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Tiivistelmä      
Viime vuosikymmenen aikana mobiilisovelluksista on tullut arkipäiväinen palvelu kuluttajille ja merkittävä 
liiketoiminta yrityksille. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehitys on mahdollistanut täysin uuden 
liiketoimintamahdollisuuden mobiilisovelluksien osalta. Nykyään suurin osa tarjolla olevista 
mobiilisovelluksista on ilmaisia. Mobiilisovellusten ilmaisuus houkuttelee kuluttajia lataamaan ja 
kokeilemaan sovelluksia. Puolestaan yritysten tavoitteena on eri ansaintalogiikkojen avulla saada freemium-
liiketoimintamalliin perustuvat mobiilisovellukset tuottamaan.  
 
Tässä tutkimuksessa päätavoitteena on selvittää, millainen on freemium-liiketoimintamalli 
mobiilisovelluskontekstissa. Vastauksia tutkimuksen päätutkimuskysymykseen etsitään tarkastelemalla 
freemium-liiketoimintamallin elementtejä, liiketoiminnassa mukana olevia avaintoimijoita ja eroja 
freemium-tyyppisten viihde- ja hyötysovellusten liiketoimintamalleissa. Vaikka liiketoimintamalleja on 
tutkittu paljon ja aiheesta on käyty keskustelua laajasti viime vuosikymmenien aikana, ei tutkijoilla ole 
yksimielistä näkemystä siitä, mikä on freemium-liiketoimintamalli ja mistä elementeistä se koostuu. Tämän 
tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu Osterwalderin ja Pigneurin liiketoimintamallikaaviota 
apuna käyttäen. Tutkimuksen empiria on luonteeltaan laadullinen, ja aineisto on kerätty haastattelemalla 
neljää mobiilisovellusten toimialalla olevaa yritystä.  
 
Tämän tutkimuksen tuloksista ilmenee selvästi, että mobiilisovelluksen ekosysteemin keskiössä on 
mobiilialusta, johon kehittäjät kehittävät mobiilisovelluksia. Mobiilisovelluskauppa toimii tärkeimpänä 
mobiilisovellusten jakelukanavana. Ekosysteemin välillä vallitsee verkostovaikutus, joka hyödyttää 
sidosryhmiä eri tavalla. Mitä enemmän käyttäjiä on käyttöjärjestelmällä, sovelluskaupalla tai laitteella, sitä 
houkuttelevampana sovellusten kehittäjät kokevat myös samaisen alustan, laitteen tai sovelluskaupan. 
Tämän tutkimuksen tuloksissa korostui, kuinka tärkeää mobiilisovelluskaupassa on saada näkyvyyttä 
mobiilisovellukselle. Lisäksi tutkimuksessa koettiin tärkeinä mediasuhteiden ja muiden suhteiden luominen. 
Hyvät suhteet esimerkiksi Applen ja Googlen kanssa voi edesauttaa paremman näkyvyyden saamisessa.   
 
Liikkeenjohdon täytyy ymmärtää freemium-liiketoimintamallin eri elementit, jotta ymmärretään, miten 
yrityksen arvo syntyy, kuinka arvoa syntyy asiakkaalle, ja kuinka asiakas osallistuu yhteiseen arvonluontiin. 
Ymmärtämällä liiketoiminnan arvoverkosto, pystytään liiketoiminnassa keskittymään omaan 
ydinosaamiseen ja tarvittaessa ulkoistamaan toimintoja kolmansille osapuolille. Ilmainen palvelu ei itsessään 
sitouta käyttäjiä, joten liikkeenjohdon tulee miettiä arvolupauksen kautta, kuinka mobiilisovelluspeleissä 
tarjotaan kuluttajille riittävästi viihdettä, ja mihin ongelmaan puolestaan hyötysovellukset tarjoavat ratkaisua. 
Kun palvelu on siinä pisteessä, että se lanseerataan mobiilikaupassa, on liikkeenjohdon tehtävänä analytiikan 
avulla seurata mobiilisovelluksen menestymistä markkinoilla. Sovellusten kannattavuutta voidaan optimoida 
tekemällä päätöksiä liittyen versiointiin, hinnoitteluun ja ansaintalogiikkaan.  
 
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää freemium-mobiilisovelluksen kehittämistyössä ja oman alkavan 
yrityksen liiketoimintamallin suunnittelussa. Tutkimus myös tarjoaa lukijalle ajankohtaista tietoa 
mobiilisovellusmarkkinoiden ympärillä toimivasta liiketoiminnasta, mikä toimii pätevänä pohjana 
tulevaisuudessa tehtäviin tutkimuksiin freemium-liiketoimintamallista mobiilisovelluskontekstissa. 
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1! JOHDANTO 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, millainen on freemium-

liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa. Freemium-liiketoimintamallin 

elementtejä tarkastellaan yrityksen näkökulmasta, ja tutkimuksen kontekstina ovat 

mobiilisovellukset. Tässä luvussa perustellaan aihevalinta, esitellään tutkimuksen 

tavoite ja tutkimuskysymykset. Lopuksi perustellaan tutkimukseen valittu 

metodologia, selitetään keskeiset käsitteet sekä esitellään tutkimuksen rakenne.   

1.1     Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheenvalinnalle 

Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden merkitys kasvaa jatkuvasti 

kansantaloudessamme (Seppälä 2013, Hyrynsalmi, Seppänen, & Suominen 2014). 

Applen markkinoille tulon myötä tietokone- ja mobiilimarkkinat, sekä näiden 

toimialojen kilpailurakenteet ovat kokeneet suuren muutoksen (Seppälä 2013, Karhu, 

Tang & Hämäläinen 2014, Hyrynsalmi 2014). Informaatio- ja 

kommunikaatioteknologia-alan muutokset ovat mahdollistaneet täysin uusia 

mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnassa (Massa & Tucci 2013). Vuonna 2008 

Apple julkaisi App Storen, joka toimii kauppapaikkana erilaisille ohjelmistoille ja 

sovelluksille (Seppälä 2013). Samalla myös Apple salli ohjelmistokehittäjille 

mobiilisovellusten julkaisemisen iPhonelle (Bergvall-Kåreborn & Howcroft 2013). 

Tämän seurauksena on julkaistu lukuisia erilaisia sovelluksia, joita on julkaistu eri 

mobiilialustojen kauppapaikoille (Seppälä 2013). Freemium-malliin perustuvia 

ilmaismobiilisovelluksia on saatavilla sovelluskaupoissa kuten Apple App Storessa, 

BlackBerry App Worldissa, Google Playssa ja Windowsin mobiilimarkkinoilla (Liu, 

Au & Choi 2014).  

Liiketoimintamallia pidetään yhtenä tärkeimmistä tutkimuskohteista ohjelmistoalalla 

(Camponovo & Pigneur 2003). Liiketoimintamallia kuvataan nykyisin osana 

organisaatioiden taloudellista logiikkaa ja taloudellista käyttäytymästä (Teece 2010). 

Hyvä liiketoimintamalli nivoo yhteen yrityksen palvelun ja sen sisältämän 

taloudellisen arvon (Chesbrough & Rosenbloom 2002: 529). Liiketoimintamalli 

osoittaa, miten yritys hankkii ja pyrkii säilyttämään kilpailuedun (Osterwalder 2010: 

14). Vielä ennen 1990-lukua yritysten liiketoimintamallia kuvattiin ketjuna, jossa 
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yritykset ensin tuottivat palveluita. Tämän jälkeen palvelu toimitettiin asiakkaille, 

joilta saatiin kassaan rahaa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologia-alan murros 

on tuonut mukanaan luovia aloja, joissa perinteisten liiketoimintamallien 

soveltaminen on osoittautunut haasteelliseksi. (Lyubareva, Benghozi & Fidele 2014.) 

Uusi teknologia ja internet-markkinoiden kehittyminen ovat luoneet mahdollisuuksia 

uudentyyppiselle vaihdannalle, jossa materiaalin sijasta liikkuu informaatiohyödyke 

tai -palvelu. Lisäksi digitaalinen liiketoiminta ei rajoitu yhden maan sisälle, vaan on 

globaalisti toimivaa. (Massa & Tucci 2013, Lyubareva ym. 2014.) Asiakkaan kanssa 

ollaan vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa, jossa muun muassa suosittelut ja 

kommentoinnit ovat yleinen tapa käydä vuoropuhelua asiakkaiden ja 

palveluntarjoajien välillä (Lyubareva ym. 2014).  

Organisaation liiketoimintaympäristön muuttuessa myös tutkimusta tulee viedä 

eteenpäin. Tutkijat ovatkin löytäneet uuden kiinnostavan tutkimuskohteen 

sähköisestä liiketoimintamallista (Osterwalder, Pigneur & Tucci 2005, Zott, Amit & 

Massa 2011, Afuah & Tucci 2015: 18). Perinteisten vallalla olevien ja stabiilien 

liiketoimintamallien rinnalle on tullut useita uudenlaisia liiketoimintamalleja. Vielä 

on vähän tutkimuksia ja tietoa siitä, mistä elementeistä erilaiset sähköiset 

liiketoimintamallit koostuvat, ja millaisia ne ovat rakenteeltaan. (Osterwalder ym. 

2005, Lyubareva ym. 2014.) Tässä tutkimuksessa tutkitaan freemium-

mobiilisovellusten liiketoimintamallia ja syvennytään tutkimaan kokonaisvaltaisesti 

liiketoimintamallin eri elementtejä mobiilisovelluskontekstissa. Mobiilisovellusten 

liiketoiminta on nuori, mutta kasvava trendi, joten mobiilisovelluskonteksti 

liiketoimintamallien tutkimuksissa on ajankohtainen.  

Freemium-liiketoimintamallissa tuote tai palvelu tarjotaan veloituksetta käyttäjälle, 

mutta paremmista tuotteen tai palvelun ominaisuuksista ja toiminnollisuuksista 

veloitetaan premiumia (Niculescu & Wu 2014). Strategiaa on laajasti hyödynnetty 

digitaalisissa tuotteissa ja palveluissa kuten ohjelmistoissa, peleissä ja web-

palveluissa (Liu ym. 2014). Freemiumin tarkoituksena on saavuttaa palvelulle suuri 

asiakaskunta matalin asiakashankintakustannuksin (Bekkelund & Ranheim 2011, 

Wang, Chin & Wang 2011). Freemiumin vaikutuksia on tutkittu laajasti 

kirjallisuudessa ohjelmistomarkkinoilla. Aikaisemmat tutkimukset ovat lähestyneet 

freemium-mallia tarkastelemalla, kuinka palvelun ilmaisuus vaikuttaa myyntiin. 
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Tutkimuksia on toteutettu esimerkiksi ilmaisuuden aiheuttamasta kannibalisoinnin 

vaikutuksesta, eli kuinka paljon ilmainen palvelu laskee premiumilta myyntiä. 

Lisäksi on tutkittu, että ilmainen näyte tai kokeilu voi aikaistaa asiakkaan 

ostopäätöstä, ja että kuluttajat eivät välttämättä ostaisi tuotetta ilman ilmaista 

kokeilua tai näytettä. (Bawa & Shoemaker 2004, Arora 2014.)  

Googlen mainoksilla rahoitettu ansaintalogiikka on muuttanut useiden perinteisten 

tietokone-, internet-, ja mobiilitoimijoiden liiketoimintamalleja (Seppälä 2013).  

Ilmaisen palvelun tarjoaminen asiakkaille on nykyään suosittua erityisesti Internet-

sektorilla (Anderl, März & Schumann 2013). Suurin osa mobiiliapplikaatioihin 

keskittyvistä yrityksistä hyödyntävät freemium-liiketoimintamallia, jossa palvelu 

tarjotaan asiakkaalle täysin ilmaiseksi, mutta maksua vastaan käyttäjälle avautuu 

lisää sisältöä palvelulle. Tänä päivänä suositut sosiaaliset mediat kuten Facebook, 

Twitter, Skype, LinkedIn, Dropbox, Google ja lukuisat muut palveluntarjoajat 

perustavat liiketoimintansa freemium-malliin palvellen miljoonia käyttäjiä (Martin 

2012.) Asiakkaat voivat hyödyntää maksutta mobiilipalveluita, joista suosittuja 

nykyisin ovat erilaiset viihde- ja hyötysovellukset. Ilmaiset palvelut rahoitetaan 

yleensä muiden osapuolten kautta, kuten mainostajien tai tuottavan premium-

asiakassegmentin avulla (Anderl ym. 2013). Freemium-malli keksintönä ei ole uusi, 

koska vastaavanlaista ansaintalogiikkaa on käytetty pidemmän aikaa esimerkiksi 

sanomalehdissä, jotka rahoitetaan mainostajilla (Andersson 2009: 31). 

Andersonin (2009: 24-25) mukaan maksuttoman palvelun tarjoaminen on 

mahdollista, koska palvelukapasiteetti ja internetyhteys ovat hyvin pieniä 

kustannuseriä yrityksille. Mooren lain mukaan digitaalisten tuotteiden tai palveluiden 

hinta laskee jatkuvasti lähestyen nollaa. Freemium-liiketoimintamalli on suosittua 

ohjelmistopalveluja tarjoavien yritysten keskuudessa, mutta samalla ilmainen 

tarjoama tuo uusia haasteita palveluntarjoajalle. Liiketoimintamallia tutkiessa herää 

myös kysymys, mikä on arvo asiakkaista, joista ei kerry yritykselle tuloa (Gupta & 

Mela 2008, Anderl ym. 2013). Aikaisempia tutkimuksia on toteutettu ilmaisten 

asiakkaiden arvosta, ja kuinka ilmaisten asiakkaiden arvo vaihtelee asiakkaan 

elinkaaren mukaan (Gupta & Mela 2008, Teegan & Nicole 2015). Freemium-

mallissa yritykset kokevat haasteena ilmaiset käyttäjät, koska yritykselle syntyy 

myös kustannuksia. Liiketoimintamallin menestykselle ratkaisevaa onkin, kuinka 



10 

tuloa tuottamattomat asiakkaat saadaan konvertoitua maksaviksi (Andersson 2009: 

251, Anderl ym. 2013). Markkinatutkimusyritys Gartner arvioi, että vain yksi 

kymmenestä tuhannesta mobiilisovelluksesta on taloudellisesti kannattavaa vuonna 

2018. On arvioitu, että viimeistään parin vuoden päästä noin 95 % 

mobiilisovelluksista ovat käyttäjille ilmaisia. (Gartner 2014.)  

Liiketoimintamalleista on tehty useita tutkimuksia, aihe on ollut erittäin suosittu ja 

käsitettä on käytetty keskusteluissa laajasti viime vuosikymmenien aikana (Zott ym. 

2011). Tutkijat eivät siltikään ole yksimielisiä siitä, mikä on liiketoimintamalli (Zott 

ym. 2011, Bertels, Koen & Elsum 2015). Tutkijoilla ei ole myöskään samanlaista 

ymmärrystä siitä, mistä elementeistä liiketoimintamalli muodostuu (Osterwalder ym. 

2005, Zott & Amit 2010, Zott ym. 2011, Bertels ym. 2015). Freemium-mallia on 

tarkasteltu sen tuottavuuden näkökulmasta laajasti kirjallisuudessa (Cheng & Tang 

2010, Arora 2014). Vaikka freemium-malli on ollut suosittu tutkimuksen kohteena ja 

sen hyödyt selviä, silti on heikko ymmärrys siitä, millainen freemium-

liiketoimintamalli on (Kumar 2014).         

1.2     Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millainen on freemium-

liiketoimintamalli. Freemium-liiketoimintamallin ymmärtämiseksi tutkimuksessa 

kuvataan freemium-liiketoimintamallin eri elementtejä. Lisäksi tutkimuksessa 

tehdään vertailua siitä, millä tavalla freemium-tyyppisten hyöty- ja viihdesovellusten 

liiketoimintamallit eroavat toisistaan. Tutkimusongelmaan etsitään vastausta 

seuraavan päätutkimuskysymyksen avulla:   

”Millainen on freemium-liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa?” 

Päätutkimuskysymykseen etsitään vastauksia kolmen eri alatutkimuskysymysten 

avulla. Päätutkimukseen vastatakseen tutkimuksen teoreettinen viitekehys on 

muodostettu ensimmäisen alatutkimuskysymyksen pohjalta. Ensin tulee selvittää, 

mistä osatekijöistä freemium-liiketoimintamalli muodostuu, jotta osataan kuvailla, 

millainen on freemium-liiketoimintamalli:  
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”Mistä elementeistä freemium-liiketoimintamalli muodostuu mobiilisovelluskonteks- 

tissa?” 

Toisessa alatutkimuskysymyksessä keskitytään liiketoimintaverkostossa toimijoihin, 

jotka ovat olennaisia freemium-liiketoimintamallin mobiilisovelluskontekstissa:  

”Millaisista toimijoista liiketoimintaverkostot muodostuvat mobiilisovelluskonteks- 

tissa?”  

Kolmas alatutkimuskysymys kokoaa yhteen muiden alatutkimuskysymysten tulokset, 

ja vertailua tehdään viihde- ja hyötymobiilisovellusten välillä:  

”Millaisia eroja freemium-tyyppisten viihde- ja hyötysovellusten liiketoimintamal- 

leissa voidaan havaita mobiilisovelluskontekstissa?” 

1.3     Käsitteiden määritteleminen 

Tässä osiossa esitellään lyhyesti tutkimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet, ja 

kerrotaan mitä näillä käsitteillä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan. Käsitteet tulevat 

syvemmin tutuiksi seuraavissa luvuissa.  

Mobiilisovelluksilla tarkoitetaan erilaisia apuohjelmia, joita käyttäjät voivat ladata 

älypuhelimiin (Purcell, Entren, Henderson 2010).  Mobiilisovellus palvelee käyttäjää 

tarjoten laajalti erilaista sisältöä elämään. Käyttäjät voivat hallita erilaisia päivittäisiä 

tehtäviä erilaisten mobiilisovellusten avulla (Eunice, Jhih-Syuan & Yongjun  2013). 

Puhelimen käytettävyyskapasiteetti laajenee, koska käyttäjä voi suorittaa 

sovelluksella tietynlaisia toimintoja. Älypuhelimen mobiilisovellus tarkoittaa 

loppukäyttäjää varten suunniteltua mobiilipalvelua, joka on muotoiltu puhelimen 

mobiilialustalle. (Purcell ym. 2010.)  

Tässä tutkimuksessa mobiilisovelluksilla tarkoitetaan palvelua, joka toimii 

mobiililaitteilla. Mobiileihin päälaitteisiin luetaan kännykät, tabletit, sekä kännykän 

ja tabletin välimuoto eli puhelin, jossa on erittäin suuri näyttö (Seppälä & Karhu 

2013). Mobiilipäätelaitteilla tarkoitetaan pienikokoista käteen hyvin asettuvaa 
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laitetta, jossa tietoa vastaanotetaan ja välitetään. Älypuhelin voidaan lukea jo 

tietokoneeksi, mutta puhelin on vain huomattavasti pienikokoisempi. Varsinaiset 

tietokoneet ja kannettavat tietokoneet rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Freemium tulee ilmainen ja premium sanojen yhdistelmästä. Freemium-

liiketoimintamallissa palvelu tarjotaan ilmaiseksi, mutta premiumia peritään 

edistyksellisimmistä ominaisuuksista, toiminnoista tai paremmasta palvelusta. (Liu 

ym. 2014.) Yleisen teoriakatsauksen perusteella käy ilmi, että freemium-käsitteellä 

voidaan tarkoittaa hinnoittelumallia, markkinointimallia ja liiketoimintamallia. Tässä 

tutkimuksessa freemium-mallilla tarkoitetaan sellaista liiketoimintaa, jossa 

peruspalvelu tarjotaan käyttäjälle ilmaiseksi. Asiakas voi kuitenkin halutessaan 

laajentaa palvelua lisäominaisuuksilla tai lisäpalveluilla maksaessaan saamastaan 

lisähyödystä. Freemium-malliksi luetaan myös palvelu, joka on käyttäjälle täysin 

ilmainen, jolloin palvelu rahoitetaan kolmansien osapuolien kautta esimerkiksi 

mainostuloilla.   

Liiketoimintamalli kuvaa sitä, miten yritys luo arvoa, välittää arvon ja konkretisoi 

arvon (Teece 2010). Liiketoimintamallilla on lukuisia erilaisia määritelmiä. 

Liiketoimintamalli voidaan ymmärtää yrityksen arkkitehtuurina (Timmers 1998), 

kuvauksena, tarinana (Margetta 2002) tai käsitteellisenä työkaluna (Osterwalder ym. 

2005). Tässä tutkimuksessa liiketoimintamallia tutkitaan käsitteellisen työkalun 

avulla, jossa apuna käytetään Osterwalderin ja Pigneurin (2010: 44) 

liiketoimintamallitaulukkoa.  

1.4     Tutkimuksen metodologia 

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, 

jotta saadaan syvällinen ymmärrys tutkimuskohteesta ja siihen liittyvästä ilmiöstä. 

Määrällisten tavoitteiden sijasta tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa halutaan 

ymmärtää kohteena oleva asiakokonaisuus tutkimuskysymyksen vastaukseen 

löytämiseksi (Heikkilä 1998: 16–17). Laadullinen tutkimus perustuu havaintojen 

toistettavuuteen ja siihen, että tutkimustulokset perustellaan (Koskinen, Alasuutari & 

Peltonen 2005: 30). Alasuutarin (1995: 74) mukaan teoreettinen viitekehys määrää 

sen, millainen aineisto on relevanttia kerätä, ja millaista menetelmää sen analyysissä 
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on kannattavaa käyttää. Kvalitatiivinen tutkimus toimii freemium-liiketoimintamallin 

kuvaamiseen kvantitatiivista paremmin, koska näin pystytään ymmärtämään 

laajemmin ja rikkaammin, millainen tutkittava ilmiö on. 

Tässä tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan yritysten näkökulmasta. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään haastattelemalla neljää ohjelmistoalalla 

toimivaa yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu osittain mobiilisovellusten 

tuottamiseen asiakkaille. Haastattelun avulla saadaan haastateltavilta laajoja ja 

monipuolisia vastauksia, jonka lisäksi saadaan syventäviä vastauksia mahdollisten 

lisäkysymysten avulla (Hirsjärvi & Hurme 1982: 35). Tutkimukseen valittujen 

haastateltavien kriteerinä on, että kehittäjien mobiilisovellukset perustuvat freemium-

liiketoimintamallille. Haastattelut toteutetaan puolistrukturoidun teemahaastattelun 

avulla, mikä antaa niin tutkijalle kuin haastateltavallekin oman vapauden 

haastatteluaineiston syntymiseksi. Puolistrukturoitu haastattelu antaa haastateltaville 

vapauden keskustella aiheista vapaasti. Strukturoituun menetelmään verrattuna 

puolistrukturoitu ei aseta haastattelulle kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä. 

Haastattelun aihepiirit ja teema-alueet ovat kuitenkin etukäteen mietittyjä. (Hirsijärvi 

& Hurme 1982 36.)    

Tässä tutkimuksessa käytettävä toiminta-analyyttinen tutkimusote käyttää 

aineistonkeruumenetelmänä haastatteluja, joita tukevat keskustelu ja havainnointi. 

Tutkijan ja tulkittavan vuorovaikutus, tiedon subjektiivisuus ja käsitteiden 

tulkinnallisuus ovat ominaispiirteitä tälle toiminta-analyyttiselle tutkimusotteelle.  

(Neilimo & Näsi 1980: 35.) 

Tutkimuksen kolmannen luvun lopussa esitetään teoreettinen viitekehys, jota 

muokataan empiirisessä osiossa haastatteluaineiston mukaisesti. Tämän tutkimuksen 

haastatteluissa ilmi tulleita tuloksia verrataan aikaisempiin aihetta käsiteltäviin 

tutkimuksiin. Tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää ilmiötä luomalla myös uutta 

teoriaa. Aineiston analyysi ei suoraan perustu pelkkään havainnointiin, vaan 

pohjautuu myös aiemmin esitettyyn teoriaan. Aineistolle tehdylle löydöksille etsitään 

tulkintojen tueksi teoriasta vahvistuksia. Tulokset muodostuvat abduktiivisesta 

päättelystä. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 99.)  
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1.5     Tutkimuksen rakenne 

Tässä tutkimuksessa aihetta käsitellään kuudessa pääluvussa. Johdantoluvun jälkeen 

esitellään lukijalle mobiiliekosysteemi ja mobiilisovellusten ekosysteemi. Luku 

auttaa ymmärtämään, millaiset toimijat mobiilisovelluksen liiketoimintamallin 

kannalta ovat olennaisia. Kolmannessa luvussa lukijalle selvitetään, mitä tarkoittavat 

liiketoimintamalli ja sen eri elementit. Lisäksi luvussa käsitellään, millainen on 

freemium-liiketoimintamalli, ja mitkä ovat freemium-liiketoimintamallin eri 

elementit. Luvun lopuksi esitellään tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

Neljäs luku johdattaa lukijan tämän tutkimuksen empiiriseen osioon, jossa ensin 

esitellään metodologiset valinnat ja tutkimusmenetelmiä. Viidennessä luvussa 

keskitytään aineiston analyysiin ja tutkimustuloksiin, jotka on esitetty myös tämän 

tutkimuksen muokatussa teoreettisessa viitekehyksessä. Kuudennessa luvussa 

vastataan tutkimuskysymyksiin, käsitellään teoreettisia ja liikkeenjohdollisia 

johtopäätöksiä, arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja rajoitteita, sekä esitellään 

jatkotutkimusehdotukset.  
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2! EKOSYSTEEMIT 

Seuraavissa kappaleissa selitetään, mitä tarkoitetaan mobiiliekosysteemeillä ja 

mobiilisovellusten ekosysteemeillä. Ensin perehdytetään lukija 

mobiiliekosysteemiin, joka käsittää laajemman verkoston liiketoimintaympäristössä. 

Tämä helpottaa ymmärtämään mobiilisovelluksen ekosysteemiä, joka on 

mobiiliekosysteemin alakäsite. Liiketoiminnan ekosysteemillä tarkoitetaan yhden 

päätoimijan tuotteiden tai palveluiden ympärille kasvavaa liiketoimintojen joukkoa. 

Päätoimijan johtamassa verkostossa luodaan arvoa yhdessä muiden toimijoiden 

kanssa (Dass & Kumar 2014).     

2.1     Mobiiliekosysteemi 

Mobiiliekosysteemillä tarkoitetaan monimutkaista tuotantoyritysten ja 

palveluntarjoajien verkostoa, jossa yhdessä tuotetaan runsaasti erilaisia tuotteita ja 

palveluita älypuhelimien ja -laitteiden käyttäjille (Hyrynsalmi ym. 2014). 

Mobiiliekosysteemi nähdään liiketoimintaympäristönä, johon kuuluu laitevalmistajia, 

alustan ja sovellusten kehittäjiä, palveluntuottajia, sekä operaattoreita (Holzer & 

Ondrus 2011, Karhu ym. 2014). Ala koostuu useista toimijoista, jotka toimivat eri 

arvoketjun osissa, ja joilla on oma tärkeä roolinsa (Barnes & Stuart 2002).  

Mobiiliekosysteemissä yksittäinen sovelluksen kehittäjä ja yritykset ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään, ja luovat liiketoimintaa yhdessä muiden yritysten 

kanssa laajemmin koko digitaalisessa ekosysteemissä (Holzer & Ondrus 2011). 

Applen ja Googlen tarjoamat jakelukanavat ovat mullistaneet mobiiliekosysteemin, 

jonka seurauksena loppukäyttäjien käyttötottumukset ja sovelluskehittäjien 

liiketoimintamallit ovat muuttuneet (Karhu ym. 2014, Hyrynsalmi ym. 2014).   

Heinäkuussa 2008 Apple toi ensimmäisenä markkinoille sovellusten kauppapaikan 

App Storen, joka toimii merkittävänä jakelukanavana tänäkin päivänä lukuisille 

mobiilisovelluksille iPhone-, iPad- ja Ipod Touch –päätelaitteilla (Seppälä 2013). 

