessa korostuu enemmän ha-

kusanamainonta. Lähtökohtana voidaan pitää, etteivät pienyritykset osaa hakea vaikuttaja-

markkinoinnin avainsanoilla, vaan mainontaa pitää kohdistaa yleensä pienyrittäjien ymmär-

tämin termein. Vaikuttajien tapauksessa mainonnassa käytetään erityisesti omaa alustaa ja 

markkinoidaan vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmistoa vaikuttajamarkkinoinnin avulla sekä 

hakusanamainonnalla. Lisäksi koulutuksen kautta tuleva näkyvyys ja kontaktit pyritään hyö-

dyntämään ohjelmiston mainonnassa. 

Pienyritysten ja vaikuttajien tapauksessa korostuu itsepalvelu, jolla kustannukset pidetään 

alhaalla ja automatisoinnin skaalaedut saadaan maksimoitua. Tarkoitus on, että pienyritykset 

itse rekisteröityvät sekä hoitavat kampanjansa toteuttamisen itsepalveluna. Henkilökohtaista 
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asiakastukea on saatavilla, mutta se pitää erikseen pyytää ottamalla yhteyttä asiakaspalve-

luun. Henkilökohtaisen asiakaspalvelun tarve koitetaan pitää pienenä luomalla selkeät ohjeet 

ja opetusvideot ohjelmistoon. Suuryritysten tapauksessa kampanjat voivat olla monimutkai-

sempia ja asiakkaat voivat saada henkilökohtaista neuvontaa kampanjan toteuttamiseen. 

Kampanjan toteuttamisen jälkeen isommat kampanjat käydään henkilökohtaisesti asiakkaan 

kanssa lävitse, jos mahdollista. Pienyritysten kampanjoiden jälkeen pyritään pitämään asia-

kassuhteesta huolta ja lähettämään tietoa uusista palveluista asiakkaille myöhemmin. Lisäksi 

luodaan toiminnallisuus, jossa voidaan offline-tyylisesti hakea asiakkaan kampanjaparamet-

reillä myöhemmin sopivimmat vaikuttajat samanlaiseen kampanjaan ja näin valmiin pake-

toinnin kanssa tarjota asiakkaalle uutta kampanjaa. Jos mainonnan palveluyritykset käyttävät 

asiakkaan puolesta ohjelmistoa, niin he ovat asiakkaita. Toisaalta tavoitteena on saada heistä 

(tai osasta heistä) jälleenmyyjiä, jotka saavat osansa, jos myyvät asiakkaalle ohjelmiston 

käyttöön. Tästä kerrotaan enemmän liiketoimintamallin kumppanuudet osiossa. 

Ohjelmisto toimii selainpohjaisesti pilvipalvelussa. Ohjelmiston käyttöliittymä on respon-

siivinen ja sitä voi käyttää myös matkapuhelimella. Palvelu otetaan käyttöön itsepalveluna 

ja maksut hoidetaan verkkomaksulla tai laskulla asiakassegmentti A:n tapauksessa. Asiakas-

palvelu tapahtuu pääosin sähköpostilla ja pikaviestimien avulla, mutta tarvittaessa asiakkai-

den ongelmia voidaan ratkoa puhelimitse. On mahdollista, että palvelulle tehdään käyttöliit-

tymä tulevaisuudessa myös jollekin PaaS (Platform as a Service) alustalle kuten Sales-

force.com. Tässä on omat hyvät ja huonot puolensa. Ohjelmiston ei tarvitse itse toteuttaa 

autentikaatiota, käyttäjien hallintaa, maksupalvelua tai ylläpitää pilvipalvelun infrastruktuu-

ria. Jos ohjelmistoa haluaa käyttää PaaS alustan kautta, niin asiakkaan pitää ottaa kyseinen 

alusta käyttöön ja maksaa siihen liittyvät maksut. Ohjelmisto on suunniteltu niin, että sen 

palvelinpuolen mikropalveluarkkitehtuuri voidaan ottaa käyttöön erilaisista käyttöliitty-

mistä. Näin samaa palvelinlogiikkaa voi käyttää sekä PaaS alustan käyttöliittymä että ohjel-

miston oma käyttöliittymä. 

Alustanäkökulmasta tarkasteltuna ohjelmistosta pitäisi saada niin toimiva, että monimutkai-

semmatkin asiakkaiden tarpeet olisi mahdollista toteuttaa lähes täysin ilman henkilökoh-

taista asiakaspalvelua. Vain näin voidaan toiminnasta saada kustannus- ja resurssimielessä 

riittävän skaalautuvaa verkostovaikutuksen maksimoimiseksi. Tällä on myös vaikutuksensa 

toimintojärjestelmän arvonluonnin tehokkuuteen ja kustannuskilpailukyvyn varmistami-

seen. 
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Yksi mahdollisuus tulevaisuudessa on avata vaikuttajahaku ja kampanjoiden tilastot ohjel-

mallisten rajapintojen kautta mainostajien omiin ohjelmistoihin. Tällöin tieto olisi adapterien 

avulla saatavissa suoraan esimerkiksi asiakkaan Excel-taulukoihin. Ohjelmistoon liittyvä 

ydinosaaminen on algoritmeissa sekä datassa. Tällöin käyttöliittymä voidaan korvata ohjel-

mallisena rajapinnalla asiakkaan niin halutessa. Tämä voi olla merkittävä lisähyöty erityi-

sesti asiakassegmentti A:n organisaatioille. Rajapintojen avaaminen voi lisätä asiakasuskol-

lisuutta sekä nostaa vaihtamiskustannuksia. Lisäksi se lisää vaikuttajavalinnan kohdistami-

seen liittyvää innovointia alustan tuottaman tiedon avulla. Tärkeää on avata pelkästään raja-

pinta ja suojella ydinosaamista tai tuotetta rajapinnan takana (Cusumano & Gawer, 2002). 

 

7.4 Asiakassuhteet 

Asiakassuhteissa pyritään pitkäaikaisuuteen. Toimialan elinkaaren mukaan vaikuttajamark-

kinointi on alana vielä kasvuvaiheessa. Potentiaaliset asiakkaat pyritään saamaan kokeile-

maan ohjelmistoa ainakin kerran ja ylittämään asiakkaan odotukset niin, että asiakassuh-

teesta tulee pysyvä. 

Asiakassuhteiden ylläpito on tärkeää ja erityisen tärkeää se on vaikuttajien kohdalla. Siksi 

koulutusmateriaali sekä tehtyjen kampanjoiden tilastot ja sosiaalisen median tilastot ovat 

merkittävä tekijä, jotta voimme pitää alustalla mahdollisimman paljon vaikuttajia. Koulu-

tusmateriaalin, tilastoinnin sekä säännöllisen kontaktoinnin toivotaan pitävän alustalla myös 

ne vaikuttajat, jotka eivät ole vielä päässeet mainostajien kampanjoihin mukaan. 

Yleisesti tunnustettua vaikuttajien sertifiointijärjestelmää ei ole olemassa. Sertifiointi toisi 

alalle uskottavuutta ja yksilöille mahdollisuuden erottua muista vaikuttajista. Kohdeyrityk-

sen tavoitteena on tehdä esimerkiksi mainonnan eettisistä säännöistä kurssimateriaali sekä 

siihen liittyvä lopputesti verkossa suoritettavaksi. Lopputestin suorittamisesta tulee maininta 

vaikuttajan perustietojen yhteyteen ohjelmistossa sekä se lisätään yhdeksi hakutermiksi vai-

kuttajahakuun mainostajien nähtäväksi.  

Pitkäaikaiset asiakassuhteet niin vaikuttajiin kuin mainostajiin lisäävät sitoutumista ohjel-

miston käyttöön. Tämä voi kuitenkin tapahtua vain siinä tapauksessa, että asiakkaat saavat 

oikeaa arvoa ohjelmiston käytöstä. Lisäarvoa on pystyttävä tuottamaan jatkuvasti asiak-

kaille. Palveluun kumuloituvat tilastot ja sekä niistä tehdyt analyysit ja kampanjahistoria 
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suojaavat jossain määrin kilpailulta ja alustan vaihdolta. Ohjelmiston integrointi mainosta-

jien järjestelmiin lisäisi asiakassuhteiden pysyvyyttä ja toisi asiakassuhteeseen syvyyttä. Oh-

jelmistoon pyritään lisäämään uusia kohdistustekijöitä sekä tuottamaan lisäarvoa lisäämällä 

uusien analyysien ja raporttien määrää. 

Vaikuttajia pyritään kontaktoimaan ja kertomaan esimerkiksi uusista koulutuksista (ilmai-

sista tai maksullisista) säännöllisesti. Tavoitteena on myös tehdä vaikuttajien tiedoista sään-

töihin perustuvia automaattisia johtopäätöksiä ja lähettää näitä tietoja vaikuttajille. Alustan 

käyttäjänä pysyminen ei vaadi vaikuttajalta mitään toimenpiteitä ja se on ilmaista. Tilastot 

vaikuttajien kohderyhmästä ja seuraajien määrästä saadaan sosiaalisen median alustoilta au-

tomaattisesti. Asiakassegmentti A asiakkaille annetaan myös henkilökohtaista palvelua ja 

heiltä pyritään aktiivisesti tiedustelemaan tarpeita ja osoittamaan ratkaisuja uusien mainos-

kampanjoiden muodossa. 

Pienyritysten kohdalla asiakassuhteen pysyvyys on hankalampaa. Pienet yritykset toteutta-

vat asiakassuhteensa itsepalvelulla ja heillä voi olla vaikeuksia perustella ohjelmiston hintaa, 

vaikka se olisi matala. Tässäkin tapauksessa paras tapa asiakassuhteen jatkuvuuden varmis-

tamiseen on ylittää asiakkaiden odotukset vaikuttajavalinnan suhteen sekä pyrkiä kommuni-

koimaan kampanjoiden tuloksista totuudenmukaisesti ja ymmärrettävästi.  

