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1 Johdanto 

 
 
1.1 Opinnäytetyön tausta  

 
Tieto- ja viestintäteknologia on kehittynyt kovaa vauhtia aina 1990-luvusta 

alkaen, jolloin Internetin ja globalisaation myötä myös liiketoiminta on 

sähköistynyt ja kasvattanut sähköistä kaupankäyntiä. Sähköistymisen myötä 

Internet myynti ja markkinointikanavana on sijoittunut kolmannelle sijalle 

sanoma- ja tv-mainonnan jälkeen. Yhä useampi yritys avaa verkkokaupan 

kivijalkakaupan tueksi, kun toiset yritykset taas perustavat tai siirtävät 

liiketoimintansa kokonaan verkon varaan. Kuluttajat hakevat Internetistä tietoa 

tarvitsemistaan tuotteista ja palveluista, kun taas yritykset taas käyttävät 

verkkoa tuotteidensa ja palveluidensa tarjontaan, tiedon välittämiseen, 

asiakastutkimuksiin ja moneen muuhun liiketoimintaa tukevaan toimintaan. 

(Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005.) Verkko-ostamisen nousuun on 

vaikuttanut mm. mobiililaitteiden suosion kasvu, jopa neljännes kuluttajista 

käyttää nykyisin verkkokauppaa tuotteiden ja palveluiden hankintaan. 

Verkkokaupoista ostetaan tuotteita sekä palveluita, joista suurimmat 

tuotekategoriat ovat matkailu ja viihde-elektroniikka. (Havumäki 2014, 7–8.)  

 

Liiketoiminnan sähköistymisen myötä on syntynyt myös paljon uusia 

mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa verkossa, paikasta ja ajasta 

riippumatta, pelkän Internetin välityksellä. Internetillä on se hyvä puoli, että se 

on globaali ja täysin paikasta ja ajasta riippumaton. Yksi tällainen 

mielenkiintoinen mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa verkon kautta, on 

monelle tuttu Amazon-verkkokauppa. 

 

 

1.1.1 Amazon.com 

 

Internetin hyödyntäminen kaupallisiin tarkoituksiin on nopeuttanut sähköisen 

kaupankäynnin kehitystä ja tuonut markkinoille uusia suuria 

verkkokauppatoimijoita, kuten Amazon, eBay ja Alibaba. 
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Kilpailu kirja- ja musiikkialalla oli kovaa 1990-luvulla ja kilpailukeinoja tuolloin oli 

lähinnä toimituspalvelu ja hinta. Amazon.com perustettiin vuonna 1994 

ensimmäisenä kirjoja ja musiikkia myyvänä verkkokauppana. Nykypäivänä 

Amazon.com tarjoaa maailman laajimman valikoiman tuotteita kirjoista kuluttaja 

elektroniikkaan ja yrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli noin 200 miljardia 

Yhdysvaltain dollaria (Öhrnberg 2018). Yhtiö on maailman kärkikymmenikköjen 

johtavien vähittäistavarakauppojen joukossa verkossa ja offline-tilassa. Omien 

tuotteiden myynnin lisäksi Amazon tarjoaa mahdollisuuden myydä tuotteita 

omalla globaalilla verkkokauppa-alustallaan myös ulkopuolisille myyjille 

(Havumäki 2014, 28–29). 

 

Amazonin verkkokauppa-alusta toimii niin uusille kuin jo olemassa oleville 

yrityksille mainiona jälleenmyynti ja markkinointikanavana. Amazon tarjoaa 

myyjille sähköistä kaupankäyntiä helpottavia palveluita kuten hakupalvelut, 

varastointi ja logistiikka. Tämän kaiken mahdollistaa Amazonin kehittämä ja 

Amazon-myyjien suureen suosioon noussut Fulfilled by Amazon palvelu (FBA). 

Amazonin vuodesta 2006 toiminut Fulfilled by Amazon (FBA) -palvelu hoitaa 

haastavimmat verkkokauppatoimintaan kohdistuvat toiminnot myyjän puolesta 

ja näin ollen antaa myyjille mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan 

kehittämiseen. 

 

Tällä hetkellä Amazonin toiminta ja samalla koko verkkokauppa-ala on 

kasvamassa kovaa vauhtia koko maailmalla. Amazonin Euroopan markkinat 

ovat vielä hyvin pienet verrattuna Yhdysvaltojen markkinoihin, mutta ovat tällä 

hetkellä kovassa kasvussa. Tällä hetkellä Amazonilla on Euroopassa toimintaa 

Iso-Britanniassa, Saksassa, Italiassa, Hollannissa sekä Espanjassa. 

Ruotsalaisen Dagens Industri-lehden (2018) mukaan verkkokauppajätin 

suuntana on aloittaa toimintansa myös Pohjoismaiden markkinoilla 

(Leijonhufvud 2018). 

 

 

1.2 Tavoite ja rajaukset  
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Pohjoismaissa, Suomi mukaan lukien, Amazonin tuloa Pohjoismaiden 

markkinoille pelätään ja uskotaan sen valtaavan ja dominoivan maan 

entuudestaan pienet verkkokauppamarkkinat (Saario 2018). Itse en kuitenkaan 

haluaisi nähdä Amazonin tuloa uusille markkinoille pelkästään uhkana, vaan 

näen tämän myös valtavana kansainvälistymismahdollisuutena suomalaisille 

yrityksille. Myös Amazon-verkkokauppa-alustan asiantuntija ja Retime-yrityksen 

liiketoimintajohtaja Pasi Brun, on sitä mieltä, että suomalaisten yritysten 

kannattaa nähdä Amazon kansainvälisenä myyntikanavana ja harkittava 

Amazonin kanssa liittoutumista (Lehto 2018). Kovassa kasvussa olevat, 

globalisoituvat verkkokauppamarkkinat sekä jatkuvassa kasvava ja kehittyvä 

Amazon herättivät minussa kiinnostusta tarkastella ja arvioida Amazonin 

soveltuvuutta verkkokauppiaan myynti- ja markkinointikanavana. Suomessa 

Amazonin tarjoamista mahdollisuuksista on vielä suhteellisen vähän tietoa ja 

Amazonin uusien markkinoiden valloittaminen herättää enemmän kauhua kuin 

iloa. Tämän tutkimuksen avulla haluttiin lisätä tietoisuutta Amazonin yrittäjille 

tarjoamista mahdollisuuksista ja selvittää mitä liiketoiminnan harjoittaminen 

Amazonin verkkokaupassa käytännössä tarkoittaa. Itse näkisin Amazonilla 

olevan paljon tarjottavana niin jo pitkään markkinoilla toimiville vähittäiskaupan 

yrityksille, kuin myös mainiona sivutoimisena yrittäjyysmahdollisuutena kaikille 

verkkokauppatoiminnasta ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Näiden pohjalta 

tutkimuskysymykseksi alkoi pikkuhiljaa muotoiltua, mitä myynti maailman 

suurimmassa verkkotavaratalossa eli Amazonissa käytännössä tarkoittaa sekä 

mitä mahdollisuuksia ja potentiaalia Amazonin myyjien joukkoon liittyminen tuo 

mukanaan. 

 

Opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa, vaan koko tutkimus ja tutkimuksen 

avulla syntynyt aineisto on ajateltu suunnata kaikille Amazon-verkkokauppaan 

liittymistä harkitsevien ja suunnittelevien käyttöön. Tavoitteena on tuottaa 

kaikille Amazonin toiminnasta kiinnostuneille organisaatioille ja toimijoille selkeä 

ymmärrys siitä, mistä Amazonin verkkokauppatoiminnassa on kyse. Amazonin-

myyjän toiminnan kuvaamiseen luodaan tässä opinnäytetyössä Alexander 

Osterwalderin ja Yves Pigneurin kehittämän Business Model Canvas -mallin 

pohjalta liiketoimintamalli Amazon-myyjän toiminnalle. Liiketoimintamallin avulla 

avataan Amazon-verkkokaupan toimintaa myyjän näkökulmasta. Lopuksi 
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laadittu liiketoimintamalli analysoidaan SWOT-analyysin avulla ja pohditaan 

Amazonin soveltuvuutta vähittäiskaupan myynti- ja markkinointikanavaksi.  

 

Opinnäytetyön aihe rajataan siten, että liiketoimintamalli laaditaan Amazon 

FBA-myyjän näkökulmasta. Amazon tarjoaa myyjillensä kaksi vaihtoehtoa 

harjoittaa verkkokauppatoimintaa Amazonin verkkokauppa-alustalla: FBA 

(Fulfilled by Amazon) ja FBM (Fulfilled by Merchant). FBA-myyjät eroavat FBM-

myyjistä siten, että maksua vastaan heidän käytössään on kaikki FBA-palvelun 

ominaisuudet kuten Amazonin varastointi- ja logistiikkapalvelut, tilausten 

käsittely sekä asiakaspalvelu. FBM-myyjät taas varastoivat tuotteittansa itse 

sekä vastaanotettuaan tilauksen Amazon-verkkokaupasta lähettävät itsenäisesti 

tuotteet asiakkaille suoraan omista varastoistaan.  

 

Lisäksi opinnäytetyön aihe rajoitetaan siten, että Amazon-myyjän toimintaa 

käsitellään ainoastaan fyysisillä tuotteilla kauppaa käyvän myyjän 

näkökulmasta. Vuonna 2015 Amazon on julkaissut Amazon Home Services 

palvelun, joka mahdollistaa tuotteiden lisäksi myös palveluiden, esimerkiksi 

oman osaamisen kaupallistamisen. Tämä palvelu on kuitenkin suhteellisen uusi 

ja toimii tällä hetkellä ainoastaan Amazonin suurimmilla markkina-alueilla. 

Lisäksi Amazon mahdollistaa myös sähköisten tuotteiden, esimerkiksi e-kirjojen 

myynnin. Suurimmaksi osaksi myyjien ja asiakkaiden välinen kaupankäynti 

Amazonissa perustuu kuitenkin fyysisten tuotteiden myyntiin. Tästä syystä 

myös haluttiin rajata opinnäytetyön aihe kuvaamaan Amazonin toimintaa juuri 

fyysisten tuotteiden kaupankäynnin näkökulmasta.  

 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 
Tutkimuksen rakenteessa on noudatettu perinteisesti tieteellisessä 

kirjoittamisessa käytettyä IMRD-mallia: Johdanto (Introduction), menetelmät 

(Materials and Methods), tulokset (Results) sekä lopuksi tulosten pohdinta eli 

diskussio (Discussion) (Karelia-ammattikorkeakoulu 2018). 
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Johdanto-osiossa johdatellaan lukijaa käsiteltävään aiheeseen, esitellään 

tutkimuksen taustaa, tavoitetta ja rajauksia sekä opinnäytetyön rakennetta. 

Tietoperustassa esitellään tutkimuksen kannalta tärkeitä työkaluja, kuten 

Business Model Canvas -malli ja SWOT, käydään niiden teoriaa ja käyttöä läpi. 

Tulokset-osiossa esitetään tietoperustassa esitettyjen työkalujen pohjalta 

saatuja tuloksia, eli liiketoimintamalli sekä liiketoimintamallin pohjalta tehty 

SWOT-analyysi. Viimeisessä, pohdintaosiossa tuodaan teoria ja tulokset 

yhteen, pohditaan työn onnistumista sekä omaa oppimista ja ammatillista 

kehitystä. 

 

 

2 Tietoperusta 

 

 

Tässä tietoperustaosiossa käydään läpi tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ja 

työkaluja, niiden teoriaa sekä hyödyntämistä tutkimuksessa. Tässä 

opinnäytetyössä käytettyjä työkaluja ovat Business Model Canvas (BMC) sekä 

SWOT-analyysi.  

 

BMC-työkalu on paljon käytetty tapa, jota käytetään liiketoiminnan 

kuvaamiseen. Työkalu on noussut suureen suosion siitä, että sen avulla 

saadaan yksinkertaiseen muotoon mallinnettua se, kuinka tietty yritys tai 

organisaatio toimii, mistä sen toimintaa koostuu ja millä tavalla kaikki on 

vuorovaikutuksessa toisiinsa. SWOT-analyysi on taas tärkeä työkalu tutkittavan 

kohteen sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön analysointiin. Molemmat 

työkalut ovat paljon käytettyjä yrityksen ja organisaatioiden toiminnan 

suunnittelussa ja kehittämisessä. 

 

 

2.1 Business Model Canvas 

 
Liiketoiminta on muuttumassa asiakaslähtöisemmäksi, palvelut sekä tuotteet 

pyritään tekemään vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Jokaisella yrityksellä on 
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oma toimintatapansa, toisin sanoen ne muodostavat niin sanottuja 

ekosysteemejä, jotka muodostuvat eri sisäisten ja ulkoisten toimijoiden 

yhteistyössä. Hyvä asiakaskokemus perustuukin hyvin suunniteltuun 

liiketoiminnan kokonaisuuteen. (Saarelainen 2013, 10–13.) 

 
Liiketoiminta on ns. monimuotoinen organismi syy-seuraussuhteineen, jota 

täytyy tarkastella kokonaisuutena (Saarelainen 2013, 17). Yksi tapa 

liiketoiminnan kokonaisuuden hahmottamiseen on Alexander Osterwalderin ja 

Yves Pigneurin vuonna 2010 kehittämä Business Model Canvas (BMC). 

Liiketoimintamallin tarkoituksena on auttaa hahmottamaan liiketoiminnan 

kokonaisuutta ja sen jokaisen vaiheen ja osa-alueen välistä 

vuorovaikutussuhdetta. Liiketoimintamalli käsittelee neljä osa-aluetta: asiakkaat, 

tarjonta, perusrakenne, taloudellinen elinkelpoisuus. (Osterwalder & Pigneur 

2010.) Yksinkertaisuudessaan liiketoimintamalli kuvaa mitä, kenelle ja miten 

yritys tekee ja toimii (Järvinen & Kari 2017, 81.) 

 

Business Model Canvas (BMC) on taulukonmuotoinen arvoketjuajatteluun 

perustuva työkalu liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Malli sisältää 9 

liiketoiminnan kannalta tärkeää elementtiä: asiakasryhmät, arvolupaus, kanavat, 

asiakassuhteet, kassavirta, resurssit, ydintoiminnot, kumppanit, kulurakenne. 

(Osterwalder & Pigneur 2010.) Liiketoimintamallin merkitys yritykselle on 

rakentaa sillan strategian ja operatiivisen toiminnan välille (Saarelainen 2013, 

22). 

 

Liiketoimintamallin avulla kuvataan kaikkia liiketoiminnan keskeisiä elementtejä, 

sekä tarkastellaan niiden välistä vuorovaikutussuhdetta. Keskeisiä elementtejä 

tarkastellaan yhtäaikaisesti, sillä ne ovat jatkuvassa vaikutussuhteessa 

toisiinsa. Liiketoimintamallin avulla näkymättömät asiat tehdään näkyväksi. Se 

antaa yhteisymmärryksen siitä, missä roolissa kukin on ja miten kokonaisuus 

toimii. (Saarelainen 2013.) Liiketoimintaprosessin hahmottamisen 

selkeyttämiseksi on hyödyllistä mallintaa toiminta paperille (Osterwalder & 

Pigneur 2010). 
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Kumppanit Ydintoiminnot Arvolupaus 

 

Asiakassuhde Asiakasryhmät 

Resurssit Kanavat 

Kulurakenne Tulovirrat 

Kuvio 1. Liiketoimintamallin eri osa-alueet (Mukaelma alkuperäisestä kuviosta 

Osterwalder & Pigneur 2010, 18–19). 

 

Aivan canvasin keskellä on yrityksen arvolupaus (kuvio 1). Se on 

yritystoiminnan ydin, jonka muiden osa-alueiden on tarkoitus tukea. Asiakas on 

hyvin keskeisessä roolissa yrityksen toiminnassa ja yrityksen olemassaolo 

perustuu arvonluontiin asiakkaalle, vaikkei kaikki yritykset sitä aina 

tiedostakaan. (Järvinen & Kari 2010, 82–83.) Kestävä liiketoimintaa pohjautuu 

ainoastaan asiakkaiden tarpeiden, toiveiden sekä odotusten palvelemiseen 

(Saarelainen 2013, 23).  

 

Kuvassa 1 canvasin oikea puoli keskittyy asiakkaisiin ja kuvaa yrityksen 

valitsemat asiakasryhmät, sekä kanavat, joita yritys käyttää arvolupauksen 

viestimisessä sekä palvelujen ja tuotteiden toimittamisessa asiakkaille (Järvinen 

& Kari 2010, 82–83.) Vasen puoli taas käsittelee yrityksen infrastruktuuria, niitä 

ydintoimintoja, resursseja ja kumppaneita, joita tarvitaan arvolupauksen 

lunastamiseen. Nämä kolme osa-aluetta muodostavat tiiviin kokonaisuuden ja 

keskittyvät BMC:ssä kysymykseen, mitä yritys tarvitsee lunastaakseen 

asiakasryhmilleen antamansa arvolupuksen. (Järvinen & Kari 2017.) 

