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Esipuhe
Olemme kaikki osa alati muuttuvaa, äärimmäisen mielenkiintoista maailmaa. Ihmiset,
tavarat ja ideologiat liikkuvat vauhdikkaasti ympäri maapalloa ja kaiken
kansainvälistyminen muokkaa kansallisia toimintojamme – pitkällä aikavälillä hyvinkin
voimakkaasti. Perinteiset liiketoiminnan muodot kokevat muutoksia ja näiden perinteisten
liiketoimintojen rinnalle syntyy jopa täysin uusia liiketoimintamalleja jotka hyödyntävät
tietoverkkoja uusin tavoin.

Tämä selvitys tehtiin siksi, että haluttiin kohdistaa huomio ennen kaikkea uusiin sähköisiin
liiketoimintamalleihin, mutta myös tuttujen toimijoiden muuttuviin rooleihin. On
äärimmäisen mielenkiintoista pohdiskella eilisen ja tämän päivän tosiasioiden valossa sitä,
miltä huominen todennäköisesti näyttää sähköisten liiketoimintojen osalta. Selvityksessä
esitetyt mielipiteet ovat tekijöiden omia.

Toivon, että selvitys on hyödyksi verkkoliiketoiminnasta kiinnostuneille ja antaa ajatuksia
ja työkaluja huomisen kohtaamiselle. Tämän selvityksen kautta haluan myös viestiä alalla
toimijoille, että ministeriö katsoo kiinteästi huomiseen ja seuraa maassamme toimivien
yritysten vointia ja toimintaedellytyksiä. Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa osaltaan
edistää sähköistä liiketoimintaa sekä yritysten toimintakykyä käytettävissään olevilla
keinoilla.

Selvityksen tekijöitä ovat Nordic Adviser Groupin Antti Halonen, Heikki Laamanen,
Mikko Laitinen ja Ville Uljas, joita haluan kiittää hyvin tehdystä työstä.

Helsingissä kesäkuussa 2007

Mirka Järnefelt
Neuvotteleva virkamies
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Lyhenneluettelo

AJAX

Asynkroninen JavaScript ja XML, yhdistelmä teknologioita,
joilla voidaan tehdä edistyksellisiä ohjelmistoja www-sivuille

Web 2.0

AJAXin ja muiden web-teknologioiden sekä yhteisöllisyyden
yhdistäminen internet-palvelussa

LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö

3G

3.:n sukupolven mobiiliverkot UMTS/WCDMA ja CDMA2000,
jotka mahdollistavat mm. liikkuvan kuvan ja www:n sulavan
käytön matkapuhelimilla

VoD

Video on Demand, tilauspohjainen videon välitys tietoverkon yli

ASP

Application Service
tietoverkon yli

EDI

Enterprise Data Integration, yritysten sisäisen ja keskinäisen
tiedon yhdenmukaistaminen ja välittäminen tietoverkossa

XML

eXtended Markup Language, rakenteinen tiedonkuvauskieli,
jonka avulla eri tahojen välinen tiedonvälitys voidaan
standardoida helposti

IPTV

Internet Protocol Television on TV-sisällön välittämistä IPpohjaisen tietoverkon yli, usein internetoperaattorin omassa
verkossa kaapeli-tv:n tavoin.

IP

Internet Protocol, tiedonsiirtoprotokolla internetin tyylisissä
tietoverkoissa

ADSL

Asynchronous Digital Subscriber Line, yleisimmin käytössä
oleva yhteysteknologia laajakaistaiselle internetille

WLAN

Wireless Local Area Network, lyhyen kantaman langaton
internet-teknologia

Provider,

ohjelmistojen

tarjoaminen
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Yhteenveto
Uusilla internetiä hyödyntävillä liiketoimintamalleilla on yhä suurempi vaikutus
suomalaisiin toimijoihin. Näiden vaikutusten tunnistamiseksi ja mahdollisuuksien
selvittämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriössä päätettiin teettää selvitys uusista
sähköisistä liiketoimintamalleista.
Työssä arvioitiin keskeisiä uusien sähköisten liiketoimintamallien edellytyksenä olevia
tekijöitä ja liiketoimintaympäristön mahdollistajia.
Case-analyysiosuudessa
kuvattiin
konkreettisia
esimerkkejä
merkittävimmistä
liiketoimintamalleista ja analysoitiin eri toimijoiden rooleja sekä uusien
liiketoimintamallien hyötyjiä ja häviäjiä. Selvityksen pääpaino oli USA:n markkinoilla.
Euroopassa ja Aasiassa olevia liiketoimintamalleja tarkasteltiin painottaen
innovatiivisimpia malleja ja niiden eroja verrattuna USA:n tilanteeseen.
Analyysin pohjana oli Nordic Adviser Groupin työn suunnitteluvaiheessa luoma
sähköisten liiketoimintamallien ryhmittely, jota tarkennettiin analyysin perusteella.
Tarkastelussa kuvattiin mallien peruspiirteet sekä arvioitiin niiden kehitystä ja
tulevaisuudennäkymiä.
Sähköisten liiketoimintamallien kehittymiseen vaikuttavat tekijät
Kaikkein perustavimmin liiketoimintaympäristöä muuttaa teknologian kehittyminen ja
erityisesti internetin myötä tapahtuva kulttuurillinen ja taloudellinen yhdentyminen
globaalilla tasolla.
Merkittävimmin uusien palvelumallien kehittymiseen vaikuttavat tiedonsiirron nopeuksien
kasvu, yhteyksien saatavuus ja hintojen lasku. Toisaalta päätelaitteiden nopeutuminen,
pienentyminen ja ominaisuuksien ja sovellustason kehittyminen, kuten web 2.0-tekniikat,
mobiilitelevisio ja mobiili sähköposti lisäävät päätelaitteiden käyttömahdollisuuksia.
Globaalit standardit ovat johtaneet sähköisen liiketoiminnan kehitykseen kohti globaaleja
sovellusalustoja (kuten www, sähköposti, IPTV, yhteisöalustat ja virtuaalimaailmat).
Uudet palvelut rakennetaan usein hyödyntäen näitä sovellusalustoja, sillä niiden avulla
sekä tehostetaan tuotekehitystä että saavutetaan merkittävä käyttäjäkunta.
Mahdollistajat
Mahdollistajat ovat toimijoita, jotka eivät osallistu suoraan uusien liiketoimintamallien
toteuttamiseen, vaan tarjoavat palveluiden vaatimaa infrastruktuuria.
Maksuoperaattoreiden on tarjottava kansanvälisesti edulliset ratkaisut ja yhteensopivuus
liiketoimintaratkaisuihin. Sähköisten liiketoimintojen toteuttamisessa ovat keskeisiä helpot
ja asiakasryhmässä käytössä olevat maksamisratkaisut, kuten luottokortit, verkkopankit ja
PayPal.
Tietoliikenneoperaattoreiden on mahdollistettava sähköinen liiketoiminta ja kasvava
kapasiteettitarve kaikkialla ja kaikilla laitteilla. Palveluiden siirtyessä globaaleille
toimijoille, kuten Googlelle, ansainta perustuu yhä enemmän kiinteään pakettihintaan.
Logistiikkaoperaattoreiden on tuotettava kustannustehokkaat ja kehittyneillä sähköisillä
järjestelmillä varustetut palvelut.
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Samalla kun eri osa-alueiden tulee kehittyä itsenäisesti, kasvaa myös tarve uusien
sähköisien liiketoimintamalleja mahdollistavien alustojen integrointiin ja tukipalveluihin.
Tämä luo kysyntää integraattoripalveluille.
Ohjelmistojen ansaintamallit siirtyvät voimakkaasti lisenssipohjaisista asennettavista
paketeista kohti palveluina ylläpidettyjä, verkossa toimivia ratkaisuja. Käyttäjän kannalta
tässä on etuna se, että sovellukset ovat saatavilla kaikkialla missä internetkin.
Maantieteellisten markkina-alueiden erot
Markkina-alueiden eroja tarkasteltaessa amerikkalaisten palvelujen ylivoima on
murskaava. Maailman suosituimpien 20 internet-palvelun listalla on 16 yhdysvaltalaista.
Yhdysvaltain etuna sähköisessä liiketoiminnassa on suuri yhtenäinen markkina-alue.
Yhdysvallat on maailman merkittävin talous, jonka 300 miljoonaa asukasta tarjoavat
merkittävän pohjan uusien palvelumallien kehittämiselle ja kasvattamiselle. Lisäksi
englannin kieli on ylivoimaisesti yleisin internetissä käytetty kieli, joten palvelujen
levittäminen on mahdollista jopa ilman käännöstyötä ja lokalisointia.
Rahoituksen merkitystä ei tule myöskään väheksyä. Aikaisen kasvuvaiheen rahoitusta on
USA:ssa merkittävästi enemmän saatavilla kuin EU:ssa tai Aasiassa. Lisäksi
Yhdysvalloissa on rahoittajia joilla on rahan ohella liiketoiminnan kasvattamis- ja
kansainvälistämisosaamista. Tästä johtuen myös monet eurooppalaiset ja aasialaiset
startup-yritykset hakevat rahoitusta USA:n markkinoilta. Merkittävä osa uusista, muualla
syntyneistä liiketoimintaideoista kaupallistetaankin USA:ssa ja Yhdysvaltojen valta-asema
näyttää näistä syistä johtuen säilyvän myös tulevaisuudessa.
Huolimatta siitä, että Euroopassa internetin käyttö on samalla tasolla Yhdysvaltojen kanssa
ja mobiilikäyttö vahvempaa kuin Yhdysvalloissa, eurooppalaiset eivät ole menestyneet
uusien palveluiden kansainvälistämisessä globaalissa mittakaavassa. Esimerkiksi
suosituimmat eurooppalaiset sivustot ovat joko puhtaasti amerikkalaisia, kuten MySpace,
YouTube ja Microsoft, tai sitten Yahoon ja Googlen Eurooppaan lokalisoituja versioita.
Euroopan suurin haaste on alueen jakautuminen useisiin pieniin kieli- ja verotusalueisiin,
jotka hidastavat sähköisen liiketoiminnan konseptien kasvamista ja leviämistä rajojen yli
suuriksi kansainvälisiksi menestystarinoiksi.
Myös Euroopassa on kehitetty merkittäviä ja suosittuja palveluita. Näitä ovat mm. BBC:n
verkkopalvelut ja Skype. Mielenkiintoisia ovat lisäksi suomalaista alkuperää olevat
HabboHotel, Blyk ja yhteisötuotannolliset Linux ja MySQL.
Aasia on Euroopan tavoin sirpaleinen ja se jakautuu hyvin eri typpisiin markkinoihin.
Aasissa on teknisesti ja kulttuurillisesti erittäin kehittyneitä alueita kuten Japani ja EteläKorea, suuria kehittyviä alueita kuten Intia ja Kiina sekä useita pienempiä kehittyviä
markkinoita kuten Malesia, Thaimaa ja Indonesia.
Vaikka internet- ja mobiili-penetraatiot ovat länsimaissa huomattavasti Aasiaa korkeampia,
on Aasiassa jo nyt enemmän internet- ja kännykän käyttäjiä ja ero tulee kasvamaan
nopeasti. Aasia nousee myös maailman suosituimpien internet-palveluiden listalla kovaa
vauhtia. Esimerkiksi 7. sijalle yltävä Baidu oli vielä vuonna 2002 maailman listalla sijalla
1000.
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Japanin 1990-luvun i-mode:sta lähtien Aasia on ollut Eurooppaa ja Amerikkaa edellä
mobiilipalveluissa. Kehitys jatkuu, sillä toisaalta kehittyneillä markkinoilla Japanissa ja
Etelä-Koreassa tiheä kaupunkimainen rakenne on tehnyt mobiililaitteesta ainoan aidosti
henkilökohtaisen viestimen, toisaalta kehittyvillä markkinoilla Kiinassa ja Intiassa
mobiililaite on ensikosketus internetiin perinteisen internet-infrastruktuurin puuttuessa.
Uudet sähköiset liiketoimintamallit
Selvityksessä palvelumallit jaettiin ylätasolla julkisen sektorin palveluihin, yritysmaailman
palveluihin ja kuluttajapalveluihin.
Kuluttajapalveluita analysoitiin lähtien kolmesta ulottuvuudesta: sosiaalisen verkoston
malleista, kaupankäynnistä ja välityksestä sekä tiedon hakemisesta ja jalostamisesta.
Maailman suosituimpia nettipalveluita ovat portaalit, hakukoneet, erilaiset yhteisölliset
palvelut, tiedoston siirto, kuvapalvelut ja kauppapaikat. Osa malleista on jo vakiinnuttanut
asemansa, toiset ovat vasta kasvattamassa suosiotaan.
•

Vakiintuneita toimijoita ovat välittäjät, portaalit sekä hakukoneet. Nämä toimijat
ovat mediassa jo nyt paljon näkyvillä, mutta niiden todellinen vaikutus tulee
selvityksen perusteella olemaan huomioarvoakin merkittävästi suurempi. Koska
toiminta on jo vakiintunutta, vaikutukset muihin toimijoihin ovat paremmin
arvioitavissa kuin esimerkiksi tuoreiden sosiaalisen verkoston mallien kohdalla.

•

Selvityksen perusteella sähköinen kaupankäynti ja suoramyynti kasvattavat
edelleen huomattavasti merkitystään, vaikka eivät olekaan tällä hetkellä
merkittävästi esillä mediassa. Samalla nämä palvelut hyödyntävät yhä enemmän
monista lähteistä tulevan tiedon jalostamista ja käyttäjäpalautteen yhdistämistä.

•

Voimakkaasti
julkisuudessa
näkyviin,
uusiin
palveluihin
kuuluvat
kommunikaatiomallit, yhteisötuotanto, sosiaaliset verkostot ja käyttäjämassan älyn
kerääminen. Näiden ilmiöiden vaikutus laajempaan toimintaympäristöön on vielä
varsin rajallinen. Verkoston arvo ja hype-vaiheen aikana kerätty mediajulkisuus
kuitenkin takaavat sen, että myöhemmin tulevien palveluiden on vaikea päästä
pinnalle.

Kun internet-sivusto saavuttaa suuren kävijämäärän, kannattaa palvelua laajentaa
kattamaan yhä enemmän käyttäjien tarpeita vastaavia palveluita. Lisäksi suuriksi
kasvaneilla internetpalveluilla on suurimmat muskelit kasvattaa lupaavia uusia palveluita
maailmanmaineeseen. Tästä johtuen internetin käyttö ja ennen kaikkea liiketoiminnallinen
arvo on varsin keskittynyttä muutamiin palveluihin ja tulee keskittymään lisää. Kuitenkin
kielialueet rajaavat palveluiden kehittymistä ja on tyypillistä, että tietystä
liiketoimintamallista on kullakin kielialueella oma vahva toimijansa.
Uusien sähköisten liiketoimintamallien vaikutukset Suomessa
Sähköisen liiketoimintaympäristön muutos vaikuttaa lähitulevaisuudessa Suomeen
kaikkein voimakkaimmin tele- ja media-toimialoilla ja erikoistavarakaupassa.
Suuria investointeja vaativien palvelualustojen ja peruspalveluiden kehitys tapahtuu
globaalisti, ja niitä hyödyntävät suuret toimijat kuten Google. Tämä johtaa siihen, että
peruspalveluiden ja merkkitavaroiden hinnat putoavat. Esimerkkeinä uutiset, puhelut tai
kameroiden myynti.
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Vastatakseen kiristyvään kilpailuun suomalaisten toimijoiden on:
1. Parannettava hintakilpailukykyä, tai
2. Keskityttävä globaalisti
tarjoamiseen, tai

kilpailukykyisten

palveluiden

kehittämiseen

ja

3. Toimittava yhteistyössä johtavien sähköistä liiketoimintaa tarjoavien yritysten
kanssa, tai
4. Sovellettava jo muilla alueilla menestystä saavuttaneita liiketoimintakonsepteja
Suomessa alueelliset ominaispiirteet huomioiden, tai
5. Tarjottava aidosti kuluttajalle lisäarvoa tuottavia paikallisia palveluita ja tukea
jolloin suoran hintakilpailun vaikutusta voidaan vähentää.
Suomesta tulee sähköisen maailman kehittymisen ansiosta siirtymään yhä enemmän
alhaisen lisäarvon työtehtäviä halvemman kustannustason maihin. Monia yksinkertaisia
sähköistettäviä rutiinitehtäviä kannattaakin siirtää, koska silloin suomalaiset resurssit
vapautuvat paremmin tuottaviin tehtäviin. Tulee keskittyä laadukkaisiin erityispalveluihin,
joiden tuottamasta lisäarvosta ollaan valmiita maksamaan.
Haasteet regulaatiolle ja lainsäädännölle
Monet säädellyt palvelut voidaan tuottaa sähköisesti vaikka toisella puolella maailmaa.
Vedonlyönti on hyvä esimerkki tällaisesta palvelusta. Suomalaisten regulaattoreiden
mahdollisuudet vaikuttaa vähenevät sitä mukaa kun suomalaiset siirtyvät käyttämään
globaaleja palveluita. Siksi kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä.
Vaikka lainsäädäntö pyritään rakentamaan ”teknologianeutraaliksi”, teknologinen kehitys
tuottaa jatkuvasti tilanteita, joissa pelisäännöt eivät ole selvät. Esimerkiksi tekijänoikeuksia
omaavat tahot näkevät uuden teknologian usein uhkana ja pyrkivät kieltämään koko
teknologian sen sijaan että pohtisivat, miten liiketoimintaa ja tekijänoikeuksien valvontaa
tulisi tehdä uudessa tilanteessa.
Käyttäjien siirtyessä käyttämään Internet-palveluja ja sähköistä asiointia heistä jää yhä
enemmän jälkiä internetiin. Tallennuskapasiteetin, tietokonetehon ja menetelmien
kehittyminen on vastaavasti mahdollistanut yhä pidemmälle menevän analysoinnin. Tämän
kehityksen myötä myös yksityisyyden suoja saattaa joutua uhatuksi. Toisaalta kuluttajat
saavat parhaimmillaan parempaa palvelua tai etuja ja ovat siksi halukkaita
luovuttamaankin tietoja, eikä palveluiden kehitystä tulisi kategorisesti estää yksityisyyden
suojaan vedoten. Kotimaisten yritysten kannalta on tärkeää, että suomalainen regulaatio on
samalla tasolla kuin kansainvälinenkin, eli ei suotta rajoita toimintamahdollisuuksia.
Esimerkiksi telesektorin käyttäjätietojen hyödyntäminen on tällä hetkellä huomattavasti
tiukemmin säädeltyä kuin internet-pohjaisissa vastaavissa palveluissa.
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1. Johdanto
1.1.

Tausta

Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet teknologian – erityisesti
laajakaistan ja matkaviestinten nopean leviämisen ansiosta. Sähköisen liiketoiminnan
edellytyksenä on ollut riittävä mahdollistavien toimijoiden klusteri, joka koostuu mm.
televiestintäoperaattoreista,
logistiikkaoperaattoreista,
maksutapojen
toteuttajista,
ratkaisujen toteuttajista, ohjelmistojen valmistajista sekä uusien liiketoimintamallien
rahoittajista.
Edellä mainitut tekijät ovat luoneet ympäristön, jossa sähköistä liiketoimintaa voidaan
menestyksellisesti harjoittaa. Ensimmäisessä vaiheessa sähköistämisellä on voitu tehostaa
olemassa olevia liiketoimintamalleja ja arvoketjuja. Seuraavassa vaiheessa sähköinen
liiketoiminta on vaikuttanut voimakkaasti toimialoilla, joissa arvoa luova sisältö on voitu
jaella kokonaan sähköisesti tai hyödyntää enenevissä määrin käyttäjien itse luomaa
sisältöä.
Uusimmat sähköiset liiketoimintamallit hyödyntävät arvoverkkoa perinteisistä
teollisuusrakenteista poikkeavalla tavalla ja muuttavat materiaalin, sisällön ja rahan kulkua
aiemmin totutusta tavasta. Tällä globaalilla kehityksellä on yhä suurempi vaikutus
suomalaisiin toimijoihin ja yrityksiin. Näiden vaikutusten tunnistamiseksi Liikenne- ja
Viestintäministeriössä päätettiin teettää selvitys uusista sähköisistä liiketoimintamalleista.

1.2.

Tavoitteet

Kartoituksen tavoitteena on antaa ajantasainen ja kattava kuva sähköisistä uusista
liiketoimintamalleista, joita sovelletaan sekä kiinteissä että mobiileissa verkoissa USA:n,
Euroopan ja Aasian alueilla. Selvityksessä painotetaan erityisesti seuraavia aiheita:
•

Tämän päivän tilanne ja suunta: mihin ollaan liiketoimintamallien suhteen menossa
ja miksi

•

Uusien liiketoimintamallien tulevaisuus: valottaen sekä mahdollisuuksia että uhkia

•

Konkreettisia
esimerkkejä
liiketoimintamalleista:
analyysi
niiden
toimintalogiikasta, ansaintalogiikasta sekä eri toimijoiden rooleista, uusien
liiketoimintamallien hyötyjistä ja häviäjistä

•

Perinteisten toimijoiden uudet roolit muuttuvassa sähköisessä ympäristössä

•

Pääpaino USA:n markkinoissa: muita markkinoita peilataan USAn markkinoihin
ja etsitään näistä eroja ja uusia näkökulmia

•

Liiketoimintamallien kehittämisen tai yleistymisen esteitä: kaupallisesta, juridisesta
ja teknisestä näkökulmasta.
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1.3.

Menetelmät ja rajaukset

Case-kuvaukset analyysin pohjana
Analyysi toteutetaan valittujen parhaiten muutosta edustavien case-esimerkkien kautta,
jolloin saadaan tilannekuva olennaisista kehityssuunnista. Case-kuvauksien valinnassa
keskitytään toimijoihin, jotka ovat saavuttaneet menestystä kilpailijoihin verrattuna.
Tarkastelukulmaa ei rajoiteta vain sähköisiin sisältöihin tai käyttäjien luomiin yhteisöihin,
vaan sähköisiä liiketoimintamalleja pyritään löytämään laajalti. Valitut liiketoimintamallit
perustuvat joko uuteen teknologiaan tai uuteen tapaan soveltaa sitä sähköisessä
liiketoiminnassa.
Case-pohjaisessa tarkastelussa arvioidaan liiketoimintamallit tarkemmin huomioiden mm.
osallistuvat toimijat, niiden roolit, liiketoimintamallin ja toimintalogiikan kuvaus,
ansaintalogiikka ja maksutavat, käyttäjät ja kohderyhmät.
Tarkasteltujen markkinoiden case-analyysien perusteella arvioidaan lopuksi kehitystä
kansainvälisellä tasolla sekä erityisesti vaikutuksia suomalaisiin yrityksiin, julkiseen
sektoriin ja regulaatioon.
Maantieteellinen ulottuvuus
Ensimmäisessä vaiheessa selvityksessä kartoitetaan USA:n tilanne, koska USA:laiset
yritykset ja markkinat ovat selkeästi edelläkävijöitä uusien sähköisten liiketoimintamallien
toteuttamisessa.
Seuraavassa vaiheessa tarkastellaan eurooppalaisia ja aasialaisia yrityksiä ja niiden
soveltavia liiketoimintamalleja erityisesti silloin kun ne poikkeavat USA:n malleista.

1.4.

1. Johdanto

Selvityksen rakenne

2. Vaikuttavat
tekijät

4.
Amerikka
Eurooppa
Aasia

5. Liiketoimintamallit
•Kaupankäynti ja välitys
•Tietojen hakeminen ja
jalostaminen
•Sosiaalisen verkoston mallit
•Yhteiskunnalliset ja B2Bpalvelut

6. Tulokset

3. Mahdollistajat

Kuva 1. Selvityksen rakenne.

Toisessa kappaleessa tarkastellaan uusien sähköisten liiketoimintamallien syntymiseen ja
kehittymiseen
vaikuttavia
tekijöitä.
Kolmannessa
kappaleessa
käsitellään
liiketoimintamallien mahdollistajia, eli tuki- ja taustarakenteita liiketoiminnalle.
Neljännessä kappaleessa luodaan makrotason katsaus eri markkina-alueiden eroihin ja
kehitykseen. Viidennessä kappaleessa kartoitetaan ja analysoidaan erilaiset
liiketoimintamallit kolmella markkina-alueella. Kuudennessa kappaleessa esitetään
yhteenveto keskeisistä vaikutuksista.
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2. Sähköiseen liiketoimintaan vaikuttavat tekijät
2.1.

Teknologian kehitys

Muutoksia tapahtuu koko ajan niin yhteiskunnan pelisäännöissä, yksilöiden ja kuluttajien
toiminnassa kuin yritysten toimintatavoissa. Silti kaikkein perustavimmin
liiketoimintaympäristön muuttumiseen vaikuttaa teknologian kehittyminen. Esimerkkeinä
teknologioista jotka ovat mullistaneet maailmaa ovat esimerkiksi kirjapaino, höyrykone,
rautatie, lennätin, puhelin, auto, lentokone, televisio, tietokone, internet ja kännykkä.
Yksilö

•
•
•
•

Ihmisen tarpeiden muutos (Maslowin tarvehierarkia)
Ajankäyttö
Elintaso ja kulutus
Eettisyys

Teknologian
muutokset
• Prosessorit ja
piirilevyt
• Mobiilius
• Konvergenssi
• Tiedonsiirtonopeudet

Yhteiskunta
•
•
•
•
•

Lainsäädäntö
Kilpailu
Tullit
Tekijänoikeudet
Liikkuminen (passit ym)

Yritykset
•
•
•
•

Ulkoistaminen
Alihankinta
Verkostoituminen
Kilpailun lisääntyminen

Kuva 2. Teknologinen kehitys on tärkein liiketoimintaympäristöön vaikuttava tekijä.

Usein muutosten ajoitus ja todellinen vaikutus arvioidaan väärin. Tyypillisesti
alkuvaiheessa odotukset ylittävät toteutuman ja tehdään yli-investointeja. Hyviä
esimerkkejä tästä ilmiöstä ovat rautatiekupla Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla ja
Internet-kupla 2000-luvun vaihteessa. Pitkän tähtäimen muutokset voivat silti olla
suurempia ja laaja-alaisempia kuin alkuvaiheessa osattiin arvioida.
Käytännössä uusi teknologia leviää noudattaen niin sanottua S-käyrää, jossa on
alkuvaiheessa pitkä kehitysvaihe, sitten voimakas kasvuvaihe ja lopuksi jälleen pitkä
saturaatiovaihe.
Kun yhdistetään nämä kaksi ilmiötä, ns. teknologian odotusten Hype-käyrä ja todellisten
vaikutusten S-käyrä, saadaan analyysimalli, joka kuvaa uusien teknologioiden ja syntyvien
ilmiöiden, kuten sähköisten liiketoimintamallien omaksumista.
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Todellisuus

Odotukset
Muutokset yliarvioidaan lyhyellä
tähtäimellä, mutta aliarvioidaan
pitkällä tähtäimellä

Kuva 3. Teknologian odotusten Hype-käyrä ja todellisten vaikutusten S-käyrä. Lyhyellä tähtäimellä
muutokset yliarvioidaan, mutta silti pitkä tähtäin aliarvioidaan.

2.1.1.

Teknologia leviää hitaasti

Vaikka uudet teknologiat olisivat parempia kuin edeltävät, teknologioiden leviämiseen ja
omaksumiseen liittyy useita hidastavia tekijöitä, kuten käyttäjien tottumukset,
yhteensopivuus aikaisempien teknologioiden ja infrastruktuurin kanssa sekä uusien
investointien riskit. Uusi teknologia lyö lävitse vasta, kun vaadittava infrastruktuuri on
rakennettu, päätelaitteita on riittävästi, uuden teknologian mahdollistamia palveluja on
saatavilla ja myös loppukäyttäjät omaksuvat uudet palvelut.
Käyttäjien määrä /
markkinan arvo

Palvelut

Päätelaitteet
Infrastruktuuri
Teknologia

Aika

Kuva 4. Teknologia lyö lävitse vasta kun sitä hyödyntävä infrastruktuuri ja päätelaitteet ovat olemassa
ja käyttäjät omaksuvat uudet palvelut.

Esimerkiksi 3G:n leviämisen vaikeudet valaisevat asiaa hyvin. Teknologian kehittämisen
jälkeen infrastruktuuri, eli operaattorien verkot on päivitettävä 3G:hen ennen kuin 3G:llä
on edellytykset liiketoiminnaksi. Tämä on jo tapahtunut keskeisissä kaupungeissa.
Kytkykaupan ansiosta päätelaite on löytänyt tiensä myös kuluttajan taskuun, toisaalta
kehittyneemmät palvelut vetävät yrityskäyttäjiä 3G-päätelaitteiden käyttäjiksi. Todellinen
läpimurto teknologialle syntyy vasta kun kuluttajat aidosti hyväksyvät ja hyödyntävät uusia
palveluita, jotka verkkojen, graafisten päätelaitteiden, käytettävyyden ja palveluiden
yhdistäminen mahdollistaa. Mikäli jokin näistä elementeistä puuttuu, jää kehitys paikalleen
odottamaan, että kaikki osa-alueet ratkaistaan.
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Tämän infrastruktuurin ja ekosysteemin rakentaminen on tyypillinen muna-kana -ongelma
investointien kannattavuuden suhteen ja siksi isoja teknologiamurroksia ajetaan lävitse
yksittäisten suuryritysten tai liittoumien ja standardien kautta.
2.1.2.

Sähköisiin liiketoimintamalleihin vaikuttava teknologinen kehitys

Infrastruktuuri ja tiedonsiirto
Yleisessä infrastruktuurissa ja tiedonsiirrossa tapahtuu koko ajan kehitystä teknologioiden
ja standardoinnin kautta, mikä mahdollistaa tehokkaamman, edullisemman ja
laadukkaamman kommunikoinnin ja prosessit yritysten taustajärjestelmien välillä.
Päätelaitteet
Päätelaitteiden suorituskyky ja ominaisuudet paranevat ja samanaikaisesti niiden koko
pienenee. Tämän kehityksen taustalla ovat integroitujen piirien ja piirilevyjen
kehittyminen. Intelin perustajan Gordon Mooren 70-luvulla määrittelemä ”laki”
transistorien lukumäärän kaksinkertaistumisesta mikropiireissä kahden vuoden välein on
pitänyt paikkansa ainakin tähän asti.
Merkittävä asia päätelaitepuolella on teknologian kehittymisen mahdollistava
konvergenssi, eli eri laitteiden toimintojen yhdistyminen. Esimerkiksi kännyköihin on
lisätty MP3-soittimet, kamerat ja viimeisimpänä mm. integroituja GPS-paikannuslaitteita.
Alan johtavien toimijoiden, kuten Nokian, vahvuutena on se, että ne voivat lisätä
puhelimeen kaikki muiden mukana kannettavien laitteiden toiminnot. Matkapuhelin on
etulyöntiasemassa muihin laitteisiin nähden, sillä puhelin on se laite, jota käyttäjät ainakin
kantavat mukana.
Kiinteän verkon evoluutio

Langattoman verkon
evoluutio

Kehityssuunta

Sovellukset

Laajenevat mahdollisuudet

Päätelaitteet

Teho ja ominaisuudet
paranevat

Tiedonsiirto

Nopeus kasvaa

Yleinen infra

Kansainväliset standardit

E-mail
www
Pentium

Modeemi

VOD

ASP
dHTML

Tekstiviesti

Kuvaviestit

Mobiili-TV

Web 2.0
Core 2

ADSL

Kuitu

Kännykkä

GSM

Älypuhelin

3G

4G

Business käytännöt EDI, XML, Rosettanet

Kuva 5. Kehitys vaikuttaa erityisesti yleiseen infrastruktuuriin, tiedonsiirtoon, päätelaitteisiin ja
sovelluksiin.