Jos tarkastellaan vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmistoa alustana, niin riskinä on, että vaikut-

tajat ja mainostajat alkavat toimimaan suoraan keskenään (disintermediation) ja asiakas-

suhde menetetään. Suoraan ostaminen voi olla suuri ongelma mille tahansa digitaaliselle 

markkinapaikalle (Zhu & Iansiti, 2019). Ongelmaa ei ole, jos saman tahon palvelua harvoin 

käytetään uudelleen. Vaikuttajien välittämisessä ongelma on suuri, sillä mainostajat usein 

haluavat käyttää samaa tahoa uudelleen, jos yhteistyö on ylittänyt odotukset. Ongelmaa on 

koitettu estää esimerkiksi salaamalla komplementaaristen palveluntarjoajien yhteistietoja tai 

mahdollisuutta kommunikaation ennen kuin transaktio on maksettu. Tämä ei kuitenkaan estä 

seuraavalla kerralla suoraan toimimista. Yksi mahdollisuus on ansaintalogiikan poistaminen 

transaktiosta ja siirtäminen esimerkiksi lisäarvopalveluista veloittamiseen. 

Alustan on pyrittävä motivoimaan asiakasta säilymään asiakkaana (lock-in). Samoin on poh-

dittava, miten asiakkaan saamaa lisäarvoa voidaan nostaa niin, että palvelun vaihtamiskus-

tannus asiakkaalle nousee. Asiakasarvo on nostettava keskiöön, ja asiakkaan odotukset on 

kyettävä ylittämään.  
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7.5 Avainaktiviteetit 

Avainaktiviteetit liittyvät ohjelmistopalvelun operointiin, jatkuvaan kehittämiseen sekä 

myyntiin ja markkinointiin. Operointi tarkoittaa, että ohjelmisto on asiakkaiden käytettä-

vissä ja se toimii kuten pitää. Ohjelmiston suorituskyvyn pitää skaalautua käytön mukaan. 

Tietosuojasta pitää huolehtia ja erityisesti henkilötiedoista GDPR lainsäädännön mukaisesti. 

Tietosuojaan on käytettävä erityistä huomiota ohjelmiston ensimmäisistä versioista alkaen. 

Maksutietojen käsittely turvallisesti on erityisen tärkeää. Ongelmat asiakas- tai maksutieto-

jen käsittelyssä voivat aiheuttaa peruuttamatonta haittaa. Vikasietoisuuden vuoksi palvelu 

on syytä kahdentaa ja varmuuskopioiden toimivuus on varmistettava. Lisäksi on sovittava 

toimintatavat poikkeustilanteissa ja kommunikaatio asiakkaille, jos palvelu on poissa käy-

töstä. Kohdeyrityksellä pitää myös olla kyvykkyys viedä korjauksia ja päivityksiä nopeasti 

tuotantoon, jos tarvetta sille ilmenee. 

Klepperin (1997) mukaan yleisen elinkaarimallin ensimmäisessä vaiheessa alalle tulee lu-

kuisia yrityksiä erilaisilla toimintatavoilla ja tuoteinnovaatio on voimakasta. Tästä syystä on 

tärkeää, että tuotetta kehitetään jatkuvasti ja pyritään siihen, että liiketoimintamalli ja ohjel-

miston toiminnot ovat kilpailukykyiset. Todennäköinen kehityskulku nostaa osan aloitta-

vista yrityksistä isommiksi ja lisää näiden yritysten investointeja tuotekehitykseen resurssien 

kasvaessa. Myös kustannukset nousevat vähitellen kilpailutekijäksi. Tämä aiheuttanee sen, 

että pienimmät ja vähiten kyvykkäät yritykset karsiutuvat alalta.  

Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmistossa on tärkeintä vaikuttajiin liittyvä tieto ja tämän tiedon 

käsittelyyn liittyvät algoritmit. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa osa ohjelmiston käyttä-

mistä tiedoista kerätään muualta kuin sosiaalisen median alustalta tai vaikuttajilta itseltään. 

Tietoa analysoidaan, yhdistellään sekä muodostetaan johtopäätöksiä. Voidaan sanoa, että 

ydinosaamiseen kuuluvat tarkka tietomalli tietoineen ohjelmiston taustalla ja sen käsittelyyn 

liittyvät algoritmit, tilastolliset analyysit ja sääntömoottorit. Tämä tietämyksen käsittelyyn 

liittyvä osaaminen on siirrettävissä myös kyseisen ohjelmiston ulkopuolelle uusiin liiketoi-

mintamalleihin. Tämä kyvykkyys antaa myös pohjan jatkuville tuoteinnovaatioille. Visiona 

taustalla on big dataan ja tekoälyyn liittyvien kyvykkyyksien kasvattaminen. Tiedon käsit-

tely on tehtävä eettisesti oikein ja yksityisyyden suojaa kunnioittaen kaikissa tilanteissa. 

Myynti ja markkinointi ovat tärkeitä avainaktiviteettejä, jotta ohjelmistolle saadaan tarpeeksi 

mainostajia sekä vaikuttajia. Vaikuttajia haetaan myös manuaalisesti mainostajien erityisten 
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tarpeiden mukaan. Suuri osa potentiaalisista asiakkaista, erityisesti pienet yritykset, eivät ole 

tietoisia vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksista tai toimintatavasta. Tämän vuoksi asi-

akkaiden kouluttaminen ja myyntisanoman selkiyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Koulu-

tus on myös merkittävä avainaktiviteetti, joka liittyy elimellisesti liiketoimintamallin onnis-

tumiseen.  

Toimintaympäristön muutoksia on seurattava tarkasti. Tärkeä aktiviteetti on integraatioiden 

toteuttaminen ja ylläpitäminen erilaisiin sosiaalisen median alustoihin. Sosiaalisen median 

alustojen rajapinnat muuttuvat ja uusia tietoja saattaa tulla saataville tai osa tiedoista poistuu 

hyvinkin nopeasti esimerkiksi erilaisten yksityisyyteen liittyvien ongelmien vuoksi. Raja-

pintojen muutos ja tietojen poistuminen rajapinnasta saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia 

ohjelmiston toiminnalle ja tehdä tietyistä ohjelmiston ominaisuuksista toimimattomia. Tär-

keää on, ettei ohjelmisto ole riippuvainen vain yhdestä sosiaalisen median alustasta. Toteu-

tusriskiä voidaan pienentää myös sillä, että ohjelmistoon rakennetaan abstraktiotaso yksit-

täisten rajapinnan tietojen sekä sääntömoottorien käyttämien tietojen välille. Tietoturvauh-

kat muuttuvat jatkuvasti ja vaativat jatkuvaa monitorointia. Myös vaikuttajamarkkinointiin 

suoraan tai välillisesti liittyvä lainsäädäntö voi muuttua ja aiheuttaa suuria muutospaineita 

ohjelmiston toimintalogiikkaan tai liiketoimintamalliin. 

Alustojen näkökulmasta tarkasteltuna myynti ja markkinointi ovat erityisen tärkeitä, jotta 

verkostovaikutus voidaan maksimoida. On myös erityisesti huolehdittava siitä, että erilaisia 

sosiaalisen median alustoja integroidaan ohjelmistoon, niin että vaikuttajien valikoima on 

kattava ja sisältää mainostusmielessä tärkeimmät sosiaalisen median alustat. Näin voidaan 

mahdollisesti luoda valikoima, jossa toimintojärjestelmän arvonluontia lisää uutuus tai ai-

nutkertaisuus verrattuna kilpailijoihin ainakin hetken aikaa. 

 

7.6 Avainresurssit 

Avainresursseja tarvitaan erityisesti arvolupauksen toteuttamiseen, jakelukanaviin ja asia-

kassuhteiden järjestämiseen (Osterwalder, et al., 2010, p. 35). Resursseilla on erityistä vai-

kutusta kustannusrakenteeseen ja tuottoihin. Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston avainre-

sursseja ovat osaavat työntekijät sekä taloudelliset resurssit. Työntekijät sekä taloudelliset 
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resurssit mahdollistavat tärkeimmän eli ohjelmiston toimivuuden ja arvolupauksesta kiinni-

pitämisen.  

Erityisen tärkeää on tekninen osaaminen ja vaikuttajamarkkinoinnin alaan liittyvä osaami-

nen. Tekninen osaaminen tarkoittaa kykyä luoda ja kehittää ohjelmiston toiminnallisuuden 

vaatimaa informaation analyysiin ja integraatioihin liittyvää ohjelmakoodia. Myös ohjelmis-

ton arkkitehtuurisuunnittelu on tärkeää. Arkkitehtuurin pitää varmistaa ohjelmiston modu-

laarinen rakenne ja kyky integroida muuttuva joukko erilaisia sosiaalisen median alustoja 

ohjelmistoon. Tärkeimmät ohjelmistoon liittyvät työt on syytä pyrkiä toteuttamaan oman 

työvoiman voimin, ja sitouttaa tekijät erilaisin kannustimin yritykseen. Osa ohjelmistoon 

liittyvistä tehtävistä voidaan ostaa ulkopuolelta. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi käytettävyy-

teen ja palvelun ulkoasuun liittyvä suunnittelu ja toteutus. 

Liiketoimintamallissa myös myyntiosaaminen ja vaikuttajamarkkinointiin liittyvä kompe-

tenssi ovat tärkeässä osassa. Vaikuttajamarkkinointiin liittyvä osaaminen näkyy ohjelmiston 

käsittelysääntöjen toteutuksessa ja vaikuttaa suoraan vaikuttajavalinnan laatuun. Koulutuk-

sen laatu ja uskottavuus riippuu siitä, että yrityksellä on vaikuttajamarkkinoinnin osaajia, 

jotka kykenevät myös kouluttamaan ja luomaan koulutusmateriaalia. Myyntiosaamista tar-

vitaan varsinkin asiakassegmentti A:n asiakkaiden hankinnassa ja jälkimarkkinoinnissa. 

