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Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa kotimaiselle liikkeenjohdon valmennusyritykselle 
innovatiivinen ja kilpailukykyinen liiketoimintamalli, joka mahdollistaa yrityksen 
valmennuspalveluiden toteuttamisen digitaalisesti.  Tämä toteutettiin kaksivaiheisena 
prosessina siten, että olemassa oleviin tutkimustietoihin ja menetelmiin pohjautuen luotiin  
ensin uudenlainen viitekehys-työkalu, jonka avulla rakennettiin myöhemmin case-
yritykselle kohdennettu liiketoimintamalli.  
 
Työ toteutettiin konstruktiivisena tutkimuksena, jossa teoriatietoon pohjautuen luodaan ja 
testataan uudenlainen ratkaisu reaalimaailman ongelmaan sekä arvioidaan ratkaisun 
merkitystä uudelleen teoreettisessa kontekstissa. Teoria-aineiston aihealueet käsittelivät 
liiketoimintamallin määritelmää, tehtäviä, rakennetta, elinkaarta sekä uusien 
liiketoimintamallien innovointia. Tämän lisäksi tarkasteltiin digitalisaation aiheuttamia 
erityispiirteitä liiketoimintamallien suunnitteluun. Työssä esitellään myös erilaisia 
olemassa olevia liiketoimintamallityökaluja sekä arvioidaan näissä esiintyviä puutteita. 
 
Konstruktion kehittämisen tuloksena syntyi yleisesti sovellettavissa oleva työkalu 
liiketoimintamallien rakentamiseen ja päivittämiseen, joka edesauttaa yrityksen 
menestyksen kannalta oleellisten arvonluontia ja kilpailuetua tehostavien tekijöiden 
määrittämistä. Työkalun avulla luotua case-yritykselle räätälöityä liiketoimintamallia 
testattiin käytännössä tuottamalla digitaalisesta palvelutuotteesta demo-versio 
potentiaalisen asiakasryhmän testattavaksi. Testivaiheen perusteella case-yritykselle 
luotua liiketoimintamallia kyettiin vielä jalostamaan  siten, että se mahdollistaa 
alkuperäistä mallia tehokkaamman fokusoitumisen yrityksen omaan ydinosaamiseen 
verkostoyhteistyön avulla. Lisäksi luotu työkalu mahdollisti useamman vaihtoehtoisen 
liiketoimintamallipolun kehittämisen, joskin lähestyminen palvelun loppukäyttäjän 
näkökulmasta todettiin palvelevan tehokkaimmin lopullisen mallin valintaa. 
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Purpose of this work was to build an innovative and competitive business model for a 
Finnish business coaching company to enable the implementation of digital coaching 
services. This two-step process was carried out in such a way that a new kind of 
framework tool was created first basing on the existing scientific data and methods. Later 
this framework was utilized to create a tailor-made business model for the case company.  
 
The work was carried out as a constructive research, where based on the existing theory a 
new type of solution to the real-world problem is created, tested and estimated in the 
theoretical context. Focus areas of examined theoretical material dealt with the definition, 
tasks, structure and life cycle of business model as well as creation of new business 
model innovations. The specific features of digitalization affecting the design of business 
models were also examined. The thesis also presents a variety of existing business model 
frameworks as well as evaluation of possible weaknesses in them. 
 
As a result of the construction development was created a universally applicable tool for 
building and updating business models. This tool also contributes determination of the 
key factors that optimize value creation and competitive advantage essential for a 
company´s success. The case company´s tailor-made business model was created by this 
tool and tested in practice by producing a demo version of digital service product for 
trialing by potential customers. On the basis of the test phase, business model was refined 
in the way that it allows a more efficient focusing on the case company´s core 
competencies and utilization of network cooperation. In addition, created framework tool 
enabled to generate several alternative business model paths, though approaching from 
the service end-user´s point of view was found to serve the selection of final business 
model most efficiently. 
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1 JOHDANTO 
	  
Tämä diplomityö on toteutettu osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

tuotantotalouden koulutusohjelmaa. Työn perimmäisenä tarkoituksena on ollut 

tuottaa innovatiivinen liiketoimintamalli suomalaiselle liikkeenjohdon koulutus- 

ja konsultointiyritykselle, joka pyrkii toimimaan omalla toimialallaan 

edelläkävijänä uudenlaisten digitaalisten koulutuspalvelumuotojen tarjoajana. 

Työn tutkimuksellisena tavoitteena on puolestaan ollut kartoittaa ja jäsennellä 

olemassa olevaa tietoa liiketoimintamalleista ja niiden rakentamisessa 

hyödynnettävistä työkaluista, sekä tämän pohjalta kehittää täysin uudenlainen ja 

kaikkien palveluntarjoajien hyödynnettävissä oleva työkalu liiketoimintamallien 

rakentamiseen.  

  

1.1 Tutkimuksen taustat ja tavoitteet   
 

Digitalisaatiolla  (digitalization) tarkoitetaan ”kokonaisvaltaista toimintatapojen 

uudistamista, joka sisältää myös uusien digitaalisten teknologioiden 

käyttöönottoja” (Valtiokonttori 2016). Yritysmaailmassa toimintatapojen 

uudistamiseen uusilla digitaalisilla teknologioilla on olemassa lähes rajattomasti 

mahdollisuuksia, sillä niin palvelutuotteet, niiden jakelu, vuorovaikutus 

asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa kuin monet muutkin liiketoiminnan kannalta 

oleelliset toiminnot ja resurssit voidaan tänä päivänä toteuttaa digitaalisessa 

muodossa. Digitalisaation hyödyntämistä yrityksen liiketoiminnassa voidaan tänä 

päivänä pitää toimialasta riippuen tarpeellisena, merkittävänä tai jopa 

välttämättömänä kilpailutekijänä, mutta tästä huolimatta eri ainakin Suomessa 

toimijoiden asenteissa ja valmiuksissa ”digiloikkaa”  eli digitalisaation 

mahdollistamaa tuottavuuden kasvua ja kustannustehokkuutta kohtaan vaihtelevat 

vielä suuresti. Tämä ilmenee Soneran loppuvuonna 2015 toteuttamasta 

Yrittäjäkyselystä, jonka mukaan vain 47%  yrittäjistä uskoo digiloikan 

toteutumiseen heidän organisaatiossaan. Sen sijaan vain 17% vastaajista arvioi 

digitalisaation esteeksi asiakkaiden puutteellisen valmiuden digitaalisille 



	  

	  

7 

palveluille, kun taas yleisemmin esteeksi arvioitiin yrityksen puutteelliset resurssit 

ajan, varallisuuden tai osaamisen suhteen. Näin ollen voidaankin väittää, että 

suomalaisilla yrittäjillä on haasteita täyttää asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia 

digitalisaation osalta, jolloin käytännönläheisille ja yksinkertaisille työkaluille 

oman liiketoimintamallin uudistamiseksi on olemassa merkittävä tarve. 

 

Tieteellisessä tutkimuksessa liiketoimintamallit (business models) ja digitalisaatio  

ovat kulkeneet vahvasti rinnakkain, sillä liiketoimintamalli-käsitteen käyttö 

tieteellisessä tutkimuksessa on lisääntynyt merkittävästi Internetin luomisen 

myötä ja suurin osa aihetta käsittelevistä tutkimuksista on tarkastellut 

nimenomaan sähköistä liiketoimintaa (e-business) (Zott et al. 2011). Zottin et al. 

(2011) mukaan sähköiseen liiketoimintaan erikoistuneet liiketoimintamallia 

käsittelevät julkaisut ovat kuitenkin useimmiten keskittyneet uusien internet-

pohjaisten liiketoiminta- ja verkostoitumismahdollisuuksien analysointiin, mutta 

varsinainen empiirinen soveltaminen on ollut vähäistä. Aiemmissa tutkimuksissa 

ei ole myöskään merkittävästi kohdennettu tarkastelua tilanteeseen, jossa 

palveluntarjoaja on vaihtamassa toimintamalliaan perinteisemmistä paikkaan, 

aikaan sekä ihmisten ja resurssien fyysiseen liikkuvuuteen sidotuista muodoista 

kohti digitaalista toimintamallia.  

 

Tämän työn tarkoituksena on täydentää edellä mainittuja tutkimusaukkoja 

luomalla hyödynnettävä työkalu palveluiden digitalisoinnin liiketoimintamallille 

sekä soveltaa tätä käytännössä case-yrityksen uudessa kehitysprojektissa. Työlle 

asetetaan tavoitteeksi: 

- tuottaa kattava ja jäsennelty kokonaisuus liiketoimintamalleja 

käsittelevästä tieteellisestä kirjallisuudesta, 

- esitellä ja analysoida olemassa olevia liiketoimintamallityökaluja, 

- kehittää kerätyn tiedon pohjalta entistä paremmin nykyajan 

reaalimaailman haasteisiin ja digitalisaation asettamiin erityistarpeisiin 

vastaava työkalu liiketoimintamallin rakentamiseen, 

- rakentaa työkalun avulla case-yritykselle innovatiivinen ja 

kilpailukykyinen liiketoimintamalli digitaaliselle palvelukonseptille, 
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- sekä arvioida objektiivisesti tutkimuksen tuotettua hyötyä sekä case-

yritykselle että yleisemmällä tasolla. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 
 

Koska työn lähtökohtana on palvella case-yrityksen kehitysprojektia, voidaan 

työn päätutkimuskysymys muotoilla seuraavasti: 

 

”Kuinka case-yritykselle innovoidaan kilpailukykyinen liiketoimintamalli 

liiketoiminnan digitalisointiin?” 

 

Empiiristen tavoitteiden lisäksi työllä on myös tieteellisiä päämääriä, joten 

päätutkimuskysymys voidaan jakaa tarkastelun selkeyttämiseksi seuraaviin 

tieteellisiin alatutkimuskysymyksiin: 

 

”Mitä osia liiketoimintamallissa tulee olla ja miten se rakennetaan?” 

”Miten liiketoimintamallin innovatiivisuutta arvioidaan?” 

”Miten liiketoimintamallin avulla luodaan kilpailuetua”? 

”Mitä erityispiirteitä digitalisaatio tuo liiketoimintamallin rakentamiseen?” 

 

Työn pitämiseksi mielekkään laajuisena ja tiiviinä rajataan tieteellinen ja 

empiirinen tarkastelu tehtäväksi vain palveluyrityksen näkökulmasta, sillä se 

palvelee työn päätutkimusongelmaa. Lisäksi työssä tarkastellaan ainoastaan uuden 

digitaalisen liiketoimintamallien luomista, kun taas olemassa olevien 

toimintamallien ylläpitämistä uuden mallin rinnalla ei tarkastella tämän työn 

laajuudessa. Myös työn tuloksena syntyvän liiketoimintamallityökalun 

soveltamiselle määritetään rajat. Tätä työkalua hyödynnetään tässä työssä 

ainoastaan case-yrityksen yksittäiseen projektiin, eli soveltuvuudesta muiden 

toimijoiden käyttöön tehdään ainoastaan oletuksia työn lopussa. Työn laajuudessa 

case-yritykselle suunnitellaan vain yksi liiketoimintamalli, eli vaihtoehtoisia 

malleja ja näiden vertailua ei toteuteta.  
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1.3 Tutkimusmetodologia  
 

Oikeiden tutkimusmenetelmien valinta oli työn onnistumisen kannalta tärkeimpiä 

päätöksiä, sillä työn tarkoituksena on luoda realistinen ratkaisu case-yrityksen 

reaalimaailman ongelmaan. Täten olemassa olevan teoreettisen tiedon kerääminen 

ja jäsentely ei ole työn itseisarvo, vaan teorian tulee tukea empiiristä 

ongelmanratkaisua, jonka kautta on mahdollista luoda uutta tietoa. Työn 

tutkimusotteeksi valikoituikin konstruktiivinen tutkimusmenetelmä, jossa 

olemassa olevaa tiedon pohjalta luodaan täysin uudenlainen ratkaisu, konstruktio, 

jonka toimivuus testataan tämän jälkeen käytännössä case-yrityksen 

kehitysprojektin tukena.  

 

Konstruktiolla tarkoitetaan tunnistetun reaalimaailman ongelman ratkaisemista 

esimerkiksi uuden mallin, kuvion, suunnitelman tai koneen rakentamisen avulla 

(Kasanen et al. 1993; Piirainen & Gonzalez 2013; Virtanen 2006). Tämän 

tutkimusmenetelmän tärkein ominaisuus on sen avulla tuotettavat uudet 

innovaatiot, jotka erottavat konstruktiivisen tutkimuksen perinteisemmistä 

teoriatietoa jäsentelevistä ja testaavista tutkimusmenetelmistä (Oyegoke 2011; 

Piirainen & Gonzalez 2013). Konstruktiivista tutkimusmenetelmää voidaan myös 

kuvata siten, että sen avulla vastataan kysymyksiin: Millainen pitäisi tietyn 

innovaation olla ja kuinka se tulisi rakentaa? (Järvinen & Järvinen 2011, s. 103) 

 

Oleellista konstruktiiviselle tutkimukselle on, että se:  

- pohjautuu olemassa olevaan teoriatietoon,  

- keskittyy reaalimaailman ongelmiin,  

- tuottaa innovatiivisen ratkaisun tunnistettuun ongelmaan, jota 

sovelletaan tutkimuksen puitteissa myös käytännössä,  

- sekä reflektoi tuotettua tietoa takaisin teoriaan. (Kasanen et al. 

1993, kuva 1) 
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Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimuksen pääelementit (Kasanen et al. 1993) 

 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa on oleellista huomioida, että sen avulla 

tuotetaan yksi ratkaisu asiakasyrityksen ongelmaan, jonka tulisi onnistuessaan olla 

sovellettavissa myös muiden yritysten käyttöön. Ratkaisun toimivuus puolestaan 

määritetään testaamalla sitä aidossa markkinaympäristössä, minkä avulla saadaan 

arvokasta tietoa riippumatta siitä, oliko ratkaisu toimiva vai ei. Täten 

konstruktiivinen tutkimus eroaa esimerkiksi kehittämistutkimuksesta, jossa 

pyritään tuottamaan useita ratkaisuja, joista valitaan mieluisin ja sitoudutaan sen 

käyttöön yrityksessä. (Virtanen 2006) Teoreettinen kontribuutio ei puolestaan 

rajoitu vain uuden teorian luomiseen, vaan se voi olla myös olemassa olevan 

teorian jalostamista tai sen testaamista (Keating 1995).  

 

1.4 Tutkimuksen eteneminen ja työn rakenne 
 

Työssä toteutettu konstruktiivinen tutkimus etenee vaiheittain Kasanen et al. 

(1993) esittämän rakenteen mukaisesti, joka on esitelty kuvassa 2. Kuvion alla on 

esitelty kunkin vaiheen oleellisimmat tavoitteet, toimenpiteet sekä menetelmät 

tässä työssä. 
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Kuva 2. Konstruktiivisen tutkimuksen vaiheet (Kasanen et al. 1993). 

 

Ongelmanmääritys  

 

Tutkittavan ongelman määrittäminen oli melko vaivaton työvaihe, sillä case-

yrityksellä oli valmiiksi selkeästi määritetty tarve uudenlaisen liiketoimintamallin 

kehittämiselle, joka soveltuisi heidän palveluliiketoimintojensa digitalisoimisen 

tueksi. Lisäksi digitalisaatio koettiin niin toimialallisesti kuin globaalistikin 

ajankohtaisena ja kiinnostavana aiheena, jonka olemassa oleva tutkimustieto 

liiketoimintamallien näkökulmasta on vielä verrattain vähäistä. 

Ongelmanmääritysvaiheen oleellisin sisältö esitettiin aiemmin Johdanto-luvussa.  

 

Aiheeseen liittyvän ymmärryksen hankkiminen 

 

Tutkimustyöhön käytetystä ajasta ensimmäinen kolmannes käytettiin 

liiketoimintamalleja käsittelevään teoria- ja tutkimustietoon tutustumiseen, jonka 

aikana kartoitettiin saatavilla olevaa materiaalia, perehdyttiin syvällisesti 

valikoituihin teoksiin sekä jäsenneltiin saatua tietoa yhtenäiseksi ja loogisesti 

eteneväksi kokonaisuudeksi. Hyvin aikaisessa vaiheessa tarkastelu päätettiin 

kohdentaa koskemaan aihetasolla liiketoimintamalleja sekä digitalisaatiota, joiden 
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nähtiin muodostavan selkeä ydin koko tutkimustyölle. Lähdemateriaaleina 

hyödynnettiin näitä aiheita käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja sekä 

tietokirjallisuutta, joiden valinnassa pyrittiin korostamaan julkaisujen uutuutta 

viimeisimmän tutkimustiedon saamiseksi.  

 

Tärkeimmiksi tiedon keräämiseen kohteiksi määritettiin liiketoimintamallien 

rakentamisen tavoitteet ja menetelmät, nykyisten liiketoimintamallien 

rakentamiseen suunniteltujen työkalujen analysointi, niissä mahdollisesti 

esiintyvien puutteiden ja kehitystarpeiden tunnistaminen sekä digitalisaation 

aiheuttamat eritystarpeet liiketoimintamalleille. Tämän vaiheen tulokset esitellään 

luvussa 2. 

 

Innovatiivisen ratkaisun (konstruktion) kehittäminen 

 

Työn aiheita käsittelevän tiedon ja ymmärryksen keräämisen jälkeen oli vuorossa 

työn luova ja innovatiivinen osa – uuden liiketoimintamallikonstruktion 

rakentaminen. Varsinaisena konstruktiona ei haluttu kehittää valmista 

liiketoimintamallia joka palvelisi ainoastaan case-yrityksen tarpeita, vaan 

ennemminkin ratkaisu joka voisi toimia myös muiden toimijoiden 

liiketoimintamallien rakentamisen ja päivittämisen tukena. Näin ollen 

konstruktion tyypiksi valikoitui taulukkomainen viitekehystyökalu, jonka avulla 

voidaan rakentaa yksilöllinen liiketoimintamalli työkalussa määritettyjen 

päätösmuuttujien kautta.  

 

Tässä työvaiheessa pyrittiin luomaan aidosti innovatiivinen ratkaisu, jonka 

uutuusarvo perustuisi olemassa olevissa ratkaisuissa tunnistettujen 

kehitystarpeiden täyttämiseen. Oleellista oli myös pitää kiinni konstruktion 

sovellettavuudesta laajempaan käyttöön, jonka vuoksi tässä työvaiheessa ei voitu 

rajautua täysin case-yrityksen ja tarkasteltavan yksittäisen projektin 

erityispiirteisiin tai –tarpeisiin. Kuitenkin digitalisoituminen ilmiönä koettiin niin 

oleelliseksi ja ajankohtaiseksi huomioitavaksi tekijäksi liiketoimintamallin 
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rakentamisessa, että siihen liittyvät muuttujat on integroitu konstruktioon ja niitä 

odotetaan hyödynnettävän toimialasta tai yrityksestä riippumatta. 

 

Konstruktion luomisprosessi perustui tutkijan omaan luovuuteen ja koostui 

suunniteltavan työkalun mahdollisten osien ideoimisesta, lopulliseen ratkaisuun 

tulevien osien rajaamisesta sekä näiden kokoamisesta selkeärakenteiseksi 

malliksi. Lopulliseen ratkaisuun valikoidut osakokonaisuudet on työssä perusteltu, 

kun taas valitsematta jätettyjen osien esittelyä tai niiden perustelua ei nähty työn 

rajoissa tarpeelliseksi eikä järkeväksi. Konstruktio kehittämisvaihe ja sen tulokset 

on esitetty luvussa 3. 

 

Ratkaisun toteuttaminen käytännössä ja sen toimivuuden testaaminen 

 

Innovatiivisen liiketoimintamallikonstruktion kehittämisen jälkeen luotua 

työkalua sovellettiin reaalimaailman ongelmanratkaisutilanteeseen. Tässä 

työvaiheessa rajattiin tarkastelu koskemaan vain asiakasyritystä ja sen 

kehitystarpeita, jolloin tavoitteena oli rakentaa liiketoimintamalli case-yrityksen 

palveluliiketoiminnan viemiseksi digitaalisille alustoille. Yhteistyössä yrityksen 

kanssa luonnosteltiin etukäteen digitaaliselle palvelutoiminnalleen useita 

mahdollisia ”liiketoimintareittejä”, joista valittiin toteutettavaksi diplomityön 

laajuudessa yksi. Liiketoimintamalli rakennettiin tiiviissä yhteistyössä yrityksen 

kanssa hyödyntäen luotua konstruktiota kohdentamaan tarkastelua oleellisimpiin 

päätösmuuttujiin. Liiketoimintamallin toteutus on esitelty luvussa 4. 

 

Luotua liiketoimintamallia päästiin myös testaamaan pienessä mittakaavassa, sillä 

yhdessä teknisen toteuttajan kanssa case-yritys toteutti digitaalisista palveluistaan 

demoversiot, joita esittelemällä saatiin kerättyä potentiaalisilta asiakkailta 

palautetta ja kehitysehdotuksia uudesta liiketoimintakonseptista sekä näkemyksiä 

digitaalisten palveluiden merkityksestä toimialalla ylipäätään. Palautteen 

keräämiseksi kontaktoitiin yhteensä n. 70 liikkeenjohdon ammattilaista, joille 

esiteltiin liikeideaa joko kasvotusten tai vaihtoehtoisesti ohjattiin heidät 

tutustumaan esittelyverkkosivustoon. Tutkijan rooli tässä työvaiheessa oli 
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toteuttaa molemmille ryhmille omat verkkopohjaiset kyselylomakkeet sekä käydä 

henkilökohtaisesti tapaamassa osaa valituista henkilöistä. Kyselytutkimuksen 

toteutus ja tulokset on esitelty myös tarkemmin luvussa 4. 

 

Ratkaisun sovellettavuuden ja teoreettisen kontribuution analysoiminen 

 

Kun luodun ratkaisun toimivuus case-yrityksen kehitysprojektiin oli testattu, 

voitiin lopuksi tutkijan itsensä toimesta arvioida sen sovellettavuutta laajemmin 

vastaavien kehitystarpeiden kanssa toimivien muiden yritysten käyttöön. Lopuksi 

myös analysoitiin, miten tutkimustyön aikana tehdyt havainnot ja löydöt 

kytkeytyvät olemassa olevaan teoriaan. Näiden viimeisten työvaiheiden tulokset 

on esitetty luvussa 5.  

 

 



	  

	  

15 

2 LIIKETOIMINTAMALLIEN TUTKIMUS 
 

Toimivan liiketoimintamallin rakentaminen edellyttää kattavan pohjatiedon 

kartuttamista aiheesta. Tässä luvussa perehdytään liiketoimintamalleja 

käsittelevään tutkimustietoon sekä esitellään aiemmin kehitettyjä menetelmiä 

mallien rakentamiseen. Lisäksi liiketoimintamalleja tarkastellaan erityisesti uusien 

innovaatioiden, teknologioiden sekä digitalisaation konteksteissa.  

 

2.1 Liiketoimintamallin tutkimus yleisesti 

	  
Liiketoimintamallin käsittely tieteellisessä tutkimuksessa sekä liiketoiminnan 

johdon kirjallisuudessa on verrattain tuore ilmiö. Vaikka liiketoimintamalli on 

aiheena esiintynyt tieteellisessä kirjallisuudessa 1970-luvun puolivälistä lähtien, 

on Internetin luomisen myötä aihetta käsittelevien julkaisujen määrä kasvanut 

räjähdysmäisesti 1990-luvun puolivälistä alkaen (Teece 2010; Zott et al. 2011). 

Liiketoimintamallia koskeva tutkimus on Ghezzin (2012) mukaan vuosien 

saatossa kehittynyt erilaisten mallien tunnistamisesta ja luokittelusta kohti 

yhtenäisen ja selkeän viitekehyksen rakentamista, jonka tuloksena on tarkoitus 

luoda työkaluja yritysten strategian analysointiin sekä kehittämiseen. Samalla 

liiketoimintamallia on alettu enemmissä määrin tulkita staattisen ja yrityksen 

sisäisen työkalun sijaan dynaamisena sekä kokonaisia yritysverkostoja koskevana 

suunnitelmana (Ghezzi 2012; Krumeich et al. 2015). Tutkijat ovat myös yleisesti 

jakaneet näkemyksen liiketoimintamallista useista yksittäisistä 

osakokonaisuuksista eli ”rakennuspalikoista” koostuvana kokonaisuutena, mikä 

on osaltaan edesauttanut tämän moniulotteisen ja laajan käsitteen jäsentelyä ja 

havainnollistamista (Ghezzi 2012; Kulins et al. 2016). 

 

Vaikka tiettyjä yhtenäisiä linjauksia on aiheen tutkimuksessa tunnistettavissa, on 

liiketoimintamallien tieteellinen tarkastelu edelleen verrattain hajanaista. Aihetta 

käsittelevän tutkimustyön voimakkaan kasvun myötä myös erilaisten tulkintojen 

määrä liiketoimintamallin määritelmästä, rakenteesta ja luonteesta on lisääntynyt, 
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eikä yhtenäistä tai laajalti hyväksyttyä näkemystä ole liiketalouden tieteessä 

missään vaiheessa onnistuttu saamaan aikaiseksi  (Ghezzi et al. 2012; Krumeich et 

al. 2015; Morris et al. 2005; Zott et al. 2011). Teoreettisen pohjan ollessa 

monimuotoista on myös liikkeenjohdon ymmärrys ja osaaminen toimivan 

liiketoimintamallin rakentamisesta ollut kautta historian vaihtelevaa (Teece 2010; 

Zott et al. 2011).  

 

Liiketoimintamalliin liitetään tutkimuksessa yleisesti käsitteitä kuten 

kompleksisuus sekä vaikeaselkoisuus, sillä se on aiheena laaja ja monimuotoinen 

(Kilov 2015; Kulins et al. 2016). Liiketoimintamallin monimuotoinen luonne ei 

kuitenkaan yksin selitä sitä, minkä vuoksi tutkijoiden on ollut vaikeaa löytää 

yhteisesti jaettua näkemystä monista aiheeseen liittyvistä ilmiöistä. Zottin et al. 

(2011) mukaan yhtenäisyyteen tähtäävää tieteellistä kehitystä on hidastanut se, 

että aiheen tutkijat ovat olleet taipuvaisia omaksumaan hyvinkin omalaatuisia 

määritelmiä, jotka tukevat heidän omien tutkimustensa tavoitteita mutta joita on 

vaikea sovittaa yhteen toistensa kanssa. Teecen (2010) mukaan kehitystä on 

puolestaan jarruttanut se, ettei liiketoimintamallin merkitystä ole ylipäätään vielä 

täysin hahmotettu liiketalouden tutkimuksessa. Koska vallalla olevat teoreettiset 

mallit pohjautuvat hänen mukaansa usein yleistettyihin talouden lainalaisuuksiin, 

saatetaan markkinoiden nähdä ratkaisevan itsestään monia ongelmia joita 

ratkaisemaan todellisessa maailmassa tarvittaisiin toimiva liiketoimintamalli. Näin 

ollen voidaan todeta, että eri näkemyksiä yhtenäistävälle ja selkeyttävälle 

liiketoimintamallin tutkimukselle on olemassa merkittävä tarve. Myös 

liiketoimintamallin tavoitteet ja tehtävät tulisi tutkimuksessa pyrkiä määrittämään 

siten, että ne vastaavat mahdollisimman tehokkaasti ympäröivän todellisuuden 

luomiin haasteisiin. 

 

Liiketoimintamallin määritelmän ja rakenteen lisäksi muita aiheeseen liittyviä 

tutkimusongelmia, joissa tutkijoiden näkemysten on nähty yleisesti olevan 

ristiriitaisia tai puutteellisia, ovat olleet esimerkiksi liiketoimintamallin ja 

strategian välinen suhde (Ghezzi 2012) sekä liiketoimintamallin eri osien väliset 

keskinäiset suhteet (Kilov 2015; Krumeich et al. 2015; Kulins et al. 2016; Zott et 
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al. 2011). Kilovin (2015) mukaan huomion tulisikin kohdistua liiketoimintamallin 

eri osien määrittämisen lisäksi osien välisiin riippuvuussuhteisiin, sillä mikään 

toiminto tai resurssi ei voi olla olemassa vaikuttamatta johonkin toiseen 

liiketoimintamallin osaan.  Vives & Svejenova (2011) puolestaan toteavat, että 

liiketoimintamalliin liittyvät tutkimukset keskittyvät usein vain yhteen osaan 

liiketoimintamallin elinkaaressa muiden jäädessä vähälle huomiolle. Näin ollen 

aihetta käsittelevää tutkimusta tulisi täydentää tiedolla, jossa liiketoimintamallin 

dynaamisuus niin eri osien välisten vuorovaikutussuhteiden kuin elinkaaren osalta 

on huomioitu laajemmin. 

 

Innovaationäkökulmasta liiketoimintamallia on tarkasteltu pääasiallisesti kahdesta 

eri näkökulmasta: tuote- ja prosessi-innovaatioiden kiihdyttäjänä tai innovaation 

kohteena itsessään (Teece 2010: Zott et al. 2011). Näistä kahdesta näkökulmasta 

liiketoimintamallin tulkitseminen resurssiksi innovaatiotoiminnassa on ollut 

huomattavasti suositumpi kansainvälisessä tutkimuksessa, kun taas uudet 

liiketoimintamalli-innovaatiot ovat jääneet vähemmälle huomiolle (Kajanus et al. 

2014). Näin ollen uusien konstruktioiden rakentamiselle on olemassa myös 

kysyntää empiirisessä tutkimuksessa. 

 

Myös tutkijan itsensä toteuttaman kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan 

todeta, että yleistettäviä ääriviivoja on liiketoimintamallin tieteellisessä 

tulkinnassa havaittavissa, mutta selkeää ja yksiselitteistä kokonaiskuvaa 

liiketoimintamallin rakenteesta tai luonteesta ei ole tieteellisestä tutkimuksesta 

helposti löydettävissä. Näin ollen tässä työssä on tarkoituksena tulkita, jäsennellä, 

yhtenäistää sekä täydentää aiempaa tutkimustietoa ja tämän avulla kehittää 

uudenlainen menetelmä liiketoimintamallin rakentamiseksi. Tutkimustyön 

tavoitteena on erityisesti huomioida seuraavat edellä esille nousseet puutteet 

aihetta käsittelevässä aiemmassa tutkimuksessa: 

- Liiketoimintamallin määrittely, merkitys ja rakenne  

- Liiketoimintamallin dynaamisuus, eli ”rakennuspalikoiden” väliset suhteet 

sekä liiketoimintamallin elinkaari 

- Ympäröivän todellisuuden tarkastelu ja huomiointi 
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- Liiketoimintamallin huomiointi sekä innovaatioiden mahdollistajana että 

innovaatioiden kohteena. 

 

2.2 Liiketoimintamallin määrittely 
 

Liiketoimintamallille on tieteellisessä kirjallisuudessa tarjottu lukuisia eri 

määritelmiä. Tutkijat ovat käyttäneet liiketoimintamallia kuvaamaan esimerkiksi 

termejä työkalu, suunnitelma, muotoilu, metodi, arkkitehtuuri, ohjeistus, 

viitekehys, taulukko, konsepti tai kaava (Morris et al. 2005; Zott et al. 2011). 

Lukuisten eri määritelmien lisäksi myös mm. termejä liiketoimintamalli, strategia, 

liiketoimintakonsepti ja ansaintamalli käytetään kirjallisuudessa toisinaan 

kuvaamaan ainakin osittain päällekkäisiä ilmiöitä, mikä osaltaan on vaikeuttanut 

entisestään yleistettävän määritelmän luomista (Morris et al. 2005). Koska 

liiketoimintamallia on mahdotonta määrittää yhdellä sanalla, on helpompaa 

hahmottaa sen luonnetta tarkastelemalla sille asetettavia tehtäviä ja tavoitteita. 

 

Yksinkertaisimmillaan liiketoimintamalli voidaan määritellä jäsennellyksi 

mallinnukseksi siitä, kuinka yritys tuottaa arvoa asiakkailleen ja kuinka se tätä 

vastaan saamansa taloudellisen korvauksen avulla tuottaa voittoa (Ghezzi 2012; 

Teece 2010; Zott et al. 2011). Laajemmin katsottuna liiketoimintamalli voidaan 

nähdä ohjaavana viitekehyksenä, jonka tavoitteena on mahdollistaa olemassa 

olevan liiketoimintamahdollisuuden hyödyntäminen tuottamalla arvoa kaikille 

sidosryhmille arvoverkostossa (Morris et al. 2005; Teece 2010; Zott & Amit 

2010). Lisäksi liiketoimintamallin tärkeimpiä tehtäviä on määrittää, kuinka 

saavutetaan ja ylläpidetään kilpailuetua markkinoilla (Krumeich et al. 2015). 

 

Morris et al. (2005) jaottelevatkin liiketoimintamallin määritelmät karkeasti 

kolmeen eri kategoriaan riippuen siitä, millä tasolla yrityksen toimintaa 

tarkastellaan. Alkeellisimmalla tasolla liiketoimintamallin tarkastelukulma on 

puhtaasti taloudellinen, jolloin tarkasteltavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

liikevaihdon lähteet, hinnoittelu sekä kustannusrakenne. Liiketoimintamalli 

voidaan laajentaa käsittelemään toiminnallista näkökulmaa, jossa tarkasteluun 
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otetaan kaikki yrityksen sisäiset prosessit ja rakenteet kuten tiedon ja aineellisten 

resurssien hallinta sekä logistiikka. Kun huomioon otetaan vielä 

organisaatiorajojen yli tapahtuvat sekä kasvuun tähtäävät tekijät kuten 

arvonluonti, verkostot, kilpailija-analyysi, erilaistuminen ja kilpailuetu, päästään 

liiketoimintamallin strategiselle  eli kattavimmalle tasolle. (Morris et al. 2005) 

 

Esimerkiksi Zott & Amit (2010) käyttävät liiketoimintamallia kuvatessaan termiä 

toimintojärjestelmä (activity system), mikä viittaa vahvasti toiminnallisen tason 

tarkasteluun. Myös Teecen (2010) mukaan liiketoimintamallin tulisi olla 

pohjimmiltaan organisaation koko toimintaa kuvaava mallinnus taloudellisiin 

tunnuslukuihin keskittymisen sijaan. Tästä näkökulmasta yrityksen koko 

liiketoiminta pilkotaan erilaisiin sisäisiin toimintoihin, joiden avulla luodaan ja 

jaetaan arvoa yhdessä sidosryhmien kanssa. Tällainen toimintopohjainen 

tarkastelu rajoittuu kuitenkin vahvasti yrityksen sisäisiin toimintoihin ollen 

suhteellisen rajoittunut tarkastelunäkökulma.  

 

Zott et al. (2011) puolestaan täydentävät, että liiketoimintamalli ei voi kuvata 

arvonluontia suoraan toimittajalta yrityksen kautta asiakkaalle kulkevana 

”virtana”, vaan sen tulee huomioida monimuotoisemmat vuorovaikutussuhteet 

sekä aktiviteetit eri toimijoiden välillä verkostossa. Tämän vuoksi 

liiketoimintamalli ei voi myöskään rajoittua pelkästään yrityksen sisäisiin 

toimintoihin. Näiden ulkoisten toimintojen ja verkostojen huomiointi vie 

tarkastelua jo strategiselle tasolle, mutta ei edelleenkään huomioi esimerkiksi 

kilpailua markkinoilla tai kilpailuedun syntymiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka 

ovat yrityksen mahdollisen menestyksen kannalta merkittäviä.  

 

Zott et al. (2011) kuitenkin tarkentavat, että liiketoimintamalli itsessään ei voi olla 

yrityksen tai yksittäisen tuotteen markkinastrategia. Strategian ja 

liiketoimintamallin välistä suhdetta onkin usein hahmotettu tieteellisessä 

kirjallisuudessa vaihtelevasti, mutta tutkijat ovat yhtä mieltä siitä että näiden tulee 

olla jollain lailla vuorovaikutuksessa toisiinsa (Ghezzi 2012). Teecen (2010) 

mukaan strategia-analyysi on liiketoimintamallin rakentamisessa olennainen osa, 
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sillä rakennettavan mallin tulee vastata siinä esille nousseisiin haasteisiin. 

Liiketoimintamallin ja strategian välinen jatkuva yhteys on myös merkittävä tekijä 

uuden liiketoimintamallin avulla mahdollisesti saavutettavan kilpailuedun 

ylläpitämisessä tulevaisuudessa (Teece 2010). Toisaalta samanlaisiin 

asiakastarpeisiin samanlaisella markkinastrategialla vastaavat yritykset voivat 

hyödyntää hyvinkin paljon toisistaan eroavia liiketoimintamalleja, eli yrityksen 

strategia ei ole liiketoimintamallin suunnittelun näkökulmasta määräävä vaan 

enneminkin tukeva tekijä (Zott et al. 2011). 

  

Liiketoimintamalli ei myöskään ole vain yksi konsepti, vaan erilaisia 

liiketoimintamalleja voidaan luokitella esimerkiksi yrityksen toimialan, 

elinkaaren, tavoitteiden ja markkina-aseman perusteella. Esimerkkejä 

vaihtoehtoisista liiketoimintamalleista voivat olla esimerkiksi palvelu vs. 

teollisuus, fyysinen vs. sähköinen liiketoiminta, markkinoilla selviytyminen vs. 

markkinaosuuden kasvattaminen tai tiede vs. taide (Morris et al. 2005; Vives & 

Svejenova 2011; Zott et al, 2011). Näissä tapauksissa eroavaisuudet 

toimintaympäristössä ja liiketoiminnan tavoitteissa edellyttävät myös erilaisia 

liiketoimintamalleja. Näin ollen liiketoimintamallia ei voida tarkastella 

abstraktisti, vaan sen soveltuvuutta tulee aina arvioida asianmukaisessa 

kontekstissa (Teece 2010). 

 

Yhdistelemällä edellä esiteltyjä vaihtoehtoisia tulkintoja määritellään 

liiketoimintamalli ”yrityksen strategiaan pohjautuvaksi sekä toimintaympäristön 

huomioivaksi havainnollistavaksi viitekehykseksi yrityksen toimintalogiikasta 

sekä potentiaalisista menestystekijöistä”. Liiketoimintamallin tulee lisäksi vastata 

ainakin seuraaviin kysymyksiin: 

- Mitä liiketoimintamahdollisuutta yritys hyödyntää? 

- Millaista arvoa liiketoiminnan kautta tuotetaan?  

- Mitkä avaintoiminnot ja -resurssit yrityksen sisällä sekä sidosryhmien kanssa 

edesauttavat arvon luontia kaikille osapuolille ja miten nämä ovat toisistaan 

riippuvaisia?  

- Millainen on tähän arvonluontiprosessiin liittyvä ansaintalogiikka? 
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- Miten yritys saavuttaa kilpailuetua kohdemarkkinoillaan?  

 

2.3 Liiketoimintamallin merkitys 
	  
Yleisen liiketalouden teorian mukaan keksinnöt ja tuotteet luovat automaattisesti 

arvoa kun niitä myydään markkinoilla joilla on niille kysyntää. Tällaisessa 

kuvitteellisessa tilanteessa liiketoiminnan suunnittelu on erittäin yksinkertaista, 

sillä yritykset tuottavat markkinoille tuotteita joita asiakkaat ostavat mikäli hinta 

on kilpailukykyinen. (Teece 2010) Todellisessa maailmassa arvonluonti on 

kuitenkin huomattavasti monimutkaisempi ja vaativampi tehtävä, sillä asiakkaat 

eivät koe saavansa arvoa niinkään paljon itse tuotteesta, vaan siitä että se ratkaisee 

käyttötarkoituksensa mukaisen ongelman ja siten täyttää asiakkaan tarpeen. 

Tämän vuoksi liiketoimintamallilla on merkittävä rooli yrityksen toimintojen 

optimoinnissa täyttämään asiakkaiden tarpeet mahdollisimman tehokkaasti (Teece 

2010).  

 

Toimiva liiketoimintamalli on siis lähtökohtaisesti arvonluonnin mahdollistaja, 

jolloin uudenlaisten liiketoimintamallien avulla on mahdollista luoda uudenlaisia 

arvonluontiprosesseja (Teece 2010, Zott et al. 2011). Arvonluonnin lisäksi 

liiketoimintamallilla on myös merkittävä rooli tuotetun arvon realisoimisessa 

taloudelliseksi tuloksi yritykselle (Teece 2010). Chesbroughin (2010) mukaan 

innovatiivisella liiketoimintamallilla on mahdollista saavuttaa vähintään yhtä 

paljon arvoa kuin uudella innovatiivisella teknologialla, mutta yrityksillä on 

hänen mukaansa yleisesti ottaen huomattavasti enemmän osaamista uusien 

teknologioiden kuin liiketoimintamallien innovoimiseen. Täten 

liiketoimintamallia voidaankin pitää merkittävänä kilpailuedun lähteenä.  

 

Liiketoimintamallin merkitystä voidaan havainnollistaa myös siten, että jokaisen 

menestyvän yrityksen vastapainona on useita epäonnistuneita markkinoille 

tulijoita yleisesti tunnistettavista liiketoimintamahdollisuuksista, innovatiivisista 

liikeideoista, saatavilla olevista resursseista sekä osaavista yrittäjistä huolimatta 

(Morris et al. 2005). Ylivertaisetkaan teknologiat, raaka-aineet, henkilöstö tai 
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johtamistaidot eivät itsessään siis takaa kestävää tuottavuutta, jos niiden taustalla 

ei ole toimivaa ja yrityksen toimintaympäristön huomioivaa liiketoimintamallia 

(Teece 2010).  

 

Yrityksen johdon näkökulmasta liiketoimintamalli voi toimia työkaluna 

esimerkiksi tarkastelun kohdentamiseen (Morris et al. 2005), vaikeasti 

hahmotettavien toimintojen jäsentämiseen ja hallintaan (Vives & Svejenova 2011) 

sekä suunnitteluun, päätöksentekoon ja viestintään (Kajanus et al. 2014). 

Liiketoimintamallin avulla yrityksen liiketoiminta mallinnetaan toisistaan 

riippuvaisten strategisten valintojen, toimintojen, toimijoiden sekä näiden välisten 

suhteiden muodostamana yksilöllisenä systeeminä (Morris et al. 2005). 

Muuttamalla näitä liiketoimintamallin ”rakennuspalikoita” voidaan vertailla 

vaihtoehtoisia toimintamalleja ja siten tehdä päätöksiä yrityksen tulevaisuudesta. 

Liiketoimintamallin avulla voidaan myös viestiä niin tavoiteltua yhteistä visiota 

yrityksen sisällä kuin havainnollistaa yrityksen toimintaa ulkopuolisille 

sidosryhmille. (Chesbrough 2010; Kajanus et al. 2014; Vives & Svejenova 2011)  

 

2.4 Liiketoimintamallin elinkaari 
	  
Liiketoimintamalli liitetään kirjallisuudessa usein uuden liiketoiminnan 

käynnistämisvaiheeseen, jolloin yritys aina – tietoisesti tai tiedostamattaan – 

valitsee tietyn liiketoimintamallin jonka määrittämällä tavalla uusi liikeidea tai 

teknologia kaupallistetaan (Chesbrough 2010; Teece 2010). Liiketoimintamalli ei 

kuitenkaan ole luonteeltaan  staattinen tai pysyvä, vaan sen jatkuva arviointi ja 

kehittäminen ovat yrityksen kestävän menestyksen kannalta kriittisiä tehtäviä 

(Krumeich et al. 2015; Teece 2010; Vives & Svejenova 2011). 

Liiketoimintamallia ei käytännössä koskaan pystytä implementoimaan 

optimaalisesti sen luomisvaiheessa, minkä lisäksi pitkänkin ajan kuluttua voidaan 

havaita uutta hyödyntämätöntä potentiaalia yrityksen resursseissa (Krumeich et al. 

2015). Liiketoimintamallin ”ylläpitäminen” on näin ollen jatkuva prosessi, jossa 

tulee olla tilaa niin hienosäädölle kuin uudenlaisille kokeiluillekin. 

Liiketoimintamallin luomisella voidaankin katsoa olevan oma elinkaarensa, jossa 
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aloitetaan ensin yleisen tason määritelmillä ja edetään kohti tarkemmin 

määriteltyä rakennetta joka implementoidaan yrityksen toimintaan liiketoimintaa 

aloittaessa. Tämän jälkeen liiketoimintamalli on yritysten ja epäonnistumisten 

kautta jatkuvan arvioinnin ja päivittämisen kohteena. (Morris et al. 2005) 

 

Vives & Svejenova (2011) ovat luoneet liiketoimintamallin elinkaaresta 

nelivaiheisen mallin, joka sisältää perustan (origination), suunnittelun (design), 

toteutuksen (operation) sekä muutoksen (change) vaiheet. Kussakin näistä 

vaiheista vastataan tiettyihin liiketoiminnan peruskysymyksiin, jotka esitellään 

vaiheiden yhteydessä.  Elinkaaren vaiheet sekä eri vaiheiden väliset suorat ja 

epäsuorat riippuvuussuhteet on havainnollistettu kuvassa 3. 

 

 
Kuva 3. Liiketoimintamallin elinkaari (Vives & Svejenova 2011). 

 

Perusta (Miksi?) liiketoimintamallin luomiselle on Vivesin & Svejenovan (2011) 

mukaan erittäin merkittävä, joskin liian vähälle huomiolle jäänyt vaihe 

elinkaaritarkastelussa. Se sisältää motiivit sekä päämärät, joihin 

liiketoimintamallin rakentaminen pohjautuu. Motivoivat tekijät he puolestaan 

jaottelevat kolmeen pääluokkaan – taloudellisiin, ammatillisiin sekä sosiaalisiin 

saavutuksiin – jotka useimmiten esiintyvät yrityksissä samanaikaisesti rinnakkain, 



	  

	  

24 

mutta toimijasta riippuen ovat painottuneet eri tavoin. Vaikka kaikki yritykset 

tavoittelevat lähtökohtaisesti taloudellista voittoa, voi arvostus esimerkiksi 

ulkopuolelta saatavaa tunnustusta tai yrityksen henkilöstön omaa kehitystä, 

kasvua, ja vapautta kohtaan vaihdella eri toimijoilla merkittävästi. Toiminnan 

taustalla vallitsevien motiivien tunnistaminen helpottaakin niin olemassa olevien 

liiketoimintamallien analysointia kuin uusien mallien suunnittelua, ja on siten 

merkittävä vaihe elinkaaritarkastelussa (Vives & Svejenova 2011).  

 

Suunnitteluvaiheessa (Kuka? & Mitä?) määritetään liiketoimintamallin 

tärkeimmät päätösmuuttujat kuten kohdeasiakkaat ja arvolupaus sekä 

liiketoiminnan mahdollistavat avaintoiminnot ja –resurssit. Onnistunut 

liiketoimintamallin suunnitteluvaihe on luonnollisesti välttämätön edellytys 

menestyksekkäälle mallin toteutukselle (Miten?), jossa mallinnettu suunnitelma 

viedään käytännön toimintaan pyrkien arvonluontiin sekä tuottamaan voittoa 

mallissa määritetyn ansaintalogiikan mukaisesti. Suunnittelu- ja toteutusvaiheen 

seurauksena syntyy puolestaan aina tulos (Kuinka paljon?), jossa mitataan ja 

tarkastellaan toiminnan tuloksena luotua arvoa. Koska edellä esiteltiin useampia 

motiiveja liiketoiminalle taloudellisen menestyksen lisäksi, tulee myös tulosta 

tarkastellessa huomioida taloudellisen arvon lisäksi mahdollisesti luotua 

sosiaalista ja ammatillista arvoa. (Vives & Svejenova 2011) 

 

Kuten aiemmin todettiin, liiketoimintamalli ei ole pysyvä ratkaisu vaan sitä tulee 

jatkuvasti arvioida ja tarpeen mukaan kehittää kestävän kilpailuedun 

takaamiseksi. Uuden liiketoimintamallin tuloksien arviointi voi luoda tarpeita 

tehdä muutoksia käytettävään malliin, jotka voivat vaihdella pienistä korjauksista 

aina koko olemassa olevan mallin kyseenalaistamiseen ja korvaamiseen uudella 

(Vives & Svejenova 2011). Myös ulkoiset tekijät, kuten muutokset 

kulutuskäyttäytymisessä, kilpailutilanteessa ja toimintaympäristössä tai kokonaan 

uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytyminen voivat motivoida 

liiketoimintamallin kehittämiseen tai korvaamiseen. Näin ollen muutokset 

täydentävät liiketoimintamallin elinkaaren muodostaen jatkuvan kehän, jossa 

sisäiset ja ulkoiset tekijät johtavat aina palaamiseen joko suunnittelu- ja 
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toteutusvaiheisiin (mallin muuttaminen) tai perustan uudelleen määrittämiseen 

(uuden mallin luominen) (Vives & Svejenova 2011).  

 

2.5 Liiketoimintamallin havainnollistaminen 
	  

Käsiteltäessä monimutkaisia ja suuria kokonaisuuksia tarvitaan tueksi 

abstraktiota, jolla muunnetaan näkymättömiä rakenteita ja vuorovaikutussuhteita 

ymmärrettävään muotoon (Kilov 2015). Näin ollen myös liiketoimintamallin 

tueksi tarvitaan konseptimainen työkalu, joiden avulla liiketoiminnan johtajat 

voivat niin suunnitella uusia liiketoimintamalleja kuin analysoida käyttöön 

otettuja malleja ja tehdä niihin tarvittavia muutoksia (Zott & Amit 2010). 

Havainnollistavat työkalut kuten taulukot, kuvat ja mallinnukset ovat hyödyllisiä 

myös liiketoimintamallin visualisoinnin, simuloinnin ja esittelyn tukena, joskaan 

sellaisenaan ne eivät itsessään voi mainostaa liiketoimintamallin käytön avulla 

aikaan saatuja tuloksia tai innovaatioita (Chesbrough 2010; Krumeich et al. 2015).  

 

Liiketoimintamallin kehittämistä palvelevan työkalun tulisi tarjota mallin parissa 

työskenteleville yhteinen ”kieli” sekä selkeästi rajattu järjestelmätason viitekehys, 

jota voidaan hyödyntää tarkastelun kohdentamisen, päätöksenteon sekä yhteisen 

ymmärryksen luomisen tukena (Ghezzi 2012; Zott & Amit 2010). Ollakseen 

hyödyllinen käyttäjilleen liiketoimintamallin viitekehyksen tulee olla 

yksinkertainen mutta kattava, looginen ja käytettävyydeltään mielekäs sekä 

sisältää joitain mitattavia muuttujia (Kajanus et al. 2014; Morris et al. 2005). 

Koska tieteellisessä tutkimuksessa liiketoimintamallin viitekehystä luotaessa 

pyritään yleistettävyyteen, johtavat erilaiset perspektiivit toisaalta usein liiankin 

yksinkertaistettuihin malleihin (Morris et al. 2005). Haasteena onkin luoda 

viitekehys, jota voidaan soveltaa yleisellä tasolla useisiin eri yrityksiin palvellen 

kuitenkin samalla kunkin yksilöllisiä tarpeita.  
 

Liiketoimintamalleja kuvaavat viitekehykset jaetaan usein yksittäisiin 

komponentteihin tai osiin tarkastelun selkeyttämiseksi (Krumeich et al. 2015). 

Liiketoimintamallin komponentit tulee valita niin, että ne huomioivat sekä 
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yrityksen ympäröivän liiketoiminta- ja asiakasympäristön että sen toimialan 

teknologisen kehityskaaren, jonka jälkeen nämä osat tulee sovittaa toimimaan 

yhdessä systeeminä (Teece 2010). Kilovin (2015) mukaan mallin rakenne tulee 

määrittää ennen sen varsinaista sisältöä, sillä se tarjoaa selkeän pohjan 

varsinaisten päätösmuuttujien suunnittelun tueksi. Liiketoimintamallia ei siis 

esitetä kirjallisen raportin tai listan muodossa, vaan taulukkomaisen viitekehyksen 

avulla, jossa on selkeästi rajattu sen tärkeimmät avainosat. 

 

2.6 Liiketoimintamallin suunnittelu 
 

Zott & Amit (2010) suosittelevat tarkastelemaan liiketoimintamallin 

suunnittelussa kahta erillistä parametriryhmää: elementtejä (design elements) ja 

teemoja (design themes). Suunnitteluelementtejä ovat liiketoimintamallin sisältö, 

rakenne sekä toteutus, ja ne kuvaavat suunniteltavan liiketoimintamallin 

arkkitehtuurin. Suunnitteluteemat puolestaan havainnollistavat näiden toimintojen 

arvonluonnin perustan. Nämä arvonluonnin lähteet on luokiteltu karkeasti neljään 

eri tyyppiin: uutuuteen, sitovuuteen, täydentävyyteen ja tehokkuuteen. 

Liiketoimintamallin suunnitteluparametrit on havainnollistettu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Liiketoimintamallin suunnitteluparametrit (Zott & Amit 2010). 

Suunnitteluelementit  
Sisältö Mitkä komponentit valitaan malliin?  
Rakenne Miten valitut komponentit yhdistetään toisiinsa? 
Toteutus Kuka vastaa kunkin komponentin toteutuksesta 

ja missä ne toteutetaan? 
  
Suunnitteluteemat  
Uutuus (novelty) Innovatiivinen sisältö, rakenne ja/tai toteutus. 
Sitovuus (lock-in) Sidosryhmien motivointi pysymään osana 

liiketoimintamallia. 
Täydentävyys 
(complementarities) 

Lisäarvon tuotto yksittäisiä toimintoja 
yhdistämällä. 

Tehokkuus (efficiency) Vaihdantakustannusten alentaminen toimintojen 
uudelleenjärjestelyllä. 
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Suunnitteluelementit tarjoavat liiketoimintamallin rakentamiselle hyvin selkeät 

ohjeet: valitaan tärkeimmät komponentit, yhdistetään ne toimivaksi 

kokonaisuudeksi ja määritetään näiden komponenttien toteuttaja ja 

toteutuspaikka. Toteuttamisvaiheessa voidaan esimerkiksi harkita tiettyjen 

toimintojen toteuttamista yhdessä ulkopuolisen toimijan kanssa tai ulkoistamista 

kokonaan (Zott & Amit 2010). Arvonluonti voi puolestaan perustua uusien 

innovatiivisten suunnitteluelementtien löytämiseen ja hyödyntämiseen. Asiakkaat 

ja kumppanit on myös mahdollista ”sitouttaa” yritykseen, mikäli 

liiketoimintamallin avulla tuotetaan muualta vaikeasti saatavaa hyötyä tai jos 

asiakkuudesta/kumppanuudesta luopumisen kustannukset ovat suuret. Näiden 

lisäksi liiketoimintamalli voi perustua toimintojen yhdistämiseen siten että ne 

tuottavat enemmän arvoa yhdessä kuin erikseen toteutettuna. Neljäs 

arvontuotannon perusta on tehokkuus, joka saavutetaan alhaisilla 

vaihdantakustannuksilla. Tähän voidaan pyrkiä välttämällä riippuvuutta 

yksittäisistä kumppaneista tai integroimalla ulkoisia toimintoja yrityksen sisäisiksi 

(Zott & Amit 2010).  

 

Neljä edellä esitettyä arvonluonnin teemaa voivat olla myös toisiaan vahvistavia, 

eli tietyn teeman olemassaolo voi parantaa myös toisen teeman tehokkuutta (Zott 

et al. 2011). Kulinsin et al. (2016) mukaan suunnitteluteemojen keskinäiset 

suhteet tuleekin huomioida liiketoimintamallia suunniteltaessa, sillä teemat eivät 

yksittäin ole tasapuolisen tehokkaita. Esimerkiksi sitovuus ei välttämättä ole 

asiakkaan tai kumppanin näkökulmasta hyödyllinen vaan jopa rajoittava tekijä. 

Tämän vuoksi se tulee yhdistää muihin arvoa tuottaviin teemoihin 

muodostaakseen sidosryhmille houkuttelevan mallin. Erilaisia 

liiketoimintamalleja ja niiden menestystä vertailleessa tutkimuksessaan Kulins et 

al. (2016) nostivat esiin kolme tehokkaimmaksi koettua arvonluontiteeman 

yhdistelmää, jotka on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Tehokkaimmat liiketoimintamallin arvonluontiteemojen yhdistelmät 

(Kulins et al. 2016). 

Teemat Yhteisvaikutus 
Uutuus & tehokkuus  Innovatiiviset liiketoimintamallit ovat menestyksen 

mahdollistajia, jos yritys toimii samanaikaisesti 
kustannustehokkaasti… 

Uutuus & sitovuus …tai jos innovatiiviselle liiketoimintamallille ei ole 
olemassa vaihtoehtoa tai vaihtokustannus on suuri. 

Tehokkuus & 
täydentävyys & sitovuus 

Myös ilman innovatiivista liiketoimintamallia voi 
menestyä, jos hyödynnetään monipuolisesti muita 
arvolähteitä. Tällöin ei tarvitse ponnistella 
kilpailijoiden pitämiseksi poissa markkinoilta, vaan 
voidaan keskittyä enemmän yrityksen omaan 
toimintaan.   

 

Tutkimuksensa yhteenvetona Kulins et al. (2016) toteavat, että uutuuden ja 

tehokkuuden merkitys on liiketoimintamallin suunnittelussa erittäin suuri. Tätä 

näkemystä tukee myös Teecen (2010) toteamus siitä, että differentioitu (ja 

vaikeasti jäljiteltävä) mutta tehokas liiketoimintamalli on merkittävä kilpailuedun 

lähde. Puolestaan sitovuuteen pohjautuva liiketoimintamalli omaa paremmat 

menestysmahdollisuudet jos malli itsessään on innovatiivinen, jolloin sen 

tuottama arvo on suurempi kuin sitovuudesta koituva haitta asiakkaille ja 

kumppaneille. Uutuuden merkitys korostuu myös siten, että ilman innovatiivisia 

elementtejä suunniteltu liiketoimintamalli voi menestyä, mutta se tarvitsee 

tuekseen puolestaan kaikkia kolmea muuta arvonluonnin teemaa yltääkseen 

vastaaviin tuloksiin. Toisaalta huomionarvoista on se, että uutuuteen pitkällä 

tähtäimellä pyrkivältä yritykseltä edellytetään merkittävästi työtä ja patentteja 

kilpailijoiden pitämiseksi poissa markkinoilta, kun taas muita arvolähteitä 

hyödyntävän yrityksen toiminta ei ole yhtä uhattuna kilpailevien innovaatioiden 

toimesta. Tutkimusnäkökulmasta Kulins et al. (2016) puolestaan huomauttavat, 

että suunnitteluteemojen avulla voidaan selittää yritysten menestystä, mutta 

epäonnistumisten analysointiin ne eivät sovellu, sillä yhdenkään mahdollisen 

yhdistelmän ei voitu katsoa suoraan korreloivan huonojen tulosten kanssa. 
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2.7 Liiketoimintamallin komponenttien keskinäiset suhteet 
	  
Krumeich et al. (2015) ovat analysoineet lukuisten eri komponenttien välisiä 

keskinäisiä riippuvuussuhteita hahmottaakseen paremmin liiketoimintamallin 

dynaamista luonnetta. Tämän tutkimuksen tulokset on esitelty taulukossa 3. 

Tutkimuksessa osa komponenteista on määritelty niiden yhtäläisyyden vuoksi 

kuuluviksi samaan kategoriaan, jonka johdosta ne on listattu taulukossa yhdessä.  

 

Taulukko 3. Liiketoimintamallin komponenttien väliset riippuvuussuhteet 

(Krumeich et al. 2015). 

Keskenään riippuvaiset 
komponentit 

Muihin vaikuttavat 
komponentit 

Muiden vaikutuksen 
alaiset komponentit 

- Arvolupaus ja tarjooma 
- Yhteistyöhön liittyvät 
komponentit 
- Resurssit, osaaminen, 
toiminnot ja prosessit 
- Ansaintamalli 

- Asiakas- ja 
markkinasegmentti 
- Viestintä- ja 
jakelukanavat 
- Asiakassuhteet 

- Kilpailuetu 
- Kustannukset 

 

Keskenään riippuvaisilla komponenteilla on vahva keskinäinen sidos, jolloin 

muutokset yhdessä komponentissa vaikuttavat myös muihin tämän ryhmän 

komponentteihin. Esimerkiksi yrityksen sisäisillä resursseilla ja osaamisella on 

merkittävä vaikutus siihen, millaisia kumppaneita se tarvitsee, mutta näiden 

kahden tekijän suhde on yhtälailla myös päinvastainen. Muihin vaikuttavat 

komponentit eivät puolestaan itse ole niinkään riippuvaisia muista tekijöistä, vaan 

niillä on tietyllä tapaa määräävä asema hierarkiassa.  Tässä ryhmässä korostuu 

erityisesti asiakaslähtöisyyden merkitys liiketoimintamallissa. Esimerkiksi 

arvolupaus ja yrityksen toiminnot määräytyvät lähtökohtaisesti kohdeasiakkaan 

tarpeiden mukaan, kun taas toisinpäin yhtälö ei ole toimiva. Kilpailuetu ja 

kustannukset ovat puolestaan komponentteja, joihin yrityksen on Krumeichin et 

al. (2015) mukaan vaikea vaikuttaa merkittävästi suoraan. Sen sijaan ne ovat 

enemmän seurauksia päätöksistä, joita liiketoimintamallin muiden komponenttien 

osalta tehdään.  
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2.8 Liiketoimintamallin kokeiluvaihe ja esteet 
 

Liiketoimintamallin rakentamisessa on oleellista muistaa, että teoreettisella tasolla 

suunniteltu malli harvoin vastaa täysin reaalimaailman ongelmiin ja ilmiöihin. 

Mallin kehittäjät joutuvat tekemään useita oletuksia esimerkiksi asiakkaiden ja 

kilpailijoiden käyttäytymisestä sekä aiheutuvista kustannuksista. Näin ollen 

optimaalinen liiketoimintamalli harvoin syntyy ”valmiina”, vaan se edellyttää 

kokeilua todellisessa toimintaympäristössä, todellisilla asiakkailla ja todellisella 

rahalla. (Chesbrough 2010; Morris 2005; Teece 2010) Oli kyseessä niin uuden 

liiketoiminnan käynnistäminen kuin olemassa olevan liiketoimintamallin 

korvaaminen, mallin luomista kuvataankin sarjaksi epäonnistumisia ja oppimisia, 

joiden seurauksena liiketoimintamalli saavuttaa ensimmäisen implementoitavan 

muotonsa (Chesbrough 2010; Teece 2010).  

 

Chesbrough (2010) korostaakin liiketoimintamallin luomisessa toiminnan 

merkitystä analyysin rinnalla. Erityisesti uudenlaisista 

liiketoimintamahdollisuuksista voi olla haastavaa saada riittävästi dataa pelkän 

ulkopuolisen analyysin perusteella. Tällaisissa tapauksissa yrityksen tulisikin 

pyrkiä analyysin sijaan vaikuttamaan markkinoihin kokeiluluontoisilla 

prosesseilla, joiden seurauksena on mahdollista saada aiemmin havaitsematonta 

dataa. Toisin sanoen uudelle liiketoimintamallille ei välttämättä ole saatavissa 

markkina-, kilpailija- tai muiden analyysien avulla riittävästi tukea, jolloin tietoa 

on hankittava kokeilemalla suunniteltua liiketoimintamallia käytännössä. 

Läheskään kaikkien kokeiluiden ei voida Chesbroughin (2010) mukaan odottaa 

onnistuvan, mutta epäonnistuessaankin ne tarjoavat uudenlaista dataa tulevien 

liiketoimintamalli-innovaatioiden tueksi. Tähän tulee kuitenkin lähtökohtaisesti 

pyrkiä siten, että mahdollisista epäonnistumisista seuraavat tappiot ovat 

siedettävällä tasolla.  

 

Yritysten tuleekin kehittää prosesseja, joilla uusia liiketoimintamalleja voidaan 

testata reaalimaailmassa nopeasti ja kustannustehokkaasti tarvittavan datan 

saamiseksi (Chesbrough 2010). Teecen (2010) mukaan potentiaalisimpia 

tulevaisuuden menestyjiä ovatkin yritykset, joilla on hyvä – mutta ei täydellinen – 
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liiketoimintamalli ja kyky nopeaan oppimiseen ja sopeutumiseen. Tätä väitettä on 

helppo puoltaa, sillä tällaisilla organisaatiolla on todennäköisesti paremmat 

edellytykset ylläpitää ketteryyttä muuttuvassa markkinatilanteessa, kun taas liikaa 

liiketoimintamallinsa ”täydellisyyteen” nojautuvia yrityksiä uhkaa saavutettuun 

kilpailuetuun tyytyminen ja siten kehityksen hidastuminen tulevaisuudessa.    

 

Yritykset joutuvat kuitenkin selvittämään useita haasteita ja esteitä (barriers), 

jotka rajoittavat näiden kykyä uusien liiketoimintamallien kokeiluun käytännössä 

(Amit & Zott 2001; Chesbrough 2010; Teece 2010).  Suurimmat haasteet 

erityisesti jo liiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä liittyvät olemassa olevan sekä 

mahdollisesti korvaavan liiketoimintamallin päällekkäisyyteen. Kokeillessaan 

uutta kehitteillä olevaa liiketoimintamallia yrityksen tulee samanaikaisesti pyrkiä 

toimimaan mahdollisimman menestyksekkäästi myös olemassa olevan 

liiketoimintamallin mukaisesti (Amit & Zott 2001). Koska uusi kokeiltava malli 

on luonnollisesti tuottoennustukseltaan epävarmempi, on yrityksen johdolle suuri 

haaste olla painottamatta liikaa olemassa olevaa liiketoimintamallia yrityksen 

resursseja allokoidessaan. Lisäksi yrityksen johdolle on luonnollista etsiä 

informaatiota, joka tukee olemassa olevaa liiketoimintamallia, ja puolestaan jättää 

huomiotta toimintalogiikkaansa vastaan sotivaa dataa. (Chesbrough 2010) Näin 

ollen uusia liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä kokonaan havaitsematta. 

Organisaation kulttuuri sekä sen johdon osaaminen joutuvatkin todelliseen testiin 

tasapainoillessaan sen suhteen, milloin ja miten alkaa siirtää resursseja olemassa 

olevasta mallista uudelle korvaavalle mallille sekä kuinka olla avoin myös 

voimakkaasti omasta toimintalogiikasta eroavalle informaatiolle.  

 

2.9 Liiketoimintamallit ja innovaatiot 
	  
Siinä missä tuote- ja prosessi-innovaatioita on tutkittu laajalti, ovat innovaatiot 

liikkeenjohdon sekä liiketoimintamallin saralla jääneet selkeästi vähemmälle 

huomiolle (Kajanus et al. 2014). Samoin myös monet yritykset ohjaavat usein 

merkittävästi resursseja uusien tuoteideoiden kehittämiseen, vaikka heillä ei 

välttämättä ole kykyä kehittää innovatiivista liiketoimintamallia jonka kautta 
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nämä ideat tultaisiin kaupallistamaan menestyksekkäästi (Chesbrough 2010; 

Teece 2010). Koska myös kansallinen arvonluonnin kapasiteetti on sidottu uusien 

liiketoimintamallien luomisen kapasiteettiin, ovat liiketoimintainnovaatiot 

talouskasvun kannalta yhtä merkittäviä kuin tuoteinnovaatiot (Teece 2010). 

Innovaationäkökulmasta liiketoimintamallia tuleekin tarkastella niin 

tuoteinnovaation mahdollistajana kuin innovaation kohteena itsessään (Teece 

2010, Zott et al. 2011).  

 

Jo aiemmin todettiin, että uusi tuote tai palvelu ei itsessään luo arvoa vaan vaatii 

menestyäkseen aina toimivan liiketoimintamallin. Myöskään liiketoimintamalli ei 

itsessään luo kilpailuetua, vaan se on seurausta mallin avulla aikaansaaduista 

vaikutuksista, kuten asiakasarvon kasvusta tai alentuneista kustannuksista (Teece 

2010). Nämä vaikutukset puolestaan perustuvat liiketoimintamallin taustalla 

oleviin arvonluonnin teemoihin. Vaikka aiemmin todettiin liiketoimintamallin 

voivan pohjautua myös muihin teemoihin kuin uutuuteen, mahdollistaa 

liiketoimintainnovaation kehittäminen uuden innovatiivisen tuotteen 

lanseerauksen yhteydessä poikkeukselliset arvonluonti- ja 

realisointimahdollisuudet, sillä näiden avulla saavutetaan toisiaan täydentävää 

arvoa jolloin niiden yhteisvaikutus on suurempi.  

 

2.9.1 Liiketoimintamalli innovaation mahdollistajana 
 

Uuden tuote- tai palveluinnovaation kaupallistamiseen tähtäävissä 

liiketoimintamalleissa voidaan tunnistaa Teecen (2010) mukaan kaksi ääripäätä. 

Toisessa ääripäässä liiketoimintamalli on täysin integroitu, eli innovaation 

kehittänyt yritys rakentaa idean ympärille tuotteen sekä vastaa kaikista arvoketjun 

tehtävistä aina kehityksestä toteutukseen, jakeluun ja myyntiin. Tällöin yrityksellä 

tulee olla merkittävästi resursseja ja osaamista kaikkien toimintojen 

toteuttamiseen. Toinen äärimmäinen liiketoimintamalli on puolestaan innovaation 

kaupallistamisen täydellinen ulkoistaminen, jolloin kyseessä on puhtaasti 

innovatiivisen idean lisensointi ja tarjoaminen muiden toimijoiden käyttöön 

maksua vastaan. Tällöin innovaation kehittäjältä edellytetään puolestaan 
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osaamista ja resursseja idean suojaamiseen immateriaalioikeuksin. Teecen (2010) 

mukaan ilman vahvoja immateriaalioikeuksia ainoastaan lisenssin ostaja kerää 

taloudelliset voitot innovaation kehittäjän jäädessä tyhjin käsin.  

 

Suurin osa liiketoimintamalleista asettuu näiden kahden ääripään välille, jolloin 

yritys valitsee hoitaakseen sisäisesti ydinosaamiseensa sekä resursseihinsa sopivat 

toiminnot ulkoistaen muun toiminnan valitsemilleen kumppaneille. Teecen (2010) 

mukaan liian usein yritykset kuitenkin  keskittyvät vain tarjoamaan asiakkaalle 

uuden innovaationsa yksittäisen tuotteen tai palvelun muodossa, joka yksinään ei 

riitä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin toivotulla tavalla. Optimaalisen arvontuoton 

kannalta olisikin tärkeää pyrkiä rakentamaan innovaation ympärille kokonaisia 

tuoteperheitä tai palvelukokonaisuuksia, joissa varsinainen innovaatio 

mahdollistaa eri osien yhdistämisen kokonaisuudeksi tai tehostaa näiden toimintaa 

merkittävästi. Näin yrityksen paine suojata keksintönsä jäljittelyltä pienenee, kun 

asiakkaan kokema arvo perustuu yksittäisen hyödykkeen sijaan innovatiiviseen 

tapaan hyödyntää tätä yhdessä muun tarjooman kanssa. Teecen (2010) mukaan 

lähtökohtaisesti tehokkain tapa uuden tuote- tai palveluinnovaation 

kaupallistamiselle onkin hyödyntää yrityksen ja sen kumppaneiden ydinosaamista 

sekä muuta tarjoomaa mahdollisimman tehokkaasti, ja keskittyä suojaamaan 

uuden innovaation tärkeimmät ominaisuudet (esim. teknologia, prosessi tai  

brändi) immateriaalioikeuksin.  

 

2.9.2 Liiketoimintamalli innovaation kohteena 
	  

Teecen (2010) mukaan innovatiivisten liiketoimintamallien kehittäjillä on 

taustalla usein syvällinen ymmärrys siitä, mitä asiakkaat todella tarvitsevat, 

kuinka kilpailijat tällä hetkellä tyydyttävät tai eivät tyydytä näitä tarpeita sekä 

mitkä ovat yrityksen organisationaaliset ja teknologiset mahdollisuudet. Mallia 

luodessa joudutaan kuitenkin tekemään useita arvauksia ja oletuksia muuttujista, 

joiden todellinen luonne varmistuu vasta implementaatiovaiheessa. Kuten 

aiemmin todettiin, innovatiivinenkaan liiketoimintamalli ei ole pysyvä ratkaisu 

vaan sitä tulee jatkuvasti arvioida ja tarpeen mukaan kehittää kestävän 
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kilpailuedun takaamiseksi. Vives & Svejenova (2011) käyttävätkin termiä 

”innovaatiomoottori” kuvaamaan jatkuvaa pyrkimystä kehittämään uusia tapoja 

hyödyntää eri toimintoja ja käytäntöjä yrityksen sisällä. Liiketoimintamallin 

muutospaine voi olla peräisin joko yrityksen ja sen nykyisen mallin sisäisistä tai 

ulkoisista olosuhteista, kun taas luonteeltaan muutokset voivat olla joko 

ennakoivia tai reaktiivisia. Näiden muuttujien pohjalta Vives & Svejenova (2011) 

ovat määrittäneet neljä eri lähtökohtaa, joissa yritys voi toteuttaa 

liiketoimintamalli-innovaatioita. Nämä lähtökohdat on määritetty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Liiketoimintamalli-innovaatioiden toteuttamisen lähtökohdat (Vives & 

Svejenova 2011). 

 

Reaktiiviset muutokset liiketoimintamallissa ovat yrityksen tapa reagoida joko 

puutteellisiin tai menetettyihin resursseihin (sisäiset) tai olemassa olevan 

liiketoimintamallin kilpailukykyä heikentäviin muutoksiin toimintaympäristössä 

(ulkoiset). Ennakoivien muutosten avulla pyritään puolestaan ennaltaehkäisemään 

näitä tilanteita tehostamalla yrityksen toimintoja ja arvonluontia nykyisillä 

markkinoilla (sisäiset) tai löytämällä kokonaan uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia ja pyrkimällä uusille markkinoille (ulkoiset). (Vives 

& Svejenova 2011)  



	  

	  

35 

 

Lähtökohtaisesti yrityksen tulisi pyrkiä luomaan muutosta mieluummin oma-

aloitteisesti kuin antaa ulkopuolisten tekijöiden määrittää muutostarve (Teece 

2010). Tämä tulee kuitenkin nähdä ennemmin reaktiivista toimintatapaa kuin 

ulkoisia muutosajureita kritisoivana mielipiteenä, sillä ulkopuoliset muutosajurit 

voivat olla muille toimijoille vielä näkymättömiä liiketoimintamahdollisuuksia ja 

siten mainio kilpailuedun lähde. Näin ollen parhaana asemana voidaankin nähdä 

vaihtoehto 4, jossa yrityksen kehitystä ohjaavat sisäisen muutospaineen sijaan 

uudet mahdollisuudet, joita kilpailijat eivät vielä ole löytäneet.  

 

Krumeich et al. (2015) puolestaan esittelevät sekä subjektiivisen että objektiivisen  

matriisiluokittelun liiketoimintamallien innovaatioasteelle. Yksittäisen yrityksen 

subjektiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna eriasteisia muutoksia voi tapahtua niin 

mallin kokonaisrakenteessa kuin yksittäisissä komponenteissa. Yksittäiselle 

yritykselle radikaalitkaan muutokset eivät kuitenkaan välttämättä tarkoita 

merkittävää innovaatiota ympäröivän todellisuuden mittakaavassa. Objektiivisesti 

tarkasteltuna muutokset voivat puolestaan olla toimialan ja/tai asiakkaiden 

näkökulmasta merkittäviä. (Krumeich et al. 2015) Näitä innovaatioiden eri asteita 

on havainnollistettu kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5. Liiketoimintamallin innovaatioaste a) subjektiivisesti ja b) objektiivisesti 

tarkasteltuna (Krumeich et al. 2015) 
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Innovaatioasteiden tarkastelua ja matriiseja voidaan mainiosti soveltaa aiemmin 

käsiteltyihin teemoihin. Subjektiivinen tarkastelu sopii erityisesti yrityksen 

sisäisten muutosten voimakkuuden arviointiin. Vaikka liiketoimintamallin tulee 

olla jatkuvan kehityksen kohteena, määrittelee muutosten suuruutta esimerkiksi 

yrityksen markkina-aseman kehitys, tulevaisuuden tavoitteet sekä strategiset 

päätökset. Voimakkaisiin muutoksiin pyrkivän tai ”pakotetun” yrityksen 

liiketoimintamallia tulee myös uudistaa merkittävästi, jolloin matriisissa tulisi 

asettua kohti oikeaa yläkulmaa. Näin ollen matriisin avulla voidaan arvioida, 

vastaavatko liiketoimintamalliin tehdyt muutokset yrityksen asettamia tavoitteita 

vai onko näiden välillä ristiriita.  

 

Yrityksen liiketoimintamallin objektiivisen innovaatioasteen määrittely toimii 

puolestaan oivallisena mittarina sille, kuinka tehokkaasti uutuus on 

suunnitteluteemana toteutunut. Uutuuteen pohjautuvien uusien 

liiketoimintamallien tulisi tässä tarkastelussa asettua myös kohti matriisin oikeaa 

ylänurkkaa, sillä silloin mallin pohjalta voidaan toimia aidosti innovatiivisella 

tavalla, joka märittelee uudelleen koko toimialan standardeja sekä erottuu 

asiakkaiden silmissä kilpailevista ratkaisuista. Mikäli vaikutukset toimiala- ja 

markkinaympäristössä ovat puolestaan pieniä, kasvaa muiden suunnitteluteemojen 

painoarvo liiketoimintamallin mahdollisessa menestyksessä. Liiketoimintamallin 

uutuus on myös suhteellinen ominaisuus, sillä innovointi edellyttää aina että muut 

toimijat ovat ”vähemmän innovatiivisia” (Kulins et al. 2016). Näin ollen toimija 

ei voi itse määrittää omaa objektiivista innovatiivisuuden tasoaan, vaan se on 

riippuvainen muiden toimijoiden kyvyistä ja strategisista valinnoista.  

 

Uutuus ei myöskään ole pysyvä kilpailuedun lähde, sillä uusi liiketoimintamalli 

on perusominaisuuksiltaan usein helposti jäljiteltävissä (Teece 2010). Näin ollen 

jäljittelemisen vaikeus voidaan katsoa yhdeksi tärkeäksi liiketoimintamallin 

mittariksi. Teece (2010) on määritellyt kolme merkittävintä tekijää, joiden avulla 

voidaan rajoittaa uuden mallin kopiointia. Ensinnäkin liiketoimintamallin 

implementointi voi edellyttää vaikeasti jäljiteltäviä prosesseja ja/tai resursseja. 

Muiden toimijoiden voi myös olla vaikea ylipäätään ymmärtää, kuinka malli tulisi 
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implementoida tai mitkä sen osat ovat merkittävimmät kilpailuedun lähteet. Jos 

yrityksellä puolestaan olisi tarvittavat resurssit ja ymmärrys, se voi silti 

vapaaehtoisesti vältellä uuden liiketoimintamallin jäljittelyä, mikäli se söisi 

yrityksen olemassa olevia tulonlähteitä esimerkiksi syrjäyttämällä kokonaan 

yhtiön nykyisen tarjooman. Tässä tapauksessa kilpailua esiintyykin aluksi vain 

muiden uusien markkinatulokkaiden toimesta. (Teece 2010) Huomioimalla nämä 

mahdolliset jäljittelyä rajoittavat tekijät jo liiketoimintamallin 

suunnitteluvaiheessa mahdollistetaankin tehokkaampi kilpailuedun saavuttaminen 

ja säilyttäminen alkuvaiheessa, jolloin mallin jatkokehittämisessä voidaan 

keskittyä ulkoisen muutospaineen sijaan enemmän ennakoivaan toimintaan.  

 

2.10 Digitalisaation ja sähköisen liiketoiminnan erityispiirteet 
liiketoimintamallien näkökulmasta 
	  

Koska liiketoimintamalli tulee rakentaa huomioiden ympäröivä todellisuus, on 

aiheellista tarkastella digitalisaation vaikutusta liiketoimintamallin rakenteeseen. 

Kuten aiemmin todettiin, on koko liiketoimintamalli -käsitteen kehitys 

tieteellisessä tutkimuksessa kulkenut käsi kädessä internetin luomisen sekä 

sähköisen liiketoiminnan kehitysaskeleiden kanssa. Kehittyvät tiedonsiirto- ja 

kommunikointiteknologiat ovat esimerkiksi: mahdollistaneet uusia arvonluonnin, 

tarjonnan, vaihdannan ja viestinnän tapoja (Zott et al. 2011); madaltaneet 

organisaatiollisia ja maantieteellisiä rajoja (Maglio & Spohrer 2013); 

edesauttaneet kokonaan uusien toimialojen syntymistä (Krumeich et al. 2015) 

sekä tehostaneet kilpailua ja kasvattaneet asiakkaan valinnanvapautta (Teece 

2010).  Jos puolestaan tarkastellaan aiemmin esiteltyjä esimerkkejä 

liiketoimintamallin eri osista, nousee esiin useita eri komponentteja jotka tänä 

päivänä linkittyvät vahvasti digitalisaatioon ja kehittyneisiin 

tietoliikenneyhteyksiin. Esimerkiksi tarjooma, jakelukanavat ja –alustat, 

avaintoiminnot ja –resurssit sekä yhteistyöverkostot ovat osa-alueita, joita 

teknologinen kehitys on voimakkaasti muokannut viimeisten vuosien aikana. 
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Erityisesti arvonluonnin tarkastelunäkökulma on vaihtunut rajatuista yritykseltä–

asiakkaalle –prosesseista kohti globaaleja arvonluontiverkostoja, jossa kunkin 

toimijan on mahdollista keskittyä enemmän ydinosaamiseensa ja siten 

yhteistyössä luoda enemmän arvoa kuin itsenäisesti toimiessa (Krumeich et al. 

2015; Maglio & Spohrer 2013; Zott et al. 2011). Tämän voi havaita 

konkreettisesti esimerkiksi uusien pienten startup –yritysten noustua haastamaan 

perinteisiä suuria korporaatioita. Siinä missä suuryritykset ovat aiemmin pyrkineet 

haalimaan kaiken osaamisen ja resurssit itselleen, ovat modernit toimijat 

hyödyntäneet erilaisia yhteistyön muotoja sekä tiedon ja muiden aineettomien 

resurssien helppoa liikkuvuutta mukautuen ketterästi muuttuviin 

markkinaolosuhteisiin.  

 

Arvonluonnin ohessa erityisesti arvon realisoiminen on yksi digitalisaation 

mukanaan tuoma haaste liiketoimintamallin määrittämiseen. Koska tietoa on 

saatavilla internetin kautta käytännössä rajattomasti, ovat kuluttajat alkaneet myös 

lähtökohtaisesti olettaa saavansa tätä tietoa maksutta (Teece 2010). Näin ollen 

erityisesti tietoa ja koulutusta tarjoaville yrityksille on haasteellista määrittää, 

kuinka heidän tarjoamansa informaatio voidaan realisoida rahavirtana yritykselle 

päin. Teecen (2010) mukaan tietoa ja osaamista tarjoavien yritysten tuleekin usein 

rakentaa näiden ympärille kokonaisia palvelutuotteita, joissa aineettomia 

resursseja tarjotaan yhdessä aineellisten kanssa ja/tai aineettomia resursseja 

tarjotaan innovatiivisin menetelmin.  

 

Maglion ja Spohrerin (2013) mukaan tietoliikenneteknologioiden kehittyminen on 

puolestaan johtanut siihen, että tietoa ja osaamista on alettu arvostaa yrityksen 

resurssihierarkiassa aiempaa enemmän aineellisiin resursseihin nähden. Koska 

teknologian avulla voidaan automatisoida useita perustason toimintoja ja 

sosiaalisia kohtaamisia, voidaan henkilöstön tietokapasiteettia ohjata 

hyödynnettäväksi syvällisempien ja monimutkaisempien ongelmien 

ratkaisemiseen. Maglio & Spohrer (2013) kuvaavatkin tätä muutosta siirtymiseksi 

perustoiminnoista kohti innovaatiotoimintoja, joka puolestaan on kasvattanut 
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yritysten motiiveja investoida henkilöstönsä osaamiseen, 

kommunikointimahdollisuuksiin sekä tiedon lisäämiseen.  

 

Teknologia ei kuitenkaan itsestään luo arvoa asiakkaalle tai takaa yrityksen 

menestystä, vaan se tarvitsee tuekseen liiketoimintamallin, jonka avulla 

määritetään kuinka teknologiaa hyödynnetään arvonluonnissa (Chesbrough 2010; 

Teece 2010; Zott et al. 2011). Innovaatiot nähdään liian usein pelkästään uutena 

teknologiana tai tuotteena sen sijaan, että suunniteltaisiin kuinka teknologinen 

menestys saataisiin muutettua taloudelliseksi menestykseksi (Teece 2010). 

Chesbrough (2010) väittääkin, että loistavan liiketoimintamallin avulla 

kaupallistettu keskinkertainen teknologia menestyy todennäköisesti paremmin 

kuin keskinkertaisella liiketoimintamallilla kaupallistettu ylivertainenkaan 

teknologia. 

 

Joissain tapauksissa teknologiaa voidaan hyödyntää sellaisenaan olemassa olevan 

liiketoimintamallin kautta, kun taas joissain tapauksissa teknologia tulee joko 

ulkoistaa tai hyödyntää täysin uuden liiketoimintamallin avulla (Chesbrough 

2010). Teknologia voi toimia esimerkiksi yrityksen arvolupauksen 

määrittämisvaiheessa olemassa olevan tarjooman tukena, kokonaan uudenlaisen 

tarjooman perustana tai sidosryhmäverkoston vuorovaikutuksen mahdollistajana 

(Maglio & Spohrer 2013). Liiketoimintamalli voidaankin nähdä välttämättömänä 

mekanismina, jonka avulla innovatiivinen teknologia saatetaan yhteen asiakkaan 

tarpeiden sekä yritysten muiden resurssien kanssa (Teece 2010; Zott et al. 2011). 

Teknologia puolestaan on innovatiivisen liiketoimintamallin mahdollistaja (Zott et 

al. 2011). Toisin sanoen teknologinen innovaatio tarjoaa edellytykset 

innovatiivisille liiketoimintamalleille, kun taas liiketoimintamallia tarvitaan 

teknologian hyödyntämiseen arvonluonnissa ja sitä kautta taloudellisen voiton 

aikaansaamisessa.  
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2.11 Esimerkkejä liiketoimintamallien viitekehyksistä 

	  
Kuten todettua tutkijat ovat tarjonneet liiketoimintamallille useita erilaisia 

viitekehyksiä. Tietyt komponentit ovat kaikissa kartoitetuissa malleissa toistuvia, 

kun taas tiettyjen komponenttien osalta eri mallit vaihtelevat huomattavasti. 

Pääsääntöisesti viitekehykset koostuvat muutamasta pääelementistä, jotka 

puolestaan jaotellaan pienempiin alakomponentteihin tarkastelun 

monipuolistamiseksi. Seuraavaksi esitellään olemassa olevia viitekehyksiä 

liiketoimintamallin rakentamiselle. Selkeän kokonaiskuvan muodostamiseksi sekä 

keskinäisen vertailun mahdollistamiseksi kaikista esiteltävistä viitekehyksistä on 

lisäksi tehty yhteenveto liitteessä 1. 

 

Taloustieteen kirjallisuudessa, opetuksessa sekä käytännössä yleisesti käytetty 

pohja liiketoimintamallille on Alexander Osterwalderin sekä Yves Pigneurin 

kehittämä Business Model Canvas –työkalu, jonka pääelementtejä ovat yrityksen 

tarjoama arvolupaus, liiketoiminnan infrastruktuuri, asiakasrajapinta sekä talous 

(Osterwalder & Pigneur 2010; Vrahnakis et al. 2016). Nämä elementit on jaoteltu 

alakomponentteihin siten, että työkalu koostuu yhteensä yhdeksästä erillisestä 

komponentista. Kajanus et al. (2014) puolestaan ovat laajentaneet Business Model 

Canvas –työkalua  lisäämällä malliin kolme uutta komponenttia (asiakastarve, 

yrityksen ratkaisu ja kilpailijat), jotka laajentavat tarkastelua erityisesti 

asiakastarpeen huomioinnin sekä oman ja kilpailevien ratkaisujen välisen 

vertailun osalta. Niin alkuperäisessä kuin uudistetussa mallissa huomioidaan myös 

jollain tasolla eri komponenttien keskinäisiä vaikutussuhteita. Business Model 

Canvasin laajennettu versio on esitetty kuvassa 6.  
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Kuva 6. Laajennettu Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur 2010; 

Kajanus et al. 2014) 

 

Myös Johnson et al. (2008) ovat rakentaneet neljästä pääelementistä koostuvan 

viitekehyksen, jossa määritetään luotava asiakasarvo, tähän vaadittavat 

avainprosessit ja resurssit sekä logiikka jolla arvonluonnista saadaan kannattavaa 

liiketoimintaa. Viitekehys on esitetty kuvassa 7.  

 

 
Kuva 7. Viitekehys liiketoimintamallille (Johnson et al. 2008) 
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Johnsonin et al. sekä Osterwalderin mallit sisältävät käytännössä samat 

komponentit, joskin niitä painotetaan ja syvennetään eri tavoilla. Normien, 

sääntöjen ja mittarien määrittäminen liiketoimintamallissa ovat ainoat Johnsonin 

et al. hyödyntämät komponentit, joka puuttuvat Business Model Canvasista, kun 

taas eri elementtien välistä suhdetta ei puolestaan ole Johnsonin et al. toimesta 

hahmotettu yhtä selkeästi.   

 

Morris et al. (2005) lähestyvät liiketoimintamallia puolestaan siten, että he 

määrittävät kuusi pääelementtiä, joiden alle listataan useita eri vaihtoehtoja joista 

hyödynnetään yhtä tai useampaa liiketoimintamallin rakentamiseksi. Tästä 

esimerkkinä on edellä esitetyistä viitekehyksistä puuttuva Tavoitteet –elementti, 

jossa tulee valita tähtääkö yritys tulevaisuudessa markkinoilla selviämiseen, 

tasaiseen toimeentuloon, kasvuun vai johonkin muuhun päämäärään. Morris et al. 

jakavat myös viitekehyksensä eri tasoihin – perusteisiin, yksilöintiin sekä 

sääntöihin – jotka määritellään erikseen jokaiselle elementille.  

 

Valmiiksi määritetyt vaihtoehdot rajaavat kunkin päätösmuuttujan liikkumavaraa, 

mutta samanaikaisesti suuren määränsä vuoksi tekevät viitekehyksestä 

monimutkaisemman ja edellä esitettyjä malleja huomattavasti rakenteeltaan 

epäselkeämmän. Nämä perustason päätösmuuttujat rakentavat yrityksen 

liiketoimintamallin pohjan, mutta Morrisin et al. (2005) mukaan kestävän 

kilpailuedun saavuttamiseksi yrityksen tulee kehittää innovatiivisia 

lähestymistapoja yhden tai useamman elementin kohdalla. Näitä yrityksen 

innovatiivisia toimintatapoja tarkastellaan juuri liiketoimintamallin yksilöinnin 

tasolla, kun taas säännöillä havainnollistetaan näille yksilöidyille toiminnoille 

asetettuja mitattavia tavoitteita tai rajoitteita. Liiketoimintamalli onkin 

perustasollaan helposti jäljiteltävissä, kun taas yksilöity liiketoimintamalli toimii 

todellisena kilpailuedun lähteenä, jota tulee tarkastella aineettomana pääomana ja 

mahdollisesti suojata immateriaalioikeuksin (Morris et al. 2005). Taulukossa 4 on 

esitetty Morrisin et al. (2005) kuvitteelliselle lentoyhtiölle tekemä havainnollistus 

viitekehyksestään, jossa on esitetty esimerkkejä valintavaihtoehdoista, 
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innovatiivisista tavoista yksilöidä liiketoimintamalli kohdeyrityksen tarpeisiin 

sekä säännöistä. 

 

Taulukko 4. Viitekehys halpalentoyhtiön liiketoimintamallille (Morris et al. 

2005) 

 Perusteet Yksilöinti Säännöt 
Kuinka 
luomme 
arvoa? 

Tuote/palvelu/molemmat? 
Tuotanto/ulkoistaminen/ 
lisensointi/ jälleenmyynti? 
Suora/epäsuora jakelu? 

Matalat hinnat ja 
tiheä lentoverkosto. 
 

Lennon hinta 
max____. 

Mikä on 
avainosaa-
misemme? 

Innovointi/tuotekehitys/ 
tuotanto/toiminnot/ 
toimitusketjut/ 
markkinointi/myynti? 

Ei pitkiä lentoja. 
Pienempien 
lentokenttien 
hyödyntäminen. 

Lentomatka 
max ___. 

Kenelle 
arvoa 
luodaan? 

B2B/B2C/molemmat? 
Paikallinen/kansallinen/ 
kansainvälinen? 

Sopimukset suurien 
yritysten kanssa 
työmatkoista. 

Yritys-
matkustajien 
osuus min 
___%. 

Kuinka 
teemme 
voittoa? 

Hinta: kiinteä/joustava? 
Volyymi: matala/korkea? 
Kate: matala/korkea? 

Alhaiset polttoaine-
, henkilöstö- ja 
lentokenttäkustan- 
nukset. 

Kilometri-
kustannus 
max___. 

Miten 
vastaamme 
kilpailuun? 

Innovaatiot/tuotteen 
ominaisuudet/kustannus-
tehokkuus/ 
asiakassuhteet? 

Halvat perusliput, 
lisäpalvelut 
maksullisia. 
Virtuaalinen 24/ 
asiakaspalvelu.  

Markkinoiden 
paras 
asiakastyyty-
väisyys. 

Mitä 
tavoittelem-
me? 

Selviäminen/tasainen 
tulos/kasvu? 

Jatkuva 
kasvumahdollisuuk-
sien kartoittaminen.  

Hallittu ja 
jatkuva 
kasvuaste. 

 

Uudempia esimerkkejä ovat Ghezzin (2012) kehittämä viitekehys mobiilialustoja 

tarjoavan yrityksen liiketoimintamallille sekä Krumeichin et al. (2015) 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta toteuttama viitekehys liiketoimintamallin 

komponenteille. Nämä ehdotukset edustavat viimeisintä tutkimustyötä, joissa on 

huomioitu esimerkiksi mobiiliteknologian kehitys liiketoiminnan ajurina sekä 

tarkasteltu viimeisimpiä reaalimaailman esimerkkejä menestyksekkäistä 

liiketoimintamalleista. Viitekehykset on kuitenkin esitetty listamaisessa 

muodossa, eikä eri komponenttien välistä vuorovaikutusta ole havainnollistettu 

visuaalisesti mitenkään. Näin ollen näiden viitekehysten osalta ei synny yhtä 
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selkeää kuvaa systeemitasolla tarkasteltuna, jossa eri komponentit muodostaisivat 

selkeän järjestelmän vaikuttaen toisiinsa niin suorasti kuin epäsuorasti. 

Listamaisen rakenteen vuoksi nämä viitekehykset on esitelty vain liitteessä 1. 
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3 KONSTRUKTIO LIIKETOIMINTAMALLIN 

VIITEKEHYKSESTÄ 
 

Työn alkuvaiheissa määriteltiin seuraavat perustavat kysymykset, joihin 

liiketoimintamallin tulee vastata: 

 

- Mitä liiketoimintamahdollisuutta yritys hyödyntää? 

- Millaista arvoa liiketoiminnan kautta tuotetaan?  

- Mitkä avaintoiminnot ja -resurssit yrityksen sisällä sekä sidosryhmien kanssa 

edesauttavat arvon luontia kaikille osapuolille ja miten nämä ovat toisistaan 

riippuvaisia?  

- Millainen on tähän arvonluontiprosessiin liittyvä ansaintalogiikka? 

- Miten yritys saavuttaa kilpailuetua kohdemarkkinoillaan?  

 

Tällä hetkellä olemassa olevat viitekehykset huomioivat useimmiten 

arvolupaukseen, avaintoimintoihin ja –resursseihin sekä ansaintalogiikkaan 

liittyvät seikat, kun taas eri komponenttien väliset riippuvuussuhteet sekä 

kilpailuedun selkeä havainnollistaminen ovat puolestaan jääneet toistaiseksi 

vähemmälle huomiolle. Kerätyn teoreettisen pohjatiedon avulla sekä erityisesti 

digitalisaation erityispiirteet huomioiden pyritäänkin luomaan liiketoimintamallin 

rakentamisen tueksi täysin uusi viitekehys, joka täyttää kaikki ennalta määritetyt 

tavoitteet ja täydentää olemassa olevia tutkimusaukkoja. Lisäksi tavoitteena on 

luoda viitekehyksestä aidosti sovellettava, jolloin sitä voidaan hyödyntää kunkin 

eri toimijan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Myös liiketoimintamallin 

elinkaari huomioidaan konstruktion rakentamisessa niin, että lopputuloksena 

saatava viitekehys on hyödynnettävissä sekä liiketoiminnan käynnistämistä että 

kehittämistä tukevana työkaluna. Konstruktion rakentamisessa hyödynnetään 

Zottin & Amitin (2010) määrittelemiä suunnitteluelementtejä (sisältö, rakenne ja 

toteutus) sekä huomioidaan myös suunnitteluteemojen merkitys (uutuus, sitovuus, 

täydentävyys ja tehokkuus).  



	  

	  

46 

3.1 Viitekehyksen sisältö 
 

Viitekehyksen sisällön kokoamisessa lähdetään liikkeelle pääelementtien 

määrittelystä, jonka jälkeen kukin pääelementti jaotellaan pienemmiksi 

alakomponenteiksi. Pääelementtien avulla pyritään muodostamaan mallin runko, 

jonka tulisi olla verrattain yksinkertainen ja selkeä. Pääelementit auttavat 

komponenttien jäsentelyssä sekä myöhemmin viitekehyksen rakenteen 

luonnostelussa.  

 

Suurin osa olemassa olevista viitekehyksistä ja työkaluista alkaa tarjoomaan ja 

arvonluontiin liittyvillä komponenteilla, eli vastataan kysymyksiin ”mitä?” ja 

”kenelle?”. Vaikka nämä tekijät ovat liiketoiminnan suunnittelussa ja 

havainnollistamisessa olennaisia, lähdetään liiketoimintamallin 

elinkaaritarkastelussa mallin luomisvaiheessa kuitenkin liikkeelle kysymyksestä 

”miksi?”, eli mikä ylipäätään on liiketoiminnan perimmäinen tavoite ja mikä 

tähän motivoi. Pelkästään ratkaisulähtöinen viitekehys tulisikin tältä pohjalta 

nähdä liian kapeakatseisena, jos kaiken toiminnan taustalla vaikuttava päämäärää 

ei ole erikseen määritelty. Näin ollen uuden viitekehyksen ensimmäiseksi 

pääelementiksi valitaankin Tavoite. 

 

Taustalla vaikuttavan tavoitteen ja toteutettavan ratkaisun välistä syy-

seuraussuhdetta on myös vaikea todentaa ilman ratkaistavan ongelman 

määrittämistä. Ongelmalla tarkoitetaan tässä tapauksessa mitä tahansa 

asiakastarvetta, joka pyritään tyydyttämään tarjooman avulla. Ongelma on 

kuitenkin osittain rajoittava määritelmä, sillä ongelman tunnistaminen edellyttää 

tietoisuutta jostakin tarpeesta. Monet asiakkaiden tarpeet voivat olla kuitenkin 

kokonaan tiedostamattomia: esimerkiksi monet radikaalit teknologiset innovaatiot 

ovat syntyneet niin, etteivät kuluttajat ole edes osanneet kuvitella näiden 

olemassaoloa tai tarpeellisuutta. Olemassa oleviin tarpeisiin voi myös olla 

olemassa jo ratkaisuja, jotka eivät kuitenkaan täytä näitä tarpeita optimaalisesti tai 

joita ei ole toteutettu tehokkaasti. Osuvampaa onkin tarkastella kaikkia 

mahdollisia liiketoimintamahdollisuuksia, perustuivat ne yleisesti tiedostettuihin 
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tarpeisiin tai eivät. Näin ollen valitaankin toiseksi pääelementiksi 

Liiketoimintamahdollisuus. 

 

Seuraavaksi päästään määrittelemään varsinainen Ratkaisu, jossa 

havainnollistetaan miten tunnistettu liiketoimintamahdollisuus hyödynnetään. 

Vaikka ratkaisulähtöisyys nähtiinkin liiketoimintamallin rakentamisessa liian 

suppeana näkökulmana, on tämä elementti erittäin oleellinen varsinaisen 

liikeidean määrittämisen sekä sidosryhmille havainnollistamisen kannalta. 

Neljäntenä elementtinä tulee puolestaan määrittää ne tekijät, jotka mahdollistavat 

ratkaisun Toteutuksen. Tämä elementti löytyy yleisesti liiketoimintamallin 

viitekehyksistä, mutta se on usein jaoteltu useiden erilaisten termien alle, kuten 

infrastruktuuri, resurssit, toiminnot, prosessit tai verkostot.  

 

Kun liiketoiminnalle on määritetty edellytykset toteuttaa määritettyä tavoitetta ja 

arvolupausta, tulee vielä todentaa mahdollisuus toimia myös taloudellisesti 

kannattavasti. Näin ollen viidenneksi pääelementiksi valitaan Ansaintalogiikka, 

jossa määritellään miten yritys kerää tuloja ja miten näistä tuloista yritykselle jää 

taloudellista voittoa. Yrityksen sisäisessä tarkastelussa pohjimmainen tarkoitus on 

tarkistaa, voidaanko muilta osin määritetyn liiketoimintamallin kautta toimia 

siten, että toiminta on halutulla aikavälillä kannattavaa. Mikäli tuottavuus ei 

vaikuta todennäköiseltä, tulee liiketoimintamallia muuttaa esimerkiksi 

tavoitteiden, arvolupauksen tai resurssien osalta.  

 

Edellä määritetyt teemat käsittelevät liiketoiminnan näkyvää osaa, ja selittävät 

millä markkinoilla yritys toimii, mitä se varsinaisesti tekee ja mitkä tekijät 

mahdollistavat tämän toiminnan. Nämä tekijät ovat myös tavalla tai toisella 

mukana kaikissa muissakin liiketoimintamalliviitekehyksissä. Sen sijaan ne 

tekijät, jotka mahdollistavat yrityksen varsinaisen menestyksen, jäävät usein 

vähemmälle huomiolle, vaikka aiemmin todettiin liiketoimintamallilla olevan 

merkittävä vaikutus siihen miksi toiset toimijat menestyvät ja toiset eivät. Koska 

liiketoimintamallin yhtenä tavoitteena on nimenomaan kilpailuedun luominen, on 

hämmentävää miten pienessä roolissa yrityksen menestyksen ja kilpailijoista 
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erottumisen mahdollistavien tekijöiden tarkka määrittäminen on perinteisesti 

ollut. Toisin sanoen liiketoimintamalli on vastannut kysymyksiin ”mitä ja miten 

tehdään”,  kun taas vastaus kysymykseen ”miksi voimme menestyä” on jäänyt 

ikään kuin luettavaksi rivien välistä.  

 

Tämän vuoksi viimeiseksi pääelementiksi valitaankin Menestystekijät. Näin 

liiketoimintamallin rakennusvaiheessa voidaan suoraan määrittää, minkä 

tekijöiden varsinaisesti tulisi tehdä yrityksestä mielekkäämpi vaihtoehto 

potentiaalisille asiakkaille, kumppaneille ja sijoittajille. Tämä elementti palvelee 

yritystä monella eri tavalla. Toisaalta se pakottaa toimijan itsensä luomaan 

kirkkaan kuvan siitä, mihin mahdollinen menestys perustuu. Mikäli näiden 

tekijöiden määrittäminen osoittautuu haastavaksi, tulee aloittavan yrittäjän vielä 

määrittää liiketoimintamallinsa uudelleen ennen liiketoiminnan käynnistämistä. 

Toiminnassa olevalle yritykselle tämä elementti mahdollistaa puolestaan 

reaaliaikaisen seurannan, jonka avulla yritys voi arvioida ulkoisen muutospaineen 

suuruutta ja omaa asemaansa alati muuttuvilla markkinoilla. Sisäisen arvioinnin 

lisäksi menestystekijöiden määrittäminen erillisenä osana liiketoimintamallia 

tehostaa liikeidean viestintää ulkopuolisille sidosryhmille merkittävästi, kun 

liiketoimintamallin avulla voidaan suoraan osoittaa perusteet sille minkä takia 

yrityksellä on potentiaalia menestyä. Esimerkiksi ansaintalogiikan ja 

menestystekijöiden muodostama kokonaisuus palvelee erinomaisesti  

potentiaalisia ulkopuolisia sijoittajia heidän arvioidessaan mahdollisen sijoituksen 

kannattavuutta. Kuvassa 8 on esitetty kaikki viitekehyksen pääkomponentit. 

 

 
 

Kuva 8. Viitekehyksen pääelementit. 
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Aiemmin todettiin liiketoimintamallien viitekehysten tasapainoilevan usein 

liiallisen yksinkertaistamisen ja monimutkaisuuden välillä. Määritellyt 

pääelementit jaetaankin tarvittaessa alakomponentteihin, jotta tarkastelua voidaan 

kohdentaa paremmin tarkennettuihin teemoihin laajojen kokonaisuuksien sijaan. 

Jaottelussa pyritään kuitenkin pitämään komponenttien määrä kohtuullisena, jotta 

viitekehys pysyy loogisena ja selkeänä. Valintavaihtoehtoja komponenttien sisällä 

ei kuitenkaan lähdetä rajaamaan käyttäjän puolesta, sillä mahdollisten uusien 

näkökulmien löytäminen on nimenomaan merkittävä kilpailuedun perusta, kun 

taas valmiiden vaihtoehtojen voi nähdä rajaavan liiketoimintamallin rakentajan 

omaa luovuutta.  

 

Tavoite kuvaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä tulevaisuuden näkymää, mihin 

yritys toiminnassaan tähtää. Markkinajohtajuus, liikevoiton kasvattaminen, 

toiminnan ylläpitäminen tai liiketoiminnan myynti toiselle toimijalle voivat kaikki 

olla esimerkkejä tavoitteista, jotka vaikuttavat liiketoimintamallin rakentamiseen. 

Tavoite voidaan määrittää vapaamuotoisesti ja sanallisesti tai vaihtoehtoisesti 

hyvinkin tarkoin mitattavin muuttujin, mutta kaikissa tapauksissa se on kaiken 

toiminnan taustalla vaikuttava motivaation lähde. Koska yksilölliset tavoitteet 

voivat vaihdella hyvinkin suuresti, ei tämän elementin kohdalla nähdä tarvetta 

rajata tarkastelua jakamalla sitä erillisiin komponentteihin, vaan luovuudelle 

jätetään reilusti tilaa.  

 

Liiketoimintamahdollisuus –elementti määrittää sen liiketoimintamahdollisuuden, 

jota yritys lähtee hyödyntämään. Liiketoimintamahdollisuus syntyy, kun 

asiakastarve (tiedostettu tai tiedostamaton) ei täysin tyydyty tarjolla olevien 

asiakasratkaisujen avulla. Mitä suurempi tämä tarpeen ja tarjonnan välinen kuilu 

on, sitä potentiaalisempi on myös liiketoimintamahdollisuus. Näin ollen jaotellaan 

kyseinen elementti kahteen komponenttiin, Asiakastarpeeseen ja Olemassa 

oleviin ratkaisuihin. Ensimmäinen komponentti kattaa myös asiakassegmenttien 

määrittämisen, sillä asiakastarvetta ei voi olla olemassa ilman potentiaalista 

asiakasta. Toinen komponentti puolestaan sisältää myös mahdollisten 

kilpailijoiden määrittämisen, sillä useimmiten markkinoilla on tarjolla useampien 
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eri toimijoiden ratkaisuja ja siten näiden toimijoiden tunnistaminen on tärkeää. 

Tällä asettelulla tarkastelu saadaan pidettyä tarpeeksi yksinkertaisena mutta 

kattavana. Samoin komponentit tukevat myös toiminnassa olevan yrityksen 

reaaliaikaista tarkastelua, kun mahdolliset muutokset kilpailutilanteessa tai 

asiakkaiden tarpeissa voidaan ”päivittää” liiketoimintamalliin ja siten arvioida 

niiden vaikutuksia liiketoimintapotentiaaliin.  

 

Ratkaisu käsittää yrityksen oman vastineen aiemmin määritellyn asiakastarpeen 

tyydyttämiseen. Kokonaisvaltaisessa ratkaisussa tulee määritellä ainakin se, 

millaisia resursseja asiakkaalle tarjotaan ongelman ratkaisemiseksi ja miten tämä 

tarjooma saatetaan asiakkaalle. Näin ollen muodostetaan alakomponentit 

Tarjooma sekä Jakelukanavat ja -alustat. Perinteisten liiketoimintamallin 

kulmakivien – arvolupauksen ja jakelukanavien – rinnalla on haluttu huomioida 

uudenlaisten digitaalisten alustojen tarjoamat mahdollisuudet tiedon siirtämiseen. 

Esimerkiksi erilaiset käyttöjärjestelmiin ja digitaalisiin ekosysteemeihin liittyvät 

valinnat tai rajaukset voivat olla merkittäviä päätösmuuttujia tämän päivän 

liiketoimintaympäristöissä, minkä vuoksi niiden merkitystä on haluttu korostaa 

erottamalla ne viitekehyksessä omaksi kokonaisuudekseen.  

 

Määritettäessä yrityksen tarjonnan toteuttamista voidaan erotella komponentit 

avaintoiminnot ja avainresurssit. Toteutuksen selkeyttämiseksi nämä komponentit 

jaotellaan vielä erikseen sisäisiin ja ulkoisiin. Tällöin erotellaan selkeämmin ne 

toiminnot ja resurssit jotka yritys pitää itsellään sekä ulkoistettavat toiminnot ja 

resurssit. Näin ollen suunnitteluelementeissä mainittu toteutuksen ja ”työnjaon” 

määrittely on sisäänrakennettu tähän konstruktioon, mikä tukee verkostoajattelua 

ja liiketoiminnan kannalta oleellisen verkoston hahmottamista. Varsinaisia 

kumppaneita ei tässä työkalussa tarvitse yksilöidä erikseen omana 

komponenttinaan, vaan tärkeimmistä ulkoistetuista toiminnoista ja resursseista 

vastaavat toimijat esitellään suoraan näiden komponenttien sisällä. Resurssien 

tarkastelussa on oleellista huomioida aineellisen pääoman rinnalla tasavertaisesti 

myös aineettomat resurssit kuten brändi ja immateriaalioikeudet, jotka ovat 
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perinteisesti jääneet vähemmälle huomiolle hyödykelähtöisessä 

resurssihierarkiatarkastelussa.  

 

Liiketoiminnan ansaintalogiikka perustuu yksinkertaisimmillaan siihen, että 

tuotettu asiakkaan kokema arvo realisoidaan rahalliseksi arvoksi yritykselle päin. 

Vaikka ansaintalogiikka on liiketoimintamallin osana ilmeinen ja esiintyy 

käytännössä kaikissa aiemmissa viitekehyksissä, korostuu sen merkitys entistä 

enemmän siirrettäessä liiketoimintaa sähköiseen muotoon. Asiakkaiden odottaessa 

lähtökohtaisesti saavansa digitaalisessa muodossa olevaa tietoa ja palveluja 

ilmaiseksi, joutuvat alan toimijat määrittelemään uudelleen miten arvolupaukselle 

voidaan saada rahallinen vastine ilman merkittävää kysynnän laskua. Joissain 

tapauksissa rahan lähteen tuleekin olla joku muu taho kuin palvelun 

loppukäyttäjä, kun taas joissain tapauksissa digitaalisten palvelujen tuoma 

lisäarvo mahdollistaa laskutuksen suoraan palvelun loppukäyttäjältä. Näin ollen 

ansaintalogiikka voidaan esittää komponenteilla tulonlähteet sekä kustannukset, 

joiden tarkoituksena on päättää siitä mitä kautta ja millä menetelmillä yritys kerää 

tulonsa (suoraan asiakkaalta vai välillisesti, kerta- vai kuukausiveloitus, kiinteä 

vai joustava hinnoittelu jne.) ja miten tämä tulorakenne sovitetaan yhteen 

yrityksen kustannusrakenteen kanssa. Tarkoituksena ei siis ole muodostaa tarkkaa 

rahoitus-, kustannus- tai tuloslaskelmaa, joskin vertailun avulla tulee voida 

osoittaa edellytykset liiketoiminnan kannattavuudelle. 

 

Yrityksen mahdollisten menestystekijöiden määrittely perustuu siihen, miten 

edellä määritellyt päätösmuuttujat mahdollistavat entistä paremman 

asiakastarpeiden tyydyttämisen sekä kilpailijoista erottumisen. Näin ollen 

jaotellaan nämä tekijät kahteen luokkaan: asiakkaan lisäarvoon sekä yrityksen 

kilpailuetuun. Vaikka nämä kaksi kokonaisuutta voivat vaikuttaa hyvin vahvasti 

toisiinsa sidonnaisilta, voi näiden välillä tietyissä tilanteissa esiintyä myös 

käänteistä korrelaatiota minkä vuoksi niiden erottelu toisistaan on tärkeää. Monet 

toiminnot tai resurssit voivat esimerkiksi tehostaa yrityksen toimintaa suhteessa 

kilpailijoihin, vaikka ne eivät ole asiakkaalle näkyviä eivätkä siten suoraan 

kasvata asiakkaan kokemaa arvoa. Puolestaan jokin tarjooman osa tai ominaisuus 
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voi kasvattaa tätä arvokokemusta merkittävästi, mutta edellyttää samalla 

yritykseltä investointeja tai toimintamalleja jotka eivät ole yhtä tehokkaita kuin 

kilpailijoilla. Tässä konstruktiossa pyritäänkin huomioimaan molemmat osa-

alueet ja mahdollistamaan paremmin niin menestystekijöiden keskinäisiä kuin 

muiden liiketoimintamallin komponenttien ja yrityksen menestystekijöiden välisiä 

riippuvuussuhteita.  

 

Menestystekijöiden määrittämisessä korostuu myös suunnitteluteemojen merkitys. 

Uutuusarvo, kustannustehokkuus, asiakkaiden sitouttaminen sekä eri palveluiden 

ja /tai tuotteiden yhdistäminen ovat mahdollisia arvonluonnin perustoja, joita 

yhdistelemällä kukin yritys määrittää oman tapansa luoda arvoa. Täten yrityksen 

menestyksen mahdollistavia tekijöitä on olemassa useita erilaisia, ja kunkin 

liiketoimintamallin taustalla vaikuttavat arvonluonnin teemat tulisivat ilmetä 

nimenomaan näiden komponenttien kautta. Tällä tavoin suunnitteluteemojen 

valinta tuodaan konkreettiseksi osaksi liiketoimintamallin rakentamista sen sijaan, 

että se jäisi vain taustalla vaikuttavaksi ”näkymättömäksi” tai pahimmassa 

tapauksessa kokonaan määrittelemättömäksi suuntaviivaksi. Kuvassa 9 on 

täydennetty viitekehyksen pääelementtien alapuolelle kaikki alakomponentit. 

 

 
Kuva 9. Viitekehyksen pääelementit ja alakomponentit. 
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3.2 Viitekehyksen rakenne 
 

Kun viitekehyksen rakennuskomponentit on määritetty, ovat edellytykset 

liiketoimintamallin luomiselle jo olemassa. Toisin sanoen vaikka komponentit 

esitettäisiin kuvan 9 mukaisesti, kyettäisiin perimmäiset päätösmuuttujat jo 

ratkaisemaan ja liikeidea havainnollistamaan kohtalaisesti. Ilman selkeää 

viitekehyksen rakennetta eri komponenttien keskinäiset vaikutussuhteet jäävät 

kuitenkin ilmentämättä, mikä on ollut yksi suurimmista puutteista aiemmissa 

olemassa olevissa viitekehyksissä. Viitekehyksen rakenteella on myös merkittävä 

vaikutus eri päätösten lineaarisuuden ja vaiheittaisuuden määrittäjänä, eli sen 

avulla voidaan vähentää satunnaisuutta ja epämääräisyyttä liiketoiminnan 

käynnistämistä tai kehittämistä koskevissa päätöksissä. Edellä valikoidut 

rakennuskomponentit pyritäänkin seuraavaksi yhdistämään  toimivaksi 

kokonaisuudeksi, jossa asettelulla on niin liiketoimintamallin luomiseen kuin 

liikeidean havainnollistamiseen aidosti tehostava vaikutus. 

 

Koska kaiken toiminnan tulisi pohjautua asetettuun tavoitteeseen, korostetaan 

tämän komponentin asemaa päätöshierarkiassa asettamalla se päällimmäiseksi 

koko viitekehyksessä. Tämän jälkeen siirrytään viitekehyksessä alaspäin kohti 

liiketoimintamahdollisuuden määrittämistä, jonka todettiin perustuvan oletetun 

asiakastarpeen sekä olemassa olevien ratkaisujen väliseen epäsuhtaan. Näin ollen 

asetetaan nämä kaksi komponenttia vierekkäin korostamaan riippuvuutta näiden 

tekijöiden välillä sekä mahdollistamaan suoran vertailun näiden välillä. Täten 

ollaan luotu liiketoimintamallille ideologinen pohja (kuva 10), joka selventää 

taustat varsinaisen liiketoiminnan takana ennen liikeidean määrittelyä. 

 

 
Kuva 10. Liiketoiminnan ideologia. 
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Seuraavaksi viitekehyksessä asetellaan tarjottavaa ratkaisua sekä sen toteuttamista 

koskevat komponentit siten, että ensin määritetään arvolupaus sekä sen 

jakelukanavat ja –alusta, seuraavaksi yrityksen itsensä toteuttamat toiminnot sekä 

omat resurssit, ja tämän jälkeen täydennetään mahdolliset puutteet näissä 

ulkoistetuilla toiminnoilla ja resursseilla. Lopuksi lineaarisessa järjestyksessä 

asetetaan viitekehykseen ansaintalogiikkaa koskevat komponentit. Täten 

viitekehys ”etenee” luonnollisina jatkumoina siihen mitä tehdään, miten tehdään 

ja miten tällä ansaitaan. Nämä komponentit muodostavat myös 

liiketoimintamallin konkreettisen osan (kuva 11). 

 

 
Kuva 11.  Liiketoiminnan ideologia + konkreettinen osa. 

 

Täten jäljellä ovat enää menestyksen mahdollistavat tekijät, jotka edustavat 

enemmän ”näkymätöntä” ja aineetonta osaa liiketoimintaa, ja ovat siten 

vaikeammin suoraan määritettävissä. Yrityksen menestys on aina myös vahvasti 

riippuvainen muista liiketoimintamallin osista, eikä yksikään yritys voi 

luonnollisesti suoraan päättää kuinka hyvin se markkinoilla menestyy. Tätä 

väitettä tukee esimerkiksi Krumeichin et al. (2015) tutkimus, jonka perusteella 
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kilpailuetu ja kustannukset luokiteltiin kaikkein vahvimmin muista 

komponenteista riippuvaisiksi tekijöiksi. Näin ollen asetetaan nämä komponentit 

viitekehykseen mallin konkreettisen osan rinnalle, jolloin niitä voidaan tarkastella 

yhdessä näiden kanssa matriisimaisesti (kuva 12). 

 

 
Kuva 12. Koko konstruktio 

 

Menestystekijät eivät siis ole irrallisia päätettäviä muuttujia, vaan suoraan 

sidonnaisia muihin päätöksiin joita on tehty liiketoiminnan konkreettisella tasolla. 

Jokaisen tarjooman osan, resurssin ja toiminnon vaikutus potentiaaliseen 

menestykseen arvioidaan ja siten osoitetaan näiden tukevan haluttua missiota. Jos 

sen sijaan jonkin tekijän vaikutus menestykseen on neutraali tai jopa negatiivinen, 

tulee silloin arvioida uudelleen näiden toimivuus liiketoimintamallissa. 

Esimerkiksi jos tietty toiminto, resurssi tai kumppanuus aiheuttaa merkittäviä 

kustannuksia, mutta vaikutus asiakkaan kokemaan lisäarvoon on mitätön, on 

tarpeen harkita muutoksia kuten ulkoistamista tai luopumista. Toisaalta taas 

suhteellisen paljon kustannuksiakin aiheuttava osa liiketoimintamallia voidaan 
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perustella helposti, jos sillä voidaan todeta olevan positiivinen vaikutus asiakkaan 

kokemaan arvoon.  
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4 VIITEKEHYKSEN SOVELTAMINEN CASE-
YRITYKSEN KEHITYSPROJEKTISSA 
 

Seuraavaksi edellä kehitettyä konstruktiota sovelletaan käytännössä luomalla 

liiketoimintamalli case-yrityksen digitaalisille koulutuspalveluille. 

Liiketoimintamallin rakentaminen on toteutettu yhteistyössä yhtiön johdon kanssa 

siten, että edellä luodun viitekehyksen rajoissa on suunniteltu kunkin 

komponentin sisältö yhteisesti. Mahdollisissa päätös- ja valintatilanteissa 

lopullinen päätösvastuu on ollut yhtiön johdolla, joka on kuitenkin ollut erittäin 

avoin kuulemaan ehdotuksia tai suosituksia. Kohdeyritys ja –projekti kuten myös 

sitä koskevan liiketoimintamallin luomisprosessi on esitelty tässä luvussa. 

 

4.1 Case-yrityksen sekä kohdeprojektin esittely 
 

Case-yritys on vuonna 2012 perustettu suomalainen liikkeenjohdon konsultointi-, 

valmennus- ja viestintäyritys, joka on erikoistunut strategiakonsultointiin sekä 

johtoryhmien ja hallitusten kouluttamiseen, valmentamiseen ja asiantuntijatukeen. 

Yritys työllistää täysipäiväisesti kaksi perustajajäsentään, jotka ovat tehneet ennen 

yrityksen perustamista merkittävän työuran kansainvälisen bisneksen strategisen 

tason johtamisesta sekä johtoryhmätyöskentelystä. Yrityksen palvelutarjonnan 

ydin koostuu tällä hetkellä:  

 

- strategia- ja liiketoimintakonsultoinnista, 

- strategisesta viestintä-, brändi- ja markkinointisuunnittelusta, 

- työyhteisö-, viestintä-, esimies-, johtamis-, hallitus- ja strategiakoulutuksesta  

- sekä henkilökohtaista johtajuusvalmennusta yksittäisille esimiehille, 

johtajille, toimitusjohtajille ja johtoryhmille. 

 

Case-yritys on perustamisensa jälkeen kasvattanut kannattavasti vuosittain 

liikevaihtoaan sekä asiakasyritystensä määrää säilyttäen koko ajan korkean 

omavaraisuusasteen. Nykyisellä henkilöstöllä ja palvelutarjoomalla yrityksen 
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kasvun edellytykset alkavat kuitenkin olla rajalliset, sillä yrityksen 

henkilötyötuntiresurssit on hyödynnetty tällä hetkellä lähes maksimaalisesti 

nykyisten asiakkuuksien palvelemiseen. Oman kasvupotentiaalinsa kasvattamisen 

lisäksi yritys on saanut asiakasrajapinnassa tekemänsä työn kautta merkittävän 

määrän palautetta siitä, millaisia tarpeita heidän asiakkaillaan on ja kuinka 

nykyisiä palveluita tulisi kehittää tyydyttämään näitä tehokkaammin.  

 

Yrityksen omien tavoitteiden ja tunnistettujen asiakastarpeiden seurauksena yritys 

on käynnistänyt vuoden 2016 alussa kehitysprojektin, jonka tarkoituksena on 

luoda kokonaan uudenlainen digitaalinen liiketoimintamalli mahdollistamaan 

yrityksen kasvu niin kansallisesti kuin globaalistikin sekä näyttämään suuntaa 

koko liikkeenjohdon valmennuksen toimialan digitalisaatiossa. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on ollut kartoittaa ja kytkeä olemassa olevaa 

teoriatietoa osaksi yrityksen kehitystyötä sekä luoda täysin uudenlaisia ratkaisuja 

liiketoimintamallin kehittämisen tueksi.  

 

4.2 Liiketoimintamalli digitaalisille liikkeenjohdon 
valmennuspalveluille  
 

Uuden liiketoimintamallin tarkoituksena on määrittää kuinka liikkeenjohdon 

valmennuspalveluita voitaisiin tuottaa jatkossa digitaalisessa muodossa 

taloudellisesti kannattavana liiketoimintana. Kyseisessä mallissa varsinaisen 

arvonluonnin päätettiin pohjautuvaksi uutuuteen ja kustannustehokkuuteen, sillä 

näiden suunnitteluteemojen yhdistelmä todettiin tämän työn teoreettisen osan 

tarkastelun pohjalta soveltuvan parhaiten tähän tilanteeseen eikä vaihtoehtoisten 

teemojen nähty case-yrityksen tapauksessa tuovan varsinaista lisäarvoa mallin 

suunnitteluun.  

 

Tämä liiketoimintamalli rakennettiin kuvaamaan tilannetta, jossa yritys itse 

tuottaisi palvelutuotteen sekä vastaisi sen myynnistä ja markkinoinnista. 

Liiketoimintamallikonstruktion kautta yrityksen johdolle avautui myös useita 

muita liiketoimintamallivaihtoehtoja, joita ei olisi tässä määrin havaittu ilman 
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liiketoimintamalliajattelua ja –konstruktiota. Tämä vaihtoehto valittiin kuitenkin 

ensisijaiseksi, sillä mahdollisissa kumppanuustilanteissa yritykselle katsottiin 

olevan merkittävä arvo jos se kykenee kuvaamaan liiketoimintamallin selkeästi 

loppuasiakkaan näkökulmasta. Kuvassa 13 on luodun konstruktion avulla 

mallinnettu liiketoimintamalli. Seuraavaksi avataan vielä sanallisesti 

liiketoimintamallin sisältö. 

 

 
Kuva 13. Case-yrityksen digitaalisten koulutuspalveluiden liiketoimintamalli. 

 

Tavoite   

 

Uuden liiketoimintakonseptin tavoitteena on mahdollistaa case-yrityksen 

liiketoiminnan kasvu sekä laajentuminen kansallisesta yrityksestä 

varteenotettavaksi globaaliksi toimijaksi toimialallaan. Case-yritys haluaa myös 

toimia edelläkävijänä oman toimialansa digimurroksessa luomalla kokonaan uusia 

mobiiliteknologiaan pohjautuvia tapoja tarjota koulutusta liikkeenjohdon 

ammattilaisille. Case-yritys tuntee myös kunnia-asiakseen päästä kehittämään 
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nimenomaan suomalaisen  koulutusosaamisen vientiä kansainvälisille 

markkinoille, eli yrityksen omien tavoitteiden lisäksi toimintaa ohjaavat myös 

kansalliset ja toimialalliset kehitystavoitteet. Innovaationäkökulmasta uuden 

liiketoimintamallin luonne on täten ennakoiva, ja sen ajureina toimivat sekä 

sisäiset muutostarpeet että ulkoiset uudet liiketoimintamahdollisuudet. 

 

Asiakastarve 

 

Case-yrityksen päätoimiset työntekijät ovat aina toimineet tiiviisti 

asiakasrajapinnassa, jolloin he ovat saaneet kuulla suoraan työssään asiakkaiden 

toiveita ja tarpeita siitä miten palveluita voitaisiin kehittää sekä millaisille 

vaihtoehtoisille toimintamalleille toimialalla olisi tilausta. Näiden kokemusten 

pohjalta yrityksen selkeä näkemys on, että moderni strategiatyön ja 

liikkeenjohdon ammattilainen tekee työtään globaalissa ja nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä, joka edellyttää ketteryyttä ja henkilökohtaista sitoutumista 

mutta myös jatkuvaa itsensä kehittämistä. Koska johtajan työ on erittäin aikaa 

vievää, ovat hänen mahdollisuutensa kehittää osaamistaan työn ulkopuolella 

rajalliset. Vallalla olevat perinteiset strategia- ja johtamisvalmennusmenetelmät 

eivät tällä hetkellä kuitenkaan vastaa tarpeeksi tehokkaasti luonteeltaan 

nopeatempoisen nykyaikaisen toimintakulttuurin asettamiin vaatimuksiin. 

 

Pitkäkestoisten kehitysprojektien sekä kasvotusten toteutettavien koko päivän 

kestävien koulutustilaisuuksien sijaan moderneille johtamistyötä tekeville tulisi 

tarjota valmennusta, joka on riippumatonta ajasta ja paikasta sekä mahdollistaa 

valmennuksen hajauttamisen lyhyemmiksi kokonaisuuksiksi kunkin asiakkaan 

henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Koska tietoa on nykyaikana saatavissa 

rajattomasti internetistä, on johtajan ajankäytön kannalta oleellista että hänelle 

tarjotaan suuren informaatiotulvan sijaan vain hänen kulloisiinkin tarpeisiinsa 

soveltuvaa sekä selkeästi rajattua validia tietoa mahdollisimman vaivattomasti. 
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Olemassa olevat ratkaisut 

 

Kasvotusten tapahtuva koulutus edellyttää asiakkailta merkittäviä ajallisia 

uhrauksia, minkä lisäksi joudutaan tinkimään joko valmennuksen yksilöinnissä 

(ryhmäkoulutukset) tai käyttämään merkittävästi rahaa sekä kilpailemaan 

huomiosta muiden koulutettavien kanssa (henkilökohtainen valmennus). 

Olemassa olevat digitaaliset koulutus- ja konsultointipalvelut pyrkivät puolestaan 

hyödyntämään tiedonsiirron rajattomuutta tarjoamalla esimerkiksi suuria 

materiaalitietokantoja, opetusvideoita ja webinaareja sekä virtuaalisia 

keskustelualustoja koulutettavien ja kouluttajien välille. Digitaalisia alustoja 

hyödyntävät valmennuspalvelut ovat siten rajoittuneet toimimaan täydentävänä 

osana perinteiselle valmennustraditiolle sen sijaan, että ne uudistaisivat koko 

toimialaa radikaalisti. Niitä ohjaa pääsääntöisesti myös runsauden periaate, eli ne 

eivät tuo helpotusta informaatiotulvaan vaan pikemminkin ruokkivat sitä. 

Esimerkkejä liikkeenjohdon valmennuksen toimialalla kilpailevista 

mobiilisovelluksista on esitelty liitteessä 2.  

 

Tarjooma 

 

Case-yritys haluaa tarjota strategiatyön ja liikkeenjohdon ammattilaisille 

henkilökohtaisen ”mobiilivalmentajan”,  jonka kanssa käytävät lyhyet ja täysin 

automatisoidut keskustelutuokiot toimivat asiakkaan ammatillisen ja 

persoonallisen kehityksen perustana. Palvelun mahdollistajana on mobiilisovellus, 

joka on suunniteltu käytettäväksi n. 10-20 minuuttia kerrallaan asiakkaan itsensä 

määrittäminä ajankohtina. Keskustelun aikana asiakas saa itse ohjata keskustelun 

kulkua vastaamalla hänelle esitettyihin kysymyksiin, ja keskustelun aikana 

hänelle tarjotaan tiiviissä muodossa tietoa, kehitysehdotuksia sekä tehtäviä, joiden 

toteutumista sovellus seuraa asiakkaan itsensä haluamin väliajoin. Valtavan 

informaatiotulvan sijaan käyttäjä valitsee siis automatisoidun 

”mobiilivalmentajansa” kanssa aina yhden tarkasti rajatun asiakokonaisuuden jota 

hän omassa toiminnassaan kehittää.  
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Vaihteleviin tarpeisiin pyritään vastaamaan luomalla useammista 

mobiilisovelluksista koostuva tuoteperhe, joka sisältää erilliset työkalut 

yleisimmin tunnistettuihin johtamistyön haasteisiin. Sovellusten oletuskieli on 

englanti, jolloin ne soveltuvat aidosti käytettäväksi globaalissa 

bisnestoimintaympäristössä. Valmennuksen sisältö ei myöskään ole toimiala- tai 

toimenkuvasidonnaista, vaan se fokusoituu  henkilökohtaisten johtamis- ja 

organisointitaitojen kehittämiseen.  

 

Jakelukanavat ja -alustat 

 

Mobiilisovellukset tulevat tukemaan alkuvaiheessa iOs ja Android –

käyttöjärjestelmiä, eli ne tullaan tarjoamaan vapaasti ladattavaksi Applen ja 

Androidin sovelluskaupoissa (App Store ja Google Play –kauppa). Sen sijaan 

Windowsia tai muita käyttöjärjestelmiä tukevia versioita mobiilisovelluksista ei 

tässä vaiheessa toteuteta, sillä niiden markkinaosuus bisneskäyttöön suunnatuissa 

laitteissa on kansainvälisillä markkinoilla hyvin pieni sekä ennen kaikkea laskeva. 

2016 vuoden toisella vuosineljänneksellä peräti 99,1% kansainvälisesti myydyistä 

matkapuhelimista oli joko iOs- tai Android-puhelin, kun taas Suomessa vastaava 

luku on vuoden 2015 syksyllä ollut ”vain” noin 85%. (Statista 2016; Helsingin 

Sanomat 2015). Vaikka Microsoftin osuus bisneslaitteista on Suomen 

markkinoilla vielä kansainvälistä tasoa suurempi Nokian jättämän ”perinnön” 

seurauksena, tukevat voimakas halu kansainvälistyä sekä Windowsin 

markkinaosuuden jatkuvaksi odotettu lasku lähitulevaisuudessa päätöstä olla 

toteuttamatta sovelluksesta kolmatta käyttöjärjestelmäversiota. Kyseessä on 

kuitenkin selkeästi yksi liiketoimintamallin eniten pohdintaa vaatineista 

päätöksistä.  

 

Sisäiset avaintoiminnot 

 

Case-yrityksen pääasiallinen toiminta uudessa liiketoimintakonseptissa keskittyy 

sisällöntuotantoon sekä palvelukonseptin markkinointiin ja myyntiin. Yrityksen 

henkilöstö suunnittelee yksittäisten valmennuskeskustelujen rakenteen ja sisällön, 
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sekä kokoaa näistä luontevasti eteneviä valmennuspolkuja. Lisäksi yritys siirtää 

luodun sisällön itse sovellukseen sekä huolehtii näiden toimivuuden testaamisesta 

ja ylläpidosta. Kaupallistamisvaiheessa yhtiö pyrkii aktiiviseen asiakashankintaan 

niin sopimuksilla suurempien organisaatioiden kanssa kuin markkinoimalla 

palvelua yksittäisille käyttäjille. Mobiilityökaluihin sisällytettävä 

vertaissuosittelutoiminto nähdään myös merkittävänä markkinointiväylänä tämän 

tyyppisille palvelutuotteille. 

 

Ulkoiset avaintoiminnot  

 

Case-yrityksellä ei itsellään ole teknistä osaamista rakentaa asiakaskäyttöön 

suunnattuja mobiilisovelluksia, joten sovelluksen kehittäminen toteutetaan 

ulkopuolisen kumppanin toimesta. Toteuttajaksi kartoitettiin useita mahdollisia 

kumppaniyrityksiä joista alustavasti päädyttiin valitsemaan suomalainen Qvik Oy. 

Tärkeimmät valintakriteerit olivat pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisten 

mobiilisovellusten kehittämisestä kansallisille sekä kansainvälisille markkinoille 

sekä vahvat suositukset muilta yrityksen asiakkailta. Myös tuoteperheen graafisen 

ilmeen suunnittelu on ulkoistettu Qvik Oy:lle, joka suunnittelee tuotemerkin 

logon, värimaailman sekä yleisilmeen. Immateriaalioikeuksien hallinta on 

puolestaan ulkoistettu Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:lle, joka toteuttaa 

esiselvityksen tuotemerkin käytettävyydestä sekä vastaa sen suojaamisesta.  

 

Sisäiset avainresurssit 

 

Koska suunniteltu liiketoimintakonsepti perustuu pitkälti aineettoman tiedon 

jakamiseen, ovat myös yrityksen tärkeimmät resurssit aineettomia. Case-yrityksen 

merkittävin resurssi on sen henkilöstön kilpailukykyinen ammattitaito 

liikkeenjohdon, viestinnän ja strategiatyön aloilla sekä näiden aiheiden 

koulutustyössä yhdistettynä innovatiiviseen näkemykseen toimialansa 

kehitysmahdollisuuksista. Lisäksi digitaalisille palveluille kehitettävä oma 

suojattu tuotemerkki ja visuaalinen ilme erottaa ne yrityksen muusta 
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palvelutarjonnasta sekä kilpailevista palveluntarjoajista. Tätä tullaan 

hyödyntämään vahvasti digitaalisen valmennuksen brändin rakentamisen tukena. 

 

Aineellisella tasolla yrityksen avainresurssi liiketoiminnan digitalisoimisessa on 

puolestaan hyvä omavaraisuusaste, jonka ansiosta yrityksen kehittyminen ja 

liiketoiminnan kasvu on toteutettavissa siedettävällä riskillä ja verrattain alhaisella 

ulkopuolisella rahoituksella. Vakavaraisella, hyvämaineisella ja kasvavalla start-

up yrityksellä on edellytykset määrittää strategiansa uudelleen hyvinkin ketterästi, 

kuten toimialallaan uudenlaisen täysin digitaalisen palvelukonseptin kehittäminen 

osoittaa.  

 

Ulkoiset avainresurssit 

 

Merkittävin ulkopuolinen resurssitarve on sovellusten rakentamisvaiheessa 

tarvittava ulkopuolinen rahoitus. Alkuvaiheeseen case-yritys on saanut Suomen 

valtion innovaatiorahoituskeskus Tekesin myöntämän rahoituksen, jonka turvin se 

kykenee yhdessä oman varallisuutensa kanssa toteuttamaan palvelukonseptin 

ensimmäisen kehityskierroksen, prototyypin valmistuttamisen ja aineettomien 

oikeuksien suojauksen. Ennen varsinaista lanseerausta yritys tarvitsee kuitenkin 

lisää ulkopuolista rahoitusta, joka pyritään toteuttamaan joko lainaperusteisesti, 

pääomasijoittajien avulla tai kumppanuudella. Yrityksellä on myös mahdollisuus 

hyödyntää olemassa olevia verkostojaan hankkiakseen sisällöntuotantoa lisäksi 

ulkopuolisena palveluna. Näin koulutustarjontaa on mahdollista laajentaa myös 

nykyisen henkilöstön ydinosaamisalueiden ulkopuolelle.	  

	  

Tulon lähteet 

 

Vaikka kuluttajien todettiin odottavan saavansa useimmiten digitaalisessa 

muodossa olevia palveluja veloituksetta, lähdetään case-yrityksen sovellusten 

kaupallistamisessa liikkeelle siitä että sovellukset ovat maksullisia. Ensinnäkin 

kyseessä on ammattikäyttöön tarkoitettu viimeistelty työkalu. Kohdeasiakkaiden 

ollessa yrityksiä ja yrittäjiä voidaan olettaa näiden olevan valmiimpia maksamaan 
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sovelluksen käytöstä kuin keskimääräisen kuluttaja-asiakkaan. Tarjottu 

mobiilisovellus on myös selkeästi kustannustehokkaampi vaihtoehto 

pitkäkestoisille ja hintaville koulutustilaisuuksille, jolloin kustannusvaikutus 

asiakkaille on heidän näkökulmastaan lähtökohtaisesti positiivinen.  

 

Sovelluksen lataaminen sovelluskaupasta tulee olemaan maksutonta, mutta sen 

käytöstä peritään maksua kahdella vaihtoehtoisella menetelmällä. Jos asiakkaana 

on isompi organisaatio joka haluaa käyttöoikeuden useammalle työntekijälleen, 

laskutetaan yritystä sopimusperusteisesti kuukausittain ja käyttäjille toimitetaan 

suoraan yksilöidyt koodit joilla he pääsevät kirjautumaan sovellukseen ja heidän 

organisaationsa tilaamaan sisältöön. Yksityiset asiakkaat voivat puolestaan 

hyödyntää sovelluksen sisäistä maksamista, jossa heiltä peritään kuukausimaksua 

automaattisesti uusiutuvan tilauksen periaatteella. Tällöin he maksavat 

vakiosuuruista kuukausimaksua niin pitkään kunnes ilmoittavat päättävänsä 

tilauksen ja sovelluksen käytön.  

 

Kustannukset 

 

Case-tuoteperheen kustannusrakennetta kannattaa tarkastella elinkaarimaisesti, 

sillä merkittävä osa kustannuksista kohdentuu digitaalisen liiketoiminnan 

käynnistämisvaiheeseen. Sovellusalustan kehittäminen, visuaalisen ilmeen 

luominen sekä immateriaalioikeuksien suojaus ovat kustannuksia aiheuttavia 

ulkoistettuja toimintoja, jotka kuitenkin ajoittuvat ennen sovellusten kaupallista 

lanseerausta 

 

Liiketoiminnan käynnistymisen jälkeen merkittävimpiä jatkuvia kustannuksia 

tulevat olemaan sisällöntuotannosta ja sovellusten ylläpidosta aiheutuvat 

henkilöstökulut sekä mahdollisten uusien sovellusten kehittämiskustannukset. 

Ensimmäisen lanseerattavan sovelluksen pohjaa voidaan kuitenkin hyödyntää 

tulevien sovellusten kehittämisessä, mikä laskee jatkokehityksen kustannuksia 

merkittävästi. 
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Asiakkaan lisäarvo 

 

Digitaalinen ja automatisoitu ”valmentaja” on uutuusarvoltaan merkittävä palvelu, 

jollaista ei ole tällä hetkellä tarjolla liikkeenjohdon valmennuksessa. Se 

mahdollistaa johtajalle mahdollisimman tehokkaan ajankäytön, sillä tämä voi 

sovelluksen avulla hyödyntää erilaisia lyhyitä odotushetkiä (esim. taksimatka, 

ruokatauko ja kokousten välinen tauko) itsensä kehittämiseen. Organisaatiotasolla 

sovellukset tarjoavat yrityksille henkilöstönsä kehittämiseen kustannustehokkaan 

työkalun, jota voidaan hyödyntää kunkin henkilön henkilökohtaiset tarpeet 

huomioiden yli maantieteellisten ja kulttuuristen rajojen. Digitaaliset 

valmennuspalvelut toimivat niin kustannustehokkaana korvaavana vaihtoehtona 

kuin täydentävänä palveluna muiden alan toimijoiden tarjoamille perinteisimmille 

konsultointipalveluille. Myös yksityisten henkilöiden on mahdollista hankkia 

henkilökohtaista valmennusta todella alhaisin kustannuksin, jos he eivät koe 

työnantajaorganisaationsa tarjoavan tarpeeksi mahdollisuuksia itsensä 

kouluttamiseen.  

 

Lisäksi case-yrityksen rakentama sovelluskonsepti erottuu edukseen muista 

tarjolla olevista digitaalisista palveluista panostamalla tiedon määrän sijasta 

selkeyteen, käytettävyyteen ja asiakasohjautuvuuteen. Käyttöjärjestelmiä ja 

jakelua koskevat valinnat mahdollistavat sovelluksen vaivattoman saatavuuden 

kaikkialla maailmassa ja valtaosalla käytössä olevista mobiililaitteista, minkä 

lisäksi ilmainen lataus mahdollistaa pintapuolisen tutustumisen sovellukseen 

ennen hankintapäätöksen tekemistä.  

 

Sovelluksen käyttäjät voivat myös luottaa valmennuksen laatuun, sillä yrityksellä 

on merkittävä kokemus liikkeenjohdon ja viestinnän alalta sekä lukuisia 

referenssejä toteuttamansa koulutustoiminnan tasosta. Sovelluksen kehittäjäyritys 

Qvik on puolestaan meritoitunut omalla toimialallaan ja on yksi Pohjoismaiden 

merkittävimmistä ohjelmistokehittäjistä. Näin ollen palvelun käytettävyys ja 

asiasisältö ovat korkealla tasolla, mikä on luonnollisesti merkittävä asiakasarvon 

perusta. Rekisteröity tuotemerkki, logo sekä yhtenäinen ja bisneshenkinen 
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visuaalinen ilme tekevät digitaalisen valmennuksen brändistä myös helposti 

tunnistettavan, mikä osaltaan lähentää asiakasta ja palveluntuottajaa tunnetasolla.  

 

Kuukasiperusteinen ja automaattinen laskutus on niin asiakkaalle kuin 

palveluntarjoajalle vaivaton, eikä edellytä sitoutumista pidempiaikaisiin 

projekteihin, sopimuksiin tai suuriin kertainvestointeihin. Kustannuksen suuruus 

suhteessa saadun valmennuksen määrään on myös merkittävästi perinteistä 

kasvotusten tapahtuvaa koulutusta alhaisempi.  

 

Yrityksen kilpailuetu  

 

Mobiilisovelluspohjainen valmennustyökalu kasvattaa yrityksen kasvupotentiaalia 

merkittävästi, sillä palveluntarjonta ei ole enää yhtä vahvasti sidottu yrityksen 

henkilöstön ajankäyttöön, fyysiseen läsnäoloon tai liikkuvuuteen. Näin ollen case-

yritys kykenee kasvattamaan asiakkuuksiensa määrää merkittävästi, eikä 

mahdollisten asiakasyritysten koolle, maantieteelliselle sijainnille tai toimialalle 

ole jatkossa juurikaan rajoitteita. Suurena kilpailuetuna voidaan nähdä myös 

automatisaation mahdollistama resurssien siirtäminen perustoiminnoista 

innovaatiotoimintaan: kasvotusten tapahtuvan tiedon jakamisen sijaan yritys voi 

kohdentaa aiempaa enemmän rajallisia henkilöstöresurssejansa uuden tiedon 

hankintaan sekä uusien opetusmetodien kehittämiseen.  

 

Case-yrityksen strategiasuunnittelun ketteryys sekä selkeä fokusoituminen 

henkilöstönsä ydinosaamisalueisiin mahdollistaa erottumisen kilpailijoista, jotka 

nojaavat edelleen pääsääntöisesti vahvasti perinteisiin opetusmetodeihin. Vaikka 

case-yritys on uudistamassa liiketoimintakonseptiaan perusteellisesti, se ei pyri 

haalimaan itselleen toimintoja jotka eivät kuulu sen ydinosaamiseen. Sen sijaan 

yritys pyrkii avoimen innovaation periaattein luomaan tiiviin verkostomaisen 

toimintaympäristön, jossa erinäisiä toimintoja ja resursseja voidaan ulkoistaa 

tarkoin valituille kumppaneille. Tämä tehostaa uuden liiketoimintakonseptin 

kehittämistä niin ajallisesti kuin kustannusnäkökulmasta huomattavasti, kun 

yrityksen ei tarvitse haalia osaamista ja resursseja itselleen pitkällä tähtäimellä. 
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Avoimessa vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa voi syntyä myös 

täysin uusia näkökulmia ja oppimista, kun eri alojen asiantuntijat tuodaan yhteen 

jakamaan tietoa ja jalostamaan toistensa ideoita.  

 

Myös palvelun hinnoittelu ja maksumenetelmä ovat tehokkaampia verrattuna 

perinteisiin toimintamalleihin. Suuremman kokoluokan kehitysprojektit, 

koulutustilaisuudet tai tukitoiminnot edellyttävät usein aikaa vieviä 

tarjousehdotuksia sekä sopimusneuvotteluja, kun taas case –konsepti mahdollistaa 

uusien asiakkuuksien solmimisen vaivattomasti. Tulovirtojen hajautuminen 

lukuisiin pieniin  kuukausieriin madaltaa myös yrityksen riippuvuutta 

merkittävistä suurista yritysasiakkaista sekä tasoittaa liikevaihdon heilahteluja.  

 

Kustannusnäkökulma on kilpailuedun kannalta hieman moniulotteisempi 

tarkastelun kohde, sillä projektin käynnistysvaiheessa tehdään useita investointeja 

joiden tuottama kilpailuetu realisoituu vasta pidemmällä tähtäimellä. 

Ensimmäinen tuotekehitysvaihe ja sovelluksen koekäyttö potentiaalisilla 

asiakkailla ei kuitenkaan sisällä merkittävää taloudellista riskiä Tekesin 

myöntämän rahoituksen ansiosta. Vaikka yrityksen toimintakustannukset eivät 

alene nykyisestä, case-yrityksen toiminta tehostuu verrattuna sellaisiin alan 

toimijoihin joiden palvelukapasiteetti ja sen kasvattaminen on riippuvainen 

työntekijöiden määrästä ja fyysisestä liikkuvuudesta. Koulutustoiminnan 

digitalisoinnin kautta case-yrityksen on mahdollista kasvattaa asiakkuuksiensa ja 

tulon lähteidensä määrää valtavasti ilman merkittäviä lisäyksiä 

henkilöstökustannuksiin. Näin ollen kilpailuetua tulee kustannusnäkökulmasta 

tarkastella erityisesti verrattuna muihin kasvuun tähtääviin alan toimijoihin.                                                

 

4.3 Liiketoimintamallin testaaminen käytännössä 
 

Liiketoimintamallin elinkaaritarkastelussa määritettiin mallin rakentamisen 

jälkeiseksi vaiheeksi luodun mallin toteuttaminen käytännössä sekä tarvittavien 

muutosten tekeminen saatujen tulosten pohjalta. Myös konstruktiivinen 

tutkimusote edellyttää konstruktion avulla toteutetun ratkaisun testaamista. Koska 
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kyseessä on case-yritykselle täysin uusi tapa tuottaa palveluja ja merkittävä osa 

varsinaisen palvelutuotteen arvolupauksesta perustuu uutuudelle koko toimialan 

mittakaavassa, haluttiin ensimmäinen käytännön vaihe toteuttaa demo-pohjaisena 

testiversiona varsinaisen markkinalanseerauksen sijaan.  Tämä mahdollistaa sekä 

mobiilisovelluksen rakentamisen harjoittelun pienemmässä mittakaavassa ja 

pienemmin kustannuksin että erittäin arvokkaan palautteen keräämisen 

potentiaalisilta asiakkailta ”kuluttamatta” kuitenkaan konseptin uutuusarvoa. 

Tässä luvussa on esitelty testausvaiheen sisältö pääpiirteittäin sekä sen avulla 

saadut tulokset.  

 

4.3.1 Testivaiheen esittely 
 

Liiketoimintakonseptin testausvaihe jakautui kolmeen päävaiheeseen: digitaalisen 

koulutustoiminnan brändin luomiseen, demo-version rakentamiseen sekä sen 

avulla toteutettavaan esittely- ja palautekierrokseen. Case-yrityksellä oli valmiiksi 

suunniteltuna digitaalisille valmennustuoteperheelle nimi, jonka ympärille 

rakennettiin konseptin visuaalinen ilme yhteistyössä Qvik:n kanssa. Haluttuja 

elementtejä globaaliin bisneskäyttöön  suunnatulle sovellukselle olivat erityisesti 

hillitty mustavalkoinen värimaailma sekä vakuuttavan ja ammattitaitoisen mutta 

samanaikaisesti kannustavan ja positiivisen mielikuvan luovat englanninkieliset 

keskustelurakenteet.  

 

Case-yritys kartoitti mahdollisia yhteistyökumppaneita demo-sovellusten 

teknisiksi toteuttajiksi, joista se päätyi muilta asiakkailta saamiensa suositusten ja 

vaikuttavan työhistorian pohjalta valitsemaan suomalaisen ohjelmistotalo Qvik 

Oy:n. Yhteisten suunnittelutyöpajojen pohjalta Qvik rakensi 

mobiilivalmentajaprototyypin, josta jalostettiin kaikkiaan neljä erilaista variaatiota 

erilaisiin käyttökohteisiin. Työkalujen rakentamisen jälkeen case-yritys toteutti 

varsinaisen sisällöntuotannon suunnittelemalla valmiit keskustelurakenteet ja 

siirtämällä ne demoihin.  
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Tässä vaiheessa kartoitettiin mahdollisia asiakasnäkökulmaa edustavia 

kohdehenkilöitä, joilta voitaisiin kerätä palautetta luoduista demo-versioista ja 

ideasta yleisesti. Kohdehenkilöiden valikoimisessa painotettiin kokemusta 

liikkeenjohdollisista tehtävistä yritysjohdossa, yrittäjinä tai 

yritysvalmennustoimialalta. Mukaan kyselyyn valittiin vain sellaisia henkilöitä, 

joiden kanssa oli tehty aiempaa yhteistyötä. Näin vältettiin tyypilliset 

kontaktointiongelmat, osallistumisen vastahakoisuus ja matalat vastausprosentit. 

Vastaajien voitiin odottaa tuntevan yritysvalmennustoimiala ja johtajan arjen 

haasteet sekä paneutuvan vastauksiinsa vakavasti.  

 

Lopulta case-yritys lähestyi sähköpostitse yhteensä 70:tä liikkeenjohdon 

ammattilaista Suomessa, joille kerrottiin alustavasti uudesta ideasta sekä 

tiedusteltiin kiinnostusta tutustua siihen tarkemmin. Ensisijaisesti 

kontaktihenkilöille ehdotettiin tapaamista kasvotusten, mutta mikäli tämä ei ollut 

mahdollista, annettiin vaihtoehdoksi tutustua konseptiin tätä tarkoitusta varten 

luodulla verkkosivustolla. Tavatut henkilöt saivat puolestaan omatoimisesti 

käyttää demo-sovelluksia älypuhelimella. Tapaamiset toteutettiin osittain case-

yrityksen johdon ja osittain tutkijan toimesta, mikä mahdollisti tehokkaan 

ajankäytön molemmille tahoille. Molemmille ryhmille toteutettiin lisäksi  tutkijan 

toimesta verkkopohjaiset kyselylomakkeet, joilla kerättiin mielipiteitä konseptista 

ja digitaalisuuden vaikutuksesta toimialaan yleisellä tasolla sekä kasvotusten 

tavatuilta henkilöiltä palautetta demo-sovelluksen käytettävyydestä ja 

visuaalisuudesta. Kummankin kyselylomakkeen kysymykset ja 

vastausvaihtoehdot on esitelty liitteissä 3 ja 4. 

 

4.3.2 Testivaiheen tulokset 
 

Tehtyjen yhteydenottojen kautta päästiin henkilökohtaisesti tapaamaan ja 

keräämään palautetta yhteensä 29 liikkeenjohdon ammattilaiselta, kun taas 23 

henkilöä antoi palautetta verkkosivustoon tutustumisen pohjalta. Seuraavia 

huomioita molemmille ryhmille yhteisistä kysymyksistä voidaan pitää kaikkein 

merkittävimpinä: 
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- Yhteensä 76,9% vastaajista näki digityökalujen roolin johtajien 

valmennuksessa lähitulevaisuudessa mullistavana tai tehostavana. 

- 50% vastaajista halusi päästä kokeilemaan valmista sovellusta heti, kun taas 

42,3% vastasi voivansa harkita kehittyneemmän version käyttöä. 

 

Varsinaista demo-sovellusta käyttämään päässeiltä saatiin lisäksi seuraavanlaista 

palautetta: 

 

- Yhteensä 89,7% vastaajista näki työkaluissa merkittävän tai kohtalaisen 

uutuus- ja lisäarvon johtajien kohderyhmälle. 

- 79,3% vastaajista piti virtuaalisen valmentajan kanssa käytyä 

keskustelutuokiota sopivan mittaisena ja laajuisena.  

- Kaikki käyttäjät kokivat sovelluksen käytön olevan joko hyvin helppoa tai 

melko helppoa. Lisäksi käytettävyyttä kehuttiin lähes aina haastateltavien 

kanssa käydyissä suullisissa keskusteluissa. 

- Vastaajien arviot kohderyhmänsä maksuvalmiudesta puolestaan vaihtelivat 

melkoisesti: arviot sopivasta kuukausiveloituksesta sovelluksen jatkuvalle 

käytölle olivat välillä 0 – 250 €/kk keskiarvon ollessa 49,3 €/kk. Jättämällä 

selkeät yksittäiset ääriarvot tarkastelun ulkopuolelle voidaan yleisenä 

vaihteluvälinä kuitenkin pitää 5 – 100 €/kk ja keskiarvona tällä välillä 31,2 

€/kk. 

 

Lisäksi pelkästään verkkosivustoon tutustuneilta saatiin seuraavanlaista 

palautetta: 

 

- Vain 4,55% vastaajista koki lyhyisiin henkilökohtaisiin ohjaustuokioihin 

perustuvan digitaalisen valmennustyökalun vähemmän kiinnostavaksi 

vaihtoehdoksi kuin perinteiset johtamisen valmennusmenetelmät.  

- Kaikki neljä eri käyttötilanteisiin suunniteltua työkalua herättivät tasaisesti 

kiinnostusta kohderyhmässä eikä yksikään noussut selkeästi muiden edelle. 
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Erityisesti henkilökohtaisten tapaamisten aikana saatiin määrämuotoisten 

vastausten lisäksi todella paljon uusia ideoita ja kehitysehdotuksia 

kahdenkeskeisten keskusteluiden lomassa, joita kirjoitettiin haastattelijoiden 

toimesta ylös. Käytännössä jokainen demo-sovellusta käyttämään päässyt henkilö 

toi esiin esimerkiksi sisältöä, toiminnallisuuksia tai vaihtoehtoisia 

koulutusteemoja joiden avulla sovellus kykenisi vastaamaan vielä tehokkaammin 

henkilön tai hänen organisaationsa tarpeisiin. Yleisimmin mainittuja 

kehitysehdotuksia olivat: 

 

- tiimityöskentelyn mahdollistaminen sovelluksen kautta, 

- voimakkaampi pelinomaisuus ja jonkinlainen kilpailuelementti, 

- mahdollisuus vaihtoehtoisiin vuorovaikutustapoihin (puheohjaus, 

videopuhelut), 

- sekä pääsy lisämateriaaleihin sovelluksen kautta keskustelutuokioiden 

jälkeen. 

 

Vapaamuotoisissa keskusteluissa nousi usein esiin myös joitain teemoja, joiden 

osalta koekäyttäjien näkemykset erosivat voimakkaasti toisistaan: 

  

- osa koehenkilöistä toivoi jämäkämpää ja nopeammin asiaan menevää 

keskustelua, osa puolestaan arvosti keskustelun tuttavallista ja kannustavaa 

ilmapiiriä. 

- jotkut käyttäjät kokivat virtuaalisen ja automatisoidun valmentajan etäisenä ja 

persoonattomana, kun taas toisten mielestä tällaiselle valmentajalle oli 

helpompi myöntää omia kehitystarpeita ja heikkouksia. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Työlle asetettiin erikseen käytännön ongelman ratkaisua sekä teoreettisia 

aikaansaannoksia koskevia tavoitteita, jolloin myös työn tuloksia tulee tarkastella 

useammalla eri tasolla. Seuraavaksi arvioidaankin erikseen case-yritykselle 

kehitettyä liiketoimintamallia, työn konstruktiona luotua viitekehystä sekä 

laajemmin työn teoreettista kontribuutiota. 

 

5.1 Luodun liiketoimintamallin arviointi 
 

Toteutettu demo-vaihe oli projektin kannalta erittäin merkittävä sekä antoisa. 

Palveluliiketoimintaansa digitaalisille alustoille siirtävälle yritykselle 

mobiilisovelluksen suunnittelu- ja luomisprosessi oli täysin uusi, jolloin 

pienemmässä mittakaavassa toteutettu demo-versio mahdollisti luontevasti 

uudenlaisten toimintatapojen harjoittelun sekä mahdollisten ongelmatilanteiden 

ratkaisun ilman merkittävää taloudellista painetta. Samoin se mahdollisti 

liiketoimintamallin sekä palvelukonseptin kehittämisen ketterästi saadun 

käyttäjäpalautteen pohjalta.  

 

Potentiaalisilta asiakkailta kerätty palaute vahvisti entisestään case-yrityksen 

luottamusta siihen, että digitaalisille, personoiduille ja ajankäyttöä tehostaville 

valmennustyökaluille on olemassa tarvetta ja niiden avulla voidaan kasvattaa 

asiakkaan kokemaa arvoa. Myös käyttökokemuksesta saatu palaute oli erittäin 

rohkaisevaa, joten automatisoitu vuorovaikutuksellinen keskustelurakenne 

voidaan nähdä toimivana valmennusmetodina. Johtamisen ammattilaisilta saatu 

palaute digitaalisuuden merkityksestä johtamisvalmennuksen toimialalla 

lähitulevaisuudessa oli myös vahva signaali siitä, että tulevaisuudessa 

vastaavanlaiset työkalut tulevat vääjäämättä olemaan entistä merkittävämmässä 

roolissa. Näin ollen voidaan nähdä, että suunniteltuun liiketoimintamalliin sisältyy 

suuri potentiaalinen uutuusarvo nykyisessä markkinatilanteessa, mutta toisaalta se 
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tulee realisoida pian ennen kuin muut toimijat löytävät vastaavan 

liiketoimintamahdollisuuden.  

 

Toisaalta haasteena suunnitellulle liiketoimintamallille voidaan nähdä yksittäisen 

johtajan tai organisaation yksilölliset tarpeet. Vaikka puolet käyttäjistä olivat 

kiinnostuneita jatkamaan sovelluksen käyttöä heti kokeilun jälkeen, kokivat loput 

tarvitsevansa kehittyneemmän version kokeakseen käytön mielekkääksi. Erilaiset 

tarpeet tulivat myös esiin siten, että yksikään neljästä erilaisesta työkalusta ei 

noussut selkeästi muita kiinnostavammaksi koeryhmän keskuudessa, vaan kaikille 

löytyi omat kannattajansa. Myös vapaamuotoisissa keskusteluissa nousi selkeästi 

esiin kuinka jokaisella yksittäisellä käyttäjällä oli omat tarpeensa sekä toiveensa 

siitä kuinka sovellusta voisi kehittää vastamaan paremmin juuri näihin tarpeisiin. 

Vaikka demo-vaiheen tavoitteena oli kerätä juuri näitä kehitysehdotuksia, niiden 

suuri hajonta korosti sitä kuinka haastavaa on aidosti tarjota suurille 

asiakasmassoille suunnattua yksilöityä valmennusta. Myös palvelutuotteen 

hinnoittelu tulee olemaan haastavaa, sillä hajonta koeryhmän maksuvalmiudessa 

oli suurta. Toisaalta ehdotetut kuukausihinnat olivat kautta linjan merkittävästi 

suurempia kuin etukäteen oli arvioitu, joten ainakin ylihinnoittelun uhka on pieni.  

 

Kaiken kaikkiaan demo-vaiheen kautta saadut tulokset osoittavat, että case-yritys 

on ottamassa omalla toimialallaan oikein ajoitettua ja oikean suuntaista 

kehitysaskelta kohti digitaalisuutta. Rakennettu mobiilialusta henkilökohtaisten 

valmennuspalveluiden tarjoamiseen voidaan nähdä objektiivisesti tarkasteltuna 

toimialallisena läpimurtona, joskin sen voimakas jatkokehitys on edellytys 

asiakastarpeiden tyydyttämiselle tulevaisuudessa uutuusarvon laskiessa 

lanseerauksen jälkeen. Alkuperäisen suunnitelman mukainen omatoiminen 

globaali lanseeraus sisältää tässä vaiheessa kuitenkin vielä merkittäviä riskejä 

sekä epävarmuustekijöitä.  Lanseeraus suurelle yleisölle edellyttäisi vielä 

pitkäkestoisen ja resursseja vaativan jatkokehitysvaiheen, tarjonnan huomattavan 

laajentamisen sekä merkittävät panostukset markkinointiin. Aiemmin kuitenkin 

todettiin, että konseptin sisältämä potentiaali pitäisi pystyä realisoimaan nopealla 

aikataululla. 
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Loppukäyttäjille suunnatun sovellusperheen toteuttamisen sijaan 

liiketoimintamallia päätettiinkin uudistaa siten, että palvelukonseptia tarjotaan 

hyödynnettäväksi case-yritystä selkeästi suuremman organisaation 

palvelutarjonnassa, jolla on olemassa valmiiksi lukumääräisesti merkittävät 

asiakaskontaktit sekä resurssit palvelukonseptin myyntiin ja markkinointiin. Näin 

ollen case-yrityksen näkökulmasta asiakas ei olekaan sovelluksen loppukäyttäjä, 

vaan sen lanseerauksesta vastaava erillinen toimija, jonka toiveiden mukaan 

mobiilisovellus tullaan räätälöimään. Kuvassa 14 on case-yrityksen päivitetty 

liiketoimintamalli digitaaliselle palvelutuotannolle. Näin myös tutkimuksen 

puitteissa on toteutettu kaikki liiketoimintamallin elinkaaren vaiheet (perusta, 

suunnittelu, toteutus ja muutos). 

 

 
Kuva 14. Case-yrityksen päivitetty liiketoimintamalli 

 

Päivitetystä mallista voidaan nähdä, että aiemmin case-yritykselle itselleen 

määritettyjä kilpailuetuja voidaan ”siirtää” asiakkaalle syntyväksi lisäarvoksi, kun 

tämä tarjoaa palvelun sen loppukäyttäjille. Aiempaa liiketoimintamallia voidaan 
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myös sellaisenaan hyödyntää palvelukonseptin esittelyyn ja havainnollistamiseen 

potentiaalisille asiakasorganisaatioille. Uudistettu liiketoimintamalli on  edeltävää 

yksinkertaisempi ja sisältää case-yrityksen näkökulmasta vähemmän huomioitavia 

muuttujia lähes kaikkien arvioitavien komponenttien osalta. Sen merkittävin etu 

on taloudellisen riskin pieneneminen, mutta samalla case-yritys luopuu 

mahdollisesta edelläkävijän maineesta suuren yleisön silmissä tarjotessaan 

liikeideansa muiden toimijoiden lanseerattavaksi.  

 

5.2 Luodun konstruktion toimivuus ja sovellettavuus 
 

Luotu viitekehys soveltui hyvin tarkasteltavan kehitysprojektin tueksi, ja sen 

avulla saatiin rakennettua kokonaisvaltainen ja toteuttamiskelpoinen 

liiketoimintamalli. Viitekehys ohjasi liiketoimintamallin suunnittelua 

johdonmukaisessa järjestyksessä kohdentamalla tarkastelua aina yhteen 

osakokonaisuuteen kerrallaan. Näin rakentamisvaiheessa syntyi jo selkeä 

mielikuva siitä kuinka mallia luodaan vaihe vaiheelta ja kuinka erilaiset päätökset 

ja valinnat vaikuttivat toisiinsa tämän prosessin aikana. Viitekehyksen avulla 

havainnollistettiin myös onnistuneesti ennalta valittujen arvonluonnin teemojen 

toteutuminen käytännössä, sillä mallin rakentamisen jälkeen tehtyjen valintojen 

pohjalta määräytyneet menestystekijät vastasivat hyvin valittuja teemoja. Kuvassa 

15 on havainnollistettu liiketoimintamallin rakentaminen vaiheittain.  
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Kuva 15. Liiketoimintamallin rakentamisen vaiheet  

 

Case-yrityksen oman arvion mukaan liiketoimintamallikonstruktion merkitys 

kehitysprojektissa osoittautui ratkaisevaksi: 

1. Se kykeni tässä työssä esitellyllä tavalla jäsentämään loppuasiakkaalle 

toteutettavan liiketoimintakonseptin ulottuvuudet innovatiivisella ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla. 

2. Se tunnisti ja arvioi liiketoimintamallikonstruktion pohjalta myös 

kahdeksan muuta mahdollista liiketoimintamallia, joissa sen oma rooli 

toteutusverkostossa sekä ansaintalogiikka voisivat vaihdella merkittävästi. 

3. Se tunnisti em. vertailun pohjalta tavoitteisiinsa nähden optimaalisimman 

liiketoimintamallin. 

4. Se kykeni tässä työssä esitellyllä, loppuasiakkaan palvelemiseen 

suunnitellulla liiketoimintamallilla kuvaamaan potentiaalisille 

kumppaneilleen liiketoimintamallin edut ja rakenteen. 

 

Siinä missä varsinaisen liiketoimintamallin innovatiivisuutta arvioitiin 

objektiivisesti markkinoiden ja toimialan kontekstissa, voidaan sen taustalla 

vaikuttavan konstruktion innovaatioaste määrittää puolestaan subjektiivisesti  
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rakenteen ja komponenttien uutuuden kautta. Useat viitekehyksen komponentit 

esiintyvät myös aiemmin kehitetyissä liiketoimintamalli-työkaluissa, joskin täysin 

uutena komponenttina voidaan pitää tavoitteen määrittelyä. Konstruktion 

uutuusarvo perustuukin enemmän sen rakenteeseen, joka ohjaa uudella tavalla 

mallin rakentamista vaiheittain sekä havainnollistaa asiakkaan lisäarvon ja 

yrityksen kilpailuedun muiden päätösmuuttujien seurauksena matriisimaisen 

tarkastelun kautta. Näin ollen konstruktion innovaatioastetta voidaankin kuvata 

sisällön osalta osittaiseksi mutta rakennetta merkittäväksi uudistukseksi. 

 

Vaikka tutkimuksen taustalla on vaikuttanut tavoite liiketoimintamallin 

rakentamiseksi juuri case-yritykselle, sopii luotu työkalu sovellettavaksi myös 

muille toimijoille. Koska työkalu ohjaa etsimään uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, soveltuu se hyvin niin toimintaansa aloittavalle, 

kasvumahdollisuuksia kartoittavalle kuin esimerkiksi toimialansa murroksessa 

toimintaansa uudistavalle yritykselle. Konstruktio tukee myös liiketoimintamallin 

ketterää päivittämistä, minkä todettiin olevan yksi merkittävä edellytys 

menestymiselle kilpailluilla markkinoilla. Pääkohderyhmänä voidaan nähdä 

pienemmät palvelualan yritykset, jotka keskittyvät tarjonnassaan selkeästi 

rajattujen asiakastarpeiden ja –segmenttien palvelemiseen. Näiden yritysten on 

mahdollista viitekehyksen puitteissa tunnistaa merkittävimmät asiakastarpeet ja 

kilpailijat sekä luoda markkinoille uudenlaisia ratkaisuja.  

 

Viitekehys kannustaa yrityksiä myös tunnistamaan eri vaihtoehtoja hyödyntää 

sisäisiä ja/tai ulkoisia resursseja sekä jakaa toimintoja sisäisesti tai ulkoisesti 

toteutettaviin. Siten se korostaa ekosysteemiajattelua perinteisemmän 

alihankintaketjuajattelun sijaan. Tämä soveltuu erityisesti digitaalisen ajan 

liiketoimintamallisuunnitteluun ja voi avata perinteisimmillekin yrityksille uusia 

näkökulmia. Start-up –yritykset voivat  hyödyntää viitekehystä tunnistaakseen 

erilaisia vaihtoehtoja verkostojen rakentamiseen ja oman ydinroolinsa 

valitsemiseen. Digitaalisuus ei kuitenkaan ole viitekehyksen soveltamisessa 

rajoittava tekijä, vaan se soveltuu yhtä lailla myös perinteisempiin 

palveluntarjonnan malleihin. Kehitetty viitekehys ei siis itsessään edellytä 
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digitaalisuutta, vaan se ennemminkin mahdollistaa ja tukee sitä yrityksille joiden 

toimintaedellytykset tulevat olemaan jatkuvasti enemmän digitalisaatiosta 

riippuvaisia.  

 

Työkalu on siirrettävissä myös teollisuuden toimijoiden sekä kulutushyödykkeitä 

valmistavien yritysten käyttöön, mutta se edellyttää hyvin rajattua 

tuotevalikoimaa sekä painotuksen siirtämistä ansaintalogiikasta kohti tarkempaa 

resurssien ja toimintojen määrittelyä. Sen sijaan useita eri asiakassegmenttejä 

palvelevia ja monimuotoisen tarjooman omaavia suurempia yrityksiä työkalu ei 

palvele kovin tehokkaasti, sillä sen puitteissa tulisi määrittä samanaikaisesti useita 

erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia, ratkaisuja ja niiden toteutustapoja, mikä 

tekisi mallin rakentamisesta työkalun avulla hyvin monimutkaista.  

 

5.3 Tutkimuksen arviointi esitellyn teoriatiedon kontekstissa  
 

Tutkimuksen alussa kerätty teoriatieto tuki konstruktion rakentamista, 

soveltamista sekä testaamista hyvin, jolloin empiirisessä osiossa kyettiin 

linkittämään tehtyjä valintoja ja huomioita tähän aiemmin kerättyyn tietoon. 

Teoria-aineistoon ei myöskään päätynyt yhtään selkeää kokonaisuutta johon ei 

olisi viitattu tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa.  

 

Työn merkittävimpänä teoreettisena kontribuutiona voidaan pitää luotua 

liiketoimintamallin rakentamisen työkalua, joka pohjautuu olemassa oleviin 

menetelmiin mutta on kehitetty vastaamaan vielä tehokkaammin 

liiketoimintamallin tärkeimpiin tehtäviin ja sen taustalla vaikuttaviin tavoitteisiin. 

Työkalun matriisimainen rakenne mahdollistaa täysin uudenlaisen tavan 

hahmottaa eri komponenttien keskinäisiä vaikutussuhteita, mikä on ollut yksi 

merkittävimmistä puutteista olemassa olevissa liiketoimintamallityökaluissa. 

Ennen kaikkea työkalu tukee niiden tekijöiden havaitsemista, arviointia ja 

kehittämistä, jotka parantavat asiakkaiden arvokokemusta sekä mahdollistavat 

toimijan erottumisen kilpailijoistaan. Rakenne tehostaa työkalun käytettävyyttä 

myös liiketoimintamallin luomisen jälkeen jatkuvasti hyödynnettävänä 
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seurantatyökaluna. Tämä puolestaan mahdollistaa liiketoimintamallin ketterän 

päivittämisen, kun malliin tehtävien muutosten mahdollisia vaikutuksia yrityksen 

tulevaan menestykseen voidaan arvioida reaaliaikaisesti. Lisäksi ratkaisu huomioi  

reaalimaailman toimintaympäristön, joka tällä hetkellä on käytännössä kaikilla 

liiketoiminnan aloilla digitalisaation aiheuttamassa kiihtyvässä muutostilassa.  

 

Luodun mallin päivittämisen yhteydessä havaittiin myös, että loppukäyttäjälle 

suunnatun palvelutuotteen ympärille rakennettu alkuperäinen malli antoi paljon 

työkaluja uudistetun mallin rakentamiselle, jossa palvelukonsepti tarjotaan muille 

palveluntarjoajille lanseerattavaksi. Voidaankin todeta, että liiketoimintamalli on 

hyödyllistä toteuttaa aina ensin palvelun tai tuotteen loppukäyttäjän 

näkökulmasta, vaikka varsinainen asiakas olisi joku muu toimija verkostossa. 

Voidaan jopa väittää, että erityisesti digitaalista liiketoimintaa suunniteltaessa 

olisi hyödyllistä mahdollistaa lopullisen liiketoimintamallin valinnan tekeminen 

vasta myöhemmässä vaiheessa, kun näkemys viitekehyksen eri kohdista on 

täsmentynyt. Näin valmisteluvaiheet, jotka mahdollistavat useamman 

liiketoimintamallivaihtoehdon, voivat osoittautua erityisen arvokkaiksi. 

 

Konstruktion kautta voidaan tehdä myös täydentäviä päätelmiä nykyiseen 

teoriaan. Liiketoimintamallit on perinteisesti luokiteltu taloudelliseen, 

toiminnalliseen ja strategiseen kategoriaan, jotka kuvaavat tutkijoiden vaihtelevia 

näkemyksiä liiketoimintamallin tarkastelun vaadittavasta laajuudesta. Kun tätä 

luokittelua verrataan luotuun konstruktioon, voidaan todeta että taloudellinen 

näkökulma rajaa tarkastelun vain ansaintalogiikkaan, kun taas toiminnallinen 

tarkastelu huomioi myös liiketoiminnan perustana olevat toiminnot ja resurssit. 

Kuitenkin vasta strategisella tasolla tarkasteltavaksi tulevat myös toiminnan 

taustalla vaikuttavat tavoitteet, tunnistetut asiakastarpeet ja kilpailijat sekä 

menestyksen mahdollistavat tekijät.  Näin ollen luokittelua voidaan täydentää 

siten että taloudellisella tasolla määritetään yrityksen toimintaedellytykset, 

toiminnallisella tasolla toimintatavat sekä strategisella tasolla edellytykset 

menestyä markkinoilla. Voidaankin väittää, että liiketoimintamalleja tulisi 

lähtökohtaisesti tarkastella aina strategisella tasolla pyrittäessä luomaan 
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menestyksekästä liiketoimintaa, sillä alempien tasojen tarkastelu ei mahdollista 

tätä kuin sattuman kautta.  

 

Konstruktion rakentamisen yhteydessä tuotiin esiin myös menestystekijöiden ja 

ennen liiketoimintamallien rakentamista valittavien suunnitteluteemojen yhteys. 

Konstruktiossa tämä pätee siten, että valittujen teemojen tulee ohjata kunkin 

komponentin kohdalla tehtäviä valintoja. Menestystekijät –komponentit 

puolestaan havainnollistavat sitä, kuinka hyvin tässä on onnistuttu. Mikäli 

tehtyjen päätösten pohjalta arvioidut menestystekijät eivät ilmennä valittuja 

suunnitteluteemoja, tulee joko mallin sisältö tai valitut teemat määrittää uudelleen. 

 

Tutkimuksesta voidaan tunnistaa myös teoriaa tukevaa kontribuutiota. 

Esimerkiksi digitaalisessa muodossa tarjottavien palveluiden hinnoittelun vaikeus 

on havaittavissa toteutetun kyselytutkimuksen tuloksissa, jotka vaihtelivat 

maksuvalmiuden osalta selkeämmin kuin minkään muun kartoitetun aiheen 

kohdalla. Puolestaan automatisoinnin innovaatiokyvykkyyttä kiihdyttävä vaikutus 

on havaittavissa käytännössä case-yrityksen toiminnassa, sillä yrityksen on 

kehitetyn mobiilisovelluksen myötä mahdollista  fokusoitua jatkossa kasvotusten 

tapahtuvan tiedon siirron sijasta jaettavan tiedon jalostamiseen ja uusien 

tehokkaampien opetusmenetelmien kehittämiseen. 

 

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde olisi luodun konstruktion 

hyödyntäminen toimialoiltaan, markkina-alueiltaan sekä liiketoiminnan elinkaaren 

vaiheiltaan heterogeenisten toimijoiden toimesta, jolloin voidaan tehdä vertailevaa 

tutkimusta työkalun sovellettavuudesta. Lisäksi voitaisiin toteuttaa vertailua 

muihin olemassa oleviin työkaluihin ja viitekehyksiin luomalla ja päivittämällä 

saman toimijan toimesta liiketoimintamalleja rinnakkain eri työkaluilla, jolloin 

voidaan saada vahvistavaa tai kumoavaa dataa väitteelle kehitetyn työkalun 

tehostavasta vaikutuksesta. Työkalussa voidaan kokeilla myös vaihtoehtoisia 

arvonluonnin teemoja, jolloin menestystekijöitä kuvaavat komponentit tulisi 

määrittää uudelleen. Tämän kautta työkalun sovellettavuutta saataisiin 

mahdollisesti parannettua yhä erilaisempien toimijoiden käyttöön. 
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6 YHTEENVETO 
 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää liikkeenjohdon valmennusalalla 

toimivalle kotimaiselle yritykselle innovatiivinen ja kilpailukykyinen 

liiketoimintamalli, jossa valmennuspalveluita toteutettaisiin ja tarjottaisiin 

digitaalisessa muodossa. Tämän päätutkimusongelman osatavoitteiksi valittiin 

liiketoimintamallin luonteen ja rakenteen määrittäminen, sen innovatiivisuuden ja 

kilpailukykyvaikutuksen arviointi sekä digitalisaation aiheuttamien 

erityispiirteiden huomiointi. Koska työ perustui reaalimaailman toimijalla 

ilmenneen ongelman ratkaisemiseen, valikoitui tutkimusotteeksi konstruktiivinen 

tutkimusote. Tässä menetelmässä luodaan teoriatietoon pohjautuen innovatiivinen 

ja yleistettävissä oleva ratkaisu, jota testataan käytännössä sekä arvioidaan tämän 

pohjalta tuotettua tieteellistä kontribuutiota. Valittu metodi osoittautui ongelman 

ratkaisemisen kannalta erittäin toimivaksi, sillä metodille omainen vaiheittainen 

eteneminen teoriasta käytäntöön ja takaisin teoreettiseen tarkasteluun jäsenteli 

tutkimustyön etenemistä erittäin hyvin. 

 

Konkreettisen kehitystyön tueksi haluttiin muodostaa teoreettinen pohja, joka 

rajoittuu liiketoimintamallien tutkimukseen mutta käsittelee aihetta monipuolisesti 

ja määritettyjen tutkimusongelmien ratkaisemista palvellen. Materiaalin koostui 

pääosin 2000-luvulla julkaistuista tieteellisistä artikkeleista, joista jokaiseen 

perehdyttiin huolella. Materiaalin pohjalta saatiin luotua jäsennelty kokonaisuus, 

jossa edetään yleisemmän tason määrittelystä yksityiskohtaisempaan  

liiketoimintamallin elinkaari-, rakenne- ja innovaatiotarkasteluun. Lisäksi 

materiaalin pohjalta kyettiin havainnoimaan joitain tutkimusaukkoja, kuten 

liiketoimintamallin eri osien välisten suhteiden määrittely, joita haluttiin myös 

täydentää konkreettista ratkaisua luodessa. Lopuksi esiteltiin olemassa olevia 

vaihtoehtoisia viitekehyksiä liiketoimintamallin rakentamiseen, joissa 

tunnistettuja puutteita haluttiin täydentää luotavassa ratkaisussa. 
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Työn empiirisessä osassa innovoitiin ensin uudenlainen viitekehystyökalu 

määrittäen ensin viitekehyksen rakennuskomponentit  ja tämän jälkeen yhdistäen 

nämä johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Konstruktion rakentamiselle ei asetettu 

suoria rajoitteita tai selkeitä suuntaviivoja case-yrityksen toimesta, vaan työvaihe 

perustui enemmän tutkijan omaan luovuuteen. Viitekehyksen erityispiirteinä 

voidaan pitää sen matriisimaista rakennetta sekä sen mahdollistamaa 

kilpailukyky- ja asiakasarvovaikutusten arviointia,  jollaista ei ole aiemmin ollut 

mahdollista tehdä olemassa olevien viitekehyksien puitteissa.  

 

Seuraavaksi luotua työkalua hyödynnettiin rakentamalla case-yritykselle heidän 

tarpeidensa mukainen liiketoimintamalli täydentämällä yhdessä case-yrityksen 

johdon kanssa jokainen viitekehyksen kohta yksi kerrallaan. Lopputuloksena 

syntynyt malli perustui mobiilisovellukseen, jonka kautta kyetään tarjoamaan 

henkilökohtaista sekä täysin automatisoitua johtamisvalmennusta tiiviiden 

keskustelutuokioiden muodossa. Mallissa case-yritys vastaisi sovelluksen 

sisällöntuotannosta sekä kaupallistamisesta, kun taas sovelluksen tekninen 

toteutus sekä immateriaalioikeuksien hallinta olisi ulkoistettu erilliselle toimijalle. 

Mallin ansaintalogiikka muodostuisi organisaatiokohtaisista laskutuksista sekä 

henkilökohtaisista kuukausiveloituksista, joiden suuruusluokka tulisi olemaan 

muutaman euron luokkaa. Mobiilisovellus tarjoaisin asiakaskohderyhmälleen 

merkittävän uutuus- sekä kustannustehokkuusarvon, kun taas case-yritykselle se 

mahdollistaisi kansainvälisen kasvun sekä oman toimialansa digitaalisen 

kehityksen ennakoinnin. 

 

Liiketoimintamallia testattiin käytännössä toteuttamalla sovelluksista neljään eri 

käyttötarpeeseen räätälöityä demo-sovellusta, joiden käyttökokemuksista ja 

kehitystarpeista kerättiin palautetta yli 50:ltä potentiaaliseen asiakasryhmään 

kuuluvalta toimijalta. Palautteen kerääminen toteutettiin tutkijan suunnittelemien 

kyselylomakkeiden avulla tarjoamalla sovellus kokeiltavaksi joko kasvotusten tai 

esittelemällä liikeideaa verkkosivuston kautta. Kerätyn palautteen perusteella 

todettiin rakennetun sovelluksen vastaavan olemassa oleviin asiakastarpeisiin, 

mutta esiin nousi myös useita kehityskohteita jotka tulisi huomioida ennen 
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palvelun varsinaista lanseerausta. Tämä tulisi toteuttaa myös tehokkaalla 

aikataululla palvelun uutuusarvon säilyttämiseksi.  

 

Työn johtopäätökset jaoteltiin kolmelle eri tasolle, joissa arvioitiin ensin case-

yritykselle luotua mallia, tämän jälkeen kehitetyn viitekehyksen soveltuvuutta 

liiketoimintamallien rakentamiseen sekä lopuksi koko työn teoreettista 

kontribuutiota. Testivaiheen perusteella päädyttiin muokkaamaan 

liiketoimintamallia siten, että liikeidea tarjotaan lanseerattavaksi suuremmalle 

toimijalle, jolloin case-yritys voi vielä tehokkaammin keskittyä omaan 

ydinosaamiseensa organisoimalla asiakasorganisaation tarpeiden mukaan 

räätälöidyn mobiilisovelluksen rakentamisen sekä tuottamalla sisällön tähän 

sovellukseen. Näin ollen uutta mallia ohjasi voimakkaasti yhteistyön ja eri 

toimijoiden välisen tiedonjaon hyötyjä korostava ekosysteemiajattelu, joskin case-

yritys asemoi itsensä erilleen palvelun loppukäyttäjistä. 

 

Viitekehys koettiin case-yrityksen näkökulmasta toimivaksi sekä ennen kaikkea 

uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia avaavaksi, jolloin sillä oli ratkaiseva 

vaikutus lopullisen liiketoimintamallin luomisessa. Yleisellä tasolla viitekehyksen 

arvioitiin olevan sovellettavissa erityisesti pienempien start-up palveluyritysten 

käyttöön niin uuden liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa kuin sen 

uudistamisessa. Viitekehystä pidettiin myös työn tärkeimpänä teoreettisena 

aikaansaannoksena, sillä se täydentää tunnistettuja tutkimusaukkoja ja puutteita 

olemassa olevissa viitekehyksissä. Lisäksi esitettiin uutena näkemyksenä, että 

yritykselle on hyödyllistä suunnitella sekä mahdollisilta osin valmistella useita 

vaihtoehtoisia liiketoimintamallireittejä jättäen lopullinen valinta mahdollisimman 

myöhäiseen vaiheeseen. Loppukäyttäjän näkökulmasta rakennettu 

liiketoimintamalli koettiin kuitenkin kaikkein hyödyllisimmäksi konseptin 

viestinnän sekä jatkojalostamisen kannalta. Lopuksi todettiin vielä, että 

potentiaalisena jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista toteuttaa vertailua 

kehitetyn ja ylisesti hyödynnettyjen viitekehyksien välillä niiden käytännön 

soveltuvuudesta hyvinkin erilaisten toimijoiden käyttöön, jolloin voitaisiin 

arvioida kehitetyn konstruktion arvoa objektiivisemmin ja monipuolisemmin. 
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Liite 1. Liiketoimintamallin viitekehyksien vertailu. 

 

Lihavoituna viitekehyksen pääelementit ja alla kunkin elementin alakomponentit. 

 

Osterwalder & 
Pigneur 2010 (+ 
Kajanus et al. 
2014) 

Morris et al. (2005) Johnson et al. 
(2008)  

Ghezzi (2012) Krumeich et al. 
(2015) 

Tarjooma Arvonluonti Arvolupaus Arvolupaus Arvotarjooma 
- Arvolupaus 
(- Yrityksen 
ratkaisu) 
(- Kilpailijat) 

- Toiminnan luonne 
- Tarjooma 
- Jakelu ja tarjonta 
- Positio 
arvoverkostossa 

- Tarjooma 
- Yrityksen 
tehtävä 
- Kohdeasiakas 

- Tarjooma  
- Positio 
- Resurssit ja 
osaaminen 
- Alusta ja 
lisäpalvelut (e-
liiketoiminta) 

- Arvolupaus 
- Tuote- / 
palvelutarjooma 
- Kilpailuetu 
- Kilpailija-analyysi 

Infrastruktuuri Osaaminen Avainresurssit Arvoverkosto Arvonluonti 
- Avaintoiminnot 
- Avainresurssit 
- Avainkumppanit 

- Avaintoiminnot 
- Verkostot 

- Henkilöstö 
- Teknologiat ja 
välineet 
- Tieto 
- Kanavat 
- Kumppanuudet 
- Brändi 

- Vertikaalinen 
integraatio 
(sisäiset vs. 
ulkoiset 
toiminnot) 
- Asiakkuus-
suhteet (suorat 
vs. välilliset) 

- Toiminnot ja 
prosessit 
- Resurssit 
- Osaaminen 
- Organisaation 
rakenne 

Asiakkaat Arvon kohde Avainprosessit - Arvon realisointi 
- Asiakassegmentit 
- Asiakassuhteet 
- Palvelu- ja 
jakelukanavat 
(- Asiakastarve) 

- Asiakassegmentit 
- Asiakassuhteet 
- Markkina-alue 
- Asiakkaan positio 
arvoverkostossa 

- Prosessit 
- Säännöt ja 
mittarit 
- Yleiset 
toimintanormit 

 - Asiakas- ja 
markkinasegmentit 
- Asiakassuhteet 
- Palvelu- ja 
jakelukanavat 

Talous Talous Tuottologiikka Talous Talous 
- Tulovirrat 
- Kustannusrakenne 

- Liikevaihto 
- Hinnoittelu 
- Kate 
- Omavaraisuusaste 
- Volyymi 
 

- Ansaintamalli 
- Kustannukset 
- Kate 
- Resurssien 
kiertonopeus 

- Liikevaihto 
- Kustannukset 

- Liikevaihto 
- Kustannukset 
- Rahoitus 
- Hinnoittelu 
- Rahoituksen ja 
tuoton jakaminen 

 Kilpailu   Yhteistyö 
 - Kilpailuedun lähde 

- Markkinapositio 
  - Rakenne ja positio 

- Koordinointi 
- Kumppaneiden 
luonne 

 Tavoitteet    
 - Tulevaisuuden 

tavoite  
   

 

 



    

	   	   	  

Liite 2. Markkinoilla olevia digitaalisia johtamisvalmennuksen työkaluja. 

 

 

Sovellus Kuvaus Linkki 
Bizmind Henkilökohtainen B2B-myynnin 

valmentaja, joka pohjautuu sovelluksen 
tarjoamiin ohjeisiin ja oppimiseen käyttäjän 
omien kokemuksien kautta 

http://www.bizmind.com 

LeaderAmp Seuranta- ja vuorovaikutusyökalu 
liikkeenjohdon valmentajille sekä 
valmennustyökalu johtajille. Edellyttää 
osittain valmentajan reaaliaikaista läsnäoloa  

http://www.leaderamp.com 

Coach.me Digitaalinen alusta käyttäjän ja valmentajan 
väliselle viestien vaihdolle. Edellyttää 
valmentajan reaaliaikaista läsnäoloa. 

https://www.coach.me/lea
dership 

coachByapp 
Leadership 

Työkalu organisaation jäsenten profilointiin 
ja oikeiden johtamistyylien määrittämiseen 
kullekin alaiselle 

http://lead.coachbyapp.co
m 

MyDailyCoach Yksinkertainen sovellus, johon ilmestyy 
päivittäin ohje, mietelause, tehtävä tai 
kysymys käyttäjälle. Ei vuorovaikutusta tai 
toiminnallisuutta. 

http://workmatters.com/m
ydailycoach/ 

The Image of 
Leadership 

Päivittäisiä vinkkejä ja menetelmiä 
johtamistaitojen kehittämiseen, lisäksi listoja 
johtamista käsittelevästä kirjallisuudesta. 

http://theimageofleadershi
p.com/app/ 

 

 

 



    

	   	   	  

Liite 3. Kyselylomake demo-version koekäyttäjälle. 

 

Käytettävyys 

 

1. Kuinka helppoa sovellusta oli käyttää? 

- hyvin helppoa, melko helppoa, 1-2 pulmakohtaa, melko hankalaa, hyvin 

hankalaa 

 

2. Kuinka sopiva oli keskustelutuokion laajuus ja kesto? 

- liian pitkä/laaja, hieman pitkä, sopiva, hieman lyhyt, liian lyhyt/suppea 

 

Ilme ja vaikutelma  

 

3. Kuinka visuaalinen ilme tukee sovelluksen käyttötarkoitusta ja -kokemusta? 

- vie huomion sovelluksen käytöstä, heikentää käyttökokemusta, ei erityistä 

vaikutusta käyttökokemukseen, tukee käyttökokemusta, vahvistaa 

käyttökokemusta. 

 

4. Millä kolmella adjektiivilla kuvailisit sovelluksen yleisvaikutelmaa? 

 

Hyöty ja lisäarvo 

 

5. Kuinka hyödylliseltä keskustelutuokio vaikutti? 

- hyvin hyödyllinen, melko hyödyllinen, ehkä hyötyä muille käyttäjille, melko 

hyödytön, hyödytön 

 

6. Millaiseksi arvioit kokeilemasi työkalun lisäarvon johtajien kohderyhmälle? 

- merkittävä uutuus- ja lisäarvo, kohtalainen uutuus- ja lisäarvo, vaatimaton 

lisäarvo mutta uutuusarvonsa vuoksi kiinnostava, vähäinen uutuus- ja lisäarvo, ei 

lisä- eikä uutuusarvoa   

       

(jatkuu)



    

	   	   	  

(liite 3 jatkoa) 

 

Loppuarvio 

 

7. Millaisena näet digityökalujen roolin johtajien valmentamisessa lähivuosina?  

- syrjäyttävä, mullistava, tehostava, täydentävä, tarpeellinen, marginaalinen  

 

8. Kuinka kiinnostavaksi demon pohjalta koet työkalun käyttöönottoon?   

- tekisi mieli jatkaa käyttöä saman tien, voisin harkita kehittyneemmän version 

käyttöä, ei kiinnosta itseäni mutta voisi soveltua työyhteisölleni, voi olla käyttöä 

muissa organisaatioissa, en näe merkittävää käyttöpotentiaalia 

 

9. Paljonko arvioit kaltaisesi kohderyhmän olevan valmis maksamaan työkalun käytöstä? 

(€/kk) 

 

10. Vapaa sana (kommentteja, palautetta, kehitysehdotuksia, tarkennuksia tai lisäyksiä 

edellä annettuihin vastauksiin) 

 



    

	   	   	  

Liite 4. Kyselylomake esittelyverkkosivuun tutustuneille. 

 

1. Miltä lyhyisiin henkilökohtaisiin ohjaustuokioihin pohjautuva valmennustyökalu 

vaikuttaa verrattuna perinteiseen johtamiskoulutustarjontaan? 

- huomattavasti kiinnostavampi vaihtoehto, kiinnostavampi vaihtoehto, 

täydentävät toisiaan, vähemmän kiinnostava vaihtoehto, ei lainkaan kiinnostava 

vaihtoehto 

 

2. Kuinka kiinnostavaksi lyhyen esittelyn pohjalta näet työkalujen käyttöönottoon?   

- tekisi mieli päästä kokeilemaan saman tien, voisin harkita käyttöönottoa 

tarkemman tutustumisen jälkeen, ei kiinnosta itseäni mutta voisi soveltua 

työyhteisölleni, voi olla käyttöä muissa organisaatioissa, en näe merkittävää 

käyttöpotentiaalia 

 

3. Ensivaikutelman perusteella kiinnostavimmalta työkalulta omaan käyttööni vaikuttaa: 

 

4. Ensivaikutelman perusteella kiinnostavimmalta työkalulta työyhteisöni käyttöön 

vaikuttaa: 

 

5. Ensivaikutelman perusteella kiinnostavimmalta työkalulta kaltaisteni 

johtajien/yrittäjien käyttöön vaikuttaa:  

 

6. Millä kolmella adjektiivilla kuvailisit sovelluksista saamaasi ensivaikutelmaa? 

 

7. Millaisena näet digityökalujen roolin johtajien valmentamisessa lähivuosina?  

- syrjäyttävä, mullistava, tehostava, täydentävä, tarpeellinen, marginaalinen 

 

8. Vapaa sana (kommentteja, palautetta, kehitysehdotuksia, tarkennuksia tai lisäyksiä edellä 

annettuihin vastauksiin) 

 

 