Ohjelmistot
Päätelaitteiden ja palvelimien parantuvat ohjelmistot mahdollistavat uudenlaisten
palveluiden tarjoamisen. Uusilla ohjelmistoteknologioilla kuten Ajaxilla ja Javalla on
kyetty kehittämään monipuolisempia, reaaliaikaisempia ja käytettävämpiä palveluita, jotka
ovat usein myös yhteisöllisiä. Tätä kehitystä kutsutaan muotitermillä Web 2.0.
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Globaalit standardit ovat johtaneet sähköisen liiketoiminnan kehitykseen kohti globaaleja
sovellusalustoja (kuten www, sähköposti, IPTV, yhteisöalustat ja virtuaalimaailmat).
Uudet palvelut rakennetaan usein hyödyntäen näitä sovellusalustoja, sillä niiden avulla
sekä tehostetaan tuotekehitystä että saavutetaan usein merkittävä käyttäjäkunta.
Ohjelmistojen ansaintamallit siirtyvät voimakkaasti lisenssipohjaisista asennettavista
paketeista kohti palveluina ylläpidettyjä, verkossa toimivia ratkaisuja. Käyttäjän kannalta
tässä on etuna se, että sovellukset ovat saatavilla kaikkialla missä internetkin, jolloin
tietojen siirto ja vaihto on hyvin yksinkertaista. Lisäksi sovellusten ajo palvelimelta
mahdollistaa pienemmät, keveämmät ja vähemmän virtaa kuluttavat päätelaitteet.
Ohjelmistotuottajan kannalta toimintamallista on etuna, että ohjelmistosta on vain yksi
versio jota ylläpidetään vain yhdellä palvelimella. Tämän ansiosta myös
ohjelmistokehityksen yhteensopivuus- ja versionhallintaongelmat vähenevät ja
tuotekehitys on nopeampaa ja edullisempaa.
Open source kehitystyö on noussut merkittäväksi tekijäksi ohjelmistomarkkinoilla mm.
Linuxin ja MySQL:n myötä. Ilmaisista ohjelmistoista on tullut nopeasti todellisia haastajia
kaupallisille tuotteille ja monet yritykset hyödyntävät open sourcea liiketoiminnassaan ja
osallistuvat näiden tuotteiden kehitykseen.
Sekä palvelupohjaisuus että open source -kehitys johtavat koko toimialaa tarjoamaan
enemmän sähköisen liiketoiminnan tarvitsemia integrointi-, ylläpito- ja tukipalveluita.

2.2.

Kuluttajat

Kuluttajan maailma muuttuu heijastellen ympäröivän maailman teknologisia, kulttuurisia
ja yhteiskunnallisia muutoksia.
Koko 1900-luvun ajan Suomessa vanha sukukeskeisyys muuttui ensin perhekeskeisyydeksi ja lopulta yhä kasvavaksi itsenäisyyden ja yksilöllisyyden korostumiseksi.
Tämän kehityksen vastapainona ovat uudenlaiset yhteisöllisyyden joukot. Ihminen saattaa
kuulua useisiin joukkoihin, luonnollisesti perheeseen ja sukuun, mutta lisäksi työpaikka,
urheilu, vapaa-aika ja ystävät muodostavat uudenlaisia yhteisöjä.
Näiden yhteisöjen viestinnälle antavat leimansa uuden viestintäteknologian
mahdollisuudet. Myös mobiilit ryhmäviestintäsovellukset ja sähköpostit mahdollistavat
uudenlaisia yhteisöllisyyden muotoja, jotka ovat jopa kiinteää internetiä suositumpia mm.
useassa Aasian maassa.
2.2.1.

Kommunikaatio

Sosiaalisuus ja kommunikaatio ovat ihmisen perustarpeita. Ihmiset ovatkin pyrkineet aina
hyödyntämään uuden teknologian mahdollisuuksia kommunikaation lisäämiseen.
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Kommunikaatiopalveluiden kehitys viestien kappalemäärissä Suomessa 1995 - 2006
MRD kpl
14

Ihmisten välinen kommunikaatio
kasvaa aina teknisten
mahdollisuuksien lisääntyessä ja
hintojen laskiessa

13
12

Pikaviestit

11

Sähköpostit

10
9
8
7

Tekstiviestit

6
5
4
Mobilipuhelut

3
2
1

Kiinteän verkon
puhelut

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Lähde: NAG analyysi, Ficora

Kuva 6. Ihmisten välinen kommunikaatio kasvaa teknisten mahdollisuuksien lisääntyessä ja hintojen
laskiessa.

2.2.2.

Ajankäyttö

Huolimatta maailman muutoksista, ihmisellä on edelleen vain 24 tuntia vuorokaudessa
käytössään. Tulevaisuuden kuluttajan maailmaa voidaan analysoida ajankäytön
jakautumisen arvioimisella.
Työhön käytetty aika on hiljalleen vähentynyt länsimaissa. Globaalissa hyvinvoinnin
kilpailussa työajan lyhentymisen raja on länsimaissa todennäköisesti saavutettu,
esimerkiksi Ranska on perääntymässä 35 tunnin työviikon kokeilustaan.
Kuitenkin vapaa-aika on lisääntynyt merkittävästi viimeisen 50 vuoden aikana.
Mielenkiintoista on, miten kuluttaja käyttää vapaa-aikansa. Tilastojen perusteella voidaan
havaita voimistuva elintason noususta ja yhteiskunnan tehokkuuden vaikutuksesta johtuva
kehittyminen rutiineista, kuten siivoamisesta, kohti itsensä toteuttamista ja viihteen ja
elämysten hakua.
Ihmiset käyttävät enää varsin vähän aikaa esimerkiksi ruoanlaittoon. Marketeissa on pitkät
rivit valmiita ja maistuvia valmisannoksia. Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, että
viikonloppuisin saatetaan panostaa hienoon ja vaativaan sekä aikaa vievään ruoanlaittoon.

19

Kuva 7. Ruoanlaittoon käytetty keskimääräinen aika suomalaisissa kotitalouksissa.
(Lähde: HK-ruokatalo)

Tulevaisuudessa kuluttajat tulevat käyttämään entistäkin enemmän vapaa-aikaansa itsensä
viihdyttämiseen ja toteuttamiseen. Median ja virtuaalisuuden osuus tulee kasvamaan,
uusien teknologioiden tehdessä siitä entistä viihdyttävämpää. Median sisällä ajankäyttö
tulee jakautumaan uudestaan, esimerkiksi netti tulee viemään aikaa televisiolta, mikä
osaltaan muokkaa voimakkaasti toimialan rakenteita.
2.2.3.

Talous ja kuluttajien ostovoima

Kuluttajien ostovoima kasvaa ja toisaalta perustuotteiden sekä absoluuttinen että ennen
kaikkea suhteellinen osuus ostovoimasta laskee. Tämän ansiosta erikoistuotteiden ja
premium-palveluiden osuus tulee kasvamaan. Tämä kehitys on selvityksen näkökulmasta
kiinnostava mm. siksi, että verkkokaupassa menestyvät paremmin toisaalta kalliimmat
tuotteet ja toisaalta tunnetut brändituotteet.
Ostovoima
Tuotteen hinta

Hintaindeksi

Premium

Erikoistuotteet
ja palvelut

Ajurit
Suuret ketjut
Kustannustehokkaampi tuotanto

1900

Kuva 8. Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan
ja matkapuhelimien hintakehitys 2000-2004.
(Lähde: Tilastokeskus)

Massatuotteet
Ja palvelut
2000

Kuva 9. Kuluttajien ostovoima kasvaa samalla
kun kilpailu ja massatuotanto alentavat
perustuotteiden hintoja.
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3. Sähköisen liiketoiminnan mahdollistajat
Mahdollistajat ovat toimijoita, jotka eivät osallistu suoraan uusien liiketoimintamallien
toteuttamiseen, vaan tarjoavat palveluiden vaatimaa infrastruktuuria ja luovat yhä
kilpailukykyisempiä ratkaisuja sähköisen liiketoiminnan tarpeisiin.

3.1.

Maksuoperaattorit

Luotettavat, helppokäyttöiset ja laajasti saatavilla olevat maksutavat ovat keskeinen
sähköisten liiketoimintamallien edellytys. Parhaiten kuhunkin liiketoimintamalliin
soveltuva maksutapa riippuu useista osatekijöistä, joita ovat mm. maksutavan yleisyys
kohderyhmässä, kustannukset, helppokäyttöisyys ja liiketoiminnan osapuolten turvallisuus.
Verkkomaksamisen ratkaisut ovat kuitenkin hyvin epäyhtenäisiä eri markkina-alueilla.
3.1.1.

Pankkien verkkomaksut

Suomessa ja pohjoismaissa on erittäin kehittyneet pankkien verkkomaksujärjestelmät, joita
käytetään paljon osana sähköistä liiketoimintaa. Keski-Euroopassa käyttö ei ole vielä
vastaavalla tasolla. Etuina verkkomaksuissa on erityisesti kustannustehokkuus ja korkea
turvataso.
Seuraavien vuosien aikana otetaan käyttöön Euroopan maksujärjestelmäuudistus eli Sepa.
Yhtenäiseen tilisiirtokäytäntöön siirtymisen jälkeen kaikki maksualueen sisällä tapahtuva
maksuliikenne on sisämarkkinoilla tapahtuvaa liikennettä. Näin ulkomaanmaksut voidaan
toteuttaa yhtä helposti suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin pankkien välillä.
USA:ssa pankkien järjestelmiä käytetään sähköisessä kaupassa vähän.
3.1.2.

Luottokorttimaksut

Toimijat kuten Visa ja American Express ovat panostaneet erittäin paljon
verkkomaksamiseen ja siihen liittyvään turvallisuuteen. Luottokortti on kansainvälisesti
merkittävin ja usein ainoa tarjottu sähköisen maksamisen väline. Arvioiden mukaan
Globaalisti yli 90% verkkomaksuista tehdään luottokorteilla (OECD 2006). USA:ssa
ylivoimaisesti suurin osa verkkomaksamisesta perustuu luottokortteihin. Keski- ja Etelä
Euroopassa käyttöä rajoittaa korttien vähäisempi levinneisyys ja pohjoismaissa vahvat
pankkien kilpailevat järjestelmät.
Luottokorttimaksaminen soveltuu huonosti esimerkiksi nuorten tavoittamiseen. Tämän
helpottamiseksi johtavat nuorille suunnatut palvelut hyödyntävät erityyppisiä luottokorttien
johdannaisia, joissa voidaan käyttää esim. vanhempien luottokortteja, sähköisiä
lahjakuponkeja, esimaksettuja kortteja (prepaid) tai kiinteitä kuukausirajoituksia.
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3.1.3.

Internet maksutilit

Keskeisiä toimijoita ovat mm. PayPal, Instacash, Click2pay, Clicktobuy, Neteller, Firepay
ja Epassporte. Ne ovat keskittyneet mahdollistamaan kansainvälisen sähköisen
maksamisen erillisen tilin avulla. Kustannukset ovat matalampia ja käyttö helpompaa kuin
perinteisissä pankkimaksuissa, erityisesti kansainvälisessä kuluttajakaupassa. Useat
ratkaisut, mm. Ebayn omistama PayPal sisältävät lisäksi ominaisuuksia kaupan osapuolten
etujen turvaamiseksi. Maksutilit mahdollistavat kuitenkin myös maksamisen ilman
kansallisille pankeille ominaista vahvaa viranomaisvalvontaa.
3.1.4.

Mobiilimaksaminen

Toimijoina ovat lähes kaikki matkaviestinoperaattorit, jotka tarjoavat premium SMSviestejä, mm. TeliaSonera, Vodafone ja Verizon. Mobiilimaksamista käytetään usein
halpojen mobiilisisältöjen (esim. mobiilipelit, kuvat, soittoäänet) tilaamiseen sekä TVpohjaisiin äänestyksiin ja vuorovaikutteisiin formaatteihin. Etuina ovat laajojen
asiakasmäärien saavuttaminen ja käytettävyys. Käyttöä rajoittavat erityisesti
operaattoreiden perimä korkea suhteellinen hinta ja sitä kautta soveltumattomuus
suurempiin maksuihin. Toisaalta suurempien maksujen hoitaminen edellyttäisi operaattorin
toimimista luotottajana, ja sitä kautta samoja edellytyksiä kuin pankeilta.
3.1.5.

Maksamisen helpottajat

Maksamista helpottamaan on tehty useita ratkaisuja, mm. Amazon 1-click ja uutena mm.
Google checkout. Toimijat tarjoavat käytännössä luottokortti- tai pankkimaksua, mutta
lisäävät käytettävyyttä siten, että uuden ostotapahtuman yhteydessä ei tarvita osoite- ja
maksutietojen rekisteröintiä uudelleen. Ratkaisut eivät sisällä erillistä asiakkaan tiliä ja
vaadi siten rahoituslaitoksen statusta. Google ja Amazon tarjoavat ratkaisua käytettäväksi
myös muille toimijoille.
3.1.6.

Tilanne eri alueilla

Maksutapojen käyttö vaihtelee huomattavasti eri markkina-alueilla. USA:ssa luottokortti
on ylivoimaisesti eniten käytetty maksutapa. Luottokorttia käytti 82% verkko-ostoksia
tehneistä asiakkaista ja pankkien verkkomaksuja vain 26% vuonna 2006.
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Kuva 10. USAsa käytetyt verkkomaksutavat (Lähde: Rockbridge Associates 2006)

Suomessa ja pohjoismaissa käytetään eniten pankkien verkkomaksuja. Euroopan muilla
alueilla luottokortteja käytetään vielä pohjoismaitakin vähemmän, ja käytössä on usein
mm. pankkisiirto. Suurista Euroopan maista Iso-Britanniassa on monipuolisimmat
maksamisvaihtoehdot kuluttajien verkkokauppaan liittyen. Kehitys vie Eurooppaa mm.
Sepan myötä USA:sta poiketen kohti laajentuvaa pankkien verkkomaksukäytäntöä.
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Kuva 11. Euroopassa sähköisten kauppojen ehdottamat maksutavat (Lähde: OECD, PWC, 2003).

Helpot, asiakasryhmässä yleiset sekä toisaalta turvalliset ja kaupankäyntiä tukevat
maksutavat ovat keskeinen uusien sähköisten liiketoimintamallien edellytys. Kehitys
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kulkee kohti kansainvälisesti yhdenmukaisia maksujärjestelmiä (Visa, PayPal, Sepa) sekä
koko maksutapahtumaa helpottavia ratkaisuja (Amazon 1-click, Google checkout).

3.2.

Teleoperaattorit

Tiedonsiirrossa olennaisin tekijä on lisääntyvä nopeus. Siirtyminen analogisesta
digitaaliseen tekniikkaan, kuparin korvaaminen valokuidulla, radioverkkojen kehitys ja
taajuuksien hyödyntäminen sekä kehittyneet moduloinnit takaavat, ettei tälle kehitykselle
näy loppua. Toisaalta suuremmille nopeuksille syntyy lisääntyvää käyttöä viihde- ja
mediatuotantojen siirtyessä internetiin.
Internet-verkko toimii pakettivälitteisellä IP-liikenteellä, jonka etuja ovat joustavuus ja
kahdensuuntainen kommunikaatio. Tele- matkapuhelin- ja televisioverkot ovat tähän
mennessä toimineet erillisillä teknologioilla. Kun kiinteiden ja langattomien verkkojen
tiedonsiirtonopeus kasvaa, tulevat nämäkin omaksumaan IP-maailman. Tällöin eri
sähköiset tiedonsiirtotavat, mediat ja palvelut yhdistyvät saumattomasti.
ERILLISET PALVELUT JA VERKOT
Mobiilidata
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Kuva 12. Kun perinteiset mediat siirtyvät IP-pohjaisiksi, vertikaalinen toiminta vaihtuu
horisontaaliksi kerroksiksi, joissa median rooli pelkistyy siirtokanavaksi ja päätelaitteeksi.

Teleoperaattorit ovat olleet olennaisessa roolissa viemässä eteenpäin sekä
puhelintoiminnan, kiinteän internetin että langattoman maailman kehitystä. Niiden rooli oli
erityisen vahva aikaisemmin, kun ne toimivat samalla portinvartijoina sisältöön ja
pystyivät määräämään koko vertikaalisesta kanavasta.
Nyt ollaan yhä vahvemmin siirtymässä horisontaaliin palveluun, jossa palvelu on
universaalisti saatavilla, jolloin teleoperaattoreiden rooliksi jää liityntäkanavan tarjonta
kännykän, internetin tai muun verkon kautta.
Tästä johtuen operaattorit tulevat siirtymään aikapohjaisesta kiinteään hinnoitteluun.
Kiinteä hinnoittelu on käyttäjälle helpompi ymmärtää. Samalla palveluiden
globalisoituminen ja keskittyminen toimijoille kuten Google, muuttaa kansallisten
teleoperaattoreiden roolia palveluiden kehittämisessä.
Oleellinen ero uudessa IP-pohjaisessa maailmassa on, että maantieteellisen etäisyyden
merkitys katoaa. Paikallis-, kauko- ja ulkomaanpuheluita ei internetissä ole. Käyttäjät
maksavat vain siirretystä datasta, tulevaisuudessa kiinteällä kuukausimaksulla.
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Kun eri sisällöt siirtyvät IP-liikenteeseen, eri siirtotiet kilpailevat entistä enemmän.
Oleellista ovat siirtotien tekniset ominaisuudet ja kustannustehokkuus. Lisäksi
maanpäälliset ja maansisäiset verkot tulevat täydentämään toisiaan ja kilpailemaan entistä
enemmän.
Uudet laajakaistaiset langattomat verkot, kuten WLAN, WiMax ja Flash OFDM kilpailevat
kännykkäverkkojen kanssa datapalveluissa. Vastaavasti kännykkäverkkoja kehitetään yhä
nopeammiksi myös datan siirrossa. Tämän seurauksena molemmat tarjoavat yhä
paremman vaihtoehdon kuparikaapelin ADSL-yhteyksille, erityisesti haja-asutusalueilla.
Tällöin kiinteän verkon operaattoreiden on panostettava ylivertaisiin nopeuksiin
mobiileihin ja langattomiin ratkaisuihin verrattuna.
Vaikka operaattoreiden rooli länsimaissa onkin pienenemässä, uusilla markkinoilla, kuten
Afrikassa ja Aasiassa niiden rooli on hyvin merkittävä. Esimerkiksi tukiasemaa ylläpitää
paikallinen kyläläinen, joka myös myy puheaikaa ja toimii paikallisena pienoperaattorina.
Operaattori ja kännykkä voivat toimia myös maksujen välittäjänä.
Teleoperaattorit eivät siis toimi uusien sähköisten liiketoimintojen portinvartijoina. Niiden
keskeinen tehtävä ja mahdollisuus on tarjota kaikkialla toimiva IP-pohjainen liityntä yhä
nopeammin ja enenevässä määrin kiinteään hintaan. Teleoperaattoreiden etuna ovat uusien
sähköisten liiketoimintojen, erityisesti kuluttajapalveluiden, vaatimat kasvavat
nopeustarpeet.

3.3.

Logistiikkaoperaattorit

Logistiikassa on perinteisesti ollut olennaisinta oikeiden tavaroiden toimittaminen oikeaan
aikaan ja paikkaan mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla. Tämän lisäksi palvelun
vasteajat, kuljetusten frekvenssi ja kuljetusten nopeus ja luotettavuus ovat olleet oleellisia
valintaperusteita.
Nykypäivän globaalissa maailmassa olennaista on tarjota asiakkaille koko fyysinen
toimitusketju globaalisti, mukaan lukien kuljetukset, varastointi ja tarvittaessa tilausten
yhdistäminen. Tuoreena kehityksenä logistiikan osaksi on noussut tietovirtojen hallinta
fyysisten virtojen lisäksi. Käytännössä tietovirtojen hallinta on nykyisin edellytys fyysisen
toiminnan hallinnalle. Jos tietovirrat ovat riittävän hyviä, sekä varastotasot että tarvittava
logistinen työ saadaan minimoitua.
Logistiikan sijaan nykyään käytetään enemmän termiä toimitusketjujen hallinta. Termi
yhdistää paremmin koko tavaravirtojen ketjun tuotannosta tukkuportaisiin ja jakeluun
asiakkaille. Yhä enemmän toimitusketjujen hallinta nähdään kilpailuedun lähteenä ja
keinona tyydyttää asiakkaan tarpeet. Tulevaisuudessa tämä toimii vipuna myös myynnin
kasvattamiselle, jolloin voidaan puhua jopa kysyntäketjun hallinnasta toimitusketjun
hallinnan sijaan.
Asiakkaat vaativat lisäksi logistiikkatoimijoilta uusia sähköisiä palveluja. Halutaan tietää,
missä tavaraerä on tietyllä hetkellä, milloin se saapuu perille, missä lämpötiloissa ja
olosuhteissa tavarat ovat kulkeneet, miltä valmistajalta tavarat ovat peräisin ja mitä kautta
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ne ovat kulkeneet. Kaikki tämä kattavine historiatietoineen tulee tarjota asiakkaille
helppokäyttöisen sähköisen kanavan kautta.
Logistiikka on volyymibisnestä jossa on merkittävät mittakaavaedut. Tämä johtuu siitä,
että toiminta on hyvin pääomavaltaista, kiinteät kulut ovat usein merkittävät ja kaluston
kapasiteetin hyödyntäminen ja asiakkaan kokema palvelutaso kasvavat volyymin
noustessa. Logistiikkasektori onkin jakautunut tiiviisti toisiinsa verkostoituneisiin
yrityksiin ja isoimmat operaattorit hallinnoivat koko ketjua.
Yritykset
tulevat
ulkoistamaan
logistiikkaansa
suurille
ja
tehokkaille
logistiikkaoperaattoreille samoin kuin tapahtui 5-10 vuotta sitten IT-toimintojen
ulkoistamisessa.
Logistiikkasektori on kehittynyt voimakkaasti samalla, kun yritykset ovat ulkoistaneet yhä
enemmän kuljetuksiaan, varastointia, logistiikan suunnittelua ja hallintaa ja valmistusta.
Logistiikkasektorin merkitys myös sähköisen kaupan mahdollistajana on koko ajan
vahvistunut. Nykyään logistiikkatoimijat voivat tarjota täyttä palveluratkaisua sähköisen
kaupankäynnin logistiikkaan, jopa integroitua sähköistä kauppapaikkaa myöten.
Toimiessaan sähköisen liiketoiminnan edistäjinä, logistiikkaoperaattorit mahdollistavat
uutta liiketoimintaa myös pienille yrityksille. Pienet yritykset voivat keskittää toimintojaan
ydinosaamiseensa ja hyödyntää globaaleja tuotantomahdollisuuksia sekä jakelukanavia
(esim. Erätukku) logistiikkaoperaattorien välityksellä.
Logistiikkasektorille syntyy kilpailua myös uusien sähköistä liiketoimintaa hallitsevien
toimijoiden taholta (esim. Amazonin varastoratkaisut kauppiaille ja WalMart - Dell
yhteistyö).

3.4.

Integraattorit ja ratkaisujen toteuttajat

Samalla kun eri osa-alueiden tulee kehittyä itsenäisesti, kasvaa myös tarve uusien
sähköisien liiketoimintamalleja mahdollistavien alustojen integrointiin ja tukipalveluihin.
Ensimmäisessä vaiheessa globaalit integraattorit kuten IBM, Accenture ja CapGemini ovat
rakentaneet räätälöityjä ratkaisuja yritysten väliseen liiketoimintaan ja kuluttajakauppaan
hyödyntäen muita mahdollistajia. Erilliset ratkaisut ovat soveltuneet parhaiten suurille
yrityksille.
Pienten yritysten siirtymistä sähköiseen liiketoimintaan nopeuttavat erityisesti uudet
palveluntarjoajat, jotka rakentavat ja ylläpitävät sähköisiä kaupankäyntiratkaisuja yritysten
tarpeiden mukaan. Ratkaisut voivat olla hyvin kevyitä ja soveltua myös aloittaville
yrityksille. Yritykset voivat ulkoistaa myös haluamansa osan arvoketjusta, esim.
logistiikan, asiakkaiden tukipalvelut, laskutuksen sekä tuotannon ja keskittyä itse
tuotesuunnitteluun ja markkinointiin. Tällaisia palveluntarjoajia Suomessa ovat mm.
Access Solutions ja Smilehouse yhteistyössä Itellan kanssa. Keskeistä kehityksessä on siis
mahdollisuus
toteuttaa
sähköisiä
liiketoimintamalleja
nopeasti
ja
pienillä
alkuinvestoinneilla sekä keskittyä arvoketjussa valittuihin, keskeisiin alueisiin.
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Suuret yritykset ovat jo toteuttaneet mittavasti sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja. Tarve
kuitenkin jatkuu edelleen keskittyen mm. sähköiseen laskutukseen ja asiakaspalvelun
automatisointiin.

3.5.

Rahoittajat

Uusien sähköisten palveluiden kehitys tapahtuu paljolti pienissä yrityksissä, vaikka
monesti teknologia tämän jälkeen myydään suurille yrityksille. Innovatiivisuus ja
riskinottokyky keskittyvät internet-palveluissa pieniin yrityksiin. Esimerkkejä pienten
yritysten kehittämistä menestyneistä palveluista ovat YouTube ja MySpace, joiden
molempien takaa löytyy vain hyvä rahoittaja, eikä suurta yritystä.
Keskeistä uusien yritysten kannalta on tarvittavan rahoituksen saanti koko yrityksen
elinkaaren aikana. Rahoituksella turvataan teknologian kehitys sekä kaupallistaminen.
Eurooppaan verrattuna USA:ssa on suuri määrä kasvua rahoittavia tahoja, joilla on
kokemusta yritysten arvon nopeasta kasvattamisesta. Aikaisen vaiheen rahoitus
tarkastelluilla markkinoilla on USA:ssa myös merkittävästi avokätisempää kuin EU:ssa tai
Aasiassa (vertailu alla olevassa kuvassa). Lisäksi Yhdysvalloissa rahoituksella on pitkät
perinteet ja se on keskittynyt yksityisille rahoittajille, jotka tuovat rahan ohessa yrityksiin
paljon liiketoiminnan kasvattamis- ja kansainvälistämisosaamista. Kokeneet rahoittajat
ovat valmiita ottamaan suuria riskejä, mikäli näkevät uusissa konsepteissa riittävästi
potentiaalia. Tästä johtuen monet eurooppalaiset ja aasialaiset startup-yritykset hakevatkin
rahoitusta USA:n markkinoilta – seurauksena merkittävä osa uusista liiketoimintaideoista
kaupallistetaan USA:ssa.
Aikaisen vaiheen rahoitus 1995-2006, USA ja EU-15 -maat
Miljardia USD:ta

USA
EU-15
Aasia

28.80

9.43
4.20

3.07

1995

2000

2001

2002

3.89

2003

4.45

2004

4.51

2005

5.11

2006

Kuva 13. Yhdysvallat on huomattavasti Eurooppaa ja Aasiaa edellä aikaisen vaiheen rahoituksessa.

Tulevaisuudessa rahoittajat ovat yhä merkittävämmässä roolissa uusien sähköisten
liiketoimintamallien kehittämisessä, erityisesti kansainvälistä mittakaavaa haettaessa.
Hyvänä esimerkkinä tästä on yhdysvaltalainen Sequoia capital, joka on ollut

27

avainasemassa Googlen, YouTuben, Yahoon, PayPalin ja lukuisten muiden menestyneiden
palveluiden rahoittajana. Avainasemassa Sequoia capitalin menestyksessä on ollut kiinteä
yhteys aiemmin rahoitettuihin yrityksiin – monet rahoitettujen yritysten johtajat ovat
siirtyneet myöhemmin neuvonantajiksi Sequoiaan. Hyvän menestyksen myötä Sequoian
rahastot ovat kasvaneet huomattavasti ja toiminta on viime vuonna laajentunut myös
Kiinaan.
Myös muilla yhdysvaltalaisilla rahoittajilla on tähtäimessä löytää menestyviä konsepteja
ulkomailta, ja kasvattaa niistä Yhdysvalloissa kansainvälisiä menestyksiä. Pitkien
perinteiden ja hyvän historiallisen menestyksen ansiosta USA:n rahoittajilla on monen
vuoden etumatka eurooppalaisiin ja aasialaisiin rahoittajiin verrattuna, erityisesti
liiketoiminnan kasvattamisessa ja kaupallistamisessa. Yhdysvaltojen valta-asema
rahoittajana ja innovaatioiden kaupallistajana näyttää edellä mainituista syistä johtuen
säilyvän myös tulevaisuudessa.

3.6.

Sähköisen liiketoiminnan mahdollistajien yhteenveto

Sähköisen liiketoiminnan mahdollistajien keskeisimmät kehitystarpeet on esitetty
oheisessa taulukossa.
Taulukko 1. Sähköisen liiketoiminnan mahdollistajien kehitystarpeet

Mahdollistaja

Kehitystarpeet

Maksuoperaattorit

- Tarjottava asiakkaiden käyttämiä ratkaisuja
- Kansanväliset edulliset ratkaisut ja yhteensopivuus

Tietoliikenneoperaattorit

- Mahdollistettava sähköinen liiketoiminta kaikkialla ja
kaikilla laitteilla
- Ansainta perinteisessä toiminnassa perustuu laadukkaan
yhteyden tarjoamiseen kiinteään hintaan

Logistiikkaoperaattorit

- Kustannustehokkaat ja kehittyneillä sähköisillä
järjestelmillä varustetut palvelut
- Sähköisen liiketoiminnan mahdollistavien palvelujen
tarjonta

Integraattorit

- Tarve mahdollistavien alustojen integrointiin ja
tukipalveluihin

Rahoittajat

- Tarvitaan erityisesti verkottunutta, osaavaa ja menestystä
vaativaa pääomaa
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4. USA-Eurooppa-Aasia -vertailu
Yhdysvallat on maailman suurin yksittäinen talous, mutta EU-maat ovat yhdessä vielä
suurempi. Yhdessä Japanin kanssa nämä kolme talouskeskittymää ovat viimeiset 50 vuotta
toimineet taloudellisen kasvun keskuksina maailmassa. Elintasokuilu suhteessa muuhun
maailmaan on kasvanut. Kuitenkin, viimeiset 10-20 vuotta kovaan vauhtiin kiihdyttänyt
globalisaatiokehitys on muuttanut tilannetta radikaalisti. Vanhoissa talousvetureissa kasvu
on ollut verrattain verkkaista ja merkittäviä pääoman ja tuotannon siirtymisiä on tapahtunut
kehittyville markkinoille, erityisesti Aasiaan. Elintason hiljalleen noustessa
vientituotannon ansiosta paikallisten markkinoiden oma kulutuskysyntä alkaa toimia ja
kehittyvien markkinoiden massiivisen väestöpohjan ansiosta maailmantalouden painopiste
siirtyy 2000-luvulla voimakkaasti Aasiaan.
BKT / capita
18 000
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Amerikka ($ 34.994)

14 000

EU-27 ($ 29.467)

12 000
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Kuva 14. BKT / capita suhteessa länsimaat ovat yhä omassa luokassaan, mutta Aasia tulee nousemaan
nopeasti suurimmaksi talousalueeksi.