Google julkaisi oman Google Play -jakelukanavan Android käyttöjärjestelmälle 

loppuvuodesta 2008. Myöhemmin vuonna 2010 Microsoft toi älypuhelimiin 

Windows Phone käyttöjärjestelmän. Tällä hetkellä suurimmat toimijat ovat Applen 

App Store ja Googlen Play Store, jotka tarjoavat ja ylläpitävät jakelukanavia, sekä 
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asettavat käyttöehdot palveluille (Tuanghung, Seung-Ryul, Hyunchul, Kee-Yung, 

Nam-Gyu. & Ji-Hwan 2014). Jakelukanavien ylläpitämistä rahoitetaan lisensseillä, 

joiden lisäksi maksullisten sovellusten myynnistä veloitetaan prosentuaalinen 

provisio (Robson, Farshid, & Bredican 2015). Jakelukanavat ovatkin mahdollistaneet 

kokonaan uuden toimialan, jossa mobiilisovellusten markkinat toimivat (Hyrynsalmi 

ym. 2014). 

Mobiilialustat ovat päälaitteiden käyttöjärjestelmiä, jotka tukevat erilaisia 

mobiililaitteita kuten älypuhelimia, tabletteja, televisiota (iOS ja Android), 

älysilmälaseja (Google lasit) ja älykelloja (Samsung Gear) (Karhu ym. 2014). 

Tunnettuja käyttöjärjestelmiä ovat muun muassa Applen iOS, Googlen Android, 

Nokian Symbian, Microsoftin Windows Phone ja Jollan Sailfish (Seppälä 2013).  

Sovelluksen tarjoajan yksi avainkumppaneista on verkko-operaattori, joka varmistaa 

riittävän palvelun laadun ja jatkuvan pääsyn palvelulle. Mobiilisovelluksen tarjoajat 

voivat olla myös laitteen valmistajan kumppaneita, ja näin varmistavat yhdessä 

palveluiden yhteensopivuuden. Laitteenvalmistaja ja mobiilisovelluksen 

palveluntarjoaja ovat niin sanottuja myyntikumppaneita, jotka vahvistavat toistensa 

brändiä. (Camponovo & Pigneur 2003.) 

Applen ja Googlen tulo älypuhelinmarkkinoille on tuonut muutoksia perinteisiin 

liiketoimintamalleihin, sillä nyt myös useilla pienillä yrityksillä on pääsy alalle 

(Seppälä 2013, Arora 2014). Suurimman osan mobiilipalveluista tuottavat pienet 

startup-yritykset, jotka ovat tuoneet markkinoille valtavasti uusia mobiilisovelluksia 

viimeisen viiden vuoden aikana (Arora 2014, Robson ym. 2015). 

Mobiilisovelluksien kehittämistyössä voi olla mukana yksittäisiä toimijoita ja 

freelancereita (Holzer & Ondrus 2011). Pienten yritysten on suhteellisen helppo 

aloittaa yrittäminen mobiilialalla, ja lisäksi ala tarjoaa helpon pääsyn käsiksi suuriin 

asiakasrajapintoihin. Yli 78 prosenttia mobiilisovelluksista ovat pienten yritysten 

tarjoamia palveluita. (Godfrey, Reed & Herndon 2012.)  
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2.2     Mobiilisovellusten ekosysteemi 

Hyrynsalmen ym. (2014) mukaan mobiilisovellusten ekosysteemiin kuuluvat 

mobiilisovelluksen kehittäjät ja mobiililaitteiden omistajat, jotka kaikki ovat 

yhteydessä toisiinsa alustan ja sen markkinapaikan kautta. Manikasin ja Hansenin 

(2013) mukaan koko ekosysteemiä organisoivat lähes yksinään Google, Microsoft ja 

Apple, jotka ylläpitävät koko markkinoita. Mobiilisovelluksen ekosysteemiä voidaan 

kuvailla virtuaalisena markkinapaikkana, jossa maantieteellisestä sijainnista 

riippumattomasti yksilöt ja yritykset voivat luoda yhteyden toisiinsa. Ekosysteemin 

ominaispiirteitä ovat informaation kulkeminen, keskinäinen vuorovaikuttaminen ja 

kasvava nopeus. (Zott ym. 2011.)  

Mobiilisovelluksen jakeluprosessi yksinkertaisesti muodostuu siitä, että aluksi 

sovellus kehitetään ja tuodaan markkinoille, jonka jälkeen asiakas ostaa, ja käyttää 

sovellusta laitteellaan (Holzer & Ondrus 2011). Erilaiset mobiilisovelluskaupat 

toimivat sovellusten jakelukanavina ja linkkinä sovellusten kehittäjien ja 

loppukäyttäjien välillä (Bergvall ym. 2013, Lee & Raghu 2014).  

Mobiilisovellusten markkinamekanismi toimii kaksipuoleisilla markkinoilla. 

Ekosysteemin välillä vallitsee verkostovaikutus, joka hyödyttää sidosryhmiä eri 

tavalla. Mitä enemmän käyttäjiä on käyttöjärjestelmällä, sovelluskaupalla tai 

laitteella, sitä houkuttelevampana sovellusten kehittäjät kokevat myös samaisen 

alustan, laitteen tai sovelluskaupan. Esimerkiksi sovelluksen kehittäjille on 

kannustavampaa julkaista sovellus suosituimmalla laitteella, jossa on suosituin 

käyttöjärjestelmä, ja tällä tavoin yltää käsiksi suuriin asiakasrajapintoihin. Samalla 

kasvaa mobiilisovellusvalikoima, mikä houkuttelee jälleen enemmän käyttäjiä 

puoleensa. Mobiilisovellusten toimialalla on havaittavissa myös samaa sidosryhmää 

hyödyttävä verkostovaikutus. Mitä enemmän jollekin mobiilialustalle on julkaistu 

sovelluksia, sitä kannustavampaa on kuluttajille ostaa kyseisellä alustalla toimiva 

laite. Laitevalmistajat saavat kaupaksi laitteen ja operaattorit liittymät 

datapaketteineen. (Holzer & Ondrus 2011.)  

Mobiilisovellukset tarjoavat välittömän pääsyn palveluihin, ja mahdollistavat 

vuorovaikuttamisen yrityksen ja käyttäjän välillä sitomatta aikaan tai paikkaan 
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(Eunice ym. 2013). Mobiilisovellus eroaa yleisestä ohjelmistosta niin, että sovellus 

on optimoitu kosketusnäyttöiselle mobiililaitteelle. Mobiilisovelluksen muotoilu on 

suunniteltu pääosin henkilökohtaista käyttöä varten. Mobiilisovellus on ladattavissa 

mobiililaitteelle suoraan mobiilisovelluskaupasta, jossa käyttäjät voivat arvostella ja 

pisteyttää mobiilisovelluksia. (Liu ym. 2014.)  

Muretan (2012: 41–42) jaottelee App Storen sovellukset kahteen ryhmään: 

viihdesovelluksiin ja hyötysovelluksiin. Viihdesovellusten tarkoituksena on 

hauskuuttaa ihmisiä, ja niillä saa ajan kulumaan nopeasti. Pelit luokitellaan tähän 

kategoriaan. Hyötysovellusten tarkoituksena puolestaan on tehdä käyttäjän elämästä 

helppoa, ja askareiden tekemisestä mukavaa.  

Kuvioon 1 on kuvattu mobiilisovelluksen liiketoimintaympäristö 

mobiiliekosysteemissä. Kuvion keskiössä on mobiilialusta, joka on hallitseva linkki 

mobiilisovelluskehittäjien, laitevalmistajien, operaattoreiden ja loppuasiakkaiden 

välillä. Palveluntarjoaja valitsee, minkä laitteiden alustoille mobiilisovellus 

kehitetään. Mobiilisovellusten kehittäjät tuottavat mobiilialustoille sovelluksia 

yhdessä kolmansien osapuolien kanssa. Kehittäjät maksavat mobiilisovelluksen 

julkaisemisesta mobiilialustan sovelluskaupalle lisenssimaksun ja myyntiprovision. 

Vastaavasti mobiilialustoilla olevien käyttäjien suuruus vaikuttaa osaltaan mainos- ja 

myyntituloihin. 

Mobiilialustat toimivat eri laitteissa. Android-käyttöjärjestelmällä on useita 

laitevalmistajia, kun taas Apple tuottaa itse omat laitteensa. Operaattorit vastaavat 

palveluiden jakelun onnistumisesta tarjoamalla tiedonsiirtoverkon ekosysteemille. 

Samalla operaattorit hoitavat myös osan mobiilisovelluksen veloituksesta 

kuluttajalta. Sovelluskaupan käyttäjämäärät vaihtelevat mobiilialustoista riippuen. 

Mitä enemmän mobiilialustalla on käyttäjiä, sitä houkuttelevampaa sovelluksia on 

julkaista kyseenomaiselle alustalle. Vastaavasti käyttäjät hyötyvät, kun puhelin 

toimii sellaisella mobiilialustalla, jonne mobiilisovelluksia kehitetään jatkuvasti.  

Kuvion keskipiste esittää mobiilialustaa ja mobiilisovelluskauppaa, jotka rakentuvat 

koko ekosysteemin keskiöön, ja toimivat ekosysteemin organisoijana. Mobiilialustan 

ja sen kauppapaikan ympärille rakennetun ekosysteemin merkitys on kasvanut. 
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Sovellusten kehittäjän tehtävänä on miettiä, mitä alustoja he tukevat, jotta 

saavutettaisiin parhain tuotto ja suurin käyttäjäkunta. Mobiilialusta ja sen 

sovelluskauppa ovat mobiilisovelluksen julkaisemisen kannalta merkittävässä 

roolissa jakelunkin kannalta. Tämän vuoksi tässä kuviossa 1 mobiilialusta ja 

sovelluskauppa nähdään kaavion keskellä. Malli kuvaa sitä, miten toisistaan 

riippuvat toimijat tuodaan yhteen mobiilialustan kautta mobiiliekosysteemin 

arvoketjussa.  

 

 

Kuvio 1. Mobiilisovelluksen liiketoimintaympäristö mobiiliekosysteemissä.  
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3! LIIKETOIMINTAMALLIT  

Seuraavat kappaleet syventävät liiketoimintamallia käsittelevään teoriaan, joka luo 

perustan tälle tutkimukselle, ja muodostaa tämän tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen teorialuvun lopuksi. Ensin kuvaillaan liiketoimintamallikäsite teoriassa 

erilaisista näkökulmista, jonka jälkeen selitetään freemium-käsite, ja kuvaillaan 

tarkemmin freemium-liiketoimintamallin elementit. 

3.1     Liiketoimintamalli käsitteenä 

Liiketoimintamallin käsite on ensimmäisen kerran ilmestynyt tieteellisissä 

tutkimuksissa vuonna 1960, jonka jälkeen käsitettä on käytetty yleisissä 

keskusteluissa laajasti yritysmaailmassa (Osterwalder ym. 2005, Teece 2010, Zott 

ym. 2011, Lyubareva ym. 2014). Akateemisissa tutkimuksissa liiketoimintamallille 

ei ole yhtä ainoaa yleisesti hyväksyttävää määritelmää, ja tieteelliset keskustelut 

liiketoimintamallin ympärillä ovatkin vaihdelleet paljon viime vuosikymmeninä 

(Camponovo & Pigneur 2003, Zott ym. 2011). Terminologia aiheuttaa usein 

hämmennystä, koska samasta asiasta puhuttaessa käytetään käsitteitä strategia, 

liiketoimintakonsepti, ansaintamalli ja taloudellinen toimintamalli. Lisäksi 

liiketoimintamalliin liitetään lukuisia useita muita käsitteitä (Morris, Schindehutte & 

Allen 2005). Morris ym. (2005) ja Amit ym. (2010) kohtaavat tutkimuksissaan 

erilaisia määritelmiä liiketoimintamallille, mikä aiheuttaa merkittävän haasteen luoda 

yksioikoinen kaavio liiketoimintamallin eri elementeistä. Tutkijat ovat tarkastelleet 

liiketoimintamallia eri näkökulmista, ja tästä syystä liiketoimintamalli käsitteenä on 

hyvinkin laaja (Shafer, Smith & Linder 2005).   

Liiketoimintamalli osoittaa logiikan ja antaa tietoa siitä, kuinka yritystoiminta luo ja 

välittää arvoa asiakkaalle. Liiketoimintamalli auttaa myös hahmottamaan mistä 

yrityksen liikevaihto syntyy, ja millainen on yrityksen kustannus- ja tuottorakenne. 

Teece 2010.) Liiketoimintamallin suunnittelu on avainasia vasta alkaneelle 

yritystoiminnalle. Yksi ehkä haasteellisempia tehtäviä johdolla on kyetä ajattelemaan 

liiketoimintaa uudelleen ajan muutoksiin sopeutuen, ja varmistaa näin liiketoiminnan 

kannattavuus myös tulevaisuudessakin (Zott & Amit 2010). Perinteisen 

liiketoimintamallin ajatuksena on, että arvoa luodaan määrittelemällä keskeisimmät 
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toiminnot raaka-ainetuotannon ja loppukäyttäjän välillä. Yritys tuottaa voittoa eli 

konkretisoi arvon, kun synnytetään ainutlaatuisia resursseja ja pääomaa. (Lyubareva, 

ym. 2014.)   

Internetin käytöstä on tullut ihmiselle arkipäiväinen askare niin vapaa-ajan kuin työn 

saralla. Informaatiopalveluiden kuluttaminen on kasvanut merkittävästi, ja oleellista 

onkin tarkastella kuinka yritys välittää arvoa asiakkaalle, ja kuinka se konkretisoi 

välittämänsä arvon informaatiopalveluiden liiketoiminnassa. Haasteita 

informaatiopalveluiden liiketoimintaan tuo se, että nykyään käyttäjät usein odottavat 

saavansa palvelun käyttöön ilman veloitusta. Informaatioteknologia-alalla on 

huomattu haasteita myös tuotteiden hinnoitteluissa. Liiketoimintamallin tekijöiden 

osalta on myös tärkeää selvittää, mikä on toimiva ansaintalogiikka 

informaatiohyödykettä tarjoavalla yrityksellä. (Teece 2010.)  

3.2     Liiketoimintamallin elementit kehyksenä liiketoimintamalliajattelulle 

Osterwalderin ym. (2005) mukaan liiketoimintamalli on ajatuksellinen työkalu, joka 

koostuu erilaisista elementeistä ja niiden suhteesta toisiinsa. Shafer ym. (2005) ovat 

myös analysoineet omassa tutkimuksessaan erilaisia määritelmiä 

liiketoimintamallille, ja ovat yhtä mieltä siitä, että liiketoimintamalli koostuu 

erilaisista elementeistä ja rakennuspalikoista.  

Zott & Amit (2010) ehdottavat liiketoimintamallin perustuvan kahteen muuttujaan, 

jotka liiketoimintamallia implementoidessa tulee huomioida. Ensinnäkin täytyy 

suunnitella liiketoiminnan osatekijät: sisältö, rakenne ja hallinto. Nämä osatekijät 

määrittävät, mistä toiminnoista yritystoiminta muodostuu. Sisältö määrittää, mitä 

toimintoja tarvitaan, kun taas rakenne määrittää, kuinka toiminnot yhdistetään. 

Lopulta hallinto määrittää toimintojen suorittajat ja suorituspaikan. Johnsonin, 

Christensenin ja Kagermannin (2008) mukaan liiketoimintamalli koostuu neljästä 

toisiaan yhdistävistä tekijöistä, jotka toisiinsa kytkeytyessä luovat ja välittävät arvoa: 

asiakas, arvolupaus, tuottomalli, avainresurssit ja avainprosessit. Morris (2005) 

kuvaa liiketoimintamallia tiiviiksi esitykseksi siitä, miten päätöksenteon yhteydessä 

olevat muuttujat, kuten strategia, arkkitehtuuri ja talouden asiat, liitetään yhteen 

menestyksekkään ja kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi. Chesbroughin ja 
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Roosenbloomin (2002) mukaan liiketoimintamalli on oivaltava logiikka, jossa 

yhdistyvät tekninen potentiaali ja taloudellisen arvon toteutus. Hyvän 

liiketoimintamallin tulee vastata kysymyksiin, ketkä ovat asiakkaita, ja mikä on arvo 

asiakkaalle. Jokaisen johtajan tulee ymmärtää, miten yritys tekee rahaa, mikä on 

taustalla oleva taloudellinen logiikka, joka selittää kuinka välitetään arvoa 

asiakkaalle sopivin kustannuksin. (Margretta 2002.) 

Vaikka perinteisen liiketoimintamallin soveltaminen ei aina ole paras mahdollinen 

käytännön kannalta eri aloilla, ovat aikaisemmat tutkimukset varsin samaa mieltä 

siitä, että malli koostuu seuraavista elementeistä: arvon luominen, arvon välittäminen 

ja arvon konkretisointi (Osterwalder ym. 2005, Teece 2010). Arvoa luomalla ja 

välittämällä asiakkaalle pyrkii yritys synnyttämään liikevoittoa. Yrityksen valitsema 

liiketoimintamalli voi olla ratkaiseva kilpailuedun lähde. Muista erottuva, toimiva ja 

vaikeasti jäljiteltävissä oleva liiketoimintamalli synnyttää todennäköisimmin 

yritykselle tuloa. (Teece 2010.) Arvon luominen on yksi liiketoimintamallin 

ydinelementeistä, ja arvon luomisen käsite linkittyy vahvasti 

liiketoimintamalliajatteluun (Shafer ym. 2005, Morris ym. 2005). Hyvän 

liiketoimintamallin luominen vaatii yrittäjiltä ja johtajilta laajaa ymmärrystä 

käyttäjien tarpeista. Lisäksi tulee analysoida koko arvoketju, jotta ymmärretään, 

kuinka arvoa luodaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti (Teece 2010).  

Liiketoiminnalle tärkeät toiminnot voidaan suorittaa itse tai ulkoistaa verkostossa 

oleville avainkumppaneille (Osterwalder ym. 2005). Lyubarevan ym. (2014) jakavat 

heidän tutkimuksessaan liiketoimintamallin kolmeen osatekijään: arvonluontiin, 

arvon konkretisointiin ja arvon verkostoon. Arvon luominen ja sen konkretisointi 

tapahtuu arvoverkossa, johon kuuluvat asiakkaat, toimittajat, kumppanit, 

jakelukanavat ja laajemmin yrityksen omat resurssit.  

Avainresurssit ovat yrityksen tarvitsemia voimavaroja, joita tarvitaan arvolupauksen 

toimittamiseen asiakkaalle (Osterwalder ym. 2005). Avainresurssit ovat taloudellisia, 

fyysisiä ja henkisiä voimavaroja. Fyysiset resurssit voivat olla esimerkiksi 

tuotantolaitoksia, rakennuksia, koneita ja erilaisia it-laitteita. Aineettomat resurssit 

liitetään yleensä brändiin, patentteihin, tekijänoikeuksiin, kumppanuuksiin ja 

asiakasrekisteriin. Henkisiin voimavaroihin luetaan ihmiset, joilla on oma osaaminen 
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ja tietotaito. (Dubosson-Torbay, Osterwalder & Pigneur 2002.) Barneyn (1991) 

mukaan pysyvä kilpailuetu saavutetaan, kun resurssit ovat heterogeenisiä, vaikeasti 

kopioitavissa ja siirrettävissä. Verkostotaloudessa yritykset keskittyvät omaan 

ydinosaamiseensa, ja erottelevat heidän toiminnastaan sellaisia resursseja ja pääomia, 

jotka eivät kuulu omaan liiketoiminnan ytimeen. (Dubosson-Torbay ym. 2002.)     

Avaintoimintoja tarvitaan arvolupauksen toteuttamiseksi (Osterwalder ym. 2005). 

Arvon luonti ja sen konkretisointi heijastuu kahteen olennaiseen toimintoon, joita 

kaikilla yrityksillä täytyy olla pysyäkseen toimintakykyisinä. Ensinnäkin jokaisen 

yrityksen tulee hyödyntää ydinosaamista ja toisekseen pyrkiä sellaisiin toimintoihin, 

joilla erottautua kilpailijoista. Zotin ja Amitin (2010) mukaan toiminnot ovat 

keskenään toisistaan riippuvaisia, ja yritysjohdon tehtäväksi jää määrittää, kuinka 

nämä toiminnot rakentuvat ja linkittyvät yhteen. Yritysjohtajien täytyy myös päättää, 

mitä tehdään itse, millainen on muiden sidosryhmien rooli yrityksen 

liiketoiminnassa. Samoin tulee määritellä yrityksen potentiaaliset toimittajat, 

kumppanit ja asiakkaat. Digitaalisessa ympäristössä palvelun sisältö voi tulla 

ulkopuoliselta toimijalta tai se voi olla itse tuotettua. Lisäksi käyttäjät voivat 

osallistua sisällön tuottamiseen. (Lyubareva ym. 2014.) Facebook on hyvä esimerkki 

siitä, kuinka käyttäjät osallistuvat itse sisällön tuottamiseen, ja tällä tavalla luovat 

arvoa palvelulle.  

Yritys täyttää asiakkaan tarpeet ratkaisemalla asiakkaan ongelman arvolupauksen 

kautta. Liiketoiminnan olemassaolon yhtenä ydinedellytyksenä on määrittää, mikä on 

yrityksen arvolupaus asiakkaalle (Osterwalder ym. 2005, Morris ym. 2005). 

Arvolupauksen määrittää se, millainen tuote- tai palvelun tarjonta yrityksellä on, ja 

millä ratkaisulla yritys pyrkii vastaamaan asiakkaan tarpeeseen (Osterwalder ym. 

2005). Arvolupauksen tarkoituksena on edistää myyntiä osoittamalla ja esittämällä 

palvelun hyödyt ja oman tarjoaman paremmuus asiakkaalle. Yrityksen tulee 

muotoilla liiketoiminta arvoa luovalla tavalla, jotta se voidaan välittää asiakkaille. 

Asiakkaan tarpeet täytetään ja ylitetään. Yritys tuottaa voittoa kun asiakkaan 

arvolupaus täytetään (Zott & Amit 2010). Uuden palvelun luominen tai arvon 

synnyttäminen liiketoiminnassa uudella tavalla ovat asioita, jolla voidaan saada 

merkittävästi kilpailuetua (Amit & Zott 2001).  
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Informaatiohyödyke on kaikkea, mitä voidaan tarjota digitaalisessa muodossa 

käyttäjälle. Useat informaatiohyödykkeiden tarjoajat olettavat, että heidän tuote on 

vastoin talouden sääntöjä, ja että ne koskisivat vain aineellisia, käsin kosketeltavissa 

olevia tuotteita. Informaatiohyödykkeet ovat kuitenkin samojen markkinoiden ja 

kilpailullisten voimien alaisuudessa kuin mitkä tahansa muutkin hyödykkeet. Niiden 

menestyminen markkinoilla on riippuvainen tuotejohtamisen taidoista. Yrityksen 

täytyykin ymmärtää täysin asiakkaan tarve, pystyä erottautumaan kilpailijoista ja 

kehittämään ja toteuttamaan haluttua asemaa ja hintastrategiaa. (Shapiro & Varian 

1998.)   

Arvolupaus toimitetaan asiakkaalle viestintä-, jakelu- ja myyntikanavien kautta 

(Osterwalder ym. 2005). Arvoa välittääkseen tulee tehdä päätös siitä, miten palvelu 

toimitetaan, ja millä tavalla tarjoama on asiakkaalle saatavissa (Morris ym. 2005).    

Asiakassuhteilla tarkoitetaan suhdetta yrityksen ja asiakkaan tai tiettyjen 

asiakassegmenttien välillä (Osterwalder ym. 2005). Yrityksen on selvitettävä, kenelle 

arvoa luodaan eli kenelle yritys myy, ja missä arvoketjun osassa toimitaan. Se, 

millainen asiakas on, missä asiakas maantieteellisesti vaikuttavaa, ja miten asiakas 

haluaa, että hänen kanssaan ollaan yhteydessä, vaikuttaa merkittävästi yrityksen 

järjestäytymiseen, resursseihin, ja siihen millä tavalla myydään (Morris ym. 2005.)  

Asiakassegmentit: Liiketoimintamallin yksi tärkeä osatekijä on asiakassegmentointi, 

joka määrittelee, kenelle arvolupaus toimitetaan. Yritys palvelee yhtä tai useampaa 

asiakassegmenttiä. (Osterwalder ym. 2005.) Elektronisessa liiketoimintamallissa 

segmentointia helpottaa se, että käyttäjästä yleensä kerätään tietoja, ja saatua tietoa 

hyödynnetään asiakkaiden tunnistamiseen, tarpeiden täyttämiseen ja markkinoinnin 

parempaan kohdentamiseen. (Eunice ym. 2013, Amit & Zott 2001.) 

Kaikki nämä edellä mainitut tekijät aiheuttavat kustannuksia ja muodostavat 

kustannusrakenteen liiketoiminnalle (Osterwalder ym. 2005). Kustannuksia voidaan 

minimoida, kun yritys keskittyy sen ydinosaamiseensa ja luottaa partneriverkostoon 

(Dubosson-Torbay ym. 2002).  
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Ansaintalogiikka syntyy onnistuneesta arvolupauksen välittämisestä asiakkaalle 

(Osterwalder ym. 2005). Koko liiketoimintamallin ytimessä on ansaintalogiikka, joka 

määrittää yrityksen tavan tehdä liiketoiminnalla rahaa. Yrityksen kannattavuuteen 

vaikuttavat muun muassa kustannusrakenne, millainen volyymi tuotteilla on, millä 

katteilla tuotteita tai palveluita myydään, sekä millainen on yrityksen ansaintamalli ja 

hinnoittelu. (Morris ym. 2005.) Liiketoimintamallin suunnittelussa tulee määrittää 

ansaintalogiikka, joka myös ottaa huomioon strategian hinnoittelulle Zott & Amit 

2010). Perinteinen liiketoimintamalli pohjautuu usein yksittäiseen liikevaihtomalliin. 

Nykyään kuitenkin valtaosa digitaalisista liiketoimintamalleista kasvattaa kassavirtaa 

uudentyyppisillä keinoilla. Perinteisen ansaintamallin sijaan yrityksen ansainta tulee 

tilauksista, mainoksista, käyttömaksuista ja ilmaista sisältöä rajoittavista premium-

palveluista. (Lyubareva ym. 2014.) 

Tässä tutkimuksessa käytetään Osterwalderin ja Pigneurin (2010: 44) yhdeksästä 

lohkosta koostuvaa liiketoimintamallikaaviota apuna hahmottamaan 

liiketoimintamallin eri elementtejä. Tähän tutkimukseen valittiin Osterwalderin ja 

Pigneurin (2010: 44) liiketoimintamallikaavio teoreettisen viitekehyksen pohjaksi, 

koska kaavio on erityisen tunnettu ja laajalti hyödynnetty niin tutkijoiden kuin 

yritysten keskuudessa. Osterwalder (2010: q15) myös itse toivoo, että 

liiketoimintamallin kuvaamiseen käytettäisiin heidän mallinnusta, koska 

liiketoimintamallista puhuminen olisi selkeämpää ja määritelmä vakiintuisi. 

Osterwalderin ym. (2005) liiketoimintamallikaavio kuvaa yrityksen toimintalogiikan 

ja sen, kenelle arvoa luodaan asiakassegmenteittäin. Mallista käy ilmi yrityksen 

rakenne ja avainkumppanit, jossa luodaan ja välitetään arvoa yhdelle tai useammalle 

asiakassegmentille liikevaihtoa synnyttämään. Osterwalderin ym. (2005) 

liiketoimintamallikaavio kuvaa tiivistetysti, millaisia ovat yrityksen infrastruktuuri, 

tarjoama, asiakkaat ja taloudellinen elinkelpoisuus.  
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Kuvio 2. Liiketoimintamallin elementit mukauttaen (Osterwalder & Pigneur 2010: 44).  

Seuraavissa kappaleissa määritellään freemium-käsite, jonka jälkeen selitetään 

freemium-liiketoimintamalliin olennaisesti kuuluvia elementtejä.   

3.3     Freemium-liiketoimintamalli 

Freemium-termiä käytti ensimmäisen kerran Fred Wilson (2006) blogissaan, kun hän 

yhdisti termit ilmainen ja premium. Freemium-mallissa käyttäjät saavat sovelluksen 

tai ohjelman perustuotteet käyttöön ilmaiseksi. Käyttäjät voivat halutessaan rikastaa 

perustoimintoja maksamalla korvauksen parannellusta versiosta. Freemium-strategia 

perustuu siihen, että yritys tarjoaa jonkin ominaisuuden suhteen rajoitettua palvelua 

ilmaiseksi, ja asiakas halutessaan maksaa lisäarvoa tuottavista lisäominaisuuksista 

saadakseen sovellukseen enemmän sisältöä tai toiminnoiltaan täysin kattavan 

premium-version. (Kumar 2014, Liu ym. 2014.) 