Ohjelmiston ensimmäinen version saattaminen julkaisukuntoon vaatii taloudellisia resurs-

seja. Ensimmäisen version kustannukset katetaan nykyisen liiketoiminnan tulorahoituksella. 

Jos ohjelmiston toiminnallisuuksia halutaan merkittävästi kasvattaa ja halutaan laajentaa 

markkinoita Suomen ulkopuolelle, niin tähän tarvitaan lisää rahoitusta. Täten yksi avainre-

surssi on pääoma.  

Ohjelmisto toteutetaan modulaarisesti, ja ohjelmiston perusarkkitehtuuri mahdollistaa uu-

sien sosiaalisen median alustojen kytkemisen ohjelmistoon. Modulaarinen toteutustapa vä-

hentää toteutuskustannuksia, koska ohjelmakoodista tulee uudelleenkäytettävämpää. Toi-

saalta tällöin tietomalli pitää normalisoida alustojen välillä ja useampaan alustaan joudutaan 

rakentamaan integraatio. Alkuvaiheessa toteutetaan muutama integraatio ja integraatioita li-

sätään resurssien ja kysynnän mukaan. Useiden alustojen sisällyttäminen vaikuttajavalintaan 

lisää asiakasarvoa mainostajille. Ohjelmiston sisäinen toteutustapa noudattaa Gawerin 

(2014) tuotealustan määritystä, mikä mahdollistaa uusien integraatioiden kytkemisen ohjel-

miston perustan päälle. 
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Ydinosaamisen pitää olla uniikki ja kilpailukykyinen kokonaisuus algoritmeja ja dataa eri 

palveluiden risteyskohdassa. Vaikuttajien valinta mainoskampanjoihin voidaan tehdä lukui-

silla eri tavoilla käyttäen erilaisia tilastollisia ja loogisia säännöstöjä. Lisäksi yhdistelemällä 

sosiaalisen median alustoja tietoja muihin tietolähteisiin saadaan lukemattomia erilaisia 

kombinaatiota kohdistusattribuuteista. Vaikuttajavalinnan toimivuus ja tarkkuus tuottaa on-

nistuneita vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoita on tärkeimpiä tekijöitä arvolupauksen lu-

nastamisessa. 

Alustaekosysteemeissä toinen alusta saattaa kaapata liiketoiminnan. Vaikuttajamarkkinoin-

nin ekosysteemissä uhkana on sosiaalisen median alustojen siirtyminen vaikuttajamarkki-

noinnin välikäsien toiminta-alueelle. Tämä on yksittäisen alustan helppo toteuttaa, sillä 

heillä on enemmän dataa vaikuttajista kuin millään muulla taholla. Samalla kuitenkin mene-

tettäisiin komplementaaristen palveluntarjoajien antamaa lisäarvoa mainostajille sekä 

ekosysteemin elinvoimaisuutta. Gawer & Hendersonin (2007) mukaan komplementaaristen 

palveluntarjoajien innovatiivisuus ja sitoutuneisuus vähenee, jos alustayhtiö siirtyy palve-

luntarjoajien markkinoille. Sosiaalisen median alustoilla on motivaatio levittäytyä vaikutta-

jamarkkinoinnin välikäsien toimialueelle. Motivaatio perustuu oman liiketoiminnan kasvat-

tamiseen, voittojen hankkimiseen sekä haluun kontrolloida ja ohjata vaikuttajamarkkinoin-

nin ekosysteemiä tiettyyn suuntaan. Toisaalta sosiaalisen median alustoilla on halu pitää 

ekosysteemi elinvoimaisena mahdollistamassa uusia innovaatiota ja uutta taloudellista akti-

viteettia. Ehkä todennäköisempää on, että sosiaalisen median alustat ottavat tiettyjä osia vä-

likäsien toiminnasta haltuunsa tai esimerkiksi sulkevat tiettyjä rajapintoja ohjatakseen väli-

käsien toimintaa tiettyyn suuntaan. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei yrityksen resursseja tai 

arvolupausta laiteta vain yhden kortin varaan. Tässä tärkeintä on, ettei ohjelmisto ole riippu-

vainen vain yhdestä sosiaalisen median alustasta ja sen ydinosaaminen mahdollistaa yrityk-

sen nopeat strategiamuutokset markkinoilla. 

Li & Agarwal (2017) tutkivat, miten komplementaaristen palveluntarjoajien menestykseen 

vaikuttaa se, kun alusta ostaa yhden palveluntarjoajan ja integroi sen syvälle sosiaalisen me-

dian alustaansa. Li & Agarwalin tutkimuksen kohteena oli Instagrammin osto Facebookin 

toimesta. Tässä tapauksessa suurimpien saman alan komplementaaristen palveluntarjoajien 

suosio kasvoi, kun taas pienempien väheni. Suurempien yritysten suosion kasvu aiheutui 

positiivisesta huomiosta, joka toi kyseiset ohjelmistot suurempaan tietoisuuteen ja tämä hyö-

dytti erityisesti alan markkinajohtajia. 
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Toinen alustamielessä merkittävä pelko vaikuttajamarkkinoinnin ekosysteemissä on jonkin 

ulkopuolisen tahon tai alan sisäisen toimijan kasvavan niin suureksi, ettei muille näyttäisi 

jäävän tilaa markkinoilla (winner-take-all). Tutkielman esitellyn kohdeyrityksen resurssit 

ovat niin pienet, ettei se kykene missään tilanteessa kilpailemaan suurten kansainvälisten 

alustayritysten kanssa. Zhu ja Iansiti (2019) ovat maininneet, että videopelikonsolien mark-

kinoilla konsolille riittää menestykseen yksi hittipeli. Pelikonsoleissa ratkaisevaa on yksit-

täisten pelien laatu, ei se miten paljon pelikonsoleita myydään maailmanlaajuisesti. Voidaan 

ajatella, että vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmisto tarvitsee yhden lokaalisti ylivertaisen koh-

distustekijän. Tällöin se pärjää suuria alustoja vastaan omalla paikallisella markkinalla. Ver-

kostovaikutuksen pitää olla mahdollisimman suuri, mutta se voi olla suuri myös pelkästään 

paikallisesti. 

 

7.7 Kumppanuudet 

Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmistolle alkuvaiheessa lisäarvoa antavat kumppanuudet mai-

nonnan palveluyritysten sekä vaikuttajaverkostojen kanssa. Mainos-, media- ja digitoimistot 

ovat suoraan ohjelmiston asiakkaita. He käyttävät ohjelmistoa omien asiakkaidensa puo-

lesta, jos kyseisillä asiakkailla on tarvetta vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoille. Tällöin he 

voivat laskuttaa asiakkailta haluamansa palvelumaksun kampanjan järjestämisestä ja maksaa 

hinnaston mukaisesti vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston käytöstä. Tästä on hyötyä mai-

nos-, media- että digitoimistoille, sillä he saavat laajennettua palvelutarjontaansa ja lisättyä 

myyntiään. Samalla vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston asiakaskunta laajenee olemassa 

olevilla asiakassuhteilla ilman suurta myyntiponnistelua. Toisaalta mainostoimistolle voi-

daan antaa provisiopalkkio siitä, että saavat myytyä ohjelmiston käyttöön asiakkaalleen. Täl-

löin mainos-, media-, ja digitoimistot ovat yhteistyökumppaneita myyntipuolella. Toimin-

nallisuuksien avaaminen rajapintojen kautta kyseisille toimijoille voi lisätä sitoutumista oh-

jelmiston käyttöön sekä parantaa asiakaspalvelua. 

Vaikuttajaverkostot kokoavat yhteen vaikuttajia ja alustalle on mahdollista saada koko ver-

koston vaikuttajat, jos verkoston kanssa onnistutaan tekemään sopimus. Ongelmana tässä on 

se, että ei voida taata jokaisen verkoston vaikuttajan pääsemistä samaan kampanjaan yhdellä 

kertaa. Toinen mahdollisuus on tehdä yhteistyötä muiden alustojen kanssa, kunhan hyödyt 

jakautuvat tasaisesti. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi vaikuttajatietojen vaihtamista 
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palveluissa ja tätä kautta tarjonnan lisäämistä. Tässä saattaa olla ongelmia GDPR lainsää-

dännön kanssa. Ongelmana on myös se, etteivät vaikuttajavalintaan liittyvät erilaiset koh-

distustekijät ja säännöstöt ole samanlaisia erilaisten ohjelmistojen tai alustojen kesken. 

Tärkeimmät kumppanuudet vaikuttajavalinnan ohjelmistolle ovat sosiaalisen median alus-

tat. On erittäin tärkeää seurata sosiaalisen median rajapintojen muutoksia ja niihin liittyvien 

loogisten operaatioiden lisäyksiä ja poistoja. Uuden merkityksellisen rajapinnan avaaminen 

ja nopea käyttöönotto voi antaa kilpailuedun sekä mahdollisuuden tarjota parempaa arvoa 

asiakkaille. Vastaavasti rajapintaoperaatioiden ja tietosisältöjen vähentäminen on riski, sillä 

se voi tehdä osan arvolupauksista mahdottomaksi toteuttaa. On myös huomioitava, että ala 

on nuori ja lainsäädännön muutokset voivat olla suuri systeeminen riski liiketoiminnalle. 

Jos tarkastellaan kumppanuuksia ekosysteemien suunnasta, niin asiakasarvon maksimoinnin 

sijasta siirrytään yhä enemmän maksimoimaan koko liiketoimintaekosysteemin arvoa (Van 

Alstyne, et al., 2016b). Yhteistyön avulla on myös mahdollista löytää strategisesti kestävä 

positio liiketoimintaekosysteemissä. Usein toimialan alkuvaiheessa yritysten välinen kans-

sakäyminen on enemmän yhteistoimintaa kuin kilpailullista (Peltoniemi, 2011, p. 352). 