Myös Internet-yhteyksien penetraatiolla mitattuna länsimaat ovat vielä selkeästi Aasiaa
edellä. Mutta kun katsotaan absoluuttisia Internet-käyttäjien määriä Aasia on jo länsimaita
edellä. Ero tulee lisääntymään nopeasti.
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Kuva 15. Aasiassa on jo enemmän Internet-käyttäjiä kuin länsimaissa.

Mobiili-käyttäjien penetraatio EU:ssa on jo 95%. Silti Aasiassa on jo enemmän kännykän
käyttäjiä kuin Euroopassa tai Amerikassa. Ero tulee kasvamaan tulevaisuudessa, sillä
Japanin 1990-luvun i-mode:sta lähtien Aasia on ollut Eurooppaa ja Amerikkaa edellä
mobiilipalveluissa. Kehitys jatkuu, sillä toisaalta kehittyneillä markkinoilla Japanissa ja
Etelä-Koreassa tiheä kaupunkimainen rakenne on tehnyt mobiililaitteesta ainoan aidosti
henkilökohtaisen viestimen, toisaalta kehittyvillä markkinoilla Kiinassa ja Intiassa
mobiililaite on ensikosketus internetiin perinteisen internet-infrastruktuurin puuttuessa.
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Kuva 16. Aasiassa on jo enemmän Mobiili-käyttäjiä kuin länsimaissa.
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Yhdysvaltain etu sähköisessä liiketoiminnassa on suuri yhtenäinen markkina-alue. Lisäksi
englannin kieli on ylivoimaisesti suurin internetissä käytetty kieli, joten palvelujen
levittäminen on mahdollista jopa ilman käännöstyötä ja lokalisointia.
Euroopan suurin haaste on alueen jakautuminen useisiin pieniin kieli- ja verotusalueisiin,
jotka hidastavat sähköisen liiketoiminnan konseptien kasvamista ja leviämistä rajojen yli
suuriksi kansainvälisiksi menestystarinoiksi.
Aasia on Euroopan tavoin sirpaleinen ja se jakautuu hyvin eri typpisiin markkinoihin.
Aasissa on teknisesti ja kulttuurillisesti erittäin kehittyneitä alueita kuten Japani ja EteläKorea, suuria kehittyviä alueita kuten Intia ja Kiina sekä useita pienempiä kehittyviä
markkinoita kuten Malesia, Thaimaa ja Indonesia. Suurimmat markkina-alueet ovat
yksinään jo Saksan kokoisia ja kasvavat erittäin nopeasti. Aasiassa ongelmana ovat
monissa maissa suuret tulo- ja koulutuserot, jotka jakavat kansan myös kielialueita
pienempiin ryhmiin.
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5. Sähköisten liiketoimintamallien analysointi
Sähköisiä liiketoimintamalleja analysoitiin käyttäen ohessa esitettyä viitekehystä.
Palvelumallit jaettiin karkeasti julkisen sektorin palveluihin, yritysmaailman palveluihin ja
kuluttajapalveluihin.
Kuluttajapalvelut jaettiin edelleen kolmeen ulottuvuuteen: sosiaalisen verkoston malleihin,
kaupankäyntiin ja välitykseen sekä tiedon hakemiseen ja jalostamiseen. Tämän jaottelun
sisällä palvelumallit jaettiin vielä alakategorioihin, jotka on esitetty oheisessa
viitekehyksessä.
Käytännössä rajaukset ovat jossain määrin teoreettisia ja keinotekoisia, koska nykyiset
kehittyneet nettipalvelut saattavat omata kaikki nämä elementit. Siksi esimerkiksi Googlea
ja Yahoota on käsitelty useassa eri osiossa. Jokaisessa osiossa käytiin läpi suurimmat ja/tai
edustavimmat palvelut.

Sosiaalisen
verkoston mallit

B2B-palvelut

Kommunikaatio
Yhteisötuotannon
malli
Julkinen sektori

Sosiaalisen
verkoston
malli

Kuluttajapalvelut

Personointimalli
Infomediarymalli
Hakupalvelut ja
portaalit

Tiedon hakeminen
ja jalostaminen

Kauppiasmalli
Valmistajan
suoramyynti

Välittäjämalli

Kaupankäynti
ja välitys

Kuva 17. Sähköisten liiketoimintamallien ryhmittely.

5.1.

Kaupankäynti ja välitys

Perinteinen, mutta voimakkaasti sähköistyvä kaupankäynti on jaettu tarkastelussa
kaupankäyntiin, välittämiseen ja jakeluportaan ohittavaan suoramyyntiin.

32

5.1.1.

Kauppiasmalli

Määritelmä

Valmistaja

Kauppias

Käyttäjä

Tavaroiden tai palveluiden kauppias. Vastaa tuotteesta asiakkaalle.
Laskuttaa tyypillisesti suoraan ostajalta myyntikatteellisen hinnan per myyty tuote tai
palvelu.
Toimintamallin kehittyminen
Kauppiasmalli kehittyi internet-huuman aikaan vauhdilla jo 2000-luvun vaihteessa, jolloin
sähköisiä kauppapaikkoja syntyi runsaasti ja niitä rahoitettiin avokätisesti. Suuri osa
palveluista kuitenkin kuihtui kokoon käyttäjien ja liikevaihdon puutteeseen ja vain
muutamat menestyneimmät tai eniten rahoitusta saaneet toimijat kykenivät jatkamaan.
Viime aikoina internet-kauppa on kuitenkin kasvanut erittäin voimakkaasti ja suurin osa
internetin käyttäjistä on tehnyt ostoksia internetistä viimeisen vuoden aikana.
Samanaikaisesti internet-kauppojen valikoima ja luotettavuus ovat kasvaneet, ja toisaalta
internet-kaupoista on tullut valtavirtatuote, jollaisen kuka tahansa voi käynnistää halvalla
ja nopeasti.
Viimeaikaisena kehityksenä suuret kauppiaat laajentuvat uusille alueille hyödyntäen suurta
käyttäjämääräänsä. Ne tarjoavat kumppaniyrityksille esimerkiksi ”minikauppoja” omalla
brändillään, joita operoi esimerkiksi Amazon. Tällainen kumppaniyrityksille tarjottava
ratkaisu sähköiseen liiketoimintaan hyödyntää Amazonin vahvaa markkinanäkyvyyttä,
kaupankäyntiin ja maksamiseen liittyviä työkaluja sekä tarjoaa lisäksi ratkaisuja mm.
varastointiin ja logistiikkaan liittyen. Samalla se tarjoaa hyvän keinon kumppaniyrityksille
toimia ilman merkittävää riskiä.
Myös sisältöjen sähköistyminen jatkuu voimakkaasti. Kaikki sisältö, joka voidaan
sähköistää tullaan sähköistämään edelleenkäytettävyyden ja jakelun tehokkuuden ansiosta.
Johtavat sähköisen sisällön toimijat pystyvät yhdistämään koko arvoketjun sisältöjen
löytämisestä, myymisestä, hallinnasta sekä käyttämisestä helppokäyttöisellä ja luotettavalla
tavalla. Applen iTunes on hyvä esimerkki toimintamallista, jota muut ovat yrittäneet
kopioida toistaiseksi siinä kuitenkaan onnistumatta.
Johtavat toimijat tulevat myös hyödyntämään yhä paremmin kuluttajilta saatavaa tietoa ja
yhteisöjen suosituksia. Esimerkkinä tästä on Japanin johtava verkkokauppa Rakuten, josta
1/3 kaupasta ostetaan blogisuositusten perusteella.
Menestyneet erikoistavarakauppiaat siirtyvät käyttämään myös perinteisiä malleja;
verkkokaupat perustavat kivijalkamyymälöitä, kivijalkamyymälät verkkokauppoja, ja
molemmat pyrkivät hyödyntämään tunnettuuttaan tarjoamalla myös sähköisiä sisältöjä.
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Esimerkkejä palveluista

Rakuten

Lands’End

Apple iTunes

Verkkokauppa, joka myy
blogien kautta
• Japanin suurin
verkkokauppa
• Käyttää blogeja tärkeänä
mainoskanavana, jo 1/3
Rakutenista ostetuista
tuotteista ostetaan
blogisuosituksen mukaan
ja blogeissa olevista
”minikaupoista”
• Blogien pitäjät ja
verkkosivujen pitäjät
saavat osuuden heidän
omille sivuille upotettujen
”mini-Rakutenien”
myynnistä

Katalogikauppa
• Siirtynyt aikaisessa
vaiheessa Internettiin
hyödyntäen sen
ominaisuuksia – ei vain
kopioimalla samaa
katalogimallia edelleen.
• Lands´End myy
hyvätasoisia vaatteita,
jotka asiakas voi itse
pitkälle räätälöidä
tarpeensa mukaan.
• Hyödyntänyt räätälöitäviä
palveluita
yritysasiakkaille, jotka
voivat toteuttaa yrityksen
omat asut tai lahjat
logoineen
verkkokaupparatkaisun
kautta.

Sähköisten tuotteiden
kauppa
• Sähköisten sisältöjen
laillisen verkkokaupan
edelläkävijä
• Aloitti musiikilla, mutta
tarjoaa myös
radiolähetyksiä, sähköisiä
kirjoja ja elokuvia
• Onnistumisen keskeisinä
tekijöinä ovat olleet
musiikkisoitinten (iPod)
suosio sekä koko kuluttajan
arvoketjun
käyttäjäystävällinen
tarjoaminen:
-verkkokauppa,
-ilmainen iTunes
hallintaohjelma, sekä
-erilaiset omat päätelaitteet
• Ansainta laitemyynnistä
sekä yksittäisten sisältöjen
ostoista

Seuraavat askeleet:
• Rakuten pyrkii
maailmanlaajuisesti
merkittäväksi toimijaksi –
kilpailu Amazonin kanssa

Seuraavat askeleet:
• Yhä pidemmälle viety
räätälöityjen tuotteden
myynti, esim. omalla
printillä olevat paidat
• Maantieteellinen
laajentuminen

Seuraavat askeleet:
• Päätelaitteet:
-Apple iTV sisältöjen
yhdistämiseksi TV:hen
-iPhone Puhelin sisältöjen
yhdistämiseksi
matkaviestimiin

Vaikutukset muihin yrityksiin ja toimialoihin
Vaikuttaa merkittävästi erikoistavarakauppaan: hinnoittelu muuttuu kansainvälisesti
läpinäkyvämmäksi ja kilpailu kovenee.
Pienemmät toimijat voivat hyödyntää suurten toimijoiden ratkaisualustoja. Toinen
mahdollisuus on erikoistua ja hyödyntää sähköisiä malleja liiketoiminnassa. Esim.
perinteinen katalogi-vaatekauppa Lands’End on mahdollistanut ostajan itse tekemän
vaatteiden osittaisen räätälöinnin verkkokaupan avulla.
Vaikutukset toimialoihin ja yrityksiin Suomessa
Pienten erikoistavarakauppiaiden on liittouduttava tai tarjottava selkeää palveluun ja
asiakkaiden tarpeisiin räätälöityä paikallista etua.
Hintapaineet tulevat olemaan kovia – hinnat tasaantuvat EU:n ja USAn tasolla.
Sähköisten sisältöjen välittäminen voi tapahtua suoraan esim. USAsta, jolloin suomalainen
sisällön
paketoija
joutuu
kovenevaan
kilpailuun.
Vaikuttaa
voimakkaasti
erikoistavarakauppaan, sekä media- ja telesektoreihin.
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Mahdolliset vaikutukset ja huomiot regulaatioon liittyen
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: Wal-Mart (USA), Lands’End
(USA), Amazon (USA), Apple iTunes (USA), Tesco (Iso-Britannia), Argos (IsoBritannia), Musiikkilataamo (Suomi), Verkkokauppa.com (Suomi), Rakuten (Japani).
5.1.2.

Välittäjämalli

Välittäjä

Myyjä

Ostaja

Määritelmä
Välittäjä saattaa ostajan ja myyjän yhteen ja mahdollistaa niiden välisen vuorovaikutuksen.
Välittäjä ei kuitenkaan itse toimi kaupan osapuolena.
Välittäjä laskuttaa tyypillisesti palkkion per toteutunut kauppa.
Toimintamallin kehittyminen
Välittäjätoiminnassa sähköiset toimintamallit ovat jo voimakkaasti muokanneet toimialaa
ja kehitys jatkuu edelleen. Mittakaavaedut ovat usein ilmeisiä juuri välittäjämallissa, jossa
olennaista on yhdistää suuri määrä ostajia ja myyjiä. Verkkohuutokaupassa globaalit
toimijat kuten eBay ovatkin nousseet merkittäviksi tekijöiksi koko sähköistyvässä
maailmassa. eBay:n kansainvälistä huutokauppaa alun perin tukemaan hankitut PayPal ja
Skype ovat osaltaan edistäneet murrosta kansainvälisessä maksuliikenteessä sekä
teletoimialalla.
Sähköistymisen alkuvaiheessa tavaroiden kauppa kansainvälistyi, mutta seuraavassa
vaiheessa tapahtuu samoin palveluille. Tämä aiheuttaa haasteita perinteisille kansallisille
toimijoille, jotka usein työllistävät paljon ihmisiä. Muutoksia kokevat myös perinteisesti
vahvasti reguloidut palvelut, kuten vedonlyönti ja pankkitoiminta. Esimerkkinä on vaikka
USA:ssa toteutettu nettipokerin kieltäminen, jossa maksuliikenne pokerin tarjoajille
kiellettiin. Käytännössä on kuitenkin syntynyt suuri määrä nettikukkaroita jotka
mahdollistavat rahansiirrot, jolloin koko toiminta on siirtynyt USA:n ulkopuolelle, ja
siihen liittyviä lieveilmiöitä on entistä vaikeampaa arvioida tai valvoa.
Välittäjätoiminnan kasvu on johtanut uusien tuotteiden osalta hintojen hienoiseen
tasaantumiseen, mutta toisaalta tehokkaat huutokauppamahdollisuudet ovat jopa nostaneet
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käytettyjen tuotteiden arvoa, koska tuotteiden kysyntäpohja on laajentunut suuremmissa
palveluissa. Korkeimman hinnan maksaja löytyy tehokkaammin.
Esimerkkejä palveluista
Igglo

G-market

PriceJapan

Asunnonvälitys
• Verkkoa hyödyntävä
asiakashankinta
mahdollistaa kilpailijoita
pienemmät
välityspalkkiot
• Tarjoaa uusia käyttäjien
itsensä luomia työkaluja
asunnon välittämiseen,
mm. asuntoalueiden
kuvaukset
• Hiljainen myynti osana
asiakashankintaa
• Käyttäjällä on
mahdollisuus myydä itse
asuntonsa
• Taustavoimina esim.
Mainostoimisto Taivas,
joka on tuotteistanut
muitakin uusia
konsepteja.

E-kauppapaikka Koreassa
• Suuri ostoskeskus
internetissä
• Huutokauppamenettelyllä
toimiva sähköinen
kauppapaikka, jonka
tarjoajina lähinnä pkyritykset
• Toisin kuin Amazon, ei
ole erikoistunut
varastointiin ja
logistiikkaan
• Hyödyntää yhteisöjä mm.
tuotevertailuissa sekä
käyttämällä pk-yrityksiä
tarjoajina, jotka voivat
räätälöidä oman
kauppapaikkansa
asiakaskuntansa tarpeita
vastaavaksi

Rajat ylittävä kauppa
• Japanilainen kauppa, joka
myy elektroniikkaa
Japanista Europpaan ja
USA:han
• Ajatuksena on, että
Japanin halvat hinnat ja
uusimmat tuotteet
houkuttelevat ihmiset
kauppaan
• PriceJapan ottaa pienen
välityspalkkion siitä, että
se hoitaa tilaukset,
tarvittavat asiakirjat ja
toimitukset sekä
ohjeistaa tulleissa

Seuraavat askeleet:
• Kv. laajentuminen

Seuraavat askeleet:
• Muut valmistusklustereiltaan kehittyneet
Aasian maat

Seuraavat askeleet:
• Vastaava malli voisi
toimia hyvin Euroopassa,
miksei muissakin maissa
• Todennäköisesti konsepti
leviää maailmalle

Vaikutukset muihin yrityksiin ja toimialoihin
Globaalilla tasolla muutama globaali välittäjiä hallitsee markkinoita. Kilpailuvaikutus
paikallisiin välittäjiin on suurta. Haastettuina ovat esim. matkatoimisto-, työpaikka-,
asunto-, autovälittäjät, jotka eivät kykene erottautumaan.
Vaikutukset toimialoihin ja yrityksiin Suomessa
Globaalien sähköisten pelureiden vaikutus myös Suomeen tulee olemaan merkittävä.
Vaihtoehtoina on toimivien globaalien konseptien muuntaminen alueellisia olosuhteita
hyödyntäen tai uusia sähköisiä toimintamalleja ja yhteisöllisyyttä hyödyntävien
kansainvälisesti kilpailukykyisten ratkaisujen luominen ja sitä kautta laajentuminen.
Edellisestä hyvänä esimerkkinä on G-market Etelä-koreasta ja jälkimmäisestä Igglo
Suomesta.
Mahdolliset vaikutukset ja huomiot regulaatioon liittyen
Kuluttajatavaroiden globaali saatavuus luo haasteita kuluttajansuojaan sekä kiellettyjen
tuotteiden ja palveluiden valvontaan. Käytännössä vaikuttavat toimenpiteet on tehtävä
kansainvälisellä tasolla, jotta niillä olisi vaikutusta.
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Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: Craigslist (USA), eBay (Usa),
Amazon (Usa), CarsDirect (Usa), PokerStars (Usa), Napster (Usa), Idealo (Saksa),
Jobbjakt (Ruotsi), Infojobs (Espanja), Autotrader (Iso-Britannia), Rightmove (IsoBritannia), PriceJapan (Japani), G-Market (E-Korea), Taobao (Kiina).
5.1.3.

Valmistajan suoramyynti

Määritelmä

Valmistaja

Käyttäjä

Internet mahdollistaa myös valmistajien tuotteiden tai palveluiden suoramyynnin
loppuasiakkaille ilman perinteisiä jakelukanavia.
Malli tarjoaa kustannusetuja väliportaiden vähenemisen myötä, sekä mahdollistaa
valmistajan suoran asiakastiedon hyödyntämisen.
Ansainta voi perustua esim. myyntiin, vuokraukseen, lisensointiin.
Toimintamallin kehittyminen
Sähköistä kanavaa hyödyntävää suoramyyntiä ovat alkuvaiheessa hyödyntäneet ko.
kanavaan alusta saakka keskittyneet yritykset. Malliin keskittymisen keskeisiä etuja on
pieni valmistus- ja toimitusketjuun sitoutuneen pääoman määrä. Alan pioneerit, kuten Dell,
ovat kuitenkin tuoneet rinnalle myös kivijalkamyymälöitä joko itse tai kumppanien avulla
(Dell on mm. hyödyntänyt WalMartin myymälöitä).
Vahvojen brändien on ollut vaikeampaa hyödyntää suoraan sähköisiä kanavia, koska se on
synnyttänyt konflikteja olemassa olevan myymäläverkoston kanssa. Tässä on kuitenkin
onnistunut mm. Apple, joka sähköisen oman verkkokaupan lisäksi rakentaa brändiä myös
korkean palvelun takaavien myymälöiden kautta.
Suurimpana muutoksena on kuitenkin koko tuotanto- ja jakelutoiminnan sähköistyminen,
mikä mahdollistaa pientenkin yritysten keskittymisen vain arvoketjun valittuihin osiin.
Esimerkkinä Erätukku, joka keskittyy vain tuotteiden suunnitteluun ja markkinointiin,
mutta on ulkoistanut tuotannon, varastoinnin, jakelun ja asiakaspalvelun.
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Esimerkkejä palveluista
Dell

Erätukku

Laitteiden suoramyynti
• Tietokoneiden
suoramyynnin
edelläkävijä
• Ostaja voi räätälöidä ja
tilata PC:n verkosta ilman
välikäsiä. Dell saa rahat
jo ennen toimitusta
• Laajentanut myös
kivijalkamyymälöihin,
mikä on ollut helpompaa
kuin useilla kilpailijoilla
toiseen suuntaan johtuen
kanavakonfliktista

Erätuotteiden
suunnittelija ja myyjä
• Suunnittelee itse
paikallisiin olosuhteisiin
soveltuvat asusteet
laadukkaista
materiaaleista
• Ulkoistanut suuren osan
arvoketjua ml.
tuotannon, kuljetuksen,
varastoinnin, sähköisen
kauppapaikkaratkaisun
• Loppuasiakaslupauksena
laadukkaat tuotteet ilman
myyntiportaan välikäsiä
• Lanseerannut myös oman
kivijalkamyymälän

Seuraavat askeleet:
• Tuotteiden
myyntikanavien
erikoistuminen:
välittäjien käyttäminen
myynnissä high-end
tuotteiden kohdalla

Seuraavat askeleet:
• Kansainvälistymisen
laajentuminen

Vaikutukset muihin yrityksiin ja toimialoihin
Globaali valmistajien suoramyynti ja räätälöintimahdollisuus aiheuttaa haasteita vähittäisja tukkukaupan toiminnoille alueellisesti.
Vaikutukset toimialoihin ja yrityksiin Suomessa
Globaali valmistajien suoramyynti lisää kilpailua vähittäis- ja tukkukaupalle.
Mahdolliset vaikutukset ja huomiot regulaatioon liittyen
Suomalaisten yritysten siirtymistä hyödyntämään sähköisiä liiketoimintamahdollisuuksia
kansainvälisellä tasolla tulisi edistää parantamalla suomalaisten yritysten tietoisuutta
asiasta ja kehittämällä osaamista kaupallistamisesta ja kansainvälistymisestä. Tämän voisi
toteuttaa esimerkiksi suuntaamalla Tekesin rahoitusta myös kaupallistamiseen ja
liiketoiminnan kehittämiseen jo suunnittelulla tavalla ja mahdollisesti perustamalla
ohjelma, jossa pyrittäisiin hyödyntämään sähköisiä liiketoimintamahdollisuuksia
suomalaisissa yrityksissä.
Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: Dell (USA), Apple (USA), Erätukku
(Suomi).
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5.2.

Tietojen hakeminen ja jalostaminen
5.2.1.

Hakupalvelut, portaalit ja vertailut

Määritelmä
Hakupalvelut, portaalit ja lisäarvopalvelut tarjoavat käyttäjille tavan navigoida, löytää ja
verrata tietoa Internetissä.
Toimintamallin kehittyminen
Internetin alkuvaiheissa ja erityisesti vuosituhannen Internet-kuplan aikaan uskottiin
portaali-ajatteluun. Eli kuviteltiin, että ihmiset haluavat käyttää Internetiä valmiiksi
paketoidun porttisivuston kautta. Hyödyt eivät kuitenkaan toteutuneet riittävän hyvin, mm.
koska personointi oli olematonta. Portaalit ovat nykyään personoituja kokoelmia
kiinnostavasta sisällöstä, joka halutaan nähdä yhdellä silmäyksellä. Menestyvissä
portaaleissa on yhä enemmän myös jalostettua toimituksellista aineistoa, eli pelkän median
välittämisen sijaan ne pyrkivät mediaksi itse.
Internetin portinvartijan rooli on siirtynyt yhä vahvemmin portaaleilta hakukoneille.
Tiedon löytäminen internetistä oli alkuvaiheissa todella vaikeaa. Nettiin rakennettiin paljon
mm. eri teemojen ympärille keskittyviä linkkilistoja. Hakukoneita oli olemassa aivan alusta
lähtien monia vaihtoehtoisia, mutta vasta Googlen uudenlainen viittausten ja nettisivujen
verkoston analysoinnin kautta tapahtuva hakeminen tuotti riittävän hyviä tuloksia.
Muutamassa vuodessa Google onkin noussut esimerkiksi Suomessa yli 90% asemaan
tiedon hakemisessa.
Kolmas merkittävä kategoria tässä ryhmässä ovat erilaiset vertailusivustot, erityisesti
hintavertailut. Näiden ideana on yksinkertaisesti kertoa, mistä tuotteen saa halvimmalla.
Tästäkin teemasta on kuitenkin kehitetty hyvin laajoja ja monipuolisia palveluita, joista
erinomaisena esimerkkinä on ruotsalainen Prisjakt.
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Esimerkkejä palveluista
Google

Yahoo!

Sina

Hakupalvelut
• Hakutoiminnan
ylivoimainen
markkinajohtaja
• Yritykset maksavat siitä,
että heidän palvelunsa
näkyy paremmin kuin
muut. Myös muut
Internet-sivustot, jotka
ottavat Google-mainoksia
saavat osan tuloista.
• Kerää käyttäjistä tietoja,
joita se käyttää edelleen
suositusten ja mainonnan
kohdistamiseen
• Tarjoaa suurta määrää
palveluita ilmaiseksi
(mainosrahoitteisesti)
kuluttajille, kiinnostavina
uutuuksina mm. toimistoohjelmistoja

Portaalit
• Maailman merkittävin
internet-portaali ja
Yhdysvaltain suosituin
internet-sivusto
• Saavuttaa suuria
käyttäjämassoja laajalla
sisältövalikoimalla ja
linkkitietokannalla
• Myyvät mainoksia ja
laskuttavat linkityksistä
• Kuten Google tarjoaa
suurta määrää palveluita
ilmaiseksi
(mainosrahoitteisesti)
kuluttajille. Kiinnostavia
mm. personoitu portaali,
Answers kysely ja Yahoo
Finance

Kiinan 1. internet-portaali
• 230 miljoonaa käyttäjää
takaavat Sina-sivuston
ensimmäisen sijan
Kiinalaisten internetpalveluiden joukossa
• Sina on Yahoon tyylinen
portaali, josta löytyy
kaikkea uutisista ja
mediasisällöistä lähtien
aina erilaisiin yhteisöihin
ja web-kauppoihin asti
• Sina on hyvin vahvasti
mobiilipainotteinen,
kaikki uudet palvelut
tehdään ensisijaisesti
mobiilikäyttöön

Seuraavat askeleet:
• Toimisto-ohjelmistojen
aktiivinen kehitys
• Yritysostot ja niiden
(YouTube, DoubleClick, jne.)
integrointi nykypalveluihin
• Mobiili

Seuraavat askeleet:
• Yritysostot ja fuusiot
• Käyttäjäkohtainen
personointi
• Vahvasti mukana myös
mobiilissa

Seuraavat askeleet:
• Yhteistyösopimus
Googlen kanssa takaa
Googlelle laajan kiinalaisen käyttäjäkunnan ja
Sinalle mahdollisuuden
lisäpalveluihin

Vaikutukset muihin yrityksiin ja toimialoihin
1960-luvulla Media-ajattelija Marshall McLuhan lausui, että ”The Medium is the
Message”, kuvaten sitä keskeistä asemaa ja myös kontrollia, joka uudella
tiedonvälityksellä oli. Samalla se kuvasi myös esimerkiksi television vahvaa valta-asemaa,
joka onkin jo kestänyt puoli vuosisataa. Internetin myötä tämä maailmanjärjestys kuitenkin
muuttuu. Media muuttuu keskitetystä hajaantuneeksi, kontrolloidusta anarkistiseksi,
yksisuuntaisesta monisuuntaiseksi viestinnäksi ja passiivisesta vastaanottamisesta
aktiiviseksi vaikuttamiseksi.
Tämän uuden median vahvoja pelureita ovat portaalit ja erityisesti hakukoneet ja niiden
ympärille syntyvät palvelukokonaisuudet. Esimerkiksi Google on pystynyt mullistamaan
mainostamisen tarjoamalla tavan, jolla paremmin kohdistettua ja siten tehokkaampaa
mainostamista voidaan tehdä. Googlea käsitelläänkin tarkemmin liitteenä olevassa casetarkastelussa.
Perinteiset mediat ovat kaiken kaikkiaan haasteiden edessä käyttäjien ja mainostajien
siirtyessä yhä enemmän internet-maailmaan.
Vaikutukset toimialoihin ja yrityksiin Suomessa
Kaikki suomalaiset media-alan ja tiedon hakemiseen liittyvät yritykset ovat vaikutuksille
alttiita. Kielirajat suojaavat luonnollisesti paikallisia toimijoita, mutta esimerkiksi Google
asettaa perinteiset luettelot ja sähköisetkin hakupalvelut merkittävien haasteiden eteen
tulevina vuosina.
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Hintaseurantapalvelut lisäävät kilpailua Suomen sisällä. Lisäksi ulkomailta on helpompi
etsiä edullisin myyjä tuotteelle.
Mahdolliset vaikutukset ja huomiot regulaatioon liittyen
Toimialan monopolisoitumista tulee seurata.
Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: Yahoo (USA), Google (USA),
Priceline (USA), Prisjakt (Ruotsi), Kelkoo (Ranska alunperin), Vertaa.fi (Suomi), Sina
(Kiina), Baidu (Kiina), Naver (E-Korea).
5.2.2.