 

Mallin alalaidassa, oikealla kuvataan yrityksen tulovirrat ja vasemmalla 

yritystoimintaan kohdistuvat kulut. Nämä kaksi osa-aluetta käsittelevät 

liiketoiminnan rahapuolta ja vastaavat kysymykseen, onko yrityksen 
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liiketoimintamallilla riittävät edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle. 

Yksinkertaisuudessaan nämä osiot kertovat, mistä ja miten yrityksen rahat 

tulevat ja menevät. (Järvinen & Kari 2010, 82–83.)  

 

Seuraavissa kappaleissa perehdytään syvemmin jokaiseen Business Model 

Canvas -mallin yhdeksään osa-alueeseen ja tarkastellaan niiden keskinäistä 

vuorovaikutusta. 

 

 

2.1.1 Arvolupaus 

 
Arvolupaus on se asiakkaalle tuoma arvo, jonka avulla yritys ratkaisee 

asiakkaan ongelman tai tarpeen. Arvolupaus on syy, miksi asiakas valitsee 

tietyn yrityksen kilpailevien yritysten sijasta. Tämän liiketoimintamallin osa-

alueen tarkoitus on määritellä, mitä arvoa ja miten yrityksen toiminnalla 

tuotetaan tietylle asiakasryhmälle (Osterwalder & Pigneur 2010, 22.)  

 

Arvolupaus kuvaa asiakkaalle yrityksen luvattua arvoa, jonka se tuottaa 

asiakkailleen tuotteen, palvelun tai toimintamallin muodossa. Arvo ei ole 

itsestään selvä asia, eikä yrityksen toiminta ole arvokasta ilman asiakasta. 

(Osterwalder & Pigneur 2010, 22.) Arvo syntyy asiointikokemuksesta, silloin, 

kun onnistutaan ratkaisemaan jokin asiakkaan ongelmista, mikä automaattisesti 

tuo arvoa yrityksen toiminnalle (Saarelainen 2013, 45). Toimivan liikeidean 

kannalta on tärkeää, että arvolupaus ja asiakkaan tarpeet kohtaavat. 

Arvolupauksen on oltava kytköksissä asiakasryhmän odotuksiin, viesti on 

toimitettava selkeästi, asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla. (Järvinen & Kari 

2017.) 

 

Arvolupaus voidaan välittää yrityksen toiminnan kautta, tuotteina, palveluina tai 

asiointikokemuksen kautta (Osterwalder & Pigneur 2010, 22). Arvolupaus niin 

sanotusti paketoidaan valmiiksi tuotteiksi ja palveluiksi, joita asiakkaat ostavat 

ratkaistakseen ongelmiaan ja saadakseen hyötyjä. Arvolupaus voidaan viestiä 

korostamalla niin ongelman ratkaisun kautta kuin myös korostamalla tuotteen 
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tai palvelun käytöstä saatavia hyötyjä. Hyödyt ovat niitä positiivisia tuloksia, joita 

asiakas odottaa saavansa. (Järvinen & Kari 2017.)  

 

Yrityksen menestys riippuu siitä, miten hyvin pystyy vastaamaan asiakkaan 

odotuksia. Odotukset ja kokemukset on pystyttävä hallitsemaan sekä molempia 

on pidettävä jatkuvassa tasapainossa. Tunnistaakseen asiakkaan kokemat 

arvot, on tunnettava asiakasryhmänsä hyvin. Yrityksellä voi olla myös täysin 

toisistaan eroavia asiakkaita ja näin ollen heidän arvonsa ja mieltymyksensä 

voivat olla myös erilaiset. Eri asiakasryhmiä huomioiden, yrityksen 

arvolupauksessa on nostettava juuri heitä puhuttelevia asioita esiin. 

Menestyäkseen yrityksen on tunnistettava ja tuotettava ne tärkeät arvot, josta 

potentiaalinen asiakas on valmis maksamaan. Tämän jälkeen arvo on 

ilmaistava asiakkaalle tehokkaassa arvolupauksessa. (Saarelainen 2013, 49–

50.) 

 

Eri asiakasryhmät odottavat saavansa erilaisia hyötyjä ja hakevat eri asioita 

tuotteilta ja palveluilta. Arvolupauksen viestintä riippuu mm. yrityksen 

strategiasta, sekä millaiselle asiakassegmentille viestintä on tarkoitettu. 

Luksusbrändien, kuten Prada- ja Gucci-vaatemerkkien asiakkaat odottavat 

saavansa emotionaalista hyötyä tietyn brändin tuotteen omistamisesta, kun taas 

Citroen-automerkin asiakkaat tuskin ostavan brändin nimen takia, vaan 

pikemminkin käytettävyys ja hinta-laatusuhde määrittelevät tässä tapauksessa 

asiakkaalle tuovan arvon. Kaupat syntyvät siinä vaiheessa, kun asiakas kokee 

saavansa ostoksesta enemmän arvoa, kuin mitä tuotteen hinta on. 

 

 

2.1.2 Asiakasryhmät 

 

Liiketoiminta on muuttumassa asiakasläheisemmäksi, painopisteenä ei ole 

enää pelkästään organisaatioiden sisäisen tehokkuuden kehittäminen. Nykyisin 

tuotteiden ja palveluiden tarjonta on niin suuri, että asiakas itse valitsee keneltä 

ja minkä perusteella ostaa. Yritysten on selvästi erotuttava toisistaan ja tuotava 

arvo asiakkaille. Asiakkaat on tunnistettava, sekä heidän käyttäytymistä 

seurattava ja tarjottava juuri sitä, mistä asiakkaalle olisi arvoa ja mistä asiakas 
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olisi valmis maksamaan. Asiakasryhmät-osion on tarkoituksena auttaa yrityksen 

määrittämään mitä asiakasryhmiä se haluaa kohdata ja palvella. (Osterwalder & 

Pigneur 2010.) 

 

Asiakkuusstrategia pohjautuu kysymyksiin kenelle, mitä ja miten (Saarelainen 

2013, 51). Saarelainen (2013, 51) määrittelee asiakkuusstrategian seuraavasti: 

”toistuva ja kehittyvä prosessi, jossa määritellään segmentit, valitaan niille 

tuotteet ja palvelut sekä edellisiin soveltuvat jakelu- ja palvelumallit”. 

 

Kova kilpailu markkinoilla on muuttamassa yritysten ajattelutapaa ja pakottaa 

sijoittamaan asiakkaan ensimmäiselle sijalle. Nykyään ”kaikkea kaikille” -

periaate ei tule toimimaan niin kuin ennen, vaan on tarjottava yksilöllistä 

palvelua ja kokemusta. On ymmärrettävä, että asiakas on se, kenelle yrityksen 

on tuotettava arvoa. Hyvä asiakastuntemus on myös hyvin tärkeää viestinnän 

kannalta. Kun tunnetaan asiakas, osataan myös viestiä asiat oikealla tavalla ja 

kohdistaa se oikeille, potentiaalisesti kannattaville asiakkaille. (Saarelainen 

2013, 56). Asiakas ja sen tarpeet on kuitenkin ensin tunnistettava, jotta sille 

voidaan tuottaa henkilökohtaista arvoa.  

 
Segmentoinnin tärkeimpänä tehtävänä onkin tunnistaa asiakkaat ja heidän 

tarpeensa. Yksinkertaisesti sanoen asiakassegmentointi on asiakkaiden 

jakamista pienempiin ryhmiin. Segmentoinnissa asiakkaat jaetaan eri muuttujien 

sekä ominaisuuksien perusteella, jotka asiakkaita yhdistävät. Segmentointi voi 

perustua niin demografisiin rajauksiin, kuten ikä, sukupuoli ja maantieteellinen 

sijainti kuin myös ostojen määrään tai ostopotentiaaliin. (Saarelainen 2013, 52–

53.) 

 

Asiakkaat voidaan jakaa suuriin segmentteihin, kuten yritykset ja kuluttajat ja 

pienempiin segmentteihin, kuten esim. ravintolayritykset ja ravintola-asiakkaat. 

Se kuinka pieneen asiakasryhmään halutaan keskittyä, riippuu täysin yrityksen 

strategiasta, haluaako yritys tuottaa palveluja massamakkinoille vai profiloida 

toimintaansa kapeille niche-markkinoille.  
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Segmentointikriteerin valintaan vaikuttaa mm. yrityksen liiketoiminnan luonne, 

toimiala, sijainti, toimintastrategia. Segmentointi ja kuinka tarkkaan 

asiakasryhmä pitäisi rajata on jokaisessa yrityksessä hyvin 

yksilöllistä/yrityskohtaista ja riippuu yrityksen ideasta – toimintatavasta, 

luonteesta, ajatusmaailmasta, toimialasta jne. Asiakasryhmät määritellään niillä 

ominaisuuksilla, jotka asiakkaita yhdistävät. Segmentoinnissa ei ole kyse 

pelkästään asiakkaiden jakamisesta pienempiin ryhmiin yhdistävien tekijöiden 

mukaan, vaan segmentoinnin taustalla on kokonaisvaltaista markkinoiden 

tutkimista ja ostoskäyttäytymisen selvittämistä. Segmentoinnissa on pidettävä 

yrityksen toiminnan tavoite mielessä ja sen perusteella jakaa asiakkaat 

segmentteihin keskittymällä vain yrityksen toimintaa tukeviin asiakkaisiin. 

Segmentoinnin päämääränä on tukea yrityksen toimintaa. Luopuminen 

asiakasryhmästä, jolla ei ole kaupallista potentiaalia, johtaa myös tarpeettomien 

resurssien vähentämiseen, mikä voi parantaa yrityksen kulurakennetta ja lisätä 

liikeidean kannattavuutta. (Järvinen & Kari 2017.) Määrittelemällä avaintehtävät, 

ongelmat, hyödyt ja muut tuotteen tai palvelun käytöstä asiakkaalle syntyvät 

kokemukset ja ominaisuudet, saadaan vastaus, ketä ovat potentiaaliset 

asiakkaat.   

 

 

2.1.3 Jakelukanavat 

 
Tämän liiketoimintamallin osa-alueen tarkoituksena on selvittää, kuinka ja mitä 

kautta yritys tavoittaa asiakkaat ja välittää arvolupauksensa perille. 

 (Osterwalder & Pigneur 2010, 26). Jakelukanavat kuvaavat yrityksen valitsemat  

yhteystyökumppanit, keinot ja välineet, joiden avulla se viestii arvolupauksensa 

sekä toimittaa tuotteet ja palvelut asiakkailleen (Järvinen ja Kari 2017, 96). 

 

Asiakkaat eivät tiedä yrityksen ja sen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden 

olemassa olosta, ellei toiminnasta viesti. Jakelukanavat ovat tärkeä osa 

liiketoiminnan viestintää ja näin ollen myös menestystä. Jakelukanava on 

välityskanava, jonka kautta tavoitetaan asiakkaita. Jakelukanavien kautta yritys 

välittää tietoa myy ja markkinoi tuotteitaan tai palveluitaan sekä ylipäätään lisää 

tietoisuutta yrityksen olemassa olosta.  
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Nykypäivänä yrityksen näkyvyyden lisäämiseksi on käytössä useita eri 

maksullisia ja maksuttomia viestintäkanavia, joista suosituimpia/tyypillisimpiä 

ovat omien verkkosivujen lisäksi, sosiaalisen median kanavat, kuten Instagram 

ja Facebook. Jakelukanavaa valitessa täytyy pitää mielessä kohderyhmä, jolle 

halutaan viestiä. Viestinnän on tapahtuva siellä, missä potentiaaliset asiakkaat 

ovat. Valitsemillaan kanavilla yritys viestii arvolupauksensa asiakkaille, sekä 

toimittaa palveluja ja tuotteita.  Näin ollen kanavien on myös oltava yrityksen 

arvomaailmaan ja ideaan sopivia, jotta ne toisivat uskottavuutta. ”Valitsemalla 

kanavia vastaat kolmeen tärkeään kysymykseen: Miten asiakkaani saavat tietää 

arvolupauksestani? Miten saan uusia maksavia asiakkaita? Miten toimitan 

palveluni ja tuotteeni asiakkailleni?” (Järvinen ja Kari 2017, 96). 

 

Etenkin maksullisia jakelukanavien käytössä on pidettävä myös kannattavuutta 

mielessä, jotta tuotteet/palvelut saadaan toimitettua kustannustehokkaasti 

asiakkaille. Jakelijat ottavat osuuden tuotteiden jälleenmyynnistä, jonka 

ansiosta kannattavuus kärsii, ellei onnistu myymään suuria määriä 

tuotteita/palveluja. Monessa tapauksessa luotettava ja tunnettu jakelija on 

kuitenkin hyvä valinta ja joskus jopa ainoa tapa tavoittaa kohdeasiakkaat esim.  

lääkeyritykset.  

 

Yrityksellä voi olla käytössä omia kanavia, yhteistyökumppaneiden kanavia tai 

molempia yhtä aikaa. Yritys voi valita, hankkiiko se itse asiakkaansa vai ottaako 

käyttöönsä kumppaneiden jakelukanavia yritystoiminnan tukemiseen, taikka 

käyttää näiden yhdistelmää. Kuvion 2 vasemmassa laidassa on esitetty erilaisia 

olemassa olevia jakelukanavatyyppejä, jotka ovat jaettu omiin ja kumppaneiden, 

sekä suoriin ja epäsuoriin jakelukanaviin. Yrityksen omia jakelukanavia ovat 

mm. yrityksen oma myyntihenkilöstö, verkkokauppa, sekä omat myymälät. 

Kumppaneiden jakelukanaviin taas kuuluvat esim. jälleenmyyjien myymälät, 

sekä tukkumyynti. (Osterwalder & Pigneur 2010, 27.) 

 

 
2.1.4 Asiakassuhteet 
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Tämän liiketoimintamallin osion tarkoituksena on tiedostaa ja kuvata erityyppisiä 

suhteita yrityksen ja tiettyjen asiakasryhmien välillä (Osterwalder & Pigneur 

2010, 28). Asiakassuhde määrittelee, minkälaista asiakassuhteen ylläpitoa ja 

hoitoa yrityksen asiakkaat, jakelukanavat sekä ansaintamalli edellyttävät. 

Asiakassuhteen ylläpitoon liittyvillä valinnoilla yritys pystyy vaikuttamaan siihen, 

miten uskollisina yritykselle asiakkaat pysyvät. Ylläpitämällä hyvät 

asiakassuhteet yritys pyrkii pitämään asiakkaat yrityksessä ja motivoi ostamaan 

yhä uudestaan sekä toimimaan suosittelijoina. (Järvinen & Kari 2017.) 

 

Yrityksen ja asiakkaan suhde on tiiviisti yhteydessä yrityksen maineeseen. 

Yrityksen maine muodostuu eri sidosryhmien havainnosta, kuinka yritys toimii, 

kenen kanssa ja miten hyvin se toimii kilpailijoihinsa verrattuna. Asiakassuhteen 

on oltava arvolupauksen kanssa tasapainossa.  Jos arvolupauksessa luvataan 

ylivertaista palvelua tai tuotteen laatua, tulee se myös näkyä asiakassuhteessa. 

(Järvinen & Kari 2017, 99.) 

 

Osterwalder & Pigneur (2010) mukaan asiakassuhteet ja palvelu voivat 

vaihdella asteikoilla henkilökohtaisesta automatisoituun. Automatisoitu palvelu 

voi parhaiten myös simuloida henkilökohtaista suhdetta myyjän ja asiakkaan 

välillä (esim. verkkokaupassa). Yrityksen asiakassuhteiden muodostaminen ja 

suhteisiin panostaminen riippuu täysin yrityksen valitsemasta strategiasta, onko 

henkilökohtainen palvelu vai tulon maksimointi yrityksen päätavoitteena. Lisäksi 

suhteen luonteeseen vaikuttaa yrityksen motiivi, onko yritykseen tarkoituksena 

hankkia uusia asiakkaita, pitää vanhoja asiakkaita vai tehdä lisämyyntiä 

olemassa oleville asiakkaille. (Osterwalder & Pigneur 2010, 28–29.) 

 

 

2.1.5 Avaintoiminnot 

 

Avaintoiminnot kuvaavat yrityksen tärkeimpiä toimia, joita yrityksen on tehtävä 

onnistuakseen toiminnassa ja lunastaakseen arvolupauksensa. 