Tämä voi nopeuttaa oppimista ja parantaa mahdollisuuksia selviytyä alan muutoksista. Ris-

kinä on, jos oppiminen ja kasvu on hidasta, niin isommat yritykset suurempien tuotekehitys-

budjettien avulla pakottavat pienemmät ja vähemmän innovatiiviset yritykset pois alalta 

(Klepper, 1997, p. 151). Toisaalta jos tuotteeseen liittyvä ydinosaaminen on riittävän vahva 

tietyllä osa-alueella, niin voi olla mahdollista tulla osaksi vallitsevan mallin liiketoiminta-

ekosysteemiä, vaikka se olisi yhden tahon hallussa. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi toimit-

tamalla kyseiselle alustalle lisäarvopalveluita integroitumalla alustaan tiukasti. 

Yhteistyöstä on mahdollista saada liiketoimintamallin vaikuttavuudelle vipuvoimaa (leve-

rage). Vipuvoimalla tarkoitetaan vaikutusta, joka on suhteellisesti suurempi kuin vaikutuk-

seen tarvittava voima. Digitaalisten alustojen tapauksessa vipuvoimaa voidaan saada yhdis-

telemällä ja koordinoimalla jaettuja resursseja, suunnitelmia tai standardeja (Gawer, 2014). 

Gawerin (2014) mukaan vipuvoimaa alustojen tapauksessa voidaan saavuttaa tuotannon, in-

novaation ja transaktioiden suhteen. On mahdollista rakentaa vaikuttajamarkkinoinnin oh-

jelmisto niin, että esimerkiksi projektihallintaan liittyvä toiminnallisuus on toisen tahon vas-

tuulla. Innovaatiosta saatava vipuvoimaa voidaan saada esimerkiksi jakamalla vaikuttajava-

lintaan liittyviä tietoja erilaisten rajapintojen kautta eri toimijoiden kesken. Näin voidaan 

saada aikaan uusia kyseisiä tietoja soveltavia ratkaisuja. Transaktioiden suhteen vipuvoima 
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on mahdollista saavuttaa lähinnä verkostovaikutuksen kautta. Suurisuuntaisempi ajatus on 

koko vaikuttajavalintaan liittyvän alustan jakaminen kilpailijoiden kanssa (Eisenmann, 

2007). Tämä voisi tapahtua niin, että standardien kautta syntyisi globaali vaikuttajavalinnan 

toimijoiden verkosto. Verkostossa osa yrityksistä keskittyisi luomaan toiminnallisuutta, joka 

mahdollistaisi saumattomat transaktiot niin sosiaalisen median alustojen, vaikuttajien kuin 

palveluyritysten välillä. Toiset yritykset puolestaan keskittyisivät rakentamaan erilaisia ku-

luttajille suunnattuja palveluita standardoidun transaktiokerroksen päälle. Tällöin tämä toi-

mintakokonaisuus vertautuisi esimerkiksi Swift-rahansiirtojärjestelmään. 

 

7.8 Kustannusrakenne 

Liiketoimintakanvaasin kustannusrakenne osa-alue määrittää pääasialliset kustannukset, 

jotka syntyvät liiketoimintamallin operoinnista (Osterwalder, et al., 2010, p. 40). Pääosa lii-

ketoimintamallin kustannuksista liittyy vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston jatkokehittä-

miseen ja alustan päivittäiseen operointiin sekä myyntiin ja asiakaspalveluun. Jos tarkastel-

laan avainresursseja niin kustannuksia liittyy eniten työvoimaresursseihin. Vastaavasti 

avainaktiviteeteistä eniten kustannuksia liittyy ohjelmiston kehittämiseen. Työvoimaresurs-

seista merkittävä osa liittyy myös aktiiviseen myyntiin ja asiakkuuksista huolehtimiseen 

asiakassegmentissä A. Vaikuttajien saamiseen alustalle ja yhteistyön järjestäminen vaikut-

tajayhteisöjen kanssa vaatii työvoimaresursseja. Vaikuttajille mainostaminen verkossa ja 

vaikuttajamarkkinointi vaikuttajille aiheuttaa kustannuksia ja panostuksia erityisesti alku-

vaiheessa. 

Liiketoimintamallissa ei ole tarkoitus minimoida kustannuksia tai pyrkiä kilpailemaan hin-

tajohtajuudella. Tarkoitus on pyrkiä vastaamaan asiakastarpeeseen laadukkaasti ilman turhia 

kustannuksia. Turhia kustannuksia pitää välttää ja kustannusten on liityttävä siihen, että asia-

kassegmenttien arvolupaukset kyetään lunastamaan nyt ja tulevaisuudessa. Suurin osa oh-

jelmiston kustannuksista on kiinteitä, ja ne eivät muutu ohjelmiston tai alustan käytön suh-

teessa. Muuttuvia kustannuksia ovat käytännössä ainoastaan ohjelmistojen pilvipalveluiden 

skaalautumiseen liittyvät kustannuksia. Kustannuksia syntyy kasvavasti palvelinten määrän, 

tietokantojen kapasiteetin, tietomäärien ja varmuuskopioiden koon kasvaessa. Komputaa-

tion kapasiteetin ja tallennustilan kasvattaminen pilvipalvelussa on kustannustehokasta ja 

voidaan toteuttaa tarpeen mukaan ilman turhaa ennakointia. Vastaavasti jos ohjelmiston 
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käyttö kasvaa riittävästi, niin tarvitaan lisätyövoimaa myös asiakaspalveluun. Tällöin kus-

tannukset lisääntyvät portaittain jokaisen uuden työntekijän myötä. Ohjelmiston kehitystyön 

lisäksi tarvitaan jatkuvasti tuotekehitystä asiakastarpeen ja teknologian kehityksen mukaan. 

Tämän vuoksi alustan kehityskustannukset tulevat oletettavasti pysymään suurina myös tu-

levaisuudessa. 

Koska suurin osa ohjelmiston kustannuksista on kiinteitä, niin tämä aiheuttaa alkuvaiheessa 

taloudellisia riskejä ja likviditeettitarvetta. Lisäksi kehityskustannukset ja myyntiponniste-

lujen kustannukset tulevat normaaliin tapaan etupainotteisesti tuloihin nähden. Ohjelmiston 

kiinteiden kulujen suuri suhteellinen määrä on myös mahdollisuus myynnin kasvaessa, sillä 

kulut eivät kasva samassa suhteessa. Liiketoimintamalli on kustannusmielessä hyvin skaa-

lautuva.  Liiketoimintamallilla voidaan saavuttaa merkittäviä tuottoja, jos alustan käyttö li-

sääntyy. Tuotevariaation edut ovat suhteessa huomattavasti rajallisemmat. Ohjelmisto on 

tarkoitettu yhteen tiettyyn käyttöön ja sen käyttö ei lähtökohtaisesti alenna kustannuksia 

muissa yrityksen toiminnoissa. Lähinnä voidaan ajatella asiakassegmenttien laajentamista ja 

lisäämistä ja näin saatavaa suhteellista kustannushyötyä nykyisen alustan käytön laajentami-

sella. 

Kuvassa 25 on havainnollistettu kustannusten käyttäytymistä alustan käytön suhteen. Kuvan 

kustannukset ovat suhteellisia, ja ne eivät sisällä absoluuttisia lukuja. Taustalla on laskettu 

kustannukset ohjelmointityölle, myyntityölle ja asiakaspalvelulle liiketoimintamallin jatku-

vassa operoinnissa. Lisäksi on laskettu kustannukset toimitiloille ja varauma muille yleis-

kustannuksille. Mukana on myös pilvipalveluiden käytöstä aiheutuvat kustannukset suh-

teutettuna käytön määrään arviona. Palkkakustannukset ovat kokonaiskustannuksia sisältäen 

sivukulut ja loma-ajan palkat. Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisia rahallisia kannus-

timia myynnille. Osa myyntikustannuksista on mahdollista siirtää yhteistyökumppaneille 

kuten kumppanuudet aliluvussa esitettiin. Tämä vähentää myyntikustannuksia, mutta lisää 

myyntiprovisioiden määrää. 

Ohjelmistokehittäjät palkkaamiseen liittyy riskejä, sillä osaavista ohjelmistokehittäjistä on 

pulaa. Ohjelmiston kehittämisen kustannukset pyritään pitämää alhaalla esimerkiksi seuraa-

vin keinoin. Tehdään vain se mikä tarvitaan eikä mitään ylimääräistä. Keskitytään siihen 

mitä asiakkaat haluavat ja ovat valmiita maksamaan (suurin lisäarvo suhteessa kustannuk-

siin). Ohjelmiston kustannukset pyritään pitämään alhaalla käyttämällä avoimen lähdekoo-

din (open source) ratkaisuja sekä hakemalla esimerkiksi valmis työnkulkujen 
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hallintajärjestelmä (workflow engine) tai ohjelmiston sääntömoottori (rule engine) käyttöön-

otettavaksi. Myös integraatioiden toteuttamiseen voidaan käyttää valmiita avoimen lähde-

koodin ratkaisuja. Maksut ja laskut hoidetaan ulkopuolisen ohjelmiston avulla. Valitaan hy-

väksi todettuja yleisessä käytössä olevia ohjelmistokieliä ja ohjelmistokirjastoja, joille löy-

tyy helpommin osaajia. 

 

 

Kuva 25: Liiketoimintamallin suhteellinen kustannusrakenne 

 

Ei ole tarkkaa tietoa mitä pitäisi sisällyttää liiketoimintakanvaasin kustannusrakenteeseen 

(Coes, 2014, p. 85). Tässä tarkastelussa investoinnin kustannukset (kehityskulut) on jätetty 

pois. Kuten yleisesti pilvi- tai SaaS palveluissa (Software as a Service) toiminta on skaa-

lautuvaa käytön suhteen eikä aiheita suuria muuttuvia kustannuksia (Luoma, et al., 2012). 