Niculescun ja Wun (2011) mukaan freemium-mobiilisovelluksen ilmaista versiota 

voidaan rajoittaa ajan tai ominaisuuksien mukaan. Ominaisuuksiltaan rajoitettu 

sovellus on toiminnoiltaan köyhempi kuin täysversio. Aikarajoitteista 

kokeiluversiota (trial) voidaan käyttää ilmaiseksi määrätyn ajan, jonka jälkeen 

palvelun käyttö maksaa. Molemmista näistä on myös mahdollista toteuttaa 
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hybridimalli, jonka ensimmäinen versio on ilmainen, ja päivitetty versio on 

maksullinen. Lisäksi freemium-sovellus voi sisältää kaikki ominaisuudet ilmaiseksi, 

mutta sovelluksen saatavuus on aikarajoitettu.  

Vannieuwenborg, Mainil, Verbrugge, Pickavet & Colle (2012) selittävät freemium-

mallin perustuvan johonkin kolmesta seuraavista: sovelluksen sisällä tehdyt ostot-, 

mainos- tai freemium-malliin. Sovelluksen sisällä tehdyt ostot -mallissa sovellus 

itsestään on ilmainen ja lisäsisältö voidaan ostaa sovelluksen sisällä. Mainosmallissa 

sovellus on käyttäjälle ilmainen, mutta samalla sisältää mainoksia synnyttääkseen 

yritykselle tuloja. Liun ym. (2014) ja Vannieuwenborgin ym. (2012) mukaan 

freemium-malli on puolestaan käyttäjille kokonaan ilmainen. Tyypillisesti siihen 

kuuluu myös maksullinen premium-versio. Ilmainen versio on toiminnoiltaan 

rajallinen ja yleensä myös sisältää mainoksia, siinä missä premium-versio sisältää 

kaikki toiminnot ilman mainoksia. Liun ym. (2014) mukaan freemium-

mobiilisovellus voi olla myös sellainen, jossa asiakas voi rikastaa sovellusta 

ostamalla lisää sisältöä tai palveluita sovelluksen sisältä tai maksua vastaan saada 

lisää pelikenttien tasoja.  

Pelialan liiketoimintamallit ja teknologiat ovat muuttuneet paljon viime vuosina. 

Digitaaliseen jakeluun siirtyminen, mobiilialustojen kehittyminen, sosiaalinen media, 

sekä pelillisten sovellusten ja peliteknologien yhdistyminen ohjelmistopohjaiseen 

liiketoimintaan tuovat uusia haasteita. Lisäksi muutokset pelaajien sukupuoli- ja 

ikäjakaumassa sekä ansainta- ja jakelulogiikassa luovat uudenlaisia 

liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. (Hiltunen, Latva & Kaleva 2013.) 

Mobiilipeleissä on muutaman vuoden aikana käytetty erilaisia ansaintamalleja. Nyt 

liikevaihdolla mitattuna vallitsevin on free-to-play, jossa pelissä etenemistä voi 

nopeuttaa rahalla. (Kauppalehti 2015: 14.) 

Erityisesti ohjelmisto-startupit ja älypuhelinsovellusten kehittäjät ovat nähneet 

freemium-liiketoimintamallissa valtavan taloudellisen markkinapotentiaalin (Holzer 

& Ondrus 2011, Kumar 2014, Arora 2014). Freemium-liiketoimintamalli on 

yritykselle menestys, kun käyttäjämäärät saadaan pidettyä suurina ja käyttäjistä 

aiheutuvat kustannukset alhaisina. Freemium-liiketoimintamallia voidaan pitää 

suurena riskinä yrityksille, mutta se voi olla tuottava niille, joilla on tarjota 
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oikeanlainen tarjoama asiakkaille. Parhaat freemium-mallit ovat sellaisia, jotka 

osaavat tuottaa arvoa ilmaiseksi erittäin suurelle osalle kuluttajista. (Kumar 2014.)  

3.1.1! Asiakkaan sitouttaminen 

Jokainen yrittäjä toivoo menestystarinaa, mutta totuus on kuitenkin se, että 76 % 

mobiilisovelluksista menettää heidän asiakkaansa ensimmäisen kolmen kuukauden 

aikana. Kysymys kuuluukin, kuinka rakennetaan sellainen mobiilisovellus, joka 

vetää puoleensa lojaaleja asiakkaita, jotka ovat tukijalkoja koko yrityksen 

liiketoimintamallille. (Wang 2012.)    

Digitaalisessa liiketoiminnassa arvoa luodaan asiakkaalle parantamalla jatkuvasti 

käyttäjäkokemusta, mistä seuraa se, että asiakkaat ovat motivoituneita ja sitoutuneita 

palvelun uudelleen kuluttamiselle. Yritys pyrkii kasvattamaan asiakkaan 

maksuhalukkuutta ja samalla pienentämään asiakkaista koituvia 

vaihtoehtoiskustannuksia. Sitouttamisella estetään asiakkaan tai strategisen 

yhteistyökumppanin siirtyminen kilpailijan asiakkaaksi. Sitouttamisilmiötä voidaan 

tarkastella useasta eri näkökulmasta. Sitouttamiseen liittyvät lojaalisuuden 

kasvattaminen, luottamuksen lisääminen turvallisuuden kautta, asiakaspalvelu, 

kustomointi ja personalisointi. Lisäksi verkostovaikutus luo arvoa asiakkaalle, eli 

mitä enemmän palvelulla on käyttäjiä, sitä houkuttelevampi palvelu on. (Amit & Zott 

2001.)   

Yrityksen strateginen pääoma, kuten brändin nimi, ja ostajan ja myyjän välinen 

luottamus, johtavat molemmat asiakkaan sitouttamiseen (Amit & Zott 2001). Useat 

yritykset rakentavat aktiivisesti ostajan ja myyjän välistä luottamusta luomalla 

turvallisuuteen liittyviä suosituksia ja ohjeita tuotteelle tai palvelulle. Tämä voi 

sovelluksessa olla esimerkiksi yksityiskohtainen kuvaus turvallisuuteen liittyvistä 

ominaisuuksista tai informatiivinen ja käytännönläheinen kuvaus yksityisyyden 

suojaamisesta. (Hyrynsalmi ym. 2014.)   

Turvallisuusominaisuuksien lisäksi yritys voi sitouttaa asiakkaita tuomalla palveluun 

mukaan vuorovaikutukseen liittyviä ominaisuuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat 

Facebook ja Twitter, jotka tarjoavat asiakkailleen useita tapoja olla yhteydessä niin 
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palveluntarjoajaan kuin myös muihin käyttäjiin. (Hyrynsalmi ym. 2014.) Lisäksi 

yhtenä hyvänä keinona säilyttää asiakkuus on palkita toistuvasta asiakassuhteesta 

esimerkiksi erilaisilla bonuksilla ja palkinnoilla (Storbacka, Blombqvist, Dahl & 

Haeger 1999: 98).  

Palvelun kustomointi on yksi tärkeä osa arvolupausta (Dubosson-Torbay ym. 2002). 

Asiakkaalle kustomoitu ja personalisoitu palvelu parantaa palvelun käyttökokemusta 

kasvattaen halukkuutta pysyä asiakkaana. Tutkimuksen mukaan sähköisessä 

liiketoiminnassa asiakassuhteen säilymistä edistetään kustomoiduilla tuotteilla, 

palveluilla ja informaatiolla, jolloin yksilön tarpeet on huomioitu usealla eri tavalla. 

(Amit & Zott 2001.) Esimerkiksi viestipalveluja tarjoava WhatsApp-mobiilisovellus 

tarjoaa asiakkaille viestintäsovelluksen, jossa palvelun taustakuvan voi kustomoida 

haluamansa näköiseksi (Hyrynsalmi ym. 2014).  

Useat palveluntarjoajat käyttävät hyväksi asiakasdataa, jotta tuote tai palvelu 

pystytään personalisomaan käyttäjälle. Asiakasdataa kerätään muun muassa 

klikkauksista ja viimeisimmistä ostoksista. Asiakasdatan avulla asiakkaalle pystytään 

räätälöimään houkutteleva julkisivu, tai kohdentamaan juuri asiakasta kiinnostavia 

mainoksia. Lisäksi ristiin myynnillä tuotteen x lisäksi myös tuote y saadaan 

kaupaksi, jolloin saadaan kasvatettua kokonaismyyntiä. (Amit & Zott 2001.) Ristiin 

myynnissä hyödynnetään usein klikkausdataa ja asiakkaan aiempia ostoksia, jolloin 

asiakkaalle osataan tehokkaasti kohdentaa lisätuotteita. Ristiin myynnissä tuotteet 

ovat usein yhteensopivia, oheistuotteita tai muuten samankaltaisia. Virtuaalinen 

kaupankäynti mahdollistaa myös virtuaalisten yhteisöjen syntymisen, joka sitouttaa 

osallistujakunnan sähköiseen liiketoimintaympäristöön. (Hagel & Armstrong 1997.)     

3.1.2! Verkostojen vaikutukset  

Verkostojen vaikutus omalta osaltaan vaikuttaa käyttäjien lojaalisuuteen pysyä 

asiakkaana. Sähköisessä liiketoimintaympäristössä verkostojen vaikutus syntyy, kun 

kasvava asiakaskunta luo arvoa palvelulle. Kun uusia käyttäjiä liittyy mukaan 

yhteisöön, palvelusta tulee houkuttelevampi muiden potentiaalisten jäsenien 

keskuudessa. (Hagel & Armstrong 1997, Mahadevan 2000.) Facebook ja WhatsApp 

luovat sitä enemmän arvoa asiakkaalle, mitä enemmän palveluilla on käyttäjiä. Suora 
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verkostojen vaikutus syntyy, kun kasvava käyttäjämäärä johtaa palvelun arvon 

kasvuun ja tekee palvelusta houkuttelevan muille käyttäjille. Käyttäjät ovat 

halukkaita maksamaan tuotteesta, mikäli tuotteella on tarpeeksi suuri 

käyttäjäverkosto (Brynjolfsson & Kemerer 1996).   

Positiivinen verkostojen vaikutus liittyy asiakkaasta saatavan hyödyn kasvuun, kun 

samalla tuotteella on useita käyttäjiä. Verkostojen vaikutus on erityisen tärkeää 

ohjelmistoja tarjoavalle yrityksille useistakin syistä. Suuri ohjelmistokäyttäjien 

verkosto usein luo paremman yhteensopivuuden palvelun ja käyttäjien välille. 

Kasvava käyttäjäkunta johtaa suurempiin käyttäjäkommuuneihin, joissa käyttäjät 

jakavat käyttö- ja ongelmakokemuksia. (Cheng & Tang 2010.)        

Ohjelmistopalvelun oston jälkeiset hyödyt, kuten tekninen tuki ja tuotteen 

päivitykset, kasvavat käyttäjäluvun mukaan. Mitä enemmän ohjelmistolla on 

käyttäjiä, sitä kannustavampaa yrittäjälle on tarjota asiakkaille kattavampi palvelun 

tekninen tuki ja päivitys, koska tuotteen tai palvelun yksikkökustannukset laskevat 

tuotantomäärän kasvaessa. Asiakas tekee ostopäätöksen ohjelmistotuotteesta hinta- ja 

laatuperustein, ja samalla myös ottaa huomioon käyttäjämäärän. Tänä päivänä useat 

yritykset hyödyntävät positiivista verkostojen vaikutusta tarjoamalla ilmaisen 

kokeiluversion maksullisen ohessa kasvattaen tällä tavoin heidän palvelunsa 

käyttäjäkuntaa. (Cheng & Tang 2010.)        

3.1.3! Ilmaisista asiakkaista koetut hyödyt  

Mobiilisovelluksen lanseerausvaiheessa näkyvyyden saaminen on tärkeää. 

Mobiilisovelluksilla halutaan erottautua muista palveluntarjoajista, ja saada 

mahdollisimman paljon latauksia. Palvelun lanseerausvaiheessa ilmaisen 

tarjoamisella voidaan saavuttaa merkittävä ote markkinoista (Shapiro & Varian 

1998). Ihmiset hyväksyvät herkemmin uuden teknologian käyttöönoton, mikäli heillä 

on mahdollisuus kokeilla palvelua ennen sen ostamista (Agarwal & Prasad 1997). 

Yritysten tarjoama ilmainen kokeiluversio laskee asiakkaan epätietoisuutta liittyen 

tuotteen laatuun ja ominaisuuksiin (Cheng & Tang 2010). Asiakkaat eivät tiedä, 

minkä arvoinen tuote on ennen kuin he kokeilevat sitä. Ilmainen versio tarjoaa 

asiakkaalle helpon ja houkuttelevan tavan testata digitaalista palvelua. (Shapiro & 
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Varian 1998.) Lisäksi ilmaisilta asiakkailta palautteenanto on nopeaa, mikä edistää 

tuotteen kehitystyötä (Mahadevan 2000). 

Jokaisella asiakassegmentillä on oma merkitys kasvavan yrityksen liiketoimintaan ja 

arvon luomiseen. Verkostojen vaikutuksissa huomioon tulee ottaa, kuinka ilmaiset 

asiakkaat vaikuttavat tuloa tuottaviin asiakkaisiin ja päinvastoin. Lisäksi on 

huomioitava, miten ilmaisiin sekä maksaviin asiakkaisiin vaikutetaan yrityksen 

markkinointipanostuksilla. Jokaisella yksittäisellä asiakkaalla on tuloa tuottava 

vaikutus yritykseen pitkällä aikavälillä tarkasteltuna, huolimatta siitä maksaako 

asiakas vai ei. Ilmaisen asiakkaan elinkaaren arvolla on merkittävä vaikutus 

kassavirran nettonykyarvoon, joka syntyy lopulta maksavista asiakkaista. 

Kassavirran nettonykyarvo riippuu siitä, missä vaiheessa ilmainen asiakas 

houkuttelee maksavat ja muut ilmaiset asiakkaat mukaan. Verkoston vaikutuksen 

ollessa suuri, yrityksen kassavirta ja asiakkaan elinkaaren arvo kasvavat. (Gupta & 

Mela 2008.) 

Useat yritykset hyödyntävät ilmaista versiota tuotekategorioissaan, jotta kasvatetaan 

tuotteiden tietoisuutta asiakkaiden keskuudessa (Shapiro & Varian 1998). Ilmaisen 

palvelun houkuttelemat varhaiset käyttäjät houkuttelevat mukaan lisää käyttäjiä. 

Yritys ja palvelun vakiintuessa asiakkaat saattavat käyttää yhtä paljon rahaa kuin 

varhaiset omaksujat, mutta heidän arvonsa ei moninkertaistu, koska heitä seurannut 

käyttäjävirta pienenee. Kun tiedetään, milloin asiakkaan arvo muuttuu, osataan sekä 

ilmainen palvelu että maksullinen premium-versio tarjota oikeaan aikaan. Ilmaiset 

asiakkaat ovat erilaisia, ja heidän arvonsa vaihtelee sen mukaan, milloin heidät 

tavoitetaan. (Andersson 2009: 252.)  

Shampanierin, Mazarin ja Arielyn (2007) mukaan ihmiset kokevat ilmaisesta 

palvelusta saadun hyödyn ja arvon merkittävän suurena. Tuotteen kysyntä on 

moninkertaisesti suurempi hinnan ollessa nolla verrattuna tuotteen tai palvelun 

tarjoamiseen johonkin muuhun hintaan. Tämän vuoksi ilmaisen tarjoamisella 

voidaan saavuttaa merkittävä kasvu tuotteen tai palvelun kysynnässä. Jolfssonin ja 

Kemererin (1996) mukaan ilmaisen palvelun tai tuotteen tarjoamisen ensisijaisena 

tarkoituksena on kasvattaa myyntiä tarjoamalla potentiaaliselle ostajalle 

henkilökohtainen kokemus. Etuna yritykselle on se, että latausmääriä ja 
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asiakaskuntaa saadaan kasvatettua nopeasti. Kasvanut käyttäjäkunta 

verkostovaikutuksen myötä johtaa ohjelmiston korkeampaan arvoon. (Cheng & Tang 

2010, Jiang 2010.)  

Asiakkaat pitävät ilmaista riskittömänä, ja samalla käyttäjäkunnan kasvu yritykselle 

lisää palvelun suosiota ja levikkiä. Palvelun ja yrityksen vakiintuessa sen tunnettuus 

kasvaa, kokeilemisen riski sekä ilmaisuuden merkitys pienenevät. (Jiang 2010.) 

Lojaalin käyttäjäkunnan saaminen on välttämätöntä menestyksekkäälle sovellukselle. 

Ilmaiset asiakkaat konvertoituvat todennäköisemmin maksaviksi premium-

asiakkaiksi, mikäli palvelu on suosittua myös asiakkaan lähipiirissä. Yrityksen on 

kannattavaa luoda myös sosiaalinen yhteys ja vuorovaikuttaminen maksavien ja 

ilmaisten asiakkaiden välille, koska tällä tavoin vaikutetaan ilmaisen asiakkaan 

todennäköisyyteen tulla maksavaksi käyttäjäksi. (Wangin ym. 2011.) 

3.1.4! Arvopohjainen hinnoittelu ja versiointi 

Useat tunnetut informaatioteknologia-alalla toimivat yritykset ovat todistaneet 

arvopohjaisen hinnoittelun hyötyjä. Arvopohjainen hinnoittelumalli on saanut 

kannatusta niin akateemisten tutkijoiden kuin yrityselämässä työskentelevienkin 

keskuudessa. Arvopohjainen hinnoittelu perustuu siihen, minkä arvoisena asiakas 

kokee palvelun. (Hinterhuber 2008.) Palvelun hinnoittelu ei niinkään määräydy 

kilpailun tai kustannusten perusteella, vaan asiakas arvioi hyötyjen lisäksi hintaa. 

Asiakas valitsee niistä palveluista sen, joka maksimoi heille kokemansa arvon 

(Hinterhuber & Bertini 2011). Arvopohjaisen hinnoittelun avulla pystytään 

haarukoimaan optimaalisin hinta ja samalla maksimoimaan tuotto (Cannon & 

Morgan 1990).  

Freemium-mallin hinnoittelusta käytetään termiä versiointi, jossa hinnoittelu 

määräytyy asiakkaan kokeman arvon perusteella. Anderssonin (2009: 184) mukaan 

freemiumin hinnoitteluteoria perustuu versiointiin, jossa eri asiakkaat maksavat eri 

hinnan. Versiointi on yksi arvopohjaisen hinnoittelun muoto, jossa kuluttaja 

segmentoi itsensä lokeroon maksuhalukkuutensa perusteella. Asiakas valitsee 

ilmaisen ja premiumin väliltä paljastaen samalla, minkä arvon hän määrittää 

informaatiohyödykkeelle. Käyttäjän maksuhalukkuuden määrittäminen on usein 
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vaikeaa, koska asiakkaat eivät ole halukkaita paljastamaan, kuinka paljon he ovat 

valmiita maksamaan. (Shapiro & Varian 1998.)  

Camponovon ja Pigneurin (2003) mukaan sovellustarjoajan avaintoimintoja ovat 

sovelluksen kehittäminen, johtaminen ja palveluiden versiointi. Versioinnilla 

tarkoitetaan palvelun mukauttamista erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Yritykselle 

versioinnin etuja ovat, että yritys pystyy erottautumaan kilpailusta erilaisia palveluita 

tarjoamalla ja suojautumaan hinnoittelun epäonnistumiselta.  

Palveluiden versioinnissa täytyy osata tunnistaa paras tapa mukauttaa eri 

palveluversiot asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi (Shapiro & Varian 1998). Palvelun 

tarjoajan täytyy ymmärtää, mitkä palvelun ominaisuudet ovat arvoa lisääviä 

elementtejä asiakasryhmälle, ja mitkä puolestaan vähemmän arvokkaita jollekin 

toiselle asiakassegmentille. Versioita täytyy osata luoda oikea määrä, ja asettaa niille 

oikeanlainen hinta. (Shapiro & Varian 1998.) Freemiumin kannalta versioinnissa on 

tärkeää, että ilmainen ja premium-versio erottautuvat ominaisuuksiltaan selkeästi 

toisistaan. Versioinnissa tärkeää on saavuttaa sellaiset tuotekategoriat, jotka eivät 

kannibalisoi toisiaan eli syö toiselta kategorialta myyntiä. (Shapiro & Varian 1998, 

Arora 2014.) Palveluntarjoajan täytyy seurata, millaisen reaktion hinnoittelu saa 

aikaan asiakkaissa, kun tarkastellaan ilmais- ja premiumversioita (Shapiro & Varian 

1998).   

Pelialalla versiointi tehdään yleensä rajoittaen ilmaisversion ominaisuuksia, 

esimerkiksi tarjoamalla laadultaan tai ominaisuuksiltaan suppeampaa versiota 

ilmaiseksi (Andersson 2009: 184). Ilmainen versio tulisi suunnitella siten, että myös 

osalla käyttäjistä on houkutteleva syy konvertoitua premium-käyttäjäksi. Toisaalta 

ilmainen versio täytyy kuitenkin olla tarpeeksi monipuolinen ja rikas toiminnoiltaan, 

jotta palvelu pysyy suosittuna ja saa paljon uusia käyttäjiä (Shapiro & Varian 1998.) 

Freemium-mallin tarkoitus on saada mahdollisimman nopeasti puoleensa uusia 

käyttäjiä. Mikäli tavoitteita käyttäjämääristä ei saavuteta, ei ilmainen palvelu 

todennäköisesti ole tarpeeksi houkutteleva. Päinvastaisessa tapauksessa palvelulle 

saadaan paljon käyttäjiä, jolloin kuitenkin ongelmana on se, että vain pieni osa 

asiakkaista on valmis maksamaan premium-versiosta tai paremmista 
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ominaisuuksista. Syy voi olla se, että käyttäjät kokevat ilmaisen palvelun olevan 

tarpeeksi monipuolinen käytettävyydeltään. Yritysten tulisi löytää optimaalisesti 

kannattava jako ilmaisten ominaisuuksien ja maksullisten lisäosien välille, mikä 

koetaan usein haasteelliseksi. (Kumar 2014.)  

3.1.5! WOM  

Freemium-mallissa word-of-mouth ilmiöllä eli viraalisella markkinoinnilla on 

hyvinkin tärkeä rooli sovelluksen tunnettuuden kasvussa. Sosiaalisilla yhteisöillä, 

verkostoilla ja kanavilla on valtava vaikutus palvelun leviämiseen ihmisten 

keskuudessa. Useat palveluntarjoajat tarjoavat erilaisia kannustimia tai 

palkitsemiskeinoja siihen, että ihmiset suosittelevat kavereita käyttämään palveluita. 

Käyttäjät kokevat myös kaverille suosittelua houkuttelevampana silloin kun palvelu 

on ilmainen. (Kumar 2014.)  

Bekkelundin 2011 tutkimuksessa haastateltu Evernote- muistiinpanosovellus totesi, 

että 98% heidän kasvaneista tuloista tulee siitä, että ihmiset kertovat sovelluksesta 

ystävilleen. Lisäksi tutkimuksessa mukana olevat kokivat WOMin (word-of-mouth) 

tärkeimmäksi työkaluksi asiakashankinnassa. Yritykset pitävät freemiumia 

kannattavana, koska malli markkinoi asiakkaita puoleensa ja kustannukset 

asiakkaiden hankkimisesta ovat matalat (Bekkelund 2011, Wang ym. 2011, Kumar 

2014.). Wangin ym. (2011) mukaan WOM on kaikista kustannustehokkain. 

Trusovin, Bucklinin ja Pauwelsin (2009) tutkimuksen mukaan ihmiset pitävät 

WOMia kaikista luotettavimpana informaation lähteenä. Viraalinen markkinointi on 

myös yleistä internetin välityksellä sähköisessä ympäristössä, jossa tieto leviää 

nopeasti käyttäjältä toiselle.  

Jiang ja Sarkar (2009) tutkivat, kuinka nopeasti tieto jostain ohjelmistosta leviää 

käyttäjien keskuudessa. Ilmainen palvelu nopeuttaa merkittävästi ohjelmistopalvelun 

leviämistä markkinoilla, jolloin WOM on erityisen keskeisessä roolissa. 

Ilmaisstrategia on kannattava, jos palvelun markkinointi on muuten erittäin kallis 

investointi yritykselle, ja jos haasteena on saada aikaan WOM-efekti. Lisäksi 

ilmaisstrategia on hyödyllinen pienille yrityksille tai niille, joilla on rajallinen 

markkinointibudjetti. Jiangin ja Sarkarin (2009) tutkimuksessa huomionarvoista on, 
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että heidän tutkimuksensa koskee ohjelmistopalvelua, jossa ei ole 

käytettävyysrajoitteita toisin kuin freemium-mallissa, jossa voi olla olla aikaan tai 

toimintoihin liittyviä rajoitteita.    

Useasti palvelun suositteleminen käyttäjältä toiselle tapahtuu suullisesti, jolloin jaettu 

tieto liittyy usein palvelun saatavuuteen ja laatuun. Ihmisten arvosteluilla, 

kommenteilla ja suositteluilla on vaikutus kuluttajien näkemyksiin useilla eri 

tavoilla. Käyttäjät sosiaalisessa ympäristössä hyväksyvät helpommin käyttäytymisen, 

jonka heidän ystävänsä tai muut läheisesti sosiaalisessa yhteydessä olevat ihmiset 

ovat jo aikaisemmin omaksuneet. Mitä enemmän premium-käyttäjiä kuluttajan 

sosiaalisessa verkostossa on, sitä todennäköisempää on, että kuluttaja itsekin on 

konvertoitunut maksavaksi premium-asiakkaaksi. (Wang ym. 2011.) 

Sähköinen viraalimarkkinointi on nykyään tyypillistä mobiilisovelluskontekstissa. 

Esimerkiksi sovellusten kehittäjät saavat palautetta ja arvosteluja osakseen 

sovelluskaupassa. Arvostelijat voivat antaa tähtiluokituksen sovellukselle, ja 

keskimääräinen tähtiluokitus on näkyvillä kaikille sovelluskaupassa. 

Tähtiluokituksen arvostelulla väitetään olevan positiivinen yhteys myynnin kasvuun. 

(Hyrynsalmi ym. 2014.)  

Nykyajan trendinä on jatkuvasti etsiä innovatiivisia keinoja, jolla palvelu löytää 

asiakkaansa. Aina ei välttämättä tarvita rahaa pelaajien hankkimiseen. 

Mobiilisovelluspelien osalta omaa pelaamista kuvaavista videobloggareista on tullut 

tärkeä kanava levittää sanaa mobiilisovelluspeleistä. (Kauppalehti 2015: 14.) 

3.1.6! Jakelu- ja myyntikanavat 

Kuten aikaisemmin todettiin, niin mobiilisovelluksen tärkeimpänä jakelukanava on 

mobiilisovelluskauppa, josta käyttäjät voivat ladata erilaisia mobiilisovelluksia 

puhelimiin. Mobiilisovellusten jakelua voidaan kuitenkin tehostaa erilaisilla tavoilla.  

Ristiinmyyntiä pidetään yhtenä hyödyllisenä myynnin työkaluna, jolla kasvatetaan 

myyntivolyymia jokaista asiakasta kohti. Ristiinmyynnissä asiakkaalle tarjotaan 

aikaisempaan ostokseen liittyen oheistuotteita tai tuotteelle yhteensopivia tuotteita 
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kokonaismyyntiä kasvattamaan. (Kamakura & Wagner 2008, Kumar 2014.)  

Esimerkiksi mobiilisovelluksien sisällä ristiinmyyntiä voidaan hyödyntää 

kohdentamalla asiakasta kiinnostavia mainoksia. Upselling puolestaan tarkoittaa sitä, 

että palveluntarjoaja ehdottaa asiakkaalle korvaavia palveluita, jotka ovat kalliimpia 

kuin ostajan alkuperäinen valinta. Ilmaisessa mobiilisovelluksessa usein 

ehdotetaankin asiakkaalle maksullisen version hankkimista. (Kamakura & Wagner 

2008.) 