Käyttäjien seuranta ja tiedon jalostaminen

Määritelmä
Käyttäjä
Käyttäjä

Seuranta

$

Käyttäjä

Asiakkaan toimintaan perustuvia fakta- ja käyttäytymistietoja hyödynnetään myynnin
lisäämisessä ja/tai tarjonnan paremmassa räätälöinnissä asiakkaille.
Toimintamallin kehittyminen
Käyttäjien seurantaa on tehty Internetin alkuajoista lähtien. Käyttäjien liikkumista
sivustoilla tai Internetin eri palveluissa on pyritty seuraamaan, jotta on voitu tunnistaa
puutteita palveluissa ja toisaalta ymmärtämään sekä houkuttelemaan lisää käyttäjiä.
Käyttäjien tietojen kerääminen voi olla aktiivista, jolloin käyttäjä antaa luvan
seuraamiseen, tai passiivista jolloin tietoja kerätään käyttäytymisen perusteella usein
käyttäjän tätä tietämättä tai mieltämättä.
Käyttäjien siirtyessä käyttämään yhä enemmän ja monipuolisempia Internet-palveluja,
heistä jää yhä enemmän ja paremmin personoivia jälkiä Internetiin. Tallennuskapasiteetin,
tietokonetehon ja menetelmien kehittyminen on vastaavasti mahdollistanut yhä pidemmälle
menevän analysoinnin. Tähän mennessä yksityisyyden suojaa ei ole länsimaissa
havaittavasti rikottu, mutta tulevaisuudessa se on yhä enemmän uhattuna.
Erityisesti Googlen tyyppisten globaalien toimijoiden vahvistuva asema Internetin
portinvartijoina ja tiedon hyväksikäyttäjinä on potentiaalinen uhkatekijä. Tämä on
kuitenkin tiedostettu ja Google pyrkii toimimaan hyvin avoimesti ja toisaalta esimerkiksi
EU on asettanut rajoituksia Googlen tallentamien tietojen säilytysajalle.
Myös tiedon analysointiin erikoistuneita yrityksiä on muodostunut tarjoamaan palvelua
muille toimijoille. Esimerkiksi suomalainen Xtract tarjoaa suuria asiakasmääriä omaaville
yrityksille edistyksellisiä neuroverkkoihin pohjautuvia segmentointityökaluja, jotka
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mahdollistavat
mm.
teleoperaattorin
tai
portaalin
asiakkaiden
markkinointitarkoituksessa ilman yksityisyyden suojan menettämistä.

luokittelun

Esimerkkejä palveluista
DoubleClick
•

•

•

•

DoubleClick tekee
työkaluja, joilla
internetyritykset voivat
kohdentaa internet-sivujen
bannerimainontaa
sivustojen kävijöiden
profiilien mukaan
Käytännössä DoubleClickin
ohjelmisto kerää tietoa
käyttäjien toiminnasta
internet-sivuilla ja pyrkii
tämän tiedon perusteella
kohdentamaan
bannerimainontaa
paremmin
DoubleClick myös hoitaa
internet-sivujen
bannerimainontaa
tarvittaessa
Ansainta tulee ohjelmistomyynnistä ja osuuksina
mainosmyynnistä

Seuraavat askeleet:
• Google osti DoubleClickin
2007 keväällä, tavoitteena
kasvattaa liiketoimintaa
yhdistämällä DoubleClickin
seurantatiedot Googlen
omaan tietopankkiin

Google
•

•

•

Google seuraa aktiivisesti
käyttäjiensä toimia
Googlen palveluissa
Tämän lisäksi Google
tarjoaa mille tahansa
internet-sivustolle
analysointipalvelua, joka
kerää tietoa näiden
palveluiden kävijöistä
Koottua tietoa käytetään
hakusanojen ohella
kohdentamaan mainontaa
tehokkaammin käyttäjille

Seuraavat askeleet:
• Google-DoubleClick
yhteistyö
• Työpöytäohjelmistojen
kautta tietoa kattavasti
myös tietokonekäytöstä
• Mobiili

Joost
•
•

•

•

Joost on uusi internet-tv
palvelu
Perusajatuksena on tarjota
tuoretta tv-sisältöä
käyttäjille ilmaiseksi, mutta
mainosten kanssa
Joost profiloi käyttäjiä ja
seuraa heidän toimintaansa
tv:n suhteen, minkä avulla
mainokset voidaan
kohdistaa tarkasti
Palvelu mahdollistaa myös
mm. chatin ohjelmaa
katsovien kesken sekä
muita uusia ominaisuuksia
tv:n katseluun

Seuraavat askeleet:
• Palvelu käynnistettiin kesällä
2007, tarkoitus laajentaa
toimintaa nopeasti
• Seuraavassa vaiheessa Joost
tarjonnee myös digiboksin
tapaisia Joost-tv-päätteitä

Vaikutukset muihin yrityksiin ja toimialoihin
Käytännössä suurin osa kaupan alan yrityksistä pyrkii saamaan mahdollisimman paljon irti
asiakastiedoistaan lisätäkseen myyntiä ja kohdentaakseen tarjontaa yhä paremmin. Heille
seuranta on jatkossa sekä tärkeä kilpailutekijä että merkittävä myynnin lisääjä.
Myös massapalveluissa, kuten joukkoliikenteessä voidaan kehittää merkittävästi
tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä ratkaisuja.
Vaikutukset toimialoihin ja yrityksiin Suomessa
Myös kansallisella tasolla johtaville asiakastietojen kerääjille tarjoutuu uusia
mahdollisuuksia. Esimerkiksi S-ryhmän kaupan ja pankin yhdistäminen tuo asiakastietojen
hyödyntämiselle erittäin laajat mahdollisuudet Googlen tapaan. Samoin televisioyhtiöt
voivat alkaa hyödyntää suoraa käyttäjätietoa aineistojen siirtyessä yhä voimakkaammin
internettiin. Internetissä tapahtuvan liikenteen osalta on kuitenkin riski, että käyttäjätiedot
ovat ulkomailla eivätkä kovin hyvin suomalaisten yritysten hyödynnettävissä.
Mikäli tietojen käytön rajoitukset estävät tietojen hyödyntämisen laajalti Suomen sisällä,
kansainväliset toimijat, kuten luottokorttiyhtiöt, voivat tätä hyväksikäyttäen saavuttaa
suurempaa asemaa Suomessa.

42

Mahdolliset vaikutukset ja huomiot regulaatioon liittyen
Yksityisyydensuojalainsäädännön käytännön toimeenpano on haasteiden edessä, sillä
uusia, entistä tarkempia käyttäytymisen seurantajärjestelmiä kehitetään jatkuvasti. Lisäksi
laajamittaisen käyttäjätietojen keräämisen johdosta yksityisyydensuoja tulee joka
tapauksessa heikkenemään; regulaatio voi olla vaikea ulottaa kaikkiin, kansainvälisiinkin
internet-palveluihin.
Kotimaisten yritysten kannalta on tärkeää, että suomalainen regulaatio on samalla tasolla
kuin kansainvälinen, eli ei suotta rajoita toimintamahdollisuuksia.
Erilaisia teknologioita kuten telekommunikaatiopalvelu- ja internetpohjaisia yrityksiä tulisi
kohdella yhdenvertaisesti. Tämä voi kuitenkin olla haastavaa erilaisesta historiallisesta
kehityksestä johtuen.
Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: Hitwise (USA), Doubleclick (USA),
Google (USA), Xtract (Suomi).
5.2.3.

Käyttäjälle kohdennettu tai personoitu palvelu

Määritelmä

Personointi

Käyttäjä

Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus personoida omia palveluitaan ja tätä tietoa
hyödynnetään myynnin lisäämisessä ja/tai tarjonnan paremmassa räätälöinnissä asiakkaille.
Toimintamallin kehittyminen
Käyttäjälle kohdennettuja personoituja palveluja on kehitetty jo pitkään, koska käyttäjän
kokema hyöty juuri hänelle relevantin informaation esittämisestä on ilmeinen.
Personoinnin haasteena on ollut sen toteutuksen monimutkaisuus. Personointi on
perinteisesti toteutettu ilmoittamalla tietoja kuten ikä ja sukupuoli ja valitsemalla
kiinnostaviksi asioiksi esimerkiksi ”talous” ja ”urheilu”. Tämä yksinkertainen toteutustapa
on ollut sinänsä hyödyllinen mutta ei ole välttämättä tarjonnut merkittävää lisäarvoa.
Tietotekniikan kehittyminen on mahdollistanut kehittyneemmät menetelmät ja uusimmissa
palveluissa palvelu analysoi käyttäjän toimia ja osaa sen pohjalta personoida käyttäjälle
tarjottavia sisältöjä ja vaihtoehtoja.
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Esimerkkejä palveluista
Yahoo!
•

•

•

•

Maailman merkittävin
internet-portaali ja
Yhdysvaltain suosituin
internet-sivusto tarjoaa
asiakkailleen
mahdollisuuden
personoida palvelut
haluamakseen
Yahoo! tuottaa mm.
uutisia, sähköpostia,
videoita, jne., joista
asiakas voi valita
kiinnostavat palvelut
Yahoo! muistaa asiakkaan
toiveet ja ehdottaa myös
uusista palveluista vain
niitä, joista asiakas
saattaisi olla kiinnostunut
Ansainta perustuu
mainontaan

Seuraavat askeleet:
• Yahoo! pyrkii liittämään
palvelunsa aktiivisesti
mobiiliin, sillä mobiililaite
kulkee aina mukana ja
juuri personoidut palvelut
ovat niissä vahvoilla

Pandora
•

•

•

•

Pandora on internetradio, joka oppii
asiakkaan suosiman
musiikin
Kun asiakas painaa
pitävänsä jostain
musiikkityypistä, tämän
tyyppistä musiikkia
pyritään jatkossa
soittamaan hänelle
useammin
Vastaavasti, mikäli
asiakas ei pidä jostain
kappaleesta, tätä
soitetaan hänelle jatkossa
harvemmin
Ansainta perustuu
musiikin lomaan
laitettaviin mainoksiin,
kuten perinteisissäkin
radioissa

Seuraavat askeleet:
• Pandoran tapaiset
palvelut kehittyvät
voimakkaasti musiikissa,
uutisissa ja internetkaupoissa

Blyk
•

•

•

Blyk on ex-nokialaisen
Pekka Alapietilän perustama
yritys, joka pyrkii
perustamaan uudenlaisen
mainostuksella tulonsa
tekevän teleoperaattorin
Käyttäjille puhelut ovat
ilmaisia, mutta heille tulee
kohdennettua mainontaa
Toiminta on tarkoitus
aloittaa Englannissa kesällä
2007

Seuraavat askeleet:
• Blyk on hyvin
mielenkiintoinen konsepti
ja jos se menestyy, voi
odottaa konseptin leviävän
nopeasti muuallekin

Vaikutukset muihin yrityksiin ja toimialoihin
Personointi ja tarkempi kohdentaminen vaikuttavat erityisesti mainosalaan sekä suuriin
medioihin, koska personointi ei onnistu perinteisessä mediassa. Perinteisen massamedian
tarjoaman mainostuksen osumatarkkuus ja kustannustehokkuus on paljon huonompi, joten
perinteisen median mainoshinnat ja osuus mainonnasta tulevat laskemaan tulevaisuudessa
suhteessa Internet-mainontaan. Mainostajat haluavat tehostaa markkinointipanoksiaan, ja
myös kuluttajat tottuvat heille ”paremmin sopiviin” palveluihin. Kaikki menestyvät suuria
asiakasmääriä hallitsevat yritykset ja yhteisöt tulevat hyödyntämään näitä ratkaisuja, niiden
ilmeisten hyötyjen vuoksi.
Vaikutukset toimialoihin ja yrityksiin Suomessa
Personointi ja kohdentaminen ovat vastaavasti uhka ja mahdollisuus suomalaisille
toimijoille kuin ne ovat kansainvälisestikin. Pienten, kuluttajille suuntautuvien yritysten
haasteet kasvavat, koska heillä ei ole vastaavia mahdollisuuksia hyödyntää personointia
pienestä asiakasmassasta johtuen.
Mahdolliset vaikutukset ja huomiot regulaatioon liittyen
Suomen regulaattorien tulee seurata kehitystä tarkasti ja valvoa mm. ettei käyttäjän
antamaa lupaa personointiin käytetä väärin.
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Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: Yahoo (USA), Pandora (USA),
Glasshouseproject (USA), Blyk (Englanti / Suomi), Netvibes (Eurooppa), Sohu (Kiina).
5.2.4.

Tiedon ja käyttäjien kokemusten välittäminen ja jalostaminen

Määritelmä

Tiedon välittäjä
/ jalostaja

Käyttäjä
Käyttäjä

Usean eri tietolähteen ja useiden eri käyttäjien kokemuksia, kommentteja ja tietoja
kerätään yhteen ja jalostetaan paremmaksi tiedoksi.
Toimintamallin kehittyminen
Eri teemojen ympärille syntyneet uutis- ja keskusteluryhmät ovat olleet ensimmäinen
ilmentymä palveluista, jotka keräävät yhteen samasta asiasta kiinnostuneita käyttäjiä.
Hakutoimintojen avulla keskustelufoorumeista on syntynyt arvokkaita tietopankkeja.
Erityisesti muiden käyttäjien kokemukset ja suositukset ovat olleet hyödyllisiä.
Käyttäjien kokemusten keräämisen lisäksi on syntynyt myös palveluita, jotka yhdistävät
tietoja tuotteista, hinnoista ja ostopaikoista. Parhaimmillaan näistä palveluista muodostuu
todellisia yhden asian ympärille keskittyneitä tietopankkeja, kuten alla kuvattu Edmunds,
joissa on hyvin kehittyneitä työkaluja tietojen vertaamiseen, selaamiseen ja analysointiin.
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Esimerkkejä palveluista
Homepages
•

•

•

•
•

Homepages on ytimeltään
netissä toimiva
asunnonvälityspalvelu
Etuoven ja Oikotien
tapaan.
Homepages pyrkii
tarjoamaan hyvin
kattavat tiedot alueesta,
jolla asunto sijaitsee.
Alueesta näytetään
karttakuva, koulujen ja
palvelujen etäisyydet
listataan, kouluista
kerrotaan esimerkiksi
opettaja-oppilas –suhde
ja alueen tulo- ja
rikostilastot esitetään.
Käyttäjäkommentit
puuttuvat vielä.
Ansainta perustuu
mainontaan

Seuraavat askeleet:
• Homepagesin tapaiset,
laajalti eri tilastotietoja
yhteen aihealueeseen
yhdistävät palvelut tulevat
yleistymään, koska lisäarvo
on merkittävä.

Edmunds
•

•

•

•

•

•

Uusien ja käytettyjen
autojen hankintaan ja
käyttöön opastava
palvelu
Edmunds kerää
autovalmistajilta ja
maahantuojilta
tietokannat autoista.
Edmunds kerää tiedot
autojen todellisista
myyntihinnoista, ”True
Market Value”
Käyttäjät voivat suositella
autoja ja lisäksi sivustolla
on laajat
keskustelufoorumit
Edmunds.com täydentää
konsernin
paperijulkaisuja
Ansainta perustuu
mainontaan

Seuraavat askeleet:
• Edmunds tarjoaa kaiken
tiedon autoilevan
Amerikan tarpeisiin.
Vastaavat yhden asian
tietopankit yleistyvät.

Epinions
•

•

•

•

Epinions on yksi lukuisista
Internetissä toimivista
tuotteiden, myymälöiden tai
palveluiden
suosittelupalveluista
Palveluissa on tyypillisesti
tuotetiedot, hintatiedot ja
ostopaikkoja
Palveluiden ydin perustuu
käyttäjien omakohtaisten
kokemusten jakamiseen ja
suosituksiin
Ansainta perustuu
mainontaan

Seuraavat askeleet:
• Erilaisia suosittelupalveluja on
jo nyt lukuisia. Käyttäjien
suosittelut ja ”ratingit” tulevat
osaksi yhä useampaa
palvelua.

Vaikutukset muihin yrityksiin ja toimialoihin
Internetissä toimivat palvelut pystyvät kokoamaan yhteen ja esittämään tietylle
aihealueelle kuuluvan tiedon paremmin kuin mikään muu media. Lähes kaikkiin
aihealueisiin on jo syntynytkin teemasivustoja. Seuraava askel on hintatietojen,
tilastotietojen, asiantuntija-artikkeleiden ja käyttäjäkommenttien yhdistäminen.
Mahdollisia kärsijöitä ovat lokaalit yhden asian lehdet ja julkaisut.
Vaikutukset toimialoihin ja yrityksiin Suomessa
Kansainväliset yhden asian palvelut tulevat todennäköisesti keräämään parhaan tiedon
maailmassa. Kielimuurista ja tuote- ja tilastotietojen saannista johtuen uhka suomalaisille
ei ole kuitenkaan kovin suuri.
Suomalaistenkin palvelujen tulisi pyrkiä yhdistämään monipuolisesti eri tietolähteitä ja
käyttäjien kokemuksia. Hyvänä esimerkkinä on Igglo, jolla on valokuvia, käyttäjien
kommentteja ja toteutuneita hintatietoja sivuillaan.
Mahdolliset vaikutukset ja huomiot regulaatioon liittyen
Ei merkittäviä vaikutuksia.
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Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: Homepages (USA), Edmunds
(USA), Epinions (USA), Igglo (Suomi), Rakuten (Japani).
5.2.5.
Käyttäjien mielipiteiden ja suosion kerääminen ja
hyödyntäminen
Määritelmä
Käyttäjä

Käyttäjä
Käyttäjä
Käyttäjä

Kerääminen

Tulos

Usean eri käyttäjän mielipiteitä kerätään ja tuloksena saadaan suosituimmuuslista, tai
esimerkiksi äänestystulos.
Käyttäjät seulovat itse esiin itselleen mielenkiintoiset asiat ja toisaalta äänestysten
lopputuloksia voidaan hyödyntää edelleen.
Toimintamallin kehittyminen
Yksi internetin vahvuuksista on siinä, että suuri määrä käyttäjiä pystyy helposti ja pienillä
kustannuksilla kertomaan mielipiteensä asioista. Tämän massojen mielipiteiden tai ”älyn”
valjastamisen ympärille on syntynyt monia uusia palveluita ja palvelumuotoja. Näitä ovat
esimerkiksi adressilistat, ennakointipörssit, käyttäjäarviot, kuten ihmisten kasvokuville
annettavat kauneuspisteet ja esimerkiksi uutisten ja ilmiöiden suosittelupalvelut.
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Esimerkkejä palveluista
PetitionOnline

HSX

Digg

•

•
•

•
•

•

•

•

Vetoomus- ja addressi-listoja
on netissä useita.
Ideana on, että kuka tahansa
voi perustaa kampanjan
jonkin asian puolesta.
Samaa mieltä olevat ihmiset
voivat käydä kirjoittamassa
nimensä addressiin.
Merkittävät määrät
allekirjoituksia voivat saada
muutoksia aikaan.
(Esimerkkinä 7-päivää lehti ja
Lordi Suomessa, missä
suurella addressilla saatiin
muutkin lehdet luopumaan
Lordin kasvojen
paljastuksesta ja 7-päivää
pyytämään anteeksi
paljastusta)

•

•

•
•
Seuraavat askeleet:
• Vetoomuslistat ovat
mielenkiintoinen ilmiö ja
niiden merkitys
todennäköisesti lisääntyy. Ei
kuitenkaan merkittävää
liiketoimintaa.

Hollywood Stock Exhange
Ensimmäinen
ennakointipörssiyritys, joka
keskittyy Hollywoodelokuvien ja näyttelijöiden
menestyksen ennustamiseen.
Ennakointipörssi on
spekulatiivinen
markkinapaikka. Kauppaa
käydään osakkeilla, joiden
arvo on sidottu tiettyyn
tapahtumaan – esimerkiksi
presidentin valintaan – tai
muuttujaan, vaikkapa
kuukausimyyntiin.
Osakkeen hinta tulkitaan
ennusteeksi tapahtuman
toteutumisesta tai muuttujan
todennäköisestä arvosta.
Tavoitteena on ostaa halvalla
ja myydä voitolla.
Tulos on arvokasta tietoa.
Tulokset ovat olleet tarkkoja.

Seuraavat askeleet:
• Yhdysvalloissa lainsäädäntö
rajoittaa leviämistä, mutta
esimerkiksi irlantilainen
Intrade.com kattaa hyvin
erilaisia asioita ja tapahtumia.

•

•

•

Uutisten suosittelupalvelu
Käyttäjäkunta tekee tai
ehdottaa uusia uutisia
palveluun
Uutisia suositellaan julkaisun
jälkeen, mikä mahdollistaa
joko suosituimpien uutisten
seuraamisen tai jonkun tietyn
ryhmän/henkilön
suosittelemien uutisten
seuraamisen
Digg on toisaalta nopeasti
vallannut asemaa perinteisiltä
uutispalveluilta, erityisesti
teknologialehdiltä
Toisaalta se on myös tukenut
vahvoja uutispalveluita, sillä
niihin usein viitataan Diggin
keskustelussa

Seuraavat askeleet:
• Digg laajenee ja joka
tapauksessa sen tyyppiset
suosittelupalvelut yleistyvät
uutisissa, videoissa,
kaupankäynnissä, jne.

Vaikutukset muihin yrityksiin ja toimialoihin
Käyttäjien mielipiteiden kerääminen ja hyödyntäminen ovat suhteellisen uusi ilmiö eivätkä
siten ole välttämättä suora uhka perinteisille toimijoille. Kuitenkin esimerkiksi Digg on
mielenkiintoinen konsepti, joka integroi uutistenvälitykseen perinteisen massamedian
psykologisen tietoisuuden siitä, että muutkin katsojat seuraavat samaa ohjelmaa.
Massojen hiljaisen tiedon hyödyntämiseen perustuvia palvelumuotoja syntyy varmasti
lisää. Esimerkiksi avoimen koodin hakukone Search Wikia aikoo hyödyntää massojen älyä
hakutulosten listauksessa.
Vaikutukset toimialoihin ja yrityksiin Suomessa
Myös suomalaisten yritysten ja palveluiden kannattaa pyrkiä huomioimaan tämän ilmiön
mahdollisuudet.
Mahdolliset vaikutukset ja huomiot regulaatioon liittyen
Ennakointipörssien rinnastaminen arvopaperikauppaan tai vedonlyöntiin heikentävät
palveluiden kehittymisen mahdollisuuksia.
Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: Petition Online (USA),
HollywoodStockExhange (USA), Digg (USA), Intrade (Irlanti).
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5.3.

Sosiaalisen verkoston mallit
5.3.1.

Kommunikaatiomalli

Määritelmä
Käyttäjä
Käyttäjä
Kommunikaation
mahdollistaja
Käyttäjä

Käyttäjä

Käyttäjä

Kommunikaatiomallissa käyttäjät voivat mahdollistavan toimijan avulla keskustella
yksityisesti keskenään tai julkisesti yhteisössä. Perinteisesti sähköinen kommunikaatio on
rajoittunut puhelimella käytävään keskusteluun, tekstiviesteihin tai chattiin.
Erityispiirre kommunikaatiomalleissa on niiden ajankohtaisuus ja reaaliaikaisuus – yleensä
kommunikaatio on sidonnaista tiettyyn ajanhetkeen esim. yhteisön jäsenten välillä.
Ansainta kommunikaatiomallilla perustuu tyypillisimmin käyttömaksuihin, mutta myös
mainostukseen sekä erilaisiin kiinteisiin maksuihin.
Toimintamallin kehittyminen
Ihmisten välisen kommunikaation välineet kehittyivät pitkään verkkaisesti. Vuosituhansia
kestänyt kirjekyyhkyjen ja lähettien aikakausi vaihtui muutama vuosisata sitten
postipalveluihin ja lennättimiin, sekä myöhemmin puhelimiin. Viimeisen 15 vuoden aikana
kommunikaatiopalveluiden kehitys on kuitenkin ollut huimaa. Digitaalisuus toi koteihin
tietokoneet ja kännykät, joiden verkottuminen mahdollisti edullisen ja jatkuvan puhe- ja
viestiyhteyden.
Kommunikaatiopalveluiden käyttö on moninkertaistunut tämän kehityksen johdosta, eikä
tälle trendille näy loppua. Sähköposti ja mobiilipuhe ovat tällä hetkellä suosituimmat
kommunikaatiomuodot, mutta esimerkiksi erilaiset pikaviestipalvelut ja ilmainen VoIPpuhe ovat nostaneet suosiotaan jatkuvasti. Samanaikaisesti sähköposti ja mobiiliviestit
saavat koko ajan uusia ominaisuuksia, jotka lisäävät päätelaitteiden käyttömahdollisuuksia
kommunikaatioon entisestään.
Seuraavassa kehitysvaiheessa puhe- ja viestintäpalveluita tarjotaan yhä voimakkaammin
globaalien internetiä hyödyntävien toimijoiden, kuten Yahoon, eBayn ja Googlen taholta.
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Esimerkkejä palveluista
Jaiku

QQ

Skype

Eurooppalainen miniblogi
• Suomalaisvoimin tehty
miniblogipalvelu, joka on
monin osin samankaltainen
kuin Twitter
• Käyttäjät kertovat omista
tekemisistään toisille
käyttäjille
• Mahdollisuus liittää
palveluun myös omat blogit,
sekä kuvapalvelu, jolloin
käyttäjät voivat seurata
toisten käyttäjien kaikkia
tuoreita tapahtumia.

Kiinan suosituin chat
• Maailman 3. suosituin
chat-palvelu (edellä vain
MSN ja ICQ)
• 160 miljoonaa käyttäjää,
joista keskimäärin 9
miljoonaa käyttää
palvelua joka hetki
• QQ chat toimii myös
mobiililla, SMS:n yli
• QQ mahdollistaa
avatarien tekemisen ja
omille sivuille
lisäominaisuuksien
ostamisen

Uusi teleoperaattorimalli
• Skype on hyvä esimerkki
tietoliikenne-toimialaa
mullistavasta palvelusta
• Vertaisverkkoja
hyödyntävällä ratkaisulla on
toteutettu käyttäjille
ilmainen puhepalvelu.
• Skype ei ollut ensimmäinen
VOIP-palveluntarjoaja,
mutta saavutti merkittävän
aseman helppokäyttöisyydellä ja näkyvyydellä
• Skype on siirtymässä kohti
perinteistä käyttö-pohjaista
mallia (laskutetaan kun
puhelu suuntautuu
perinteiseen
puhelinmaailmaan) sekä
osittain mainosrahoitteista
mallia

Seuraavat askeleet:
• Jaiku tulee laajentumaan
Twitterin tapaan
vauhdikkaasti nuorison
keskuudessa erityisesti
mobiilikäyttöliittymän
avulla

Seuraavat askeleet:
• Kehityksen seuraamisen
sijaan QQ alkaa tuomaan
pikaviestipalveluihin
uusia ominaisuuksia
ensimmäisenä

Seuraavat askeleet:
• Kehitys PayPalin kanssa
• Mobiiliratkaisut

Vaikutukset muihin yrityksiin ja toimialoihin
Uudet sähköiset kommunikaatiokanavat avaavat telekilpailun myös perinteisten
teleoperaattorien ulkopuolella – esim. Skypeä voi jo nyt käyttää mobiilisti puhelimen
korvikkeena esim. WLANilla ohi minkään tyypillisen teleoperaattorin. Toisaalta uudet
palvelut mahdollistavat teleoperaattoreille lisää liiketoimintamahdollisuuksia.
Vaikutukset toimialoihin ja yrityksiin Suomessa
Suomessa teleoperaattoreiden tulee olla valmiita tukemaan kansainvälisiä, uusia,
kommunikaatiomalleja toiminnassaan ja mahdollistaa niiden käyttö halukkaille. Riskinä on
muuten menettää se osa käyttäjistä joka minimoi puhelin- ja muita kommunikaatiokulujaan
käyttämällä esim. Skypeä. Uudet palvelut ovat tyypillisesti ilmaisia, mikä asettaa myös
paineita kiinteälle hinnoittelulle telepalveluissa. Perinteisten teleoperaattoreiden rooli
muuttuu nopean ja edullisen kapasiteetin tarjoajaksi ja palveluiden osuus liiketoiminnoista
pienenee.
Mahdolliset vaikutukset ja huomiot regulaatioon liittyen
Kommunikaation siirtyessä tietoverkkoihin on telealan regulaatiota mietittävä usealta
kantilta liittyen kansainvälisten toimijoiden regulointiin, suomalaisten kuluttajien etujen
valvontaan, ja kotimaisten toimijoiden toimintaedellytysten varmistamiseen. Kotimaiset
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toimijat kohtaavat kansainvälisen kilpailun, mistä johtuen niiden toimintaedellytysten
erityisesti Suomessa tulisi olla samalla viivalla kansainvälisten uusien toimijoiden kanssa.
Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: Twitter (USA), Jajah (USA), Meebo
(USA), Jaiku (Suomi), Skype (Ruotsi/Viro), Fon (Espanja), Virgin Media (Englanti), QQ
(Kiina).
5.3.2.