Isoimmat kustannuserät syntyvät kehityskuluista sekä myynnistä ja markkinoinnista. Luoma 

& kumppanit (Luoma, et al., 2012) ovat arvioineet, että SaaS yrityksien budjeteista jopa 

puolet menee markkinointiin ja myyntiin ja näin saadaan lukuisia asiakkaita, jotka kaikki 

maksavat ohjelmiston käytöstä suhteellisen vähän. 
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7.9 Tuotot 

Liiketoimintamallin muilla osa-alueilla ei ole merkitystä, jos liiketoiminta ei generoi riittä-

västi tuottoja kustannusten kattamiseen. Hinnoittelu on syytä tehdä ensisijaisesti strategi-

sesta näkökulmasta käsin (Richards, 2005). Lopulta mallin kyky luoda todellista asiakasar-

voa ja sitä kautta tuottoa määrittää menestyksen (Porter, 2001). Liiketoimintamallin asiakas-

segmenttikohtaisista tuottoista tai liikevaihdosta pitää vielä vähentää kustannukset, jotta saa-

daan arvio kannattavuudesta ja toiminnan voitollisuudesta. Myös ohjelmiston kehityskus-

tannukset pitää saada katettua tuotoilla ja tuottojen pitää riittää ohjelmiston jatkuvaan kehit-

tämiseen ja tuotekehitykseen. Liiketoimintakanvaasi ei ota kantaa pitääkö investointikustan-

nukset ottaa huomioon tai millä tarkkuudella tuotot ja kustannukset lasketaan. Tämän kap-

paleen laskelmissa investointikustannuksia ei ole otettu huomioon. 

On tärkeää, että merkittävien käyttäjien tarpeista huolehditaan (Eisenmann, et al., 2006). On 

tärkeä varmistaa, että mainos-, media- ja digitoimistot saavat hyvää palvelua, sillä he tuovat 

omat asiakkaansa ja yhteistyöverkostonsa ohjelmiston piiriin. Tämä asiakasryhmä tuo suh-

teessa enemmän käyttöä ja liikevaihtoa ohjelmistolle kuin muut. 

Kuten yleisesti SaaS palveluissa (Software as a Service) hinnoittelu perustuu kuukausipoh-

jaiseen laskutukseen (Boillat & Legner, 2013). Lisäksi mainostajilta otetaan tietty prosentti-

osuus sen päälle, mitä he maksavat vaikuttajille kampanjassa. Vaikuttajia ei veloiteta alustan 

käytöstä. Asiakassegmentti A poikkeaa pienistä yrityksistä. Pienten yritysten vaikuttaja-

markkinointi on arvoltaan lähtökohtaisesti pientä ja lisäksi se saattaa olla kokeiluluonteista. 

Kynnys rekisteröityä alustalle käyttäjäksi pitää olla matala. Toisaalta heille maksun prosent-

tiosuus voi olla suurempi sillä kampanjat ovat absoluuttiselta arvoltaan pieniä. Suurten yri-

tysten kampanjat ovat arvoltaan suurempia ja erityisesti mainostoimistot ja muut vaikuttaja-

markkinoinnin palveluyritykset tekevät mainontaa asiakkaiden puolesta. Tällöin suurempi 

kuukausimaksu on perusteltu ja vastaavasti prosenttiosuudella on merkitystä. Lähtökohtai-

sesti asiakassegmentti A ei ole valmis maksamaan suurta prosentuaalista hintaa mainoskam-

panjan rahallisesta arvosta ja asiakassegmentti B ei halua maksaa suurta kuukausimaksua. 

Taulukossa 5 on määritetty hinnoittelu eri asiakassegmenteille. Prosenttiosuus kampanjasta 

tulee vaikuttajien pyytämien korvauksien päälle, ja sitä ei siis pidätetä vaikuttajille mene-

västä rahasummasta. Kumpikin maksava segmentti on tärkeä: asiakassegmentti B sisältää 

suuren potentiaalin, jota ei ole aikaisemmin saatu järkevin kustannuksin tavoitettua. 
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Mainonnan palveluyrityksillä saattaa olla lisäpalveluiden tarvetta asiakkaidensa puolesta ja 

yhteistyön tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. 

 

Taulukko 5: Ohjelmiston hinnoittelun perusteet 

Asiakassegmentti Kuukausimaksu Prosenttiosuus kampanjasta 

Vaikuttajat ilmainen ilmainen 

Asiakassegmentti A 199 € 1 % 

Asiakassegmentti B 29 € 6 % 

 

On tärkeää saada arvio markkinoiden kokonaiskoosta, jotta voidaan arvioida liiketoiminta-

malliin liittyvää potentiaalia ja kannattavuutta. Jos ajatellaan, että pelkästään Suomen mark-

kinoista saadaan keskimäärin taulukossa 6 oleva prosenttiosuus (minimitavoite), niin toi-

minta tuottaa yli 60 % katetuoton. Taulukossa 6 on huomioitu keskisuuret yritykset, mutta 

huomattavaa potentiaalia omaava julkinen sektori sekä kolmas sektori on jätetty pois. Suo-

men yrittäjien määritelmien mukaisesta mikroyritys-luokasta on jätetty pois yksinyrittäjät, 

joita Suomen yrityskannasta on suurin osa.  

 

Taulukko 6: Minimi markkinaosuustavoite Suomessa 

Asiakassegmentti (yritysten määrä kpl) Markkinaosuustavoite (%) 

Suuryritykset (682 kpl) 3 % 

Keskisuuret yritykset (3214 kpl) 1 % 

Pienyritykset (16630 kpl) 0,50 % 

Mikroyritykset (73094 kpl) 0,50 % 

 

PING Helsinki vaikuttajamarkkinoinnin pulssikyselyn (2021) mukaan 35 % vaikuttajamark-

kinoinnin vuosibudjeteista on kooltaan alle 10.000 € ja 32 % budjeteista on kooltaan 10.000 

€ – 100.000 € ja loput ovat isompia kuin 100.000 €. Laskelmassa on käytetty seuraavia kon-

servatiivisia vuosibudjettien arvoja (Taulukko 7). 
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Taulukko 7: Vuosibudjetit laskelmassa 

Asiakassegmentti Vuosibudjetti 

Suuryritykset 45.000 € 

Keskisuuret yritykset 15.000 € 

Pienyritykset 4.500 € 

Mikroyritykset 4.500 € 

 

Jos minimituottotavoite toteutuu tai ylitetään, niin katetuotot käytetään mainontaan ja mark-

kinointiin ja tekniseen kehitystyöhön uusien sosiaalisen median alustaintegraatioiden lisää-

miseksi. 

Jos hinnoittelua tarkastellaan alustatalouden suunnasta, niin alkuvaiheessa verkostovaiku-

tuksen maksimointi ja sitä kautta nopea ohjelmiston käytön kasvattaminen saattaisi olla kai-

kista tärkein lähtökohta hinnoitteluun. Eisenmannin ja kumppaneiden (Eisenmann, et al., 

2006) mukaan yksi tärkeimmistä päätöksistä alustalla on hinnoittelun onnistuminen. Jos 

alusta priorisoi tuottoja verkostovaikutuksen kustannuksella, niin onnistumisen mahdolli-

suudet vähenevät, sillä tällöin unohtuu pääsyy miksi alustat luovat arvoa (Van Alstyne, et 

al., 2016a). 

Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston käytön hinnoittelussa tärkeintä on mahdollisimman 

suuri penetraatio asiakassegmentteihin. Alustalle tarvitaan riittävästi vaikuttajia ja mainos-

tajia. Alkuvaiheessa on tärkeintä saada alustalle kriittinen massa käyttäjiä ja vasta toissijai-

sesti tehdä tulosta (Van Alstyne & Parker, 2017). Suuri käyttäjämäärä voi suojata kilpailulta 

ekosysteemissä sekä auttaa selviämään markkinoiden kasvaessa ja yritysten karsiutuessa 

pois. Nopeampi kasvaminen myös mahdollistaa nopeamman oppimisen ja paremman neu-

votteluaseman, jos markkinat konsolidoituvat. Mahdollisimman suuri käyttö varmistetaan 

omalta osaltaan edullisilla hinnoilla.  

Yksi vaihtoehto verkostovaikutuksen maksimointiin olisi ohjelmiston toiminnallisuuden tar-

joaminen ilmaiseksi mainostajille. Tällöin verkostovaikutus voitaisiin maksimoida, sillä 

alustan käytöstä vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoiden toteuttamiseen ei veloitettaisi. Sa-

moin myös vältettäisiin ongelmat, jotka liittyvät siihen, että vaikuttajat ja mainostajat toimi-

vat tulevaisuudessa suoraan saatuaan toistensa yhteystiedot (disintermediation). Jos perus-

palvelu tarjotaan ilmaiseksi, niin ansaintalogiikka pitää siirtää muualle. Vaihtoehtona olisi 
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terävöittää maksulliseen koulutukseen liittyviä palveluita ja pyrkiä järjestämään esimerkiksi 

räätälöityjä koulutusohjelmia yrityksille. Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi kerätä kam-

panjoista kohdistustietoja, joiden pohjalta olisi mahdollista konsultoida tai neuvoa, miten 

vaikuttajat kampanjoihin kannattaisi valita. Jos mainostaja valitsee itse vaikuttajat kampan-

jaan, on palvelu ilmainen. Jos mainostaja käyttää kohdeyrityksen osaamista ja keräämää da-

taa valitsemaan vaikuttajat, niin tällöin palvelu maksaa. 
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8 Johtopäätökset 

Tässä kappaleessa kootaan yhteen tutkielman tulokset ja johtopäätökset sekä arvioidaan tut-

kimusta kriittisesti. Lisäksi käsitellään jatkotutkimusmahdollisuuksia ja työn teoreettista 

kontribuutiota.  