Esimerkiksi Rovio, joka kehitti Angry Birds pelin, käyttää sovellukseensa freemium-

mallia, koska sillä saadaan puoleensa suuria asiakasvirtoja. Rovio näkee mallin 

työkaluna, jolla tehostetaan tuhansien Angry Birds –teematuotteiden myyntiä. 

Lisäksi freemium houkuttelee puoleensa suuren käyttäjäkunnan ilman, että yrityksen 

tarvitsee käyttää resursseja kalliisiin markkinointikampanjoihin ja perinteiseen 

myyntihenkilöstöön. (Kumar 2014.) 

Julkaisijan käyttäminen on myös yksi keino, jolla voidaan tehostaa 

mobiilisovelluksen myyntiä lanseerausvaiheessa. Julkaisijan tehtävänä on hoitaa 

mobiilisovelluksen markkinointia. Mobiililiiketoiminnassa sovelluksen 

julkaiseminen tarkoittaa käytännössä sitä, että peli julkaistaan tunnetun firman 

nimellä, ja julkaisija ohjaa omia käyttäjiä sovelluksen pariin mainoksilla omissa 

peleissä tai muissa sovelluksissa. (Kärkkäinen 2014.) Julkaisija julkaisee pelin ja 

huolehtii sen markkinoinnista, jonka jälkeen peli siirtyy jakelijan kautta 

vähittäiskauppaan, ja lopulta kuluttajalle. (Hiltunen ym. 2013).    

3.1.7! Kustannusrakenne 

Yleisesti katsottuna informaatiohyödykkeellä voi aluksi olla korkeat kiinteät 

kustannukset, mutta uudelleen tuottaminen on edullista matalien muuttuvien 

kustannusten vuoksi (Shapiro & Varian 1998). Palvelukapasiteetti ja internetyhteys 

ovat pieniä kustannuseriä yrityksille Anderson 2009: 25). Informaatiohyödykkeiden 

tuottamisessa pätee sääntö, että mitä enemmän tuotetaan, sitä alhaisemmat ovat 

tuotannon keskimääräiset kustannukset (Shapiro & Varian, 1998).  
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Yrityksien tulee ottaa huomioon, että ilmaisista asiakkaista syntyy kustannuksia. 

Ilmaiset käyttäjät vievät palvelimelta tilaa, ja asiakaspalvelu on yksi kustannuserä 

yritykselle. Yrityksen haasteena onkin pitää käyttäjistä aiheutuvat kustannukset 

pieninä. Palvelun tulee olla käyttäjälle yksinkertainen, jotta sen käyttäminen ilman 

ohjeita onnistuu ja asiakkaiden mielenkiinto palvelua kohtaan säilyy. (Kumar 2014.) 

3.1.8! Ansaintalogiikka 

Freemium-mallissa ansaintalogiikka perustuu suuriin käyttäjämääriin, joista vain 

lopulta pieni osa sijoittaa rahaa mobiilisovellukseen. Freemium-mallissa 

käyttäjäkuntaa pyritään kasvattamaan mahdollisimman suureksi, jotta myös 

liikevaihto kasvaisi merkittäväksi. Ilmaisista asiakkaista saattaa konvertoitua lopulta 

vain yhdestä kahteen prosenttia. (Kumar 2014.) 

Ilmaisista asiakkaista koettu hyöty on suurempi tapauksessa, jossa kaksi prosenttia 

kahdesta miljoonasta käyttäjästä maksavat premiumista, verrattuna siihen, että puolet 

sadasta tuhannesta käyttäjästä maksavat premiumista. Yritysten tulee miettiä pitkän 

aikavälin strategiaa siitä, mikä on optimaalinen suhdeluku ilmaisten ja maksavien 

asiakkaiden välillä. Yrityksen toimiessa pienellä markkinalla on tehokkaampaa 

tavoitella korkeampaa suhdelukua. (Kumar 2014.)  

(Andersson 2009: 252) mukaan yritysten kannattaa tavoitella maksaviksi asiakkaiksi 

5 – 10 prosenttia koko käyttäjäkunnasta. Konvertoitumisprosentin ollessa suurempi, 

ilmaisessa versiossa tarjotaan liian vähän ominaisuuksia, eikä kannattavuutta 

maksimoida. Pienempi suhdeluku taas viittaa siihen, että ilmaisista asiakkaista 

koituvat kustannukset kasvavat merkittäviksi yritykselle ja tulovirran saanti 

hankaloituu.  

Bekkelund (2011) tutkimuksessa haastateltavat olivat vaihtaneet premium-

liiketoimintamallista freemiumiin, ja saavuttaneet tällä muutoksella 150 prosenttia 

kasvun maksavien asiakkaiden määrässä, jonka lisäksi tuotto oli kasvanut yli 650 %. 

Haastateltavan yrityksen mukaan ensisijainen syy näin suuren tuoton kasvuun olivat 

alentuneet asiakashankintakustannukset (Bekkelund 2011).  
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Freemium-liiketoimintamallissa yksi keino on ansaita rahaa mainostuloilla. Yritys 

voi myydä mainostajille mainostilaa mobiilisovelluksen sisältä. Mainostajalle 

mainonnan ostaminen on erityisen mielekästä silloin kun sovelluksella on suuri 

käyttäjäkunta. Nykyään suosiossa olevat Facebook ja Twitter jatkavat edelleen 

kasvuaan. Nämä sosiaalisen median palvelut, ja lukuisat muut palveluntarjoajat 

saavat suurimman liikevaihtonsa Internet-mainonnasta. (Wang ym. 2011.) Facebook 

yrittää jatkuvasti keksiä keinoja, jolla mainostajilta saataisiin enemmän tuloja 

sosiaalisessa yhteisöpalvelussa. Facebook-käyttäjiä voidaan ryhmitellä ja mainoksia 

kohdentaa sen mukaan, millä sivuilla he käyvät Facebookin ulkopuolella. (Peterson 

2014.)    

Yli yhdeksän kymmenestä mobiilipelien pelaajista eivät käytä mobiilipeleissä 

lainkaan rahaa. Useilla pelifirmoilla on haasteena ujuttaa mobiilisovelluksen sisälle 

mainoksia niin, etteivät pelaajien käyttökokemukset kärsi. Mikäli mainoksia osataan 

upottaa mobiilisovellusten sisälle viisaasti, voi mainostaminen olla toimiva 

ansaintamalli yritykselle. Mainostuksen trendinä on nykyään kohdennettu mainonta, 

jossa pyritään arvoa tuottavampiin mainoksiin. Freemium-mallin laajalle 

käyttäjäkunnalle on suotuisaa kohdentaa mainoksia käyttäjien mukaan. Käyttäjät 

luovuttavat henkilökohtaista informaatiota saadun ilmaisen palvelun 

vastapalvelukseksi, ja yritykset hyödyntävät asiakasdataa kohdentamalla sopivampia 

mainoksia asiakkaille. (Andersson 2009: 228.) Mainonta on asiakkaan näkökulmasta 

vähemmän häiritsevää, jos mainos tukee sovelluksen sisältöä ja pohjautuu käyttäjän 

segmentointiin ja profilointiin. Jatkossa voidaan odottaa, että eri ansaintamallien 

yhdistyminen yleistyy, ja alalle tulee uusia ansaintakeinoja. (Kauppalehti 2015: 14.)  

3.4     Freemium-liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa 

Tässä kappaleessa esitellään tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Kuvion 3 

tarkoituksena on kuvata aiempien tutkimusten pohjalta havaittuja teorioita siitä, 

mistä elementeistä freemium-liiketoimintamalli muodostuu. Viitekehyksessä 

esitetään luvun 2 mobiilisovelluksen ekosysteemi. Lisäksi taulukko on koottu 

yhdeksästä liiketoimintamallin elementistä, johon freemium-liiketoimintamallin 

elementit mobiilisovelluskontekstissa on luokiteltu.  
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Kuvio 3. Freemium-liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa. 

Mobiilisovelluksen ekosysteemi käsittää sovelluskaupan tarjoajan, 

mobiilisovelluksen kehittäjän ja asiakkaat. Sovellusmarkkinoilla palvelut myydään 

asiakkaille mobiililaitteiden alustojen mobiilikaupassa. Mobiilisovelluksen 

ekosysteemissä alusta ja sen sovelluskauppa ovat kaiken keskiössä, ja linkkinä 

asiakkaiden ja mobiilisovelluksen kehittäjien välillä.  

Tämä teoreettinen viitekehys on rakennettu Osterwalderin ja Pigneurin (2010: 44) 

liiketoimintamallia mukauttaen. Viitekehys käsittää arvoverkoston, joka koostuu 

erilaisista tärkeistä kumppaneista ja yrityksen sidosryhmistä, ja jotka ovat 

olennaisena osana koko yrityksen infrastruktuurissa. Avaintoiminnot ja 

avainresurssit ovat myös luomassa yrityksen infrastruktuuria, ja ne ovat kriittisiä 

arvolupauksen tuottamisen kannalta. Viitekehyksessä yrityksen tarjoama eli 

toimitettu arvolupaus asiakkaalle on freemium-mobiilisovellus. Tässä tutkimuksessa 

mobiilisovellukset rajautuvat peli- ja hyötysovelluksiin. Suhde asiakkaaseen kuvaa 

tarkemmin, miten yritys osallistuu asiakkaan kanssa arvon yhteisluomiseen, ja millä 
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tavalla asiakkaan kanssa ollaan yhteydessä. Kanava kuvaa freemium-

liiketoimintamallin yleisimmät myynti-, jakelu-, ja markkinointikanavat. 

Segmentointi määrittelee sen, kenelle arvolupaus toimitetaan. Kaikki edellä mainitut 

elementit synnyttävät kustannuksia, ja viitekehykseen on huomioitu tärkeimmät 

kustannuksia aiheuttavat tekijät. Ansaintalogiikka määrittää, mistä yrityksen tulovirta 

syntyy freemium-liiketoimintamallissa mobiilisovelluskontekstissa.    

    

 



41 

4! KVALITATIIVINEN TUTKIMUSOTE 

Tässä luvussa perehdytään tutkimuksessa käytettyyn metodologiaan. Ensin esitellään 

valittu tutkimusmenetelmä, jonka jälkeen selitetään, miten empiirinen 

tutkimusaineisto on kerätty ja analysoitu. 

4.1     Tutkimusmenetelmät 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää, millainen on freemium-

liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa. Tässä tutkimuksessa käytetään 

laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, koska tutkittavasta ilmiöstä 

halutaan saada mahdollisimman syvällinen ja monipuolinen kuva. Koskisen ym. 

(2005: 16) mukaan laadullisen tutkimusotteen pääasiallinen tarkoitus onkin yleensä 

lisätä ymmärrystä tutkitusta ilmiöstä. Kun halutaan selvittää, millainen on yrityksen 

liiketoimintamalli, ymmärretään tutkittavaa kohdetta syvällisesti laadullisen 

haastattelun avulla. Tutkimuksia liiketoimintamalleista on tehty runsaasti, mutta siitä 

huolimatta ei ole yksimielistä selkoa siitä, mikä on liiketoimintamalli (Zott ym. 2011, 

Bertels ym. 2015). Niin ikään Kumarin (2014) mukaan ei ole selkeää ymmärrystä 

siitä, millainen on freemium-liiketoimintamalli. Tämän vuoksi tarvitaan laadullista 

tutkimusta enemmän kuvaaman kyseistä ilmiötä.  

Tämän tutkimuksen aineistonkeräysmenetelmäksi valittiin haastattelut, koska tällä 

tavalla saadaan monipuolinen ja kattava kuva tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi & 

Hurme 1982: 47-48). Teemahaastattelu on erittäin tehokas keino saada runsaasti 

ajatuksia ja kokemuksia irti haastattelijoista (Koskinen ym. 2005: 107-108).  

Haastattelussa syvennytään ennalta määritettyihin teemoihin, joista käydään 

keskustelua. Tutkittavaan ilmiöön ei ole tarkoitus löytää yleistyksiä, vaan 

enemmänkin neljän syvällisen haastattelun kautta pyritään tavoittamaan 

haastateltavien todelliset ajatukset ja kokemukset. (Hirsijärvi & Hurme 1982: 12.) 

Teemahaastattelun vahvuutena on se, että haastateltavilta saadaan laajoja ja avoimia 

vastauksia tarkasteltavasta aiheesta, jolloin materiaali edustaa vastaajien puhetta 

itsessään (Eskola 2003: 87).  
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Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on saada aineistoon selkeyttä, ja siten 

tuottaa uutta tietoa tutkittavasta aiheesta (Eskola 2003: 137). Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on ymmärtää, millainen on freemium-liiketoimintamalli 

mobiilisovelluskontekstissa. Tässä tutkimuksessa halutaan ymmärtää ilmiötä 

luomalla myös uutta teoriaa. Aineiston analyysi ei perustu ainoastaan haastatteluiden 

havainnointiin, vaan pohjautuu myös aiemmin esitettyihin teorioihin (Tuomi & 

Sarajärvi 2002: 99). Aineiston analysoinnissa tämä tarkoittaa sitä, että haastatteluissa 

ilmi tulleita tuloksia verrataan aikaisempiin aihetta käsiteltäviin tutkimuksiin. 

Aineistolle tehdyille löydöksille etsitään tulkintojen tueksi teoriasta vahvistuksia. 

Tämä tutkimuksen tutkimusote on toiminta-analyyttinen, eli tutkimuksen tavoitteena 

on ymmärtää ja tulkita freemium-liiketoimintamallia mobiilisovelluskontekstissa. 

Toiminta-analyyttisen tutkimusotteen tunnuspiirteitä ovat tutkijan ja tutkittavan 

vuorovaikutus, tiedon subjektiivisuus ja käsitteiden tulkinnallisuus. (Neilimo & Näsi 

1980: 35.) Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty puolistrukturoidun 

teemahaastattelun avulla. Laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta, joista 

ensimmäinen on havaintojen pelkistäminen ja toinen on arvoituksen ratkaiseminen. 

Havaintojen pelkistämisessä aineistoa tarkastellaan tietystä näkökulmasta (Alasuutari 

2011: 38-44.) Tässä tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan yritysten 

näkökulmasta. Vastauksissa kiinnitetään huomiota siihen, mikä on teoreettisen 

viitekehyksen ja tämän pohjalta laadittujen kysymysten kannalta olennaista. 

Havaintojen pelkistämisessä etsitään myös havaintojen yhteinen piirre, nimittäjä tai 

sääntö, joka tältä osin pätee poikkeuksetta koko aineistoon. Tuloksia tulkitaan 

aiemmista tutkimuksista johdettuihin selitysmalleihin, ja niistä saatuihin 

tutkimustuloksiin. (Alasuutari 2011: 38-44.) Tässä tutkimuksessa empiirisen 

aineiston löydökset yhdistetään teoriasta saatuihin löydöksiin.  

4.2     Tutkimuksen toteuttaminen 

Aineisto on kerätty teemahaastatteluilla, joita pidetään yhtenä laadullisen 

tutkimuksen aineistonkeräysmetodina. Tämä tutkimus toteutettiin 

puolistrukturoidulla teemahaastatteluilla, joissa tutkija laati etukäteen haastateltavalle 

esitettävät kysymykset. Puolistrukturoitu teemahaastattelu tarkoittaa sitä, että 

haastatteluun on mietitty etukäteen teemat, mutta teemahaastattelussa kysymysten 
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muodoilla ja niiden esittämisjärjestyksellä ei ole olennaista merkitystä (Hirsjärvi & 

Hurme 1982: 36.) Eskolan ja Suorannan (2003: 86) mukaan puolistrukturoidussa 

haastattelussa kaikille haastateltaville kysymykset ovat samat, ja valmiiksi annettuja 

vastausvaihtoehtoja ei ole, vaan haastateltavalla on vapaus vastata omin sanoin. 

Haastattelukysymykset esitettiin haastateltavalle teemoittain, aloittaen ensin 

toimialaan liittyvistä kysymyksistä ja etenemällä sen jälkeen freemium-

liiketoimintamallia ja sen elementtejä liittyviin tarkempiin kysymyksiin.  

Tutkimus freemium-liiketoimintamallista mobiilisovelluskontekstissa toteutettiin 

yritysnäkökulmasta, ja haastatteluun valittiin mukaan neljä yritystä. Valintakriteerinä 

oli, että kaikki haastateltavat ovat tehneet tai ovat parhaillaan toteuttamassa joko 

peli- tai hyötysovellusta mobiilissa. Haastateltavana oli kaksi yritystä, jotka ovat 

tehneet mobiilisovelluspelejä. Lisäksi haastatteluun mukaan otettiin kaksi yritystä, 

jotka ovat tehneet tai tekemässä hyötymobiilisovellusta. Suurimmalla osalla 

haastateltavista oli useamman vuoden kokemus alalla toimimisesta joko ammatin tai 

harrastuksen pohjalta. Haastattelun ja haastateltavien tiedot esitetään tiivistettynä 

seuraavassa taulukossa.  

  Taulukko 1. Teemahaastattelujen tiedot. 

 

Haastattelun runko tehtiin teoreettisen viitekehyksen perusteella. Haastattelut 

toteutettiin paikan päällä yritysten toimistotiloissa. Haastattelun aikana esitettiin 

tarkentavia lisäkysymyksiä, liittyen lähinnä haastattelussa käytettyjen käsitteiden 

väärinymmärrysten poissulkemiseksi. Haastattelut nauhoitettiin, ja lopuksi 

litteroitiin. Haastateltavat suhtautuivat haastatteluun hyvin positiivisesti ja 
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innokkaasti muun muassa toivoen, että yliopistosta löytyisi heille hyviä 

harjoittelijoita tai työntekijöitä tulevaisuudessa. 

4.3     Kuvaus haastateltavista yrityksistä  

4.1.1! Pelisovellusten kehittäjät 

Yksi haastateltavista on Teemu Korhonen peliyhtiö Creeng:istä. Alalla Teemu on 

toiminut noin 15 vuotta, ja pelifirmaa hän oli perustamassa noin kolme vuotta sitten. 

Haastateltava itse vastaa teknisestä osaamisesta tässä yrityksessä. Creeng on 

julkaissut kolme peliä iOS:ille ja kaksi peliä Androidille. Hockey MVP-

jääkiekkopeli on heidän suosituin peli, jolla on noin 4 miljoonaa latausta. Lisäksi 

heillä on jääkiekkopeli, joka on suunniteltu iPadille. Tällä hetkellä Creeng kehittää 

markkinoille jalkapallopeliä. Yritys on päättänytkin keskittyä kehittämään 

urheilupelejä. Creeng:n liiketoimintamallin ansaintalogiikka perustuu ainoastaan 

mainostuloihin.   

Playsign Oy:lta haastatteluun otti osaa Tomi Hurskainen. Playsign Oy on toiminut 

vuodesta 2007 asti. Hurskainen toimii yrityksen toimitusjohtajana, ja suunnittelee 

kaikkea, mikä liittyy peleihin. Yritys on tehnyt pelejä, joissa on käytetty kokonaan 

maksullista premiumia ja free-to-play -mallia. Wisard Quest on yksi peleistä, joka 

päätyi kauppoihin vuoden 2013 lopussa. Kyseinen peli on näin ollen elänyt jo melko 

pitkän kaaren. Peli on ollut sekä free-to-play –pelinä että premiumina. Lanseerauksen 

yhteydessä pelissä kokeiltiin enemmän kuin yhtä ansaintamallia, mikä oli yritykselle 

opettavaista.  

4.1.2! Hyötysovellusten kehittäjät 

Pint Pleaselta haastatteluun osallistui Juha Karppinen, joka on yrityksen 

toimitusjohtaja. Pint Please on perustettu tammikuussa 2014. Yritysidea syntyi 

Karppisen omasta tarpeesta. Mobiilisovelluksia he eivät ole tehneet tätä 

aikaisemmin. Yritys tarjoaa kuluttajille tällä hetkellä täysin ilmaisen 

mobiilisovelluksen, jota voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin. Jotkut hyödyntävät 

sovellusta löytämään pubeja eri kaupunginosista, ja toiset taas pitävät kirjaa siitä, 
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mitä olutta juovat. Toisaalta käyttäjät voivat hyödyntää sovelluksessa sosiaalisia 

elementtejä esimerkiksi juttelemalla muille käyttäjille tai seuraamalla, missä kaverit 

menevät. Yritys on myös suunnitellut, että tulevaisuudessa ilmaisen sovelluksen 

rinnalle voisi tuoda myös maksullisia elementtejä, kuten osallistuminen 

pubikierrokseen sovelluksen kautta, mikä kasvattaisi lisäarvoa matkustamiselle. 

Toinen sovelluksen käyttäjäkunta koostuu yrityksistä kuten pubeista ja panimoista. 

Yritykset voivat maksutta olla sovelluksessa mukana, mutta mikäli he haluavat saada 

paremman näkyvyyden, saada analytiikkaa ja mainostaa, maksavat yritykset 

palvelusta kuukausimaksun. Tällä hetkellä mobiilisovellus on saatavissa Suomessa, 

Englannissa ja Irlannissa, ja syksyllä 2015 sovellus avataan globaalisti useimpiin 

maihin.  

Yksi haastateltavista oli Erno Karjalainen yrityksestä Spent. Karjalainen on yrityksen 

perustaja, joka vastaa yrityksen tuotteen ja vision eteenpäin viemisestä, sekä 

kumppaneiden hankkimisesta. Yrityksen kotimarkkinat toimivat Yhdysvalloissa, 

jonne yritys on rekisteröitynyt. Mobiilisovellus on tarkoitettu ensisijaisesti 

liikematkustajille. Yritys luo vahvasti kumppanuussuhteita Visan ja Masterin kanssa, 

ja heidän tuotteensa on tarkoitus olla lisäpalveluna luottokorttiyhtiöiden tarjoamassa. 

Eli jos asiakas ottaa tietyn pankin Visa-kortin, niin Spent-mobiilisovellus tulee kortin 

mukana asiakkaalle saatavaksi. Mobiilisovellus on käyttäjille täysin ilmainen, mutta 

jos asiakas haluaa ottaa täyden premium-version käyttöön, maksaa se erikseen. 

Sovellus tunnistaa suoraan korttimaksusta sen, mitä kuitissa lukee, ja lähettää Visa-

kortin käyttäjälle viestin, kuinka paljon ostokset maksoivat. Sovellus tunnistaa myös 

maksutapahtumat, jotka sovellus pystyy luokittelemaan suoraan kirjanpitoon. 

Sovelluksesta asiakas voi seurata, kuinka paljon eri korteilla on rahaa, ja päästä 

käsiksi maksuihin. Lisäksi hän voi lajitella tai suodattaa esimerkiksi sellaisia 

tapahtumia, joista puuttuvat kuitit. Sovellus toimii oivallisena ja nykyaikaisena 

työkaluna matkakulujen kirjanpitoon ilman, että kuitit kasaantuvat pöydälle.  

 

 



46 

5! EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tässä luvussa esitellään ja analysoidaan tämän tutkimuksen empiirinen aineisto. 

Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen on freemium-

liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa. Empiirisestä osiosta käy ilmi, miltä 

osin empiiriset tulokset vastaavat teoreettista viitekehystä. Osiossa käsitellään 

tutkijan omia havaintoja, joita tehtiin haastattelun aikana. Omia havaintoja peilataan 

myös lukujen 2 ja 3 teorioihin. Luku etenee loogisesti teemahaastattelurungon 

mukaisesti. Lopuksi teorian ja empirian tuloksista tehdään yhteenveto, ja esitetään 

empirialla päivitetty teoreettinen viitekehys.     

5.1     Empiirisen aineiston analysointi 

Empiirinen aineisto on jaettu yhdeksään alalukuun, jotka ovat nimetty Osterwalderin 

ja Pigneurin (2010: 44) liiketoimintamalli-kaaviossa kuvion 2 esiintyvien 

elementtien mukaisesti. Tekstistä on kursivoitu freemium-liiketoimintamallin 

keskeisiä elementtejä. Lainauksista on poistettu täytesanoja luettavuuden 

selkeyttämiseksi.    

5.1.1! Avainkumppanit 

Liiketoiminnalle tärkeät toiminnot voidaan suorittaa itse tai ulkoistaa verkostossa 

oleville avainkumppaneille Yritysten liiketoimintaverkostossa avainkumppaneina 

nähdään kolmannet osapuolet eli ulkopuoliset tahot, joilta yritykset voivat ostaa 

ulkoistettuja palveluita liiketoiminnan kehittämiseen. Kolmannet osapuolet 

helpottavat yritystoimintaa, koska kaikkea ei tarvitse tehdä itse.  

”Tarvitaan musiikkia ja ääntä, ja ostetaan jonkin verta grafiikkaa tuolta 
ulkopuolelta, lisäksi meillä on muutama freelancer.” (Pelisovellus) 

”Kolmannet osapuolet (--) tarjoaa palikoita, jotka sitten monetisoi tai hoitaa 
sitä retentiota tai you name it. Luo oman bisneksen sinne sun pelin ja asiakkaan 
vähä niinku väliin.” (Pelisovellus) 

Teoriassa tuli esille se, kuinka mobiilialusta ja sen kauppapaikka toimivat koko 

mobiilisovellusekosysteemin keskiössä. Sovellusten kehittäjän tehtävänä on miettiä, 
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mitä alustoja he tukevat, jotta saavutettaisiin parhain tuotto ja suurin käyttäjäkunta. 

Mitä enemmän puhelimen käyttöjärjestelmällä on käyttäjiä, sitä houkuttelevampaa 

sovellus on toteuttaa näille alustoille. Kaikissa haastatteluissa tuli ilmi, että yritykset 

tekivät sovelluksensa iOS ja Android -alustoille, jotka on valittu muun muassa 

suuren käyttäjäkunnan vuoksi. Toisaalta näillä alustoilla julkaistaan eniten 

sovelluksia, joten kilpailukin on kovempi. Ekosysteemissä kertovassa luvussa tuli 

esille, kuinka puhelimien suosioon vaikuttaa se, millä alustalla ne toimivat. Windows 

Phone pyrki altavastaajana kasvattamaan heidän puhelintensa suosiota muun muassa 

kannustamalla sovellusten kehittäjiä tekemään sovelluksia heidän 

käyttöjärjestelmälleen.  

”Alustat meillä on iOS ja Android, koska niillä on eniten käyttäjiä, mutta 
toisaalta siellä on taas sovelluksia enemmän kenen kans sit kilpailla. Kyllä me 
koko ajan seurataan muitaki alustoja, mutta nämä ne on dominoivat tällä 
hetkellä.” (Pelisovellus) 

”Androidille ja iOS:lle, Julkaistiin Android marraskuussa, meille 70 % uusista 
käyttäjistä tulee Androidilta. Se on Suomessa tosi merkittävä.” (Hyötysovellus) 

”Ei me Windows Phonea mietitty hirveen vakavasti, sillä puolella vois käyttää 
hyväksi sen, että sais devaus rahan siitä appcampus hommasta, ja sit sun pitää 
antaa vaan exclusiviteetti x kuukaudeksi ja sen jälkeen, jos se peli toimii siellä 
ni sulla on peli valmis. Se on heidän rahoilla tehty, ja sit sä voit laittaa sen 
muihin. Ne vaan saa sen siihen, mut kyl se Windows Phone on edelleen aika 
pienessä roolissa.” (Pelisovellus) 

Julkaisijaa pidetään tärkeänä avainkumppanina mobiilisovelluksen 

lanseerausvaiheessa, sen avulla voidaan saavuttaa parempi näkyvyys sovelluksille. 

Julkaisijan käyttäminen on yritykselle strateginen valinta liiketoiminnan kannalta, 

joten yrityksen tulee harkitusti miettiä, kenen julkaisijan alla mahdollisesti haluaa 

mainostaa sovellusta.  

”Julkaisijaa me ei olla käytetty. Ollaan ehkä vähän muuttamassa mieltä, mutta 
kuitenkaan tähän asti ei olla käytetty.” (Pelisovellus) 

”Sitten on erilaiset julkaisijat Rovio esimerkkinä” (Hyötysovellus) 

Liiketoiminnan olemassaoloa edellyttävät tahot nähtiin todella tärkeinä. Näitä 

avainkumppaneita ilman koko liiketoimintaa olisi mahdotonta harjoittaa. Tällaiset 
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avainkumppanit ovat koko liiketoiminnan käynnistämisen edellytys. 