Avaintoimintojen tehtävänä on mm. luoda ja tarjota arvoa asiakkaalle, ylläpitää 

asiakassuhteita ja ansaita tuloja.  Avainresurssien tapaan yrityksen 

avaintoiminnot määräytyvät yrityksen toimintamallin mukaan. Yrityksen 
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avaintoiminnot voivat perustua esimerkiksi tuotantoon tai ongelmanratkaisuun, 

kuten palvelualan yrityksissä. (Osterwalder & Pigneur 2010, 36–37.) 

 

Yrityksen toiminnot voidaan jakaa eri kategorioihin riippuen siitä, mihin 

yritystoiminnan elinkaaren aikaan toiminnot kohdistuvat tai millä alalla yritys 

toimii. Toiminnot eroavat mm. sen mukaan, kohdistuvatko ne kehitys ja 

tuotantovaiheeseen vai esim. myyntiin ja markkinointiin. Kehitysvaihe ja 

tuotantovaihe taas itsessään jo sisältävät monia vaiheita, kuten esim.  

tuotesuunnittelu, pakkaussuunnittelu, markkinoinnin suunnittelu. 

Tuotantovaiheessa taas siirrytään suunniteltujen asioiden toteuttamiseen. 

Kaikki toiminnot ovat tärkeitä yrityksen lopputuloksen kannalta, mutta 

ydintoiminnot ovat juuri niitä päätoimintoja, jotka erottavat yrityksen muista, ja 

ovat tiiviisti yhteyksissä yrityksen viestimään arvolupaukseen. Ydintoiminnot 

ovat niitä toimintoja, jotka auttavat yritystä lunastamaan arvolupauksensa 

(Järvinen & Kari 2017, 101–102). 

 

Hyvässä liiketoimintamallissa avaintoiminnot on jaettu järkevästi yrityksen 

omalle ja kumppanien vastuulle. Tyypillisiä vähittäiskaupan alalla toimivan 

yrityksen kumppaneita ovat markkinoilla toimivat tehtaat, toimittajat sekä 

jälleenmyyjät. (Järvinen & Kari 2017, 105–107).  

 

 

2.1.6 Avainresurssit 

 

Avainresurssit ovat nimensä mukaan yrityksen voimavaroja, joita se tarvitsee 

avaintoimintojen ja arvolupauksen toteuttamiseen. Yrityksellä voi olla käytössä 

omat resurssit avaintoimintojen toteuttamiseksi tai se voi vuokrata ne 

avainkumppaneilta. Tämän liiketoimintamallin osion tarkoitus on pohtia ja 

kuvata niitä tärkeimpiä yrityksen varoja, joiden ansiosta liikeidea saadaan 

toimimaan. (Osterwalder & Pigneur 2010, 34.) Yrityksen on tunnistettava 

osaamisensa ja resurssina ymmärtääkseen mihin sen todellinen menestys 

perustuu (Saarelainen 2013, 68–69). 
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Avainresurssien tarve vaihtelee yrityksen toimintamallista ja toimialasta ja 

vaikuttaa siihen, mihin resursseihin yrityksen on liiketoiminnan menestyksen 

kannalta eniten panostettava. Palvelualan yritysten toiminnassa, kuten 

sairaaloissa, tarvitaan korkealuokkaista henkilöstöosaamista, kun taas monissa 

tehtaissa keskitytään enemmän fyysisiin resursseihin, kuten koneisiin. Monessa 

liiketoiminnassa tarvitaan useampia eri resursseja takaamaan liiketoiminnan 

toimivuuden. 

 

Osterwalder ja Pigneur (2010, 34–35) jakavat avainresurssit seuraaviin luokkiin: 

 

- Fyysiset resurssit: esim. rakennukset, koneet, ajoneuvot, jakelukanavat. 

- Henkiset resurssit: esim. brändi, osaaminen, patentit, kumppanuus. 

- Henkilöstöresurssit: Henkilöstöosaaminen  

- Taloudellisiin resurssit: esim. pääomasijoitukset, laina, optio-ohjelmat 

 
Lisäksi resurssit voidaan jakaa aineettomiin, kuten verkkosivut, ja aineellisiin 

kuten toimitilat. Yrityksen tarvitsemat resurssit riippuvat täysin liiketoiminnan 

laadusta ja toimialasta. Esimerkiksi verkkopalveluita tarjoavat yritykset eivät 

välttämättä tarvitse lainkaan fyysisiä toimitiloja, kun taas ravintola-alan yrityksille 

toimitilat ovat yksi tärkeimmistä resursseista. Näin ollen tällaisilla yrityksillä 

suurin osa resursseista ovat aineettomia, kuten ohjelmistot. (Järvinen & Kari, 

2017, 103.) 

 

Ydintoimintojen tapaan yrityksen ydinresurssit voivat muuttua yrityksen 

elinkaaren aikana. Liiketoiminnan kasvaessa siihen kohdistuvat kuluvat 

kasvavat yrityksen mukana. Liiketoiminnan kasvun edellytyksenä on 

lisäresurssien hankinta. Ellei resursseja saada lisää, liiketoiminta ei myöskään 

onnistu kasvamaan.  

 

 

2.1.7 Avainkumppanit 

 

Avainkumppanit ovat osa liiketoiminnan ketjua ja mahdollistavat liiketoiminnan 

toimivuuden. Kumppaniverkosto muodostuu kaikista yrityksen kanssa 
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yhteistyössä olevista sidosryhmistä, joiden onnistunut yhteistyö takaa liikeidean 

toimivuuden.  Tämän liiketoimintamallin osa-alueen tarkoituksena on kuvata, 

mitä verkostoja yritys tarvitsee toteuttaakseen arvolupauksen. (Osterwalder & 

Pigneur 2010, 38.) 

 

Avainkumppaneita tarvitaan mm. siinä tapauksessa, kun omat resurssit eivät 

riitä toteuttamaan tiettyjä toimintoja tai toimintojen ulkoistaminen on selvästi 

kustannustehokkaampaa ja liiketoimintaa edistävää. Yritys voi joko kokonaan 

tai osittain ulkoistaa ydintoimintansa kumppaneille. Näin ollen monet 

vähittäiskaupan yritykset ulkoistavat tuotannon kokonaan kumppaniverkostolle 

ja itse keskittyvät yrityksessä pelkästään myyntiin ja markkinointiin. Pieniä 

myyntivolyymejä tekevälle yritykselle ydintoimintojen ulkoistaminen 

kumppaneille on selvästi kustannustehokkaampaa. Taas suurempien yritysten 

on kannattavampaa hankkia ja käyttää omia resursseja. (Järvinen & Kari 2017, 

105–107). 

 

Yhteistyö voi olla laadultaan hyvin erilaista. Se voi olla niin ostajan ja toimittajan 

välistä kumppanuutta kuin myös kilpailijoiden välistä yhteistyötä.  Tyypillisiä 

vähittäiskaupan alalla toimivan yrityksen kumppaneita ovat markkinoilla toimivat 

tehtaat, toimittajat sekä jälleenmyyjät. Osterwalder ja Pigneur (2010, 38–39) 

jakavat avainkumppanuudet seuraaviin yhteistyömuotoihin ja kuvaavat 

seuraavin esimerkein: 

 

- Strategiset allianssit: tavoitteena on kilpailevien 

yrityskumppaneiden yhteisten strategisten tavoitteiden 

saavuttaminen.  

- Co-opetition: strateginen yhteistyö kilpailijoiden kanssa, jonka 

tarkoituksena yhteisen hyödyn tavoittaminen. Tulee eng. sanoista 

Cooperation ja Competition. 

- Yhteisyritykset: tavoitteena muun muassa liiketoiminnan 

kehittäminen. 

- Ostaja-tarjoaja suhde: asiakkaan ja tuotteen/palvelun tarjoajan 

välinen suhde.  
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2.1.8 Kustannusrakenne 

 

Kustannusrakenne kuvaa ne kaikki kustannukset, joita aiheutuu yrityksen 

toiminnasta ja resursseista.  Yritystoiminnasta syntyviä kustannuksia voidaan 

jakaa kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset ovat 

suoraan tuotannon määrästä riippuvia kustannuksia, kun taas kiinteät 

kustannukset pysyvät kiinteinä tuotantomäärästä riippumatta. Muuttuvia 

kustannuksia ovat esimerkiksi, ravintola-alan yrityksellä raaka-aineet ja kiinteitä 

kustannuksia tilavuokra. (Järvinen & Kari 2017, 108–109).  

 

Yrityksen kulurakenne riippuu yrityksen avaintoiminnoista, resursseista sekä 

avainkumppaneista. Näillä yhdessä on suurta vaikutusta, millainen 

kustannusrakenne yrityksellä tulee olemaan ja millaiseen 

kustannusrakenteeseen yrityksen on keskittyvä. (Osterwalder & Pigneur 2010, 

40.) 

 

Osterwalder ja Pigneur (2010, 41) jakavat kulurakenteet kahteen kategoriaan: 

 

- Kustannusperusteinen kulurakenne, joka pohjautuu kulujen 

minimoimiseen toimintojen automatisoinnin kautta. 

Halpalentoyhtiöt ovat esimerkkinä maksuperusteisesta 

kulurakenteeseen pohjautuvasta yrityksistä.  

- Arvoperusteinen kulurakenne, joka keskittyy lisäarvon tuomiseen 

asiakkaille eikä niinkään kulujen minimoimiseen. Kyseinen 

kulurakenne on esimerkiksi luksushoteilla, joiden tarkoituksena on 

korkealuokkaisilla palveluillaan tuoda arvoa asiakkaille. 

 

Yrityksen kulurakenteeseen sekä hinnoitteluun vaikuttaa myös yrityksen 

valitsema strategia ja arvolupaus, jonka se haluaa toimittaa asiakkailleen 

(Osterwalder & Pigneur 2010). Hyvänä vertailuesimerkkinä ovat lentoyhtiöt 

Norwegian Air ja maailmaan parhaimpiin lentoyhtiöihin kuuluva Emirates. 

Molemmat ovat samalla alalla toimivia yrityksiä, mutta heidän strategiansa, 

arvolupauksensa ja kohderyhmänsä erottuvat täysin toisistaan. Lentoyhtiöiden 
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päätoimintana on tarjota lentopalveluja paikasta toiseen, mutta näiden lisäksi 

lentoyhtiöt tarjoavat muita toiminnalle lisäarvoa tuomia palveluita.  

 

Norwegian Air on halpalentoyhtiö, jonka strategia pohjautuu kustannusten 

minimoimiseen. Kaikki ns. ylimääräsiset kustannukset karsitaan pois, kaikki 

mahdolliset palvelut automatisoidaan sekä suuri osa lisäarvoa tuomista 

palveluista ei kuulu lennon perushintaan. Tällaisia maksullisia, erikseen 

maksettavia lisäpalveluita ovat esimerkiksi istumapaikkojen sekä istuimen 

edessä olevan suuremman jalkatilan etukäteen varaaminen. Asiakas 

käytännössä maksaa vain niistä palveluista, mistä haluaa, eikä saa mitään 

ylimääräistä siihen hintaan. Kustannussäästöjen ansiosta lentoyhtiö pystyy 

tarjoamaan lentolippuja edullisesti, samalla mahdollistaen lentopalveluiden 

käytön kaikille ihmisille taloudellisesta asemasta riippumatta. Norwegian Air-

lentoyhtiön palvelut ovat suunnattuja ei vaativille, hinta-laatusuhdetta 

arvostaville matkailijoille. 

 

Toisin kuin Norwegian Air, Emirates on maailmalla tunnettu ensiluokkaisesta 

asiakaspalvelustaan. Jopa economy-luokassa on runsaasti jalkatilaa, mukavat 

leveät istuimet ja runsas ateria, joka sisältyy lennon hintaan. Lennot kyseisellä 

lentoyhtiöllä kuitenkin maksavat monen muun lentoyhtiön lentoja enemmän. 

Tämä ei kuitenkaan haita lentoyhtiön asiakkaita, sillä he hakevat lennolta paljon 

muuta kuin pelkästään lentämistä paikasta A paikkaan B. Emirates-lentoyhtiön 

asiakkaat ovat mukavuutta hakevia ja ovat valmiita maksamaan 

korkeatasoisesta palvelusta. 

 

Kustannusrakenteen kuvaaminen liiketoimintamallin avulla auttaa näkemään 

mihin resursseihin yrityksellä menee eniten rahaa sekä mihin toimintoihin kuluu 

eniten resursseja (Osterwalder & Pigneur 2010). Näitä asioita analysoimalla 

saadaan selville, mitkä yrityksen kuluista ovat merkityksellisimpiä, taloudellisen 

panostuksen arvoisia sekä mitkä kuluista on karsittava kustannustehokkuutta 

ajatellen, toisin sanoen mihin kannattaa panostaa ja mitä karsia.  Yksi kestävän 

liiketoimintamallin periaatteista onkin, että rahaa tulee enemmän kuin menee 

(Saarelainen 2013).   
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2.1.9 Tulovirrat 

 

Tulovirrat ovat yrityksen asiakkailta saatuja tuloja ja näiden tulojen lähteitä, ne 

kuvaavat mistä lähteistä ja millä tavalla rahaa virtaa yritykseen. Yrityksen 

tulojen lähteet eli tulovirrat riippuvat yrityksen valitsemasta tavasta tuottaa 

tuloja. Yrityksen toimintatapaa tuottaa tuloa ja saada toiminta kannattavaksi 

kutsutaan ansaintamalliksi. Ansaintamalli on yksi keskeinen tulovirtoja ja 

hinnoittelua määrittävä tekijä. Ansaintamallit voivat erota hyvin paljon toisistaan 

yritysten toimialasta ja liikeideasta riippuen. (Järvinen & Kari 2017, 113–114.) 

 

Yleisimpiä liikemaailmassa vastaan tulevia ansaintamalleja Osterwalder ja 

Pigneurin (2010, 31–32) sekä Järvisen ja Karin (2017, 113–114) mukaan ovat: 

 

- Tuotemyynti: yrityksen ansainta perustuu tuotteiden myyntiin 

asiakkaille, jolloin tavara siirtyy asiakkaan omistukseen.  

- Käyttömaksu: asiakas saa maksua vastaan maksua vastaan 

käyttää yrityksen tarjoamaa tuotetta tai palvelua. Esim. 

hotellipalvelut, jolloin ansainta perustuu asiakkaan varaamiin 

öiden määrään.  

- Tilaajamalli: asiakkaalta veloitetaan palveluista kiinteä kuukausi tai 

vuosimaksu.  

- Transaktiolaskutus: asiakkaalta veloitetaan tapahtumien määrän tai 

arvon mukaisen summan. Tämä ansaintamalli on käytössä 

erityisesti kiinteistönvälitysalalla.  

- Mainosrahoitteinen ansaintamalli: yritys ei veloita 

tuotteista/palveluistaan lainkaan asiakkailta, vaan toiminta 

kustannetaan kokonaan mainostajien rahoituksella. 

- Freemium: perustuote tarjotaan ilmaiseksi käyttöön ja 

tuotteen/palvelun käytön kannalta tärkeät lisäpalvelut on saatavilla 

maksua vastaan. 
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Ansaintamalli määrittelee myös mihin yrityksen hinnoittelu perustuu. 

Tuotteiden/palveluiden hinnoittelutavan voidaan jakaa kiinteään listahintaan 

perustuvaan hinnoitteluun sekä dynaamiseen hinnoitteluun. Kiinteässä 

hinnoittelumallissa tuotteiden hinta pysyy samana eikä reagoi markkinoiden 

kysynnän nousuun tai laskuun. Tälle hinnoittelumallille tyypillistä on määrän 

mukainen sekä asiakassegmenttiperusteinen hinnoittelu. Esimerkiksi hintalistat 

voivat olla yrityksille erilaiset kuin kuluttajille, sillä yritykset hankkivat tuotteita 

suurimpina määrinä. Dynaaminen hinnoittelu taas perustuu täysin 

markkinatilanteeseen. Hinta kasvaa kysynnän kasvaessa ja laskee kysynnän 

laskiessa. (Osterwalder & Pigneur 2010, 33.) 

 

 

2.2 SWOT 

 

Sisäinen 

ympäristö 

Vahvuudet Heikkoudet 

Ulkoinen 

ympäristö 

Mahdollisuudet Uhat 

Kuvio 2. SWOT-nelikenttä. 
 

 

SWOT, joka tulee eng. kielisistä sanoista – Strengths (vahvuudet), Weaknesses 

(heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) sekä Threats (uhat), on Albert 

Humphreyn kehittämä työkalu toimintaympäristön analysointiin (kuvio 2). 
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SWOT-analyysiä käytetään etenkin yritystoiminnan suunnittelussa sekä 

kehittämisessä. SWOT:n avulla on tarkoitus tuoda yksinkertaisesti esiin 

yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, niiden välisiä suhteita sekä 

yritystoiminnalle aiheuttamia mahdollisuuksia ja uhkia. (Opetushallitus 2018.) 

