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Oppimateriaalien sisältöjä 

päivitetään lukuvuosittain. 

Muistathan ladata aina 

uusimman materiaalin 

saadaksesi 

ajankohtaisimmat 

oppimateriaalit. 

A N K K U R I -  
T E H T Ä V Ä

KAUPALLISUUDEN UUDET TUULET 

Kaupankäynti sekä siihen liittyvät tavat ja mahdollisuudet ovat 

muuttuneet runsaasti etenkin viimeisen parinkymmenen vuoden 

aikana. Tähän ovat vaikuttaneet vahvasti mm. globalisaatio ja 

digitalisaatio. 

Seuraavassa harjoituksessa pohdimme tuota muutosta 

muutaman valokuvan kautta. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

KAUPA L L I S T AM I N E N

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  

Mikä kuvaa nykyaikaista kaupankäyntiä? 

Yltä löydät viisi valokuvaa, jotka kuvaavat nykyaikaista 

kaupankäyntiä. 

1. Pohtikaa ensin pienryhmissä, mitä kuvat kertovat nykyajan

kaupankäynnistä.

2. Pohdinnan jälkeen jokainen kirjaa oman lyhyen

näkemyksensä nykyajan kaupankäynnin erityispiirteistä ja

trendeistä. Mainitse vastauksessa vähintään kolme tällaista

piirrettä perusteluineen.
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T A V O I T E

KAUPALLISTAMINEN – TAVOITE 

Tässä moduulissa perehdymme voitollisen liiketoiminnan 

edellytyksiin ja kaupallistamisen eri vaiheisiin. 

Kaupallistamisella tarkoitetaan hyödykkeen (hyödyke = tuote tai 

palvelu) viemistä markkinoille siten, että se tuottaa rahaa. 

Seuraavassa harjoituksessa tutustumme tarkemmin tämän 

moduulin tavoitteisiin. 

TAVOITE: Oppia ymmärtämään, mitä kaupallistamisella 

tarkoitetaan, ja mitkä tekijät siihen tänä päivänä olennaisesti 

vaikuttavat. 

Tavoite on saavutettu, mikäli pystyy moduulin päätteeksi 

vastaamaan riittävän hyvin tavoitteeseen liittyvään 

tutkimuskysymykseen. 

Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan jo tässä 

vaiheessa alustavasti oppimisprosessin lähtötilanteen 

kartoittamiseksi.  

Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan uudelleen 

hyödyntämällä moduulin aikana opittuja asioita. 

TUTKIMUSKYSYMYS: Miten onnistutaan tuotteen tai palvelun 

kaupallistamisessa? 

(Kaupallistaminen: tuotteen tai palvelun viemistä markkinoille 

siten, että se tuottaa rahaa) 

VASTAUSOHJE: Mieti tämänhetkisen tietämyksesi valossa 

mielestäsi kolme tärkeintä edellytystä tuotteen tai palvelun 

kaupallistamisen onnistumiselle. Kirjoita mitä ensimmäisenä 

tulee mieleen, sillä tässä kartoitetaan vasta alustavia ajatuksia 

ja tietoja aiheesta. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

KAUPA L L I S T AM I N E N

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  
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J O H D A N T O

KAUPALLISTAMINEN 

Hyvä liikeidea, luottamus omaan osaamiseen, kattavat verkostot 

ja laaja ymmärrys kansainvälisistä markkinoista luovat pohjan 

kaupalliselle menestykselle. Lopulta menestymisen ratkaisee 

kuitenkin kyky tehdä kauppoja: asiakas on vakuutettava ja 

saatava maksamaan tuotteesta tai palvelusta.  

Kaupallistamisella tarkoitetaan siis yksinkertaisesti 

hyödykkeen viemistä markkinoille siten, että se tuottaa rahaa.  