Avainkumppaneiksi tarvitaan sellaisia yrityksiä, jotka osallistuvat liiketoiminnan 

eteenpäin viemiseen. Samalla nämä avainkumppanit voivat hyötyä myös itse 

strategisen yhteistyön kautta usealla eri tavalla. Avainkumppaneina nähtiin myös 

media, jonka avulla mobiilisovellukset voivat saada hyvää näkyvyyttä median eri 

kanavissa. 

”Pubit ja panimot varmaankin, media on tosi tärkee jos saa juttua, ne on tosi 
tärkeitä.” (Hyötysovellus) 

”Partneri voi olla vaikka joku luottokorttiyhtiö ja jakelukumppani. Meillä on 
jakelukanavina yritykset suoraan, sitten nämä jakelukumppanit eli korttiyhtiöt, 
pankit (--) sitten on kirjanpitofirmat, kirjanpitosoftat, sitten on nämä, mitä 
kautta jengi tilaa nuita matkoja ja sitten on korttiprosessorit eli suomessa 
luottokortti. Eli nuo on partnereita, ja siinä kaupan puolella tulee brändit, 
Unilever joilla on paljon brändejä, ja sit yksittäiset vähittäisketjut, on eritelty 
autovuokraamoita, isoja ravintola, toimistotarvikeketjuja, hotelleja, 
lentoyhtiöitä, maaliikennettä.” (Hyötysovellus) 

5.1.2! Avainresurssit 

Sovelluksen monimutkaisuus määrittää pitkälti sen, kuinka paljon resursseja 

mobiilisovelluksen tekemiseen tarvitaan. Peli- ja hyötysovelluksen haastateltavat 

olivat sitä mieltä, että mobiilisovelluspelin tekeminen voi onnistua pienimmillä 

resursseilla. Puolestaan hyötysovelluksen toteuttamista pidettiin monimutkaisempana 

kokonaisuutena.    

”Monestihan pieni pelifirma saattaa tuotteensa kanssa aloittaa niin, että sitä 
tehään vaan sivujuttuna autotalliprojektina, ja tehään päivätyötä muuten.” 
(Pelisovellus) 

”Se tekee firman luonteesta sellaisen, että ihan kuka tahansa kaks innokasta 
opiskelijaa ei voi autotallissa tätä perustaa. Perinteisen appin esim pelifirmoja, 
ni hyvin perinteistä et on vain kaks kundia. Toki tällaisenki firman kaks kundia 
vois perustaa, mut kyllä tää on moniltakin osin hyvin kompleksi kuvio.” 
(Hyötysovellus) 

Tärkeimmiksi resursseiksi mobiilisovellusten kehittämisen osalta luetaan oma tiimi. 

Vastauksissa ilmeni, että sovelluksen kehittämisen avainhenkilöitä ovat graafikko, 
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koodarit ja sovelluksen suunnittelijat. Henkisistä voimavaroista monipuolinen 

osaaminen on avaintekijä.  

”Tavallaan se graafikko, koodarit ja pelisuunnittelija.” (Pelisovellus) 

”Minimissään se on vain artisti ja koodaaja. Joku, joka tekee sen mikä näkyy ja 
toinen tekee sen miten kaikki sit toimii. (--) Tavallisia pelejä pystyy tekemään 
vaikka yksinki, että hyvä average, sulla voi olla pieni pelibisnes, pieni tiimi ja 
joku neljä viiva viisi tyyppiä. Sillä pystyy tekemään jo tosi tosi paljon, jos siinä 
todentuu se, että kaikki supportoi toisiaan. Pyörii niinku itsestään se firma.” 
(Pelisovellus) 

”Oma tiimi, että saahaan ylipäätään valmiiksi (--) ollaan jaettu kahteen osa-
alueeseen eli on appin kehittäminen, sit toinen pää on back-end” 
(Hyötysovellus) 

”Tiimi täytyy olla ja tiimi on yhtä kuin rahaa niin tiimissä täytyy olla brändi, 
design osaaminen, sitten iOS pään osaaminen, back-end osaaminen, sitten 
täytyy yhdistää customer service ja tää community manager puoli, sosiaalinen 
media, markkinointi, viestintä, pr.” (Hyötysovellus) 

Taloudellisista resursseista tärkeimpänä pidetään luonnollisesti rahaa, mikä 

mahdollistaa monia eri asioita ja investointeja yritykselle. Taloudellisesta tilanteesta 

huolehditaan muun muassa tekemällä alihankintaa ja asiakasprojekteja. Ulkopuolelta 

tuleva rahoitus nopeuttaa paljon projektien etenemistä, koska tämä mahdollistaa 

monille täyspäiväisen omistautumisen työlle.  

”Itse ollaan rahoitettu tämä homma. Tehään jonku verta alihankintaa, ja 
asiakasprojekteja, jolla me rahoitetaan tämä. (--) Julkinen rahoitus, kuten 
Tekesiä on käytetty.”  (Pelisovellus) 

”Jos sitä tekee lähtökohtaisesti business mielessä, ni sit voi tehdä näin niin kuin 
me, että hankitaan resurssit firmaan tekemällä töitä asiakasprojekteja, ja mitä 
siitä pystyy investoimaan sivussa sen pelin kehittämiseen. Sitä tehään siihen 
pisteeseen, että voidaan lähteä pitchaamaan esim julkaisijalle, rahoittajalle tai 
kelle vaan, että nyt ois tämmönen. Sitten tietenkin jos on taloudellista 
liikkumavaraa, ni sit voi heti alkaa puskee. Hankkia tiimin, et hei nyt aletaan 
tekee.” (Pelisovellus) 

”Tietenki taloudelliset resurssit. Me saatiin viime kesänä rahoitus, ni sitä ennen 
ei voitu toimia. Sitä ennen me oltiin jo tehty sovellus valmiiksi iOS:lle 
harrastuksena. Tavallaan meillä omat koodarit teki sen, mut sijoitus mahdollisti 
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sen, et pystyy ihan täyspäiväisesti tekemään. Oma tiimi, vähän rahaa ja hyvät 
kontaktit.” (Hyötysovellus) 

Yritys tarvitsee toimiakseen fyysisiä resursseja kuten laitteita, kehittämistyökaluja, ja 

testilaitteita, jotka mahdollistavat ylipäätään sovelluksen kehittämisen. Ulkopuolelta 

hankitut resurssit koetaan tärkeinä oman työn helpottamiseksi.  

”Raha, pelimoottori, kehittämistyökalut, testilaitteet, osaaminen ja alustan 
tuntemus on semmosia varmaan tärkeimpiä. Analytiikka on kans, et siinä 
meillä on kolmannen osapuolen palvelu käytössä.” (Pelisovellus) 

”Meillä on pelimoottori käytössä, se tavallaan tarjoo sen ympäristön teknisessä 
mielessä, minkä päälle se peli kehitetään, ja niinku mennee siitä automaattisesti 
useammalle eri platformille. Helpottaa tekemistä kun ei tarvii kaikkee tehä ite 
alusta asti.” (Pelisovellus) 

Hyötysovelluksen kehittämisen prosessi voi olla monimutkainen, ja omalta tiimiltä 

vaaditaan erityisiä resursseja koodaamiseen ja insinöörityöhön. Aineettomista 

resursseissa myös patentit saattavat tulla monella mobiilisovelluksen kehittäjällä 

kysymykseen.  

”Meijän tapauksessa liittyy viel korttitransaktiot, pankkidatan kerääminen (--) 
sen sijaan et me lähettäis joka helkkarin pankin kanssa tekemään diili, ne me 
ollaan löydetty yks toimija, jolla on jo kaikkien pankkien kanssa diili. Eli se on 
siinä välissä semmoinen toimija, joka imaisee pankilta kaiken datan, myy sen 
eteenpäin meille. Sen palikan asentaminen tähän koko yhtälöön on 
koodaamisen ja insinöörityön kannalta on aika aikaa vievää hommaa, ja täytyy 
se mitä siltä pankilta saahaa niin täytyy käsitellä ja lajitella.” (Hyötysovellus) 

”Sitten tietenkin tämmöinen ipr:n suojaaminen (--)  haastetta viel se että meijän 
back-end koodaamisen maailma on mikä näihin finanssiapplikaatioihin littyy, 
niin niitä pitää tehä tietyillä softatyökaluilla, ja sit niitä softatyökalujen osaajia 
ei välttämättä tällä talousalueella ole, et se lisää meille vielä 
resurssointihaasteita.” (Hyötysovellus) 

5.1.3! Avaintoiminnot 

Teoriassa tuli esille, kuinka jokaisen yrityksen tulee hyödyntää ydinosaamista ja 

toisekseen pyrkiä sellaisiin toimintoihin, joilla erottautua kilpailijoista. Haastateltavat 

pitivät tärkeinä heidän liiketoiminnassaan kilpailijoiden tarkkailemisen ja 

seuraamiseen. Kilpailijoita seuraamalla opitaan ja saadaan vinkkejä oman 



51 

liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että 

freemium-mallissa olennainen osa liiketoimintaa on analytiikkan seuraaminen. 

Seuraamisen avulla saadaan tarvittavaa tietoa käyttäjistä ja heidän 

käyttäytymisestään, joiden avulla pystytään tehdä tarvittavia kehitystoimenpiteitä 

niin sovelluksen ominaisuuksien kuin hinnoittelunkin osalta. Tiedon avulla voidaan 

parantaa asiakkaan sitouttamista palveluun tai sovelluksen tulopuolta.    

”Aika paljon katotaan mitä muut tekkee, ja analytiikan avulla seurataan ku peli 
on julkaistu. (--) Analytiikkaa seuraamalla nähään minä päivänä, minkä 
maalaisia ihmisiä, monta minuuttia pelaa päivässä, monta sessioo pelaa, ja 
missä eri alueilla. Lähinnä meille on tärkeää tietää tuleeko ne takaisin siihen 
peliin seuraavana päivänä, ja monta sessioo ne pelaa yhen päivän aikana. 
(Pelisovellus)”  

”Free peleissä koko homma perustuu siihen, et sä seuraat mitä siellä tapahtuu, 
mitkä ei, pitää olla koko ajan mukana muokkaat sitä, se on se juttu. Analytiikka 
on kaiken ytimessä. Free-to-play -pelithän perustuu analytiikkaan, ja siihen 
kuinka paljon ja kuinka rikkailla monilla tavoilla sä saat oikeasti tietoa siitä, 
että miten ne pelaajat siellä käyttäytyy. Sulla ei oo nykyaikaista freemium-peliä 
ilman, että siellä on analytiikka viritetty huippuunsa, siinä sen asian ydin on. 
Koitetaan kaivaa just sitä tietoa, mikä auttaa tekemään parantamaan kaikkia 
juttuja, retentiaatiota, monetisaatiota.”  (Pelisovellus) 

”Jos yrityksellä ei oo yhtään rahoitusta, koska siihenki vaikuttaa tuote, ja siihen 
vaikuttaa miten saahaan jakelua, jos sulla on tuote huonossa kunnossa ni se ei 
konvertoidu, eli sit tullaan takaisin jossain kohassa työpöydälle. Optimoidaan 
tuotetta paremmaksi, pannaan takaisin markkinoille, katotaan lähteekö 
konvertoitumaan paremmin, sit kun tavallaan konvertoituminen rupee olemaan 
kunnossa ni sit vaan tarvii olla rahaa. (--) Sit vaan seurataan okei että asetetaan 
tavoite et kaksikymmentä prosenttia on tavoitekonversio, sehän lähtee jostain 
liikkeelle ja katotaan mitkä asiat siihen vaikuttaa, loppupelissä se on sit 
analytiikkaa ja seurantaa.” (Hyötysovellus) 

Hyötysovelluksissa kuluttajista saatua analytiikkaa käytetään älykkäästi hyväksi b2b 
asiakashankinnassa.   

”Saadaan käyttäjäanalytiikkaa et sillähän me se tavallaan myydään, sille 
panimolle, vaikka et paljonko meillä on käyttäjiä, ja paljonko meillä vaikka 
tuota mainosta on nähnyt kuinka moni ihminen viikon aikana. Se on tavallaan 
analytiikka, millä saat myytyä sen sille seuraavallekin asiakkaalle.” 
(Hyötysovellus) 

”Arvoa mä näkisin näin et meidän käyttäjäkunta voi tuottaa koko tälle 
ekosysteemille, nyt kun me nähään ku sä linkität kortin ni tosi tarkasti ja 
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pitkältä aikaa mitä sä ostat (--) Mut se mikä me nähään koska meillä on kaikki 
kortit linkitettyinä tähän, että tää tyyppi käyttää kk:ssa sata dollaria kahviloihin. 
Sit me Starbucksille sanotaan, et hei tää tyyppi käyttää sata dollaria 
kahviloihin, mut se käyttää viisikymmentä prosenttia kaikista vaan teille. Siellä 
on viel toinen viisikymmentä prosenttia, mikä karkaa teidän kilpailijoille tällä 
hetkellä, et haluisitteko nostaa sitä teidän viiskymppistä kuuskymppiseksi. Ja 
siihen me tarjotaan työkalut. Toi on ihan keskiössä.” (Hyötysovellus) 

Palveluntarjoajan täytyy ymmärtää, mitkä palvelun ominaisuudet ovat arvoa lisääviä 

elementtejä yhdelle asiakasryhmälle, ja mitkä taas vähemmän arvokkaita toiselle 

asiakasryhmälle. Palveluntarjoajan täytyy seurata sitä, millaisen reaktion hinnoittelu 

saa aikaan asiakkaissa, kun tarkastellaan ilmais- ja premium-versioita. Haastateltavat 

kokivat hinnoittelussa kilpailijoiden seuraamisen ja asiakkaan maksuhalukkuuden 

kuuntelemisen tärkeiksi. Freemiumissa on kyse arvopohjaisesta hinnoittelusta, jossa 

koitetaan selvittää asiakkaan maksuhalukkuus optimaaliselle hinnoittelulle eri 

palvelukategorioiden välillä. Myös haastateltavat koittavat kokeilla haarukoiden, 

mikä hinta on kannattavin heidän liiketoiminnalleen.    

”Lähinnä hinnoittelu on semmonen, et katotaan mitä muut tekkee, kopioidaan 
ja perstuntuman mukaan.” (Pelisovellus)  

”Koitetaan erilaisia juttuja, muutetaan jotakin ja seurataan analytiikasta mihin 
tämä on vaikuttanut, ja sitä kautta balansoidaan hintoja.” (Pelisovellus) 

”Käyttäjät kyselyn mukaan oisivat valmiita maksamaan jopa ihan kolmesta 
viiteen euroa sellaisesta kierroksesta.” (Hyötysovellus) 

”Sit viel hinnoittelusta et meidän kilpailijat hinnoittelee itsensä viis – 
kymmenen dollaria kk per käyttäjä ja me ollaan ajateltu et me ollaan 
alemmassa hintaportaassa eli vitosen kuukaudessa.” (Hyötysovellus) 

Hinnoittelun lisäksi myös säännölliset päivitykset ovat tärkeitä. Sovelluksen uusissa 

pelipäivityksissä tuodaan lisää pelattavaa ja parannetaan palvelun laatua. Yrityksen 

tulee jatkuvasti kehittää ja parannella sovellusta luoden samalla arvoa käyttäjille.     

”Sit ku on isoja olympialaisia, mm-kisoja tai muita, siihen aikaan pyritään 
ajoittamaan nää. Pelaajat pelaa silloin sitä peliä ni pyritään ajoittamaan niitä 
päivityksiä.” (Pelisovellus) 
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”Ollaan mietitty roadmappia pitemmällekin eli versiona voidaan ajatella sitä, 
että pistetään kauppaan, siinä on tietyt asiat ja jos hommat menee hyvin niin 
tehään joku seuraava update kohassa x, jolloin peliin tulee vaikka nämä uudet 
asiat, jotka taas parantaa sitä laatua, tuo lisää pelattavaa, parantaa 
monetisointia.” (Pelisovellus) 

Haastateltavat pitävät asiakkaan sitouttamisen kannalta tärkeänä, peli on hauska ja 

sovellus hyvä. Sisältöä täytyy olla pelissä useiksi vuosiksi eteenpäin, jotta käyttäjällä 

säilyy mielenkiinto peliä kohtaan ja hän tulee aina takaisin pelaamaan peliä. Pelillä 

täytyy olla niin paljon arvoa (riple value), että se ei ole vain kerran pelattavissa. 

Sovellukseen tulee tehdä tarpeeksi usein päivityksiä, jotta peli näyttäytyy suosittuna 

ja aktiivisena pelaajien silmin. Päivitetyssä versiossa voi olla uusia ominaisuuksia tai 

lisää pelattavaa. Uuden sisällön luominen on myös tärkeää, koska free-to-play -

peleissä kuuluu olla koko ajan pelattavaa.  

”Pelin pitää tietty olla hauska ja hyvä. Sisältöä siinä pitää olla, et jopa vuosiksi 
etteenpäin, että se pitäis saaha sinne tulemaan takaisin siihen peliin (--) 
Päivityksiä, et peli näyttää et sil on suosioo. Niihin lisätään uusia 
ominaisuuksia, ja lissää pelattavaa. Lisäsisällön luominen on varmaan se ettei 
se sisältö lopu kesken semmonen tärkee, jos se peli osoittautuu muuten 
hyväksi.” (Pelisovellus)  

”Plus sitten se riple value (--) Free-to-play -peleissä sulle koko ajan syötetään 
uutta pelattavaa, koska se ei saa tavallaan koskaan päättyä.” (Pelisovellus) 

”Tärkein, että sovellus on hyvä, jos tietenki tulee ensimmäinen huono 
käyttökokemus ni sitähän ei käytä toista kertaa.” (Hyötysovellus) 

Mobiilisovelluspeleissä tärkeitä asiakkaan sitouttamisen kannalta ovat sovelluksen 

sosiaaliset elementit. Teoriakappaleessa nousi esiin, että verkostovaikutuksilla on 

positiivinen vaikutus sovelluksen suosioon, mikä nousi esille myös haastatteluissa, 

joissa korostettiin sosiaalisten elementtien tärkeyttä. Se, että sovelluksella on 

käyttäjäkuntaa, ja että myös kaverit käyttävät sovellusta, vaikuttaa merkittävästi 

merkittävästi sovelluksen suosioon. Pelin koukuttavuutta voi lisätä sillä, että peliä 

voi pelata yhdessä kaverin kanssa.  

”Kyllä se se et saada kaveri pelamaan eli monesti niissä on pyritty rakentamaan 
se sosiaalinen puoli sillai mahollisimman merkittävästi, et sulla ois intressi 
koittaa saaha kaveri pelamaan. Se on yks ihan ultratärkeä mekaniikka 
ylipäätään, koska ilman sosiaalisuutta ni ei ne toimi.” (Pelisovellus) 
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”Jotkut taas tykkää, et meil on sellainen sosiaalinen ominaisuus, et pystyy 
seuraamaan, missä kaverit menee ja tavallaan jutella.” (Hyötysovellus) 

Teoriassa tuli esille se, kuinka yritykset palkitsevat toistuvasta asiakassuhteesta 

asiakkaita erilaisilla bonuksilla ja palkinnoilla. Haastateltavat myös olivat sitä mieltä, 

että erilaiset kannustimet ja palkinnot houkuttelevat käyttäjiä tulemaan takaisin peliin 

jonkun tietyn ajan kuluessa.   

”Sitten on hyvin perinteiset, eli ku sä ekan kerran lokkaat pelin,(--) kohta sulle 
esitellään, et nyt sait tällaisen palkinnon, ja kun tuut huomenna takaisin saat 
tuollaisen palkinnon. Kun tuut viikon päästä takaisin ni saat tuommoisen. Eli 
sit niitä lock in bonuksia, jolloin sut sitoutetaan (--) Eli on koko ajan 
viikottaisia eventtejä, josta sä voit saaha jotain tiettyä kamaa just silloin. Sit sun 
on pakko pelata just silloin tai sä menetät jotain. Nää on ihan psykologisia 
skinnerboxi juttuja.” (Pelisovellus) 

”Peleillähän retentio on iso ongelma, pelit mittaa retention niin eli ku lataa 
apin, et kuinka moni lataajista palaa kolmantena, seittämäntenä päivänä jne. 
Me ollaan taas lähetty tuotteen kautta miettimään, meidän retention luulis 
olemaan luonnollisesti sisäänrakennettu, koska meillä tulee aina viesti ku sä 
käytät korttia jossain, ni siitä tulee sitä appin käyttöaikaa” (Hyötysovellus) 

Asiakkaan sitouttamisen kannalta hyötysovelluksissa nähtiin tärkeinä, että asiakasta 

muistutetaan sovelluksen olemassaolosta olemalla aktiivinen. Monikanavaista 

lähestymistapaa pidetään tärkeänä. Kuluttajia aktivoidaan lähettämällä käyttäjille 

mainoksia muistutuksena sovelluksesta. Lisäksi näkyvyyttä tavoitellaan yleisesti 

muissakin kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeillä.  

”Tavallaan meil on newslettereitä, pyritään olla esillä pubeissa et muistutetaan 
siitä olemassaolosta. Sit lähetetään push mainoksia käyttäjille, se on tehokas 
keino tuoda takaisin ihmiset sovellukseen. Ollaan fyysisesti esillä, ollaan 
somessa esillä ja appin kautta muistutetaan ihmisiä.” (Hyötysovellus) 

Haastateltavat pitivät tärkeänä, että mobiilisovellus tuodaan kohdemarkkinoille 

niiden omalla äidinkielellä. Lokalisointi parantaa kuluttajien käyttäjäkokemusta, 

jolloin käyttäjiä myös sitoutuu palveluun paremmin. Lokalisointia pidetään siis 

tärkeänä asiakkaan sitouttamisen kannalta. Lisäksi sovelluksen räätälöiminen 

kohdemaan tarpeisiin saattaa positiivisesti vaikuttaa sovelluksen näkyvyyteen 

mobiilisovelluskaupoissa.  
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”Johti siihen et Apple featuroi ne, koska ne lokalisoi kaiken materiaalin, 
markkinointimateriaalin, appin sisällä olevan kaiken kommunikaation kaiken. 
Mä luulen, että siinä on varmaan yks tekijä millä voidaan erottautua.” 
(Hyötysovellus) 

Hyötysovelluksissa käyttäjät sitoutetaan palveluun puolestaan sillä, että sovellus 

tarjoaa ratkaisun käyttäjälle johonkin ongelmaan. Lisäksi kuluttajien palkitseminen 

aktiivisuudesta on myös olennaista.  

”Meijän hyötypalveluiden täytyy ratkaista ongelma ja sen ongelman ratkaisun 
taso täytyy olla hyvä. Mitä paremmin me pystytään se ongelma ratkaisemaan.” 
(Hyötysovellus) 

”Ongelma on se, että kuitit kertyy lompakkoon, pöydälle, matkalaskut on 
tekemättä. Meidän se ratkaisu on, et sä voit lajittelun tehä, ja se on 
kivannäköinen ja sit tavallaan et sinne tuodaan niitä korttilinkitettyjä tarjouksia, 
et jonakin päivänä ku meet Lidliin, ja maksat sillä sun normaalilla Visa-kortilla 
ni toi appi sanoo sulle et sait just jotain kivaa. (Hyötysovellus) 

5.1.4! Arvolupaus 

Teoriassa esitettiin arvolupauksen tarkoitus edistää myyntiä osoittamalla ja 

esittämällä palvelun hyödyt ja oman tarjoaman paremmuus asiakkaalle. Asiakkaan 

tarpeet täytetään ja ylitetään. Yritys tuottaa voittoa kun asiakkaan arvolupaus 

täytetään. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että yritys ei voi menestyä, mikäli palvelu 

ei tuo arvoa asiakkaalle. Haastateltavat panostavatkin ennen kaikkea sovelluksen 

laatuun. Sovelluksen tulee olla kaikin puolin laadukas, jotta arvolupaus voi täyttyä. 

Tarkoitus on tehdä laadukkaita ja koko ajan parempia sovelluksia panostaen 

palveluun. Lisäksi tärkeänä pidettiin, että peleissä on riittävästi sisältöä. Yritykset 

haluavat panostaa asiakkaan käyttäjäkokemusta esimerkiksi tarjoamalla palvelua 

asiakkaiden äidinkielellä ja huomioimalla eri asiakkaiden tarpeet.  

”Kyllä me yritetään panostaa siihen laatuun, pyritään tekemään laadukasta, 
koko ajan parempia pelejä. (--) Me tehhään nyt näitä urheilupelejä tämmösille 
urheilun ystäville, halutaan tarjota semmonen jääkiekkofaneille. 
Jääkiekkopelissä on maajoukkueet, varmaan haluaa suomalaiset pelata 
Suomella ja sitä pyritään tarjoomaan.” (Pelisovellus) 
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”Siinä on sit sitä sisältöä mistä maksaa se taala tai vaikka seittemän. Eli 
tavallaan ettei yritetä myydä paskaa kultakuorissa eli on supertärkeätä.” 
(Pelisovellus) 

”Kaikki tulee aina takas tuotteeseen. Jos sulla on huono tuote niin sitä ei auta 
miljoonallakaan työntää. Tuote on kaiken keskiössä.” (Hyötysovellus) 

”Varmaan jos vertaa meidän kilpailijoihin ni meillä on parempi laatuinen 
sovellus, meillä on käyttäjäkokemus parempi kuin kilpailijoiden ja yksi asia 
Suomessa että se on suomenkielellä. Sit me tullaan tuomaan muissa maissa 
omalle kielelle niin ihmisten on helpompi käyttää. Siitä on ihmiset todella 
paljon tykänny. Ihmiset käyttää myös eri käyttötarkoituksiin, jotkut käyttävät 
löytämään pubeja kaupungissa ja jotkut käyttää siihen että pitävät kirjaa siitä 
mitä olutta ne juo.” (Hyötysovellus) 

Uutuuden luominen on myös osa arvolupauksen täyttämistä, johon viitattiinkin jo 

aikaisemmin teoriassa. Hyötysovelluksissa merkittävää kilpailuetua voi saada, mikäli 

markkinoille pystytään tuomaan jotain sellaista, mitä ei vielä ole olemassa.    

”Meillä on korttilinkitys, siinä missä kilpailijoiden täytyy muistaa ite ottaa 
valokuva kuitista ja ite kirjoittaa mitä siinä kuitissa luki. Meidän appi tunnistaa 
suoraan korttimaksusta ku sä vedät korttia jostakin, se lähettää sulle viestiä et 
hei sä maksoit 10 e siellä ja me ollaan se valmiiksi kategorisoitu 
kirjanpitokategoriaan. (--) Sitten meillä on, yks meidän vahvuus on vahva 
design, meillä on poikkeuksellinen design.” (Hyötysovellus) 

Haastateltava mainitsi haasteena mobiilisovellusalalla sen, että alalla vallitsee todella 

kova kilpailu. Sovelluksia on todella paljon saatavilla, ja siksi myös näkyvyyden 

saaminen on haastavaa, vaikka palvelu olisikin hyvä. Pelien menestymiset 

ennustaminen on todella vaikeaa, joten haastateltavan mukaan on vain kokeiltava ja 

katsottava, mistä ihmiset tykkäävät. Kuitenkin edellisissä sitaateissa tuli selville, että 

tuotteeseen tulee panostaa, mikä onkin koko liiketoiminnan keskiössä. 

Hyötysovellusten täytyy viihteen sijaan ratkaista jokin kuluttajan ongelma.  

”Tosi kova kilpailu, sovelluksia ja kaikkia ihan älyttömästi, näkyvyyden 
saaminen hankalaa, vaikka ois hyväkin tuote. Varsinkin pelipuolella, ku se on 
viihdettä, ni tosi hankala sanoa mistä ihmiset tykkää. Se ennustettavuus on tosi 
huono, lähinnä vaan tehtävä jotakin, ja kattoo mistä ne ihmiset tykkää.” 
(Pelisovellus) 

”Maailmassa on karkeesti sanottuna kahdenlaisia tuotteita, on hyöty- ja 
viihdepalveluita. Ja siinä missä pelit menee viihdepuolelle ja pelien täytyy 
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viihdyttää niin meijän hyötypalveluiden täytyy ratkaista ongelma ja sen 
ongelman ratkaisun taso täytyy olla hyvä. Mitä paremmin me pystytään se 
ongelma ratkaisemaan tässä tapauksessa se matkalaskun datan kerääminen ja 
siitä matkalaskun datan muodostaminen.” (Hyötysovellus) 

Haastateltavan mukaan ilmaisenkaan pelisovelluksen hauskuudesta ei tule tinkiä. 