 

SWOT-analyysi on nelikenttämuotoinen kaava, jossa kuvataan kahta 

organisaation ulottuvuutta: sisäistä sekä ulkoista. Nelikenttäanalyysin avulla 

voidaan tarkastella koko organisaatiota tai rajautua kuvaamaan 

yksityiskohtaisesti jotakin yritystoiminnan osaa. SWOT-analyysi sopii 

käytettäväksi kaiken tyyppisissä organisaatioissa ja yrityksissä. (Suomen 

Riskienhallintayhdistys 2018.) 

 

 

2.2.1 Sisäinen ympäristö 

 

Sisäisen ympäristön tekijät kuvaavat organisaation vahvuuksia. Nämä on hyvä 

tarkastella ja verrata kilpaileviin yrityksiin ja löytää vahvuudet verrattuna niihin. 

Sisäisiä ympäristön tekijöitä analysoimalla arvioidaan organisaation nykytilaa. 

(Opetushallitus 2010.) 

 

- (S) Vahvuudet – ovat organisaation omistamia ja hyödyntämiä 

resursseja, joilla on selvä vahvuus yrityksen toiminnassa 

(Opetushallitus 2010).  

 

- (W) Heikkoudet – sisäiset heikkoudet kuvaavat organisaation 

heikkouksia ja kehityksen tarpeessa olevia kohteita. Tunnistamalla 

ja analysoimalla heikkouksia, voidaan parantaa organisaation 

tehokkuutta. (Opetushallitus 2010.)  

 

 

2.2.2 Ulkoinen ympäristö 
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Ulkoisen ympäristön tekijöitä ovat globaaleja tai muita toimintaympäristöön 

liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa muutoksen organisaation toiminnassa 

(Opetushallitus 2010). Globaalitason ulkoisia muuttotekijöitä voivat olla 

esimerkiksi keinotekoinen äly ja ilmastonmuutos.  

 

- (O) Mahdollisuudet – Mahdollisuuksien kartoittamiseen on hyvä 

perehtyä organisaation toimialaan ja arvioida mitä mahdollisuuksia 

yrityksellä on tietyillä markkinoilla (Opetushallitus 2010). 

 

- (T) Uhat – ovat niitä ulkoisia ympäristön tekijöitä, joihin organisaatio 

ei itse toiminnallaan voi vaikuttaa. Uhka voi olla globaalitason tai 

paikallinen ja riippuu mm. organisaation toimialasta. 

(Opetushallitus 2010.) Esimerkiksi robotit ja tekoäly voivat olla niin 

uhka kuin myös mahdollisuus. Teknologiayrityksille tekoäly on 

selvästi mahdollisuus, kun taas globaalitasolla se uhkaa kokonaan 

korvata ihmisresurssit työmarkkinoilla.  

 

 

3 Toteutus 

 

 

Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Amazon 

vähittäiskauppatoimintaa ja FBA-palvelua Amazonissa liiketoimintaa 

harjoittavan myyjän näkökulmasta. Tässä luvussa perehdytään opinnäytetyössä 

käytettyihin tutkimusmenetelmiin. Ensin käydään läpi tutkimus- ja 

aineistonkeruumenetelmät, jonka jälkeen käydään läpi, miten aineisto 

analysoitiin.  

 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät 
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Opinnäytetyön tavoitteeksi oli asetettu tutkia Amazon-verkkokauppatoiminnan 

piirteitä ja prosessia sekä Amazonin soveltuvuutta vähittäiskaupan myynti- ja 

markkinointikanaksi. Syväluotaavan kokonaiskuvan Amazonin toiminnasta 

saatiin tutkimalla ja analysoimalla toimintaa BMC- ja SWOT-työkaluja käyttäen. 

Kattavan tutkimustulosten saavuttamiseksi tässä tutkimuksessa oli päätetty 

käyttää erilaisia tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmiä. Tutkimuksen 

teoriaosuus pääosin pohjautuu kirjallisuuteen ja tieteellisiin artikkeleihin koskien 

liiketoiminnan mallintamista ja analysointia. Empiirinen aineisto taas pohjautuu 

case-tutkimuksen eli tapaustutkimuksen avulla kerättyihin menetelmiin.  

 

Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, jonka tarkoituksena on syvällisesti ja 

tietyssä rajatussa ympäristössä tutkia tiettyä tapahtumaa, toimintaa tai ilmiötä 

käyttäen monipuolista ja monella eri tavalla kerättyä aineistoa. Tapaustutkimus-

menetelmää käytetään paljon tutkittaessa sosiaalisia kohteita, kuten esimerkiksi 

yrityksiä, yhteisöjä, organisaatioita ja niiden käyttäytymistä. Tapaustutkimus on 

syvällinen tutkimus, jonka tarkoituksena on kuvailla mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti ja tarkasti tutkimuskohteen toimintaa tai ilmiötä. Sen avulla 

saadaan esiin oleellisia tekijöitä, prosesseja ja vuorovaikutussuhteita. (Pasanen 

2018.) Tapaustutkimuksessa ilmiötä pyritään tutkimaan ja kuvailemaan 

tutkimuskohteen luonnollisessa ympäristössä, mahdollisimman tarkkojen ja 

todenmukaisten tulosten saamiseksi. Tapaustutkimuksella ei ole omaa 

metodologiaa eli tarkkaan määrättyä tutkimusmenetelmää, vaan sille on 

ominaista sisältää kvalitatiiviselle ja kvantitatiiviselle tutkimukselle ominaisia 

aineistonkeruu-ja analyysimenetelmien piirteitä. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2009.) Tämän tapaustutkimuksen aineistonkeruu- ja 

analyysimenetelmissä on käytetty laadullista tutkimusotetta. Laadullisen 

tutkimuksen tutkimusmenetelmien avulla on tarkoitus tuottaa uutta tietoa tai 

näkökulmaa tutkimuskohteesta (Järvenpää 2006). 

 

Syynä tapaustutkimuksen valinnalle opinnäytetyön tutkimusstrategiaksi on se, 

että tapaustutkimuksessa ei rajoiteta käyttämään tiettyjä tutkimusmenetelmiä. 

Sen sijaan tutkimuksessa voi vapaasti valita tutkimusasettelun kannalta 

sopivimmat aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät. Tapaustutkimukselle 

olennaista on etsiä vastauksia tutkimuskysymyksiin ”mistä on kysymys” sekä 
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”kuinka/miten” ja ”miksi” tietty asia toimii (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2009). Tapaustutkimus nähtiin tutkimuksen kannalta sopivimpana menetelmänä 

vastaamaan tutkimuksen kannalta olennaisiin kysymyksiin, mistä Amazon- ja 

FBA-toiminnassa on kysymys sekä kuinka ja miksi se toimii. 

Tapaustutkimuksen avulla haluttiin saada mahdollisimman yksityiskohtaisesti 

kuvattua Amazon-myyjän toimintaympäristöä. 

 

 

3.2 Aineistonkeruu 

 

Yleisiä empiirisen aineiston keruumenetelmiä ovat osallistuminen, havainnointi, 

haastattelut ja dokumentit (Hirsjärvi ym. 1997). 

 

Amazonin verkkokaupan sisäisestä toiminnasta haluttiin tuoda mahdollisimman 

todenmukainen ja kokonaisvaltainen kuva sekä tuoda se luontevalla, toimintaa 

kuvaavalla tavalla. Tutkimusasettelun mukaisten tulosten saamiseksi oli ensin 

päätettävä millä tavalla sekä minkä kautta tutkimusaihetta haluttiin lähestyä ja 

tutkimustuloksia esittää. Lisäksi oli päätettävä, mitä aineistoa tarvittiin 

tutkimusongelman selvittämiseksi sekä mistä ja millä tavalla se olisi hankittava. 

Sopivaksi menetelmäksi lähestyä tutkimusaihetta ja kuvata Amazon-

verkkokaupan toimintaa oli päätetty laatia toimintaa kuvaava liiketoimintamalli 

Business Model Canvas -työkalun pohjalta. Verkkokaupan toimintaa oli päätetty 

kuvata liiketoimintamallissa myyjän näkökulmasta, verkkokauppatoiminnan 

sisäisen toimintaprosessin esittämiseksi. Lopuksi liiketoimintamallissa esiin 

noussutta tietoa verkkokaupan toiminnasta päätettiin analysoida SWOT -

työkalun avulla ja mitata näin verkkokaupan soveltuvuutta myynti- ja 

markkinointikanavaksi. Päätettyään, mitä työkaluja käytetään tutkimusaineiston 

analysoimiseen, aloitettiin tutkimusta tukevan aineiston kerääminen.  

 

Kaikista oikeudenmukaisimman kuvan toiminnasta olisi saanut haastattelemalla 

tai seuraamalla useiden eri Amazon FBA-myyjien toimintaa, tiedustella heidän 

kokemuksia kyseisestä toiminnasta sekä analysoida haastattelujen ja 

havainnoinnin perusteella saatua tietoa. Tutkijan ympäristöstä ei Amazon-

myyjiä kuitenkaan löytynyt ja henkilökohtainen yhteydenotto myyjiin ja Amazon-



 

   
 

29 

asiantuntijoihin osoittautui haastavaksi. Siitä syystä, että tutkijalla ei ollut suoraa 

yhteyttä tutkittavaan kohteeseen, tarvittavaa aineistoa päädyttiin keräämään 

sähköisiä lähteitä käyttäen. Tutkimuksessa oli käytetty mm. valmista, 

tutkimusaihetta käsittelevää sähköistä aineistoa sekä omaa henkilökohtaista 

havainnointia. 

 

Siitä huolimatta, että myyjien kokemuksia ei saatu henkilökohtaisen 

haastattelun keinoin, monille Amazon-myyjille ominaista on pitää blogia 

toiminnastaan. Myös itse Amazon ja sen kumppaniverkoston toimijat kertovat 

avoimesti verkkokaupan toiminnasta sekä jakavat vapaasti ohjeita ja vinkkejä 

verkkokaupan suunnitteluun, ylläpitoon ja kehittämiseen kaikille aiheesta 

kiinnostuneille. Amazonin omilla sivuilta on saatavilla paljon verkkokaupan ja 

myyjän toiminnan kannalta olennaista tietoa. Myös Amazonin 

kumppaniverkoston sivuilta löytyy myyjille erittäin paljon ohjeita ja oppaita 

toiminnan aloittamista varten. Sähköisistä lähteistä on löytynyt paljon valmiiksi 

ytimekkääseen Amazon-myyjänoppaaseen ”paketoitua” tietoa, josta oli apua 

myyjän tehtävien ja toimintojen hahmottamiseen. Aineiston lähteinä tässä 

tutkimuksessa oli käytetty mm. tutkimusaiheen asiantuntijoiden kirjoittamia 

blogeja, myyjäoppaita, Amazonin omia verkkosivuja sekä sieltä löytyvää 

tutkimusta tukevaa aineistoa.  

 

Blogikirjoitukset, ohjeet ja opastukset ovat kaikki Amazon-myyjien- ja 

asiantuntijoiden kirjoittamia ja sisältävät heidän tietoon ja kokemukseen 

pohjautuvaa aineistoa. Lähteiden luotettavuutta on analysoitu vertaamalla eri 

lähteissä esiintyvää tietoa toisiinsa ja Amazonin verkkosivuilla esiintyvään 

tietoon. Monet myyjien kirjoituksista myös pohjautuvat alkuperäiseen Amazonin 

tai sen kumppaniverkoston verkkosivuilta löytyvään tietoon, mikä näkyy 

kirjoitusten tekstin yhteydessä olevina lähdeviittauksina.  

 

Aineiston ja tutkimustuloksen luotettavuutta haluttiin parantaa entisestään ja 

tutkimuksen toiseksi aineistonkeruu- ja analyysimenetelmäksi näin ollen 

päätettiin kytkeä henkilökohtainen havainnointi. Havainnointia oli suhteessa 

tutkimuskohteeseen (verkkokauppa ja sen toiminta) tehty niin ulkopuolisesta 

(asiakkaan) näkökulmasta, niin sisäpuolisesta (myyjän) näkökulmasta. 
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”Sisäpuolisen näkökulmasta tehty havainnointi voi muodostua osallistuvaksi 

havainnoinniksi, jossa tutkija toimii osana havainnoitavaa tilannetta ja yhteisöä” 

(Jyväskylän yliopisto 2018.) Tutkimuksessa tarkasteltiin aktiivisesti Amazon-

verkkokauppa-alustaa, sen toimintaa, rakennetta jne. Tutkimuskohteen 

sisäpuolisen havainnoinnin helpottamiseksi oli perustettu oma Amazon-

myyjätili, jotta saataisiin todenmukaisemman ja tarkemman kuvan myös siitä, 

miltä verkkokauppa näyttää ”ruudun toiselta puolelta” tarkasteltuna. 

 

 

3.3 Aineiston käsittely 

 

Tässä tapaustutkimuksessa sisällönanalyysi oli toteutettu kvalitatiivisen eli 

laadullisen tutkimusotteen mukaisesti. Laadullisen aineiston analyysiprosessi on 

luonteeltaan syklistä ja systemaattista. Se aloitetaan jo aineistonkeruun 

yhteydessä, jolloin aineiston analysointi ja luokittelu tapahtuvat syklisesti koko 

tutkimusprosessin aikana. Laadulliselle tutkimukselle ominaista on luokitella 

teksti luokkiin eri muuttujien mukaan. Luokittelurunko voi olla joko ennalta 

määritelty ja luokittelu tapahtua tekstin analyysin yhteydessä, tai runko, jonka 

mukaan luokittelu tapahtuu, luodaan aineiston sisällöllisen merkityksen mukaan 

vasta analyysivaiheen aikana. (Seitamaa-Hakkarainen 2014.) 

 

Tässä tutkimuksessa jo aineistonkeruun alkuvaiheessa oli huomioitu 

liiketoimintamallin näkökulmaa. Kaikki tutkimuskohdetta käsiteltävästä 

aineistosta oli jo aineistokeruuvaiheessa poimittu vain liiketoimintamallin 

luomisen kannalta olennaista tietoa. Aineiston analyysi alkoi perehtymällä 

saatavilla olevaan aineistoon ja analyysivaiheessa saatu tieto oli sovellettu ja 

luokiteltu ennalta määriteltyihin Business Model Canvas -mallin mukaisiin 

luokkiin.  

 

Mikään tutkimuskohteesta saatavilla olevasta aineistosta ei suoranaisesti 

kuvannut myyjän toimintaa, vaan kaikki Amazonin toiminnasta saatavilla 

olevalle tiedolle täytyi tehdä sisällönanalyysi ja soveltaa saatu tieto myyjän 

toimintaa kuvaavan liiketoimintamallin muotoon. Amazonin toiminnasta 

saatavilla olevan tiedon sisältö täytyi analysoida ja soveltaa liiketoimintamallin 
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yhdeksään osa-alueeseen sopivaksi. Kaikkiin liiketoimintamallin osioihin ei 

kuitenkaan löytynyt sovellettavaksi valmista kirjallista aineistoa, silloin 

aineistona oli käytetty omaa havainnointia ja empiirinen aineisto oli luotu näin 

ollen käyttämällä henkilökohtaista päättelyä. Esimerkiksi tämä koski 

liiketoimintamallin tulovirrat-osiota, jossa päättely pohjautui mm. BMC-mallin 

teoriaan.  

 

BMC-työkalun avulla syntyneelle empiiriselle aineistolle oli lopuksi tehty SWOT-

analyysi. SWOT-analyysin avulla oli tarkoituksena kuvata liiketoiminamallin 

hyviä ja huonoja puolia Amazon-verkkokauppaa vähittäiskaupan myynti- ja 

markkinointikanavana ajatellen. 

 

Viimeisenä tutkimuksessa oli analysoitu kaikki BMC-mallin sekä SWOT-

analyysin avulla syntynyt empiirinen aineisto ja sen sisältö. Vastauksia 

tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin saatiin analysoimalla koko 

tutkimuksen aikana syntynyt empiirinen aineisto. Tutkimuksessa laadittu 

liiketoimintamalli ja sen pohjalta tehty SWOT-analyysi olivat molemmat 

analysoitu ja tulkittu tulosten kannalta sekä koottu yhteenveto tutkimuksessa 

syntyneistä tuloksista. Tulosten yhteenveto-osiossa kirjoitettiin auki kaikki 

tutkimuksen avulla saadut tulokset sekä vastaukset tutkimuksen alussa 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 

Sisällönanalyysi niin aineistonkeruussa kuin myös analysoidessa empiiristä 

aineistoa tutkimustulosten kannalta perustui tutkijan omaan tulkintaan ja 

päättelyyn, joka puolestaan pohjautui mm. tutkimuksen kannalta olennaiseen 

teoriatietoon, arkiajatteluun, sekä tutkijan aikaisempaan, koulutuksen aikana 

hankittuun tietoon ja ammattitaitoon. 