 

8.1 Tulokset ja pohdintaa 

Liiketoimintaekosysteemi käsitteenä antaa hyödyllisen näkökulman liiketoiminnallisen ym-

päristön huomioimiseen vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston liiketoimintamallin suunnit-

telussa. Vaikuttajamarkkinointiin liittyy voimakkaasti erilaisten sosiaalisen median alusto-

jen ympärille rakentuneet digitaalisten alustojen ekosysteemit. Alustojen ekosysteemin kä-

site on erityisen hyödyllinen arvioitaessa liiketoimintamallin toimivuutta suhteessa asiakkai-

siin, yhteistyökumppaneihin, kilpailijoihin ja muihin saman ekosysteemin toimijoihin. Se 

auttaa näkemään myös oman ekosysteemin suhteessa muihin lähiekosysteemeihin. Liiketoi-

mintakanvaasi on yleisesti käytetty liiketoimintamallin viitekehys, mutta se ei sisällä liike-

toiminnallisen ympäristön eksplisiittistä tarkastelua määrityksessään. Hyvää liiketoiminta-

kanvaasissa on liiketoimintamallin jakaminen yhdeksään osa-alueeseen, joiden suunnittelu 

on lähtökohtaisesti suoraviivaista. Mallin visuaalinen luonne toimii ennen kaikkea liiketoi-

mintamallin suunnittelun ja ideoinnin apuvälineenä.  

Zottin & Amitin toimintojärjestelmä on joustava liiketoimintamallin viitekehys, joka lähtee 

toiminnoista ja niillä aikaansaadusta arvonlisästä. Arvonlisä toteutuu omalta osaltaan arvon-

luonnin teemojen kautta. Mainittuja teemoja ovat uutuus/ainutkertaisuus, sitovuus, täyden-

tävyys ja tehokkuus. Teemat ovat usein myös suunnittelun päämääriä itsessään. Hyödyllinen 

osa toimintojärjestelmän viitekehystä on mallin taustatekijöiden eli suunnittelun lähtökoh-

tien joukko. Mallin taustatekijöiden kautta voidaan suunnittelua ohjata tai rajata halutulla 

tavalla ja ottaa erilaisia suunnitteluun vaikuttavia näkökulmia huomioon. Toimintojärjestel-

mää vaivaa kuitenkin eräänlainen käytännöllisen näkökulman puute. Toimintojärjestelmä ei 

esimerkiksi kerro, miten asiakasryhmät pitäisi määrittää tai ottaa huomioon liiketoiminta-

mallissa. Myös toimintojen arkkitehtuurin suunnitteluelementit ovat kovin abstrakti 
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lähtökohta todelliseen suunnittelutyöhön. Ei ole selkeää, miten toimintoja pitäisi yhdistellä 

tai millä tasolla tarkastelu pitäisi suorittaa. Liiketoimintakanvaasia voidaan luonnehtia käy-

tännön työkaluksi, kun taas toimintojärjestelmä on enemmän teoreettinen näkökulma liike-

toimintamalliin. Liiketoimintakanvaasi on eräänlainen kartta, ja jos kartta ei sisällä tiettyä 

osa-aluetta, on mahdollista, että kyseinen osa-alue jää käsittelemättä tai käsitellään huonosti. 

Näiden kaikkien tekijöiden johdosta ja tutkielman teossa saadun kokemuksen pohjalta eh-

dotetaan uutta liiketoimintamallin määritystä, joka yhdistää toimintojärjestelmän viiteke-

hyksen sekä liiketoimintakanvaasin yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuvassa 26 on uusi liiketoi-

mintamallin toiminnallinen määritys, joka on edelleen kehitetty versio luvussa 4 esitellystä 

tutkielman liiketoimintamallin viitekehyksestä. 

 

 

Kuva 26: Liiketoiminnallisen ympäristön huomioiva liiketoimintamallin toiminnallinen määritys 

 

Kuvassa 26 liiketoimintamalli suunnitellaan ensin käyttäen liiketoimintakanvaasia. Toisessa 

vaiheessa mallia tarkastellaan erilaisten näkökulmien tai rajoitteiden kautta. Jokaista suu-

rempaa näkökulmakokonaisuutta tarkastellaan yksi kerrallaan, ja malliin tehdään perustel-

tuja muunnoksia näkökulman mukaan. Tällöin suunnittelussa laitetaan tiettyyn näkökul-

maan liittyvä ”hattu” päähän ja nähdään suunnitelma tietyn näkökulman kautta. Hyödyllinen 

näkökulma on erityisesti liiketoiminnallisen ympäristön huomioiminen liiketoimintaekosys-

teemin muodossa tai alustaekosysteemin kautta tapahtuva tarkastelu. Tietyn näkökulman 
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huomioiminen mahdollistaa myös erilaisten asiantuntijavetoisten läpikäyntien tai varmistus-

ten suorittamisen suunnitelmalle. Iteratiivinen kehitystapa pyrkii kehittämään mallin vähi-

tellen ja pyrkii näkemään erilaisten näkökulmien tai rajoituksien vaikutukset toisiinsa ja 

niistä edelleen seuraavat muutostarpeet (vrt. Agile iterative software development). 

Malliin kuuluvat toimintojärjestelmän arvonluonnin teemat antavat eräänlaisia tavoitteita tai 

mittareita, jotka voidaan suunnitelmassa ottaa huomioon haluttavina lopputulemina tai mal-

lia voidaan arvioida sen mukaan, mitkä arvonluonnin teemojen tasot tulisivat olemaan, kun 

malli toteutetaan. 

Seuraavaksi tarkastellaan luotua liiketoimintamallia. Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmisto 

on alusta itsessään, ja monet kehitysehdotukset perustuivat tähän näkökulmaan. Vaikuttaja-

markkinoinnin ohjelmiston liiketoimintamallin suunnittelussa tärkeimpinä osa-alueina pi-

dettiin asiakassegmenttejä sekä asiakkaille laadittua arvolupausta. Asiakassegmentit ja ar-

volupaus määrittivät pitkälti sen, miten muut liiketoimintakanvaasin osa-alueet suunniteltiin. 

Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston tärkeänä ominaisuutena pidettiin mahdollisuutta ottaa 

mukaan vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoihin kustannustehokkaasti nano- ja mikrovaikut-

tajia. Tämä mahdollisti kahden erillisen arvonluontitavan korostamisen. Mahdollisuuden to-

teuttaa edullisesti pieniä ja tarvittaessa paikallisia kampanjoita sekä mahdollisuuden toteut-

taa suuria lukuisia vaikuttajia sisältäviä kampanjoita. Kohderyhmä jaettiin kahteen eri asia-

kassegmenttiin, joista toisen muodostivat suuryritykset ja mainonnan palveluyritykset (asia-

kassegmentti A) ja toisen pienet yritykset (asiakassegmentti B). 

Jos tarkastellaan toimintojärjestelmään kuuluvia arvonluonnin teemoja, niin tärkeimmät ar-

vonluonnin lähteet liiketoimintamallissa on kerrottu taulukossa 8. Liiketoimintamallilla on 

uutuusaspekti nano- ja mikrovaikuttajien kampanjoihin sisällyttämisen suhteen. Tätä on 

syytä painottaa markkinointi- ja myyntiponnisteluissa sekä tuotteen ominaisuuksien kehittä-

misessä. Sitovuuteen vaikuttaa ennen kaikkea verkostovaikutus. Jos mahdollista, niin ver-

kostovaikutusta on syytä pyrkiä voimistamaan. Vaikuttajamarkkinoinnin koulutuksella on 

hyvä synergia ohjelmiston suhteen. Tätä on syytä käyttää täysimääräisesti hyödyksi. Tehok-

kuuteen liiketoimintamallissa ei ole erityistä painotusta ja tästä ei ole saatavissa merkittävää 

kilpailuetua. Tärkeintä liiketoimintamallissa on se, miten kaikki malliin osallistuvat tahot 

saavat arvoa liiketoimintamallin kautta. Jos arvonluontia ei saada aikaan kaikille osapuolille, 

niin malli ei ole kestävällä pohjalla. 
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Taulukko 8: Arvonluonnin teemat ja liiketoimintamallin painotukset 

Arvonluonnin teema Liiketoimintamallin painotus 

Uutuus/ainutkertaisuus Nano- ja mikrovaikuttajien sisällyttäminen vaikuttaja-

markkinoinnin kampanjoihin 

Sitovuus Verkostovaikutus 

Täydentävyys Koulutus 

Tehokkuus  

 

Voidaan ajatella, että segmentti B:n liiketoimintamallin valinnat sisältävät piirteitä “Pure-

play SaaS” mallista, jossa markkinointi, myynti ja toimitus ovat automatisoituja ja tapahtu-

vat verkossa ja pyritään minimoimaan kustannukset ja kilpailemaan halvalla hinnalla 

(Luoma, et al., 2012). Vastaavasti segmentti A sisältää piirteitä ”Enterprise SaaS” mallista, 

jossa tarjotaan asiakaskohtaista palvelua automaation lisäksi. Tällöin myöskään hinnoitte-

lussa ei ole tavoitteena halvin mahdollinen hinta.  

Ohjelmiston käytön hinnoittelussa pyrittiin ennen kaikkea maksimoimaan mainostajien 

määrä ja lisäämään vaikuttajien määrää alustalla. Tärkeää liiketoimintamallissa on alus-

tanäkökulmasta verkostovaikutuksen ja alustan elinvoimaisuuden maksimointi. Yhtenä ke-

hitysehdotuksena tarjottiin vaikuttajavalinnan tarjoamista ilmaiseksi mainostajille. Tällä ta-

voin verkostovaikutus voitaisiin maksimoida. Tässä vaihtoehdossa tulovirrat pitäisi saada 

lisäpalveluiden tai koulutusten myynnillä. Suurista asiakasmääristä on hyötyä alan mahdol-

lisessa konsolidaatiossa ja oman markkina-aseman suojelussa ja myös silloin, jos ja kun 

alalle alkaa muodostumaan vallitseva malli. 

Vaikuttajamarkkinointiin liittyvän datan avaaminen mainostajille lisää sitoutumista ja alus-

tan käyttöä. Lisäksi datan jakaminen saattaa lisätä teknisiä innovaatiota alustan ympärillä 

(Parker, et al., 2016). Ohjelmistossa ei ole alkuvaiheessa avattuja rajapintoja vaikuttajille tai 

mainostajille. Järkevää olisi avata esimerkiksi kampanjoiden tulokset sekä vaikuttajavalin-

nan numeraalinen ja semanttinen data mainostajien suuntaan. Tämä voitaisiin tehdä kytke-

mällä data suoraan vastaajien Excel-taulukoihin tai Google Sheets sovelluksiin datalähteenä. 

Näin mainostaja voisi tehdä omia laskelmia, analyysejä ja jatkojalostaa tietoja. Jaettujen tie-

tojen avulla mainostaja voisi tarkentaa vaikuttajavalinnan kriteerejä ja päästä parempiin 
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kampanjatuloksiin. Kuitenkin kohdeyritykselle on tärkeää suojella omaa ydinosaamistaan. 

Tämän vuoksi ohjelmistossa käytettyjä algoritmeja tai toimintalogiikkaa ei ole syytä saattaa 

julkiseksi. Toinen mahdollinen kehityskulku on generatiivisuuden ruokkiminen vaikuttaja-

valinnassa. Esimerkiksi, jos vaikuttajille tarjotaan mahdollisuus luoda omia kriteereitä mie-

lenkiinnon kohteistaan tai luoda omaa metatietoa millaista sisältöä ovat viime aikoina luo-

neet, voisi tämä tarjota lisäarvoa potentiaalisille mainostajille. Tällöin myös transaktioalusta 

siirtyisi vähitellen kohti innovaatioalustan toiminnallisuutta. 

Yksi toivottava kehityssuunta olisi vaikuttajamarkkinoinnin tietosisältöjen standardointi esi-

merkiksi niin, että tilastoille sekä vaikuttajavalintaan liittyville tietosisällöille luotaisiin stan-

dardoitu malli. Näin tietojen vaihtaminen ja automaatioiden suunnittelu ja toteuttaminen te-

hostuisi sekä erikoistuminen ekosysteemissä lisääntyisi. Tätä varten olisi hyvä, jos alalle pe-

rustettaisiin jonkinlainen vaikuttajamarkkinoinnin yhteistoimintaelin, joka huolehtisi stan-

dardoinnista kansainvälisesti. Jos tällainen standardointi alalle saadaan, niin sen hyödyntä-

misessä on syytä olla mukana. 

Sen lisäksi, että liiketoimintamalli luo arvoa, niin sen pitää myös onnistua säilyttämään tai 

hankkimaan arvoa markkinoilta. Ohjelmistolle ja liiketoimintamallille on valittu niche tai 

markkinarakojen strategia, jossa ydintoimintana pidetään vaikuttajavalinnan toiminnalli-

suutta. Lisäksi tarkempana fokuksena on nano- ja mikrovaikuttajien kustannustehokas 

käyttö. Ydinosaaminen on siinä, miten vaikuttajiin liittyviä tietoja käytetään hyödyksi ja ja-

lostetaan vaikuttajavalinnan tarpeisiin. Tämä vastaa Iansiti & Levien (2004b) pieni peluri 

roolia liiketoimintaekosysteemissä. Lisäksi se vastaa Giarratanan & Fosturin (2007) schum-

peteerisen kilpailun suosituksia, jossa kannattaa keskittyä tarkasti tai toteuttaa laaja-alaista 

toiminnallisuutta, mutta ei molempia yhtä aikaa. Näkemyksenä on, että vaikuttajamarkki-

noinnin välikäsien toimiala tulee erikoistumaan ja suurilla toimijoilla on kokonaisuudessaan 

yhä suurempi rooli. Todennäköisesti alalla tullaan myös näkemään liiketoimintakauppoja, 

joilla ala keskittyy kansainvälisesti ja kansallisesti. Tällöin yrityksiä ostetaan asiakaspohjan 

sekä teknisten innovaatioiden vuoksi. On perusteltua esittää huoli siitä, että ekosysteemistä 

tulee ”voittaja vie kaiken” -tyylinen, eikä kaikkia osallisia hyödyttävä (Valkokari, 2015). 

Tähän liittyy Eisenmannin & kumppaneiden (2006) avainkysymys, tuleeko vaikuttajavalin-

nasta lopulta sellainen markkina, jossa toimii vain yksi alusta. Liiketoimintamallin teossa 

näkemyksenä on ollut, että yksittäinen toimija ei saa koko alaa haltuunsa. Vaikuttajavalin-

nassa voidaan käyttää n-kappaletta erilaisia kohdistustekijöitä ja kyseisiä tekijöitä voidaan 
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painottaa lukuisin eri tavoin. Lisäksi kohdistustekijät ja tilastotiedot voidaan yhdistää muihin 

tietopankkeihin ja muodostaa uniikki näkemys siitä, millaisin tavoin tiettyä tuotetta tai pal-

velua kannattaa vaikuttajamarkkinoinnin avulla mainostaa. Tässä innovatiivisuus, näkemys 

tärkeimmistä valintakriteereistä ja muutoksiin vastaamisen nopeus algoritmien ja datan hal-

linnan suhteen on avainasemassa. Lisäksi sosiaalisen median alustat sisältävät muuttuvan ja 

omistukseltaan hajaantuneen joukon toimijoita. Tämä poikkeaa selkeästi esimerkiksi 

Googlen avainsanamainonnasta, jossa komputaation suuri määrä, valtavien tietomassojen 

seulonta ja vasteaikojen tärkeys tekevät käytännössä mahdottomaksi tehdä sama toiminnal-

lisuus jonkin toisen toimijan toimesta duplikoimatta Googlen infrastruktuuria ja tietotaitoa. 

Toisinkuin vaikuttajavalinnassa, Googlen toiminnot muodostavat hakusanamainonnan suh-

teen niin vahvan itseään vahvistavan kokonaisuuden, että jokainen yritys, joka koittaa jälji-

tellä kyseistä toimintatapaa, joutuu rakentamaan koko järjestelmän uudestaan sen sijaan, että 

kopioisi siitä yksittäisiä toimintatapoja (Porter, 2001, p. 11). Toisaalta esimerkiksi Googlen 

omistama YouTube on sisällyttänyt itseensä toiminnallisuuden valita vaikuttajat kampan-

jaan puhtaasti YouTuben luomilla välineillä. Tämän lisäksi heillä on kuitenkin avattuna 

suuri joukko rajapintoja esimerkiksi vaikuttajavalinnan tarpeisiin. Ei voida kategorisesti sa-

noa, että YouTuben vertikaalisesti integoitunut arvoketju luo enemmän arvoa mainostajalle 

kuin erillinen vaikuttajavalinnan yritys, joka pystyy esimerkiksi hallitsemaan useita sosiaa-

lisen median alustoja yhdellä kertaa. Mooren mukaan (1996) kilpailuetu tulee suojatusta ase-

masta innovatiivisessa ekosysteemissä. Ekosysteemin pitää kyetä kapitalisoimaan ja organi-

soimaan resurssejaan niin, että asiakkaat käyttävät mieluummin kyseistä ekosysteemiä kuin 

kilpailijoita. Liiketoimintamallissa on tärkeää, ettei vaikuttajavalinnan ohjelmisto ole riip-

puvainen vain yhdestä sosiaalisen median alustasta. Alustoihin liittyy merkittäviä taloudel-

lisia ja poliittisia riskejä. Suurena riskinä on, että sosiaalisen median alusta sulkee rajapin-

tansa tai muuttaa niiden tietosisältöjä radikaalisti. 

Perustellusti voidaan esittää myös toinen näkemys alan kehityksen suhteen. Tällöin esimer-

kiksi toimialan keskittyminen kasvaa, alalle ilmaantuu vallitseva malli ja innovaatiot siirty-

vät puhtaasti suurtuotannon etuihin ja prosessien tuotekehitykseen. Todennäköisesti tämä 

tapahtuu silloin dominoivan vaikuttajavalinnan alustan kautta, jonka ominaisuudet sopivat 

lähes kaikille mainostajille ja vaikuttajille ja myös alustan käytön hinta kyetään painamaan 

hyvin matalaksi. Dominoiva alusta tekee vaikeaksi tai tarpeettomaksi käyttäjille siirtyä toi-

selle alustalle (Cusumano, et al., 2019). Cusumano & kumppaneiden mukana menestyneet 
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alustat myös vähentävät pienten pelureiden vaikutusta ja voivat vähentää niiden markkina-

asemaa ja verkostovaikutuksen voimaa.  

 

8.2 Tutkimuksen arviointi 

Tutkielman tarkoituksena oli luoda liiketoimintamalli vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmis-

tolle. Mallissa haluttiin erityisesti ottaa huomioon ohjelmiston liiketoiminnallinen ympäristö 

ja siihen liittyvät tekijät. Tutkimusta varten luotiin liiketoimintamallin viitekehys, jota käy-

tettiin vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston liiketoimintamallin suunnittelussa. Tämä liike-

toimintamallin viitekehys perustui toimintojärjestelmään. Liiketoimintakanvaasia hyödyn-

nettiin liiketoimintamallin suunnittelutyössä ja ideoinnissa. Liiketoiminnallinen ympäristö 

huomioitiin ekosysteemien muodossa suunnittelun taustatekijöiden määrittelyn kautta. 

Luotu liiketoimintamallin viitekehys sisältää elementtejä, joista voisi olla hyötyä myös 

muille liiketoimintamallien suunnitteluprojekteille, joissa halutaan käytännöllisesti huomi-

oida liiketoimintaympäristö. Tätä viitekehystä tai mallia pidetään tämän tutkielman teoreet-

tisena kontribuutiona. 