Yhteisömalli

Määritelmä
Verkosto

Käyttäjä
Käyttäjä
Verkoston keskus
Käyttäjä

Käyttäjä

Käyttäjä

Yhteisön jäsenet liittyvät verkostoon vaihtaakseen viestejä, kuvia, videoita, tai vastaavia
keskenään, ystäviensä ja/tai muun internetyhteisön kanssa.
Peruspalvelu on ilmainen, jolloin ansainta tulee lisäpalveluista ja mainoksista. Lisäksi
käyttäjät voivat myös ansaita rahaa tai muuta arvoa tekemällä palveluksia muille verkoston
jäsenille.
Yhteisömalli muistuttaa perinteisiä puhelimen, kirjeiden ja sähköpostin käyttöä, mutta
nämä perinteiset viestintätavat on yhdistetty yhteisölle sopivaan muotoon.
Toimintamallin kehittyminen
Sähköistymisen myötä on tullut yhä helpommaksi löytää erikoisistakin aiheista
kiinnostuneita, samanhenkisiä ihmisiä, joihin voidaan pitää yhteyttä nettiyhteisöjen kautta.
Lisäksi nettiyhteisöissä ihmiset voivat olla enemmän seuraamassa kuin tuottamassa
yhteisölle arvokasta sisältöä, mikä mahdollistaa paljon laajempien kohdistettujen
yhteisöjen rakentamisen kuin reaalimaailmassa. Periaate internetyhteisöissä on kuitenkin
sama kuin perinteisissäkin yhteisöissä – pyritään pitämään yhteyttä samoista aiheista
kiinnostuneisiin, tarjoten samalla omaa työtä yhteisön käyttöön. Uutena ilmiönä yhteisöt
ovat yhä enemmän myös tiettyjen aihealueiden ympärille keskittyneitä
osaamiskeskittymiä, joiden tuottama tieto on erittäin laadukasta myös ulkopuolisille. Hyvä
esimerkki tällaisesta palvelusta on suomalainen DVD-Plaza, jossa toimii suomalainen
elokuvista kiinnostuneiden henkilöiden yhteisö. Jäsenet keskustelevat aktiivisesti mm.
kotiteatteritekniikasta. Tuotettua tietoa arvostetaan korkealle.
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Yhteisöissä oleellista on toisten tunteminen ja tutustuminen uusiin valittuun viiteryhmään
kuuluviin ihmisiin. Esimerkiksi MySpace on kasvanut tämän trendin huipulla, samoin
muut suosituimmat yhteisöpalvelut, joissa voi mm. jakaa kuvia ja kirjoittaa blogeja.
Jatkossa MySpace ja vastaavat palvelut lisäävät yhteisöjen houkuttelevuutta tarjoamalla
kehittyneempiä työkaluja erikoistuneiden yhteisöjen luomiseen (esim. purjehdus-yhteisö
tai partiolaiset-yhteisö) tuodakseen yhteisöt myös vanhemmille kohderyhmille. Toisaalta
nuorison keskuudessa suositut yhteisöt pyrkivät hyödyntämään myös suurta
markkinapotentiaaliaan tarjoamalla itse uusia palveluita kaupankäyntiin ja avaamalla
markkinakanavan muille kaupallisille palveluille.
Esimerkkejä palveluista
Habbo Hotel

World of
Warcraft

Soziety

Nuorten virtuaalimaailma
• Suomalainen
verkkopeli/virtuaalimailma
nuorisolle
• Pelaaja tekee itselleen peliin
mieleisensä hahmon
yksinkertaisilla valinnoilla
(hiusten muoto ja väri, jne)
• Pelaajien hahmot
seikkailevat
virtuaalimaailmassa, ”Habbo
Hotelissa”, jossa he voivat
keskustella keskenään
• Heillä on hotellissa myös
oma huone, jonka voi
sisustaa aidon maailman
muotituotteilla
• Habbo Hotel ottaa rahaa
virtuaalituotteista sekä
mainostajilta, jotka haluavat
tuotteensa näkyviin peliin

Maailman suurin
virtuaalimaailma
• Suosituin tietokonepeli/
virtuaalimaailma
internetissä
• n. 10 miljoonaa käyttäjää
• Kuukausimaksu $17
• Toimii tietokonepelin
logiikalla; kukin pelaajien
hahmo voi edetä
”peliurallaan”
kehittämällä kykyjään ja
taistelemalla joko
tietokonevastustajia
vastaan tai muiden pelin
pelaajien kanssa
• Suuri osa pelistä on
kuitenkin
kommunikaatiota ja
yhteistyötä muiden
pelaajien kanssa

Yhteisöllinen kielten
opiskelu
• Kielenoppimisyhteisö
Skypessä
• Mahdollistaa mm.
kielitunneista
laskutuksen, eli
ansaintamahdollisuuden
käyttäjille
• Ajatuksena on, että kieliä
oppii parhaiten puhumalla
niitä toisten kanssa

Seuraavat askeleet:
• Laajentuminen mm.
Yhdysvaltoihin ja Japaniin
on käynnissä,
panostukset
kannattavuuden
saavuttamisessa

Seuraavat askeleet:
• Pelimaailman
kehittäminen siirtyy
laajalti käyttäjien itse
tekemäksi Second Lifen
tapaan

Seuraavat askeleet:
• Uusien palveluiden kehitys
Skype, tms. alustalle:
kielten opiskelun ohella
voidaan tarjota mm. muita
oppimisyhteisöjä ja atktukea, tms. puhelinpalveluita

Vaikutukset muihin yrityksiin ja toimialoihin
Yhteisöihin perustuvat palvelut saavuttavat jo tänään suurimman osan länsimaiden
nuorisosta. Nykyisille media-alan yhtiöille sama kohderyhmä on iso haaste, ja nuoret
käyttävät mieluummin aikansa hengaillen kavereidensa kanssa, reaalimaailmassa tai
internetissä, kuin sanomalehden tai uutispalvelun ääressä.
Yhteisöpalveluja käytetään yhä enemmän kaikkeen viestintään ja esim. MySpacessa
käytetään lähes yhtä paljon aikaa kuin puhelimessa. Palveluiden hinta on myös merkittävä
tekijä nuorelle yhteisöpalveluiden käyttäjille, siksi palvelut rahoitetaan yleensä
mainoksilla. Yhteisöt, tietokonepelit ja virtuaalitodellisuudet kasvattavat merkitystään ja
mahdollistavat jopa ansaintamahdollisuuksia jäsenilleen.
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Vaikutukset toimialoihin ja yrityksiin Suomessa
Suomessa yhdysvaltalaiset yhteisöpalvelut eivät ole toistaiseksi onnistuneet saamaan
merkittävää markkina-asemaa. Suomalaiset käyttävät paljon kansainvälisiä palveluita,
mutta kielimuuri näyttää pitävän suomalaiset melko tiukasti kotimaisissa
yhteisöpalveluissa. Toisaalta kotimaiset palvelut esim. IRC-Galleria toimivat samalla
tavalla kuin kansainväliset vastinparinsa, minkä vuoksi myös Suomen media- ja teleyhtiöt
joutuvat miettimään rooliaan, erityisesti nuorison kohdalla.
Mahdolliset vaikutukset ja huomiot regulaatioon liittyen
Yhteisöpalveluissa merkittävä riskitekijä on henkilötietojen ja yksittäisten henkilöiden
verkkokäyttäytymisen seurannassa sekä tallentamisessa. Kotimaisten palveluiden osalta on
mahdollista korjata tietosuojan epäkohtia, mutta kansainvälisissä palveluissa tämä voi olla
vaikeampaa.
Virtuaalitodellisuuksien osalta esim. työnteon verotus ja omaisuuslait ovat epäselviä.
Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: MySpace (USA), FaceBook (USA),
Bebo (USA), Orkut (Google) (USA), Yahoo! (USA), Ning (USA), Second Life (USA),
LinkedIn (USA), World of Warcraft (USA), Habbo Hotel (Suomi), IRC-Galleria (Suomi),
Xing (Saksa), Soziety (Espanja), Mixi (Japani), MBGA (Japani), Filmo.tv (Japani),
Cyworld (E-Korea), Pandora.tv (E-korea).
5.3.3.

Yhteisötuotannon malli

Määritelmä
Käyttäjä
Käyttäjä

Käyttäjä

Käyttäjä

Yhteisötuotanto

Käyttäjä

Yhteisötuotannon mallissa ihmiset liittävät voimansa vapaaehtoisesti yhteen tuottaakseen
jotain itselle ja yhteisölle merkityksellistä, jonka tuottaminen yksin olisi hankalaa tai
mahdotonta
Tuottajat voivat ansaita huomioarvon lisäksi rahaa tai
Yhteisötuotantoyrityksen toiminta rahoitetaan useimmiten
palveluiden myynnillä.

sen kaltaista arvoa.
tuotteeseen liittyvien
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Toimintamallin kehittyminen
Yhteisötuotanto ei ole sinänsä uutta; vapaaehtoistyötä myös suuressa mittakaavassa on
tehty aina. Uutta on se, että yritykset ja organisaatiot pystyvät hyödyntämään
vapaaehtoistyötä, eli yhteisötuotantoa laajalti tuotannossaan.
Sähköistyminen on mahdollistanut massiivisten yhteisötuotantojen synnyn, esimerkiksi
Wikipedian tasoisen tietokirjan tekeminen on aiemmin vaatinut suuren kustantajan
koordinoimaan työtä (Encyklopedia Britannica). Kuitenkin kustantaja-mallilla tietokirjan
koolla on ollut rajansa n. miljoonassa artikkelissa, Wikipedia puolestaan on kasvanut
yhteisön voimin jo lähes 10 miljoonaa artikkelia omaavaksi kokonaisuudeksi, eikä kasvulla
näy olevan rajaa. Työn koordinointi onnistuu sähköisessä ympäristössä suuressa
mittakaavassa ilman isoja investointeja toiminnanohjaukseen – tämä on mahdollistanut
Wikipedian lisäksi lukuisia muita mielenkiintoisia esimerkkejä yhteisötuotannoista.
Merkittävimpiä kaupallisia menestyksiä yhteisötuotannoista lienee IBM:n päätös vuodelta
2004 keskittyä kuluttajaohjelmistotuotannossa yhteisöllisesti tuotettaviin open source ohjelmistoihin. Tämä päätös oli osa IBM:n palveluliiketoimintaan keskittymistä, mutta
miljardien liiketoiminnan asettaminen alttiiksi vapaaehtoistyölle oli erittäin rohkea päätös.
Toisaalta menestystä mallilla ovat hankkineet monet pienet IT-yritykset, esimerkiksi
suomalais-ruotsalainen MySQL on saavuttanut maailmalla menestystä myös kaupallisesti,
huolimatta yhteisön merkittävästä roolista ohjelmiston kehittäjänä.
Tuoreimmat yhteisötuotannot ovat keskittyneet media-alalle, esimerkiksi Etelä-Koreassa
suosituimmat uutispalvelut perustuvat jo laajalti yhteisön tuottamille uutisille. Jatkossa
vastaava mediasisältöjen yhteisötuotanto laajenee varmasti myös länsimaissa.
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Esimerkkejä palveluista
IBM
Yhteisöllinen tuotekehitys
• IBM on siirtynyt yhteisölliseen
tuotekehitykseen
• IBM vastaa tuotteiden
projektinhallinnasta, mutta
varsinaiseen tuotekehitykseen
osallistuvista suurin osa on
tyypillisesti IBM:n ulkopuolisia
henkilöitä
• Malli tukee yhteisön tarpeita,
sillä suuri osa IBM:n
ohjelmistoista on työkaluja
ohjelmistoalan ammattilaisille
• Vastaavasti IBM saa
halvemmalla parhaat
mahdolliset tuotteet ja rahaa
ohjelmistoihin tarjottavista
palveluista
• Asiakkaat myös sitoutuvat
paremmin osallistuttuaan
tuotekehitykseen

Seuraavat askeleet:
• IBM:n malli leviää edelleen
kaikkiin ohjelmistotaloihin
• Hidasteena mallin leviämselle
on, että pitää olla riittävä
määrä kiinnostuneita jotta
tuotteen kehitys onnistuu

4travel

Ohmynews

Matkapalvelu
• Suosituin japanilainen
matkustuspalvelu
• Blogipohjainen, valitut
matkailijat kirjoittavat
matkareissuistaan
blogeja, joihin
merkkaavat käymänsä
paikat ja kuvauksia ja
kuvia kohteista
• Tämän perusteella
käyttäjät voivat löytää
sopivia matkakohteita
• Blogien suunnaton suosio
Japanissa on
mahdollistanut
matkalehtien ja
matkatoimistojen
korvaamisen internetpalvelulla, jonka tuotanto
on suurelti
vapaaehtoisvoimin tehtyä

”Jokainen on toimittaja”
• Ohmynews on yksi EteläKorean suosituimmista
uutispalveluista
• Neljä viidestä uutisesta
palvelussa on käyttäjien
kirjoittamia, loput
kirjoittaa yhtiön 50jäseninen henkilöstö
• Käyttäjillä on
mahdollisuus personoida
uutismassasta itselleen
kiinnostavimmat
• Perinteinen
sanomalehtiuutisointi ei
Etelä-Koreassa pärjää
enää internet-palveluille,
erityisesti Ohmynews on
jatkuvasti kasvattanut
suosiotaan perinteisten
medioiden kustannuksella

Seuraavat askeleet:
• Paikannuspalveluiden
liittäminen palveluun
• Saman mallin
levittäminen maailmalle

Seuraavat askeleet:
• Vastaavan mallin
levittäminen muualle
Aasiaan

Vaikutukset muihin yrityksiin ja toimialoihin
Yhteisötuotannon malli mahdollistaa alhaisten kustannuksien tuotannon mutta laadukkaat
tuotteet – innostuneelle yhteisölle ei tarvitse maksaa korkeita korvauksia, mutta lopputulos
on jopa parempaa kuin palkatulla työvoimalla. Käytännössä yhteisötuotanto muistuttaa
talkootyötä, mutta sillä poikkeuksella, että yhteisötuotantoa tekevät ammattilaiset, jotka
tekevät myös päivätöinään samankaltaisia töitä.
Yhteisötuotanto vaikuttaa erityisesti tietoon nojautuviin tuotteisiin, kuten tietokirjoihin,
oppimateriaaleihin, ohjelmistoihin, mediasisältöihin sekä tietokantoihin. Näissä yhteisö
pystyy tuottamaan laajemman ja usein myös laadukkaamman sisällön kuin kaupalliset
yritykset.
Vaikutukset toimialoihin ja yrityksiin Suomessa
Wikipedia on Suomessa erittäin vahvassa asemassa, eikä kotimaisilla tietokirjoilla ole
minkäänlaista etulyöntiasemaa sitä vastaan. Suomalaiset ovat jopa osoittautuneet erääksi
innokkaimmista kansoista täydentämään verkon yhteisöllistä tietokirjaa.
Ohjelmistojen osalta kilpailu on jo valmiiksi ollut kansainvälistä, eikä open source tuo
alalle lisää kilpailua, mutta sen sijaan se avaa lisää mahdollisuuksia kansainvälisille
menestystuotteille myös Suomesta.
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Mediasisältöjen yhteisötuotanto hakee vielä muotoaan, mutta Slashdotin esimerkki
osoittaa, että ”kevyet”, ei ammattitoimitetut uutiset voivat Wikipedian tavoin päihittää
perinteiset mediatuotteet tulevaisuudessa
Mahdolliset vaikutukset ja huomiot regulaatioon liittyen
Tekijänoikeuslait ovat yhteisötuotannoissa usein epäselviä, minkä vuoksi tuotantomuodon
kaupallinen hyödyntäminen voi jäädä vähäiseksi mikäli ongelmia usean tekijän
yhteistuotantojen tekijänoikeuslainsäädännössä ei ratkaista.
Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: IBM (USA), Slashdot (USA),
Wikipedia (USA), Amapedia (Amazon) (USA), Seti@home (USA), Digg (USA), Yelp
(USA), MySQL (Suomi/Ruotsi), 11870.com (Espanja), Panoramio (Google) (Espanja),
Polttoaine.net (Suomi), Eat.fi (Suomi), Ohmynews (E-Korea), 4travel (Japani).

5.4.

Yhteiskunnalliset palvelut

Määritelmä
Yhteiskunnalliset sähköiset palvelut ovat julkisen sektorin kansalaisilleen tarjoamia
palveluita. Rahoitus yleensä budjettirahoituksella ja/tai osittaisella omarahoituksella, pieni
osa rahoittaa toimintaa mainos-, käyttö- tai vastaavilla tuloilla.
Esimerkkejä palveluista
socialsecurity.gov

Sähköinen äänestys

Reittiopas

Viranomaisasiointi
• USAssa kansalaiset voivat
asioida valtion
tukipalvelussa Internetin
välityksellä.
• Palvelu tunnistaa jokaisen
yhdystvaltain
kansalaisen, jotka voivat
itse tarkastella omaa
sosiaalitukiprofiiliaan tai
vaikka suunnitella
eläkettään.
• Käyttäjät voivat myös
etsiä tietoja ja hakea
heille kuuluvia julkisia
tukia.

Viron eduskuntavaalit
• Viron eduskuntavaaleissa
on jo otettu sähköinen
äänestäminen käyttöön
• Henkilöllisyys todetaan
sähköisellä henkilökortilla
• Annettua ääntä sai vielä
kerran muuttaa

Julkinen liikenne
• Käyttäjä pystyy
tietokoneen tai
matkapuhelimen avulla
hakemaan parhaan reitin
• Palveluun syötetään lähtöja päätepiste ja palvelu
ilmoittaa eri
reittivaihtoehdot ja opastaa
näyttämällä mm. Kartat
reitistä
• Kattaa kevyen liikenteen,
bussit, junat, raitiovaunun
ja lautat.
• Erityinen versio myös
pyöräilyä varten

Seuraavat askeleet:
• Palvelun markkinointi ja
jatkokehitys

Seuraavat askeleet:

Seuraavat askeleet:
• Seuraavassa versiossa
busseihin on liitetty
paikannuslaitteet ja
käyttäjät saavat reaaliajassa
tiedon bussin sijainnista ja
tarkasta saapumisesta
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Amerikka
Hyödynnetään liittovaltiotason sähköistä asiointia mm. verottajan kanssa asioinnissa,
sosiaalitukiasioinnissa ja koulutuksen tukemisessa.
Eurooppa
Sähköisissä yhteiskunnallisissa palveluissa EU:ssa on kovat tavoitteet.
Pohjoismaat ja uudet jäsenmaat ovat johtavia soveltajia. Esimerkiksi virolaiset ovat useilla
alueilla ennakkoluulottomuutensa ja puhtaalta pöydältä aloitetun kehittämisen ansiosta
Suomea edellä.
Aasia
Aasian julkisen palvelun sektori on monissa maissa joko kommunismin tai monarkian
peruja, mistä johtuen sähköisyys ei ole edennyt vastaavaa tahtia kuin Euroopassa
loppukäyttäjäpalveluissa
Toimintamallin kehittyminen
Kaikkialla maailmassa myös julkinen sektori pyrkii hyödyntämään Internetin tarjoamia
mahdollisuuksia. Vastaavaa kehitystä tehdään myös Suomessa, sillä mallin edut ovat
kustannusten säästössä ja palvelujen tason nostossa kiistattomat. Suomen julkisella
sektorilla on haasteina kustannuspaineet, työvoiman riittävyys eläkkeelle siirtymisen
myötä ja koko valtakunnan laatutason säilyttäminen asutuksen keskittyessä. Sähköisillä
palveluilla monet näistä haasteista voidaan ratkaista.
Suuriin hankkeisiin tarvitaan valtakunnantason koordinointi, jolloin varmistutaan
oppiminen toisten kokemuksista. Kaikilla keskeisillä julkisen palvelun alueilla (asiointi,
koulutus ja terveydenhuolto) voidaan hyötyä valtakunnallisista yhteisistä palveluista.
Analysoidut yritykset
Tähän malliin liittyen analysoitiin seuraavat yritykset: IRS (USA), socialsecurity.gov
(USA), Healthfinder.gov (USA), Free.ed.gov (USA), Sähköinen äänestäminen (Viro),
Reittiopas (Suomi), WSOY Opit (Suomi), Opettaja TV (Suomi), Naver (portaalin
koulutusosio) (E-Korea).

5.5.

Liike-elämän hyödyntämät palvelumallit

Liike-elämä on aloittanut uusien teknologioiden käyttöönoton, ja monet Web 2.0
teknologiat ovat saaneet jalansijaa myös yrityksissä. Tuoreen The Economistin tekemän
kyselyn (Serious business: web 2.0 goes corporate) mukaan jopa 60%
amerikkalaisjohtajista uskoo, että Web 2.0 teknologiat parantavat merkittävästi yrityksen
tuottavuutta myynnin ja tiedonjaon kehittyessä.
Japani on ollut edelläkävijä yrityssovelluksissa, ja siellä erityisesti laatukäytäntöjen
parantamisessa uudet teknologiat on otettu nopeasti käyttöön. Esimerkiksi osaa Japanin
rautateistä ohjataan internet-palvelulla, joka reaaliaikaisesti näyttää kartalla junien
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sijainnin, mahdollistaa valvovien työntekijöiden kommunikaation sekä yhdistää erilaiset
liikenteenvalvontakamerat järjestelmään. Lisäksi blogit sekä mobiilisovellukset ovat
kehittyneet vauhdilla myös yrityssovelluksissa, sillä japanilaiset ovat tottuneet käyttämään
niitä yksityispuolella tehokkaasti hyödykseen.
Myös amerikkalaiset ovat olleet aktiivisia monien uusien palveluiden käyttöönotossa.
Esimerkiksi Citibank on ottanut käyttöön työntekijöilleen wikin globaalisti, jotta
projektitiedot saadaan jaettua eri maiden työntekijöiden kesken tehokkaasti ja jotta tieto
pysyy haettavana keskitetysti. Toisaalta lähes kaikilla IT-yrityksillä yhdysvalloissa on ollut
myös yrityksen virallinen blogi jo useita vuosia – suomessa tämä trendi on vasta
nousemassa, mutta esim. F-secure on ollut tällä saralla edelläkävijä. Wikit sisäisen tiedon
organisoinnissa ja blogit markkinointi- & tiedonvälityskanavana ovat yrityksille helppoja
askeleita kohti uusia toimintatapoja, ja niiden käyttö tulee varmasti lisääntymään
entisestään. Todennäköisesti nämä ovat valtavirtaa suuremmissa yrityksissä jo muutaman
vuoden kuluttua. Riskinä esim. Wikeissä on luottamuksellisen tiedon suojaaminen
avoimuuden kustannuksella – työntekijöiden pitää toisaalta tehokkuuden nimissä päästä
käsiksi kaikkeen työhön liittyvään tietoon, toisaalta hän ei saa voida kopioida kaikkea
mukanaan esim. seuraavaan työpaikkaan. Blogien ongelmana on puolestaan ”yrityksen
virallinen kanta”, kuka tahansa ei voi yrityksen nimissä blogia pitää.
Nousevia uusien teknologioiden hyödyntämistapoja ovat erilaisten yhteisöjen
hyödyntäminen tuotekehityksessä ja tuotetiedon levittämisessä. Esimerkiksi Nokia on
kehittänyt N800-internet-tabletia kiinteässä yhteistyössä käyttäjäyhteisön kanssa ja
huomioinut tuotekehityksessä yhteisön kommentit ja blogikirjoitukset. Aktiivisemmin
vastaavaa markkinointia ovat käyttäneet esim. poliittiset puolueet Suomen
eduskuntavaalien yhteydessä, mm. Vihreillä oli vaalien alla oma yhteisönsä suomalaisessa
Irc-Galleriassa. Tällaisten yhteisöjen kautta on toisaalta helpompi sitouttaa ihmisiä jonkin
aatteen/tuotteen taakse kuin perinteisillä markkinointikanavilla, mutta toisaalta
yhteisömarkkinointi vaatii avoimuutta ja sitä kautta voi myös karkottaa ihmisiä, jotka eivät
koe yhteisön arvoja tai ajatuksia omikseen.
Yritysten sisäisiin toimintatapoihin uudet yhteisö- sekä kommunikaatiopalvelut eivät ole
vielä levinneet laajalti Japania ja muutamaa yksittäistä esimerkkiä lukuun ottamatta.
Kuitenkin esimerkiksi The Economistin mukaan Web 2.0 teknologioiden hyödyntämisestä
yrityksissä viittaa siihen, että myös nämä teknologiat tulevat leviämään nopeasti. Jo tähän
asti yritysten sisäisessä käytössä on ollut puhelinluetteloita ja CV-pankkeja, jotka on mitä
luontevin korvata yhteisöillä, joissa myös käyttäjien keskinäinen kommunikaatio on
mahdollistettu. Vastaavasti erilaiset ASP-pohjaiset, työntekijöiden yhteistyönkin
mahdollistavat ohjelmistot ovat kasvattaneet suosiotaan, hyvänä esimerkkinä myynnin
ASP-palvelu Salesforce.com ja Googlen verkkopohjaiset toimistosovellusohjelmistot.
Mobiilipalveluiden osalta painotus yrityksissä on työpöytäsovellusten mobilisoinnissa, sillä
yritysten mobiilipalvelut ovat vielä varhaisessa kehitysvaiheessa. Esimerkiksi
toiminnanohjausjärjestelmien mobiiliversioilla on saavutettavissa merkittävää työn
tehostamista. Mobiilisovellukset eivät tästä johtuen tule kehittymään internet-sovellusten
tahdissa. Toisaalta mobiili-internet ja muut langattomat laajakaistaiset ratkaisut
mahdollistavat internet-sovellusten käytön lähitulevaisuudessa myös mobiilipuolella, mistä
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johtuen jako mobiili- ja työpöytäsovelluksiin jäänee tarpeettomaksi seuraavan 5 vuoden
aikana.

5.6. Palvelumallien analysointi markkina-alueittain
Oheisessa taulukossa on esitetty maailman 50 suosituinta ja käytetyintä nettipalvelua.
Näitä palveluita ovat erityisesti portaalit, hakukoneet, erilaiset yhteisölliset palvelut,
tiedoston siirto, kuvapalvelut ja kauppapaikat.
Yhdysvaltalaisten palvelujen ylivoima on murskaava. Ensimmäisten 21 palvelun joukossa
on neljä aasialaista palvelua ja kaikki loput ovat Yhdysvalloista. Ensimmäiset
eurooppalaiset sivustot tulevat vasta tämän jälkeen ja ovat lähes kaikki Googlen
lokalisoituja versioita. Muutenkin Googlen ja Yahoon menestys Yhdysvaltain ulkopuolella
on vahva, esimerkkeinä Yahoo.jp ja Google.cn. Ainoat erottuvat eurooppalaiset palvelut
ovat BBC, ranskalainen blogisivusto ja venäläiset portaalit.
Aasia nousee myös tällä listalla kovaa vauhtia. Esimerkiksi korkeimmalle yltävä Baidu oli
vielä vuonna 2002 maailman listalla sijalla 1000.
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Kuva 18. Maailman suosituimmat 50 internetpalvelua. Lähde: Alexa web research.
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Seuraavissa taulukoissa on kuvattu tarkemmin eri palvelumallien tilannetta ja kehitystä
tarkastelluilla markkina-alueilla.
Taulukko 2. Kauppa ja välitys.

Amerikka

Suuret toimijat kuten WalMart, Amazon, eBay, iTunes dominoivat
pelikenttää ja laajentavat toimintaansa kilpailijoiden alueille hyödyntäen
uusia sähköisiä ratkaisuja.
Mahdollistavien toimijoiden kilpailukyky (erityisesti rahoitus ja
logistiikka) ja suuri yhtenäinen markkina-alue mahdollistavat uusien
sähköisten kuluttajamallien toteutuksen.

Eurooppa

Palvelumallit usein kopioitu
markkinoille ja kielialueille.

USA:sta

ja

lokalisoitu

paikallisille

Suurimmat kuluttajia palvelevat toimijat toimivat usein yhteistyössä
USA:laisten johtavien yritysten kanssa.
Pienet toimijat myydään USA:han mikäli toimintamalli osoittautuu
menestyksekkääksi.
Ei ole juurikaan globaaleja menestyneitä eurooppalaiseen omistukseen
jääneitä uusia toimijoita.
Aasia

Palvelumallit ovat seuranneet monin osin USA:n kehitystä, mutta ne on
muokattu aasialaisiksi.
Kaikki kauppapaikat on toteutettu myös mobiiliin merkittävästä
käyttäjämäärästä johtuen.
Kulttuurieroista johtuen USA:laiset palvelut eivät ole yrityksistä
huolimatta onnistuneet saamaan merkittävää jalansijaa kovinkaan monesta
Aasian maasta.
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Taulukko 3. Tiedon hakeminen ja jalostaminen.

Amerikka

Yhdysvallat on selkeästi merkittävin markkina-alue niin palveluiden
syntymisen kuin käytön kannalta.
Google ja Yahoo dominoivat.
Lisäksi käyttäjien seuranta, personoidut palvelut ja tiedon jalostaminen
ovat kaikki palvelumalleina kehittyneitä ja monipuolisia.

Eurooppa

Tiedon hakemisessa
palveluihin.

Eurooppalaiset

luottavat

yhdysvaltalaisiin

Tiedon jalostaminen ja käyttäjien seuranta eivät ole kehittyneitä.
Euroopassa on jokaista maata kohden omat hintaseurantapalvelunsa.
Personoitu kännykkäliittymä Blyk ja ennakointipörssi Intrade ovat
positiivisia esimerkkejä innovatiivisista eurooppalaisista palveluista.
Aasia

Tiedonhaku on monissa maissa yhä paikallisten portaalien hallussa,
Google on saavuttanut merkittävästi länsimaita pienemmän markkinaaseman.
Paikalliset portaalit ovat kokoontumispaikkoja, joihin on Yahoon tapaan
kerätty kaikenlaisia palveluita yhteisöihin, kaupankäyntiin, uutisten
käsittelyyn, jne.
Aasiassa monissa maissa ihmisten yksityisyydellä on vähemmän
painoarvoa, siksi personointi ja kohdistettu markkinointi ovat pitkälle
vietyjä myös kaupallisesti suosituissa portaaleissa.
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Taulukko 4. Sosiaalisen verkoston mallit.

Amerikka

Kommunikaatio lisääntyy ja monimuotoistuu, erityisesti nuoret tottuvat
olemaan tavoitettavissa kaikkialla kaiken aikaa.
Yhteisöt ovat ensisijainen ajanviettopaikka, ja sitä kautta kauppapaikka
nuorisolle – MySpace näyttää esimerkkiä kaupallistamisessa.
Yhteisöt erikoistuvat tiettyyn harrasteeseen, tms. yhteiseen kiinnostuksen
kohteeseen ja tuottavat sen hyväksi paljon laadukasta sisältöä.
Erityisesti ohjelmistoyritykset hyödyntävät yhteisön voimaa palveluiden
kehittämisessä, mutta ilmiö on leviämässä laajalti kuluttajatuotteisiin – ei
räätälöityjä tuotteita vaan kuluttajien itse määrittelemiä tuotteita.

Eurooppa

Euroopasta löytyy yhtä paljon yhteisöinnovaatioita kuin Amerikastakin.
Mediahuomio on kuitenkin keskittynyt kunkin yhteisösovelluksen
merkittävimpään ilmiöön länsimaissa, mikä tarkoittaa USA:laisia
ratkaisuja.
Tästä huolimatta eurooppalaiset yhteisöt ovat onnistuneet pitämään hyvän
aseman paikallisena palveluna (englanninkielisen maailman ulkopuolella).
Yhteisötuotanto on Euroopassa suosittua, mutta ei vielä yhtä merkittävää
kaupallisesti kuin USA:ssa.

Aasia

Aasia on ollut edelläkävijä erityisesti käyttäjien yhteisöjen kehittämisessä.
Suuren väestön ansiosta mobiiliratkaisut ovat jopa suositumpia kuin
kotitietokonepohjaiset – tämä on mahdollistanut monen vuoden etumatkan
mobiilipalveluiden kehityksessä USA:han ja Eurooppaan nähden.
Mobiiliyhteisöt ja yritysten yhteisöjen hyödyntäminen ovat jo arkipäivää
mm. Japanissa sekä Koreassa – esimerkiksi yhteisötuotanto on edennyt jo
valtasanomalehtiin.
Aasialaiset ratkaisut eivät ole menestyneet muualla – esteenä uusien
sovellusten länsimaiselle menestykselle ovat olleet kielimuuri sekä
kulttuurierot ja vähäinen rahoitus uusille yrityksille.
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6. Arvio liiketoimintamallien kehityksestä ja vaikutuksista
6.1.

Liiketoimintamallien kehitys

Merkittävä osa liiketoiminnallisesti menestyneistä palveluista liittyy jollain tavoin
geneeriseen ostoprosessiin. Esimerkiksi blogit ovat merkittävässä asemassa luomassa ja
levittämässä tarpeita. Tätä hyödyntää esimerkiksi japanilainen Rakuten-verkkokauppa,
joka myy merkittävästi blogien kautta. Samalla tavalla Google on sijoittanut
mainoslinkkejään myös pienille sivustoille.
Tarpeen tunnistamista seuraavassa informaation hankinnassa Internet on noussut jo
tärkeimmäksi kanavaksi. Tiedonhankintaan käytetään erityisesti Googlen kaltaisia
hakukoneita. Tiedonhankinnan jatkona seuraa kiinteästi vaihtoehtojen arviointi. Erilaiset
suosittelusivustot, uutisryhmät, keskustelupalstat, tiedon jalostajat ja hintavertailusivustot
ovat laajassa käytössä.
Erikoistavaroiden ostopäätökset tehdään hyvin pitkälle Internetissä. Esimerkiksi
autokaupassa ihmiset koeajavat yleensä enää yhden auton – päätös on tehty etukäteen.
Internet antaa myös uusia mahdollisuuksia oston jälkeisiin toimiin. Ihmiset jakavat
mielellään muille kokemuksiaan tuotteista ja saamastaan palvelusta. Lisäksi oston
jälkeisissä toimissa mahdolliset tukipyynnöt on mahdollista usein organisoida
tehokkaammin. Sähköisessä maailmassa kustannusmielessä haasteena ovat viallisten
tuotteiden palautus ja reklamaatiot.