Olemassa olevaa sisältöä tulisi tukea maksullisilla ominaisuuksilla. Lähtökohtaisesti 

pelin tulee olla jo ilmaisversiossa riittävän laadukas houkutellakseen käyttäjiä. 

Haastateltavien mukaan premiumia voidaan veloittaa pelissä jo olemassa olevista 

asioista, jotka tukevat ja auttavat pelissä etenemistä.  

”Maksamalla pääsee etenemään pelissä nopeemmin. Me ollaan nyt tuomassa 
siihen semmosia ominaisuuksia, että saat vähä paremman mailan, millä pystyy 
lämäsemään vähä kovempaa ja pystyy ostaa rahaa, että vähä helpottaa sitä 
peliä.” (Pelisovellus) 

”Ominaisuuksien suhteen lähinnä se on se, että eteneminen pelissä nopeutuu, 
se on nyrkkisääntö meillä. (--) Mul on sellanen fiilis, et lähtökohtaisesti pitäs 
olla se hauska olemassa siinä heti oli se ilmainen tai maksettu. En niinkään 
sellaisia uusia asioita sitois siihen ansaintaan, et enemmänkin pyritään vaan 
tukemaan kaikkee, mikä siinä sitten toimii”. (Pelisovellus) 

Myös hyötysovelluksissa maksullinen versio lupaa käyttäjälle parempia 
ominaisuuksia ja enemmän hyötyjä.  

”Meille maksaa rahaa pubit ja panimot, ja ne saa paremman näkyvyyden 
itselleen ja ne saa analytiikkaa meille, ja sit ne voi tehä mainoksia. Eli ne 
haluaa näkyvyyttä kuluttajille kertoa omista tuotteistaan. Ja saada analytiikkaa 
miten ihmiset juo vaikka tietyn panimon tuotteita, mitä ne tykkää niistä, ne saa 
niinku kuluttajapalautetta.” (Hyötysovellus) 

”Ilmainen palvelu eroaa sillä tavalla, että sillä ei ensinnäkään saa linkittää 
kortteja eli sä voit tallentaa vain käteismaksuja, ja siitä ei voi viedä 
kirjanpitoon maksutapahtumia. Taas maksullisessa se mahdollistaa sen 
korttilinkityksen. Korttilinkitys tarkoittaa sitä, että sä yhden kerran panet sun 
verkkopankkitunnukset ja se puolen tunnin viiveellä käy hakemassa transaktiot 
automaattisesti. Se on se keskeinen ero freemiumin ja maksullisen.” 
(Hyötysovellus) 

5.1.5! Kanavat 

Mobiilisovellusten pääjakelukanavana toimivat sovelluskaupat, josta peli myydään 

asiakkaalle. Lisäksi kaikki haastateltavat piti tärkeänä jakelukanavana ristiinmyyntiä, 
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jolloin sovelluksia mainostetaan jonkin toisen, joko oman tai yhteistyökumppanin, 

sovelluksen sisällä. Lisäksi sosiaalisen median kanavat, videoblogit ja YouTube 

internetissä nähdään hyödyllisinä markkinointikanavina.  

”Ne on nuo digitaaliset verkkokaupat, App Storet eli Google Play, Applen 
Store, että täysin sitä kautta, muualla me ei jaeta.” (Pelisovellus) 

”Hakemalla yleensä, crosspromotaan toisesta pelistä niinku ite omien pelien 
sisällä toisia omia pelejä.” (Pelisovellus) 

”Cross-promo eli jos sattuu, et sul on omia tuotteita, ni tietenki se on ihan 
ehdoton kanava, oma networkki, jos ei oo niin siinäpä se sit onki. Yleensä se 
on et ostetaan ne käyttäjät, ja sitten jos se peli toimii niin se käyttäjäpuoli 
generoi uusia käyttäjiä. Sitten se on se, että sä saat ittes App Storeissa näkyviin, 
mistä ne ostetaan ni siellä saat ittes näkyville paikoille, kampanjat. Yleensäkin 
kaikki kampanjat mihin sut voi nostaa syystä x, y tai z. Niitten metästäminen.” 
(Pelisovellus) 

”Mut sit toiset on taas kaiken mahdolliset videobloggaajat ja isot tekijät 
PewDiePie ja Markiplier eli jos onnistut siinä et joku sellanen nappaa sut peliin 
ni sit sataa downloadeja ja tulee rahaa ihan varmasti.” (Pelisovellus) 

”Erinäiset somet, Facebook, Twitter, Instagram-mainonta. Sitten myös 
pubeissa meillä on materiaalia, jotkut pubit on aktiivia kertomaan käyttäjille 
sekin on hyvin tehokas ja tavallaan se word of mouth et ihmiset suosittelee 
kavereille ni se on se paras keino.”(Hyötysovellus) 

Haastattelussa kysyttiin vielä tarkentavana kysymyksenä, kuinka asiakkaat löytävät 

juuri heidän sovelluksen mobiilisovelluskaupasta. Tärkeänä nähtiin se, että 

sovelluskaupat mainostavat (featuroivat) pelejä, mikä lisää mobiilisovelluksen 

näkyvyyttä mobiilisovelluskaupassa. Lisäksi julkaisijan käyttäminen 

markkinoinnissa on yksi keino.   

”Mut kait meitä lähinnä App Storet on jonku verta featuroinukki, sitä Hockey 
MVP peliä, että sitä kautta ne varmaan suurin osa käyttäjistä on tullut (--) Et 
jos Appstore ei sua featuroi isosti, ni se on tavallaan se melkein ison 
menestyksen ehto, jos on tietty rahhaa panostaa jonku julkaisijan kautta ni 
tietty toinen juttu.” (Pelisovellus) 

”Eli pyrittiin optimoimaan ne asiat millä voitas saaha se featurointi, koska siinä 
alussa on ihan älytön myynti tietenki ei parempaa markkinointia alussa oo.” 
(Pelisovellus) 
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”Tärkein strategia on kuitenki App Storen kautta tapahtuva markkinointi. 
Ensimmäinen lähtökohta on se että meidän tavoite on päästä Applen 
featuroimaksi. Jos sä pääset Applen featuroimaksi niin se voi tarkoittaa 
miljoonia latauksia”. (Hyötysovellus) 

”Jos tästä kattoo niin voi tavallaan, tässä on näitä featuroituja, ensinnäkin sä 
voit olla featuroituna päälistalla eli App Storen etusivulla, mut sit sä voit olla 
featuroituna mikä meillä on tuo businesskategoripuoli tai travel, utility 
kategorioihin. Eli me keskitytään kategorioihin jos tää purkaa auki eli, jotka on 
business kategoria, finanssialan kategoria, travel kategoria ja ehkä lifestyle ja 
utilitys (--) jos meinaa päästä featuroitavaksi, ni silloin sen designin täytyy olla 
poikkeuksellinen.” (Hyötysovellus) 

Mikäli mobiilisovellus yltää sovelluskaupan top-listoille, saa sovellus hyvää 

näkyvyyttä. Top-listoille yltävät lähinnä ne sovellukset, jotka ovat eniten 

ladatuimpia. 

”Kans tosi iso tekijä, et mitä enemmän sitä peliä ladataan, jos oot kattonu 
vaikka App Storessa siellä on ranking, nämä top-listat vaikka kymmenen 
suosituinta peliä, jotka niinku aika pitkälti perustuu latausmääriin.” 
(Pelisovellus) 

”Näkyvyys menee satakertaiseksi, ja jos ne ei oo niillä top-listoilla tai App 
Storet ei sitä featuroi millään tavalla ni se näkyvyys on aika nolla siellä.” 
(Pelisovellus) 

Haastattelussa tuotiin esiin, että tärkeätä on luoda suhteita Appleen tai löytää 

sellaisia kontakteja, jota kautta voitaisiin edesauttaa featurointia. Lisäksi näkyvyyttä 

voi luoda puhtaasti ostamalla mobiilimainontaa. 

”Sit meillä on Applella kontakti, kenelle me päästään esittelemään aina meijän 
pelejä mitä on tulossa. Se helpottaa sitä, että jos ne tykkää siitä, ni ne saattaa 
laittaa sen featuroiduksi jonnekin pikku paikkaan, ni saa vähän näkyvyyttä 
siinä enemmän.” (Pelisovellus) 

”Sit siihen vaikuttaa suhteet Appleen ja sen eteen täytyy tehä töitä. Se osaltaan 
vaikuttaa meidän rahoittajakeskusteluihin, me pyritään hakemaan sellaisia 
rahoittajia, joilla on suhteita Appleen, siinä on monta tekijää tää on yks keino 
tulla näkyviin. Toinen keino on se, että tehään tällaisten Rovion kaltaisten 
julkaisijoiden kanssa töitä et ne markkinoi heidän appin sisällä meitä. Ja sitten 
on kolmantena mobiilimainonnan ostaminen ja sen optimointi.” 
(Hyötysovellus) 
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Haastateltavat pitivät tiedon leviämistä sanallisesti eli WOMia erittäin tärkeänä 

markkinointityökaluna. Kaikilla yrityksillä ei välttämättä ole suurta 

markkinointibudjettia, jolloin erityisesti toivotaan, että tuotteiden tietoisuus leviää 

juuri suosittelujen kautta käyttäjältä toiselle. Sovelluskaupassa käyttäjät voivat antaa 

arvioita (rating) käyttämistään sovelluksista tähtiarvioinnin ja kommenttien avulla.  

”Rahallahan saa käyttäjiä mutta kun ei oo hirveenä rahaa, niin silloin pitää 
käyttää muita keinoja. Se suosittelu, et jos käyttäjät suosittelee toisille, ni se on 
kaikista paras ja tehokkain.” (Hyötysovellus) 

”Jälleen tullaan tuotteeseen, tutkimukset ja tilastot osoittaa sitä, että jos appilla 
on 4 tai yli rating (--) Meidän tavoite on saada se rating 4,5 ja enemmän tähtiä. 
Ne ratingit ja reviewit eli mitä jengi antaa tähtiä sun appille, ja mitä ne puhuu 
siitä appista ni se on äärimmäisen tärkeä. Se on jopa kaikista tärkein ja siihen 
liittyy osaltaan mitä ollaan rakennettu että asiakaspalvelu. (--) Kyl se tuotteen 
hyvyys, ratingit, reviewit, asiakaspalvelu, kaikki tämä se hyvin pitkälle. Word-
of-mouth on äärimmäisen tärkeä. Se lähtee joko hyvään tai huonoon suuntaan 
ja ikävä kyllä huonot kommentit kantaa viel kauemmas.” (Hyötysovellus) 

5.1.6! Suhde asiakkaaseen 

Asiakaspalaute vastaanotetaan sähköpostitse tai sovelluskauppojen 

arvosteluosioista. Lisäksi yritykset ylläpitävät suosittuja sosiaalisia yhteisöpalveluja, 

kuten Facebookkia ja Twitteriä, joiden kautta palautetta otetaan vastaan, ja asiakkaan 

suuntaan voidaan olla yhteydessä. Asiakkaaseen ollaan myös yhteydessä erilaisten 

sivustojen ja foorumeiden kautta, jossa pystytään jakamaan kuluttajille ennakkotietoa 

esimerkiksi tulevista päivityksistä. Yritysasiakkaita puolestaan lähestytään 

uutiskirjeillä ja henkilökohtaisella myyntityöllä.    

”Meillä on sähköpostiosoite aina tuolla pelin mukana piilossa mihin voi laittaa 
palautetta, sitten nuissa kaupoissa on semmonen review mihin voi laittaa 
pelistä arvioo, ja sitä kautta laittaa palautetta.” (Pelisovellus) 

”Twitter, Facebook, sieltä tulee palautetta. Sit meiltä lähtee, lähetetään 
newslettereitä kaikille käyttäjille parin kolmen viikon välein, sitä kautta. 
Maksaviin asiakkaisiin tehdään ihan myyntityötä et kontaktoidaan näitä. 
Soitellaan, laitetaan sähkopostia.” (Hyötysovellus) 

”Tottakai pelissä on oltava perus sähköposti. Lähetä minulle supportti, (--) mut 
tottakai on olemassa kaikki linkit helppeihin ja websaitille. Mut jos se on 
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isompi peli, ni toki se vaatii järeämmät kalut, koska se on pystyttävä tukemaan 
ihan oikeata communityä, jossain sen pitää sijaita, koska muuten se ei vaan 
toimi. Tietenki foorumsaitit niinku Touch Arcade, niin kyllähän se toimii taas 
kanavana sitten kommunikoinnissa me käytettiin veekun kanssa et annettiin 
infoa tulevista päivityksistä jne.” (Pelisovellus)  

Hyötysovelluksessa asiakas voi tarvita jatkuvaa tukipalvelua, jos sovelluksen 

käytössä ilmenee ongelmia. Tämän vuoksi tärkeänä asiakaspalvelukanavana pidetään 

reaaliaikaista chat-palvelua (livechattiä), jonka avulla voidaan tarvittaessa olla 

yhteydessä asiakkaaseen asiakkaaseen vuorokauden ympäri.  

”Joo se on tää livechatmaisen asiakaspalvelun kautta (--)  Hyötysovelluksissa 
asiakaspalvelun rooli nousee, on hyvin keskeinen, siihen pitäis rakentaa joku 
laatunormi eli, jos käyttäjällä on joku ongelma, ni sillä on ensinnäki 
asiakaspalvelu löytyy heti sieltä, se on hyvä käyttöliittymäsuunnittelu ja 
toisaalta se vasteaika on lyhyt ja se on kaikilla aikavyöhykkeillä 
ympärivuorokauden toimiva.” (Hyötysovellus) 

Asiakas voi osallistua palvelun arvon yhteisluontiin ja sisällön tuottamiseen. 

Mobiilisovelluksen testausvaiheessa on yleistä koota testiryhmä tuntemattomista ja 

tutuista ihmisistä, jotka voivat jakaa käyttökokemuksia ja antaa palautetta 

sovelluksesta. Ennen globaalia sovelluksen julkaisua voi olla kannattavaa julkaista 

sovellus ainoastaan yhdessä maassa, jotta voidaan seurata sovelluksen menestymistä 

tietyssä asiakassegmentissä.   

”Lähinnä niitten reviewien kautta siellä kaupassa. (--) Käytetään testiryhmää, 
laitetaan storen kautta tiettyyn maahan. Rajoitetulle ryhmälle ennen kun 
julkaistaan maailmanlaajuiseksi.” (Pelisovellus) 

”Uus peli tulossa ni me ensin softlauntsataan se, lähinnä tuttuja ja 
tuntemattomia testipelaajia, niillä on sit tuommonen keskusteluryhmä, mihin ne 
voi antaa palautetta, ja sit siitä seuraavana me laitetaan se tuonne markkinoille 
johonkin tiettyyn maahan saataville. Sitä kautta ne pelaajat pelaa, ja me 
yritetään saaha sitä palautetta, ja muuttaa sitä peliä ennen ku globaalisti 
julkaistaan se peli.” (Pelisovellus) 

Jatkuvassa mobiilisovellusten kehitystyössä kuunnellaan asiakaspalautetta, jonka 

mukaan palvelua kehitetään. Lisäksi voidaan erikseen toteuttaa kampanja, jossa 

asiakkaat pääsevät kertomaan, millaisen sovelluksen haluaisivat. Useat 
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mobiilisovellukset voivat suoraan perustua siihen, että asiakas osallistuu arvon 

yhteisluontiin tuottamalla sisältöä palvelulle.  

”Et jos tulee foorumille postia ni, hei tosi mahtava peli tai paska peli, miks 
teette näin ni toki poimitaan sellaisia asioita mitä kannattaa seurata. Kaikkia ei 
voi miellyttää mutta vähän he voivat passiivisesti vaikuttaa et jos monelta alkaa 
tulla samaa asiaa ni lokataan juttu ja jos pystyy ni tehään se seuraavaan ja 
ilmoitetaan et se löytyy ja sitä kautta osallistuvat siihen.”(Pelisovellus) 

”Yks mahollinen tapa voi kans toimia, jos on tarpeeks uniikki ja fiksusti 
mietitty on crowdsourcingin kautta, eli sulla on ihan pelin ydin kaupassa ja 
porukka tykkää siitä ja lyödään kickstarter kampanjat, et hei teitä on siellä 
ketkä tykkää ja me haluttais tehä tää eteenpäin, te saatte kertoo mitä siihen 
tulee ni se on ihan suora. Plus jos peli tehään sillai et se tukee suoraan sillai et 
käyttäjät ite luo peliin sisältöä ni se on sit tietenki viimeinen taso.” 
(Pelisovellus) 

”Jos asiakas juo oluen mitä ei ole meidän kannassa ni käyttäjä voi lisätä sen. 
Voi luoda uuden oluen ja luoda uuden pubin. Mennä pubiin mitä ei ole 
appsissa ni voit lisätä sen. Tosi tärkeissä rooleissa meillä et asiakkaat luo 
sisältöä. Varsinkin sitten ku meillä aukee muihin maihin ni eihän meil oo 
mitään mahollisuuksia tietää kaikkia pubeja ja oluita, vaan käyttäjät luo sitä 
sisältöä.” (Hyötysovellus) 

5.1.7! Kohderyhmä 

Sovellukset julkaistaan harkitusti niihin maihin, joissa palvelulla nähdään suosiota.   

”Hockey MVP pelissä, ne on tällaiset casual jääkiekkofanit meidän 
kohderyhmä, ja maat missä sitä pelataan, kaikki missä jääkiekko on yleensäkin 
suosittua. Perustuu maajoukkueisiin, ja tämmösiin niinku Venäjä, Kanada, Usa, 
Suomi, kaikki tämmöset jääkiekkomaat.(--) Aina kun on jääkiekon MM-kisat 
tai sun muuta ni silloin on paljon pelaajia liikenteessä, kesäksi aina hiljenee 
sitten.” (Pelisovellus) 

”Tällä hetkellä saatavissa Suomessa, Englannissa ja Irlannissa. Syksyllä 
avataan globaalisti. Elo-syyskuussa aukaistaan globaalisti kaikkiin maihin. Me 
yritetään nyt tuoda sellasia fiitsereitä että saataisiin myös nuoremmat innostuu 
siitä koska siellä on sitä massaa enemmän ni saataisiin myös nuorempia 
mukaan.” (Hyötysovellus) 

”Aasia toimii hyvin, kun huomattiin et South-East Asia nää Filippiinit ja muut 
ni siel toimi tosi hyvin. Siellä esimerkiksi Facebook-kampanjat imas tosi 
nätisti. Kun taas peruslänkkärit ni ei niinkään. Sittemmin downloadit tulee 
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pääosin, Kiinaan menee koko ajan piraattidownloadeja se nyt on ihan selvä. 
Mut niinku jenkkeihin menee tasaisesti, Suomeen menee tasaisesti, sitten on 
ripottelua siellä täällä.” (Pelisovellus) 

Pelisovelluksien kohderyhmänä olivat nuoret ja nuoret aikuiset, kun taas 

hyötysovellusten kohderyhmänä olivat aikuiset.   

”Pyrittiin tekemään samalla vähä niinku tutkimusta mikä imasee ja mikä ei. 
Tais päätyä siihen et parhaiten oli tällaiset teinit sitten niinku nuoret aikuiset. 
Ei ihan lapset, ei ylärajaa tuon tyyppiselle oo.” (Pelisovellus) 

”Kaikki jotka tykkää oluesta, varsinkin vähä paremmasta, ei pelkästään 
bulkkioluesta. Meillä suurin osa käyttäjistä on 25–40, suurin käyttäjäryhmä. 
Ihan nuoret ei välitä mitä ne juo, kuhan ne saa kännin. Taas vanhemmat ei ihan 
hirveenä käytä älypuhelimia. Et sinänsä vähän vanhempi kohderyhmä mitä 
peleillä ja muilla.” (Hyötysovellus) 

”Meidän ensisijainen kohderyhmä ei ole yrityksille vaikka meidän tuote on 
yrityksille tavallaan tarkoitettu vaan meidän ensisijainen kohderyhmä on joku 
ihminen joka matkustaa työn ohessa ja olkoon se yrittäjä, konsultti tai olkoon 
se töissä jossain pienessä tai isossa firmassa, ihan mitä järjestelmää se niitten 
firma käyttää ni me markkinoidaan tätä appia sille yksittäiselle liikemiehelle tai 
naiselle. Se on se meidän ensimmäinen pääkohderyhmä.” (Hyötysovellus) 

Haastateltavalta kysyttiin, miten tärkeänä he näkevät ilmaiset asiakkaat suhteessa 

maksaviin asiakkaisiin. Ilmaisia asiakkaita pidetään tärkeinä, koska niiden nähdään 

edistävän myyntiä, vaikkakaan käyttäjät eivät peliin käyttäisikään rahaa. Ilmaisista 

asiakkaista koettu hyöty saadaan, kun käyttäjät kertovat kaverille pelistä. Lisäksi 

ilmaiset käyttäjät altistuvat mainoksille, joten siinä mielessä he tuovat rahaa 

yritykselle.  

”Nähään ne tärkeänä senkin takia, koska ne tavallaan toimii siinä 
markkinointiveturina, vaikka ne ei käyttäisi rahhaa siihen peliin. Saattaa kertoa 
kaverille, että tämmönen hyvä peli, ja sitä kautta viraalisesti mahollisesti leviää 
toivon mukkaan.” (Pelisovellus) 

”Kyllä me nähään ne tärkeinä, että vaikka ne ei itessään rahaa peliin käyttäis 
yhtään, ja tietenki jos on mainoksia, niin sitten ne niitä mainoksia kuitenkin, 
että sitä kautta ne myös tuo rahaa.” (Pelisovellus) 

”Ilman niitä ilmaisia ei saada maksullisia, eli kaikki kaikessa periaatteessa.” 
(Hyötysovellus) 
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”Ilmaiset asiakkaat on meille lähtökohta ja ikään kuin markkinakanava.” 
(Hyötysovellus) 

Huomionarvoista on myös se, että ilmaisen sovelluksen ansiosta palautetta saadaan 

nopeasti, vaikkakin arvostelut ja kommentit voivat vaihdella hyvinkin paljon.  

”Kaikki ne, jotka on antanu hyviä arvosteluja ja näin ni on maksavia asiakkaita, 
koska se on maksullinen peli. Tuleva peli ehkä ulos freemiumina, koska 
halutaan mahdollisimman aikaste feedbackiä.(--) Niin jos ympätään 
mainospuoli ansaintalogiikkana messiin ni tottakai jokaisella installilla on 
merkitys. Maksavat asiakkaat kuitenkin kaiken a ja o.” (Pelisovellus) 

5.1.8! Kustannusrakenne 

Kustannuksista henkilökunnan palkat ja sovelluksen kehittämiskulut ovat 

huomattavasti suurin kustannuserä yritykselle. Kustannuksia syntyy yritykselle 

erilaisista lisenssimaksuista, laitehankinnoista, ja ulkopuolelta ostetuista palveluista 

ja käyttäjien hankinnasta eli markkinoinnista.  

”Kehitysvaiheessa palkat on se suurin osa, ja sitten jonkun verta menee 
lisensseihin, sen pelin pelimoottorilisensseihin, sitten testilaitteisiin, ja 
ulkopuolisit äänet ja musiikit, ja jonku verta sitä graafaa mitä ostetaan. (--) 
Markkinointiin me upotetaan aika vähän. Jonku verta lähinnä siinä 
koekäynnistysvaiheessa ostetaan käyttäjiä, mainosbannereita muissa peleissä.” 
(Pelisovellus) 

”Tietenkin työntekijän palkat, koodit, työt. Suurin kustannus, (--) No 
ylläpitämisestä serverikustannukset kohtuu pieniä, palkat on se suurin mikä 
meillä menee. Markkinointiin saa menemään niin paljon ku haluaa.” 
(Hyötysovellus) 

”Kyllä pääasiassa devauskulut plus sitten kun potenssiin x käyttäjän 
hankintakulut (--) Kehityskustannukset on ne mitkä maksaa ja jakelu ei maksa 
mitään. (--) Kyllä mä luulen et siinä alussa isompi investointi ja riski kuitenki. 
Se käyttäjien ostaminenhan on sitä nykypäivän markkinointia.” (Pelisovellus) 

”Meil on tää devaustiimi, sit meil on adopsi tiimi, markkinointitiimi, 
datakustannus, korttidata, perustekijä et hostataan pilvessä, asiakashankinta 
tulee olemaan suurin kulu.” (Hyötysovellus) 

Yrityksellä tulisi olla selvillä, mitkä ovat käyttäjien hankintakustannukset, ja mikä on 

käyttäjän elinkaaresta syntyvä arvo. Nämä tiedot määrittävät yrityksen 
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elämänkaaren, eli sen, kuinka paljon sovelluksella on mahdollista ansaita. Yrityksen 

menestymisen kannalta kustannukset eivät voi olla tuloja suurempia.   

”Rahoittajien kanssa käydään ikuista debattia. Ne rahoittajat tykkää kysyä sitä 
et, mikä on teidän user acquisition cost, ja sit se et mikä on teidän user lifetime 
value. Sitten kun nämä numerot saadaan identifioitua hyvin, sit on vaan 
kysymys siitä, et lapataan lisää rahaa. Sen löytäminen et mikä on se user 
acquisition cost ja lifetime valuen, ni on oikeastaan se, mikä määrittää 
yrityksen elämänkaaren.” (Hyötysovellus) 

”Joka ainoan free-to-playn tapa päästä yhtään mihinkään on se, että sä laitat 
satoja tuhansia pelkästään käyttäjien hankintaan. Nykyään cost per install eli 
paljonko nä joudut sijoittaan rahaa ostaakseen yhden installin on mennyt ihan 
poskettomiin lukuihin. Varsinki näissä isoissa maissa jenkit, Kanada, you name 
it. Ni se alkaa olla jossain useampi dollari joudutaan laittaa ees per ilmainen 
installi. Siitä on sit parempi alkaa laskee, et paljonko pitää saaha ja millanen 
konversio, että sä voit ikinä ees saaha sitä LTV:tä ylemmäs.” (Pelisovellus) 

5.1.9! Ansaintalogiikka 

Mainostulot ovat tärkeässä roolissa usean yrityksen ansaintalogiikassa. Mainostajia 

hyödyttää mainoksen julkaiseminen sovelluksessa, jossa käyttäjäkunta on suuri. 

Mainostulot riippuvat pääasiassa siitä, kuinka paljon ja kuinka aktiivisesti mainoksia 

näytetään sovelluksessa.  

”Mainokset on meillä, se riippuu pelistä, pelin sisäiset ostokset. Mainokset tuo 
suuremmalla prosentilla rahaa.” (Pelisovellus) 

”Meillä ei nuissa meidän julkaisemissa peleissä, ei oo ollu mainoksia. Mutta ne 
on ihan yks selkeä, tavalla tai toisella tulee olemaan yks osa sitä palettia.” 
(Pelisovellukset)  

”Pubit ja panimot voi olla ilmaiseksi mukana. Mut jos ne haluaa sen paremman 
näkyvyyden, haluaa saada analytiikkaa ja mainostaa ni silloin ne maksaa 
kuukausimaksun. Pubeille se on kolmekymmentä euroa kuukaudessa, 
panimoille se on kympeistä jopa tuhansiin euroihin kuukaudessa. Riippuu 
kuinka aktiivisesti he haluavat mainostaa ja paljonko haluaa laittaa mainoksia.” 
(Hyötysovellus) 

Mainonta on hyvin yleinen ansaintalogiikka useilla mobiilisovelluksilla. Mainonnan 

ansainnasta on erilaisia variaatioita. Yhtenä versiona ovat videomainokset, joista 
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maksetaan yritykselle näyttöjen lukumäärän mukaan. Toisena versiona ovat 

bannerimainokset pelin sisällä, joista maksetaan näyttöjen lukumäärän mukaan. 

Kolmantena vaihtoehtona on maksu latauksen mukaan, jolloin käyttäjä aluksi siirtyy 

sovelluskauppaan mainosta klikatessa. Yritykselle maksetaan, mikäli käyttäjiä 

lopulta lataa ja käynnistää pelin. 

”Esimerkiksi videomainoksilla maksetaan per näyttö ja banneri mainoksilla 
mikä on sellainen pikkuinen banneri jossain pelissä, niin siitä maksetaan per 
klikki, et aina ku se klikkaa ni saat rahhaa, ja sit on koko ruudun näyttöjä 
mainoksia, mistä tulee tavallaan maksu installin mukaan, ku se käyttäjä painaa 
sitä mainosta ja menee sinne App Storeen ni se installoi sen pelin ja käynnistää 
sen pelin, nii siitä sulle kilahtaa sitä rahhaa.” (Pelisovellus) 

Teorian mukaan mainonta on asiakkaan näkökulmasta vähemmän häiritsevää, jos 

mainos tukee sovelluksen sisältöä ja pohjautuu käyttäjän segmentointiin ja 

profilointiin. Haastattelut vahvistavat teoriaa sen osalta, että sovelluksiin halutaan 

tuoda käyttäjiä kiinnostavaa mainontaa.  

”Me ei haluta alaan liittyvää mainosta sinne, mitään Google- tai pelimainoksia. 
Meille tulee bannereita, mutta ne on meidän asiakkaitten eli panimoiden ja 
pubien mainoksia eli ne on tavallaan sellaisia mainoksia, mitkä oletetaan 
kiinnostavan meidän käyttäjiä. Eli ne on tietoa uusista oluista, uusista pubeista, 
tarjouksista ja muista. Silloin ihmiset ei koe sitä niin mainoksiksi vaan 
informaatiota mikä sinua itseäsi kiinnostaa. (--) Jos tässä joku mainostais jotain 
peliä tai autoa niin käyttäjät hermostuis siitä heti.” (Hyötysovellus)  

Suurin osa freemium-peleistä ovat nykyään free-to-play -pelejä, joissa pelin sisällä 

tehdään ostoksia nopeuttamaan pelissä etenemistä. Pelisovelluksissa käyttäjä voi 

ostaa premium-valuuttaa, jolla voidaan rikastaa peliä eri tavoin. Pelaaja kokee 

hyväksyttävämmäksi pelin sisäiset ostot, kun pelaaja ostaa rahalla premium-

valuuttaa, eikä suoraan rahalla pelin sisältöä. Mobiilisovellusten kehittäjien yksi 

tärkeimmistä asioista on keksiä uusia innovatiivisia keinoja ansaintalogiikkaan.  

”Sitten tietenkin pelin sisäiset ostot, se on niin stable kun joku asia vaan voi 
olla. Tietenkin jos edellisiä aattelee, ni joo sä voit ostaa sellasia premium 
currencyä, jolla sä voit tai pystyt osaltaan helpottaa peliä, rikastamaan peliä ja 
ostamaan enemmän mahdollisuuksia (--) niistä pelin sisäisistä ostoksista, se 
premium currency on yks tärkein. Se on pelaajalle hyväksyttävämpi, et sä sillä 
teet kaikkia asioita pelissä eikä sillai et sä suoraan rahalla ostaisit hirveästi 
asioita.” (Pelisovellus) 
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”Plus ainahan, ne jotka tykkää tosi paljon pelistä kuin, hullu puurosta, ni niille 
on aina hyvä olla se mahollisuus et ne voi tuhlata siihen niin paljon kuin sielu 
sietää. Et jos haluaa maksimoida potentiaaliset tuotot niin valaille kannattaa 
olla syötävää. Muuten se on vain et miks et tehny sitä, koska sit siel ois ollu 
niitä jotka ois hyvin mielellään syytäny.” (Pelisovellus) 

”Ollaan mietitty esim jos matkustettaisiin Lontooseen niin sä voisit ostaa 
pubikierroksen et tavallaan tiedetään mitä pubeja Lontoossa on. Sä voisit ostaa 
pubikierroksen et Lontoon viisi historiallista pubia. Se näyttää sulle pubit siellä 
kartalla ja se näyttää että mee nuihin paikkoihin ja juo mm nuo oluet, tavallaan 
sillä sais sitä lisäarvoa sille matkustamiselle.” (Hyötysovellus)  

Freemiumin ansaintamalli voi perustua myös kokonaan ilmaiseen versioon, jonka 

halutessaan voi päivittä kaiken kattavaan premium-versioon. Premium-versiossa 

maksamalla yhden summan käyttäjä saa käyttöönsä kaikki sovelluksen sisältämät 

ominaisuudet. Ansaintamalleissa hyvin tyypillistä on myös se, että ne perustuvat 

usein eri mallien yhdistelmiin, jolloin niissä voi samanaikaisesti olla mainoksia, 

sovelluksen sisäisiä ostoja, sekä ilmainen ja maksullinen versio yhdistettynä.  

”Eli premium-versio maksaa vitosen kk per käyttäjä. Me harkitaan siihen 
tällaisia in app-purchases malleja, et sieltä vois tilata kertaluontoisesti jotakin 
tiettyjä ominaisuuksia.” (Hyötysovellus) 

”Sitten toinen meidän ansaintalogiikka on se, että me ruvetaan laskuttaa siitä, 
et ne kauppiaat voi tehdä niitä kohdennettuja korttitarjouksia. Sieltä ruvetaan 
ottaa tämmöstä kk maksua et saa sen työkalun käyttöön, (--) Niinku big data on 
se iso trendi, ni mehän tässä paljon kerätään dataa sen kortin maksun datan 
monetisoiminen ja niinku mainitsin ja näytin laskelmia ni sen datan osuus on 
aluksi hyvin pieni mut mitä enemmän tulee käyttäjiä ni se liikevaihosta nousee 
jopa puoleen.”  

Haastateltavilta kysyttiin, mikä on optimaalinen konvertoitumissuhde ilmaisten ja 

premium-asiakkaiden välillä. Haastateltavien mukaan mobiilisovelluspeleissä 

optimaalinen konvertoitumisprosentti on noin viiden prosentin luokkaa. 

Hyötysovelluksissa konvertoitumisprosentti oletetaan suuremmaksi kuin 

pelisovelluksissa.      

”Alalla puhutaan, että jos viisi prosenttia konvertoituu, ni se on jo tosi hyvä. 
(Pelisovellus) 
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”Mun mielestä nykypäivänä, jos vaikka pääset free-to-play pelillä jonnekin 
viiden viiva kuuden pinnan vauhtiin ni sekin on aivan superkova.” 
(Pelisovellus) 

”Täytyy ymmärtää et hyötysovelluksien konvertoituminen on ihan eri luokkaa 
kuin peleissä. Esimerkiksi x tiimityökalun niiden konversio on 27 pinnaa (--) 
spotify konversio on kymmenen pinnaa, eli tämmöiset consumer- ja 
viihdepalvelut ja erityisesti pelit on siellä yksi prosentissa. (--) 
Hyötysovelluksissa nähdään jopa viidenkymmenen prosentin konversiota. 
Koska tää on pelipuolella tänä päivänä, et sul voi olla kymmenen miljoonaa 
latausta, mut ei tuu viel businesstä ollenkaan. Sitten meidän 
hyötysovellusmaailmassa sadalla tuhannella latauksella voi pyöriä jo iso 
business.” (Hyötysovellus) 

Keskimääräinen tuotto käyttäjää kohti tulee olla suurempi kuin asiakkaan 

hankkimisesta syntyvät kustannukset. Konversiota tarkkaillaan ja optimoidaan koko 

ajan paremmaksi.      

”Mikä sieltä tulee average revenue per paying user, että se on korkeampi kuin 
se customer acquitation cost, mikä niille tulee siitä et ne vaikka maksaa yhden 
dollarin siitä uudesta latauksesta.(--). Nää täytyy olla balanssissa, sit sulla tulee 
sellainen yhtälö, että jos sun business logiikka toimii näin et se tuottaa 
enemmän kuin, mitä sulla menee mainontaan, ni silloinhan se on vaan sellainen 
yhtälö, et sä ostat lisää sitä mobiilimainontaa sieltä oikeista kanavista ja 
optimoit koko ajan paremmaksi sitä konversiota.” (Hyötysovellus) 

5.2     Empiiriset tulokset 

Tässä kappaleessa tuodaan yhteen saadut tulokset siitä, millainen on freemium-

liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa. Tulosten luokittelussa on 

hyödynnetty teoreettista viitekehystä (kuviota 3), johon on täydennetty uudet esille 

nousseet elementit ja yksityiskohdat. Sivulla 71 esitetään tämän tutkimuksen 

muokattu teoreettinen viitekehys (kuvio 4). Tekijät ja yksityiskohdat, jotka vahvasti 

nousivat esille vasta empiirisen aineiston analyysissä, on kursivoitu ja maalattu 

punaisella. Mobiilipelisovellusten osalta selvästi erottuvat elementit 

hyötysovelluksiin verrattuna on maalattu sinisellä värillä. Hyötysovellusten osalta 

selvästi erottuvat elementit pelisovelluksiin verrattuna on alleviivattu.    

Freemium-liiketoimintamallin elementtien osalta suurin osa teoriaosion löydöksistä 

on yhdenmukaista empiiristen löydösten kanssa. Aiemmin löydettyjen osatekijöiden 



69 

lisäksi avainkumppaneiden osalta nousi esille se, että media on tärkeässä roolissa 

yrityksen näkyvyyden saavuttamisessa. Yrityksille verkostot ovat tärkeitä ja 

avainkumppaneiden kanssa yhteystyö ehdotonta. Hyötysovelluksen kehittämistyöhön 

osallistumiseen saatetaan tarvita sellaisia ulkopuolisia tahoja, joita ilman sovelluksen 

syntyminen olisi käytännössä mahdotonta. Nämä liiketoiminnan olemassaoloa 

edellyttävät tahot toimivat merkittävässä yhteistyössä hyötysovelluksen kehittäjän 

kanssa, ja näin ovat myös vaikuttamassa koko arvoverkostossa. 

Pelien osalta avaintoimintona nähtiin uuden sisällön luomisen olevan tärkeä 

elementti koko sovelluksen kehitystyössä. Freemium-mobiilipelisovellukset ovat 

valta osa free-to-play -pelejä, joissa pelattavaa täytyy olla pelaajille loputtomasti. 

Mobiilipelisovelluksissa yleistä on pelaajien palkitseminen heidän aktiivisuudestaan. 

Palkintoja jaetaan esimerkiksi sen mukaan, kuinka usein käyttäjät kirjautuvat sisään 

sovellukseen ja pelaavat pelejä. Lisäksi hyvin yleisiä peleissä ovat viikoittaiset 

tapahtumat tai kilpailut, jotka tuovat peliin koukuttavuutta. 

Empiriassa tuli selkeästi esille, että koko freemium-liiketoimintamalli perustuu 

kilpailijoiden ja analytiikan seuraamiseen, koska näiden työkalujen kautta pystytään 

parantamaan maksavien ja ilmaisten asiakkaiden konversiosuhdetta. Sovelluksen 

säännölliset päivitykset ovat olennainen osa liiketoimintamallia, koska sovellusta 

halutaan kehittää muun muassa asiakaspalautteen perusteella koko ajan paremmaksi. 

Uutena asiana selkeästi tuli esille se, että sovelluksen lokalisointi eli räätälöinti 

käyttäjille on menestymisen kannalta tärkeää. Esimerkiksi käyttäjälle sovellus tuntuu 

kotoisammalta ja helposti lähestyttävämmältä, mikäli mobiilisovellus on saatavilla 

kotimaan kielellä.  

Mobiilisovelluksen monimutkaisuus määrittää pitkälti sen, kuinka paljon resursseja 

tarvitaan. Tutkimus osoittaa, että hyötysovelluksen tekeminen vaatii haasteellisia 

koodaus- ja insinööritaitoja. Tässä tutkimuksessa hyötysovelluksen kehittäjä tekee 

yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, joiden tarjontaan sovelluksen tulee myös 

integroitua. Tämä tuo tekniikan puolella omat haasteensa. 

Viihdesovellusten tarkoitus on tarjota käyttäjille viihdettä esimerkiksi pelien 

muodossa. Suurin osa freemium-peleistä on free-to-play -pelejä, joissa pelattavaa 
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täytyy olla koko ajan. Ostamalla peliin lisäominaisuuksia nopeutetaan pelissä 

etenemistä tai tuetaan pääasiassa olemassa olevaa sisältöä. Hyötysovelluksessa 

arvolupaus perustuu siihen, että tarjotaan ratkaisua johonkin ongelmaan. 

Maksamalla sovelluksesta käyttäjälle avautuu enemmän hyötyominaisuuksia 

käyttöön.    

Freemium-liiketoimintamallissa palvellaan niin ilmaisia kuin maksaviakin asiakkaita 

vastaanottamalla palautetta erilaisista sähköisistä kanavista. Hyötysovelluksessa 

asiakkaalla saattaa olla jokin erityinen ongelma palvelun kanssa, joten on tärkeää 

reagoida asiakaspalautteeseen nopeasti. Empiriassa kävikin ilmi, että reaaliaikainen 

chat-palvelu (livechat) on yksi keino, jonka avulla voidaan pitää tukipalvelua 

asiakkaaseen. Hyötysovellusten osalta liiketoiminta perustuu myös yritysasiakkaiden 

palvelemiseen. Yritysasiakkaista saatava ansainta perustuu saatavaan mainostuloon 

tai kuluttajista kerättyyn dataan ja analytiikkaan, jota voidaan myydä eteenpäin 

yrityksille.   

Freemium-mobiilisovellusten näkyvyyteen sovelluskaupassa vaikuttaa merkittävästi 

se, että mainostavatko (featurointi) sovelluskaupat mobiilisovelluksia. 

Mobiilisovelluksen kehittäjät yrittävät luoda suhteita esimerkiksi Appleen, jolla 

edesautetaan mobiilisovelluksen pääsyä esille. Erilaisten sosiaalisten medioiden 

lisäksi mobiilisovelluksille haetaan näkyvyyttä erilaisten videoblogien kautta. Myös 

mobiilimainonnan ostaminen on perinteinen keino markkinoida sovellusta.  

Asiakas voi osallistuu palvelun arvon yhteisluontiin ja sisällön tuottamiseen. 

Mobiilisovelluksen testausvaiheessa on yleistä koota testiryhmä tuntemattomista ja 

tutuista ihmisistä, jotka voivat jakaa käyttökokemuksia ja antaa palautetta 

sovelluksesta. Mobiilisovellukset lanseerataan ensin yleensä yhdessä maassa, jonka 

jälkeen sovelluksiin tehdään tarvittavia parannuksia ennen niiden julkaisemista 

maailmanlaajuisesti. Myös maiden segmentointi on hyvinkin tavallista 

mobiilisovelluksien liiketoimintamallissa.  

Ilmaisia asiakkaita pidetään tärkeinä, koska heidän nähdään edistävän myyntiä, 

vaikka eivät käyttäisikään peliin käyttäisikään rahaa. Ilmaisista asiakkaista koettu 

hyöty saadaan, kun käyttäjät kertovat kaverille pelistä. Lisäksi ilmaiset käyttäjät 
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altistuvat mainoksille, joten siinä mielessä he tuovat rahaa yritykselle. 

Mobiilisovelluspeleissä konversiosuhde ilmaisten ja maksavien asiakkaiden välillä 

on tyypillisesti alle kymmenen prosenttia, mutta hyötysovelluksissa tavoitellaan 

selvästi suurempaa konvertoitumista, jopa viittäkymmentä prosenttia.    

 

Kuvio 4. Freemium-liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa empiiristen tulosten 

perusteella. 
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6! JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen on freemium-liiketoimintamalli 

mobiilisovelluskontekstissa. Tässä luvussa esitellään tutkimuksen merkittävimmät 

tulokset, joiden lisäksi käydään läpi teoreettinen kontribuutio, tutkimuksen 

luotettavuus ja rajoitteet, sekä syvennytään liikkeenjohdollisiin päätelmiin ja 

jatkotutkimusehdotuksiin.  

6.1     Tutkimuksen keskeiset tulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Seuraavaksi esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset ja vastataan 

alatutkimuskysymyksiin, jonka jälkeen voidaan vastata tämän tutkimuksen 

päätutkimuskysymykseen mukaillun teoreettisen viitekehyksen avulla. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä siitä, millainen on freemium-

liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa.   

6.1.1! Freemium-liiketoimintamallin elementit mobiilisovelluskontekstissa 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tarkoitus oli selvittää ”Mistä elementeistä 

freemium-liiketoimintamalli muodostuu?” Oman tiimin lisäksi yritys tarvitsee 

kolmansia osapuolia, jotka ovat olennaisena osana auttamassa liiketoiminnan 

menestymisessä. Kolmannet osapuolet voivat olla toimittajia tai 

yhteistyökumppaneita, jotka merkittävästi edesauttavat liiketoimintaa osaamisellaan, 

ja yritys voi itse puolestaan keskittyä ydinosaamiseen. Mobiilisovelluksen 

liiketoiminnassa yritykset haluavat panostaa sovellusten näkyvyyteen 

lanseerausvaiheessa. Strateginen valinta yritykselle voi olla käyttää freemium-

liiketoimintamallissa sovellusten lanseeraamisten yhteydessä julkaisijaa. Julkaisijana 

yleensä toimii tunnetumpi, jo pidempään alalla toiminut yritys. Kun mobiilisovellus 

julkaistaan tunnetun julkaisijan nimen alla, saa se yleensä enemmän latauksia. Media 

nähdään myös omalta osaltaan tärkeänä osana arvoverkostoa, koska yrityksen esillä 

oleminen mediassa lisää tunnettuutta.   

Freemium-liiketoiminta perustuu arvopohjaiselle hinnoittelulle, jossa seurataan 

vahvasti kuluttajan maksuhalukkuutta, ja kilpailijoita. Lisäksi tehdään 
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kuluttajatutkimuksia optimaalisen hinnan löytämiseksi. Kuluttaja valitsee ilmaisen ja 

maksullisen väliltä oman tuotekategoriansa ja samalla paljastaa minkä arvon hän 

tuotteelle määrittää.  

Sitouttaminen on yksi tärkeä liiketoiminnan elementti, jolla pyritään siihen, että 

käyttäjä palaa takaisin sovellukseen ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Yrityksen 

tehtäväksi jääkin miettiä, millä keinoilla käyttäjä onnistutaan sitouttamaan palveluun. 

Sovelluksille tyypillistä on palkita ja motivoida erilaisilla aspekteilla niiden pelaajia 

aktiivisuudesta. Sovelluksissa uudet ominaisuudet tekevät palvelusta kiinnostavan. 

Sovelluksen personalisointi, kustomointi ja turvallisuuden huomioiminen ovat myös 

ominaisuuksia, jotka tekevät sovelluksesta puoleensavetävämmän. Sosiaalisten 

elementtien tuominen sovellukseen myös omalta osaltaan lisää tuotteen 

kiinnostavuutta käyttäjien keskuudessa, koska sovellusten sisällä kokemusten 

jakaminen on käyttäjille tärkeää. Mitä enemmän sovelluksella on käyttäjiä, sitä 

kiinnostavampi sovellus yleensä on. Freemium-liiketoiminnassa olennaista onkin 

kasvattaa käyttäjäkunta mahdollisimman suureksi.  

Teorian ja empirian perusteella voidaan todeta, että erittäin tyypillistä freemium-

liiketoimintamallissa on, että saadun analytiikan avulla palvelua optimoidaan koko 

ajan paremmaksi ominaisuuksien ja käytettävyyden osalta. Tällä tavoitellaan 

parempaa konversiosuhdetta ilmaisten ja maksavien asiakkaiden välillä. Sovelluksiin 

tulee tehdä tarpeeksi usein päivityksiä, jotta mobiilisovellus näyttää suositulta, ja 

siltä, että sitä halutaan kehittää jatkuvasti. Yritykset haluavat panostaa 

mobiilisovellusten räätälöintiin maakohtaisesti, ja tällainen lokalisointi tekeekin 

palvelusta käyttäjäystävällisemmän kuluttajalle.  

Avainresursseista yritys tarvitsee toimiakseen tarvittavan määrän teknologiaa, kuten 

laitteita ja koneita. Henkisistä voimavaroista oma tiimi on kaikista tärkein. 

Mobiilisovelluksen tekemiseen tarvitaan koodari, graafikko ja suunnittelija. 

Toimiakseen yritys tarvitsee myös rahaa erilaisiin investointeihin. Taloudellisista 

resursseista pidetäänkin huolta esimerkiksi tekemällä asiakasprojekteja 

mobiilisovelluksen tekemisen rinnalla. Ulkopuolelta hankittu rahoitus mahdollistaa 

täyspäiväisen omistautumisen työlle. Aineettomat resurssit, kuten patentit, lasketaan 

yrityksen avainresursseiksi.  
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Yrityksen arvolupaus tässä tutkimuksessa perustuu joko viihteen tai hyödyn 

tarjoamiseen asiakkaalle. Niin peleissä kuin hyötysovelluksissakin perustuu 

freemium-liiketoimintamallin ilmaisuus käytettävyysrajoituksiin ajan, sisällön tai 

ominaisuuksien osalta. Tällöin premium, eli maksullinen palvelu sisältää parempia 

ominaisuuksia.   

Asiakkaan palaute mobiilisovelluksesta löytyy tyypillisesti arvosteluista ja 

kommenteista, jotka ovat julkisesti esillä mobiilisovelluskaupassa. Asiakas voi 

osallistua mobiilisovelluksessa arvon yhteisluontiin monella eri tavalla. Tyypillistä 

on, että sovelluksen lanseerausvaiheessa kootaan käyttäjistä testiryhmä, joka jakaa 

käyttäjäkokemuksia avoimesti, ja antavaa suoraa palautetta sovelluksesta. Hyvin 

tyypillistä voi myös olla, että sovellus perustuu suoraan siihen, että asiakas tuottaa 

sovelluksen sisällön. 

Sovelluksen pääasiallisina myynti- ja jakelukanavina ovat sovelluskaupat, joissa 

mobiilisovellukset julkaistaan. Mobiilisovellusten latausmäärät kasvavat, mikäli 

sovellus saa näkyvyyttä mobiilisovelluskaupassa ja yltää top-listoille. Kaikissa 

haastatteluissa tuotiin vahvasti esille, että he haluavat saada sovelluskaupan 

ylläpitäjältä featuroinnin, joka mahdollistaa hyvän näkyvyyden sovelluskaupassa. 

Featuroitu mobiilisovellus saattaa olla esillä sovelluskaupan etusivulla, tai kuluttaja 

voi löytää sovelluksen helposti sovelluskategorioiden alta. Featurointia tavoitellaan 

muun muassa luomalla suhteita Applen kanssa tai mahdollisesti löytämällä sellaisia 

sijoittajia, joilla on valmiit kontaktit Appleen. Myös ristiinmyynti on tehokas tapa 

myynnin edistämiseen. Ristiinmyynnissä asiakkaalle tarjotaan sovelluksessa hänen 

aikaisempiin ostoksiin liittyen esimerkiksi samankaltaisia omaan asiakasprofiiliin 

sopivia tuotteita. Tyypillistä on mainostaa oman sovelluksen sisällä jotain toista 

omaa sovellusta, ja näin parantaa kokonaismyyntiä. Usein mainokset saattavat olla 

häiritseviä sovelluksissa, joten yritykset kohdentavat mainoksia asiakkaille 

kiinnostaviksi. Lisäksi julkaisijan käyttämistä sovelluksen markkinoinnissa pidetään 

hyödyllisenä myyntikanavana.   

Teoriassa ja haastatteluissa korostuivat myös selvästi, että tiedon leviäminen 

sanallisesti on yksi tehokkaimpia markkinointikeinoja. Lisäksi sosiaalinen media, 
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videoblogit ja medianäkyvyys ovat tärkeitä mobiilisovellusten markkinointikanavia. 

Lisäksi mobiilimainonnan ostaminen on hyvin tyypillistä.   

Yrityksen liiketoimintamallissa kohderyhmän määrittäminen on yksi tärkeä tehtävä. 

Ennen globaalia lanseerausta sovellus tuodaan julki rajatusti maittain. Ilmaiset 

asiakkaat nähdään tärkeänä segmenttinä siinä missä maksavatkin asiakkaat. 

Käyttäjät generoivat uusia käyttäjiä mobiilisovellukselle, ja lisäksi jokaisen käyttäjän 

altistuminen mainonnalle tuo rahaa yrityksille. Ilmaisten asiakkaiden avulla saadaan 

myös nopeaa palautetta mobiilisovelluksesta.  

Kaikki edellä mainitut freemium-liiketoimintamallin elementit synnyttävät yrityksille 

kustannuksia. Pääasiassa suurimmat kustannuserät syntyvät kehittämisestä, 

henkilöstöstä ja käyttäjien hankinnasta. Premium-tulot syntyvät maksavista 

asiakkaista, jotka haluavat sovelluksen parannellun version ja kaikki ominaisuudet 

käyttöön. Lisäksi freemium-liiketoimintamallissa yleinen ansaintamalli on 

sovelluksen sisäiset ostot -malli. Käyttäjä voi ostaa sovelluksen sisältä yksittäisiä 

lisäosia, jolloin hän voi parantaa käytettävyyttä. Rahavirta voi syntyä myös 

mainoksista. Ne sovellukset, joilla on suuri käyttäjäkunta, ovat suosittuja myös 

mainostajien keskuudessa. Freemium-liiketoimintamallissa kehittäjät koko ajan 

ideoivat uusia tapoja löytää toimivia ansaintalogiikkoja. 

6.1.2! Freemium-liiketoimintamallin verkostossa toimijat  

Toisen alatutkimuskysymyksen tarkoitus oli selvittää ”Millaisia toimijoita freemium-

liiketoimintamallin verkostossa on mobiilisovelluskontekstissa?” Freemium-

liiketoimintamallin verkosto käsittää mobiilisovelluksen ekosysteemissä toimijat ja 

yrityksen arvoverkostoon kuuluvat avainkumppanit.  

Mobiilisovelluksen ekosysteemi käsittää ekosysteemin organisoijan (sovelluskaupan 

tarjoaja), mobiilisovelluksen kehittäjän ja asiakkaat. Näiden toimijoiden suhdetta 

tukevat yhteiset sovellusmarkkinat, jossa palvelut myydään asiakkaille 

mobiililaitteiden alustoilla. Mobiilisovellusten ekosysteemissä yhdistyvät 

ekosysteemin organisoija, mobiilisovelluksen kehittäjä ja mobiililaitteiden omistaja, 

jotka kaikki ovat yhteydessä toisiinsa puhelimen alustan kautta.  
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Mobiilisovelluksen kehittämisen kannalta oma tiimi on kaikista tärkein. Tiimissä 

tärkeitä osaajia ovat koodarit, graafikot ja sovelluksen suunnittelija. Usein alalle on 

tyypillistä freelancerina toimijat, jotka ovat osana tiimiä ja mukana erinäisissä 

projekteissa. Oman tiimin lisäksi yritys voi hyödyntää myös ulkopuolista osaamista. 

Yrityksen on kannattavaa keskittyä omaan ydinosaamiseen, ja tämän vuoksi 

liiketoimintaverkostossa on kolmansia osapuolia, jotka palvelevat tärkeänä osana 

freemium-liiketoimintamallissa. Kolmannet osapuolet voivat olla esimerkiksi 

laitetoimittajia tai muita strategisia yhteistyöpartnereita. Myös mediayhteistyö ja 

julkaisija koetaan tärkeinä yhteistyökumppaneita mobiilisovelluksen 

liiketoimintamallissa.   

6.1.3! Freemium-liiketoimintamallin erot hyöty- ja pelisovellusten välillä 

mobiilisovelluskontekstissa 

Kolmannen alatutkimuskysymyksen tarkoitus oli selvittää ”Millaisia eroja hyöty- ja 

pelisovellusten välillä on mobiilisovelluskontekstissa?” Haastatteluissa tuli selkeästi 

esille, että hyötysovelluksen liiketoiminta voi vaatia strategisempia 

yhteistyökumppaneita, jotta haluttu liiketoiminta saadaan aikaiseksi. Nämä 

liiketoiminnan olemassaoloa edellyttävät tahot luokitellaan tärkeiksi 

yhteistyökumppaneiksi, joita ilman mobiilisovelluksen on mahdotonta käytännössä 

toimia.  

Pelisovelluksille on hyvin tyypillistä palkita pelaajia heidän aktiivisuudestaan tai 

järjestää pelitapahtumia, joihin osallistumalla pelaaja voi ansaita jotain 

mielenkiintoista. Puolestaan hyötysovelluksilla asiakas sitoutetaan sillä, että tarjottu 

hyöty ja sen tarpeellisuus innostavat asiakkaan käyttämään sovellusta. 

Pelisovelluksille on lisäksi tärkeää, ettei pelattava lopu kesken. Uuden sisällön 

luominen on näin ollen yksi avaintoiminnoista. Hyötysovelluksella enemmänkin 

tarjotaan käyttäjälle toiminnallista palvelua, jonka käyttäjä kokee tarpeelliseksi.  

Hyötysovelluksen kehittämisen prosessi voi olla monimutkainen, ja omalta tiimiltä 

vaaditaan erityisiä resursseja koodaamiseen ja insinöörityöhön.  
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Selkein ero hyöty- ja pelisovellusten välillä on se, että pelien tarkoitus 

arvolupauksen osalta on tarjota kuluttajille viihdettä, kun taas hyötysovelluksen tulee 

vastata asiakkaan tarpeeseen tarjoamalla hyötyä ja ratkaista jokin asiakkaan 

ongelma. Useat freemium-pelit ovat nykyään free-to-play -pelejä, joissa lisäosia 

ostamalla voidaan nopeuttaa pelissä etenemistä. Hyötysovelluksessa puolestaan 

maksulliset osat yleensä tarjoavat käyttäjälle enemmän hyötyä.  

Asiakassuhteen ylläpitämisessä hyötysovelluksen kehittäjät kokevat, että asiakkaan 

kuuluu saada jatkuvaa tukea, ja että palautteeseen voidaan tarvittaessa reagoida heti. 

Haastattelussa kävikin ilmi, että hyötysovelluksen ongelmanratkaisun luonne vaatii 

sen, että reaaliaikainen chat-palvelu voisi mahdollisesti olla sisäänrakennettuna 

sovellukseen.  

Tutkimuksessa tuotiin myös selkeästi esille, että pelisovelluksissa ilmaisten suhde 

maksaviin asiakkaisiin on suhteellisen pieni. Tavoiteltu konversio on tyypillisesti alle 

kymmenen prosenttia, kun taas hyötysovelluksissa tavoiteltu konversiosuhde 

ilmaisten ja maksavien asiakkaiden välillä voi olla lähemmäs viisikymmentä 

prosenttia. 

6.1.4! Freemium-liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on: ”Millainen on freemium-

liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa?” Tähän vastaukseen päästään 

yhdistämällä aikaisemmin esitetyt alatutkimuskysymykset. Freemium-

liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa syntyy ekosysteemistä, jossa toimivat 

sovelluskaupan tarjoaja, mobiilisovelluksen kehittäjä ja asiakkaat. Mobiililaitteiden 

alusta ja sen sovelluskauppa nähdään ekosysteemin keskiössä, koska 

sovellusmarkkinoilla tuotteet ja palvelut myydään asiakkaille mobiililaitteiden 

alustojen sovelluskaupoissa. Mobiilialustan ja sen kauppapaikan ympärille 

rakennetun ekosysteemin merkitys on kasvanut. Sovellusten kehittäjän tehtävänä on 

miettiä, mitä alustoja he tukevat, jotta saavutettaisiin paras tuotto ja suurin 

käyttäjäkunta. Mobiilialusta ja sen sovelluskauppa ovat mobiilisovelluksen 

julkaisemisen kannalta merkittävässä roolissa jakelunkin kannalta. Mitä enemmän 
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alustalla on käyttäjiä, sitä houkuttelevampi se on mobiilisovellusten kehittäjien 

keskuudessa. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kahdentyyppisiä mobiilisovelluksia, sekä 

hyötysovelluksia että pelisovelluksia. Freemium-liiketoimintamallin yksi 

keskeisimmistä elementeistä on se, että palvelut hinnoitellaan arvopohjaisesti. 

Asiakas voi valita ilmaisen ja maksullisen kategorian väliltä, samalla paljastaen 

minkä arvon hän palvelulleen määrittää. Haastatteluissa tulikin selvästi esille se, että 

mobiilisovelluksen kehittäjät kuuntelevat jatkuvasti asiakkaidensa maksuhalukkuutta 

ja seuraavat kilpailijoita.  

Freemium-liiketoimintamalli perustuu myös täysin analytiikan seurantaan, joka 

antaa hyvin oleellista tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja aktiivisuudesta. 

Mobiilisovellusta optimoidaan koko ajan paremmaksi, koska yritykset tavoittelevat 

optimaalista konversiosuhdetta ilmaisten ja maksavien asiakkaiden välillä. 

Käyttäjäkunnan toivotaan kasvavan mahdollisimman suureksi. Käyttäjäkunnan 

sitouttaminen sovellukseen on yksi tärkeimmistä toiminnoista yrityksen 

menestymisen kannalta. Aktiivisuudesta palkitseminen on hyvin tyypillinen keino 

sitouttaa asiakkaita palveluun.  

Tuote on kaiken keskiössä koko liiketoimintamallissa. Sitoutuneita asiakkaita ei 

voida saavuttaa, mikäli palvelu on puutteellinen. Arvolupauksen osalta 

hyötysovellusten tehtävä on tarjota hyötyä asiakkaalle ja ratkaista jokin ongelma. 

Pelisovellukset tarjoavat puolestaan asiakkaille viihdettä. Freemium-mobiilisovellus 

on käyttäjälle ilmainen. Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus parantaa palvelun 

käytettävyyttä ostamalla sovelluksen sisältä lisäosia tai ostamalla kaiken kattavan 

premium-version.  

Ristiinmyynti on hyvin tyypillinen myynninedistämisen keino 

mobiilisovelluskontekstissa. Olemassa oleville asiakkaille tehdään lisämyyntiä 

sovelluksen sisällä mainostamalla muun muassa heidän aikaisempiin ostoksiinsa 

liittyviä oheistuotteita tai kehittäjän tekemiä muita sovelluksia.  
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Freemium-mobiilisovelluksen liiketoimintamallissa arvoa luodaan yhdessä 

asiakkaan kanssa muun muassa osallistuttamalla asiakkaita sisällön tuottamiseen tai 

suoran palautteen antoon sovelluksen lanseerausvaiheessa.  

Haastatteluissa korostui selkeästi, että kaikki mobiilisovelluskehittäjät yrittävät saada 

mobiilisovelluskaupalta featurointia. Kaupassa oleva näkyvyys ja sanallisen tiedon 

leviäminen käyttäjältä toiselle nähdään tärkeimpinä kanavina mobiilisovelluksen 

markkinoinnin kannalta. Ilmaiset asiakkaat ovat yksi freemium-liiketoimintamallin 

oleellinen kohderyhmä, koska he generoivat uusia käyttäjiä ja lisäksi altistuvat 

mainoksille. Maksavat asiakkaat puolestaan ovat rahavirran kannalta tärkeitä 

yritykselle.  

Mobiilisovelluksen kehittämisestä ja henkilökunnan palkoista syntyvät pääasiallisesti 

suurimmat kustannukset. Freemium-liiketoimintamallissa yleisiä ovat myös 

käyttäjien hankintakustannukset, johon saa upotettua rahaa niin paljon kuin yritys 

vain haluaa markkinoida sovellustaan. Freemium-liiketoimintamallin 

ansaintalogiikka voi perustua mainostuloihin. Mitä enemmän käyttäjiä on 

sovelluksella, sitä houkuttelevampi sovellus on mainostajalle. Premium-tulot ja 

sovelluksen sisällä tehdyt ostot synnyttävät myös tulovirtaa yritykselle.  

6.2     Teoreettinen kontribuutio 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä siitä, millainen on freemium-

liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa. Tutkimuksessa tuotiin esiin 

olennaisimmat freemium-liiketoimintamallin elementit, eroavaisuudet viihde- ja 

hyötysovelluksen välillä sekä arvoverkosto mobiilisovelluskontekstissa. Näihin 

tutkimuskysymyksiin vastaamalla pyrittiin kokoamaan käsitys siitä, millainen on 

freemium-liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa. Suoraan näistä 

alatutkimuskysymyksistä koottavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin toteutettu 

freemium-liiketoimintamallista. Tässä tutkimuksessa käytettiin teoreettisena 

viitekehyksenä Oterwalderin ja Pigneurin (2005) liiketoimintamallikehystä, jota on 

käytetty lukuisissa aikaisemmissa liiketoimintamallia käsittelevissä tutkimuksissa 

runkona.  
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Mobiilisovelluksen ekosysteemiä käsittelevässä teoriassa nousi esille, kuinka 

merkittävästi puhelimen alustalla on vaikutusta mobiilisovelluksen suosioon niin 

sovellusten kehittäjien kuin asiakkaidenkin keskuudessa (Holzer & Ondrus 2014).  

Tutkimuksen tuloksissa nousi selkeästi esille, kuinka mobiililaitteen alusta on koko 

mobiilisovellusekosysteemin keskiössä. Mitä enemmän laitteen alustalla on käyttäjiä, 

sitä kannustavampaa sovelluksen kehittäjille on julkaista sovellus kyseenomaisella 

laitteella. Samoin myös kuluttajalle on kannustavaa ostaa laite, johon 

mobiilisovelluksia kehitetään jatkuvasti. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat 

aikaisempia tutkimuksia (Karhu ym. 2014, Holzer & Ondrus 2014, Hyrynsalmi ym. 

2014) siitä, että mobiilisovellusliiketoiminnan keskiössä on se, mille mobiilialustoille 

ja kauppapaikoille mobiilisovelluksia kehitetään.   

Freemiumista hinnoittelumallina on toteutettu lukuisia tutkimuksia, jossa on käsitelty 

hinnoittelumallin hyötyjä ja toimivuutta (Kumar 2014, Rossi 2014). Tämä tutkimus 

vahvistaa aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan freemium-hinnoittelumalli toimii 

työkaluna saavuttamaan mahdollisimman suuri käyttäjäkunta. Asiakkaan 

maksuhalukkuuden selvittäminen etukäteen on yleensä vaikeaa (Shapiro & Varian 

1998). Mobiilisovellusten kehittäjien tulee jatkuvasti seurata hinnoittelussa sitä, 

miten asiakkaat reagoivat hinnoitteluun. Yhteneväisyyksiä Shapironin ja Varianin 

(1998) tutkimukseen on myös siltä osin, että eri versioiden hinnoittelussa analytiikan 

seuraaminen on olennainen osa koko arvopohjaisen hinnoittelun onnistumista. Tässä 

tutkimuksessa esille nousi myös erityisesti kilpailijoiden seuraaminen hinnoittelussa.   

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat selkeästi, että koko freemium-

liiketoimintamallin ytimessä on analytiikan seuraaminen. Tässä tutkimuksessa 

analytiikan seurannan tärkeys yhtenee Shapironin ja Varionin (1998) tutkimuksen 

kanssa hinnoittelun osalta. Tämän tutkimuksen tuloksista ilmeni, että analytiikan 

avulla saadaan tietoa myös uusista käyttäjistä ja asiakkaiden käyttäytymisestä. Tätä 

tietoa hyödynnetään niin hinnoittelussa kuin siinä, että osataan kehittää 

liiketoimintaa oikeaan suuntaan.  

 Yrityksen liiketoimintamallin keskiössä on yrityksen palvelu, joka täyttää asiakkaan 

tarpeen ja ratkaisee asiakkaan ongelman (Osterwalder ym. 2005, Morris ym. 2005). 

Tässä tutkimuksessa myös korostui se, että ilmaista palvelua on turha puskea 
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markkinoille, mikäli palvelu ei tuota tarpeeksi viihdettä asiakkaalle, tai se ei tuota 

joko tarpeeksi viihdettä tai hyötyä asiakkaalle. Näiden puuttuessa ongelmana on se, 

etteivät asiakkaat sitoudu palveluun, jolloin lopputuloksena asiakas menetetään.  

Amitin ja Zottin (2001) tutkimuksen mukaan asiakasta sitoutetaan palveluun 

lojaalisuutta kasvattamalla, luottamusta lisäämällä turvallisuuden kautta, 

asiakaspalvelulla, käyttäjämäärillä, kustomoinnilla ja personoinnilla. Eroavaisuuksia 

Amit & Zott (2001) tutkimukseen on siltä osin, että tässä tutkimuksessa 

luottamuksen rakentamista myyjä ja ostaja välillä ei korostettu niinkään 

merkittäväksi sitouttamisen kannalta. Tärkeimpänä tässä tutkimuksessa koettiin, että 

sovelluksessa on riittävästi sisältöä ja että sitä luodaan jatkuvasti lisää, ja että 

sovellus on hauska, motivoiva ja palkitseva. 

Tämä tutkimus vahvisti aikaisempia tutkimuksia siitä, että tärkeimpiä 

myynninedistämisen keinoja ovat ristiinmyynti mainoksissa, sosiaalisen median 

kanavat, videoblogit, viraalimarkkinointi ja julkaisija (Kamakura & Wagner 2008, 

Hyrynsalmi ym. 2014, Kumar 2014). Tässä tutkimuksessa korostettiin lisäksi 

mediasuhteiden luomista, ja suhteiden luomista Applen kaltaisiin tahoihin. Kaikilla 

haastateltavilla oli tavoitteena saada näkyvyys mobiilisovelluskaupasta, ja se 

korostuikin merkittävästi verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin.   

Eroavaisuuksia tuloksissa aikaisempiin tutkimuksiin löytyi myös siltä osin, että 

optimaalista konversiosuhdetta ilmaisten ja maksavien asiakkaiden välillä ei ole 

käsitelty siitä näkökulmasta, onko mobiilisovellus pelisovellus vai hyötysovellus 

(Shapiro & Varian 1998, Andersson 2009: 252, Kumar 2014).  

6.3     Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tutkimuksen tulokset tuovat riittävässä laajuudessa esille sen, mistä elementeistä 

freemium-liiketoimintamalli muodostuu, ja millaisia sidosryhmiä toimialalla 

tarvitaan. Liikkeenjohdon on syytä ymmärtää, mitä tarkoitetaan liiketoimintamallilla, 

ja mitä asioita liiketoimintamalli pitää sisällään. Jokainen yritys tarvitsee toimiakseen 

jonkinlaisen kartan siitä, miten yrityksen arvo syntyy, kuinka arvoa syntyy 

asiakkaalle, tai kuinka asiakas osallistuu yhteisen arvonluontiin. Liiketoimintamallin 
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ymmärtäminen pala palalta, kuten tässä tutkimuksessa yhdeksän elementin kautta, 

antaa syvällisen ymmärryksen siitä, mistä elementeistä yrityksen liiketoiminta 

rakentuu, ja miten yrityksen taloudellinen elinkelpoisuus syntyy.  

Ymmärtämällä liiketoiminnan arvoverkostoa, pystytään liiketoiminnassa 

keskittymään omaan osaamiseen, ja ulkoistamaan tarpeellisia toimintoja kolmansille 

osapuolille. Omalta tiimiltä vaaditaan monipuolista osaamista alalta, kuten 

koodaustaitoja, graafista suunnitteluosaamista, pelisuunnittelutaitoa, markkinointi- ja 

viestintäosaamista sekä sidosryhmähallintaa. Palvelun itsessään tulee olla laadukas, 

mutta mobiilisovelluksen menestymisessä ehdotonta on myös saada riittävää 

näkyvyyttä. Yritysten tulisi hyödyntää sellaisia avainhenkilöitä tai tahoja, joilla on 

kokemusta sovelluksen julkaisemisesta, ja joilla on suhteita sovelluskaupan 

ylläpitäjään tai mediaan.  

Lisäksi tämän tutkimuksen tulokset todistavat, että löydettävissä on selviä eroja 

hyöty- ja pelisovellusten väliltä freemium-liiketoimintamallissa 

mobiilisovelluskontekstissa. Peli- ja hyötysovellukset eroavat arvolupauksellisesti 

siinä, että ensimmäisen tehtävä on tarjota käyttäjälle viihdettä, ja toisen hyötyä. 

Yritysten tulee luoda hauskoja ja koukuttavia pelejä, joista pelaaminen ei lopu 

kesken ja sisältö on mielenkiintoista. Hyötysovelluksen arvolupausta pohdittaessa 

tulee tarkasti miettiä, minkälaisen ratkaisun sovellus tarjoaa kuluttajan ongelmaan.  

Liikkeenjohdon tulee suunnitella tarkasti mobiilisovelluksen eri versiot ja niiden 

hinnoittelumallit. Tärkeää on löytää optimaalinen konvertoitumissuhde ilmaisten ja 

maksavien asiakkaiden väliltä. Liikkeenjohdon tulee koko ajan seurata freemium-

mobiilisovelluksen menestymistä analytiikan avulla, ja sen pohjalta osata tehdä 

tarvittavia toimenpiteitä kannattavuuden optimoimiseksi. Sovellusten kannattavuutta 

voidaan optimoida, tekemällä päätöksiä liittyen versiointiin, hinnoitteluun ja 

ansaintalogiikkaan.  
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6.4     Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja rajoitukset 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnissa käytetään käsitteitä 

validiteetti ja reliabiliteetti (Koskinen ym. 2005: 253, Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2001: 214). Validiteetilla tarkoitetaan sitä, missä määrin väite, tulkinta tai tulos 

mittaavat sitä, mitä sen on tarkoitus mitata (Koskinen 2005: 254). Tutkijan on 

tärkeää käyttää tutkimukseen sopivia mittareita ja tutkimusmenetelmää, jotta 

tutkimus on lähtökohtaisesti pätevä (Hirsjärvi ym. 2013: 214). Reliabiliteetti kuvaa 

tutkimuksen toistettavuutta, eli kuinka pysyviä ja johdonmukaisia mittaustulokset eri 

mittauskerroilla ovat (Koskinen ym. 2005: 255). Mikäli sama tutkimus toistetaan, ja 

tulokset ovat samat, on tutkimus reliaabeli (Hirsjärvi ym. 2001: 213). Koskinen ym. 

(2005: 254-257) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteetti ja reliabiliteetti 

soveltuvat monilta osin heikosti kuvaamaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulee kuitenkin arvioida, vaikka mainittuja 

termejä ei haluaisikaan käyttää (Hirsjärvi ym. 2013: 214).  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta validiteetista. 

Sisäinen validiteetti tarkoittaa tulkinnan sisäistä loogisuutta ja ristiriidattomuutta. 

(Koskinen ym. 2005: 254.) Tässä tutkimuksessa parannettiin sisäistä validiteettia 

viittaamalla useiden eri tutkijoiden tutkimuksiin samaisesta ilmiöstä. Lisäksi 

tutkimuksessa edettiin loogisesti. Teoreettinen viitekehys toteutettiin aikaisempien 

tutkimuksien pohjalta. Haastattelukysymykset laadittiin teoreettisen viitekehyksen 

mukaisesti. Aineiston analyysissa tämän tutkimuksen tuloksia vertailtiin tarkasti 

aiempiin tutkimuksiin. 

Ulkoinen validiteetti puolestaan tarkoittaa, kuinka hyvin tutkimustulokset ovat 

yleistettävissä (Koskinen ym. 2005: 254). Tässä tutkimuksessa ei ollut niinkään 

tarkoituksena löytää yleistyksiä, vaan enemmänkin neljän syvällisen haastattelun 

kautta pyrittiin tavoittamaan haastateltavien todelliset ajatukset ja kokemukset. 

Tutkimuksessa päästiin tavoitteeseen, eli tämä tutkimus lisäsi ymmärrystä siitä, 

millainen on freemium-liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa. Tämän 

tutkimuksen ulkoista validiteettia lisää se, että haastattelut olivat pitkiä, haastateltavat 

olivat motivoituneita, ja että haastateltavat täyttivät tietyt ennalta määritellyt kriteerit. 
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Tämän tutkimuksen empiirisiä tuloksia ei kuitenkaan voida yleistää suuressa 

laajuudessa, koska tutkimuksessa oli vain neljä haastateltavaa.  

Tässä tutkimuksessa haastattelurunko tehtiin huolellisesti panostaen kysymysten 

riittävyyteen ja relevanttiuteen pohjaamalla ne teoreettisen viitekehyksen teemoihin. 

Haastatteluissa esitettiin täydentäviä lisäkysymyksiä, mikäli vastaukset olivat 

epäselviä tai ei saatu tarpeeksi kattavaa vastausta. Haastattelut nauhoitettiin ja 

litteroitiin huolellisesti. Haastattelussa esitetyt kysymykset ovat esillä tämän 

tutkimuksen liitteenä.  

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013: 231-232) mukaan aineiston luotettavuutta 

arvioitaessa tulisi huomioida, miten hyvin tutkimuksessa käytetty 

tutkimusmenetelmä mittaa sitä, mitä on tarkoitus mitata. Tämä tutkimus toteutettiin 

puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, jossa kysymykset esitettiin teoreettisen 

viitekehyksen mukaisesti. Tutkimuksen validiteetti heikkenee, mikäli vastaaja on 

käsittänyt kysymyksen väärin, ja haastateltava tulkitsee vastauksen oman 

ajattelumallinsa mukaan (Hirsjärvi ym. 2013: 231-232). Tässä tutkimuksessa kaikki 

haastateltavat olivat suomalaisia, joten väärinymmärryksiä kielestä johtuen ei 

tapahtunut. Haastattelussa käytetyt termit saattoivat olla vieraita haastattelijalle, joten 

haastattelussa esitettiin tarkentavia lisäkysymyksiä väärinymmärrysten välttämiseksi. 

Samoin haastateltavien käyttämät termit osoittautuivat välillä tuntemattomaksi 

haastattelijalle, joten lisäkysymykset tulivat tarpeeseen.   

Mikäli tutkimuksesta olisi haluttu vielä luotettavampi, tutkimusta olisi voitu parantaa 

triangulaation avulla, jolloin käytetään useampia tutkimusmenetelmiä hyväksi 

(Hirsjärvi ym. 2013: 233). Yksittäisellä tutkimusmenetelmällä on vaikea saada 

kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta (Eskola & Suoranta 2003: 68).  Lisätietoa 

tutkittavasta ilmiöstä olisi voitu saada käyttämällä esimerkiksi osittain 

kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Tätä tutkimusta rajoittaa se, että aineistoa olisi 

voinut olla enemmän. Lisäksi tämä tutkimus olisi luotettavampi, mikäli tähän 

tutkimukseen olisi osallistunut useampia tutkijoita aineistonkeruuseen, tulosten 

analysointiin ja niiden tulkitsemiseen.    
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Tässä tutkimuksessa freemium-liiketoimintamalli ymmärrettiin laajempana 

käsitteenä. Nykyään useat mobiilisovelluspelit ovat free-to-play -pelejä, jotka 

toimivat hieman eri logiikalla kuin freemium-mobiilisovelluspelit. Molemmissa 

ansaintana voi olla mainokset ja sovelluksen sisäiset ostot. Free-to-play -

ansaintamalli perustuu enemmänkin sovelluksen sisäisiin ostoihin. Freemium-

mallissa taas voidaan nähdä kaksi eri versiota, jolloin toinen on täysin ilmainen, ja 

toinen maksullinen, jossa on paremmat ominaisuudet.  Liiketoimintamallia koskevan 

tutkimuksen kannalta ei ole kuitenkaan olennaista erotella näitä kahta käsitettä 

toisistaan. Sekä free-to-play että freemium-peleissä asiakaskunta koostuu ilmaisista 

ja maksavista asiakkaista.  

6.5     Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimusprosessin aikana tuli mieleen muutamia tutkimusaukkoja, johon 

kaivattaisiin jatkossa lisää mielenkiintoisia tutkimuksia. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, millainen on freemium-liiketoimintamalli 

mobiilisovelluskontekstissa. Tutkijan käytettävissä oli rajalliset resurssit, joten tätä 

aihetta voisi tutkia laajemmin ottaen suuremman joukon haastateltavia mukaan 

tutkimukseen.   

Toisaalta mielenkiintoista voisi olla tutkia yhtä ainoaa casea perusteellisesti 

tapaustutkimus-menetelmällä. Tutkimuksessa voitaisiin käsitellä yksittäisen 

mobiilisovelluksen kehitysprosessia ja sovelluksen menestymistä markkinoilla. 

Tapausta tutkimalla lisättäisiin ymmärrystä ilmiöstä, kuitenkaan saavuttamatta 

yleistettävää tietoa.  

Kuluttajan näkökulmasta olisi mielekästä tutkia asiakkaan ostokäyttäytymistä 

mobiilisovelluksessa. Tutkimuksessa voitaisiin tarkastella, millä sovelluksen 

elementeillä on positiivinen vaikutus kuluttajan ostokäyttäytymiseen. Tutkimuksesta 

voitaisiin tehdä esimerkiksi kvantitatiivinen tutkimus, jossa käyttäjät arvioivat eri 

sovellusten ominaisuuksia niitä pisteyttäen. Tutkimus voisi palvella hyvin yritystä, 

joka kehittelee mobiilisovellusta markkinoille. Freemium-mobiilisovelluksien 

yhteisenä haasteena on saada asiakkaat sitoutumaan palveluun, joten samalla 
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tutkimuksessa voitaisiin saada selvyyttä siihen, mitkä ominaisuudet sitouttavat 

asiakasta palveluun.  
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LIITTEET  

Liite 1 Teemahaastattelurunko 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys: 

Millainen on freemium-liiketoimintamalli mobiilisovelluskontekstissa? 

Tutkimuksen alatutkimuskysymykset: 

Mistä elementeistä freemium-liiketoimintamalli muodostuu 
mobiilisovelluskontekstissa? 

Millaisista toimijoista liiketoimintaverkostot muodostuvat mobiilisovelluskonteks- 
tissa?  

Millaisia eroja freemium-tyyppisten viihde- ja hyötysovellusten liiketoimintamal- 
leissa voidaan havaita mobiilisovelluskontekstissa? 

Kysymykset haastateltavalle:  

Kerro itsestäsi, kuka olet, missä roolissa työskentelet yrityksessä, kauan olet toiminut 
alalla?  

Kohderyhmä 

Ketkä ovat teidän freemium-mobiilisovelluksen kohderyhmä, ja miten olette 
segmentoineet asiakkaat?                                                                                                       

Miten tärkeänä koette ilmaiset asiakkaat suhteessa premium asiakkaisiin freemium-
liiketoimintamallissa?  

Arvolupaus 

Miksi asiakas haluaa ottaa käyttöön teidän kehittämänne freemium 
mobiilisovelluksen, onko laatu, hinta, tuotevalikoima erityinen? 

Miten ilmainen arvolupaus eroaa premium arvolupauksesta? 

Viestintä- myynti ja jakelukanavat 
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Mitkä ovat pääjakelukanavat, miten asiakas löytää ja saa käyttöönsä freemium-
mobiilisovelluksen? 

Miten verkostovaikutus (kasvava käyttäjäkunta)/wom heijastuu freemium-
mobiilisovelluksen suosioon?  

Suhde asiakkaaseen 

Miten olette yhteydessä eri asiakkaisiin, tai asiakas teihin?  

Millä tavalla asiakas osallistuu freemium-mobiilisovelluksen sisällön tuottamiseen ja 
arvon yhteisluontiin? 

 
Avainkumppanit 

Millaisista toimijoista liiketoimintaverkosto muodostuu mobiilisovelluskontekstissa? 

Ketkä ovat avaintoimijoita freemium-mobiilisovelluksen kehittämisessä? 

Avainresurssit 

Mitkä ovat avainresursseja freemium-mobiilisovelluksen toteuttamisessa? 
(taloudelliset, fyysiset, aineettomat) 

Avaintoiminnot  

Miten olette versioineet freemium- mobiilisovelluksen ominaisuuksiltaan, 
hinnaltaan…?                                                                                                                                

Miten sitoutatte asiakkaat freemium mobiilisovellukseen, ja mitkä tekijät näette 
asiakkaan lukkiuttamisen kannalta tärkeänä? 

Kustannusrakenne 

Millaisia kustannuksia syntyy freemium-sovelluksen kehittämisestä, julkaisusta, 
ylläpitämisestä? 

Ansaintalogiikka 

Millainen on ansaintalogiikka freemium-mobiilisovelluksissa?  
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Mikä on optimaalinen konvertoitumissuhde ilmaisten ja premium asiakkaiden 
välillä? 

Miten hyödynnätte eri asiakkaista saatavaa tietoa myynnin kannalta freemium-
liiketoimintamallissa? 

Lisäkysymykset: 

Millaisia haasteita näette freemium-liiketoimintamallissa? 