 

 

4 Tulokset 
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4.1 Amazon FBA-myyjän liiketoimintamalli 

 

Canvasin täyttäminen suositellaan aloittamaan arvolupauksesta tai asiakkaista, 

riippuen, onko yrityksen toimintastrategia tuote- vai asiakaslähtöinen. 

Asiakaslähtöinen strategia tarkoittaa sitä, että yritys ensisijaisesti ratkaisee 

olemassa olevan asiakkaan ongelman tuottamilla palveluillaan tai toiminnallaan. 

Tuotelähtöisyydellä tarkoitetaan taas, että keskitytään ensisijaisesti tuotteen 

ominaisuuksiin sekä sen mukaan etsitään tuotteelle/palvelulle potentiaalisia 

käyttäjiä. Tuoteperusteisen strategian valitessa on aina kuitenkin olemassa 

riski, ettei tuotteelle löydy riittävä määrä kiinnostuneita asiakkaita. Ennen 

strategian valintaa täytyy tehdä markkinatutkimus ja on pidettävä mielessä, että 

asiakkaat ostavat tuotteita ja palveluita vain ja ainoastaan omien ongelmiensa 

ratkaisemiseen. Vain tarjoamalla asiakkaita kiinnostavaa sisältöä yritys voi 

saada aikaan huomiota ja myyntiä. 
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Kulurakenne 

- Tuotehankinta 

- Amazon-palvelumaksut 

- FBA-maksut 

Tulovirrat 

- Kertamaksuperusteinen veloitus tuotteen 

myynnistä 

- Kiinteä, tuoteominaisuuksiin perustuva 

hinnoittelu 

Kuvio 3. Amazon FBA-myyjän liiketoimintamalli.  

 

 

Seuraavissa kappaleissa perehdytään syvemmin jokaiseen Amazon FBA-

myyjän liiketoimintamallin yhdeksään osa-alueeseen (kuvio 3). 

 

 

4.1.1 Avaintoiminnot 

 

Verkkokaupan perustaminen vastaa pitkälti minkä vaan liiketoiminnan tai 

projektin rakentamista. Täysin uuden verkkokaupan perustamisprojektissa on 

rakennettava alusta asti kaikki toiminnot, kuten sivusto, logistiikka, maksutavat, 

asiakaspalvelu ja markkinointi (Havumäki 2014). Verkkokaupan on oltava 

huolellisesti toteutettu, jotta se tarjoaisi mahdollisimman mieluisan ja 

vaivattoman ostoympäristön asiakkaille. Koska suuri osa asiakkaista 

nykyaikana käyttävät ostoksiin mobiililaitteita, on verkkokaupasta muistettava 

tehdä myös mobiiliversio. Verkkokauppayrittäjän on hallittava samanaikaisesti 

useampi eri prosessi, joista kaikista syntyy merkittäviä kustannuksia. Amazon 

taas hoitaa suuren osan näistä kiinteään kuukausihintaan ja lisäksi veloittaa 

jokaisesta myydystä tuotteesta tietyn prosenttiosuuden. Amazon tarjoaa 

palveluja, jotka mahdollistavat hoitaa suurimman osan toiminnoista ja tehtävistä 

myyjän puolesta ja antaa keskittyä liiketoiminnan tärkeimpiin osioihin, kuten 

myyntiin ja liiketoiminnan edistämiseen.  
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Kuvio 4. Amazon FBA-toimintaprosessi. 

 

Amazon FBA-myyjän ydintoiminnot voidaan karkeasti jakaa kahteen 

vaiheeseen: tuotehankintaan ja myyntiin. Kuviossa 4 on esitettynä Amazon 

FBA-toimintamalli yksinkertaisuudessaan.  

 

Myyjä hankkii ja lähettää tavaraa Amazonin hallinnointikeskuksen varastoon, 

jossa tavarat säilyvät ennen kuin asiakas tekee tilauksen. Asiakkaan tilattua 

myyjän tavaraa Amazon vastaanottaa tilauksen, pakkaa ja lähettää paketin 

asiakkaalle. Amazon-myyjän tehtäväksi jää huolehtia tavaran riittävyydestä ja 

täydentää varastoa. Palvelun tarkoituksena onkin säästää suuri osa myyjän 

ajasta ja resursseista ja siten antaa mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan ja 

myynnin edistämiseen. (Amazon Services 2018a.) 

 

Näiden perustoimien ohella myyjällä on kuitenkin paljon muutakin tehtävää 

riippuen myyjän valitsemasta kaupankäyntistrategiasta. Amazon mahdollistaa 

monta tapaa käydä kauppaa ja myyjän ydintoiminnot riippuvat pitkälti siitä, millä 

tavalla myyjä aikoo hankkia ja myydä tuotteita. Suosituimmat 

kaupankäyntistrategiat Amazonissa ovat: 
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1. Arbitraasi: voittoa tehdään hintaerosta hankkimalla omaisuutta yhdestä 

paikasta edullisemmin ja myymällä Amazonissa korkeammalla hinnalla. 

(Mercer 2017.) 

2. Tukkumyynti/jälleenmyynti (engl. wholesale): tuotteita ostetaan edullisesti 

suurina erinä esim. suoraan tehtaalta ja myydään Amazonissa 

korkeammalla hinnalla. Tehtaat ja tuotevalmistajat voivat myös itse 

myydä tuotteita suoraan Amazonissa, jolloin vältytään välikäsiltä. (Mercer 

2017.) 

3. Private Label: Tässä strategiassa myyjä useimmiten valitsee olemassa 

olevan tuotteen sekä valmistaa ja myy tuotteitaan eteenpäin oman 

brändin nimissä. Tämä on strategioista haastavin, mutta selvästi 

kannattavin. Kaikki voitto mitä syntyy tuotteiden myynnistä jää myyjälle, 

toisin kuin myymällä muiden brändien tuotteita, sillä brändin nimen 

käytöstä täytyy maksaa. (Hamrick 2018.) 

 

Amazonissa toimii myös useita suuria vähittäiskaupan yrityksiä, jotka ovat olleet 

markkinoilla jo monia vuosia ja käyttävät Amazonia yhtenä myynti ja 

markkinointikanavana. Tällaisia ovat esimerkiksi suklaastaan tunnettu Kinder 

Chocolate ja shampoo-valmistaja Head & Shoulders. Myös kansainvälisesti 

tunnetut suomalaisbrändit kuten Fazer, Nokian ja Marimekko ovat liittyneet 

osaksi Amazonin myyjäverkostoa. 

 

Kaikki edellä mainitut strategiat edellyttävät markkinatutkimusta, jossa käydään 

läpi Amazonin verkkokauppa-alustalla olevaa kilpailua. Jos myyjällä on tiedossa 

tai olemassa tuote, jonka se haluaa myydä, on ensin tutkittava tuotteen 

menestymismahdollisuuksia Amazonissa. Usein on ensin tehtävä 

markkinatutkimus, jossa tarkastellaan Amazonin markkinoita 

kokonaisuudessaan, etsitään markkinarakoa ja potentiaalista tuotetta, jolla on 

mahdollisuuksia menestyä Amazonin kilpailluilla markkinoilla. Tämä 

suositellaan tehtävän etenkin uusille Amazonin myyjätulokkaille, jotka eivät 

tiedosta mistä tuotteesta aloittaisi toimintansa. (Mitchell 2012.) Potentiaalista 

myyntituotetta etsiessä on keskityttävä tuotteisiin, joilla on korkea kysyntä ja 

alhainen kilpailu (Hamrick 2018). 
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Amazon-myyjän ydintoiminnot jakautuvat sen mukaan onko kyseessä Private 

label-myyjä, joka myy tuotteita oman brändin nimissä vai myyjä, joka jälleenmyy 

muiden brändinen tuotteita. Valittuaan tuotteen ja kaupankäyntistrategian myyjä 

hankkii tuotteita valitsemallaan tavalla.  

 

 

Kuvio 5. Private label-myyjän toiminnot. 

 

Etenkin Private label tuotteissa myyjällä on paljon tuotehankintaa edeltäviä 

asioita tehtävänä. Private label-strategia on yleisesti käytetty Amazonissa, sillä 

se on selvästi kannattavampi kuin jälleenmyydä muiden brändien tuotteita. Oma 

brändi kuitenkin vaatii tarkkaa suunnittelua ja kehittämistä. Private label-myyjien 

ydintoiminnot eroavat jälleenmyyjistä siten, että tuotehankinnan ja myynnin 

lisäksi heidän toimintoihin kuuluu tuotteen ja brändin suunnitteluosuus sekä 

tuotteen valmistus itsenäisesti tai kumppaneiden avulla (kuva 5). (Hamrick 

2018.) Jälleenmyyjät taas usein niin sanotusti edustavat myytävän tuotteen 

brändiä ja heidän on noudatettava brändin omistajan määräämiä säännöksiä ja 

yrityksen politiikkaa kaikissa brändiin liittyvissä asioissa niin hinnoittelussa kuin 

markkinoinnissa. Private-label-tuotteiden myyjillä liiketoiminta on käytännössä 

kokonaan myyjän omalla vastuulla, näin ollen tehtävät ja ydintoiminnot ovat 

paljon laajemmat ja he myös voivat hyödyntää enemmän Amazonin tarjoamia 

mahdollisuuksia. 

 

Amazon FBA-palvelu hoitaessa suurimman osan verkkokauppan 

ydintoiminnoista myyjien ainoiksi tehtäviksi jää pitkälti tuotteen hankkiminen ja 

toimittaminen Amazonin varastoon. On kuitenkin pidettävä mielessä, että tuote 

ei itse myy itseään, ellei kyseessä ole kaikkialla tunnettu brändi. Koko 

toimintaprosessin toteuttamisen lisäksi on pidettävä mielessä yritystoiminnan 
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jatkuva kehittäminen ja myynnin kasvu. Tuotekehitykseen ja markkinointiin on 

panostettava ja liiketoimintaa kehitettävä kokonaisuudessaan.  

 

 

4.1.2 Kumppanit 

 

Amazon myyjän kumppanien tarve määräytyy sen mukaan, mitä omia 

resursseja myyjillä on käytössä. Kumppanien määrä ja luonne riippuvat siitä, 

mitä ydintoimintoja myyjä pystyy hoitamaan itse hyödyntäen omia resursseja 

sekä mitä toimintoja sen on ulkoistettava ja käytettävä kumppaneiden 

resursseja apuna. Ydintoimintojen tapaan kumppanit määräytyvät myös myyjän 

valitseman kaupankäyntistrategian mukaan, myykö myyjän oman brändin 

tuotteita (Private Label) vai toimiiko se muiden brändien jälleenmyyjänä.  

 

Yleisesti eri liiketoiminnan prosessin aikana tarvitaan useita eri ulkopuolisia 

kumppaneita. Tuotehankintaprosessin aikana, myyjän valitsemasta 

kaupankäyntistrategiasta riippuen, Amazon-myyjän keskeisiä ydinkumppaneita 

ovat mm. tuotteen suunnittelijat, valmistajat ja toimittajat, sekä 

logistiikkayritykset. Hyvin yleistä on, että tuotteen valmistajaksi ja toimittajiksi 

valitaan kiinalaiset valmistajat, esimerkiksi Alibaba.com yrityksille ja kauppiaille 

tarkoitetusta verkkokaupasta (Ferrera 2018). Tämä ei kuitenkaan ole mikään 

sääntö, vaan toimittaja voi löytyä vaikka omalta paikkakunnalta. Näiden 

ydinkumppaneiden avulla varmistetaan, että tuotteet saadaan valmistettua ja 

toimitettua myyjän suurimman ydinkumppanin eli Amazonin, 

hallinnointikeskukseen.  

 

Lisäksi myyjällä voi olla ulkopuolisten resurssien tarpeesta riippuen myös 

muitakin kumppaneita, jotka ovat tavalla tai toisella osallisena myyjän 

liiketoimintaan. Kumppanien tarve vaihtelee myyjän omista valmiuksista ja 

osaamisesta. Menestyvä liiketoiminta, tuotehankinnan ja myynnin lisäksi, 

edellyttää myyjältä jatkuvaa yritystoiminnan kehittämistä. Myyjällä on oltava 

ymmärrystä niin myynnistä kuin markkinoinnista. Jos myyjän omat henkiset ja 

fyysiset resurssit eivät riitä tekemään kaikki toiminnot itse, useimmiten ne 

ulkoisteen ulkopuolisille toimijoille. Yhteistyö erilaisten ulkopuolisten toimijoiden 
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kanssa saa yrityksen liiketoiminnan toimimaan tehokkaammin, kuin mihin yritys 

omin resursseihin olisi pystynyt (Järvinen & Kari 2017, 105).   

 

 

4.1.3 Avainresurssit 

 

Amazon FBA-myyjän toimintaan tarvitsemat resurssit voidaan jakaa myyjän 

omistamiin resursseihin sekä vuokraresursseihin. Vuokraresursseja tässä 

tapauksessa ovat pääasiassa kaikki Amazon FBA-palvelun mukana tulevat 

resurssit, jotka myyjä saa käyttöönsä palvelumaksua vastaan. 

Verkkokauppatoimintaa pääsee FBA-palvelun ansiosta aloittamaan hyvin 

vähäisillä omilla resursseilla. Aloittaakseen toiminnan myyjä tarvitsee 

ainoastaan Internetyhteyttä tukevan mobiililaitteen, jolla voi hoitaa 

yritystoimintaa sekä itse tuote, jonka hän myy. Yhteistyökumppaneille 

ulkoistettujen resurssien tarve riippuu täysin yrittäjän omista valmiuksista ja 

osaamisesta.  

 

Amazon verkkokauppa-alusta sekä sen tarjoama FBA-palvelu ovat tässä 

liiketoimintamallissa myyjän yksiä tärkeimmistä voimavaroista liiketoiminnan 

kannalta. Suhteellisen pientä käyttömaksua vastaan myyjä saa käyttöönsä 

kävijämäärältään maailman suurimman verkkokauppa-alustan, yhteyden sen 

asiakaskantaan, varastointipalvelut, tilausten vastaanotto-, maksunkäsittely-, 

toimitus- sekä asiakaspalvelun.  

 

FBA-palvelu on myyjille myös siitä hyvä vaihtoehto, että FBA-myyjä saa 

tuotteilleen käyttöön Amazonin nopean Prime-toimituksen, joka on tarkoitettu 

mm. Amazonin kanta-asiakkaille. Prime-asiakkaat ovat Amazonin lojaaleja, 

säännöllisesti Amazonin palveluita käyttäviä asiakkaita, jotka maksavat 

asiakkuudesta ja saamistaan eduista, kuten nopeasta toimituksesta. Amazonin 

vuoden 2018 julkaiseman vuosiraportin mukaan Prime-asiakkaita oli vuonna 

2017 jo yli 100 miljoonaa ja ne muodostavat Amazonin maksavimman 

asiakaskunnan. Kaikkiaan Prime-asiakkaille oli vuoden 2017 aikana toimitettu 

yli viisi miljardia tilausta ympäri maailmaa. (Bezos 2018.) Amazonin 

hakualgoritmi myös suosii FBA-myyjiä, nostamalla FBA-myyjien tuotteita 
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Amazonin hakukoneessa ylöspäin, mikä saa automaattisesti enemmän 

asiakkaita kohtaamaan myyjän tuotteita (Tjerlund 2018). 

 

Yhtä tärkeitä resursseja menestyvän liiketoiminnan kannalta ovat myyjän 

osaaminen, kyvyt ja taidot sekä halu kehittää liiketoimintaa. Toiminta vaatii 

erityistä markkinointi- ja myyntiosaamista, sillä edellytyksenä menestyvän 

toiminnan kannalta Amazonin erittäin kilpailluilla markkinoilla on erottautuminen. 

Myyjällä on vähintäänkin hyvä olla yrittäjähenkisyyttä sekä neuvottelutaitoa 

kommunikoimaan avainkumppanien kanssa. Yrittäjän on oltava moniosaaja, jos 

aikoo tehdä kaiken itse. Menestyvää yritystoimintaa varten tarvitaan 

neuvottelutaitoja sekä markkinointi ja myyntitaitoja. Neuvottelutaito ja 

markkinointi ovat taitoja, sillä ensin on neuvoteltava hyvä hinta tuotteelle ja 

sitten markkinoida ja myydä se asiakkaille.  

 

Taloudellisten resurssien tarve riippuu liiketoiminnan laajuudesta. Mitään 

vähimmäissijoitusta ei ole toiminnalle määritelty, vaan mukaan Amazonin 

myyjäksi pääsee suhteellisen pienilläkin sijoituksilla. Kaikki riippuu siitä, 

millaisen myyntistrategian valitsee, millainen tuote on ja millaisia sijoituksia 

tuote vaatii. Suurin osa taloudellisten resurssien tarpeesta onkin nimenomaan 

tuotteen hankintaosuus, johon kuuluu itse tuotteen valmistus sekä toimittaminen 

Amazoniin. 

 

 

4.1.4 Arvolupaus 

 
Arvonlupauksen välittäminen ja markkinointi ovat tiiviisti yhteydessä keskenään. 

Kun asiakas kokee saavansa enemmän arvoa tuotteesta, syntyy kaupat. 

Asiakkaalle arvon luominen ja välittäminen edistävät myyntiä. Tässä osiossa 

käsitellään mitä tapoja tuoda arvoa on olemassa Amazonin myyjillä.  

 

Brändi ja maine ovat sellaisia aineettomia pääomia, jolla on suurta arvoa. Nämä 

muodostuvat puhtaasti arvolupauksesta ja asiakaskokemuksesta. Mielikuva 

organisaatiosta syntyy erilaisissa asiakaskohtaamisissa, kuten palvelu-, 
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viestintä- ja käyttökohtaamisissa. Tästä kokonaisuudesta syntyy yrityksen 

maine ja vahvistaa brändiä. (Saarelainen 2013, 45.) 

 

Amazonissa palvelu on suurimmaksi osaksi automatisoitua, jolloin asiakkaan ja 

myyjän välillä ei tapahdu ollenkaan henkilökohtaista kontaktia. Myös Amazonin 

verkkokauppa-alustan ulkoasu on kaikille myyjille standardi, eikä sitä näin ollen 

pysty optimoimaan brändin persoonan ja yrityskuvan mukaan. Tämä tekee 

erottautumisesta ja brändin persoonallisuuden esiin tuomisesta hankalampaa. 

Arvolupauksen välittäminen asiakkaille Amazonissa näin ollen onnistuu vain ja 

ainoastaan tuotteen kautta.  

 

Arvolupauksen tuotteen kautta voi toimittaa asiakkaille kohderyhmästä riippuen 

mm. hinnalla, laadulla, kohderyhmälle spesifeillä tuoteominaisuuksilla, 

uutuusominaisuuksilla, brändillä tai muotoilulla. Myyjän on itse mietittävä, 

millaisen arvolupauksen ja mille asiakkaille se haluaa toimittaa tai se voi 

perustua valmiiksi mietittyyn ja suunniteltuun olemassa olevan brändin 

strategiaan. 

 

Kaikenlaista arvolupausta ei tuotteen kautta kuitenkaan saa tuoda. Amazon-

verkkokaupan säännökset määrittelevät, mitä tuotteita verkkokauppa-alustalla 

saa myydä ja markkinoida. Esimerkiksi alkoholin myynti ja markkinointi on 

täysin kiellettyä (Amazon Seller Central 2018a).  

 

 

4.1.5 Kanavat 

 
Kuten aikaisemmin tuli jo mainittua, Amazon verkkokauppa voi toimia myyjälle 

niin pääasiallisena jakelukanavana, kuin myös muun olemassa olevan 

jakelukanavan, kuten esimerkiksi omien verkkosivujen tukena. Amazonin 

verkkokauppa on mainio tapa saada yritykselle kansainvälistä huomiota. Se 

toimii yrityksille tehokkaana markkinointikanavana, jossa voi tavoitella 

potentiaalisia asiakkaita eri puolilta maailmaa.  
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Jos kanavia tarkastellaan pääasiallisesti Amazonin verkkokauppa-alustalla 

toimivan myyjän näkökulmasta, kanavat, joiden kautta myynti ja markkinointi 

pääasiallisesti tapahtuu, ovat tällöin Amazon verkkokauppa sekä verkkokaupan 

mobiilisovellus. Amazon verkkokauppa toimii tällöin myyjän pääasiallisena 

myynti sekä markkinointikanavana, mutta ei rajoita myyjää käyttämästä muita 

kanavia markkinoinnin tukena.  

 

Verkkokaupassa asiakas ei kivijalkakaupan tapaan pysty näkemään, miltä tuote 

oikeasti näyttää, koskettelemaan tuotetta ja sen perusteella tekemään 

ostopäätöstä. Verkkokaupassa asiakkaan on täysin luotettava sen varaan, mitä 

myyjä kuvillaan ja tuoteselosteellaan kertoo tuotteesta ja tehdä ostopäätös sen 

mukaan. Arvolupaus on näin ollen toimitettava asiakkaille Amazonissa muita 

keinoja käyttäen ja tämä tapahtuu Amazonissa asiakaskokemuksen ja tuotteen 

listingin kautta. 

 

Listingillä (engl. product listing) Amazonissa tarkoitetaan tuotteen esittelysivua, 

joka kuvaa tuotteen ominaisuuksia ja toimii ikään kuin tuotteen näyteikkunana. 

Tuotteen listing muodostuu pääotsikosta, kuvista, avainominaisuuksista, 

tuotekuvauksesta, sekä tuotuotearvosteluista (Amazon Seller Central 2018b). 

Tehokas listingin on tärkeä niin markkinoinnin, että arvonluonnin näkökulmasta. 

Myyjän on käytännössä kiteyttävä ja tuotava arvolupauksensa esiin tuotteen 

listingin kautta. Erottautuminen on se, millä saadaan asiakkaan huomio ja syy 

miksi asiakas valitsee tietyn yrityksen tuotteen kilpailijan tuotteen sijasta. 
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Kuva 1. Tuotesivunäkymä Amazon-verkkokaupassa. (Amazon.com 2018.)  

 

Listing täytyy optimoida valitsemilleen kohderyhmille. Kuvien ja tekstin kautta on 

tuotava kohderyhmän asiakkaita puhuttelevia tuotteen ominaisuuksia esiin 

(kuva 1). Hyvin suunniteltu ja potentiaalisille asiakkaille optimoitu listing lisää 

sivuvierailuja, nostaa konversiota ja lisää myyntiä (Mitchell 2018). 

 

Pääotsikkoon täytyy sisällyttää itse tuotteen nimi sekä muita tuotetta kuvaavia 

ja asiakkaita mahdollisesti kiinnostavia avainsanoja. Pääotsikon on tarkoitus 

olla selkeä ja asiakkaalle arvoa tuova, jotta asiakas haluaa klikata sitä ja siirtyä 

tuotteen sivulle. Mitä tehokkaampi pääotsikko, sitä enemmän sivulla on kävijöitä 

ja ostajia ja Amazonin algoritmi työntää tuotesivustoa haussa ylöspäin. 

Pääotsikon on sisältävä tärkeimmät avainsanat, joilla halutaan tuotteen löytyvän 

helposti hausta. (Thackston 2018.) 

 

Kuvat kertovat enemmän kuin sanat. Kuvat ovat erittäin tärkeässä roolissa, 

ensimmäisen mielikuvan tuotteesta synnyttää juuri listingin visuaalinen puoli. 

Kuvat luovat ensimmäisen kontaktin asiakkaan ja tuotteen välille sekä 

synnyttävät joko kiinnostuksen tai epäkiinnostuksen tuotetta kohtaan. 

Visuaalinen viestintä on ensimmäisessä kontaktissa ehkä jopa tehokkaampi 
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kuin sanat. Kuvien avulla voi visuaalisesti esittää tuotteen käyttöominaisuuksia, 

kuten esimerkiksi kuvata tuote käytössä. Ihmiset sisällyttävät visuaalisia asioita 

sanoja paremmin. (Osterwalder & Pigneur 2010, 148-159.) Kuvien avulla 

voidaan ilmaista esimerkiksi tuotteen ongelmanratkaisukykyä, käyttötarkoitusta 

sekä tuoda tuotteen hyötyominaisuuksia asiakkaille esiin. Vaikka kuinka hyviä 

tuotteen ominaisuudet olisivat, jos kuvien avulla ei saada asiakas klikkaamaan 

tuotetta, kaupat tuskin syntyvät. Ensimmäisenä asiakas on visuaalisesti saatava 

kiinnostumaan tuotteesta, jotta se saadaan kiinnostumaan lukemaan muita 

tuotteen ominaisuuksia ja lopulta ostamaan tuotteen. Tuotteen kuvia voi lisätä 

tuotesivulle yhteensä 9 kappaletta ja mitä enemmän monipuolisia kuvia 

tuotteesta on, sitä parempi. 

 

Avainominaisuuksien tarkoituksena on kuvata asiakkaille niitä tuotteen 

tärkeimpiä ominaisuuksia, mistä he olisivat potentiaalisesti kiinnostuneita. On 

suositeltavaa listata vähintään viisi tärkeintä tuotteen ominaisuutta, joiden on 

mahduttava 1000 merkkiin, n. 250 sanaan. (Godin 2018.) Avainominaisuuksien 

listan on sisällyttävä sellaista tietoa, joka vastaa asiakkaiden potentiaalisiin 

tuotetta kohtaan syntyviin kysymyksiin, kuten mistä tuotteesta on kyse, mihin 

tarkoitukseen ja kenelle tuote on tarkoitettu käytettäväksi, valmistusmateriaali, 

koko jne.  Tärkeimmät kohderyhmää puhuttelevat ominaisuudet on parempi 

listata ensimmäisenä, sillä ne osuvat ensimmäisenä asiakkaan silmään.  

 

Tuotekuvauksessa taas käsitellään laajemmin tuotteen ominaisuuksia, 

avataan tuotteen yksityiskohtia ja kerrotaan, miksi tuote on paras markkinoilla 

oleva. Tuotekuvauksen on oltava lyhyt ja ytimekäs. Tuotekuvauksen täytyy 

uskotella asiakkaita, että tuote on juuri se, mitä he tarvitsevat ja tuoda 

ensisijaisesti kaikki tuotteen asiakkaalle tuomat hyödyt esiin. Tuotekuvaukseen 

on kiteyttävä ja sisällyttävä hakutuloksia edistäviä avainsanoja siten, että teksti 

säilyy kuitenkin asiakkaalle selkeänä ja lukukelpoisena. (Godin 2018.) 

 

Tuotearvostelut eli asiakkaiden kokemukset ovat toinen tuotteen arvoon ja 

asiakkaan ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Jos tuote todellisuudessa vastaa 

listingin kuvausta tuotteesta ja asiakkaan odotuksen tuotteesta täyttyvät, ikään 

kuin palkkioksi odotusten täyttymisestä, asiakas kirjoittaa julkisen arvostelun 
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tuotteelle. Voi käydä myös päinvastoin, että asiakas onkin tyytymätön ja jättää 

negatiivisen arvostelun tuotteesta. Tavoitteena onkin asiakkaan odotusten 

täyttäminen ja myönteisten asiakasarvostelujen keruu. Hyvät arvostelut tuovat 

uskottavuutta sekä lisäarvoa tuotteelle nopeuttaen asiakkaiden tuotetta 

koskevaa ostopäätöksen tekoa ja edistävät myyntiä. Mitä enemmän myyntiä ja 

korkeita arvosteluja myyjän tuotteilla on, sitä paremmaksi Amazon luokittelee 

myyjää ja lisää myyjän tuotteiden näkyvyyttä haussa (Mercer 2018). 

 

Cross-selling, suomeksi ristiinmyynti, on myös yksi tapa lisätä arvoa ja sitä 

myöten kasvattaa keskiostosta. Ristiinmyynti on myyntistrategia, jossa tarjotaan 

asiakkaille ostettavaksi yhteensopivia, toisiaan täydentäviä tuotteita, esimerkiksi 

saman tuoteperheen tuotteita. Hyvänä esimerkkinä toisiaan täydentävistä 

oheistuotteista voivat olla partahöylä ja partaterä sekä matkapuhelin ja 

suojakotelo. Saman tuoteperheen tuotteita voivat olla esimerkiksi 

kosmetiikkatuotteet, kuten shampoo ja kasvonaamio. Ne eivät ole toisistaan 

riippuvaisia tuotteita, mutta asiakas mielellään ostaa samalta merkiltä muitakin 

tuotteita, jos on ollut tyytyväinen merkkiin ja saanut positiivisen 

asiakaskokemuksen. Tarjoamalla yhteensopivia ja toistensa myyntiä tukevia 

tuotteita luodaan ostokokemuksen kautta lisäarvoa asiakkaalle. Ristiinmyynti 

luo lisäarvoa asiakkaalle, kasvattaa keskiostosta ja edistää myyntiä.  
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Kuva 2. Ristiinmyynti Amazon-verkkokaupassa. (Amazon.com 2018.) 

 

Amazonilla onkin käytössä mainio ominaisuus lisäarvon ja sitä myöten 

lisämyynnin luomiseen. Asiakkaan selaillessa haluamansa tuotetta, Amazon 

suosittelee asiakkaalle ostamaan oheistuotteita, jotka sopivat kyseisen tuotteen 

pariksi. Jos tiettyjä tuotteita Amazonissa ostetaan usein yhdessä, Amazon alkaa 

suosittelemaan niitä muille ”Frequently Bought Together” sekä ”Customers Who 

Bought This Item Also Bought” osioissa (kuva 7). Nämä suositukset ovat 

tehokas myynninedistämistyökalu ja mitä enemmän toisiaan täydentäviä 

tuotteita myyjällä on sitä enemmän asiakkaita se käännyttää puoleensa. 

Amazonin raportoi 35 % verkkokaupan liikevaihdosta tulevan ristiinmyynnistä 

(Carlson 2013). Asiakkaat arvostavat, että saavat kaiken tarvitsemansa 

samasta paikasta, niin sanotusti ”samalta hyllyltä”. 

 

Hakusanat ja hakukoneoptimointi ovat, erottautumisen ja positiivisen 

asiakaskokemuksen tarjoamisen lisäksi, suuria verkkokaupan kävijämäärään 

vaikuttavia tekijöitä. Oli tuote miten hyvä tahansa, jos tuotteen löydettävyys on 

huono ja asiakas ei näe tuotetta Amazonin suuren tuotevalikoiman seasta, se ei 

myöskään onnistu välittämään arvoa potentiaalisille asiakkaille. Orgaanisen 



 

   
 

46 

ostaja- ja kävijämäärän lisäämiseksi tuotesivujen sisältö täytyy optimoida paitsi 

ulkoisesti kuin myös sisäisesti valitsemansa kohderyhmän mukaan. 

 

Se, miten arvokkaana tietona Amazon pitää tuotesivujen sisältöä, vaikuttaa 

siihen, mille sijalle haussa tuote sijoittuu. Kaksi tärkeintä ranking-tekijää 

Amazonissa ovat tuotesivut ja sivun konversiot (Thackston 2018). Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että siihen mille sijalle jokin tuote Amazonin haussa 

sijoittuu, vaikuttaa tuotesivujen sisältö ja tuotteen kävijämäärä/ostomäärä. Mitä 

arvokkaammaksi Amazon luokittelee sisältöä, sitä korkeammalle sijalle se 

nostaa tuotetta haussa, kävijämäärä nousee ja kasvattaa samalla tuotesivun 

konversioprosenttia.  

 

Löydettävyyttä saa Amazonissa parannettua sisältämällä hakutuloksien 

kannalta tärkeitä avainsanoja listingin jokaiseen tekstiosaan, kuten 

pääotsikkoon, avainominaisuuksiin sekä tuotekuvaukseen. Teksti ei kuitenkaan 

saa koostua pelkistä toistuvista avainsanoista, se on pidettävä asiakkaalle 

ymmärrettävänä, helposti luettavana ja ensisijaisesti kuvata tuotteen 

ominaisuuksia. (Thackston 2018.)  

 

Vaikka Amazonin verkkosivuilla on itsessään jo suuri kävijäliikenne, se ei 

automaattisesti takaa myyjän ja potentiaalisen asiakkaan helppoa kohtaamista. 

Amazonin kova kilpailu edellyttää myyjältä tuotteiden jatkuvaa kävijäliikenteen 

ja konversion kasvattamista. Kävijäliikennettä saa Amazonissa kasvatettua niin 

orgaanisesti, perinteisen markkinoinnin keinoin, kuin myös 

hakukoneoptimoinnilla. Tehokkaimmillaan nämä toimivat kuitenkin yhdessä ja 

tehokkaat markkinointikeinot kasvattavat loppujen lopuksi tuotesivujen 

orgaanista kävijämäärää sekä myyntiä.  

 

Amazon kaupan kävijäliikenteen lisäämiseksi myyjä voi houkutella lisää 

trafiikkia myös Amazonin verkkokaupan ulkopuolelta, markkinoimalla tuotteitaan 

esimerkiksi sosiaalisen median sivuilla. Amazonin verkkosivujen lisäksi myyjän 

on hyvä markkinoida toimintaansa myös muita kanavia käyttäen ja ohjata sieltä 

asiakkaat omille Amazon sivuille. Esimerkiksi markkinointikanavina voivat toimia 

Facebook ja Instagram.  
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4.1.6 Asiakasryhmät 

 
Amazonin verkkoverkkokauppa-alusta on suunniteltu helposti käytettäväksi 

loppukuluttajalle ja tarjoaa paljon hyödyllisiä toimintoja myyjille. Tuotteet ovat 

ryhmitelty eri kategorioihin ja niistä vielä pienempiin alakategorioihin, mikä 

mahdollistaa kilpailun niin massamarkkinoilla, kuin myös pienemmillä niche-

markkinoilla. Tuotteiden ryhmittely kategorioihin mahdollistaa tuotteen helpon 

saavutettavuuden suunnatuille asiakassegmenteille. Asiakassegmentointi, eli 

se, kuinka ja minkä perusteella asiakkaat erotellaan toisistaan, riippuu tässä 

liiketoimintamallissa täysin verkkokauppiaan myytävän tuotteen luonteesta ja 

valitsemastaan myyntistrategiasta.  

 

Amazon-myyjä voi valita, kilpaileeko massamarkkinoilla vai niche-markkinoilla. 

Jos myyjällä on tiedossa Amazonissa myytäväksi tarkoitettu tuote, on ajateltava 

mihin tuote sopisi kokonaisuudessaan parhaiten. Onko tuote sellainen, että se 

sopii parhaiten massamarkkinoille vai erottuuko se massamarkkinoilla 

tarjoamista tuotteita ja sitä voisi myydä pienemmässä tuotekategoriassa. Jos 

myyjä suunnittelee uutta tuotetta myytäväksi Amazonissa, hänen on tutkittava 

olemassa olevia markkinoita ja tarjontaa. On mietittävä, halutaanko kilpailla 

hinnalla sekä suunnata tuote mahdollisimman monelle asiakasryhmälle vai 

halutaanko erikoistua ja suunnitella tuote myytäväksi kapeammalle 

asiakassegmentille. 

 

Massamarkkinoiden myyjillä on paljon suuremmat kohdemarkkinat, 

asiakassegmentointi on hyvin vähäistä ja tarkoituksena on tarjota tuotteita 

mahdollisimman monelle asiakasryhmälle yhtä aikaa. Amazonin 

massamarkkinoilla myydään hyvin paljon samankaltaisia tuotteita, kilpailu on 

erittäin kovaa ja se tapahtuu useimmiten hinnalla. Hinnan avulla kilpaileminen 

vaatii suuria myyntivolyymejä ja tämä johtaa usein siihen, että myynnin kärkeen 

pääsevät kilpailemaan vain suuret yritykset. Pienempien, etenkin aloittavien 

myyjien on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta kilpailla tällaisten suuryritysten 

kanssa, sillä hintaa on lähes mahdotonta saada yhtä alahaiseksi rajallisten 



 

   
 

48 

resurssien ansiosta. Jos haluaa myydä massamarkkinoilla, on todennäköisesti 

hankittava paljon tuotteita ja halvalla ja myydä myös halvalla ja suurina 

volyymeinä pärjätäkseen taistelussa muiden kilpailijoiden keskuudessa. Suurille 

toimijoille massamarkkinat, suuresta kilpailusta huolimatta, ovat erittäin 

kannattavaa liiketoimintamallia ja jos resurssit riittävät tähän kilpailuun, niin on 

mahdollisuus menestyä. Yleisesti mitä pienemmät markkinat ovat, sitä 

vähemmän ne ovat kilpailtuja ja sitä enemmän mahdollisuuksia myyjän on 

menestyä.  

 

Niche-tuotteiden myyjät pyrkivät kohdistumaan pienempään 

markkinasegmenttiin ja tarjota heille juuri heille erikoistettuja ominaisuuksia, 

joita ei löydy massamarkkinoilta. Kun massamarkkinoilla kilpaillaan hinnalla ja 

myyntivolyymit ovat suuria, niche-markkinoilla myytävät tuotteet taas ovat 

yleensä kalliimman luokan, erikoistuneimpia tuotteita. Kilpailu niche-markkinoilla 

ei tapahdu niinkään hinnalla vaan on erityisesti ymmärrettävä asiakkaiden 

tarpeita sekä arvomaailmaa sekä tarjottava juuri valitsemansa segmentille 

erikoistettuja tuotteita.  Myyntivolyymit ovat todennäköisesti paljon pienemmät 

kuin massamarkkinoilla, mutta hinta onkin sitten korkeampi. Kun ei kilpailla 

hinnalla vaan tuodaan asiakkaille arvoa tuotteen ominaisuuksilla, hinta ei 

niinkään määräydy markkinoilla vallitseman kilpailun mukaan, vaan pystytään 

hinnoittelemaan tuotteet itsenäisesti. Asettamalla korkeamman hinnan tuotteelle 

ja näin ollen saadaan myös massamarkkinoita paremman voittomarginaalin. 

 

 

4.1.7 Asiakassuhde 

 
Pitkäaikaisten ja tuottavien asiakassuhteiden luomisen kannalta on hyvin 

tärkeää huomioida ja ymmärtää asiakkaiden tarpeita, mielihaluja ja odotuksia. 

Parempi asiakaskokemus tietoisesti edistää liiketoiminataa. Täysin 

automatisoitu palvelu sekä suoran vuorovaikutuksen puute myyjän ja asiakkaan 

välillä ei ole Amazonissa esteenä onnistuneelle asiakassuhteen hoidolle. 

Asiakassuhteeseen pitkälti vaikuttaa asiakkaan kokemus ostokokemus 

verkkokaupassa. Amazonin käytettävyydeltään erinomaiset verkkosivut 

mahdollistavat vaivattoman ja mieluisan asiakaskokemuksen.  
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Amazonin pitkälle kehitetty, dynaaminen ja innovatiivinen 

asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) (engl. Customer relationship 

management) mahdollistaa asiakastiedonkeruun ja asiakkaiden 

ostokäyttäytymisen seuraamisen. CRM pystyy esimerkiksi tallentamaan 

asiakkaiden aiempia ostoksia sekä paikantamaan asiakkaan sijainnin. CRM-

prosessista voidaan tunnistaa kolme tietovirtaa:  knowledge for customers, 

knowledge about customers ja knowledge from customers (Talet, 2012). 

Amazon kerää ja analysoi asiakastietoa asiakkaan asioidessaan 

verkkokaupassa sekä saman tien, reaaliajassa tulkitsee ja hyödyntää 

saamansa tiedon asiakkaalle yksilöllisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen. 

 

Amazon keksii ja kehittää jatkuvasti innovatiivisia tapoja säilyttää vahoja ja 

houkutella uusia asiakkaita tutkien asiakkaiden ostokäyttäytymistä Amazonin 

verkkosivuilla. Asiakkaat kokevat hyötyä Amazonin verkkokaupan helposta 

käytettävyydestä ja verkkokaupan hyödyllisistä ominaisuuksista, kuten 

tuotesuosituksista, jotka asiakkaiden pohjautuu aikaisempiin ostoksiin. Amazon 

kerää ja analysoi asiakastietoja pohjautuen asiakkaan käyttäytymiseen 

verkkosivulla mikä mahdollistaa tuoda mahdollisimman personoidun 

asiakaskokemuksen jokaiselle asiakkaalle. Amazonin älykäs ja automatisoitu 

asiakastiedonkeruu ja sen hyödyntäminen personoidun asiakaskokemuksen 

luontiin saa asiakkaat kokemaan itseään arvokkaaksi.  

 

Asiakassuhteiden ylläpitämiseltä ei kuitenkaan oleteta pelkästään 

kertaluonteisen positiivisen asiointikokemuksen tarjoamista, vaan asiakkaiden 

toivotaan myös palaavan myyjän luokse sekä tekemään uusia ostoksia yhä 

uudelleen ja uudelleen. Asiakasuskollisuutta onnistutaan takaamaan ensinnäkin 

tarjoamalla kohderyhmälle heidän tarpeensa mukaisia tuotteita ja toisena 

erittäin tärkeänä, on jatkuvasti muistuttaa asiakkaita itsestään erilaisin 

markkinointitoimenpitein. Verkkokauppiasta ajatellen valitettavana asiana on se, 

ettei suoramarkkinointi suoraan Amazonin verkkokauppa-alustalla ole 

mahdollista vaan kaikki kommunikointi asiakkaan ja myyjän välillä tapahtuu 

Amazonin Buyer-Seller Messaging Service-palvelun kautta (Amazon Seller 
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Central 2018c). Asiakastietokanta on täysin Amazonin omistuksessa, eikä 

myyjälle näin ollen jää markkinoinnin kannalta tärkeää tietoa, kuten asiakkaiden 

sähköposteja talteen.  Amazonin myyjät ovat kuitenkin keksineet tähän oikotien 

tarjoamalla myytävien tuotteiden ohessa jotakin lisäarvoa tuovaa oheistuotetta 

sähköisessä muodossa, kuten esim. sähköinen ohjekirja. Asiakas on 

kaupanpäällisten toimittamiseksi kuitenkin ensin ohjattava yrityksen omille 

verkkosivuille. Yrityksen omilla verkkosivuilla asiakas voi lähettää myyjälle 

sähköpostinsa saadakseen tarvitsemansa sähköisen dokumentin ja asiakkaiden 

tiedot jäävät tällöin myyjän talteen. (Pruchinski 2018.) 

 
 
4.1.8 Kulurakenne 

 
Amazon-myyjän kulut voidaan jakaa erikseen tuotehankintaprosessiin 

kohdistuviin kuluihin sekä itse Amazonin verkkokauppatoiminnan kustannuksiin. 

Tässä osiossa käydään läpi, mitä myynti maailman suuressa verkkokaupassa, 

eli Amazonissa, myyjälle kustantaa. Tässä osiossa käsitellään ainoastaan 

Amazonin verkkokaupan sekä FBA-palvelun käytöstä myyjälle syntyviä kuluja. 

Tässä osiossa ei huomioida muita yritys- ja vähittäiskauppatoimintaan 

kohdistuvia kuluja, kuten tuotehankintaa, verotusta ja henkilöstökuluja, sillä 

niihin vaikuttaa hyvin moni eri tekijä ja siten ne voivat vaihdella yrityskohtaisesti 

hyvin paljon. 

 

 

Kuva 3. Amazon-myyjätilinäkymä. (Amazon Services 2018b.) 
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Amazonilla on kaksi niin sanottua käyttöliittymää/myyjätiliä (engl. seller 

account): individual seller account ja professional seller account. Individual 

selling plan on myyjälle täysin maksuton ja on tarkoitettu aloittaville, alle 40 

tuotetta kuukaudessa myyville myyjille. Professional seller account on taas 

maksullinen ja on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Kuukausittainen 

käyttömaksu Yhdysvaltojen markkinoilla on 39.99 $ ja maksut vaihtelevat 

markkinoiden ja valuutan mukaan, mutta ovat suureinpiirtein samoissa arvoissa. 

Maksuttoman individual seller account-myyjätilin käyttäjien on lisäksi 

maksettava 1$ suuruisen maksupalkkion jokaisesta myydystä tuotteesta. Tästä 

syystä yli 40 tuotteen myyntiä kuukaudessa tekevien myyjien on suositeltavaa 

valita pääasialliseen myyntiin tarkoitetun myyjätilin (professional-seller account). 

(Amazon Services 2018b.)  

 

Myyjätilin lisäksi Amazon veloittaa myyjää tarjoamistaan palveluista. 

Useimmissa tuotekategorioissa myytävistä tuotteista Amazon laskuttaa 15% 

prosenttiosuuden tuotteen myynnistä (engl. referral fee). Lisäksi FBA-palvelua 

käyttävät myyjät maksavat Amazonille FBA-palvelun tarjoamista varastointi-, 

kuljetus-, tilaustenkäsittely- ja asiakaspalvelusta. FBA-palvelumaksut 

veloitetaan jokaisesta myytävästä tuotteesta erikseen ja määräytyvät mm. 

tuotteiden koon ja määrän mukaan. Amazonin FBA-palvelusta syntyviä 

kustannuksia voidaan helposti arvioida FBA-laskurilla syöttämällä kaikki 

olennainen tieto, kuten tuotteen koko ja myyntihinta. (Amazon Services 2018b.)  

 

Vapaaehtoisiin lisäpalveluihin ja niistä syntyviin kustannuksiin kuuluvat mm. 

paketointipalvelu, palautusten käsittely sekä Amazonin tarjoamat markkinointi 

palvelut, kuten Pay Per Click (PPC)-mainoskampanja. (Amazon Services 

2018b.)  

 

Amazonin palveluihin kohdistuvat kustannukset voidaan jakaa muuttuviin ja 

kiinteisiin kustannuksiin. Kiinteitä kustannuksia ovat mm. Amazonin 

kuukausittainen käyttömaksu verkkoalustan käytöstä. Muuttuvia kuluja ovat taas 

FBA-palvelun varastointimaksut.  
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4.1.9 Tulovirrat 

 
Toiminta Amazon-verkkokauppa-alustalla muodostuu pääasiallisesti kolmannen 

osapuolen myyjien ja asiakkaiden välisestä tuotteiden myynnistä, myös 

palveluiden myynti on ollut mahdollista suurimmilla Amazonin markkina-aluilla 

vuodesta 2015. Pääasiallisesti kuitenkin toiminta Amazon-alustalla muodostuu 

kolmannen osapuolen myyjien fyysisten tuotteiden myynnistä asiakkaille, tästä 

syystä myös opinnäytetyön aihe haluttiin rajata kuvaamaan toimintaa fyysisten 

tuotteiden myyvien myyjien näkökulmasta. 

 

Amazon-myyjän tulot muodostuvat fyysisten tuotteiden myynnistä asiakkaille 

Amazonin verkkokauppa-alustalla. Tuotteen maksaminen tapahtuu ainoastaan 

kertamaksulla. Amazon ei toistaiseksi vielä mahdollista osamaksua tai 

kuukausimaksua tuotteista, vaan Amazon-myyjän liiketoiminta pohjautuu 

ainoastaan perinteiseen kertamaksuperusteiseen ansaintamalliin, jolloin 

asiakas maksaa kerrallaan koko summan hankkimastaan tuotteesta, suoraan 

ostotapahtuman yhteydessä. 

 

Myyntisummasta vähennetään kaikki tuotteeseen kohdistuvat kulut ja Amazonin 

palvelumaksut, kuten FBA-palvelusta syntyvät kulut.  Kaikkea mitä jää kulujen 

jälkeen jäljelle kutsutaan voittomarginaaliksi. Myyjä voi joko itse määrätä 

tuotteellensa sopivan hinnan tai käyttää Amazonin automaattista, kysyntään 

perustuvaa hinnoittelua. 

 

 

4.2 Amazon FBA SWOT 

 

SWOT-analyysin avulla haluttiin analysoida Amazon FBA-palvelun 

liiketoimintamallia ja arvioida Amazonin soveltuvuutta myynti- ja 

markkinointikanavana. Analyysin avulla haluttiin muun muassa tunnistaa 

Amazon FBA-palvelun toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia sekä palvelun 

käytöstä syntyviä mahdollisuuksia ja uhkia verkkokauppayrittäjälle. Amazonin ja 

FBA-palvelun hyvät ja huonot puolet haluttiin tarkoituksella erotella toisistaan, 

sillä jokainen kantaa oman etunsa ja haittansa.  
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Sisäiset Vahvuudet 

• Verkkokauppa-alusta 

• Amazon brändi 

• Maailmanlaajuinen 

markkina-alue 

• Kansainvälinen 

asiakaskunta - 

Näkyvyys 

• Nopea toimitus 

• Asiakaspalvelu 

Heikkoudet 

• Kova kilpailu 

• Korkeat palvelumaksut 

• Säännöt 

• Verkkokauppa-alustan 

rajalliset 

muokkausmahdollisuudet 

Ulkoiset Mahdollisuudet 

• Kansainvälistyminen 

• Kasvu 

• Jatkuvasti laajentaa 

markkinoita 

 

Uhat 

• Muut verkkokaupat 

• Negatiiviset palautteet 

• Säännösten muutokset 

• Helppo pääsy 

markkinoille-kilpailu 

• Palveluhintojen nousu, 

epäkannattavuus 

 

Kuvio 9. SWOT-analyysi Amazon FBA-liiketoimintamallista. 

 

 

4.2.1 Vahvuudet 

 

Ylivoimaisiksi Amazonin vahvuuksiksi tässä liiketoimintamallissa voidaan laskea 

kaikki verkkokauppiaan käytössä olevat Amazonin tarjoamat resurssit, kuten 

pitkälle kehittynyt ja käyttäjäystävällinen verkkokauppa-alusta sekä kaikki siihen 

liittyvät lisäpalvelut, kuten maksu- ja asiakaspalvelu. Hyvin tärkeäksi 

vahvuudeksi voidaan erikseen korostaa Amazonin FBA-palvelu ja kaikki sen 

yrittäjälle tarjoamat hyödyt, kuten varastointi -ja logistiikkapalvelut. Myös 

Amazon-brändi voidaan laskea myyjän vahvuudeksi, etenkin liiketoiminnan 

kansainvälistämistä ajatellen. Amazonin verkkokauppa-alustalla ja ns. 

Amazonin “nimissä” myyminen lisää tuotteen luottamusta asiakkaiden silmissä 
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ja tuo luotettavuutta etenkin pienille, kansainvälisesti tuntemattomille brändille. 

Amazon ikään kuin tarjoaa valmiin paketin verkkokauppiaalle, joka sisältää 

täysin varustetun myynti -ja markkinointikanavan sekä varastointi-, logistiikka- ja 

asiakaspalvelun. Myyjän tehtäväksi jää tällöin huolehtia tavaran riittävyydestä ja 

liiketoiminnan kehittämisestä. 

 

 

4.2.2 Heikkoudet 

 
Amazonin suurimpina heikkouksina voidaan pitää kovaa kilpailua tietyissä 

tuotekategorioissa. Kova kilpailu ei kuitenkaan estä eikä tarkoita, ettei 

menestymismahdollisuuksia ole. Markkinoilta on aina löydettävissä 

markkinarako, johon mahtuu uusia tulijoita. Amazonin heikkouksina ovat myös 

sen suhteellisen korkeat palvelumaksut, mutta se arvo, jonka myyjä saa 

Amazonin palveluista, on paljon korkeampi suhteessa palveluiden hintaan. 

Amazonia voidaan pitää ikään kuin jälleenmyyntikanava, jossa maksua vastaan 

myyjällä on valtaa käyttää kaikkia kanavan ominaisuuksia ja itse vaikuttaa 

toimintaan. Lisäksi verkkokaupan heikkouksiin voidaan nähdä verkkokauppa-

alustan rajalliset muokkausmahdollisuudet, mikä rajoittaa yrityksen brändin 

persoonallisuuden esiin tuomista.  

 

 

4.2.3 Mahdollisuudet 

 
Mahdollisuudet ovat syy, miksi monet valitsevat Amazonin myynti- ja 

markkinointikanavaksi. Amazonin jatkuvasti kasvava, maailmanlaajuinen 

markkina-alue merkitsee myyjälle mahdollisuutta kasvattaa ja laajentaa 

liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille. Amazonin maailmanlaajuinen 

verkkokauppa lisää tuotteiden ja brändin näkyvyyttä myös kansainvälisellä 

tasolla.  

 

FBA-palvelulla on ollut suurta vaikutusta Amazonin suosion nousuun myynti- ja 

markkinointikanavana. FBA-mahdollistaa myyjien keskittyä liiketoiminnan 

olennaisimpaan osuuteen – myynnin edistämiseen. FBA-palvelu antaa myyjille 
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mahdollisuuden harjoittaa verkkokauppatoimintaa käytännössä ilman mitään 

erityisiä resursseja. Aloittaakseen verkkokauppatoiminnan myyjä ei välttämättä 

enää tarvitse omaa varastoa, verkkokauppasivuja, asiakaspalveluhenkilökuntaa 

ja myös tilausten käsittely sekä postitus hoituvat nykyisin Amazonin FBA-

palvelun kautta. Amazon ja FBA-palvelu vapauttavat palveluillaan myyjän kädet 

antaen mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen.  

 

 

4.2.4 Uhat 

 
Myyjän uhkana tässä liiketoimintamallissa voidaan pitää Amazonin pientä 

kynnystä aloittaa verkkokauppatoiminta ja sitä myötä uusien kilpailijoiden tuloa 

markkinoille. Uhkana on myös, että kilpailijat voivat helposti matkia toistensa 

tuotteita ja aloittaa samanlaisten tuotteiden myynnin. Tuote ja brändi on 

mahdollisuuksien mukaan patentoitava. Suurimpana uhkana kuitenkin on 

Amazonin jatkuvasti nousevat palvelumaksut, joihin vaikuttaa hyvin paljon 

Amazonin logistiikkakumppaneiden määrittelemät logistiikkapalveluiden hinnat. 

Palvelumaksut voivat nousta niin korkeaksi, että toiminta Amazonissa ei ole 

enää kannattavaa. Polttoaineen hinnan nousu voi vaikuttaa negatiivisesti ja 

näkyä Amazonin palvelumaksujen korottamisessa. Palvelumaksujen hintojen 

nousu pienentää myyjän voittomarginaalia eli myyjän voitto-osuus tuotteen 

myynnistä pienentyy. Logististen palveluiden hinnan nousu ei kuitenkaan 

vaikuta pelkästään Amazonin myyjien toimintaan, vaan ylipäätään kaikkeen 

verkkokauppatoimintaan.  

 

 

5 Johtopäätökset ja pohdinta 

 
 

Viimeisenä tässä opinnäytetyössä pohdin tutkimustyön tavoitteiden 

toteutumista, työn hyödynnettävyyttä, mahdollisia jatkotutkimusideoita sekä 

arvioin työn merkitystä oman ammatillisen kehittymisen kannalta.  
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5.1 Tulostulosten tulkinta ja yhteenveto 

 

Amazonin tuloa markkinoille pelättiin, sillä sen tuomat vaikutukset voivat olla 

tuhoavia paikallisten verkkokauppojen toimijoille. Toisaalta tämä halutiin nähdä 

avaavan myös uusia mahdollisuuksia etenkin toiminnan kansainvälistymisen 

kannalta.  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia mitä 

verkkokauppatoiminta Amazonissa myyjälle käytännössä tarkoittaa, sekä 

selvittää Amazonin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksille. 

 

Tutkimuskysymykseksi tälle tutkimukselle oli asetettu, mitä myynti maailman 

suurimmassa verkkotavaratalossa eli Amazonissa käytännössä tarkoittaa sekä 

mitä mahdollisuuksia ja potentiaalia Amazonin myyjien joukkoon liittyminen tuo 

mukanaan. Lisäksi tutkimuksella haluttiin arvioida Amazonin soveltuvuutta 

verkkokauppatoiminnan myynti- ja markkinointikanavaksi. 

Tutkimusmenetelmäksi oli valittu tapaustutkimus ja vastauksia 

tutkimuskysymyksiin selvitettiin mm. BMC- ja SWOT-työkaluja apuna käyttäen. 

Analysoimalla BMC- ja SWOT- työkalujen avulla saatua empiiristä tietoa saatiin 

selkeä kuva Amazonin toiminnasta ja sen verkkokauppiaalle tarjoamista 

mahdollisuuksista.  

 

Amazon myynti- ja markkinointikanavana sopii niin uusille verkkokauppiaille 

kuin myös jo olemassa olevien verkkokauppojen jakelukanavaksi. Omasta 

verkkokaupan perustamisesta kiinnostuneille Amazon on ainutlaatuinen 

mahdollisuus ryhtyä verkkokauppayrittäjäksi. Toiminnan pystyy aloittamaan 

hyvin vähäisillä resursseilla, mikä ei vaadi kovin suuria sijoituksia. Amazon 

tarjoaa myyjälle käsiin valmiin paketin, joka sisältää verkkokauppa-alustan, 

asiakaspalvelun, varaston, kuljetukset ja paljon muuta. Tutkimuksessa 

nähdään, että Amazon soveltuu mainiosti verkkokauppatoimintaan niin 

pääasiallisena kuin myös toissijaisena jakelukanavana. Omaan 

verkkokauppaan verrattuna Amazon on selkeästi helpompi vaihtoehto aloittaa 

toiminta sillä se ei vaadi yrittäjältä suuria resursseja toiminnan aloittamiseen.  

 

Amazon ei sovellu ainoastaan pääasialliseksi jakelukanavaksi, vaan sopii 

mainiosti muun vähittäiskauppatoiminnan tueksi. Ottamalla Amazonin käyttöön 
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osaksi yrityksen jakelukanavaverkostoa, pääsee kiinni Amazonin jatkuvasti 

kasvavaan kansainväliseen asiakaskuntaan. Amazonin liittyminen mahdollistaa 

saada yritykselle kansainvälistä huomiota ja kasvattaa myyntiä. Pienelle 

kansainvälistyvälle brändille Amazon jakelukanavana voi tuoda merkittävästi 

lisäetua, sillä myynti maailman suurimmassa verkkokaupassa ja vahva 

Amazon-brändi lisäävät kansainvälisellä tasolla asiakkaiden luottamusta 

myytäviä tuotteita kohtaan.  Amazonia voidaan pitää ikään kuin jälleenmyyjänä, 

jossa myyjä puolestaan itse päättää missä määrin mitäkin myy ja mihin hintaan.  

 

 

5.2 Työn merkitys, jatkotutkimus- ja kehittämisideat  

 

Tämä tutkimustyö ja sen avulla saadut tulokset ovat suunnattuja kaikille 

yrityksille, uusia kansainvälistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia hakeville sekä 

Amazonin toiminnasta kiinnostuneille. Tutkimustyö antaa laajan kuvan 

kaupallisesta yhteistyötoiminnasta Amazon-verkkokauppajätin kanssa. 

Tutkimustyö on verkkokauppayrittäjyyden kannalta merkityksellinen. Tässä 

tutkimustyössä liiketoimintamallin avulla ei ole tarkoituksella haluttu kuvata 

liiketoimintaa minkään tietyn tuotteen/brändin näkökulmasta. Tarkoituksena oli 

laatia sellainen liiketoimintamalli, joka kuvaa yleisesti Amazon FBA-myyjän 

toimintaa, jotta valmis liiketoimintamalli olisi tulevaisuudessa helppo soveltaa 

erilaisiin tuotteisiin ja brändeihin Amazon-verkkokaupassa myytäväksi. 

Tutkimustuloksena syntynyt liiketoimintamalli on laadittu helposti kaikkien 

myyjien käyttöön sovellettavaksi ja sitä on helppo käyttää pohjana oman 

tuotteen tai brändin Amazon-toiminnan suunnitteluluun. Tutkimustyössä laadittu 

liiketoimintamalli toimii Amazon-myyjän apuvälineenä Amazon-

verkkokauppatoiminnassa ja sen on helposti sovellettavissa toiminnan 

suunnitteluun myyjän haluamilleen tuotteille. Uskon tämän työn auttavan kaikkia 

aiheesta kiinnostuneita hahmottamaan Amazonin toimintaa sekä mahdollisesti 

suunnittelemaan omaa toimintaa Amazonin verkkokauppa-alustalla.  

 

 
Tämä tutkimustyö oli pintaraapaisu aiheeseen, jonka avulla saatiin hyvä 

yleiskuva Amazonin toiminnasta ja merkityksestä vähittäiskaupan 
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jakelukanavana. Tämä tutkimus antaa hyvän yleiskuvan ilmiöstä, muttei 

käsittele yksityiskohtia eikä avaa laajasti jokaista liiketoimintamallin osa-aluetta. 

Jatkossa Amazonin toimintaa ja jokaista liiketoimintamallin osa-aluetta voisi 

tutkia erikseen tarkemmin. Tutkia tarkemmin voisi myös jokaista 

liiketoimintamallin osa-aluetta, niiden merkitystä jne. Olisi hyvä kuvata, kuinka 

liiketoimintamallissa esitetyt asiat ovat toteuttavissa, millä tavalla Amazon 

toimintaa aloitetaan, miten myynnin edistäminen Amazonissa tapahtuu ja miten 

Amazonin algoritmi toimii. Kuten aiemmin tutkimuksessa mainittu, myynnin 

edistäminen on menestyvän toiminnan kannalta tärkeää. Amazonin algoritmi on 

tunnettava ja ymmärrettävä, jotta myynti todellakin tapahtuu. Seuraavaksi 

aihetta olisikin hyvä tutkia myynninedistämisen näkökulmasta, selvittää mitä 

panostuksia ja toimenpiteitä se vaatii ja sen merkitystä toiminnan menestymisen 

kannalta. Jatkossa ilmiötä voisi myös samaan tapaan tarkastella ja luoda 

liiketoimintamalli jollekin tietylle tuotteelle tai tuotekategorialle. Amazon-

toimintaa voisi myös samaan tapaan tarkastella ja luoda liiketoimintamalli 

jollekin tietylle tuotteelle tai tuotekategorialle sekä myös mahdollisuuksien 

mukaan testata liiketoimintamallin toimivuutta.  

 

Tämä tutkimustyö oli tehty Amazon FBA-myyjän näkökulmasta, jotta Amazonin 

tarjoamat palvelut ja mahdollisuudet yrittäjälle saatas paremmin esiin. Jatkossa 

aihetta voisi tutkia myös FBM (Fulfilled by Merchant) -myyjän näkökulmasta, 

tutkia kuinka tilausten käsittely ja toimitus asiakkaille tapahtuu myyjän omin 

resurssein. Tutkimuksessa olisi myös hyvä verrata ja tuoda esiin FBA- ja FBM-

myyjien eroa, avata laajemmin, kuinka näiden toiminta eroaa toisistaan sekä 

tutkia kuinka paljon enemmän Amazon-algoritmi suosii FBA-myyjiä kuin FBM-

myyjiä. Tutkimuksessa olisi myös hyvä arvioida näiden välistä eroa sekä 

soveltuvuutta ja merkitystä yksittäisen yrityksen toiminnan menestymisen 

kannalta.  

 

Tämä tutkimustyö olisi voinut toteuttaa myös toiminnallisena opinnäytetyönä, 

jolloin tutkimuksena tarkoituksena olisi saada konkreettinen produkti. 

Toiminnallisen tutkimuksen produktina olisi esimerkiksi tässä tapauksessa 

voinut olla liiketoimintamalli konkreettiselle tuotteelle/brändille. 
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5.3 Oma ammatillinen kehitys 

 

Tutkimusaiheena Amazon oli minulle erittäin mielenkiintoinen, sillä yrittäjyydestä 

kiinnostuneena katson Amazonia yhtenä vaihtoehtona sivutoimisen yrittäjyyden 

aloittamisen kannalta. Tutkimustyön aikana kokonaiskuva Amazon-myyjänä 

toimimisesta sekä Amazonin tarjoamista mahdollisuuksista selkiytyi minulle 

merkittävästi ja aiheeseen tarkemmin tutustuminen vahvisti entisestään halun 

liittyä Amazon-myyjien joukkoon.  

 

Tulevaisuutta ajatellen, tämän opinnäytetyönprosessin aikana sain myös idean 

tutkia Amazonin toimintaa laajemmalla mittakaavalla ja ryhtyä Amazon-

asiantuntijaksi. Amazonin saavuttuaan Pohjoismaihin, tällaisista 

asiantuntijayrityksistä on yrityksille suurta apua. Tämä tutkimus oli vain pieni 

pintaraapaisu aiheeseen, jonka tarkoituksena oli antaa yleiskuvan Amazon-

myyjän toimimisesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä jossakin määrin 

rohkaista mm. vähittäiskaupan yrityksiä Amazon-myyjäverkostoon liittymiseen. 

Amazon-asiantuntijana minun olisi tulevaisuudessa ajatus ohjeistaa yrityksiä 

toiminnan aloittamisessa sekä kehittämisessä, alkaen myyjätilin perustamisesta 

aina myynnin edistämiseen saakka.  

 

Kyseessä oli minun ensimmäinen tieteellinen tuotos ja olen sen aikana oppinut 

paljon tutkimus-, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmistä. Tässä 

tutkimustyössä olen myös joutunut soveltamaan suuria määriä tietoa, sekä 

käyttämään omaa henkilökohtaista havainnointia. Tutkimustulosten 

saavuttamisessa on auttanut kaikki aikaisemmin koulutuksen aikana opittu tieto, 

erityisesti yrittäjyyttä, myyntiä ja markkinointia koskevilta opintojaksoilta. 

Mielestäni osasin tutkimuksessa hyvin soveltaa aikaisemmin opittua tietoa ja 

teoriaa, käyttää omaa havainnointia sekä näiden pohjalta tuottaa uutta 

aineistoa. Tutkimustyön tavoitteet on saavutettu ja saatu vastaukset 

tutkimuksen alussa asetettuihin kysymyksiin. Kokonaisuudessaan tämä 

tutkimustyö on mielestäni onnistunut hyvin, olen tyytyväinen tutkimustuloksiin ja 

opinnäytetyöprosessin etenemiseen. 
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