Suosittelusivustot

Tarpeen tunnistaminen

Blogit

Informaation hankinta

Google

Vaihtoehtojen arviointi

Priceline

Ostopäätös ja ostaminen

Amazon

Oston jälkeiset toimet

Kuva 19. Ostoprosessi ja nettipalveluiden laajentuminen.

Huomionarvoista on, että merkittävät toimijat kuten Amazon ja Google, jotka ovat
lähteneet liikkeelle yhdestä prosessin vaiheesta, pyrkivät levittäytymään laajemmalle.
Erityisesti Amazonin kautta pystyy käymään läpi koko ostoprosessin. Usein jo pelkkä tarve
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tunnistetaan sitä kautta, että Amazon suosittelee esim. kirjaa, jota muut samankaltaiset
asiakkaat ovat lukeneet.
Selvityksessä käytiin läpi toista sataa palvelua. Kuvassa 20 palvelumallit sijoitettiin työn
alkupuolella esiteltyyn analyysipohjaan. Osa malleista on jo vakiinnuttanut asemansa,
toiset ovat vasta kasvattamassa suosiotaan.
•

Vakiintuneita toimijoita ovat välittäjät, portaalit ja käyttäjän seuranta sekä
hakukoneet. Nämä toimijat ovat mediassa jo nyt paljon näkyvillä, mutta niiden
todellinen vaikutus tulee selvityksen perusteella olemaan huomioarvoakin
merkittävästi suurempi. Koska toiminta on jo vakiintunutta, vaikutukset muihin
toimijoihin ovat paremmin arvioitavissa kuin esimerkiksi tuoreiden sosiaalisen
verkoston mallien kohdalla.

•

Selvityksen perusteella sähköinen kaupankäynti ja suoramyynti kasvattavat
edelleen huomattavasti merkitystään, vaikka eivät olekaan tällä hetkellä
merkittävästi esillä mediassa. Samalla nämä palvelut hyödyntävät yhä enemmän
monista lähteistä tulevan tiedon jalostamista ja käyttäjäpalautteen yhdistämistä.

•

Kolmanteen ryhmään, eli voimakkaasti julkisuudessa näkyviin, uusiin palveluihin
kuuluvat kommunikaatiomallit, yhteisötuotanto, sosiaaliset verkostot ja
käyttäjämassan älyn kerääminen. Näiden ilmiöiden vaikutus laajempaan
toimintaympäristöön on vielä varsin rajallinen. Verkoston arvo ja hype-vaiheen
aikana kerätty mediajulkisuus kuitenkin takaavat sen, että myöhemmin tulevien
palveluiden on vaikea päästä pinnalle.
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Hype

Nousijat

Vakiintuneet
Välittäjä

Kommunikaatio

Portaalit

Yhteisötuotanto
Sosiaalinen
verkosto
Hakukone
Käyttäjien
älyn
kerääminen

Käyttäjän seuranta

Hintavertailut
Suoramyynti
Kauppias
Tiedon
jalostaminen

Kuva 20. Analysoitujen palvelumallien kehityksen vaihe. (Lähde: Nordic Adviser Group)

Kun internet-sivusto saavuttaa suuren kävijämäärän, kannattaa palvelua laajentaa
kattamaan yhä enemmän käyttäjien tarpeita vastaavia palveluita. Lisäksi suuriksi
kasvaneilla internetpalveluilla on suurimmat muskelit kasvattaa lupaavia uusia palveluita
maailmanmaineeseen. Tästä johtuen internetin käyttö ja ennen kaikkea liiketoiminnallinen
arvo on varsin keskittynyttä muutamiin palveluihin ja tulee keskittymään edelleen.
Toisaalta internetin avoimuus on johtanut siihen, että myös harrastuspohjalta tehtäviä
sivustoja löytyy runsaasti. Itse asiassa jopa 99% internetpalveluista ei ole merkittävää
liiketoimintaa huolimatta siitä, että nämä sivustot vastaavat merkittävästä osasta internetin
käyttöä. Suurin osa internetin rahavirroista keskittyy tästä johtuen eniten kävijöitä
keräävälle 1% sivustoista.
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USA:n internet-palveluiden kävijät tammikuussa 2007
Suuret toimijat (Yahoo, MSN, Google,
eBay, Amazon) kasvattavat
markkinaosuuttaan ja ostavat nousevia
palveluita

100M

Vakiintuneet toimijat, esim.
Landsend, K-Mart, Wall street
journal, jne., tyypillisesti
hidas kasvu

Kaupalliset niche-palvelut sekä tai uudet
palvelut, pyrkimys kasvaa nopeasti

10M
1M
0,01%

Suurin osa internetpalveluista ei kerää
merkittäviä kävijämääriä
(alle 1 miljoonaa/kk)

99%

1%

0,1%

Lähde: NAG analyysi, Comscore

Kuva 21. Sähköiset palvelut keskittyvät muutamille toimijoille.

Kielialueet rajaavat merkittävässä määrin markkinoita. Kaikilta kielialueilta löytyy
muutama merkittävästi muita suositumpi palvelu, jotka kasvavat markkina-asemansa
voimin yhä voimakkaammiksi kielialueellaan. Toisaalta kaikilla markkina-alueilla pätevät
erikseen samat säännönmukaisuudet kuin koko markkinalla yhteensä: suurimmat palvelut
keräävät lähes kaiken internet-liiketoiminnan arvon, loput ovat harrastepohjalla toimivia.
Englanti

329 milj.

300M

Kiina 159 milj.
Espanja

89 milj.
Japani 86 milj.
Saksa 59 milj.

10M
1M

Kuva 22. Kielialueet kuitenkin rajaavat markkinoita.

6.2.

Vaikutukset suomalaisiin toimijoihin

Suomalaisten toimijoiden kannalta keskeistä on suurten globaalien toimijoiden kasvu ja
siirtyminen hyödyntämään uusia sähköisiä liiketoimintamalleja. Uudet palvelut keräävät
merkittävästi käyttäjiä ja vetävät perässään myös mainosrahoitusta ja muuta
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liiketoiminnallista arvoa. Liiketoiminta keskittyy harvoille toimijoille, jotka pyrkivät
tarjoamaan yhä suuremman määrän palveluita. Palvelut tarjotaan lisäksi uusilla
ansaintamalleilla, jotka erityisesti nuorista käyttäjistä voivat olla houkuttelevampia kuin
perinteiset mallit.
Suuria investointeja vaativa palvelualustojen ja palveluiden kehitys tapahtuu globaalisti, ja
niitä hyödyntävät suuret toimijat kuten Google. Tämä johtaa siihen, että suuret toimijat
voivat tarjota monet sähköiset peruspalvelut huomattavasti alhaisemmilla kustannuksilla.
Tällaisia ovat esimerkiksi hakeminen, uutiset ja puhelut.
Sähköisen liiketoimintaympäristön muutos vaikuttaa lähitulevaisuudessa
voimakkaimmin tele- ja mediatoimialoilla sekä markkinoinnissa.

kaikkein

Vastatakseen kiristyvään kilpailuun suomalaisten toimijoiden on:
1. Parannettava hintakilpailukykyä, tai
2. Keskityttävä globaalisti
tarjoamiseen, tai

kilpailukykyisten

palveluiden

kehittämiseen

ja

3. Toimittava yhteistyössä johtavien sähköistä liiketoimintaa tarjoavien yritysten
kanssa, tai
4. Sovellettava jo muilla alueilla menestystä saavuttaneita liiketoimintakonsepteja
Suomessa alueelliset ominaispiirteet huomioiden, tai
5. Tarjottava aidosti kuluttajalle lisäarvoa tuottavia paikallisia palveluita ja tukea
jolloin suoran hintakilpailun vaikutusta voidaan vähentää
Tele
Globaalit uudet toimijat tulevat vahvistamaan tarjontaansa erityisesti peruspalveluissa,
kuten puheessa, pika/tekstiviesteissä, sähköpostissa, kalentereissa ja viihteessä. Korkeasti
hinnoitellut yhdistämispalvelut kuten kansainvälinen puhe tai mobiilipuhe tulevat
halpenemaan, johtuen IP-pohjaisten globaalien ratkaisujen luomasta paineesta.
Palveluhinnoittelu siirtyy kohti kiinteää kuukausittaista veloitusta.
Telesektorin perinteiset yhdistämispalvelut ja muut itse kehitetyt yksinkertaiset palvelut
tulevat kohtaamaan kiristynyttä kilpailua. Kilpailun kiristyessä kansallisten operaattoreiden
on siis joko erottauduttava korkeatasoisilla voimakkaasti paketoiduilla palveluilla tai
keskityttävä hyödyntämään globaaleja palveluntarjoajia tarjoamalla nopeita yhteyksiä
kustannustehokkaasti.
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Kuva 23. Teleoperaattoreiden rooliksi jää siirtokanavan tarjoaminen internet-pohjaisille palveluille.

Uudet, erityisesti viihteen sähköistyvät palvelut tulevat lisäämään voimakkaasti
kapasiteettitarvetta kiinteissä, langattomissa ja mobiileissa verkoissa. Teleoperaattorien
rooli tulee pelkistymään, mutta markkina kehittyy silti suotuisasti.
Media
Mediatoimialalla muutos on kaikkein voimakkainta. Uudet päätelaitteet mahdollistavat
median käyttämisen uusissa tilanteissa samalla kun internet tulee niin mobiiliin kuin
olohuoneeseen. Perinteinen liiketoimintamalli, joissa mediayhtiöt saavat tulonsa
massamedian mainostilasta tulee muuttumaan. Haastajiksi muodostuvat Googlen tyyppiset
toimijat, jotka voivat kohdistaa sisällöt sekä mainokset suoraan pienillekin, hyvin valituille
kohderyhmille ja tarjota massamediaa parempaa palvelua käyttäjilleen.
Suurimmat haasteet kokevat paikalliset mediayhtiöt, joiden roolina on ollut lähinnä
paketoida muiden tv-muotoisia sisältöjä. Tähän syynä ovat toisaalta suoramyynti kuten
DVD:t ja VoD, jotka mahdollistavat paketoijan ohittamisen, toisaalta kansainväliset
Microsoft, Google, Joost ja Canal Digital, jotka käyttävät muskeleitaan ja
teknologiaosaamistaan ollakseen ensisijainen portti kaikkiin tv-sisältöihin. Suomessa
erityisen suuren uhan alla ovat toimijat kuten Nelonen sekä Subtv, jotka ovat keskittyneet
nuoreen yleisöön sekä ulkomaisiin ohjelmiin. Nuoriso on ensimmäisenä käyttämässä
internetin tarjoamia mahdollisuuksia tv:n katseluun. Myös tv-ohjelmien käännöstyö on
halpaa. Kansainväliset tv-studiot eivät jatkossa tarvitse paikallista jakeluporrasta, mikäli
käyttäjät löytävät tv-jaksot itsekin DVD-hyllyltä tai internetkaupasta. Tämä trendi
voimistuu seuraavan 5 vuoden aikana, vaikka tällä hetkellä sen vaikutukset ovat vielä
rajoitettuja. Suomalaisten toimijoiden tulee vastata muutokseen laajentamalla rooliaan
uuden internet-liiketoiminnan arvoketjussa.
Toinen merkittävä kehityssuunta on keskitason mediasisältöjen bulkkiutuminen – lähes
kaikki uutiset ovat saatavilla internetistä monesta eri lähteestä, mutta vain parhaiten
toimitettu versio näistä uutisista on kiinnostava. Ihmiset eivät osta kokonaisia
uutispaketteja (tai lehteä), vaan poimivat vain kiinnostavat uutiset internetistä, jolloin
heikommin toimitetut sisällöt menettävät asemiaan. Myös käyttäjien itse toimittamien
uutisten määrän ja laadun kasvu alentaa erityisesti heikommin tuotettujen sisältöjen arvoa.
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Näistä syistä johtuen ainoastaan erittäin laadukas uutisjournalismi on arvoa tuottavaa
toimintaa tulevaisuudessa. Tämä kehitys on jo nyt aiheuttanut mm. Yhdysvalloissa laajoja
irtisanomisia maan suurimmissa sanomalehdissä, sillä niillä ei ole enää mahdollisuuksia
ylläpitää vanhoja, raskaita uutistuotannon rakenteita. STT:n sekä muiden uutisten
tuottajien vaikeudet viittaavat samansuuntaiseen kehitykseen Suomessa.
Kiinnostavien sisältöjen omistamisen merkitys kasvaa perussisältöjen bulkkiutumisesta
huolimatta. Uudet välineet mahdollistavat sisältöjen kierrätyksen sekä nopean ja laajan
levityksen. Media-alan sisällöntuottajien onkin keskityttävä kaikkein laadukkaimman
materiaalin tuotantoon ja tarvittaessa hankittava muut sisällöt muista lähteistä. Yhdelläkään
sisällöntuottajalla ei ole varaa tuottaa keskinkertaisia sisältöjä, sillä internet-aikana ne eivät
käy kaupaksi. Toisaalta kaikkein laadukkaimmat suomalaiset sisällöt, esimerkiksi parhaat
paikalliset ohjelmat ja uutiset sekä parhaimmat yhteisöjen tuottamat videot, vahvistavat
asemaansa. Yhteisötuotannon ansiosta mediatoimialan tuotanto tulee hajoamaan
pienemmille tuottajille.
Paikalliset hakupalvelut ja luettelot tulevat todennäköisesti menettämään asemiaan
kansainvälisille toimijoille, mikäli ne eivät pysty suojaamaan asemiaan riittävän vahvalla
paikallisella osaamisella ja verkostoitumisella. Myös liittoutuminen kansainvälisten
toimijoiden kanssa nousee kriittiseksi paikallisten palveluiden menestymiselle.
Eri mediat ja mainostusalustat siirtyvät kansainvälisten toimijoiden, kuten Googlen,
haltuun ja niiden mainosmyynnin taakse. Tämän vuoksi mediatoimistot joutuvat
kehittämään
liiketoimintaansa
mainostilan
tukkumyynnistä
viestintäja
strategiakonsultointiin.
Kauppa
Sähköinen kaupankäynti on kehittynyt Suomessa voimakkaasti huolimatta Internet-kuplan
romahduksen jälkeisestä pessimismistä.
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Kuva 24. Internet-kaupan kehittyminen Suomessa. (Lähde: e-commerce Finland ry)
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Ensimmäisenä Internet-kauppaan siirtyivät vaatteet ja tietokoneet ja ohjelmistot. Vaatteet
vastasivat käytännössä perinteistä postimyyntiä ja Internetin ja nettiostamisen aikaisia
omaksujia olivat tietotekniikan harrastajat, joten oli luonnollista että tietotekniikka oli yksi
vahvimmista tuoteryhmistä alkuvaiheessa. Sähköisen kaupan kehittyessä kuitenkin
erityisesti matkat, liput ja varaukset sekä musiikki ja elokuvat ovat kehittyneet
voimakkaasti. Vastaavasti esimerkiksi ruoka ja päivittäistavaratuotteet, joita ihmiset
normaalisti ostavat eniten, ovat edelleen silmiinpistävän aliedustettuja. Tarkastelemalla eri
tuoteryhmien menestymistä voidaan arvioida, millaiset tuotteet soveltuvat paremmin
sähköiseen kaupankäyntiin.
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Kuva 25. Sähköisen kaupankäynnin tuoteryhmät, % suomalaisten kuluttajien ostamista tuotteista.
(Lähde kuluttajatutkimuskeskus, 2006)
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Kuva 26. Sähköisen kaupankäynnin tuoteryhmät Yhdysvalloissa. (Lähde: Forrester, 2007)
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Tuotteen soveltuvuuden sähköiseen kauppaan määrittävät toisaalta tuotteen logistiset
kustannukset suhteessa tuotteen hintaan ja toisaalta tiedon hankinnan ja vertailun sekä
valinnan helppous.
Parhaiten sähköiseen kauppaan soveltuvat tuotteet, jotka voidaan kuljettaa sähköisesti
bitteinä ja joiden valinta on yksiselitteistä ja helppoa, kuten esimerkiksi matkaliput.
Huonoiten sähköiseen kauppaan soveltuvat esimerkiksi ruoka ja päivittäistavaratuotteet,
joiden hinnat ovat alhaiset, joiden logistiikka on kallista ja haastavaa ja toisaalta joiden
valitseminen verkkokaupan kautta ei ole välttämättä yksiselitteistä (vrt. esimerkiksi
banaanien kypsyysaste).
Korkea
Ruoka,
päivittäistavara
-tuotteet
Logistinen
kustannus
suhteessa
tuotteen
hintaan

Liput, matkat
Matala
Yksiselitteinen

Moniselitteinen
Tuotteen valinta

Kuva 27. Eri tuoteryhmien soveltuvuus sähköiseen kaupankäyntiin.

Myös päivittäistavaratuotteet ovat kuitenkin siirtymässä sähköiseen kauppaan, niiden
merkitys ostoskorissa on kaikkein suurin ja sähköisen kaupan edut ovat ilmeiset.
Englantilaisen Tescon menestys viitoittaa tietä myös suomalaisille toimijoille. Tescon
sähköinen ruoan myynti oli jo 1,8 miljardia euroa vuonna 2006.
Kaikkein kovimmin sähköinen kauppa vaikuttaa musiikki-, ja elokuva- sekä pelimyyntiin.
Ne voidaan kaupata esimerkiksi iTunesista pelkkinä bitteinä. Myös suomalainen
erikoistavarakauppa on haasteiden edessä. Miten vastataan keski-eurooppalaisten
verkkokauppojen hintakilpailuun? Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistyksen
mukaan vuonna 2006 suomalaisen verkkokaupan arvo oli 3,3 miljardia euroa, samalla
suomalaiset ostivat internetistä ulkomailta jo 900 miljoonalla eurolla. Vertailun vuoksi
suomalaisen erikoiskaupan myynti oli 15 miljardia euroa vuonna 2005. Ulkomaisten
nettikauppojen kilpailu on siis hyvin merkittävää.
Toisaalta tämäkin haastava kehitys on nähtävä mahdollisuutena – myös Suomesta on
mahdollista myydä uniikkeja tuotteita suoraan ympäri maapalloa. Internet tarjoaa
erityisesti pk-yrityksille mahdollisuuden rakentaa osaamis- ja myyntiverkostoja ja päästä
osaksi kansainvälistä arvoketjua.
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Palvelut
Sähköisen maailman kehittyminen, kommunikaatio, ryhmäviestintä, edulliset nettipuhelut
ja videoneuvottelut mahdollistavat myös yhä useampien palvelujen tuottamisen fyysisesti
paikasta riippumatta. On selvää, että monia palveluita, kuten siivousta tai rakentamista, ei
voida helposti siirtää, mutta vastaavasti esimerkiksi reskontran hoito ja ohjelmointi sekä
suunnittelutyö onnistuvat missä päin maapalloa tahansa. Näiden siirtymisessä ulkomaille
ratkaiseekin sitten suomalaisen työn lisäarvo, laatu ja tuottavuus suhteessa kustannuksiin.
Monia yksinkertaisia sähköistettäviä rutiinitehtäviä kannattaa siirtää alhaisemman
kustannustason maihin, koska silloin suomalaiset resurssit vapautuvat paremmin tuottaviin
tehtäviin. Kannattaa keskittyä laadukkaisiin erityispalveluihin, joiden tuottamasta
lisäarvosta ollaan valmiita maksamaan. Oleellista on huipputason osaamisen ja toisaalta
hyvän osaamis-hinta –suhteen saavuttaminen luovissa, suunnittelevissa ja analysoivissa
tehtävissä.
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Palvelun arvo
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neuvottelu
Rakentaminen

Asiantuntijatehtävät

Rutiinit
standarditehtävät

Puhelinmyynti
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Fyysisyyden arvo / paikkasidonnaisuus

Kuva 28. Palveluiden ryhmittely palvelun tuottaman arvon ja fyysisyyden arvon tai
paikkasidonnaisuuden suhteen.

On hyvä myös huomata, että kun arvioidaan fyysisyyden arvoa tai sitä, miten helppoa työ
on siirtää pois, ei maailma ole mustavalkoinen. Osassa työtehtävistä, kuten
puhelinpalvelut, kieliraja asettaa maksimietäisyyden palvelutuotannon siirrolle. Osassa
tehtävistä myös fyysinen läsnäolo ja tapaamiset saattavat olla osittain tarpeen ja tällöin
työtä ei voida niin helposti siirtää maapallon toiselle puolelle.

6.3.

Regulaattorin haasteet

Säädelty ja luvanvarainen liiketoiminta
Sähköistymisen myötä säädeltyjä palveluita tullaan tarjoamaan myös globaalisti.
Esimerkiksi vedonlyönnin rajoittaminen lainsäädännöllä ei pitkällä tähtäimellä ole
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mahdollista. Uudenlaiset toimintatavat aiheuttavat haasteita regulaattorille, sillä perinteisiä
huutokaupan, vedonlyönnin, arvopaperikaupan ja vastaavia toimintatapoja yhdistelevät
palvelut eivät lainsäädännöllisesti asetu välttämättä puhtaasti totuttuihin raameihin.
Esimerkki tällaisesta lainsäädännön rajamailla liikkuvasta palvelusta on ruotsalainen
Bidster, joka tarjoaa huutokauppapalvelua, jossa on kuitenkin paljon arpajaismaisia
piirteitä. Kuluttajatavaroiden globaali saatavuus luo haasteita kuluttajan suojaan sekä
alueellisesti kiellettyjen tuotteiden ja palveluiden valvontaan.
Verotukselliset haasteet
Virtuaalisissa maailmoissa ja internetin yli yhteisöllisesti tehtävän työn maksut voidaan
toteuttaa rahan lisäksi erilaisilla vastapalveluksilla tai rahankaltaisilla hyödykkeillä. Myös
rahaliikenteen valvonta virtuaalisesti tehtävästä työstä on haasteellista, sillä työnantaja voi
olla yhtä hyvin intialainen kuin suomalainenkin. Esimerkiksi korkeatasoinen
kielenkääntöpalvelu, jossa asiantuntijat voivat saada merkittäviä palkkioita internetin yli
toteutettavasta palvelusta, on jo mahdollista.
Tekijänoikeudet
Tekijänoikeudet ja lainsäädäntö ovat regulaattoreille haaste sähköisessä maailmassa.
Sähköistä liiketoimintaa voidaan tehdä missä päin maailmaa tahansa eikä myöskään oman
maan kansalaisia voida estää käyttämästä laitonta materiaalia. Jos yhden maan
lainsäädäntö on liian tiukka, siirtyvät sekä palvelun tuottajat että käyttäjät operoimaan
sallivammista maista käsin.
Vaikka lainsäädäntö pyritään rakentamaan ”teknologianeutraaliksi”, teknologinen kehitys
tuottaa jatkuvasti tilanteita, joissa pelisäännöt eivät ole selvät. Esimerkiksi tekijänoikeuksia
omaavat tahot näkevät uuden teknologian usein uhkana ja pyrkivät kieltämään koko
teknologian sen sijaan että pohtisivat, miten liiketoimintaa ja tekijänoikeuksien valvontaa
tulisi tehdä uudessa tilanteessa. Tilanteesta tekee haastavan se, että tällöin kuluttajansuoja
saattaa kärsiä tekijänoikeuksien kustannuksella.
Tietoturva ja tietosuoja
Sitä mukaa, kun yhä suurempi osa liiketoimintaa, viestintää ja ihmisten elämää kytkeytyy
internetiin, tietoturvariskien merkitys ja todennäköisyys kasvavat. Internet on perusteiltaan
hyvin avoin verkko ja perinteisesti suljettujen verkkojen avautuminen internetiin tuo myös
lisätarpeita tietoturvalle. Toimiva tietoturva onkin sähköisen maailman perusedellytys.
Kun käyttäjät ovat siirtyneet käyttämään internet-palveluja ja sähköistä asiointia, heistä jää
yhä enemmän ja paremmin personoivia jälkiä Internetiin. Tallennuskapasiteetin,
tietokonetehon ja menetelmien kehittyminen on vastaavasti mahdollistanut yhä pidemmälle
menevän analysoinnin. Tämän kehityksen myötä myös yksityisyyden suoja saattaa joutua
uhatuksi.
Esimerkiksi Googlen tai vastaavien toimijoiden vahvistuva asema Internetin
portinvartijana ja tiedon välittäjänä ja osaaminen analysoinnista voivat potentiaalisesti olla
uhkatekijöitä. Google pyrkii toimimaan korostetun avoimesti, mutta esimerkiksi EU on
asettanut rajoituksia Googlen tallentamien tietojen säilytysajalle.
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Ihmisten mieltymykset, käyttäytyminen ja kuluttaminen on arvokasta tietoa monille
yritystahoille. Parhaimmillaan myös kuluttajat saavat parempaa palvelua tai etuja ja ovat
siksi halukkaita luovuttamaankin tietoja. Suomen regulaattorien tulee seurata kehitystä
tarkasti ja valvoa mm. ettei käyttäjän antamaa lupaa personointiin käytetä yksityisyyden
suojaa loukkaavasti.
Toisaalta palveluiden kehitystä ei tulisi kategorisesti estää yksityisyyden suojaan vedoten.
Esimerkiksi Suomessa sähköinen potilasrekisteri on ollut suunnittelussa 10 vuotta ja
viivästynyt merkittävästi alkuperäisestä aikataulusta mm. tietoturvan ja yksityisyyden
suojan ylikorostamisesta johtuen, vaikka järjestelmän edut ovat kiistattomat.
Suomalaisten regulaattoreiden mahdollisuudet vaikuttaa vähenevät sitä mukaa kun
suomalaiset siirtyvät käyttämään globaaleja palveluita. Käytännössä toimenpiteet on
tehtävä kansainvälisellä tasolla, jotta niillä olisi vaikutusta. Kotimaisten yritysten kannalta
on tärkeää, että suomalainen regulaatio on samalla tasolla kuin kansainvälinen, eli ei suotta
rajoita toimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi telesektorin käyttäjätietojen hyödyntäminen
on tällä hetkellä huomattavasti tiukemmin säädeltyä kuin internet-pohjaisissa vastaavissa
palveluissa.
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7. Liitteet
7.1. Case: Google
Google mission:
“to organize the world's information and
make it universally accessible and
useful”
– järjestää maailman kaikki tieto
saataville kaikkialla, helppokäyttöisesti
Vuonna 1998 perustettu Google on nykyisen internet-talouden ikoni, joka toimii internetin
kehityksen suunnannäyttäjänä. Google on kasvanut lyhyen historiansa aikana erääksi
maailman arvokkaimmista yrityksistä, ja sen tekoja seurataan tarkasti.
Palvelut
Google aloitti tarjoamalla pelkkää hakukonetta – ilman minkäänlaisia lisäpalveluita. Vielä
tänäkin päivänä hakukone on Googlen vahvin palvelu, se toi 89% Googlen palveluiden
käytöstä vielä 2006 [Hitwise]. Nykyisin Google tarjoaa kuitenkin laajan valikoiman
palveluita, jotka liittyvät tiedon hakuun, vaikkakin osa vain sivuaa perinteistä hakukonetta.
Nämä palvelut ovat syntyneet Googlen internet-hakukoneen noustua markkinajohtajaksi –
Google on lisännyt palveluiden määrää jatkaakseen vahvaa kasvuaan. Esimerkkejä uusista
palveluista ovat Google News, Gmail – sähköposti, Google Maps-karttahaku,
Työpöytähaku sekä Googlen toimisto-ohjelmat, jotka kaikki ovat sekä kilpailleet olemassa
olevien ohjelmistojen kanssa, että parantaneet Googlen asemaa tiedon jäsentäjänä. Yhteistä
kaikille palveluille on se, että ne ovat automatisoituja – esimerkiksi uutispalvelu ei vaadi
ihmisiä toimittamaan uutisia, vaan se valikoi ja kokoaa uutisia maailman uutispalveluista.
Tästä syystä Google on kyennyt nousemaan myös erääksi maailman kannattavimmista
yrityksistä.
Tulevaisuudessa Google haluaa toimia porttina tai portinvartijana kaikkeen tietoon
maailmassa – erityisesti kuluttaja-asiakkaille, mutta myös yrityksissä. Viimeaikaiset
panostukset mobiiliin ovat viitanneet siihen, että Google pyrkii tekemään tiedonhaun
matkapuhelimen välityksellä vähintään yhtä helpoksi kuin internet-haku on. Tästä syystä
Google on panostanut mm. puheentunnistukseen sekä tyypillisimpien hakujen
tunnistamiseen ja palveluiden tarjoamiseen niihin – esimerkiksi haulla ”weather Helsinki”
saa suoraan kolmen päivän sääennusteen Helsinkiin, ennen perinteisiä hakutuloksia. Tämä
on toimiva tapa hakea tietoa matkapuhelimesta, sillä hakutulosten pitää olla tarkempia
jottei käyttäjä joudu erikseen valitsemaan listasta vaihtoehtoja. Yrityspuolella vastaavat
hakupalvelut tulevat olemaan maksullisia, mutta sama teknologia tullaan todennäköisesti
viemään yritysohjelmistojen käyttäjien saataville esimerkiksi dokumenttien hakua varten.
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Kilpailu
Vuonna 2000 aloittanut hakukone on osoittautunut hakukonekilpailussa hämmästyttävän
menestyksekkääksi. Kun Google aloitti, oli internetin hakukonekilpailu kiivaimmillaan,
mm. Yahoo!, Lycos, Altavista, HotBot, MSN, AskJeeves ja Infoseek olivat miljoonien
dollarien rahoituksella saavuttaneet merkittävän osan markkinoista. Googlen
yksinkertainen käyttöliittymä ja luotettavat tulokset muuttivat kuitenkin markkina-asemat
erityisesti Euroopassa ja Aasiassa muutamassa vuodessa Googlen eduksi.
Mielenkiintoista on, että vielä toistaiseksi Googlen monopoliasemaa ei ole
kyseenalaistettu, vaan Googlen uusia palveluita ja yritysostoja kehutaan ja niistä
uutisoidaan positiivisesti. Esimerkiksi Microsoft on yhä ahtaalla käyttöjärjestelmän
antitrust-syytteiden vuoksi myös internet-toiminnassaan. Toisaalta Google on jo
Microsoftia merkittävämpi kilpailija niin perinteisille ohjelmistoalan yrityksille kuin
media-alalle, kirjastoille, mainostoimistoille ja teleyhtiöille. Google uhkaa kaikkia
toimialoja joilla käsitellään tietoa tai mainoksia. Merkittävää kilpailua Google kohtaa
lähinnä Microsoftilta, joka on kohdistanut valtavia resurssejaan rakentamaan Googlen
kanssa kilpailevia palveluita niin internetiin kuin mobiilipuolelle. Toisaalta Microsoft
pyrkii varautumaan Googlen hyökkäykseen toimisto-ohjelma markkinoille, jonne Google
on juuri julkaissut tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistot.
Tänä päivänä Googlen hakukoneen markkinaosuus on Euroopassa ja Aasiassa keskimäärin
yli 60%, joissain maissa jopa 90% (esim. Suomi). Yhdysvalloissa Googlen markkinaosuus
on pienin, n. 40%. Tämä johtuu vahvasta kilpailusta, Yhdysvalloissa erityisesti Yahoo! on
kova kilpailija 25% markkinaosuudellaan. [Hitwise, Nielsen Netratings]
Mobiilipuolella Google tulee olemaan jopa vahvempi kuin internetissä; Googlen edellä
mainitut, mobiilipuolelle optimoidut hakupalvelut ovat kilpailijoita selvästi edellä.
Googlen hakukäyttöliittymän toimivuus sekä tunnettuus johtanevatkin lopulta siihen, että
tulevaisuudessa lähes jokaisesta mobiililaitteesta löytyy Googlen haku, joko esiasennettuna
tai käyttäjien siihen itse asentamina. Erityisesti Suomessa Google on vahvoilla, sillä täällä
ei ole vahvoja kilpailijoita.
Ansainta
Google myy yrityksille näkyvyyttä, yritykset maksavat siitä, että heidän palvelunsa näkyy
paremmin kuin muut. Google myy mainoksia myös ulkopuolisille internet-sivuille, jolloin
Google ottaa osan mainostulosta, mutta merkittävä osa tuloista menee myös mainostavalle
sivulle.
Googlen mainostuskone, AdWords, osaa kohdistaa mainontaa erittäin hyvin käyttäjille.
Tämä perustuu käyttäjistä kerättävään tietoon, jota Google voi käyttää yhdessä
hakusanojen kanssa suositusten ja mainonnan kohdistamiseen. Tyypillisesti käyttäjät myös
hyötyvät hakukoneen oppimisesta – seurattuaan käyttäjää riittävän kauan, Google osaa
tarjota myös paremmin kohdistettuja palveluita, ei vain mainoksia. Tästä syystä Googlen
keräämät tiedot eivät ole herättäneet tähän mennessä suurta vastarintaa.
Tulevaisuudessa Google on laajentamassa mainosmyyntiään hakusanamainosten lisäksi
kadunvarsimainoksiin, radio- ja tv-mainoksiin sekä internetin bannerimainoksiin. Nämä
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mainospaikat tulevat hyödyntämään Googlen mainos- ja hakukoneosaamista, mutta
nähtäväksi jää kuinka merkittäväksi osaksi liiketoimintaa ne tulevat muodostumaan.
Mainosten lisäksi Google on alkanut myydä erilaisia yritysohjelmistoja sekä lisäpalveluita
hakukoneen oheen. Googlen valikoimista löytyy yritysten oman verkon hakukone,
työpöytähaku, toimisto-ohjelmisto –paketti, levytilan vuokrausta, jne. Näiden maksullisten
palveluiden osuus liiketoiminnasta tulee kasvamaan, sillä esim. toimisto-ohjelmissa
Google on vasta aloittanut kilpailun.
Erikoistuneet
hakupalvelut