Kauppojen tekeminen on kaupallisen prosessin eräänlainen 

kliimaksi eli kohokohta.  Sitä tukevat kaupallistamisen vaiheet, 

joita ovat potentiaalisten asiakkaiden kartoitus, brändäys, 

tuotannon optimointi sekä asiakkuuksien ylläpitäminen. 

Markkinointi ja myynti läpäisevät kaikki kaupallistamisen 

prosessin vaiheet. On koko ajan kiinnitettävä huomio 

asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, ja hyödykkeen myymiseen ja 

arvioitava kaupallisen prosessin eri vaiheiden onnistumista 

niiden näkökulmasta. Juuri asiakaslähtöisyys ja 

asiakasnäkökulmat ovatkin erityisen tärkeitä nykyajan 

liiketoiminnassa. 

Jos hyödykkeellä on vahva brändi, se voi alkaa myydä itse 

itseään. Se vähentää huomattavasti markkinoinnin ja myyn-nin 

tarvetta. Koska vahva brändi säästää valtavasti resursseja ja 

vapauttaa osittain hintakilpailusta, sellaisen luominen on 

kaupallisen prosessin päätavoite. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

KAUPA L L I S T AM I N E N

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  
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A I N E I S T O-

T E H T Ä V Ä

KAIKKI HYÖDYKKEET PITÄÄ KAUPALLISTAA 

Kuten tiedämme, markkinoilla on kaikenlaisia hyödykkeitä: on 

vaikkapa perinteisiä herkkuja tai innovatiivisia, 

kiertotaloushenkisiä palveluita, joissa asiakkaat siirtyvät jonkin 

tuotteen omistajista käyttäjiksi. Jokainen hyödykkeistä vaatii 

kaupallistamisen ja siihen suunnitelman. Tutustu kahteen hyvin 

erilaiseen hyödykkeeseen ja vastaa kysymyksiin kummankin 

hyödykkeen osalta. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

KAUPA L L I S T AM I N E N

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  

Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mikä tuote tai palvelu on kyseessä?

2. Mikä on tärkein asiakassegmentti eli millaisille ihmisille

tuotetta kannattaa ensisijaisesti myydä?

3. Mikä on tuotteen/palvelun markkinointiviesti? Yritä

kiteyttää viesti yhteen tai kahteen virkkeeseen.

Mene Whimin sivuille osoitteeseen: 

https://whimapp.com/fi/ 
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K O M M E N T O I N T I -
T E H T Ä V Ä 

PUUTALOVIENNIN 
SUOMI-VIRO-MAAOTTELU 

Koska asiakkaiden tarpeet muuttuvat usein, on 

kaupallistamisen prosessi jatkuvassa muutoksessa. Viron 

ketterä puutalovienti onkin tästä hyvä esimerkki. Sen sijaan 

Suomi ei ole kyennyt uudistamaan puutalovientiään 

riittävästi. 

TEHTÄVÄ: Lue oheinen Ylen verkkosivujen artikkeli Suomen 

ja Viron puutaloviennin eroista. 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mihin asioihin Viron menestys puutalobisneksessä

perustuu?

2. Mitä Suomessa tehdään väärin? Miten Suomi voisi

menestyksekkäästi uudistaa puutalovientiään?

ARTIKKELI: http://yle.fi/uutiset/3-8629119 

Teksti: "Joustavuus nosti Viron puutaloviennin kärkeen” 

(Risto Vuorinen / YLE, 28.1.2016) 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

KAUPA L L I S T AM I N E N

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  
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T I E T O I S K U

KAUPALLISTAMISEN PROSESSI 
Oheisessa kuviossa on kuvattu yritystoiminnan kaupallistamisen 

prosessi. 

Hyvä liikeidea, luottamus omaan osaamiseen, kattavat verkostot 

ja laaja ymmärrys kansainvälisistä markkinoista luovat pohjan 

kaupalliselle menestykselle. Lopulta menestymisen ratkaisee 

kuitenkin kyky tehdä kauppoja: asiakas on vakuutettava ja 

saatava maksamaan tuotteesta tai palvelusta. 

Kaupallistamisella tarkoitetaan siis yksinkertaisesti 

hyödykkeen viemistä markkinoille siten, että se tuottaa rahaa. 

Kaupallistamisen prosessi alkaa tuoteideasta tai 

palveluinnovaatiosta, joka on saanut tarvittavan rahoituksen. 

Alkuvaiheessa kootaan yleensä osaava tiimi, jonka tehtävänä on 

hioa ideasta sellainen, että ihmiset ovat valmiita maksamaan 

siitä. 

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

KAUPA L L I S T AM I N E N

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  
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Tie liikeideasta kannattavaksi liiketoiminnaksi on usein pitkä ja 

kivinen. Suuri osa hyvistäkin ideoista epäonnistuu alkuvaiheen 

jälkeen ns. kuoleman laaksossa. Ei nimittäin ole harvinaista, ettei 

tuotanto toimikaan halutulla tavalla tai kustannukset ovat liian 

suuret verrattuna saatuun myyntitulokseen. Yleisempää on 

kuitenkin se, ettei idean toteuttaminen vastaa asiakkaiden 

tarpeisiin. Tästä voi seurata liian alhainen myynti tai liian 

alhainen hinta suhteessa yrityksen kustannuksiin. 

Kaupallistamisen prosessi on ylittänyt kuoleman laakson, kun 

idea on kerännyt ympärilleen maksavia asiakkaita ja sen tuotto 

on suurempi kuin yrityksen menot. 

Kaupallistamisen prosessiin voi kulua monta vuotta. Monilla 

yrityksillä tai yrityksen sisäisillä projekteilla loppuvat rahat ennen 

tavoitteeseen pääsyä. Tästä syystä koko prosessi tulee 

suunnitella hyvin etukäteen. Kaupallistamisen prosessia ei 

tarvitse aloittaa vain uudessa yrityksessä, vaan sen voi tehdä 

myös vakiintuneen yrityksen sisäisenä projektina. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

 

KAUPA L L I S T AM I N E N

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  
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K O M M E N T O I N T I -
T E H T Ä V Ä 

KAUPALLISTAMINEN JA KUOLEMANLAAKSO 

Seuraavassa videossa avataan kaupallistamisen 

kriittistä vaihetta, kuolemanlaaksoa. 

TEHTÄVÄ: Mitkä ovat mielestäsi videon kolme 

tärkeintä opetusta? 

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=iD9FQqf0Ub8 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

KAUPA L L I S T AM I N E N

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  
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T I E T O I S K U

KAUPALLISTAMISEN YDINKYSYMYKSET 

Kun uusi tuoteidea tai palveluinnovaatio on muotoiltu 

kiinnostavaksi tuotepaketiksi, se on kaupallistettava eli saatava 

markkinoille myyntiin ja jakeluun. Tämä on liiketoimintastrategian 

ydinaluetta, jolla tuotteen kaupallisen menestyksen 

mahdollisuuksia voidaan joko maksimoida tai minimoida. 

Tuotteen kaupallistamisen ydinkysymykset: 

• Hinnoittelu: Mikä on yleinen hintataso vastaavilla

tuotteilla tai palveluilla? Millaisen hinnoittelumallin valitset

omille tuotteillesi ja millä perustein? Paljonko

myyntihinnasta jää kulujen jälkeen katetta? Millä ehdoin

hinnoittelu on kannattavaa?

• Markkinointiviesti: Mitä ainutlaatuista tuotteissasi ja

palveluissasi on? Kuinka saat ilmaistua niiden vahvuudet

painetuissa ja sähköisissä markkinointimateriaaleissa?

Miten pystyisit vakuuttamaan asiakkaat tuotteittesi

eduista ja hyödyistä?

• Asiakassegmentit: Keitä ovat tärkeimmät asiakkaasi,

mikä on tärkein kohderyhmäsi? Paljonko asiakkaita on?

Millaisia ovat asiakasryhmien ostotottumukset? Paljonko

asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteista ja

palveluista? Puhuttelevatko tuotepakettisi nimi, brändi ja

paketointitapa? Ymmärretäänkö ne oikein? Tunnetko

kohderyhmäsi kyllin hyvin, vai kannattaisiko analysointiin

käyttää asiantuntijan apua?

• Myyntikanavan valinta: Kaupallistatko innovaatiosi itse

vai tarjoatko sitä muiden kaupallistettavaksi esimerkiksi

lisensointijärjestelyillä? Millaisia jakelukanavia tai

jälleenmyyjiä aiot käyttää? Miten löydät oikeat kanavat

kohdemarkkinoille?

JATKUU SEURAAVALLE SIVULLE 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

KAUPA L L I S T AM I N E N

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  
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T I E T O I S K U

• Myynninedistäminen ja asiakkaiden tavoittaminen:

Millä perusteella kohderyhmäsi tekevät

ostopäätöksensä? Kuinka voit siihen vaikuttaa? Kuinka

omat tuotteesi ja palvelusi erottuvat muusta tarjonnasta?

Mitä mainosvälineitä aiot käyttää? Millaisia ammattilaisia

tarvitset brändin rakentamiseen ja mainontaan?

• Tuotteen suojaaminen: Miten voit säilyttää kehittämäsi

tuotteen ainutkertaisen kilpailuedun ja estää kilpailijoita

kopioimasta tai jäljittelemästä tuotettasi? (Muun muassa

lakiteitse.)

• Kaupallistamisen vaiheet kohti kansainvälistymistä:

Alussa yrityksen ratkaisu yritetään saada

liiketoiminnallisesti voitolliseksi. Samalla ylitetään

“kuoleman laakso”. Tämän jälkeen ratkaisulle haetaan

asemaa esimerkiksi Suomessa ja sen jälkeen

suunnataan kansainvälisille markkinoille. Eri vaiheissa

vaaditaan esimerkiksi yrityksen johdolta erilaista

osaamista. Alkuvaiheen osaaminen on usein varsin

poikkeavaa verrattuna kansainvälisen liiketoiminnan

osaamiseen.

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

KAUPA L L I S T AM I N E N

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  
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  Miksi aineettomat oikeudet kannattaa ottaa huomioon? 
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Taso 1: Vahinkojen välttäminen

 

 

Taso 2: Aineettomista oikeuksista kilpailu. 

 

 

 

Taso 3: Aineettomista oikeuksista kauppatavaraa. 
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Aineettomaan pääomaan liittyy usein huomattavaa kaupallista 

potentiaalia ja aineettomat oikeudet ovat iso bisnes. Esimerkiksi 

Microsoftin liittäessä Nokiaa itseensä vuonna 2013-2014, 

aineettomilla oikeuksilla oli paljon merkitystä. Microsoft sai luvan 

hyödyntää Nokian arvokasta tavaramerkkiä mobiililaitteissaan 

mutta Nokian tavattoman arvokas, tuolloin n. 30 000 patenttia 

sisältävä ns. patenttisalkku jäi Nokialle. Ennen yhdistymistä 

Nokien raportoitiin keräävän vuosittain noin 500 miljoonaa 

pelkästään patenttilisensseillä. Patenttisalkun arvon arveltiin 

tuolloin ylittävän Nokian markkina-arvon, joka oli kesällä 2012 n. 

7,6 miljardia euroa. Toisaalta Nokia oli käyttänyt siihen 

mennessä n. 40 miljardia euroa pelkästään tutkimus- ja 

kehitystyöhön, joten patenttisalkkuun oli myös sijoitettu valtavia 

omaisuuksia. Sittemmin Nokia on ponnahtanut patenttiensa 

ansiosta takaisin menestykseen ja tavaramerkkikin on saatu 

takaisin Microsoftin kanssa tavaramerkin käyttöä rajoittavan 

sopimuksen umpeuduttua. 

 

Mitä aineettoman omaisuuden suojaaminen edellyttää? 

Aineettoman omaisuuden suojaaminen ei ole aina imaista. 

Maksut ovat yleensä muutamasta sadasta eurosta ylöspäin ja 

ideasi arvioidaan, minkä pohjalta tehdään päätös siitä, saatko 

ratkaisullesi suojan. Esimerkiksi mallioikeuden saamiseksi 

toimitat patentti- ja rekisteröintihallitukseen kuvia siitä 

muotoilusta, jonka omistajuuden haluat suojata. Siksi kannattaa 

harkita tarkkaan, missä kohtaa aineettomia oikeuksia kannattaa 

anoa. Tästä poikkeuksena on tekijänoikeus, jonka saa 

automaattisesti ja ilmaiseksi, kunhan niin sanottu teoskynnys 

ylittyy. On kuitenkin olemassa yleisiä kriteerejä, jotka auttavat 

harkinnassa: 

• Onko ratkaisusi varmasti uusi ja omaperäinen? 

• Onko ratkaisusi todella käyttökelpoinen? 

• Onko ratkaisusi mahdollinen tekninen puoli varmasti 

toistettavissa? 
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  A I N E I S T O -  

T E H T Ä V Ä  

 

 

 

 

 

 

 

 

AINEETTOMAT OIKEUDET ARJESSA 
 

Seuraavassa harjoituksessa tutustutaan lyhyesti siihen, miten 

aineettomat oikeudet läpileikkaavat arkeamme ja millainen merkitys 

niillä on liiketoiminnassa. 

 

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=0MfRBXTd6g 

 

 

TEHTÄVÄ: Katso ensin video ja pohdi sitten, miksi Euroopassa ja 

muuallakin pitkälle kehittyneissä talouksissa aineettomilla oikeuksilla on 

niin merkittävä rooli liiketoiminnassa. 

 

Videon ääni ja tekstitys ovat englanniksi. Voit tukeutua seuraaviin 

avainsanojen suomennoksiin: 

 

Intellectual property rights/IPR: aineettomat oikeudet 

 

Trademark: tavaramerkki 

 

Geographical indication: maantieteellinen alkuperämerkintä 

 

Patent: patentti 

 

Design right: mallioikeus 

 

Copyright: tekijänoikeus 

 

GDP: BKT eli bruttokansantuote 
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T I E T O I S K U

HINNOITTELU 
Seuraavassa minitehtävässä käytetään aineistona 

tietoiskua Kaupallistamisen ydinkysymykset. 

MINITEHTÄVÄ: Tietoiskussa on lainauksena 

Delahayen Groupin perustaja Katherine Painen 

hinnoitteluun liittyvä toteamus. Miettikää pareittain tai 

koko ryhmän kesken, mitä Painen toteamus tarkoittaa.  
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A I N E I S T O-
T E H T Ä V Ä

NUORTEN PANKKIPALVELUT 

Asiakaslähtöisyyden voi huomata selvästi esimerkiksi pankissa 

asioidessa. Pankkien palvelut on hiottu vastaamaan erilaisten 

asiakasryhmien elämäntilanteita ja tarpeita. 

Pankkien asiakaspalvelutilanteet siirtyvät kuitenkin pikkuhiljaa 

enemmän ja enemmän verkossa tapahtuvaksi, eikä kasvokkain 

tapahtuvaa henkilökohtaista palvelua saa enää yhtä helposti kuin 

ennen. 

Pankit tarjoavat paljon palveluja muun muassa oman talouden 

hallintaan. Taloudellisia riskejä vähentävän taloussuunnitelman 

laatimiseen saa tukea pankin asiantuntijoilta. Tähän pääset 

tutustumaan tarkemmin seuraavassa harjoituksessa. 

KATSO VIDEO JA VASTAA ALLA OLEVIIN KYSYMYKSIIN. 

Asiakkaan kohtaamisen näkökulmasta: 

1. Oliko asiakaspalvelutilanne mielestäsi miellyttävä? Miksi /

miksi ei? 

2. Kuunteliko pankin edustaja asiakasta riittävän hyvin?

3. Kysyikö pankin edustaja mielestäsi oikeita kysymyksiä

asiakkaalta? 

Oman talouden hallinnan näkökulmasta: 

4. Saitko videosta uutta tietoa oman taloutesi hallintaan? Mitkä

videolla esitetyt oman talouden hallintaan liittyvät asiat olivat jo 

entuudestaan sinulle tuttuja? 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rca2KJ6N-hs 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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T I E T O I S K U

RÄHINÄN LIIKETOIMINTAMALLI 

Rähinän menestyksen takana on lahjakkaiden artistien lisäksi 

myös rohkea ja kokonaisvaltainen tapa suhtautua 

musiikkibisnekseen mahdollisimman laajasti. Kaikki liiketoiminta 

perustuu musiikin ympärille. Ilman musiikkia ei ole myöskään 

muuta liiketoimintaa. 

Rähinä Records on hyvä esimerkki yhtiöstä, jossa on otettu 

käyttöön kansainvälisen liiketoiminnan malleja, ja onnistuneesti 

luotu suurenluokan kilpailija kansainvälisille isoille levy-yhtiöille. 

Rähinän konsepti on kaupallistettu laajasti ja Rähinästä onkin 

tullut todella tunnettu ja arvostettu brändi. Seuraavissa kuvioissa 

on selitetty Rähinän liiketoimintamallia Rähinä Recordsia 

konsultoineen yrityksen näkemyksen mukaan: 

1. Artistin / bändin pitää olla Rähinän kannalta

mielenkiintoinen, taitava, lahjakas sekä jollain lailla

omaperäinen. Artistilla pitää olla aina omaa

demotuotantoa, jonka pohjalta artisti voidaan signata

levy-yhtiöön, jos hänellä uskotaan olevan potentiaalia

lyödä itsensä läpi musiikkimarkkinoilla.

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 
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T I E T O I S K U

2. Artisti/ bändi signataan Rähinän talliin eli tehdään

molempia osapuolia sitova artistisopimus.

Sopimuksen ehdot vaihtelevat. Samalla aloitetaan

artistin/ bändin musiikin työstäminen julkaistavaksi

materiaaliksi.

3. Kun ensimmäiset kappaleet alkavat olla riittävän

lähellä valmistumista, käynnistetään artistin /bändin ja

kappaleiden markkinointi- ja viestintäsuunnittelu.

Suurin osa musiikin markkinoinnista tapahtuu

somessa, radiokanavilla sekä mediassa

(sanomalehdet, TV, verkkolehdet jne.).

4. Ennen julkaisua valmiin kappaleen master-tiedosto

toimitetaan jakelijalle Universal Musicille, joka vastaa

siitä, että kappale löytyy erikseen vahvistettuna

julkaisupäivänä kaikista jakelukanavista niin

digitaalisista kuin kaupoistakin (koskee vain fyysisiä

albumeja).

5. Rähinän B-to-C -myynti, eli Business to Customer.

Kuluttaja-asiakkaat maksavat levyistä ja kuunteluista

eri kanavissa. Rähinän kohdemarkkinat ovat

kotimaassa. Pääsääntöisesti kuluttaja asiakkaat ovat

13–30 -vuotiaita nuoria, mutta myös vanhempia

kohderyhmiä löytyy, kun tarkastellaan artistikohtaisia

tietoja mm. Youtubesta ja Facebookista.

6. Rähinä saa myyntituotot kuluttajilta, joilla katetaan

myyntiin, markkinointiin ja musiikin tuotantoon liittyviä

kuluja.

7. Kun kulut on katettu, Rähinä maksaa sopimuksen

mukaan artisteille heidän osuutensa.

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 
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T I E T O I S K U

Rähinä Recodsin tuotosta valtaosa tulee kuluttajilta eli B2C-

mallista, mutta myös B2B tuotolla on merkittävä rooli, kun 

halutaan tuottaa erilaisia elämyksiä sekä mahdollistaa mm. 

musiikkivideoiden tuottaminen. Tässä liiketoimintamalli on täysin 

vastaava kohtien 1-3 kohdalta. 

Rähinä Records tuottaa B2C asiakkailleen palveluita ja tuotteita, 

joita ovat esimerkiksi: julkaisujen tuottaminen muuhun käyttöön, 

kuten pelit, tv-ohjelmat ja elokuvat sekä lisenssituotteet. B2B 

asiakkaita ovat esim. eri radiokanavat, toiset levy-yhtiöt, 

ravintolat, muu media ja sponsorointisopimuksissa kaikki muut 

yritykset. Varsinaisen musiikin lisäksi Rähinän toinen tärkeä 

”tuote” on kiinnostavuus. Kiinnostavuus on se, mistä yritykset 

ovat valmiita maksamaan. Kiinnostavuus voidaan jakaa 

sisältöön, tuotekytkentään ja näkyvyyteen. Niiden avulla yritykset 

saavat omia ratkaisujaan kaupaksi. 

• Esim. ravintola voi ostaa Rähinältä kiinnostavan artistin

vetämään keikan, jolloin artisti houkuttelee paikalle

asiakkaita, jotka taas ostavat ravintolan tuotteita (sisältö).

• Sponsori voi maksaa artistille tietyn summan, jotta artisti

käyttää/suosittelee sponsorin tuotetta (näkyvyys).

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 
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T I E T O I S K U

• Esim. elintarvikemerkki voi nostaa omaa profiiliaan

tekemällä Rähinän kanssa sopimuksen. Kesällä 2016

myydään Poutun tekemää Rähinän Iso Lerssi –

grillimakkaraa, ja 2011 myytiin Juissin Rähinä- mehua

(tuotekytkentä).  Tuotekytkentöihin liittyvät sopimukset

toimivat myös toiste päin: Rähinä voi olla tuotekytkennän

kohdalla se aktiivinen osapuoli, joka etsii heidän

profiiliinsa sopivaa elintarviketta.

5. Rähinä saa myyntituotot yrityksiltä, joilla katetaan

myyntiin, markkinointiin ja musiikintuotantoon liittyviä

kuluja.
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A R V I O I N T I

KAUPALLISTAMINEN 

Lopuksi arvioidaan, missä määrin alussa esitetty 

oppimistavoite on saavutettu. Tämä tehdään 

vastaamalla uudestaan tutkimuskysymykseen. Lisäksi 

arvioidaan päättyvän moduulin kiinnostavuutta sekä 

sen tarjoamia tärkeimpiä oivalluksia. 

Oman oppimisen arviointi: mitä opin ja oivalsin? 

Lopuksi vastaa vielä ytimekkäästi alun johdannossa 

esitettyyn tutkimuskysymykseen. Muotoile vastauksesi 

kuitenkin myös harkiten, sillä siitä ilmenee, missä 

määrin olet saavuttanut päättyvän moduulin 

oppimistavoitteen.  

TUTKIMUSKYSYMYS: Miten onnistutaan tuotteen tai 

palvelun kaupallistamisessa?  

VASTAUSOHJEET: Kirjoita vastauksesi mainitsemalla 

kolme tärkeintä edellytystä tuotteen tai palvelun 

kaupallistamisen onnistumiselle. Hyödynnä 

vastauksessasi monipuolisesti moduulin aikana 

oppimiasi asioita!  
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