Kohdeyritys hyväksyi tutkielmassa esitetyn liiketoimintamallin käyttöön ja jatkokehityksen 

pohjaksi. Tässä mielessä tutkimus saavutti halutut tavoitteet. Kritiikkiä tutkielmassa voidaan 

osoittaa siihen, että liiketoimintamalli altistettiin vain heikolle markkinatestille. Konstruk-

tiota ei tutkielman puitteissa oikeasti otettu käyttöön ja nähty miten se toimii. Lähtökohtai-

sesti konstruktion luominen kuitenkin terävöitti näkemystä siitä, miten markkinoille kannat-

taa mennä sekä millaiset ominaisuudet voisivat mallissa olla keskenään yhteensopivia. Pys-

tyttiin myös arvioimaan, onko ohjelmiston markkinoille tuonti realismia. Hyödyllisyyteen 

pyrittiin myös mallin puitteissa tehdyillä kustannus- ja kannattavuuslaskelmilla. Kohdeyri-

tyksessä koettiin, että liiketoimintamallista on käytännön hyötyä ja näin heikko markkinates-

tin hyväksyvyys saavutettiin. Lähtökohtaisesti konstruktiivinen tutkimus on hyväksyttä-

vissä, jos se hyväksytään niiden toimesta, jotka ovat sen käytöstä taloudellisessa vastuussa 

(Kasanen, et al., 1993). Toisaalta Uusitalo & Kohtamäki (2011, p. 289) lähtevät siitä, että 

konstruktio on määritelmällisesti työkalu, jota voidaan käyttää useissa tapauksissa. Tämän 

mukaan vain yhteen yritykseen kehitetty ratkaisu, ei voi olla konstruktio. Konstruktion pitää 

olla lähtökohtaisesti hyödynnettävissä tai vähintään sovellettavissa myös muissa tapauk-

sissa. Uusitalon ja Kohtamäen esittämä vaatimus konstruktion hyödyllisyydelle on tiukempi 
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kuin Kasanen et al. esittämä. Vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmiston liiketoimintamallissa on 

kuitenkin piirteitä tai ominaisuuksia, jotka voisivat olla hyödyllisiä myös muille yrityksille, 

jotka joutuvat luomaan vastaavia liiketoimintamalleja.  

Järvinen & Järvinen (2011, p. 116) esittävät toiveen siitä, että jos konstruktio jää suunnitte-

lun tasolle, niin pitää pystyä arvioimaan, onko konstruktio toteutettavissa. Liiketoiminta-

malli on eräänlainen liiketoiminnan arkkitehtuuri ja on mahdollista, että jotain siihen liittyviä 

osia ei ole kyetty etukäteen näkemään riittävän tarkasti toteuttamisen kannalta. Tällöin voi-

daan kohdata ongelmia tai epäonnistuminen toteutuksessa. Ainakin markkinoihin, teknolo-

giaan ja kysyntään liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vaikutuksesta liiketoimin-

nalle ei voida olla varmoja. Myös itse malli sisältää toteutukseen liittyviä epävarmuusteki-

jöitä. Erityisesti liittyen ohjelmiston toteutukseen, asiakassegmenttien määritykseen ja arvo-

lupauksen merkityksellisyyteen kohderyhmissä. Lukka (Lukka, 2000, p. 10) puolestaan 

määrittää, että konstruktion pitää olla ongelmaan relevantti ratkaisu, mutta sen lisäksi kon-

struktion pitää olla helposti ymmärrettävä ja yksinkertainen. Luotu liiketoimintamalli ei si-

sällä tarkkoja yksityiskohtia ja siihen liittyviä asioita voidaan toteuttaa monilla tavoilla. 

Lisäksi Holmström & kumppanit (Holmström, et al., 2009) pitävät suunnittelutieteellisen 

tutkimuksen tärkeänä lähtökohtana, että se on poikkitieteellistä ja yhdistää usean eri alan 

kontribuutioita. Luotu liiketoimintamalli yhdistää alustojen ekosysteemeihin liittyviä teori-

oita liiketoimintamalliin suunnitteluun.  

Liiketoimintamallin ideointi ja suunnittelu pienessä ryhmässä toimi hyvin. Suunnitelmia ja 

ideoita oli nopea käsitellä ja muokata edelleen. Päätöksenteko oli pienessä kohdeyrityksessä 

mutkatonta. Toisaalta ryhmän jäsenten samankaltainen tausta ja ryhmän pieni koko ovat voi-

neet vähentää ideoiden monimuotoisuutta ja liiketoimintamallin laatua. 

 

8.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Liiketoimintamalli luotiin vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmistolle. Olisi järkevää tutkia, mi-

ten liiketoimintamalli onnistuu oikeasti markkinoilla tai miten sitä muutetaan lisätiedon ja 

markkinapalautteen pohjalta. Liiketoimintamallien testaamiselle on esitetty useita erilaisia 

tapoja esimerkiksi Blandin & Osterwalderin (2019) toimesta. Olisi mahdollista tutkia, miten 
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erilaiset testitavat ovat käytännössä toteutettavissa, ja miten ne toimivat suhteessa testeihin 

varattuun aikaan, kustannuksiin ja palautteen laatuun.  

Myös tutkielman teoreettista kontribuutiota uuden liiketoimintamallin viitekehyksen muo-

dossa voitaisiin testata toisissa projekteissa ja saada lisätietoja mallin toimivuudesta. Näkö-

kulmia ja rajoitteita kannattaisi systematisoida ja tutkia millaisia kokonaisuuksia kannattaisi 

ottaa huomioon erilaisissa tilanteissa Amit & Zottin (2015) esittämien lisäksi.  

Digitaalisten alustojen merkityksen tunnistaminen tai alustatalouden ymmärtäminen tulee 

kriittiseksi menestystekijäksi yhä suuremmassa joukossa erilaisia liiketoimintamalleja. 

Alustojen ekosysteemeihin liittyen olisi mahdollista luoda uudelleenkäytettäviä tarkastuslis-

toja tai suunnittelumalleja, jotka liiketoimintamallin suunnittelussa olisi syytä huomioida. 

Uudelleenkäytettävät suunnittelumallit (design patterns) ovat hyväksi havaittuja tapoja rat-

kaista tietynlaisia suunnitteluongelmia (Gamma, et al., 1995). Olisi järkevää pohtia millaisia 

valmiiksi luotuja uudelleenkäytettäviä malleja liiketoimintakanvaasiin voitaisiin luoda alus-

tojen osalta. Liiketoimintakanvaasin referenssiteos (Osterwalder, et al., 2010) sisältää hyvin 

korkealla tasolla alustamallin pohjan liiketoimintakanvaasin päälle. Referenssiteoksessa esi-

tetty malli vaatisi kuitenkin tarkennusta ja päivittämistä ollakseen oikeasti hyödyllinen. 

Suunnittelumalleja tai tarkastuslistoja voitaisiin systematisoida myös tutkielmassa luodun 

liiketoimintamallin viitekehyksen rajoitteiden tai näkökulmien läpikäymistä varten. Suun-

nittelumallien kehittäminen olisi toivottava tutkimussuunta myös suunnittelutieteellisestä 

näkökulmasta katsoen (Holmström, et al., 2009, p. 74). 
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9 Yhteenveto 

Tutkielman tarkoituksena oli luoda liiketoimintamalli vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmis-

tolle. Samalla haluttiin määrittää liiketoimintamallin viitekehys, jonka pohjalta vaikuttaja-

markkinoinnin liiketoimintamalli suunniteltiin. Liiketoimintamallin viitekehys perustui toi-

mintojärjestelmään, ja sen sisällä liiketoimintamalli suunniteltiin ja ideoitiin kohdeyrityk-

sessä liiketoimintakanvaasin avulla. Liiketoimintakanvaasi valittiin suunnittelun pohjaksi, 

koska se on visuaaliseen ryhmätyöskentelyyn kannustava, yleisesti tunnettu ja perustuu kat-

tavasti erilaisiin liiketoimintamallien määrityksiin. Vaikuttajamarkkinoinnin liiketoiminnal-

linen ympäristö huomioitiin toimintojärjestelmässä liiketoimintamallin suunnittelua ohjaa-

vien taustatekijöiden kautta. Mallin taustatekijöinä käytettiin liiketoiminta- ja alustaekosys-

teemien teorioita. 

Tutkielmassa käytetty tutkimusote oli konstruktiivinen eli normatiivinen ja empiirinen. Lii-

ketoimintamalli suunniteltiin ja ideoitiin kohdeyrityksessä ryhmätyönä keskittyen asiakas-

segmenttien ja arvolupauksen osa-alueisiin. Kohdeyrityksessä tehtyä liiketoimintamallia ar-

vioitiin liiketoiminta- ja alustaekosysteemien kautta ja ehdotettiin parannuksia sekä muutok-

sia malliin. Liiketoimintamallin konstruktiivisena hyväksymiskriteerinä toimi heikko mark-

kinatesti. Kohdeyritys hyväksyi liiketoimintamallin käyttöönotettavaksi. 

Liiketoimintamallin arvolupaus keskittyy vaikuttajavalinnan toiminnallisuuteen mahdollis-

taen erityisesti nano- ja mikrovaikuttajien hyödyntämisen vaikuttajamarkkinoinnin kampan-

joissa. Liiketoimintamallissa keskityttiin kahteen asiakassegmenttiin. Vaikuttajamarkki-

noinnin ohjelmisto on alusta, joka yhdistää mainostajat ja vaikuttajat. Menestyminen vaikut-

tajamarkkinoinnin liiketoiminnallisessa ympäristössä edellyttää fokusoitumista yhteen sel-

keään toiminnallisuuteen, ydinosaamisen kasvattamista, ohjelmiston käytön maksimointia 

verkostovaikutuksen aikaansaamiseksi sekä integraatiota useisiin sosiaalisen median alus-

toihin. Tutkielman teoreettisena kontribuutiona saatiin lisätietoa, millainen liiketoiminta-

mallin viitekehys mahdollistaa liiketoiminnallisen ympäristön huomioimisen osana liiketoi-

mintamallin suunnittelua. Jatkotutkimuskohteina mainittiin tutkielman liiketoimintamallin 

käyttöönoton seuraamista, tutkielmassa luodun teoreettisen liiketoimintamallin viitekehyk-

sen hyödyllisyyden arvioimista sekä uudelleenkäytettävien suunnittelumallien kehittämistä 

digitaalisiin alustoihin perustuvien liiketoimintamallien tarpeisiin. 
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