Uudet hakupalvelut mobiilissa
ja äänikäyttöliittymällä

Internet-ohjelmistot
yrityksille ja kuluttajille

Työpöytäohjelmat
Yhteisöt ja tiedostonjakopalvelut
3. Osapuolille tarjottavat
alustapalvelut

Kuva 29. Googlen palvelutarjotin sisältää jo ”lähes kaiken”.
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7.2. Tarkastellut palvelumallit
Välittäjämalli
USA

USA
Amazon –
”Pro Merchant Seller”

eBay

USA
CarsDirect

USA
Craigslist

Huutokauppa
• Verkkohuutokaupan
pioneeri
• Suurimmat tarjoaja- ja
ostajamäärät takaavat
houkuttelevuuden ja
etuaseman kilpailijoihin
nähden
• Huutokauppamallia
kehitetty myös
tarjoamalla luotettava
kauppapaikka ja
kansainväliset
maksujärjestelmät
• Tulot useista eri
maksuista ostajilta ja
myyjiltä

Markkinapaikan
mahdollistaminen
• Laajentaa valikoimaansa
tarjoamalla
kaupankäyntialustansa
myös pienemmille
kauppiaille
• Amazon voi keskittyä itse
edelleen valittuihin
nimikkeisiin
• Se saa tuloja riskittömästi
laskuttamalla kauppiaita
kiinteällä ja
volyymipohjaisella
korvauksella
• Pienet kauppiaat hyötyvät
Amazonin suurista
asiakasvolyymeista, sekä
valmiista kaupankäyntijärjestelmistä
• Kauppiaiden on
sitouduttava selkeisiin
sääntöihin

Kuluttajaostajien
välittäminen
• USA:ssa mm. CarsDirect
mahdollistaa kuluttajalle
autokauppiaitten
kilpailutuksen.
• Potentiaaliseen ostajaan
otetaan ensin yhteyttä –
CarsDirect ottaa ostajan
toiveet vastaan ja
kilpailuttaa joko
autovalmistajan suoraan
tai vain ostajan toiveiden
mukaiset muut diilerit.
• Kuluttaja voi myös ostaa
palvelun kautta käytetyn
auton tai laittaa oman
käytetyn auton myyntiin.
• Tällainen toiminta
haastaa perinteisen hyvin
valmistajavetoisen
autokauppa- ja
huoltomallin.

Luokitellut
• Säätiön omistama
Craigslist on USAn 9.
käytetyin verkkopalvelu
• Se tarjoaa ilmaiset
luokitellut ilmoitukset
(työpaikka, asunnot,
palvelut, tavarat, jne.) ja
keskustelufoorumit.
• Craigslist ottaa rahaa
vain työpaikkailmoituksista, muut
ilmoitukset ovat ilmaisia.
• Olennaista on houkutella
mahdollisimman suuri
määrä potentiaalisia
ostajia ja sitä kautta
tarjoajia palveluun.
• Paikallisuudella on lisäksi
suuri merkitys, koska
useat palvelut tarjotaan
paikallisesti.

Seuraavat askeleet:
• PayPal & Skype
• Helpommat
kaupankäyntitavat mm
mobiili
• e-kaupparatkaisut
yrittäjille

Seuraavat askeleet:
• Lisää työkaluja
pienemmille kauppiaille

Seuraavat askeleet:
• Laajentuminen edelleen
USAssa.
• Autokauppa keskittyy
edelleen suuriin
toimijoihin ja pienempiin
erikoistuneisiin
toimijoihin

Seuraavat askeleet:
• eBay yhteistyön
laajentaminen ja
kansainvälistyminen
• Haasteena ei-kaupallisen
mallin resurssit

Iso-Britannia
Cheap Flights

Suomi
Oikotie

Suomi
Igglo

Suomi
EQ

Igglo

Lentomatkojen välitys
• Välittää isoja volyymejä
matkoja, jotka jaotellaan
hinnan mukaan
• Erilaisia työkaluja
tarjousten ilmoittamiseen
yms.
• Ei mitään kovin
innovatiivista

Usean artikkelin
paikallinen välitys
• Yhdestä paikasta suuri
määrä välitettäviä
tuotteita ja palveluita
”keltaiset sivut” –tyyliin,
ml. asunnot, autot,
työpaikat, matkat,
koulutus
• Eri hintaisia
ilmoitusluokkia
• Hyödyntää vahvaa
paikallista asemaa
printtimediassa
verkkopalvelun
sisäänheittäjänä

Asunnonvälitys
• Verkkoa hyödyntävä
asiakashankinta
mahdollistaa kilpailijoita
pienemmät
välityspalkkiot
• Tarjoaa uusia käyttäjien
itsensä luomia työkaluja
asunnon välittämiseen,
mm. asuntoalueiden
kuvaukset
• Hiljainen myynti osana
asiakashankintaa
• Käyttäjällä on
mahdollisuus myydä itse
asuntonsa
• Taustavoimina esim.
Mainostoimisto Taivas,
joka on tuotteistanut
muitakin uusia
konsepteja.

Online pankki
• eQ Pankki on Helsingin
Pörssin suurin
suomalainen
arvopaperinvälittäjä
• eQ pääsi vahvaan
asemaan
1) keskittymällä
tarjoamaan asiakkailleen
online-välitykseen
kehittyneitä työkaluja ja
2) tarjoamalla välitystä
kustannustehokkaasti,
minkä online välitys
mahdollisti
• Kuten E*Trade USAssa,
mutta keskittyi
tarjoamaan alueellisesti
räätälöityjä ratkaisuja
paikallisesti

Seuraavat askeleet:

Seuraavat askeleet:

Seuraavat askeleet:
• Kv. laajentuminen

Seuraavat askeleet:
• Mahdollinen
kansainvälistyminen
uusien omistajien myötä
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Iso-Britannia
Rightmove

Iso-Britannia
Autotrader

Espanja
Infojobs

Ruotsi
Jobbjakt

Asunnonvälitys
• Englannin suurimpien
kiinteistönvälittäjien
yhdessä perustama
Etuovi.comia vastaava
asunnonvälityspalvelu

Autojen välitys
• Käytettyjen autojen ostoa
ja myyntiä
• Uusia autoja,
autoliikkeitä, autojen
hintoja
• Tutkimuksia,
ominaisuusvertailuja,
testejä

Työn ja työntekijöiden
välitystä
• Espanjassa perustettu,
toimii lisäksi Italiassa ja
Mexicossa

Työn ja työntekijöiden
välitystä, huutokaupalla
• Ruotsissa
• Verkkohuutokaupan tavoin
toimiva Jobbjakt-sivusto
auttaa kotitalouksia ja
pienyrityksiä kilpailuttamaan
potentiaalista
aputyövoimaa.
• Työhuutokaupan
toimintaperiaate on
yksinkertainen: kun joku
havaitsee osaamistaan
kaivattavan, hän voi jättää
työsuorituksesta julkisen
tarjouksen. Näin sekä toiset
työn tarjoajat että
työsuorituksen ostaja voivat
vertailla tarjouksia
keskenään.

Seuraavat askeleet:

Seuraavat askeleet:

Seuraavat askeleet:

Seuraavat askeleet:
• Joutui Ruotsissa ayliikkeen hampaisiin,
mutta pyrkii levittämään
palveluitaan Ruotsissa

Saksa
Idealo

Kiina
Taobao

Etelä-Korea
G-market

Japani
PriceJapan

Webbikauppa
• Vahva tietotekniikkaan ja
elektroniikkaan keskittynyt
kaupan välittäjä Saksassa
• Tiedot tuotteista, niiden
keskihinnat ja käyttäjien
suositukset eri
verkkokauppojen palvelusta

E-kauppapaikka Kiinassa
• Aasian suurin sähköinen
kauppapaikka
• Yli 30 miljoonaa
rekisteröitynyttä
kaupankävijää
• Amazonin ja eBayn
risteytys
• Merkittävä osa
kaupankäynnistä
mobiilipalvelun kautta

E-kauppapaikka Koreassa
• Suuri ostoskeskus
internetissä
• Huutokauppamenettelyllä
toimiva sähköinen
kauppapaikka, jonka
tarjoajina lähinnä pkyritykset
• Toisin kuin Amazon, ei
ole erikoistunut
varastointiin ja
logistiikkaan
• Hyödyntää yhteisöjä mm.
tuotevertailuissa sekä
käyttämällä pk-yrityksiä
tarjoajina, jotka voivat
räätälöidä oman
kauppapaikkansa
asiakaskuntansa tarpeita
vastaavaksi

Rajat ylittävä kauppa
• Japanilainen kauppa, joka
myy elektroniikkaa
Japanista Europpaan ja
USA:han
• Ajatuksena on, että
Japanin halvat hinnat ja
uusimmat tuotteet
houkuttelevat ihmiset
kauppaan
• PriceJapan ottaa pienen
välityspalkkion siitä, että
se hoitaa tilaukset,
tarvittavat asiakirjat ja
toimitukset sekä
ohjeistaa tulleissa

Seuraavat askeleet:

Seuraavat askeleet:

Seuraavat askeleet:
• Muut valmistusklustereiltaan kehittyneet
Aasian maat

Seuraavat askeleet:
• Vastaava malli voisi
toimia hyvin Euroopassa,
miksei muissakin maissa
• Todennäköisesti konsepti
leviää maailmalle
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Kauppiasmalli
USA
Wal-Mart

USA

USA
Amazon

Lands’End

USA
Apple iTunes

Kivijalkakauppa
• Wal-Mart Stores on USAn
suurin vähittäismyyntiin
keskittynyt kauppaketju.
• Alihankkijat ja
tavarantoimittajat ovat
liittyneet yhteisiin
sähköisiin
tietojärjestelmiin
• Tuonut myös oman
verkkokaupan
hyödyntäen operatiivista
tehokkuuttaan
• Laajentanut sähköistä
kauppaansa mm.
musiikin ja videoiden
myymiseen iTunesin
tyyliin
• Tarjoaa myös
suoramyyjille näkyvyyttä
niin kivijalkamyymälöissä
kuin internetkaupassa,
esim. Dell Computers

Katalogikauppa
• Siirtynyt aikaisessa
vaiheessa Internettiin
hyödyntäen sen
ominaisuuksia – ei vain
kopioimalla samaa
katalogimallia edelleen.
• Lands´End myy
hyvätasoisia vaatteita,
jotka asiakas voi itse
pitkälle räätälöidä
tarpeensa mukaan.
• Hyödyntänyt räätälöitäviä
palveluita
yritysasiakkaille, jotka
voivat toteuttaa yrityksen
omat asut tai lahjat
logoineen
verkkokaupparatkaisun
kautta.

Virtuaalikauppa
• Verkkokaupan pioneeri,
joka aloitti kirjakauppana
mutta nykyisin tarjoaa
kaikkiaan 40 eri
tuoteluokkaa, kirjoista
koruihin
• Erittäin kehittyneet
sähköisen kaupan
ohjelmistot,
maksujärjestelmät ja
käyttäjäkohtaiset
suositukset
• Toimii myös
hintaseurantana – monen
maan Amazon tarjoaa
hintatietoja myös muista
samaa tuotetta myyvistä
liikkeistä
• Tarjoaa kauppapaikkaa ja
maksuratkaisua (1-Click)
myös muille pienemmille
verkkokauppiaille.

Sähköisten tuotteiden
kauppa
• Sähköisten sisältöjen
laillisen verkkokaupan
edelläkävijä
• Aloitti musiikilla, mutta
tarjoaa myös
radiolähetyksiä, sähköisiä
kirjoja ja elokuvia
• Onnistumisen keskeisinä
tekijöinä ovat olleet
musiikkisoitinten (iPod)
suosio sekä koko kuluttajan
arvoketjun
käyttäjäystävällinen
tarjoaminen:
-verkkokauppa,
-ilmainen iTunes
hallintaohjelma, sekä
-erilaiset omat päätelaitteet
• Ansainta laitemyynnistä
sekä yksittäisten sisältöjen
ostoista

Seuraavat askeleet:
• Lisää ratkaisuja muille
verkkokauppiaille
• Oman verkkokaupan
kehitys, esim. sähköiset
sisällöt

Seuraavat askeleet:
• Yhä pidemmälle viety
räätälöityjen tuotteden
myynti, esim. omalla
printillä olevat paidat
• Maantieteellinen
laajentuminen

Seuraavat askeleet:
• Kumppanuusmallit
• Sähköiset sisällöt
• Maantieteellinen
laajentuminen

Seuraavat askeleet:
• Päätelaitteet:
-Apple iTV sisältöjen
yhdistämiseksi TV:hen
-iPhone Puhelin sisältöjen
yhdistämiseksi
matkaviestimiin

Suomi
Verkkokauppa

Suomi
Musiikkilataamo

Iso-Britannia
Tesco

Iso-Britannia
Argos

Paikallinen ITC
verkkokauppa
• Kasvanut voimakkaasti
alueellisena tietotekniikan
ja viihde-elektroniikan
online vähittäismyyjänä
• Perustanut lisäksi kaksi
kivijalkamyymälää
• Tavaraa ei juurikaan
varastoida
• Yrityksellä on
edustamiensa lisäksi
omia tuotemerkkejä
• Verkkokauppa.com otti
ensimmäisenä Suomessa
käyttöön sähköiset ja
reaaliaikaiset hintalaput
• Kuten Amazon (USA) tai
Pixmania (ES), mutta
keskittyi tarjoamaan
alueellisesti räätälöityjä
ratkaisuja paikallisesti

Paikallinen sähköisen
musiikin latauspalvelu
• Helsingin Sanomien oma
sähköisen musiikin
latauspalvelu
• Hyödyntää vahvaa
paikallista mediayhtiön
tunnettuuttaan
• Paikallinen räätälöinti
• Laaja suomalaisen
musiikin tarjonta
• Paikalliset maksutavat,
mm. verkkopankit,
paikallisesti R-kioskilla
myytävät voyagerostosetelit
• Haasteena pienempi
neuvotteluvoima sisällön
omistajiin

Vähittäiskauppa
• Tesco on UK:n suurin, jolla
on yli 30% markkinaosuus
ja liikevaihto 62 miljardia
euroa (ollen maailman 3.
suurin (Wal-martilla 260
miljardia)
• Hyvin monipuolinen ja
kattava kauppa-, palvelu- ja
tuotevalikoima, myy mm.
Vaatteita, elektroniikkaa,
luottoja, musiikkia ja
elokuvia
• Tesco.com-palvelua
hyödynnetään hyvin
voimakkaasti
• Tuotteita saa netin kautta
kotiin tai poimittua kaupasta
• Nettiruoan myynti jo 1,8
miljardia € (Suomen koko
pt-myynti 10 miljardia €)

Tilaa- ja poimi myymälä
• Argos on
vähittäiskauppaketju,
jonka toiminta perustuu
tilaamiseen ja
poimimiseen.
• Asiakkaat eivät pääse
liikkeessä poimintatiskiä
pidemmälle.
• Tämän ansiosta
myymälätilat ovat hyvin
tehokkaita varastoja,
minkä ansiosta
logistiikkakulut ovat
alhaisemmat ja hinnat
voidaan pitää hiukan
edullisempina

Seuraavat askeleet:
• Kv ja kivijalka?

Seuraavat askeleet:

Seuraavat askeleet:
• Tesco jatkaa voimakasta
kansainvälistymään ja
panostaa nettikanavaan
ja monipuolistuviin
palveluihin

Seuraavat askeleet:
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Vuokrausmalli
Japani
Rakuten

Valmistajan suoramyynti

USA
Netflix

USA
Dell

Suomi
Erätukku

Verkkokauppa, joka myy
blogien kautta
• Japanin suurin
verkkokauppa
• Käyttää blogeja tärkeänä
mainoskanavana, jo 1/3
Rakutenista ostetuista
tuotteista ostetaan
blogisuosituksen mukaan
ja blogeissa olevista
”minikaupoista”
• Blogien pitäjät ja
verkkosivujen pitäjät
saavat osuuden heidän
omille sivuille upotettujen
”mini-Rakutenien”
myynnistä

Fyysinen sisältö
• Tarjoaa fyysisten DVDlevyjen kiinteähintaista
vuokrausta internetin
kautta.
• Kuluttaja voi vuokrata
tietyn määrän DVDelokuvia katsottavaksi
kotiin, jotka
logistiikkayritys tuo ja vie
ilman lisäkustannuksia.
• Malli vaatii kuitenkin
toimiakseen erittäin
kilpailukykyisiä ja nopeita
logistiikkapalveluita.

Laitteiden suoramyynti
• Tietokoneiden
suoramyynnin
edelläkävijä
• Ostaja voi räätälöidä ja
tilata PC:n verkosta ilman
välikäsiä. Dell saa rahat
jo ennen toimitusta
• Laajentanut myös
kivijalkamyymälöihin,
mikä on ollut helpompaa
kuin useilla kilpailijoilla
toiseen suuntaan johtuen
kanavakonfliktista

Erätuotteiden
suunnittelija ja myyjä
• Suunnittelee itse
paikallisiin olosuhteisiin
soveltuvat asusteet
laadukkaista
materiaaleista
• Ulkoistanut suuren osan
arvoketjua ml.
tuotannon, kuljetuksen,
varastoinnin, sähköisen
kauppapaikkaratkaisun
• Loppuasiakaslupauksena
laadukkaat tuotteet ilman
myyntiportaan välikäsiä
• Lanseerannut myös oman
kivijalkamyymälän

Seuraavat askeleet:
• Rakuten pyrkii
maailmanlaajuisesti
merkittäväksi toimijaksi –
kilpailu Amazonin kanssa

Seuraavat askeleet:
• Panostus kokonaan
sähköiseen
elokuvasisällön
jakamiseen

Seuraavat askeleet:
• Tuotteiden
myyntikanavien
erikoistuminen:
välittäjien käyttäminen
myynnissä high-end
-tuotteiden kohdalla

Seuraavat askeleet:
• Kansainvälistymisen
laajentuminen
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Hakupalvelut, portaalit ja vertailut
USA
Priceline

USA
Google

USA
Yahoo!

Hintaseuranta
• Hintaseuranta on tullut
vahvasti mukaan
erityisesti uusien, hieman
arvokkaampien
merkkituotteiden
kauppaan.
• Ostaja, joka tietää jo
etukäteen tarpeensa, voi
vertailla hintoja ja
kauppiaiden
luotettavuutta etukäteen.
• Palvelu saa osansa
toteutuneesta myynnistä
tai vaihtoehtoisesti myy
näkyvyyttä palvelussa.
• Hintaseuranta edistää
kilpailua ja hyödyttää
tehokkaimpia toimijoita.

Hakupalvelut
• Hakutoiminnan
ylivoimainen
markkinajohtaja
• Yritykset maksavat siitä,
että heidän palvelunsa
näkyy paremmin kuin
muut. Myös muut
Internet-sivustot, jotka
ottavat Google-mainoksia
saavat osan tuloista.
• Kerää käyttäjistä tietoja,
joita se käyttää edelleen
suositusten ja mainonnan
kohdistamiseen
• Tarjoaa suurta määrää
palveluita ilmaiseksi
(mainosrahoitteisesti)
kuluttajille, kiinnostavina
uutuuksina mm. toimistoohjelmistoja

Portaalit
• Maailman merkittävin
internet-portaali ja
Yhdysvaltain suosituin
internet-sivusto
• Saavuttaa suuria
käyttäjämassoja laajalla
sisältövalikoimalla ja
linkkitietokannalla
• Myyvät mainoksia ja
laskuttavat linkityksistä
• Kuten Google tarjoaa
suurta määrää palveluita
ilmaiseksi
(mainosrahoitteisesti)
kuluttajille. Kiinnostavia
mm. personoitu portaali,
Answers kysely ja Yahoo
Finance

Seuraavat askeleet:
• Voidaan tarjota vastaavia
ominaisuuksia suurille
portaaleille ja osaksi
kauppapaikkojen
toiminnallisuutta

Seuraavat askeleet:
• Toimisto-ohjelmistojen
aktiivinen kehitys
• Yritysostot ja niiden
(YouTube, DoubleClick, jne.)
integrointi nykypalveluihin
• Mobiili

Seuraavat askeleet:
• Yritysostot ja fuusiot
• Käyttäjäkohtainen
personointi
• Vahvasti mukana myös
mobiilissa

Ruotsi
Prisjakt

Iso-Britannia
Kelkoo

Suomi
Vertaa.fi

Paikallinen hintavertailu
• Paljon kehittyneitä
työkaluja hintavertailuun,
mm. tuotteiden
ominaisuudet
valintakriteereinä,
hintojen kehitys ja kuvat
hyvin esillä
• Mukana yhteisöllisyys ja
tuotekohtaiset
käyttäjäkommentit
• Panostettu
käytettävyyteen
• Laajin määrä tuotteita
ruotsalaisille

Hintavertailu
• Euroopan johtava
hintavertailuportaali
• Useita eri kieliversioita
• Yahoo omistaa ja on
integroitu Yahoon omaan
kaupparatkaisuun

Paikallinen hintavertailu
• Voidaan vertailla useita
tuotteita ja palveluita
elektroniikasta,
viihteeseen ja palveluihin
• Ansaita perustuu
kohdistettuihin
mainoksiin mm. Googlen
avulla
• Tuotteiden myyjiä
laskutetaan, kun
potentiaalinen ostaja
ohjautuu myyjän sivuille
CPC (cost per click)
periaatteella

Seuraavat askeleet:
• Kansainvälistyminen

Seuraavat askeleet:

Seuraavat askeleet:
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Kiina
Sina

Etelä-Korea
Naver

Kiina
Baidu

Kiinan 1. internet-portaali
• 230 miljoonaa käyttäjää
takaavat Sina-sivuston
ensimmäisen sijan
Kiinalaisten internetpalveluiden joukossa
• Sina on Yahoon tyylinen
portaali, josta löytyy
kaikkea uutisista ja
mediasisällöistä lähtien
aina erilaisiin yhteisöihin
ja web-kauppoihin asti
• Sina on hyvin vahvasti
mobiilipainotteinen,
kaikki uudet palvelut
tehdään ensisijaisesti
mobiilikäyttöön

Korean suosituin portaali
• Naver aloitti 1999 EteläKoreassa hakukoneella
• Erityishuomion ansaitsee
Junior Naver, joka on
erityisesti lapsille suunnattu
portaali, jossa on mm.
koulunkäyntiä helpottavia
toimintoja, yhteisö, pelejä,
tarinoita, vitsejä, jne.
• Aloituksen jälkeen Naver on
nopeasti laajentunut
kattamaan laajan
uutistarjonnan, sähköisen
kaupankäynnin, yhteisöjen,
jne. Yahoon kaltaisten
portaalipalveluiden
tarjoamisen
• Kaikkia palveluita käytetään
laajalti myös mobiilista

Kiinan suosituin
hakukone
• Googlea imitoiva
hakukone, joka on
saavuttanut laajan
suosion Kiinassa
• Erityispiirteenä
tekijänoikeuden alaisten
materiaalien (MP3,
videot) haku
• Kiinalaisille tehty
käyttöliittymä sopii
paikallisille hyvin

Seuraavat askeleet:
• Yhteistyösopimus
Googlen kanssa takaa
Googlelle laajan kiinalaisen käyttäjäkunnan ja
Sinalle mahdollisuuden
lisäpalveluihin

Seuraavat askeleet:
• Naver pyrkii
laajentumaan yhä
enemmän käyttäjien itse
tekemiin sisältöihin mm.
videoiden jakopalvelulla

Seuraavat askeleet:
• Jatkuva kilpailu Googlen
ja muiden maiden
tekijänoikeusviranomaisten kanssa

Personoitu palvelu
USA
Yahoo!
•

•

•

•

Maailman merkittävin
internet-portaali ja
Yhdysvaltain suosituin
internet-sivusto tarjoaa
asiakkailleen
mahdollisuuden
personoida palvelut
haluamakseen
Yahoo! tuottaa mm.
uutisia, sähköpostia,
videoita, jne., joista
asiakas voi valita
kiinnostavat palvelut
Yahoo! muistaa asiakkaan
toiveet ja ehdottaa myös
uusista palveluista vain
niitä, joista asiakas
saattaisi olla kiinnostunut
Ansainta perustuu
mainontaan

Seuraavat askeleet:
• Yahoo! pyrkii liittämään
palvelunsa aktiivisesti
mobiiliin, sillä mobiililaite
kulkee aina mukana ja
juuri personoidut palvelut
ovat niissä vahvoilla

USA
Pandora
•

•

•

•

Pandora on internetradio, joka oppii
asiakkaan suosiman
musiikin
Kun asiakas painaa
pitävänsä jostain
musiikkityypistä, tämän
tyyppistä musiikkia
pyritään jatkossa
soittamaan hänelle
useammin
Vastaavasti, mikäli
asiakas ei pidä jostain
kappaleesta, tätä
soitetaan hänelle jatkossa
harvemmin
Ansainta perustuu
musiikin lomaan
laitettaviin mainoksiin,
kuten perinteisissäkin
radioissa

Seuraavat askeleet:
• Pandoran tapaiset
palvelut kehittyvät
voimakkaasti musiikissa,
uutisissa ja internetkaupoissa

USA
Glass House project
•

•

•

•

Glass House project on
tyyppiesimerkki permission
marketingista – asiakas on
ilmoittanut kiinnostuksensa
vastaanottaa tietyn
tyyppistä mainontaa
Glass House on
pilvenpiirtäjä Denverissä,
josta kiinnostuneilta
asiakkailta kerättiin aluksi
luvat mainostukseen
Tämän jälkeen
kohderyhmälle markkinoitiin
kohdistetusti erilaisin
cocktail-tilaisuuksin,
virtuaaliesittelyin ja
videopätkin taloa
Lopputuloksena asunnon
ostajat olivat
tyytyväisempiä ja kaikki
asunnot saatiin myytyä
ennen talon valmistumista

Seuraavat askeleet:
• Asiakkaan ”toivoma”
mainonta yleistyy
erityisesti mobiililaitteissa,
missä perinteinen
mainonta ei luonnistu yhtä
hyvin kuin esim. lehdissä

Iso-Britannia
Blyk
•

•

•

Blyk on ex-nokialaisen
Pekka Alapietilän perustama
yritys, joka pyrkii
perustamaan uudenlaisen
mainostuksella tulonsa
tekevän teleoperaattorin
Käyttäjille puhelut ovat
ilmaisia, mutta heille tulee
kohdennettua mainontaa
Toiminta on tarkoitus
aloittaa Englannissa kesällä
2007

Seuraavat askeleet:
• Blyk on hyvin
mielenkiintoinen konsepti
ja jos se menestyy, voi
odottaa konseptin leviävän
nopeasti muuallekin
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Käyttäjien seuranta
USA
Hitwise
•

DoubleClick

Hitwise toimii yhteistyössä
Yhdysvaltalaisten
teleoperaattorien kanssa ja
kerää näiltä tiedon kaikesta
internet-liikenteestä
Vastineeksi tiedoista
operaattorit saavat
jalostetun tiedon
käyttöönsä
Hitwise tienaa myymällä yli
10 miljoonan käyttäjän
internet-käytön tietoja
mm. internet sivustoille ja
muille tutkimusyhtiöille
Hitwise tunnistaa erilaisten
nettisivujen
houkuttelevimmat osat,
käyttäjien profiilit,
liikkumisen sivustoilla, jne,
joiden avulla sivustoja
voidaan kehittää

•

•

•

USA

Seuraavat askeleet:
• Vastaavan muusta
käyttäytymisestä kerätyn
tiedon hyödyntäminen,
esim. teleliikenteestä
Skypessä tai keskusteluista
internetissä

•

•

•

•

DoubleClick tekee
työkaluja, joilla
internetyritykset voivat
kohdentaa internet-sivujen
bannerimainontaa
sivustojen kävijöiden
profiilien mukaan
Käytännössä DoubleClickin
ohjelmisto kerää tietoa
käyttäjien toiminnasta
internet-sivuilla ja pyrkii
tämän tiedon perusteella
kohdentamaan
bannerimainontaa
paremmin
DoubleClick myös hoitaa
internet-sivujen
bannerimainontaa
tarvittaessa
Ansainta tulee ohjelmistomyynnistä ja osuuksina
mainosmyynnistä

Seuraavat askeleet:
• Google osti DoubleClickin,
tavoitteena kasvattaa
liiketoimintaa yhdistämällä
DoubleClickin seurantatiedot
Googlen omaan
tietopankkiin

USA
Google
•

•

•

Joost

Google seuraa aktiivisesti
käyttäjiensä toimia
Googlen palveluissa
Tämän lisäksi Google
tarjoaa mille tahansa
internet-sivustolle
analysointipalvelua, joka
kerää tietoa näiden
palveluiden kävijöistä
Koottua tietoa käytetään
hakusanojen ohella
kohdentamaan mainontaa
tehokkaammin käyttäjille

Seuraavat askeleet:
• Google-DoubleClick
yhteistyö
• Työpöytäohjelmistojen
kautta tietoa kattavasti
myös tietokonekäytöstä
• Mobiili

---

Tiedon ja käyttäjien kokemusten jalostaminen
USA
Homepages
•

•

•

•
•

Homepages on ytimeltään
netissä toimiva
asunnonvälityspalvelu
Etuoven ja Oikotien
tapaan.
Homepages pyrkii
tarjoamaan hyvin
kattavat tiedot alueesta,
jolla asunto sijaitsee.
Alueesta näytetään
karttakuva, koulujen ja
palvelujen etäisyydet
listataan, kouluista
kerrotaan esimerkiksi
opettaja-oppilas –suhde
ja alueen tulo- ja
rikostilastot esitetään.
Käyttäjäkommentit
puuttuvat vielä.
Ansainta perustuu
mainontaan

Seuraavat askeleet:
• Homepagesin tapaiset,
laajalti eri tilastotietoja
yhteen aihealueeseen
yhdistävät palvelut tulevat
yleistymään, koska lisäarvo
on merkittävä.

USA
Edmunds
•

•

•

•

•

•

Uusien ja käytettyjen
autojen hankintaan ja
käyttöön opastava
palvelu
Edmunds kerää
autovalmistajilta ja
maahantuojilta
tietokannat autoista.
Edmunds kerää tiedot
autojen todellisista
myyntihinnoista, ”True
Market Value”
Käyttäjät voivat suositella
autoja ja lisäksi sivustolla
on laajat
keskustelufoorumit
Edmunds.com täydentää
konsernin
paperijulkaisuja
Ansainta perustuu
mainontaan

Seuraavat askeleet:
• Edmunds tarjoaa kaiken
tiedon autoilevan
Amerikan tarpeisiin.
Vastaavat yhden asian
tietopankit yleistyvät.

USA
Epinions
•

•

•

•

USA

Epinions on yksi lukuisista
Internetissä toimivista
tuotteiden, myymälöiden tai
palveluiden
suosittelupalveluista
Palveluissa on tyypillisesti
tuotetiedot, hintatiedot ja
ostopaikkoja
Palveluiden ydin perustuu
käyttäjien omakohtaisten
kokemusten jakamiseen ja
suosituksiin
Ansainta perustuu
mainontaan

Seuraavat askeleet:
• Erilaisia suosittelupalveluja on
jo nyt lukuisia. Käyttäjien
suosittelut ja ”ratingit” tulevat
osaksi yhä useampaa
palvelua.

•
•

•

•

Joost on uusi internet-tv
palvelu
Perusajatuksena on tarjota
tuoretta tv-sisältöä
käyttäjille ilmaiseksi, mutta
mainosten kanssa
Joost profiloi käyttäjiä ja
seuraa heidän toimintaansa
tv:n suhteen, minkä avulla
mainokset voidaan
kohdistaa tarkasti
Palvelu mahdollistaa myös
mm. chatin ohjelmaa
katsovien kesken sekä
muita uusia ominaisuuksia
tv:n katseluun

Seuraavat askeleet:
• Palvelu käynnistettiin kesällä
2007, tarkoitus laajentaa
toimintaa nopeasti
• Seuraavassa vaiheessa Joost
tarjonnee myös digiboksin
tapaisia Joost-tv-päätteitä
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Käyttäjien mielipiteiden kerääminen ja hyödyntäminen
USA

USA

USA

PetitionOnline

HSX

Digg

•

•
•

•
•

•

•

•

Vetoomus- ja addressi-listoja
on netissä useita.
Ideana on, että kuka tahansa
voi perustaa kampanjan
jonkin asian puolesta.
Samaa mieltä olevat ihmiset
voivat käydä kirjoittamassa
nimensä addressiin.
Merkittävät määrät
allekirjoituksia voivat saada
muutoksia aikaan.
(Esimerkkinä 7-päivää lehti ja
Lordi Suomessa, missä
suurella addressilla saatiin
muutkin lehdet luopumaan
Lordin kasvojen
paljastuksesta ja 7-päivää
pyytämään anteeksi
paljastusta)

•

•

•
•
Seuraavat askeleet:
• Vetoomuslistat ovat
mielenkiintoinen ilmiö ja
niiden merkitys
todennäköisesti lisääntyy. Ei
kuitenkaan merkittävää
liiketoimintaa.

Hollywood Stock Exhange
Ensimmäinen
ennakointipörssiyritys, joka
keskittyy Hollywoodelokuvien ja näyttelijöiden
menestyksen ennustamiseen.
Ennakointipörssi on
spekulatiivinen
markkinapaikka. Kauppaa
käydään osakkeilla, joiden
arvo on sidottu tiettyyn
tapahtumaan – esimerkiksi
presidentin valintaan – tai
muuttujaan, vaikkapa
kuukausimyyntiin.
Osakkeen hinta tulkitaan
ennusteeksi tapahtuman
toteutumisesta tai muuttujan
todennäköisestä arvosta.
Tavoitteena on ostaa halvalla
ja myydä voitolla.
Tulos on arvokasta tietoa.
Tulokset ovat olleet tarkkoja.

Seuraavat askeleet:
• Yhdysvalloissa lainsäädäntö
rajoittaa leviämistä, mutta
esimerkiksi irlantilainen
Intrade.com kattaa hyvin
erilaisia asioita ja tapahtumia.

•

•

•

Uutisten suosittelupalvelu
Käyttäjäkunta tekee tai
ehdottaa uusia uutisia
palveluun
Uutisia suositellaan julkaisun
jälkeen, mikä mahdollistaa
joko suosituimpien uutisten
seuraamisen tai jonkun tietyn
ryhmän/henkilön
suosittelemien uutisten
seuraamisen
Digg on toisaalta nopeasti
vallannut asemaa perinteisiltä
uutispalveluilta, erityisesti
teknologialehdiltä
Toisaalta se on myös tukenut
vahvoja uutispalveluita, sillä
niihin usein viitataan Diggin
keskustelussa

Seuraavat askeleet:
• Digg laajenee ja joka
tapauksessa sen tyyppiset
suosittelupalvelut yleistyvät
uutisissa, videoissa,
kaupankäynnissä, jne.

Kommunikaatio
Suomi
Jaiku

Kiina
QQ

Eurooppalainen miniblogi
• Suomalaisvoimin tehty
miniblogipalvelu, joka on
monin osin samankaltainen
kuin Twitter
• Käyttäjät kertovat omista
tekemisistään toisille
käyttäjille
• Mahdollisuus liittää
palveluun myös omat blogit,
sekä kuvapalvelu, jolloin
käyttäjät voivat seurata
toisten käyttäjien kaikkia
tuoreita tapahtumia.

Kiinan suosituin chat
• Maailman 3. suosituin
chat-palvelu (edellä vain
MSN ja ICQ)
• 160 miljoonaa käyttäjää,
joista keskimäärin 9
miljoonaa käyttää
palvelua joka hetki
• QQ chat toimii myös
mobiililla, SMS:n yli
• QQ mahdollistaa
avatarien tekemisen ja
omille sivuille
lisäominaisuuksien
ostamisen

Seuraavat askeleet:
• Jaiku tulee laajentumaan
Twitterin tapaan
vauhdikkaasti nuorison
keskuudessa erityisesti
mobiilikäyttöliittymän
avulla

Seuraavat askeleet:
• Kehityksen seuraamisen
sijaan QQ alkaa tuomaan
pikaviestipalveluihin
uusia ominaisuuksia
ensimmäisenä

USA
Twitter
•

•

•

•

Twitter on eräänlainen
”miniblogi”, johon käyttäjät
voivat lähettää lyhyin viestein
tietoa tekemisestään
Käytännössä Twitterin jäsenet
kertovat esim. että ovat juuri
menossa kahvilaan, jotta
heidän kaverinsa tietävät
missä he ovat
Lyhyessä ajassa saavuttanut
yli sata tuhatta käyttäjää,
jotka aktiivisesti ylläpitävät
tietoa siitä missä ovat.
Twitterin tyyppisistä
palveluista odotetaan
merkittävää liiketoimintaa, ja
vastaavia palveluita onkin
syntynyt viime aikoina
vauhdilla

Seuraavat askeleet:
• Twitter on hyvä palvelu mm.
teleoperaattoreille, ja onkin
odotettavissa että tämän
tyyppiset palvelut yleistyvät
matkapuhelimissa
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Iso-Britannia
Virgin media

Espanja
Fon

Ruotsi
Skype

Mediayhtiö
• Toteuttaa ensimmäisenä
"quadruple-play"
konseptia, jossa
yhdistetään TV, Internet,
mobiili ja kiinteä puhelin
• Selkeät pakettiedut, jos
otetaan useita palveluita
• Mobiilia ja TV-tuotantoja
yhdistäviä konsepteja
• Selkeä paketointi: M, L,
XL
• TV:
-HDTV on demand
-interaktiivisia TVpalveluita
-DAB Radio

WLAN yhteisö
• Yhteisöön voi liittyä
ostamalla Fonin WLAN
tukiaseman
• Antamalla jakaa oman
WLANin muille voi joko
1) saada käyttöön koko
muiden jakaman verkon
tai 2) ansaita rahaa
ulkopuolisilta käyttäjiltä
• Ansainta perustuu
ulkopuolisten käyttäjien
päivämaksuihin
• Yhteistyössä mm. skypen
kanssa. Käyttäjä voi
ostaa skypen puhelimen
joka toimii WLAN
verkossa

Uusi teleoperaattorimalli
• Skype on hyvä esimerkki
tietoliikenne-toimialaa
mullistavasta palvelusta
• Vertaisverkkoja
hyödyntävällä ratkaisulla on
toteutettu käyttäjille
ilmainen puhepalvelu.
• Skype ei ollut ensimmäinen
VOIP-palveluntarjoaja,
mutta saavutti merkittävän
aseman helppokäyttöisyydellä ja näkyvyydellä
• Skype on siirtymässä kohti
perinteistä käyttö-pohjaista
mallia (laskutetaan kun
puhelu suuntautuu
perinteiseen
puhelinmaailmaan) sekä
osittain mainosrahoitteista
mallia

Seuraavat askeleet:

Seuraavat askeleet:
• Maantieteellinen
laajentumien

Seuraavat askeleet:
• Kehitys PayPalin kanssa
• Mobiiliratkaisut

Sosiaalisen verkoston malli
USA
Classmates
Henkilöiden yhdistäminen
• Palvelussa on yhdistävinä
tekijöinä mm.
lastentarhat, eri
kouluasteet ja yliopistot
ja armeija
• Peruspalvelu sisältäen
tietojen rekisteröinnin
(kuvat, kuvaukset, biot)
ja ystävien haun on
ilmainen.
• Maksamalla premiumjäsenyyden (Gold
member) voi lisäksi
lähettää sähköpostia
jäsenille, käyttää
palvelun työkaluja esim.
tapahtumien
järjestämiseen sekä
luoda omia yhteisöjä.

Seuraavat askeleet:
• Suuret yhteisöt
yhdistyvät edelleen ja
siirtyvät kohti perinteisiä
ansaintatapoja

USA
MySpace
•

•
•
•

•

•

Yhteisö, jossa ystäväpiiri voi
pitää yhteyttä keskenään
sekä yksilöt muiden samasta
asiasta kiinnostuneiden
kesken
Verkkoyhteisöjen kiistaton
markkinajohtaja USA:ssa
Vahvistanut jatkuvasti
asemaansa
Ei ollut ensimmäinen
markkinoilla, mutta keräsi
helppokäyttöisyydellä ja
mainostuksella suuren
käyttäjäkunnan
News Corporationin
omistukseen 2005, sittemmin
laajentanut mm.
mediapalveluihin ja
kuvanjakoon, jne.
USA:n suurin internet-sivu
liikenteen ja sivulatausten
määrällä mitattuna

Seuraavat askeleet:
• Koska MySpace on paikka
jossa vietetään paljon aikaa,
hyödynnetään sitä jatkuvasti
enemmän myös
kauppapaikkana erityisesti
nuorisolle

USA
Second Life
Sisältöihin integoitu
mainostaminen
• Eräs suurimmista
virtuaalimaailmoista
• Tarjoaa mahdollisuuden
yrityksille ostaa maata
sekä mainostaa
virtuaalimaailmassa
• Perustuu
tuotesijoitteluun, kaikki
mainokset ovat vastaavia
esineitä kuin muutkin
virtuaalimaailman
tuotteet ja yritysten
toimistot vastaavia kuin
virtuaalimaailman
rakennukset

USA
Ning
•

•

•

•

Seuraavat askeleet:
• Tuotesijoittelu tulee yhä
kasvamaan – Second
Lifessä tai jossain muussa
pelissä tai
virtuaalimaailmassa

Yhteisöissä seuraava askel
ovat tietyn asian ympärille
perustetut ns.
”asiantuntijayhteisöt”
Ning on yhteisöjen yhteisö,
palvelu joka tarjoaa
mahdollisuuden luoda
tiettyihin asioihin/teemoihin
keskittyvän yhteisön
Esimerkki
asiantuntijayhteisöstä voisi
olla purjehtijoiden oma
yhteisö – tällaisella joukolla
on luonnostaan tarve
keskustella, mutta aiemmin
yhteisöjen tekeminen on ollut
raskasta, eikä vastaavaa
palvelua ole ollut
Perinteisten
yhteisöominaisuuksien lisäksi
palvelu tarjoaa blogin,
kalenterin, jne. työryhmien
työkalut

Seuraavat askeleet:
• Ningin tyyppiset palvelut
tulevat normaaliksi osaksi
verkkoyhteisöjä
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Japani
Mixi ja
MBGA

Japani
Filmo.tv

Etelä-Korea
Cyworld

Etelä-Korea
Pandora.tv

Mobiiliyhteisöt
• Japanin suosituimmat
yhteisöpalvelut, joissa
miljoonia käyttäjiä
• Kuvat, chatit, blogit, jne.
• Keskittyneet mobiiliin –
MBGA vain mobiilissa ja
Mixin käyttäjistä jo puolet
on mobiilipuolella ja
• Japanilaiset yhteisöt ovat
vielä selkeämmin
kommunikaatiota kuin
länsimaiset
• MBGA tuonut yhteisöpalveluun myös
tietokonepelit (jotka
kulttuurissakin tärkeitä)
merkittävään rooliin –
mahdollistaa yhteisön
keskenäisen kisailun ja
virtuaalirahan ansainnan

Videoblogi
• Filmo.tv:n erikoispiirre
videonjakopalveluna ovat
sen
videoblogiominaisuudet
sekä vahva
mobiilipainotus
• Suuri osa käyttäjistä
käyttää Filmo.tv:tä
muiden blogi- ja
yhteisöpalveluiden
ohessa
• Palvelu ei ole rajannut
linkitystä muihin
vastaaviin (esim.
YouTubeen saa linkittää
videoita), vaan pyrkii vain
toimimaan ensisijaisena
vaihtoehtona
japanilaisten videoille

Korean johtava yhteisö
• Cyworld on eräs
vanhimmista toimivista
internetyhteisöistä – se on
perustettu jo 1999
• 90% Etelä-Korealaisista
nuorista on käyttänyt
palvelua ja sillä on 20
miljoonaa viikoittaista
kävijää
• Sisältää normaalien kuva-,
blogi- ja keskustelupalveluiden lisäksi yhteisön
uutispalvelun, yhteisöllisiä
tietokonepelejä sekä
virtuaalihahmot käyttäjille
• Lisäksi Cyworldissa on
vastaavan tapaiset palvelut
yrityksille, joiden wwwsivut on voitu korvata
Cyworld-profiililla

YouTuben esikuva
• Korealainen portaali, joka
aloitti videoiden
jakopalvelun puoli vuotta
ennen YouTubea
• Saavuttanut merkittävän
käyttäjäkunnan Koreassa,
mutta kansainvälinen
menestys vielä heikkoa
• Tehnyt sopimuksia
valtakunnallisten tvkanavien kanssa sisällön
tarjoamisesta

Seuraavat askeleet:
• 2d-tagit reaalimaailmassa
mahdollistavat profiilien
linkityksen julisteisiin,
käyntikortteihin, jne.
• Muut paikannukseen
liittyvät palvelut

Seuraavat askeleet:
• Yhdistyminen muiden
blogipalveluiden kanssa

Seuraavat askeleet:
• Laajentuminen mm.
Yhdysvaltoihin ja Kiinaan
on käynnissä, menestys
kohtalaista
• Virtuaalimaailman
rahapalvelut

Seuraavat askeleet:
• Laajentuminen
kansainvälisesti, tavoite
olla Aasian vastine
YouTubelle

Suomi
Habbo Hotel

USA
World of
Warcraft

Espanja
Soziety

Nuorten virtuaalimaailma
• Suomalainen
verkkopeli/virtuaalimailma
nuorisolle
• Pelaaja tekee itselleen peliin
mieleisensä hahmon
yksinkertaisilla valinnoilla
(hiusten muoto ja väri, jne)
• Pelaajien hahmot
seikkailevat
virtuaalimaailmassa, ”Habbo
Hotelissa”, jossa he voivat
keskustella keskenään
• Heillä on hotellissa myös
oma huone, jonka voi
sisustaa aidon maailman
muotituotteilla
• Habbo Hotel ottaa rahaa
virtuaalituotteista sekä
mainostajilta, jotka haluavat
tuotteensa näkyviin peliin

Maailman suurin
virtuaalimaailma
• Suosituin tietokonepeli/
virtuaalimaailma
internetissä
• n. 10 miljoonaa käyttäjää
• Kuukausimaksu $17
• Toimii tietokonepelin
logiikalla; kukin pelaajien
hahmo voi edetä
”peliurallaan”
kehittämällä kykyjään ja
taistelemalla joko
tietokonevastustajia
vastaan tai muiden pelin
pelaajien kanssa
• Suuri osa pelistä on
kuitenkin
kommunikaatiota ja
yhteistyötä muiden
pelaajien kanssa

Yhteisöllinen kielten
opiskelu
• Kielenoppimisyhteisö
Skypessä
• Mahdollistaa mm.
kielitunneista
laskutuksen, eli
ansaintamahdollisuuden
käyttäjille
• Ajatuksena on, että kieliä
oppii parhaiten puhumalla
niitä toisten kanssa

Seuraavat askeleet:
• Laajentuminen mm.
Yhdysvaltoihin ja Japaniin
on käynnissä,
panostukset
kannattavuuden
saavuttamisessa

Seuraavat askeleet:
• Pelimaailman
kehittäminen siirtyy
laajalti käyttäjien itse
tekemäksi Second Lifen
tapaan

Seuraavat askeleet:
• Uusien palveluiden kehitys
Skype, tms. alustalle:
kielten opiskelun ohella
voidaan tarjota mm. muita
oppimisyhteisöjä ja atktukea, tms. puhelinpalveluita
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Yhteisötuotannon malli
USA

USA

USA

Iso-Britannia

IBM

Wikipedia

Zopa

Seti@Home

Yhteisöllinen tuotekehitys
• IBM on siirtynyt yhteisölliseen
tuotekehitykseen
• IBM vastaa tuotteiden
projektinhallinnasta, mutta
varsinaiseen tuotekehitykseen
osallistuvista suurin osa on
tyypillisesti IBM:n ulkopuolisia
henkilöitä
• Malli tukee yhteisön tarpeita,
sillä suuri osa IBM:n
ohjelmistoista on työkaluja
ohjelmistoalan ammattilaisille
• Vastaavasti IBM saa
halvemmalla parhaat
mahdolliset tuotteet ja rahaa
ohjelmistoihin tarjottavista
palveluista
• Asiakkaat myös sitoutuvat
paremmin osallistuttuaan
tuotekehitykseen

Yhteisöllinen tietosanakirja
• Maailman suurin tietokirja
nojaa yhteisön tietämykseen
• Sadattuhannet ihmiset ovat
huomanneet Wikipedian
arvon ja tuottaneet sisältöä
tietokirjaan yli 10 miljoonaa
sivua
• Wikipedian sisällöt ovat
osoittautuneet yllättävän
hyvin paikkansapitäviksi
huolimatta runsaista
epäilyistä – yhteisö myös
korjaa virheellisiä sisältöjä
• Nature-lehden arvion mukaan
Wikipedia on jo nyt maailman
kattavin tietokirja
• Wikipedian taustalla on
voittoa tavoittelematon
säätiö, joka pyrkii kattamaan
tuloilla palvelun ylläpitokulut

Yhteisöllinen internetpohjainen rahan lainaaja
• Ihmiset voivat lainata
toisilleen rahaa ilman
pankkeja.
• Rahan lainaajat saavat
lainansa alhaisemmalla
korolla kuin pankeista.
• Rahan tallettajat saavat
paremman koron kuin mitä
pankit tarjoavat.
• Luotonannonriski on
minimoitu hajauttamalla
nostettu laina usealle
tallettajalle.

Yhteisöllinen laskenta
• Yliopistotutkijat USA:ssa
huomasivat, että
kotitietokoneissa on runsaasti
käyttämätöntä
laskentakapasiteettia
• Kun tietokoneet verkotettiin
1990-luvun alussa,
mahdollistui kotitietokoneiden
tehojen yhdistäminen yhdeksi
hajautetuksi laskentajärjestelmäksi
• Seti@home yksi
ensimmäisistä hajautetun
laskennan hankkeista, jolla
lähes miljoona käyttäjää
• Nykyisin yhteisöissä voidaan
tarjota monenlaisia resursseja
tietyn kohteen puolesta, eikä
rajoitu enää laskentatehon
jakamiseen

Seuraavat askeleet:
• IBM:n malli leviää edelleen
kaikkiin ohjelmistotaloihin
• Hidasteena mallin leviämselle
on, että pitää olla riittävä
määrä kiinnostuneita jotta
tuotteen kehitys onnistuu

Seuraavat askeleet:
• Wikipedian kaltaisten
tietopalveluiden
hyödyntäminen
kaupankäynnissä, esimerkiksi
Amazonin Amapediahankkeessa

Seuraavat askeleet:
• Vastaavat palvelut yleistyvät

Seuraavat askeleet:
• Hajautettujen resurssien
osalta esimerkiksi yhteisölliset
rahan lainauspalvelut ovat
vallanneet alaa UK:ssa

Espanja
11870

Japani
4travel

Etelä-Korea
Ohmynews

Espanja
Panoramio

Tosimaailman
suosikkipaikat
• Käyttäjät voivat ”tägätä”
suosikkipaikkansa
maailmassa
• Suosituille paikoille
kerätään kommentteja,
kuvia, jne
• 11870-yhteisö mahdollistaa
kiinnostavien paikkojen
löytämisen mistä tahansa
maailmassa; mikäli joku on
käynyt paikassa ja löytänyt
sieltä jotain
mielenkiintoista, hän tägää
sen
• Rajoitteena
espanjapohjaisuus, sekä
muulle maailmalle
tuntematon nimi

Matkapalvelu
• Suosituin japanilainen
matkustuspalvelu
• Blogipohjainen, valitut
matkailijat kirjoittavat
matkareissuistaan
blogeja, joihin
merkkaavat käymänsä
paikat ja kuvauksia ja
kuvia kohteista
• Tämän perusteella
käyttäjät voivat löytää
sopivia matkakohteita
• Blogien suunnaton suosio
Japanissa on
mahdollistanut
matkalehtien ja
matkatoimistojen
korvaamisen internetpalvelulla, jonka tuotanto
on suurelti
vapaaehtoisvoimin tehtyä

”Jokainen on toimittaja”
• Ohmynews on yksi EteläKorean suosituimmista
uutispalveluista
• Neljä viidestä uutisesta
palvelussa on käyttäjien
kirjoittamia, loput
kirjoittaa yhtiön 50jäseninen henkilöstö
• Käyttäjillä on
mahdollisuus personoida
uutismassasta itselleen
kiinnostavimmat
• Perinteinen
sanomalehtiuutisointi ei
Etelä-Koreassa pärjää
enää internet-palveluille,
erityisesti Ohmynews on
jatkuvasti kasvattanut
suosiotaan perinteisten
medioiden kustannuksella

Kuvat kartalla
• Internetin kuvapalvelut
kartalle yhdistävä
palvelu, jossa kuka
tahansa voi harrastaa
virtuaaliturismia
• Saavuttanut suosiota
yksinkertaisen
käyttöliittymän ansiosta,
joka mahdollistaa mistä
tahansa kuvausreissusta
helpon kuvaesityksen
kartalla
• Google osti Panoramion
kesäkuussa 2007

Seuraavat askeleet:
• Pyrkii laajentumaan,
kattamaan koko
maailman

Seuraavat askeleet:
• Paikannuspalveluiden
liittäminen palveluun
• Saman mallin
levittäminen maailmalle

Seuraavat askeleet:
• Vastaavan mallin
levittäminen muualle
Aasiaan

Seuraavat askeleet:
• Integrointi Googlen
omaan kuvapalveluun
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USA
Slashdot
•

•

•

•

Slashdot on teknologiaan
keskittynyt uutispalvelu,
jonka tuotanto on jo yli 10
vuotta nojannut yhteisön
voimaan
Lehden printtiversio jäi
lukijamäärissä nettiversion
jälkeen jo 2000-luvun alussa
Teknologiaa tuntevat lehden
lukijat osallistuvat myös
aktiivisesti sisällön
tuottamiseen ehdottamalla
uutisaiheita sekä
kommentoimialla aktiivisesti
Slashdotin uutisia
Olemalla nopeampi ja
laajempi kuin kilpailevat,
perinteisen median
teknologialehdet, Slashdotin
nettiversio on saavuttanut
satojatuhansia lukijoita ja on
ylivoimaisesti suositumpi kuin
kilpailijansa netissä

Seuraavat askeleet:
• Slashdot on laajentanut pikku
hiljaa uutispalveluaan
laajempien aihepiirien pariin
niin internetissä kuin printissä
– tuotantomuoto etenee yhä
laajemmalti mediaan

Yhteiskunnalliset palvelut
USA
IRS

USA
socialsecurity.gov

USA
Healthfinder.gov

USA
Free.ed.gov

Viranomaisasiointi
• USAssa kansalaiset voivat
asioida veroviranomaisen
kanssa sähköisesti, mm.
jättää sähköisen
veroilmoituksen.
• 73 miljoonaa
veroilmoitusta täytettiin
sähköisesti vuonna 2006.

Viranomaisasiointi
• USAssa kansalaiset voivat
asioida valtion
tukipalvelussa Internetin
välityksellä.
• Palvelu tunnistaa jokaisen
yhdystvaltain
kansalaisen, jotka voivat
itse tarkastella omaa
sosiaalitukiprofiiliaan tai
vaikka suunnitella
eläkettään.
• Käyttäjät voivat myös
etsiä tietoja ja hakea
heille kuuluvia julkisia
tukia.

Terveydenhuolto
• Terveydenhoidon
tietopalvelu, jonka avulla
potilaat voivat itse etsiä
tietoja helposti
hoidettavista
sairauksista, lääkkeistä ja
vaikka terveydenhoidon
ja lääketieteen uutisia.

Koulutus
• FREE on USAn opettajille
tehty portaali, josta
löytyy opetusmateriaalia
ja linkkejä opetuksen
tueksi. Sisällön ja linkit
on tarkastettu ja niitä
toimittavat mm.
kymmenet eri liittovaltion
yksiköt.
• Tällä hetkellä portaalissa
on linkkejä yli 1500
opetusta tukevaan
resurssiin.

Seuraavat askeleet:
• Palvelun markkinointi ja
jatkokehitys

Seuraavat askeleet:
• Palvelun markkinointi ja
jatkokehitys

Seuraavat askeleet:
• Palvelun markkinointi

Seuraavat askeleet:
• Palvelun markkinointi
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Viro
Sähköinen äänestys
Viron eduskuntavaalit
• Viron eduskuntavaaleissa
on jo otettu sähköinen
äänestäminen käyttöön
• Henkilöllisyys todetaan
sähköisellä henkilökortilla
• Annettua ääntä sai vielä
kerran muuttaa

Seuraavat askeleet:

Suomi
Reittiopas
Julkinen liikenne
• Käyttäjä pystyy
tietokoneen tai
matkapuhelimen avulla
hakemaan parhaan reitin
• Palveluun syötetään lähtöja päätepiste ja palvelu
ilmoittaa eri
reittivaihtoehdot ja opastaa
näyttämällä mm. Kartat
reitistä
• Kattaa kevyen liikenteen,
bussit, junat, raitiovaunun
ja lautat.
• Erityinen versio myös
pyöräilyä varten

Suomi
WSOY Opit

Suomi
Opettaja TV

Opetusympäristö
• WSOY:n kehittämä ja
ylläpitämä sähköisen
oppimisen
kokonaispalvelu, joka on
suunniteltu suomalaisten
oppilaitosten tarpeisiin
• Tarjoa oppimisympäristön
kunnille
• Työkaluja oppimiseen
sekä kommunikointiin
koulun, vanhempien sekä
oppilaiden välillä
• Integroitu
opetussuunnitelmaan
• Mahdollistaa sähköisen ja
fyysisen oppimateriaalin
myymisen osana
sitoutunutta yhteisöä
• Maksu per oppilas per
vuosi

Opettajien tukipalvelu (YLEn
palvelu)
• Crossmediallinen TVn ja
verkon yhdistävä palvelu
• Opettaja.tv:n
verkkopalvelussa on
valmiina opetusta tukevaa
oppimateriaalia
• Yksittäisiä aihioita ja
kokonaisia YLEn
nettikursseja on yhteensä n.
6000.
• Joitain työkaluja
opettamiseen

Seuraavat askeleet:
• Sisältöjen ja työkalujen
kehitys

Seuraavat askeleet:

