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1. JOHDANTO
Työkirja sisältää neljä osaa, joiden kaikkien tavoite on aktivoida pohtimaan markkinoille menemisen
strategiaa epävarmassa toimintaympäristössä, jossa tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Tämän tavoitteen
saavuttamiseksi, työkirjassa on nostettu liiketoimintamallien todentamisessa itse oppiminen /
reflektointi, sekä liiketoimintamallin kanvas työkaluna, keskeiseen rooliin. Todentamisessa painottuu
uuden tiedon luomisen rooli, mitä testautetaan kokeiluttamalla liiketoimintamallin oletuksia, valitulla
markkinakentällä. Työkirjan neljä osaa liittyvät samaan kattoteemaan eli liiketoiminnan uudistamiseen,
mutta kunkin osion tehtävät voi tehdä itsenäisesti, toisistaan riippumattomasti. Eri osat ja niiden
sisältämät tehtävät tarjoavat kattoteemaan omat tulokulmansa.
Työkirjan ensimmäisessä osassa painotetaan nopean ja kokeilevan kehittämisen merkitystä uutta
liiketoimintaa ja uusia markkinoita luotaessa. Innovaattoreille ja liiketoiminnankehittäjille tulee matkan
varrella väistämättä vastaan erilaisia tietotarpeita, joihin tulisi löytää vastauksia mahdollisimman
resurssiedullisesti, on sitten kyse ajasta, rahasta tai muusta resurssista. Oleellista kokonaisuudessa, on
päästä alussa riittävän luotettavan (itselle) uuden tiedon tasolle. Tässä osassa tehtävänä on valita oman
organisaation toiminnasta joku tuote- tai palveluidea, joka sisältää huomattavaa epävarmuutta
kysynnän ja/tai tarjonnan suhteen. Tämän jälkeen pohditaan, mistä asioista tulisi erityisesti saada
lisätietoa epävarmuuden vähentämiseksi, ja minkälaisilla kokeiluilla tätä tietoa olisi mahdollista hankkia.
Lähtökohdaksi tehtävässä esitetään käytännönläheinen esimerkki naisten vaatteiden vuokrausyrityksen,
Rent the Runwayn, liiketoiminnan syntymistä nopeasti ja kokeilevasti kehittäen.
Työkirjan toisessa osassa keskitytään uusien liiketoimintamallien todentamiseen. Tässä osiossa esitetään
esimerkkinä muutamia avaintyökaluja ja -filosofioita, joita voi hyödyntää liiketoimintamallin
todentamisessa. Tämä on työkirjan ”teoreettisin” osio sisältäen taustatietoa markkinoille menemisen
strategiasta liiketoimintamallin kokeiluttamisen kautta. Tämä valinta tehtiin siksi, että yleisesti ottaen
liiketoimintamallien luomisesta löytyy kyllä runsaasti tietoa, mutta liiketoimintamallien todentamisesta
sitä vastoin huomattavasti vähemmän. Tehtävänä tässä osassa on tehdä oma suunnitelma, kuinka voisi
lähteä kokreettisesti todentamaan uutta liiketoimintamallia.
Työkirjan kolmannessa osassa keskitytään asiakkaiden auttamiseen, heidän ongelmien ja tarpeiden
määrittelemisen osa-alueella. Tällaiselle avulle on yleensä tarvetta silloin, kun kysyntä- ja
tarjontamarkkinat ovat vielä kypsymättömiä. Tehtävänä on pohtia, millaisia jäsentymättömiä ongelmia
ja tarpeita organisaation omilla asiakkailla on, ja kuinka asiakkaita voisi auttaa tällaisessa tilanteessa.
Voisiko auttamisesta luoda jopa uuden erottuvan liiketoimintamallin – tai voisiko auttaminen toimia
organisaatiosi innovaatio- ja kehitystoiminnan tukena? Konkreettisemmin, lyhyemmän tähtäimen
tarvetiedon osalta, voisiko tarpeen määrittelyn kautta syntyä niin määrite tarpeelle, että oma
työkalupalettinne ja verkostonne tarjoama on lähialueilla ainoa apuverkko, joka pystyy vastaamaan juuri
halutunkaltaisesti, yhdessä muotoutuneeseen tarpeeseen?
Työkirjan neljäs osa tarkastelee liiketoimintamallien todentamista johtamisen näkökulmasta. Tässä
osassa otetaan kantaa erityisesti siihen, että milloin on hyvä jatkaa innovoinnissa sinnikkäästi valittuun
suuntaan ja milloin taas tulisi tehdä käännös kohti uutta suuntaa. Tämä on radikaalissa

innovaatiotoiminnassa yksi suurimpia johtamishaasteita. 2-osan tapaan myös tässä osassa on melko
paljon tausta-aineistoa aihealueen ollessa usein heikommin tunnettua. Tehtävänä on miettiä, kuinka
käännöksiä on johdettu omassa organisaatiossa tähän asti ja mitä oppeja käännösten johtamisesta voisi
viedä jatkossa käytäntöön omaan innovaatiotoimintaan.
Työkirjan sisällöt perustuvat kirjoittajien kokemusperäiseen tietoon ja aihealueisiin liittyviin raportteihin,
selvityksiin ja analyyseihin (Happonen & Salmela, 2010; Salmela & al., 2013), teknologien kaupallisen
soveltamisen että kulujen (Salmela & al., 2007; Happonen & al., 2008; Piili & al., 2015) mahdollisuuksien
tutkimuksiin, liiketoiminnan vaikutuksien tutkimiseen osana yrityksen toimintakulttuurin vaikutuksia
(Santti & al., 2017) ja teollisuuden kanssa vahvassa yhteistyössä tehtyihin kokeiluihin (Rantala &
Happonen, 2012; Hirvimäki & al., 2013; Piili & al., 2013; Happonen & al., 2015; Happonen & Minashkina,
2018), TKI yhteistyöhön (Hietajärvi & al., 2009; Salmela & al., 2011; Salmela et al., 2012; Eskelinen & al.,
2017; Minashkina & Happonen, 2018; Happonen & Minashkina, 2019), sekä yhteisöllisyyden ja
verkostoitumisen (Airola et al., 2011; Salmela & Happonen, 2011; Salmela & Happonen, 2012) kautta
syntyvien uusien toimintamahdollisuuksien tutkimuksiin (Palacin & al., 2019). Lisäksi työssä on
hyödynnetty Furrin ja Dyerin (2014) kirjaa ”Innovator´s method” ja Osterwalderin työtä Business Model
Innovationin ja Canvasin (Günzel & Holm, 2013) parissa (Osterwalder & Pigneur, 2010).

2. OSA 1 – KOKEILEMISEN KULTTUURI OSAKSI ORGANISAATOSI
TOIMINTAA
Tehtävä:
• Aloita ajatusten juoksuttaminen lukemalla ensiksi alla oleva innovaatiotarina: Rent the Runway
• Valitse aluksi innovoitava tuote, palvelu, toimintamalli tms., johon liittyy huomattavaa
kysynnän ja/tai tarjonnan epävarmuutta. Ja pohdi sen jälkeen, miten voisit hyödyntää tarinan
oppeja oman organisaatiosi toiminnassa.
• Mieti seuraavaksi, mistä asioista pitäisi erityisesti saada lisätietoa epävarmuuden
vähentämiseksi. Mitkä olisivat lähtökohtaiset arvauksesi tai oletuksesi näihin asioihin? Ja
kuinka voisit kokeiluttaa oletuksiasi mahdollisimman nopeasti ja edullisesti?
• Keitä tarvitsisit mukaan kokeilujen toteuttamiseksi ja mitkä olisivat heidän tehtävänsä
kokeiluissa ja niistä oppimisessa?

Case: Naisten vaatteiden vuokrausyritys, Rent the Runway, syntyi nopealla
kokeilevalla kehittämisellä
Kaikki lähti liikkeelle siitä, kun Harvard-opiskelija Jenn Hyman havaitsi siskonsa tuskailevan päätöksessä,
että mitä hän pukisi päälleen tuleviin häihin. Hän olisi halunnut ostaa $ 1 500 Marchesan puvun, mutta
se tuntui kertakäyttöön liian kalliilta. Hän halusi kuitenkin pukea päälleen jotain erikoista, koska kuvat
tulisivat nopeasti näkyville mm. Facebookiin. Tämän tyylinen ajattelu on melko yleistä nuorten
muotitietoisten naisten keskuudessa. He haluavat olla jollain tavalla erikoisia, itseensä luottavia ja
haluttavia. Tästä syntyi Hymanille oivallus: voisiko tällaisille naisille vuokrata vaatteita erikoistapahtumia
varten. Havainto siskon käyttäytymisestä sekä tietämys potentiaalisesta kohderyhmästä olivat avaimena
tämän isoja mahdollisuuksia sisältävän bisnesidean syntymisessä.
Mutta mikä olisi Hymanin seuraava siirto? Suurin osa ehdottaisi, että tee liiketoimintasuunnitelma:
kirjoita sinne tunnistettu asiakastarve, kuvaa tuote ja palvelu, mieti hinnoittelu sekä arvioi markkinoiden
koko, tulot, tuotot ja kustannukset. Myös Hyman sai vastaavan ehdotuksen, mutta hän ei tarttunut
siihen. Sen sijaan hän teki luokkakaverinsa kanssa kokeilun, jonka avulla he pyrkivät saamaan vastauksia
kahteen kysymykseen:
•
•

Vuokraisivatko keski- ja yläluokan nuoret naiset pukuja, jos ne saisi 1/10 puvun hinnasta?
Palauttaisivatko vuokraajat puvut hyvässä kunnossa?

Kaverukset lainasivat tai ostivat 130 design-pukua (esim. Calvin Klein) ja kokeilivat vuokrata niitä
Harvard-kampuksella. He mainostivat palvelua kampuksella ja vuokrasivat tilan, jonne he kutsuivat
naisia katsomaan, sovittamaan ja vuokraamaan pukuja. 140 paikalle tulleesta naisesta 35 % (53
henkilöä) vuokrasi puvun. 51 heistä palautti puvun hyvässä kunnossa. Loput kaksi pukuakin olivat
helposti korjattavissa. Kokeilu tuotti siis vastauksia molempiin asetettuihin kysymyksiin vähentäen siten
epävarmuutta.

Seuraava kaksikon asettama kysymys oli, että vuokraisivatko naiset puvut myös sovittamatta niitä.
Saadakseen vastauksia tähän kysymykseen seuraava kokeilu järjestettiin Yale-kampuksella. Puvut olivat
esillä katsottavina, mutta niitä ei annettu sovittaa. Tässä kokeilussa oli tarjolla enemmän
pukuvaihtoehtoja, koska ensimmäinen kokeilu oli paljastanut, että osa jätti puvun vuokraamatta sopivan
vaihtoehdon puuttuessa (uutta tietoa siis tämäkin). Toisessa kokeilussa 55 % pukuja katsomaan tulleista
naisista vuokrasi puvun. Kokeilu paljasti siis monien naisten vuokraavan pukuja sovittamatta niitä.
Seuraava kysymys oli, että vuokrattaisiinko puvut myös silloin, jos niitä ei nähtäisi fyysisesti. Vastausten
saamiseksi seuraava kokeilu järjestettiin New Yorkissa. Kaikista puvuista otettiin kuvat, jotka printattiin
paperille. Pukuja yritettiin vuokrata tuhansille kohderyhmän naisille kuvien avulla. Noin 5 % naisista
tarttui tähän mahdollisuuteen. Samalla saatiin tietoa, että vuokrauskynnys madaltuisi, jos epävarmoille
asiakkaille lähetettäisiin kaksi erikokoista pukua. Prosentuaalisesti vuokraajien määrä putosi
huomattavasti edellisestä kokeilusta, jossa puvut olivat fyysisesti esillä. Silti 5 % olisi riittävä
prosentuaalinen osuus pukuvuokrausbisneksen rakentamiseksi Internetiin, jossa päästäisiin kiinni
suureen määrään potentiaalisia asiakkaita. Toisaalta tässä saatiin hyvää tietoa potentiaalista kahden eri
jakelukanavan osalta, mikä on monikanavaisuuteen pyrkivän liiketoiminnan tapauksessa erittäin
positiivista.
Yllä kuvatun kysynnän selvittämisen jälkeen kaksikko alkoi selvittää laajemmin saatavilla olevaa
tarjontaa. Ensi he ajattelivat ottaa yhteyttä pukudesigner-yrityksiin ja olettivat, että niiden web-sivuja
voisi käyttää pukujen vuokrauskanavana. Myös vuokrattavat puvut tulisivat näiltä yrityksiltä. Kaverukset
hoitaisivat itse tilaus-toimitus-prosessin sekä pukujen pesun ja palautuksen. Ensin he ottivat yhteyttä
Council of Fashion Designers of American puheenjohtajaan, von Furstenbergiin, joka innostui ideasta ja
järjesti kaksikolle tapaamiset yli 20 designer-yrityksen kanssa. Nämä kuitenkin suhtautuivat ideaan
negatiivisesti, eritoten siksi, että idean nähtiin kannibalisoivan nykyistä liiketoimintaa. Tämän tiedon
johdosta kaverukset päättivät hylätä tämän liiketoimintamalli-ideansa suunnan. Sen sijaan he lähtivät
uudelle suunnalle, miettien että tarvitsisivat oman pukuja esittelevän ja vuokraavan web-sivuston sekä
pukuvaraston. Näin syntyi idea Rent the Runwaysta, joka mukaili Netflix-videopalveluntarjoajan
liiketoimintamallia: tarjotaan nuorille naisille vuokrattavaksi laaja valikoima eri designereiden luxusvaatteita erikoistilanteita varten.
Nyt kaksikolla oli siis tietoa, että kysyntää löytyisi ja myös alustava ratkaisu vastata kysyntään oli
olemassa. Oltiin valmiita lanseeraamaan bisnes. Liiketoimintamallin muututtua alkuperäisestä ideasta
(vuokrata pukuja designereiden web-sivustojen kautta) tuli vastaan seuraava kysymys eli kuinka
saataisiin rahoitus pukuvaraston, web-sivuston ja palveluiden rakentamiseen. Perinteinen ehdotus olisi
taas ollut liiketoimintasuunnitelman teko ja sen avulla pääoman etsiminen mahdollisimman edullisesti.
Kaksikko ei kuitenkaan edennyt näin, vaan he menivät suoraan potentiaalisten pääomasijoittajien
juttusille esittelemään ideaansa ilman formaalia liiketoimintasuunnitelmaa. Tekeminen ja sitä kautta
oppiminen oli heille suunnittelua tärkeämpää. Tällä tavalla löydettiin kumppaniksi Bain Capital, jolta
saatiin ensimmäisen kierroksen rahoitus.

Tämän jälkeen alkoi sopivan tiimin rakentaminen. Perusneuvo olisi tässä tilanteessa, että hankkikaa eri
funktioihin kokeneet ammattilaiset. Kaksikko ui taas kerran vastavirtaan, he aloittivat miettimään ensiksi
sitä, mitä he osasivat itse parhaiten ja missä he haluaisivat kehittyä. Hyman otti päävastuulleen
markkinoinnin ja hänen kaverinsa rahoituksen. Osaamista täydentämään he hakivat ihmisiä, joilla oli
monipuoliset taidot eli ihmisiä jotka voisivat laittaa päähänsä tilanteen mukaan monia erilaisia hattuja,
eräänlaisia starp-up toiminnan moniosaajia. Moniosaamisen lisäksi tärkeää olisi henkilöiden nälkäinen
asenne – samanlainen kuin mitä kaksikolla itselläänkin oli. Tämän jälkeen he kokeilivat useita
harjoittelijoita käytännön työssä ja löysivät tekemisen kautta yritykseensä parhaiten sopivat henkilöt.
Seuraava perinteinen neuvo olisi, että nyt on tehtävä tyylikäs web-sivusto sekä rakennetaan hienot ja
viimeistellyt palvelut ja laaja tuotevalikoima. Kaksikko ei kuitenkaan toiminut näin. Sen sijaan vuonna
2009 web-sivustosta ja palveluista lanseerattiin beta-versio 5 000 kutsutulle jäsenelle. Vuokrattavana oli
aluksi vain 800 pukua 30 eri designerilta eli varasto oli kohtuullisen pieni. Kaksikko käytti siis hyvin
kevyttä minimistartin periaatetta. Toisin sanoen he loivat ns. liiketoimintamielessä pienimmän riittävän
ratkaisun (minimum viable business modell). Pian tämän jälkeen New York Timesin artikkeli ”A netflix
model for haute couture” räjäytti kuitenkin pukujen kysynnän. Toiminnan voimakas skaalauksen tarve
pääsi tätä kautta hieman yllättämään kaksikkomme. Tästä seurasi nopea tarve investoida
kokonaisvaltaisen ratkaisun luomiseksi. Rahaa tarvittiin tälle toiselle rahoituskierroksella noin 30
miljoonan USA:n dollarin verran. Pian varastossa olikin jo 30 000 pukuvaihtoehtoa. Myös web-sivustoa
sekä palveluita kehitettiin laadukkaammiksi ja vastamaan suurempaan kysyntään. Koko edellä esitetty
tarina tapahtui vauhdikkaasti yhden vuoden aikana. Lisäksi mielenkiintoisena yksityiskohtana voi vielä
lopuksi mainita, että presidentti Obaman virkaanastujaisissa, Rent the Runway puvusti peräti 85 %
naisista.

Tehtävä – Oman epävarman ideasi vieminen eteenpäin kokeiluiden avulla
1.Valitse innovoitava tuote, palvelu, toimintamalli tms., johon liittyy epävarmuutta
__________________________________________________________________________________
2.Mistä kolmesta asiasta sinun erityisesti pitäisi saada lisätietoa epävarmuuden vähentämiseksi?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.Mitkä ovat lähtökohtaiset oletuksesi näihin asioihin?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.Kuinka voisit kokeiluttaa oletuksiasi mahdollisimman nopeasti ja edullisesti lisätiedon saamiseksi?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.Keitä tarvitset mukaan kokeilun toteuttamiseksi ja analysoimiseksi ja mitkä ovat eri osapuolten
tehtävät?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6.Lähde kokeilemaan oletustasi tärkeimmästä tietotarpeesta eli ______________________________
__________________________________________________________________________________

3. OSA 2 - LIIKETOIMINTAMALLIN TODENTAMINEN
Tehtävä:
• Aloita tehtävä lukemalla alla oleva tausta-aineisto kokonaisuudessaan lävitse.
• Valitse sen jälkeen liiketoimintamalliaihiosi, jota lähdet todentamaan. Jos liiketoimintamallia ei
ole vielä kuvattu, niin voit aloittaa tehtävän myös siitä – hyödyntämällä esimerkiksi Business
Model Canvas –työkalua, joka esitellään alla.
• Tee alustava suunnitelma liiketoimintamallisi todentamiseksi. Pohdi samalla, voisitko soveltaa
liiketoimintamallin elementtien todentamisessa tausta-aineistossa esitettyjä työkaluja.
• Vaihtoehtoisesti voit ottaa myös tarkasteluun jonkun aikaisemman liiketoimintamallin ja pohtia
jälkikäteen, että mitä olisit voinut tehdä todentamisessa toisella tavalla.
Innovatiiviset liiketoimintamallit muovaavat yritysten markkinakenttää ja liiketoimintaympäristöä
ennenäkemättömällä nopeudella. Tässä liiketoimintamallilla tarkoitetaan yrityksen kokonaisvaltaista
strategiaa toimittaa arvoa asiakkaille ja ”kaapata” arvon vastine asiakkailta rahan muodossa. Kun on
löydetty ratkaisu tunnistettuun ongelmaan, niin silloin on tiedossa tärkein liiketoimintamallin alue eli
mahdollinen arvotarjoama asiakkaille. Liiketoimintamalli sisältää kuitenkin paljon muitakin osa-alueita,
joita on kuvattu kootusti mm. Business Model Canvasissa (kuva 1)

Kuva 1. Business Model Canvas ja liiketoimintamallin eri elementit1.

1

Kuva lähde,
Zebra Management Consulting - Making complex challenges actionable through fact-based insight.
http://www.zebramc.com/introduction-to-the-business-model-canvas/

Kuvassa 2 on esitetty käytännön esimerkki Business Model Canvasista, sovellettuna pallopeliseuran
toimintaympäristöön.

Kuva 2. Esimerkki liiketoimintamallista.

Edelle esitetyn kaltaisen kuvaamisen rakentamista voi lähestyä monella eri tavalla, mutta esimerkiksi ihan
konkreettisesti, selkeän kuvauslähtökohdan rakentaminen, oman nykymallin kautta edeten, voi aloittaa
vastaamalla seuraaviin kysymyksiin.
1. Asiakassegmentti: Kenelle me luomme arvoa? Ketkä ovat meille kaikista tärkeimpiä asiakkaita?
2. Arvolupaus: Mitä me tarjoamme ja kenelle? Mitä arvoa tarjoamme asiakkaalle, valitussa
asiakassegmentissä? Mitä tarpeita me täytämme?
3. Kanavat: Kuinka saavutamme asiakkaamme eri asiakassegmenteissämme? Mikä on hepoin tapa
asiakkaillemme lähestyä meitä?
4. Asiakassuhteet: Kuinka me rakennamme ja ylläpidämme asiakassuhteitamme? Kuinka nämä tavat
istuvat tehokkaasti osaksi asiakkaamme ja meidän maailmaamme?
5. Kassavirta: Mistä asiakkaamme maksavat? Kuinka paljon? Kuinka he tahtoisivat suorittaa maksun?
6. Kriittiset resurssit: Mitkä ovat ydinresurssitarpeemme, toimittaaksemme arvolupauksemme
valitsemiemme kanavien kautta, säilyttääksemme asiakassuhteemme?
7. Kriittiset tehtävät: Mitkä ovat kaikista tärkeimpiä asioita liiketoiminnassamme, saadaksemme
liiketoiminnan kukoistamaan?
8. Avain kumppanit: Ketkä ovat avainkumppaneitamme ja miksi? Mitä resursseja
avainkumppanimme antavat meille ja mitä kriittisiä tehtäviä he tekevät arvolupauksemme
saavuttaaksemme? Mitä kumppanimme saavat tästä? Mitä kumppanuuksia meillä pitäisi olla?
9. Kulurakenne: Mitä kuluja liiketoimintamallimme meille aiheuttaa? Mitkä ovat suurimpia? Mitkä
ovat kiinteitä, mitkä muuttuvia? Mitkä tekijät / toimenpiteet aikaansaavat kulut?

3.1 Liiketoimintamallin todentaminen
On oleellista todentaa / validoida kaikki liiketoimintamallin kriittiset elementit, jotta voi rakentaa
tehokkaan ja dataan perustuvan markkinoille menostrategian. Todentamisessa ei yleensä kannata pyrkiä
100 % täydelliseen varmuuteen, vaan riittävään varmuuteen. Huomioitavaa on, että liiketoimintamallin
elementit vaikuttavat toisiinsa eli muutos yhdessä elementissä yleensä tarkoittaa muutoksia myös muissa
elementeissä. Esimerkiksi myyntikanavan vaihto kivijalkaliikkeestä verkkomyynniksi vaikuttaa
logistiikkaan, kassavirtaan, kulurakenteisiin ja asiakassuhteen hoitamiseen, sekä mahdollisesti myös
asiakassegmenttiin. Osalla valintoja on välittömiä vaikutuksia ja osa vaikutuksista tulee viiveellä ns.
heijastusefektinä.
Valintojen seuraamusten ymmärtämisen kautta ja liiketoimintamallia todentamalla mahdollistetaan
liiketoiminnan skaalaaminen, mutta toisaalta yksi ja sama malli toimii usein hyvin huonosti useilla eri
markkinoilla. Toisaalta muutostarpeet mallille eivät ole välttämättä kovinkaan suuria. Sama
liiketoimintamalli voi esimerkiksi toimia Egyptissä järjestettävillä messuilla ja Suomen toreilla, kunhan
esim. arvolupaus on aikaan ja paikkaan sopiva (jäätelön viilentämään Egyptin helteestä kärsivää ja
kuumaa kaakaota suomen talvessa palelevalle).
Ensimmäiset liiketoimintamallit sisältävät yleensä arvauksia/oletuksia/hypoteeseja – osa niistä toimii
käytännössä ja osa ei. Vasta konkreettinen tositesti markkinoilla kertoo kuitenkin lopullisen totuuden.
Epävarmassa toimiympäristössä menestyvän liiketoimintamallin luominen onkin ennen kaikkea
hypoteesitestausta konkreettisessa kohdeympäristössä toimien. Liiketoimintamallin todentamiseksi
täytyy osata tehdä oikeita kysymyksiä ja kokeiluita, sekä testejä. Esimerkiksi kenkien verkkokauppaa voi
kokeilla ottamalla vastaan tilauksia, jonka jälkeen kengät voi käydä ostamassa olemassa olevasta kaupasta
ja lähettää ne asiakkaalle. Omia varastoja ja monimutkaisia tietojärjestelmiä ei tällaisessa kokeilussa
tarvita. Liiketoimintamallin luomisessa on kyse iteratiivisesta prosessista, jonka eri vaiheissa
liiketoimintamallista syntyy lukuisia pysäytyskuvia (snapshotit). Muuttuvassa toimintaympäristössä
liiketoimintamalli ei ole koskaan valmis, mieti esimerkiksi kuinka aikanaan valokuvat kehitettiin
valokuvausliikkeissä, sitten negatiivit vietiin kirjekuoressa supermarketin kuvakehityspisteelle ja nyt kuvat
tilataan printteinä sähköisten työkalujen avulla.
Kuten yllä oleva esimerkki osoitti, maailman muuttuessa, myös liiketoimintamallin täytyy muuttua.
Samoin jos asiakassegmenttiä muutetaan, voi olla että myös liiketoimintamallia pitää sopeuttaa.
Olemassa oleva ratkaisu (arvotarjoama) ja muut liiketoimintamallin elementit eivät välttämättä toimi
uusille asiakasryhmille, koska heillä voi olla esimerkiksi täysin erilainen ongelma, kuin mihin alkuperäinen
arvotarjoama on suunniteltu ratkaisuksi. Sen takia on tärkeää ymmärtää ensin ongelma ja uuden
asiakasryhmän toimintaympäristö. Esimerkiksi Intian kotitalouksiin eivät sovellu samanlaiset jääkaapit
kuin kotitalouksiin länsimaissa. Pelkästään jääkaapin koon pienentäminen ja hinnan laskeminen (väärä
alkuarvaus) ei riitä, vaan tarvitaan erilainen kokonaisratkaisu. Myös liiketoimintamallin muut elementit,
kuten markkinointikanavat, eroavat huomattavasti länsimaista. Helppoa tietä uusille markkinoille ei siten

ole olemassa. Yleensä on mentävä paikan päälle, jotta toimintaympäristön voi ymmärtää riittävän
syvällisesti. Tämän ymmärryksen puute ja siitä seuraavat väärät liiketoimintamallin oletukset ovat
olennaisin syy, miksi monet innovaatiot kuolevat heti alkumetreillä. Kuvassa 3 on esitetty esimerkkinä
intialaisille matalapalkkaisille naisille soveltuvan jääkaapin todennettu liiketoimintamalli.

Kuva 3. Esimerkki todennetusta liiketoimintamallista.
Yleisen käsityksen mukaan, eritoten start-up-yritykset luovat innovatiivisia liiketoimintamalleja
arvotarjoamalleen ja lähtevät testaamaan niitä hanakasti asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Sen
sijaan suuret yritykset yleensä rakastavat sitä, että ne voisivat myydä uuden arvotarjoamansa nykyisille
asiakkaillensa käyttämällä samaa hinnoittelustrategiaa, jakelukanavaa ja markkinointiviestiä sekä samoja
toimintoja ja resursseja, mitä heillä on käytössä jo ennestään. Toisin sanoen uuden luomisen sijasta
tehokkuuteen pyritään käyttämällä olemassa olevaa liiketoimintamallia ja kumppaneita eli keskitytään
vipuvaikutuksen hyödyntämiseen uuden rakentamisen sijasta - siis toimeenpanoon uusien
liiketoimintamahdollisuuksien etsimisen sijasta.
Edellä kuvattu täysin puhdas olemassa olevan päälle rakentaminen on innovaatiotoiminnassa perustavaa
laatua oleva ongelma kahdesta syystä. Ensiksi, kieltäydytään kehittämästä uusia ratkaisuja, jotka eivät sovi
nykyiseen liiketoimintamalliin. Toiseksi, liiketoimintamallin elementtien välillä olevat riippuvuudet
vaativat valmiutta muutoksille, jos toimintaympäristö muuttuu. Jos muutat yhtä elementtiä, niin yleensä
muitakin pitäisi pystyä muuttamaan. Esimerkkinä tästä on videoiden katseleminen ja vuokraaminen
Internet palveluiden avulla. Tämä muutos muutti käytännössä videoiden vuokrauksen liiketoimintamallin
kaikkia elementtejä – montaa niistä vielä melko radikaalistikin. Esimerkiksi Netflix rakensi

nettivuokraamisesta uuden liiketoimintayksikön perinteisen vuokraustoiminnan kylkeen hyvin erilaisten
liiketoimintamallien takia.
Aiemmin esitetyn arvotarjoaman kaappaamiseksi, liiketoimintamallista tulisi pystyä todentamaan
erityisesti seuraavat elementit:
•

•

•

•
•
•

Arvotarjoama yleisesti eli tarjottava ratkaisu tietylle asiakasryhmälle. Toisaalta on tärkeä miettiä, että
millä muutoksilla arvotarjoama sopisi myös muille asiakasryhmille tai voisiko arvotarjoama sopia
muillekin, juuri sellaisena kuin se on nyt kuvattu (segmentointi ja skenaarioajattelua).
Hinnoittelustrategiasta on hyvä jatkaa ratkaisun todentamisen jälkeen. Kuinka paljon asiakkaat ovat
valmiita maksamaan tarjoamasta ja kuinka he haluavat maksamisen suorittaa. Hinnoittelustrategiaa
on peilattava kustannuksiin ja kannattavuustavoitteisiin.
Asiakkaiden hankkiminen - asiakassuhteet. Kuinka kommunikoit ja vakuutat asiakkaille, että he
tarvitsevat ratkaisuasi? Asiakasta täytyy yleensä myös kouluttaa (auttaa ostamaan, sekä erottamaan
eri arvotarjoajien tarjoamien erot).
Asiakkaiden hankkiminen – kanavat. Mitä kautta asiakkaiden on helppo ostaa ratkaisusi tai saada
tietoa ratkaisustasi?
Kustannusrakenne – toiminnot. Mitkä ovat avaintoiminnot, jotka yrityksesi tai kumppanien täytyy
tehdä ratkaisun toimittamiseksi asiakkaille kustannustehokkaasti.
Kustannusrakenne – resurssit. Mitkä resurssit (fyysinen ja aineeton omaisuus, kuten brändit, patentit
ja avainhenkilöt) ovat kriittisimpiä ratkaisusi toimittamisessa asiakkaille kustannustehokkaasti?

Tarkastellaan seuraavaksi edellä esitettyjen elementtien todentamista tarkemmin ja mitä työkaluja
todentamisessa voi käyttää. Liiketoimintamallin todentamiseen sopivia työkaluja ovat mm.
hintaherkkyysmittari (price sensitivity meter), kulutusketju (consumpition chain) ja asiakasvaikuttamisen
pyramidi (customer influence pyramid).

3.2 Hinnoittelustrategian lukitseminen
Potentiaalisille asiakkaille voi tehdä kyselyn, kuinka paljon he olisivat valmiita maksamaan ratkaisusta.
Tämä ei kuitenkaan ole paras keino saada todellista ymmärrystä asiasta, koska se ei toimintamallina kerro
totuutta asiakkaidesi halusta maksaa ilmaisemansa summa, kuvatusta arvotarjoamasta. Kysely voi
kuitenkin auttaa asettamaan alustavan oletushinnan, sekä löytämään oletettavasti sopiva hintahaitari,
minkä sisällä lähdetään hakemaan tarkempaa tietoa. Koska hinnoitteluun liittyy aina epävarmuutta, niin
kannattaa nopeasti siirtyä puheiden kuuntelemisen sijasta tarkkailemaan asiakkaiden käyttäytymistä eli
katsomaan kuinka hyvin hintaoletus pitää paikkansa. Voi esimerkiksi katsoa, kuinka paljon asiakkaat ovat
maksaneet myynnissä olevista tuotteista, jotka ratkaisevat samankaltaisen ongelman. Käytännössä voi
esimerkiksi mennä myymälöihin kysymään myyjiltä, että mitkä tuotteet myyvät eri vaihtoehdoista eniten
ja peilata määrätietoa tuotehintoihin. Esimerkiksi vauvojen itkuhälyttimissä suositaan kalliimpien
tuotteiden ostamista.

Kun on olemassa alustava käsitys hinnasta, niin sen jälkeen voi tehdä esimerkiksi nettiin esitilaussivuston,
jossa on esitelty erihintaisia tuotevaihtoehtoja. Jokaisen vaihtoehdon perässä on ”osta nyt”-painike. Kun
painiketta on klikattu, niin käyttäjälle kerrotaan, että hänet on laitettu esitilauslistalle ja tilauksen tehnyt
asiakas saa asiasta lisätietoa, kun tuote tulee myyntiin. Tällä tavalla saadaan tietoa potentiaalisten
asiakkaiden todellisesta käyttäytymisestä eli nähdään miten ostajien määrä jakautuu eri
hintakategorioihin. Samaan aikaan on hyvä laskea alustavasti tuotteen valmistuskustannuksia ja pohtia,
millä hinnalla saavutettaisiin paras voitto. Edellä kuvattua verkkosivustoratkaisua käytettäessä, on hyvä
miettiä myös tuotteen brändi ja mainepuolta eli jokaisen tuotteen kohdalla kysynnän kartoitusta ei
kannata lähteä lähestymään ylläkuvatulla tavalla.
Hintaherkkyysmittari (price sensitivity meter)
Edellisten vaiheiden jälkeen voi tehdä kyselyn kohdeasiakkaille. Tällä pyritään edelleen varmistamaan
olemassa olevan hintaoletuksen paikkansa pitävyyttä. Tässä voi käyttää apuna hintaherkkyysmittaria, jolla
etsitään optimaalista hintaa. Yksinkertaistettu hintaherkkyysmittari sisältää kaksi kysymystä:
• Mitä hintaa pitäisit liian kalliina ostaaksesi tuotteen? (liian kallis)
• Mikä hinta olisi niin matala, että alkaisit epäillä tuotteen laatua? (liian halpa)
Saaduista vastauksista rakennetaan kuvan 4 mukaiset kumulatiiviset käyrät. Käyrien leikkauspiste on
ratkaisun oletettu optimaalinen hinta (optimal price point, OPP). Tässä pisteessä on yhtä paljon huonon
laadun ja korkean hinnan epäilijöitä.
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Kuva 4. Esimerkki hintaherkkyysmittariin perustuvasta analyysista.
Tämän jälkeen voi vielä tehdä maksutestin esimerkiksi netissä tai kysymällä ihmisiltä kadulla, tekisivätkö
he tuotteesta esitilauksen. Testin voi tehdä esimerkiksi kolmessa vaiheessa, joissa kussakin on sata
satunnaisesti valittua kohdeasiakasta. Eri vaiheissa käytetään eri hintaa – optimaalista hintaa

korkeampaa, optimaalista hintaa ja optimaalista hintaa matalampaa hintaa. Tällä tavalla voi saa tietoa
siitä, kuinka kysyntä vaihtelee eri hintojen tapauksessa. Samalla on tärkeää peilata tuotteen
valmistamisen yksikkökustannuksia eri kysyntämäärillä.
Ylläkuvatun hintahaitarin kenttäkyselyyn voi vielä liittää lisäkysymyksen ”mihin hintaan tällainen tuote
olisi mielestäsi myynnissä sillä ja sillä brändillä?”. Tällä kysymyksellä pyritään irroittamaan potentiaalinen
asiakas miettimästä omaa rahankäyttöänsä ja pohtimaan asiaa niinpäin, että kuinka kyseinen ratkaisu olisi
ilmaistun palveluntuottajan puolesta hinnoiteltu. Mieti vastineeksi kysymystä, paljon perheluokan uusi
Mazda maksaa, entä Kia? Brändiin sitomalla voi myös pyrkiä löytämään omalle tuotteellensa sopivaa
hintaluokkaa, jos muuten pystytään ennakoimaan kilpailevat brändit joihin omaa arvotarjoamaa tullaan
vertaamaan.

3.3 Asiakkaiden hankkiminen – asiakassuhteet ja kanavat
Liiketoimintamallia luodessa on tärkeää hankkia ymmärrys kohderyhmästä sekä mitä kautta ja millä
tavalla he hankkivat tiedon ratkaisusta, ja miten he päättävät ostamisesta. Näiden tietojen löytäminen
vaatii yleensä yrityksen ja erehdyksen mallia. Toisaalta mitä enemmän kokeilee, niin sitä
todennäköisemmin viesti voi mennä oikeiden ihmisten tietoon. Sanoma tärkeän ongelman ratkaisevista
hyvistäkään tuotteista ei lähde leviämään, ellei niitä saada oikean kohderyhmän tietoisuuteen. Olemassa
olevat kanavat ja suhdetoiminta eivät välttämättä toimi uusissa ratkaisuissa, vaan tarvitaan uusia tapoja
kommunikoida ja myydä ratkaisua potentiaalisille asiakkaille. Yleensä täytyy kokeilla paljon erilaisia
sanomia eri kanavissa ja eri kohtaan asiakkaan kulutusketjua. Tässä kohden tarvitaan hyvin paljon
sitkeyttä ja rohkeutta, sekä monesti myös tukiverkostoa. Kanavista ovat esimerkkejä suoramyynti netin tai
myyjien kautta, vähittäismyyjät netissä tai kivijalkamyymälöissä, valmistajat ja järjestelmäintegraattorit.
Kulutusketjutyökalu
Ymmärtämällä asiakkaan toimintaa ennen ja jälkeen, sekä arvotarjoaman kuluttamisen aikana, voi
rakentaa paremmin liiketoimintamalliansa vastaamaan asiakkaan oikeita tarpeita. Tässä
kulutusketjutyökalu auttaa ymmärtämään kohdeasiakasta ja kehittämään liiketoimintamalliin sopivan
asiakashankintastrategian. Kulutusketju on sarja vaiheita, joiden läpi asiakas yleensä kulkee tehdessään
ostopäätöstä. Kuvassa 5 on esitetty yleinen kulutusketju.

Kuva 5. Kulutusketju.

Seuraavassa on esitetty tarkemmin yllä visualisoidun kulutusketjun vaiheet:
1.Tietoisuus (awareness)
• Kuinka asiakkaasi tulevat tietoisiksi ratkaisusi tarpeellisuudesta? Onko olemassa keinoja helpottaa
asiakasta ratkaisusi löytämisessä? Minkälaisilla sanoilla viestit ratkaisustasi?
2.Arviointi (evaluation)
• Mihin ratkaisuasi käytetään? Minkä ongelman asiakas ratkaisee sillä? Onko se osa isompaa
kokonaisuutta / ongelmapakettia? Mitä palveluita asiakas odottaa saavansa ratkaisun yhteydessä?
• Mitkä ovat tärkeimmät ratkaisusi ominaisuudet, joiden perusteella asiakkaat tekevät lopullisen
ostopäätöksen vertaillessaan sitä kilpaileviin ratkaisuihin? Jos asiakkaalla olisi käytettävissä
esimerkiksi 100 pistettä, niin mitä ominaisuuksia he painottaisivat?
• Mitkä vaikuttajat (mm. muut asiakkaat, kriitikot, asiantuntijat, lehdistö) vaikuttavat eniten asiakkaan
arviointiin?
• Onko välitön saatavuus merkittävä tekijä osana arviointia, entä ratkaisun ostamisen ja toimittamisen
välinen viive (eritoten etämyynnissä)? Vaikuttaako arviointiin se, kuinka montaa erilaista
toimitusvaihtoehtoa tarjotaan?
3.Osto (purchase)
• Kuinka asiakkaat ostavat tuotteen? Kuinka voisit tehdä ostamisesta asiakkaalle helpompaa ja
edullisempaa? Kuinka tuote toimitetaan? Kuinka voisit tehdä toimituksesta asiakkaalle helpompaa ja
edullisempaa?
• Mistä muiden palveluiden / tuotteiden ostamisen yhteydessä ratkaisusi voisi olla tarjolla? Mitkä
ostotilanteet toisten tuotteiden ympärillä ovat sellaisia, että ne virittäisivät valmiutta ostamaan
oman arvotarjoamasi tuotetta?
4.Käyttö (use)
• Mitä turhautumista asiakkaalle syntyy käyttäessään ratkaisua? Käyttävätkö asiakkaat sitä eri tavalla
kuin odotit?
• Missä asiakkaat tarvitsevat apua käyttäessään ratkaisua?
• Tekevätkö asiakkaat sellaisia asioita, jotka heikentävät ratkaisun kestävyyttä ja luotettavuutta?
• Kuinka ratkaisua korjataan ja huolletaan ja kuinka se poistetaan käytöstä? Kuinka voisit tehdä näistä
asiakkaalle helpompaa ja edullisempaa?
• Tarjotaanko asiakkaalle mahdollisuutta myydä tuote käytettynä takaisin, alkuperäiselle valmistajalle
tai vaihtoehtoiseen kanavaan eli tehdäänkö tuotteesta luopumisestakin vielä tavalla tai toisella
mielekäs kokemus?
5.Yhteydenpito (connection)
• Kuinka asiakkaat ovat yhteydessä keskenään ja promotoivat ratkaisuasi? Kuinka voit hyödyntää tätä
vipua kulutusketjun eri vaiheissa nykyisille ja uusille asiakkaillesi?
• Tarjoatko asiakkaille kanavan olla helposti tietoinen tuotteesi uusista versioista / palvelusi
parantumisesta / arvotarjoamasi muutoksista?
Yleensä asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavat enemmän muut tahot kuin yritys itse. Yllä kuvatun
kulutusketjun ymmärtämisen lisäksi, voit asiakasvaikuttamisen pyramidin (kuva 6) avulla pohtia sitä,

kuinka voisit luoda ratkaisustasi tietoisuutta ja positiivisia (ja julkisesti eteenpäin kerrottuja) arvioita
sopivien vaikuttajien kautta. Pyramidi täydentää käytännössä kulutusketjutyökalua. Yritystä lähimpänä
oleviin voimiin yrityksellä on suurin kontrolli, mutta lähellä asiakasta olevilla voimilla on yleensä suurin
vaikutus asiakkaan ostopäätöksiin. Yritys voi rakentaa markkinointiviestejä mainostamisen, promootion ja
sosiaalisen median kautta, mutta näillä on yleensä vaatimattomin vaikutus asiakkaiden ostopäätöksiin.
Tärkeintä on keskittyä viestinnässä siihen, mihin asiakkaat kiinnittävät huomiota ja mitä he haluavat
saavuttaa ratkaisulla sosiaalisesta, toiminnallisesta, funktionaalisesta jne. näkökulmasta.
Asiakashankintastrategian ydin on siis tiedottaa ratkaisuista asiakkaiden arvo-odotuksia niissä kanavissa,
joihin kohdeasiakassegmentit asiakkaat kiinnittävät huomiota.

Kuva 6. Asiakasvaikuttamisen pyramidi.
Asiakkaan päätöksentekoon suurin vaikutus on tutulla, johon päätöksentekijä luottaa. Kun ratkaisu
ilahduttaa jotakin, niin tämä suosittelee sitä luonnollisesti ja helposti ystävilleen ja tutuilleen. Täytyy siis
miettiä, kuinka näiden suusta suuhun kulkevien promoottoritarinoiden levitystä voisi tehostaa. Erityisesti
Internet on tarjonnut tähän keinoja ja parhaimmassa tapauksessa tieto leviääkin hyvin nopeasti. Yksi
keino saada positiivinen tiedotuskierre liikkeelle, on antaa ihmisille tuote tai palvelu käyttöön ilmaiseksi.
Toisaalta voidaan jopa maksaa käyttäjälle, jos hän alkaa käyttää palvelua tai hankkii uusia asiakkaita.
Esimerkiksi vedonlyöntipalveluntarjoajat ovat tarjonneet käyttäjille 50 euron kannustimia pelitilin
pohjaksi, kun he rekisteröityvät palveluun ensimmäisen kerran.
Vaikuttajat voidaan jakaa neljään ryhmään: asiantuntijat (esim. tuotearvioijat ja mielipidejohtajat),
vertaisryhmä (esim. blogin pitäjät, asiakkaat tuotearvioijina ja keskustelufoorumin ihmiset), media ja
lehdistö (muovaavat ihmisten mielipiteitä) ja referenssiasiakkaat (luovat uskottavuutta uusien asiakkaiden

silmissä). Vaikuttajat voivat toimia reaali- ja/tai virtuaalimaailmassa. Sosiaalisesti keskeisiä yksilöitä, kuten
esimerkiksi huippu-urheilijoita, poliitikkoja ja tunnettuja TV-kasvoja on usein käytetty vaikuttajina.
Tärkeää näkyvyyden ja tunnettavuuden luomisessa on pitää kirjaa asiakashankinnan kustannuksista. Yksi
peukalosääntö on, että kustannusten pitäisi olla alle 1/3 asiakkaan elinkaaren aikana yritykselle
tuottamasta arvosta. Tämä sääntö toimii parhaiten innovoinnin alkupäässä. Innovaation kypsyessä
tarvitaan muitakin mittareita, kuten asiakkaan suositteluherkkyys (esim. NPS eli Net Promoter Score
mittari) muille asiakkaille, asiakkaan palaaminen ostamaan uudestaan ja asiakkaan kannattavuus.

3.4 Kustannusrakenne – avaintoiminnot ja -resurssit
Tässä osiossa määritetään kriittiset toiminnot sekä niissä tarvittavat resurssit, joilla ratkaisu voidaan
toimittaa asiakkaille. Tätä kautta alkavat tarkentua myös kustannukset. Avaintoiminnot ovat prosesseja,
joita yritys ja sen kumppanit toteuttavat toimittaakseen ratkaisun asiakkaille. Tämä sisältää mm.
suunnitteluun, valmistukseen ja toimitukseen liittyvää työtä. Resurssit voivat olla fyysisiä (esim. koneet ja
tuotantolaitos), aineettomia (esim. brändit, patentit ja tietokannat), ihmisiä (esim. insinöörit, myyjät ja
tutkijat) ja taloudellisia (erilaiset rahoitusvaihtoehdot). Koska kysyntä on yleensä aluksi epävarmaa, niin
kustannusrakenteen tulisi olla kevyt ja joustava – ennemmin muuttuviin kustannuksiin kuin kiinteisiin
investointeihin painottuva, mutta silti mahdolliset skaalaustarpeet jo alustavasti huomioiva. Siten
resurssien lainaaminen/vuokraaminen, hankintojen lykkääminen ja tietynlainen ”teeskentelykin” ovat
järkeviä toimenpiteitä resurssien hankkimisen sijasta. Samoin on järkevää hyödyntää jo olemassa olevia
omia ja verkoston resursseja. Tästä toimii hyvänä esimerkkinä aiemmin esitetty kenkäkauppakokeilu,
jossa verkon kautta tilatut kengät ostettiin todellisuudessa olemassa olevasta kenkäkaupasta.
Tässä vaiheessa tehtävä on listata ratkaisun toimittamisessa tarvittavat avaintoiminnot ja -resurssit sekä
arvioida niiden kustannukset. Monilla saattaa tulla tässä kohden mieleen yksikkökustannusten
alentaminen investoimalla esimerkiksi koneisiin. Suuria investointeja kannattaa kuitenkin lykätä ennen
kuin tiedetään enemmän kysynnästä ja sen kestävyydestä. Investointien sijasta painopiste on siis
laitettava kokeiluihin, verkostoitumiseen ja näiden avulla saavutettavaan epävarmuuden vähentämiseen.
Investoidaan siis oppimiseen, joustavuuteen ja tiedon laatuun. Muuttuvat kustannukset voivat olla tällöin
hiukan korkeammat, kunhan kiinteät kustannukset ovat mahdollisimman pienet, eivätkä rajoita
liiketoimintamallin muutosten tekemistä. Esimerkiksi pilvipalvelut palvelemien asentamisen sijasta
poistavat kiinteitä kustannuksia. Lisäksi, etenkin ICT puolella, Starp-up yritys voi hyödyntää erittäin
tehokkaasti erilaisia ilmaisia työkaluja, kuten Google Docsia, Skypeä, Gimpiä, Thunderbird, VLC media
player, Open Office, 7-Zip, Comodo Backup, Paint.net, PDF-XChange Viewer, DropBox, FileZilla, VirtualBox,
jne.
Kun edellä esitetyt liiketoimintamallin elementtien todentamiset on tehty, niin alustavaan
liiketoimintamalliin tehdään tarvittavat muutokset ja otetaan uudesta liiketoimintamallin canvaksessa
seuraava ”pysäytyskuva”. Tällä tavalla on siten saavutettu tietämys- ja kehityshyppy edelliseen

vaiheeseen verrattuna ja voidaan myös seurata miten asiat kehittyvät. Yleensä todentamiskierrokseen
sisältyy joitakin yllätyksiä, mitä ei osattu odottaa, joilla on myös omat vaikutuksensa liiketoimintamallin
kehittymiseen. Nämä yllätykset ovat myös se olennainen syy, miksei liiketoimintamalleja voida yleensä
suunnitella kammioissa ja neljän seinän sisällä, vaan välillä on lähdettävä ulos kokeilemaan.
Tehtävä: Todenna liiketoimintamallisi toimivuus
1. Mitä liiketoimintamalliaihiota lähdet todentamaan? Jos liiketoimintamallia ei ole vielä kuvattu, niin
voit aloittaa tehtävän myös siitä – hyödyntämällä esimerkiksi jo esiteltyä Business Model Canvasia.
__________________________________________________________________________________
2. Tee alustava suunnitelma liiketoimintamallisi todentamiseksi. Pohdi samalla, voisitko soveltaa
liiketoimintamallin elementtien todentamisessa tausta-aineistossa esitettyjä työkaluja.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tai
Vaihtoehtoisesti voit ottaa myös tarkasteluun jonkun aikaisemman käsittelemäsi / todentamasi
liiketoimintamallin, minkä?
_____________________________________________________________________________
1.Pohdi, mitä olisit voinut tehdä tuolloin toisin / eritavalla todentamisessa.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. OSA 3 – ASIAKKAAN AUTTAMISESTA UUTTA LIIKETOIMINTAA
Tehtävä:
• Aloita lukemalla alla esitetty käytännön tarina uuden, asiakasta auttavan ja omaa
tuotekehitystä tukevan, liiketoimintamallin luomisesta.
• Miten voisit hyödyntää tarinan oppeja oman organisaatiosi toiminnassa. Onko asiakkaillasi tai
potentiaalisilla uusilla asiakkailla jäsentymättömiä ongelmia tai tarpeita? Millä tavalla voisit
auttaa asiakasta tällaisessa tilanteessa? Kuinka voisit tehdä auttamisesta liiketoimintaa
organisaationallesi? Miten voisit päästä mukaan jäsentämään asiakkaidesi tarpeita ja
ratkomaan yhdessä heidän ongelmia, päästäksesi kiinni asiakkaidesi tarpeiden juurisyihin?

4.1 Taustat
Kirjoittaja työskenteli vuosina 2000 – 2008 projekti- ja kehityspäällikkönä mainostoimistopalveluja ja
Internet-ratkaisuja tarjonneessa pk-yrityksessä. Keskitytään tässä artikkelissa erityisesti yrityksen Internetratkaisupuoleen. Verrattaessa markkinoilla olleeseen kilpailijoiden tarjontaan, yrityksellä oli 2000-luvun
alussa melko samanlaiset arvotarjoamat ja liiketoimintamallit, kuin mitä kilpailijatkin potentiaaliseen
asiakaskuntaan viestivät. Tämän seurauksena hinnalla oli hyvin keskeinen merkitys asiakkaan valitessa
toimittajaa. Pääpirteissään liiketoimintamalli perustui siihen, että asiakas maksoi projektissa tehdystä
teknisestä, sisällöllisestä ja graafisesta suunnittelu- ja tuotantotyöstä sekä myöhemmin elinkaaripalveluista,
kuten palvelimen ylläpidosta ja erilaisista päivitystöistä. Elinkaaripalveluista saadut tuotot ylittivät
projektista saadut tuotot keskimäärin vasta neljän vuoden kuluessa.
Yritys pystyi erottumaan suurimmasta osasta kilpailijoista muutaman vuoden ajan sillä, että se tarjosi
teknisten ratkaisujen lisäksi ammattimaisia graafisia ja sisältötuotantopalveluita. Tämä kokonaisuus syntyi
mainostoimiston oivalluksesta ostaa vuonna 2000 Internet-ratkaisuyritys. Suurin osa kilpailijoistakin tarjosi
tällaista arvotarjoamaa, mutta yleensä laatu oli selvästi huonompi. Syy tähän tasoeroon oli pääpiirteissään
siinä, etteivät web-firmoissa työskentelevät tekniset henkilöt yleensä pystyneet tuottamaan laadukasta
sisältöä ja visuaalista ilmettä, eihän se alun alkaen ollut heidän ammatillisen koulutuksensakaan
ydinosaamisen sisältökään. Tämä liiketoimintamalli kuitenkin kopioitiin nopeasti kilpailijoiden ostaessa
mainostoimistoja/web-firmoja, verkottuessaan niiden kanssa tai palkatessaan yritykseen uutta osaamista,
joka poisti hetken voimassa olleen kilpailuedun. Liiketoimintamallin kopioiminen oli sinänsä melko helppo
asia, koska mainostoimistoja ja varsinkin web-firmoja oli tuohon aikaan Suomessa valtavasti. Alla on
esitetty kuvassa 7, yllä kuvatun yritystoiminnan lähtötilanteen liiketoimintamalli.

Kuva 7. Lähtötilanteen liiketoimintamalli.

4.2 Uuden liiketoimintamallin luominen
Tässä vaiheessa yrityksessä alettiin miettiä Internet-ratkaisupuolelle uutta arvotarjoamaa ja
liiketoimintamallia, jolla voisi uudestaan erottua kilpailijoista ja myös ylläpitää tätä asemaa pysyvämmin ja
pidempään. Eli nyt yrityksessä pyrittiin hakemaan pysyvää kilpailuetua liiketoimintamalliuudistumisen
kautta, arvotarjoamalla kilpailijoista differoituen. Tässä kohden ratkaisun kokonaisuutta lähdettiin
rakentamaan asiakkaiden näkökulmasta eli kuinka voitaisiin auttaa asiakkaita parantamaan heidän omaa
(liike)toimintaansa. Yrityksellä oli jo ennestään ollut asiakas-caseja, joissa asiakkaat olivat epävarmoja siitä,
että voisivatko Internet-ratkaisut muka oikeasti auttaa heidän tarpeidensa ratkaisemisessa yritystä päästä
eteenpäin liiketoiminnassa. Tarpeet eivät kuitenkaan olleet näille yrityksille vielä jäsentyneet riittävästi ja
selkeästi, eikä ongelmakaan aina ollut ihan selvä. Internet-ratkaisuiden osalta, jo tarjouspyynnön
tekeminen oli näille yrityksille siten hyvin vaikeaa, vaikka taustalla kytikin ajatus siitä, että kilpailijat olivat
löytäneet jotain uutta Internet-ratkaisuista. Näiden asiakkaiden edustajien ajatukset olivat kuitenkin
sinänsä hyvin kiinnostavia, koska yleensä kyse oli jostakin uudesta asiasta / tarpeesta, jonka muotoileminen
oli vielä osin jäsentymätön. Keskustelut jäivät kuitenkin silloin helposti lyhyeen ajatusten vaihtoon.
Toisaalta asiakkaat eivät osanneet pyytää tarjousta ongelmamäärittelytyön tekemisestä, mutta toisaalta
yrityskään ei sitä silloin osannut aktiivisesti tarjota. Yritys oli ensisijaisesti tottunut tarjoamaan ja
tuottamaan ratkaisuja, joita tarjouspyynnöissä kysyttiin sen sijaa, että olisi määritelty asiakkaiden
jäsentämättömiä ongelmia ja tarpeita. Eli osattiin hyvin kyllä vastata selkeään tekniseen / tieto taito
tarpeeseen, mutta asiakastarpeen muotoilu oli vielä melko tuntematon ja uusi tapa lähestyä markkinoita.

Muutamassa kuukaudessa ajatus kuitenkin kypsyi ja uutta määrittelypalvelua alettiin tuotteistaa.
Huomioitavaa on se, että yrityksellä oli jo aiemmin määrittelypalvelu, mutta sen tehtävä oli määritellä
ratkaisua asiakkaalle – eli käytännössä ottaa neuvottelu- ja sopimusvaiheesta askel konkretiaa kohden.
Tällainen määrittely sisälsi mm. käyttöliittymän, ohjelmistonäyttöjen, sisältöjen, tietokantojen ja visuaalisen
ilmeen määrittelyä ennen kuin varsinainen suunnittelu- ja toteutustyö käynnistyi. Ns. paperiprototypiointia
käytettiin tässä vaiheessa paljon apuna. Tämän prototypioinnin tarkoitus oli saada asiakkaan ja yrityksen
väki mahdollisimman aikaisessa vaiheessa samalle aaltopituudelle, ymmärtämään tarve ja tulostavoite
samalla tavalla. Asiakaskeskeisyys oli siten yrityksessä vahva ajattelutapa jo aikaisemmin, mutta
asiakastarpeen muotoilu ei ollut vielä vahvasti tuotteistettua. Uusi määrittelypalvelu kuitenkin keskittyi
asiakkaan tarjouspyyntöä edeltävään vaiheeseen, jolloin asiakkaan tarve ei ollut vielä asiakkaallekaan
kunnolla selvillä. Uuden määrittelypalvelun konkreettinen lopputulos olisi siis esimerkiksi tarjouspyyntö
ratkaisusta, joka täyttäisi havaitun tarpeen. Tarkastellun yrityksen näkökulmasta tietysti suora tilaus olisi
vielä parempi vaihtoehto, mutta se ei juurikaan ollut tuohon aikaan kovinkaan yleinen tapa toimia.
Koska epävarmuuksien takia määrittelyn vaatimaa tuntimäärää ei voinut ennakoida, niin käytimme uudessa
määrittelypalvelussa tuntihinnoittelua. Hinnaksi asetettiin 90 eur / h + alv. Tämän jälkeen palvelun myyntiä
kokeiltiin muutamalla pk-yrityksille, jotka olivat silloin yrityksemme ykköskohderyhmä. Keskustelemalla
näiden potentiaalisten asiakkaiden edustajien kanssa saimme jonkinlainen kuva siitä, mitä määrittelyn
vaatima aika ja siten kokonaishinta voisi olla. Määrittely kestäisi vähintään pari päivää, joten sille tulisi
hintaa 1 000 – 1 500 euroa. Tämä oli kuitenkin pk-yrityksille liikaa. Vaikka summa ei ollut sinänsä suuri, niin
tässä vaiheessahan potentiaalisille pk-asiakkaille ei ollut selvää, että voisiko Internet-ratkaisu ylipäätänsä
auttaa heitä. Mikäli apua ei löytyisi, niin rahat määrittelystä nähtäisiin hukkaan menneiksi, vaikka
keskusteluista ehkä olisikin opittu paljon (tiedolle ei kuitenkaan laskettu samanlaista arvoa, kuin
konkretialle). Epävarmuus siis ratkaisi, ettei mikään näistä potentiaalisista asiakkaista tarttuisi tarjoukseen.
Kysymys kuuluikin, mitäs nyt tehtäisiin?
Yrityksessä nimittäin kuitenkin uskottiin, että pk-asiakkailta löytyisi kiinnostavia ongelmia, joita voisi
ratkaista uusien Internet ajan digitaalisten ratkaisuiden avulla. Ja kun hyvä ratkaisu löytyisi, yritykselle
tärkeäksi koettuun ongelmaan, niin moni olisi kyllä valmis myös maksamaan ongelmanratkaisusta
merkittävästikin. Nämä ongelmat vaan pitäisi kaivaa ensin esiin. Ja sekin oli melko ilmeistä, että kun yhden
yrityksen kanssa määrittelisi ongelman ja uuden ratkaisun syvällisesti, niin tälle esiin nostetulla ongelmalle
ja eritoten sen ratkaisuille löytyisi todennäköisesti myös muita asiakkaita. Oleellista tässä oli se, ettei yritys
lähtisi käyttämään aikaa ja rahaa markkinoiden kartoittamiseen, vaan alkaisi suoraan tehdä töitä
yksittäisten asiakkaan kanssa, siellä missä tarpeet ovat jo oikeasti olemassa. Muillakin Internet-firmoilla oli
tuohon aikaan samantyyppisiä toimintatapoja, mutta tässä suunnitteilla olevassa mallissa, yrityksessä
haluttiin päästä asiakkaan pääkoppaan keskimääräistä syvemmälle. Tämä vaati paljon kommunikointia
asiakkaan kanssa ja juuri tämä laaja ja syvällinen kommunikointi todennäköisesti eroittaisi yrityksen kaikista
eniten kilpailijoista. Oltiin siis kiinnostuneita asiakkaista sen sijaan, että olisi oltu heti ns. kiskomassa rahat
pois. Rahaa ehtisi kyllä tehdä pidemmällä tähtäimellä, kunhan alun hoitaa ensin hyvin.
Tuohon aikaan yrityksessä pohdittiin ylipäätänsäkin liiketoiminnan uudistamista ja kasvua. Tätä tukemaan
tarvittaisiin väistämättä uusia tuotteita ja palveluita. Raha ja henkilöresurssit olivat kuitenkin samaan
aikaan tiukoilla. Internet-ratkaisupuolella oli tehty vain räätälöityjä ratkaisuja yrityksille, mikä ei ollut kovin
kannattavaa. Oli huutava pula tuotteesta tai tuotteista, joita voisi monistaa eri asiakkaille. Yhdessä
vaiheessa uutta web-tuotetta kehittäessä yritys ei pystynyt maksamaan palkkaa lainkaan 3-4 kuukauden
ajan, koska yrityksen kassa ei kestänyt sitä. Sisäinen yrittäjyys oli tuolloin vahvasti mukana pelissä. Tahto
saada tuotekehitys valmiiksi oli kova ja siinä lopulta onnistuttiinkin. Tietyllä tavalla pakko ja aiaktaulupaine

toimi vahvana kehityksen ohjenuorana tässä yhteisessä puristuksessa. Tässähän rakennettiin samalla itselle
tulevaisuuden työpaikkaa. Mutta palataanpa vielä ajassa hieman taaksepäin, eli ennen kuin tämä
kehityskelpoisin tuoteidea valittiin tuotekehityksen ytimeksi.
Aluksi laskettiin yhteen 1+1 >> 2 ja päätettiin lähteä kehittämään uusia tuotteita asiakaskeskeisesti siten,
että ensiasiakkaat maksaisivat vain osan tuotekehityskuluista. Aikaisempien asiakaskeskustelujen
perusteella radikaaleimmat uudet ratkaisut näyttivät voivan syntyä niistä tarpeista, joita potentiaaliset
asiakkaat eivät osanneet itse vielä ilmaista jäsennetysti. Peukalosääntö oli, että jos asiakas pystyi tekemään
selkeän tarjouspyynnön, niin silloin oli valmiita ratkaisuja ja kilpailijoita jo paljon rivissä. Hintakilpailu oli
tällöin ratkaisevassa roolissa ja tarjoama piti pystyä tuottamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Uudessa toimintatavassa lähdettiin siis liikkeelle siitä, että tuotekehitys tehtäisiin täysin asiakaskeskeisesti.
Ja koska asiakkaat voisivat auttaa yritystä uusien tuotteiden kehittämisessä, niin heitä voisi myös palkita
siitä hinnan alennuksella. Ensialkuun päätettiin, että määrittelytyö tarjouspyynnön aikaansaamiseksi olisi
ilmaista, ellei asiakas olisi siitä selkeästi valmis maksamaan. Toisaalta yritys ei voinut myöskään laskuttaa
asiakkailta täyttä hintaa ratkaisun teknisestä suunnittelusta ja toteuttamisesta, koska se olisi
yksinkertaisesti maksanut asiakkaille liikaa. Lähtökohdaksi otettiin se, että vähintään kuitenkin pitäisi saada
laskutetuksi 50 % tehdystä työstä aiheutuneista kustannuksista. Toisaalta yrityksessä uskottiin, että
asiakkaiden auttaminen tällä tavalla edistäisi pidempien asiakassuhteiden syntymistä. Henkilösuhteet
lujittuisivat ja luottamus paranisi. Tietenkin myös se vaikuttaisi, että kilpailijoiden olisi vaikea tulla teknisesti
väliin yrityksen räätälöimään järjestelmään. Tästä syntyi perusajatus uuteen differoivaan
liiketoimintamalliin.
Uusi liiketoimintamalli palvelisi samanaikaisesti asiakasta, tuote- ja palvelukehitystä, kehitystyön
rahoittamista sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden syntymistä. Tähän kokonaisuuteen liittyi
epävarmuuttakin, mutta sitä tasaisi jo melko paljon se, että kullekin kehitettävälle ratkaisulle löytyi yksi
maksava asiakas. Nämä asiakkaat ja uudet ratkaisut tulisivat jo osittain todentamaan uuden
liiketoimintamallin hyvyyttä, mutta vasta pidemmällä tähtäimellä näkisi, miten kannattava uusi
liiketoimintamalli oikeasti olisi. Liiketoimintamalli perustui lopulta niinkin yksinkertaiseen asiaan, että
suurin osa ihmisistä ja yrityksistä ajattelee toimintaa vain lyhyellä tähtäimellä eli rahat tehdystä työstä
halutaan saada välittömästi takaisin asiakkaalta, joten pitkäjänteinen kehitystyö ei olisi kilpailijoilla
prioriteetti numero 1. Tarkastellun yrityksen mallissa, tehty työ laitettiin pankkiin kasvamaan korkoa.
Toisaalta lisäsijoituksiakin tultaisiin kyllä myöhemmin tarvitsemaan, mm. tuotteistamisen ja skaalauksen
muodossa, jotta liiketoimintamallista tulisi kestävä menestyksen takaaja.
Huomioitavaa tässä kohden on se, ettei yrityksessä tuohon aikaan hirveästi yhdessä suunniteltu uutta
liiketoimintamallia, saatikka piirrelty sitä paperille. Ennemminkin lähdettiin tekemään asioita asiakkaiden
kanssa ja siinä sitten opittiin matkan varrella. Motivaatio lähti siitä, että sai ratkaistua yksittäisten
asiakkaiden ongelmat. Ja jos samalla pystyi jopa määrittelemään asiakkaiden ongelmia uudestaan, niin
silloin tunnettiin jo mielihyvää. Sen pidemmälle on vaikeaa asiakkaiden auttamisessa mennä.

4.3 Uuden liiketoimintamallin todentaminen
Aikavälillä 2002-2006 toteutettiin kuusi uuteen liiketoimintamalliin perustuvaa projektia, jotka olivat
toisiinsa verrattuina hyvin erilaisia. Näissä projekteissa luotiin mm. b2b-verkkokauppa kansainväliseen
liiketoimintaan, helppokäyttöinen sisällönjulkaisujärjestelmä, yhdistyksen viestintä- ja crm-järjestelmä sekä

ratkaisu tuotteiden luovutusaineoston jakamiseksi digitaalisesti asiakkaille. Eri ratkaisujen välillä pystyttiin
hyödyntämään jonkin verran samaa suunnittelua ja koodia, mutta pääasiassa kaikki vaativat oman työnsä.
Projektien määrä voi tuntua äkkiseltään vähäiseltä näin pitkällä aikavälillä, mutta on muistettava, että
tavoitteena olisi lähteä luomaan näiden projektien perusteella uusia tuotteita ja palveluita. Tähän
tähtäimeen ja yrityksen kokoluokkaan peilaten projektien määrä oli aika sopiva. Se oli tiedossa, ettei näin
montaa kokonaisuutta voisi tuotteistaa, mutta kuudella erilaisella projektilla saataisiin näkemystä, mistä
voisi tulla parhaat bisnekset jatkossa. Mittakaavan ymmärtämiseksi yrityksen liikevaihto oli tuolla
ajanjaksolla keskimäärin 600 000 euroa ja vuosikohtainen voitto keskimäärin 60 000 euroa. Yritys työllisti
kyseisellä ajanjaksolla 4-10 henkilöä.
Kahdessa projektissa tehty ilmainen alkumäärittelytyö venyi lähes kahden henkilöviikon mittaiseksi. Kaiken
kaikkiaan kuusi määrittelyprojektia aiheutti sisäisiä kustannuksia yhteensä noin 15 000 eur. Kolmessa
projektissa kuudesta, asiakas oli valmis maksamaan osan määrittelytyöstä, mikä hieman helpotti yritykselle
aiheutunutta kustannuspainetta. Kaikki projektit huomioiden, asiakaslaskutus peitti lopulta noin 30 %
määrittelytyön aiheuttamista sisäisistä kustannuksista eli käytännössä asiakkaille tehtiin oikeasti ns.
ilmaista työtä. Toisaalta ilmaista työtä kauhistellaan ja suurennellaan aivan liikaa tämän tyylisissä
tilanteissa. Tässäkin tapauksessa kuudessa projektissa tehdystä määrittelytyöstä tuli lyhyellä tähtäimellä
”takkiin” viiden vuoden aikana vain noin 10 000 euroa. Tämä oli pieni raha siihen nähden, mitä tietämystä
asiakkailta saatiin vastineeksi tuote- ja palvelukehitykseen.
Kaikissa kuudessa projektissa asiakkaat maksoivat ratkaisun teknisestä määrittelystä, suunnittelusta ja
toteuttamisesta. Täysimääräisesti syntyneitä kustannuksia ei laskutettu asiakkailta, mutta projektista
riippuen kuitenkin 50 – 60 %, mikä oli tavoitteet huomioiden hyväksyttävissä oleva taso. Tavoitteeksihan
olimme asettaneet, että ensiasiakkaat maksaisivat keskimäärin noin 50 % ensimmäisten ratkaisuversioiden
luomisen kustannuksista. Tähänhän lopulta myös suurin piirtein päästiinkin. Tyypilliseen tyyliin
muutostarpeita tuli vielä melko paljon toteutuksen aikana eli kaikkea ei osattu tai pystytty määrittelyssä
huomioimaan. Ratkaisujen suunnittelusta ja toteuttamisesta kuuteen projektiin tuli yritykselle sillä hetkellä
takkiin yhteensä noin 80 000 euroa. Ensimmäisten versioiden tuotekehitys maksoi siis yritykselle
alkumäärittelyineen noin 90 000 euroa.
Viidestä asiakkaasta kuudesta tuli yritykselle pitkäaikaisia kannattavia kumppaneita, jotka lopulta myös
tuottivat yritykselle huomattavasti voittoa, kehitysprosessia seuranneina vuosina. Näistä viidestä
projektista syntyneet pitkäkestoiset asiakassuhteet jo lähes kompensoivat räätälöintiprojekteissa aikanaan
syntyneet tappiot. Hyvä asiakassuhde syntyi erityisesti sen takia, että yritys oli kyennyt ratkaisemaan
asiakkaan ongelman ja muutamassa tapauksessa jopa määrittämään asiakkaan ongelmaa ja toiminnan
tavoitteita uudestaan. Tällaisessa määrittelyssä päähaaste on se, ettei tiedä mitä pitäisi tietää. Tällöin ei
myöskään tiedä, mitä asiakkaalta pitäisi kysyä. Myöskään kypsiä markkinoita ei ollut vielä olemassa. Tässä
on iso ero tilanteisiin, joissa asiakastarve on jo selvä tai melkein selvä. Silloin määrittelyssä jo tiedetään,
mitä halutaan tietää ja siten myös oikeat kysymykset. Nämä kaksi eri näkökulmaa vaativat määrittelyn
tekijältä täysin erilaista osaamista. Taulukossa 1 on havainnollistettu näiden kahden mallin eroa.

Taulukko 1. Epävarman ja varman kysynnän ero.
Epävarma asiakkaan ongelma ja/tai tarve
Varma tai melko varma asiakkaan tarve
 Ei tiedä, mitä pitäisi kysyä
 Määrittelyssä osataan kysyä oikeat kysymykset
 Jos ratkaiset kysyntämysteerin, niin
 Prosessi on suoraviivainen ja kohtuullisen
luot potentiaalisen innovaatioaihion
vähäriskinen. Markkinat ovat jo olemassa ja
ja hedelmällisen maan pitkäaikaiselle
kilpailua on yleensä paljon tai sitä tulee
asiakassuhteelle.
markkinoille hyvin pienellä viipeellä.
Tärkein hyöty uudesta liiketoimintamallista oli kuitenkin yhden hittituotteen eli helppokäyttöisen
sisällönjulkaisujärjestelmän syntyminen. Järjestelmän ensimmäinen tuotteistettu versio ei eronnut paljon
ensiprojektissa luodusta versiosta. Lähinnä koodia siivottiin ja bugeja korjattiin, mutta toiminnallisuudet
olivat hyvin pitkälle samat, kuin mistä ensiprojektissa oli aloitettu. Seuraavissa tuoteversioissa tuotetta toki
paranneltiin pienempinä paloina inkrementaalisesti ja myös hieman laajemmin parissa suuremmassa
kehityshankkeessa. Julkaisujärjestelmän ensimmäinen versio valmistui jo vuonna 2003 ja sitä myytiin
tulevan 10 vuoden aikana noin 150 asiakkaalle hyvällä katteella. Lisäksi palvelimen ylläpidosta syntyi
hyväkatteista ja tasaista liiketoimintaa. Tämä kokonaisuus muodosti yrityksen digitaalisen liiketoiminnan
yksikön liikevaihdosta 80 % useiden vuosien ajan. Loput liikevaihdosta tuli alussa esitetystä
liiketoimintamallista. Alla, kuvassa kahdeksan, on esitetty uusi luotu liiketoimintamalli.

Kuva 8. Uusi liiketoimintamalli.

Uusi liiketoimintamalli oli jo pelkästään tämän vuoksi valtava liiketoiminnallinen menestys. Toisaalta
paljon enempäänkin olisi ollut mahdollisuus. Kuudesta projektista myös kahdessa muussa syntyi erittäin

potentiaalinen tuoteaihio. Näitä ei kuitenkaan koskaan ehditty tuotteistaa ja alkaa myydä sen
laajemmin. Tässä menetettiin suuri myyntipotentiaali ja samalla yrityksen kasvattamisen mahdollisuus.
Nämä tuotteet olisivat olleet sisällönjulkaisujärjestelmään verrattuna huomattavasti enemmän
täsmätuotteita markkinoille, joissa kilpailua oli erittäin vähän. Jälkiviisaana voi sanoa, että yritykseen
olisi pitänyt aikanaan rekrytoida 1-2 henkilöä lisää ja laajentaa markkina-aluetta ensin Etelä-Suomeen ja
myöhemmin myös maailmalle.
Tehtävä: Asiakkaan auttamisesta uutta liiketoimintaa
1.Kuinka hyödyntäisit tarinan oppeja oman organisaatiosi toiminnassa? Onko onko asiakaskentässäsi
jäsentymättömiä ongelmia tai tarpeita? Millä tavalla voisit auttaa asiakasta tällaisessa tilanteessa?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.Kuinka voisit tehdä auttamisesta liiketoimintaa organisaationallesi?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. OSA 4 - INNOVAATIOTOIMINNAN KÄÄNNÖSTEN JOHTAMINEN
Tehtävät:
• Aloita lukemalla alla esitetty katsaus käännösten johtamisen merkityksestä ja
peukalosäännöistä innovaatiotoiminnassa
• Tehtävänä on miettiä sitä, kuinka omassa organisaatiossasi on johdettu käännöksiä tähän
mennessä. Lisäksi pohdi sitä, mitä tausta-aineistosta saatuja oppeja käännösten johtamisesta
voisi vielä jatkossa viedä käytäntöön, omassa innovaatiotoiminnassanne.
• Tee omalle organisaatiollesi käännösten johtamisen mallin ensimmäinen luonnos ja kokeile sitä
käytännössä.
Innovaatiotoiminnan käännöksistä käytetään tässä kappaleessa nimeä pivot, joka tulee koripallossa
tehtävästä nopeasta suunnan muutoksesta tukijalkaa siirtämättä. Innovaatiotoiminnassa pivotilla
tarkoitetaan tilannetta, jossa oletusten huomataan olleen vääriä ja suuntaa täytyy muuttaa
radikaalimmin. Toisen jalan pitäminen paikallaan tarkoittaa vertauskuvallisesti sitä, että oppi aiemmista
onnistumisista ja epäonnistumisista otetaan matkaan ennemmin kuin heitetään (pallo) pois. Pivotkäännöksessä muutetaan tyypillisesti yhtä tai muutamaa idean dimensiota uusien näkemysten saamiseksi.
Jos kerralla muutetaan useita dimensioita, niin on vaikea sanoa, mitkä muutokset vaikuttivat tulokseen.
Käännöksen tekeminen ei ole inkrementaalisen iteraation tekemistä, joidenka avulla kohdetta
parannetaan vähitellen. Käytännössä pivot käännöksenteossa on kyse on isommasta muutoksesta.
Pivotointia tehdään, kun ongelmaa, ratkaisua tai liiketoimintamallia ei ole vielä lukittu eli tällöin etsitään
vielä selvää parannusta aikaisempaan verrattuna. Esimerkiksi kun havaitaan, ettei ongelma ole
ratkaisemisen arvoinen, niin pivot-käännöksessä ongelma määritellään uudelleen. Ongelman uudelleen
määrittely tarkoittaa yleensä myös ratkaisun ja liiketoimintamallin uudelleen määrittämistä. Yksi yleinen
syy käännöksen tarpeeseen on vähäinen markkinakysyntä.
Suurin osa radikaaleimmista innovaatioista syntyy kokeilemisen, vääriksi osoittautuneiden oletusten ja
useiden isojen käännösten kautta. Esimerkiksi PayPal vaati ennen syntymistään parin vuoden aikana
puolenkymmentä isompaa käännöstä. Ensimmäiset yritykset eivät itse asiassa liittyneet millään tavalla
maksamiseen Internetissä. Koska käännöksien tekoon liittyy olennaisesti epävarmuutta, ja mitä
epävarmempi tulevaisuus on, niin sitä vaikeampi sitä on myös ennustaa. Niin siten syntyy väistämättä
myös epäonnistumisia. Tärkeintä on ottaa epäonnistumisista oppia, käydä myös lävitse epäonnistumisen
sisälle mahtuneet pienet onnistumisen alkiot, sekä ottaa nopeasti oppia koko kehitysprosessista.
Epävarmassa ympäristössä moni jättää (pivot)innovoimatta kokonaan (vältetään riskinottoa), viivästyttää
innovointia (odotetaan varmuuden parantumista, jolloin ollaan jo auttamatta myöhässä) tai vie
ensimmäistä arvausta sokeasti loppuun asti, vaikka arvaus alkaa jo alkumetreillä osoittautua selkeästi
vääräksi. Kaikissa näissä toimintamalleissa, sysätään monia mahdollisuuksia syrjään. Jotta annettaisiin
sattumalle mahdollisuus löytää tiensä yrityksen kukkaroa kartuttamaan, ideaa kannattaa lähteä
kokeilemaan nopeasti markkinoilla ja katsoa, miten hyvin se siellä toimii. Jos se ei toimi riittävän hyvin,
niin silloin ideaan kannattaa tehdä isompi muutos eli pivot.

Milloin ja kuinka käännöksen teko kannattaa tehdä?
Käännöksen ajoitus ja tekotapa ovat kriittisiä kyvykkyyksiä innovaatiotoiminnassa. On iso kysymys, että
milloin kannattaa tehdä käännös ja milloin taas jatkaa hikoilua nykyisen ongelman, ratkaisun tai
liiketoimintamallin kanssa. Tästä asiasta on vielä vähän ymmärrystä olemassa. On olemassa yli- ja
alipivotointia. Ylipivotoinnissa käännös tehdään liian aikaisin ja alipivotoinnissa liian myöhään.
Ylipivotonnissa ei hankita tarpeeksi todistusaineistoa olettamukseen, kun taas alipivotoinnissa sitä
hankitaan liikaa. Tarkastellaan seuraavassa tähän ongelmaan liittyviä peukalosääntöjä: pivot-kierrot (pivot
cycles), pivot-testaus (pivot testing), laajat vs. kapeat pivotit (broad vs. narrow pivots) ja pivot-hyppäys
(pivot take-off).

5.1 Pivot-kierrot
Innovointi-/kehityssyklin olisi hyvä olla 1-3 kuukauden mittainen, jotta työ olisi fokusoitua ja intensiivistä,
ja sitä ehtisi kuitenkin tapahtua kerralla riittävästi. Kolmen kuukauden jakso on melko tyypillinen
isommissa innovatiivisissa organisaatioissa, kuten AT&T:ssä, Amazonilla ja Intuitissa. Tänä aikana
muutetaan yhtä tai muutamaa dimensiota ongelmasta, ratkaisusta tai liiketoimintamallista. Esimerkiksi
asiakkaan sitoutumista mittaamalla näkee tarpeen käännökselle. Jos sitoutuminen ei ole parantunut tai
on parantunut vain vähän, niin käännös voi olla tarpeen. Monilla on haasteita oletuksen asettamisessa eli
mistä asiasta oikeasti yritetään hankkia lisätietoa. Ilman selkeää oletusta on vaikea kertoa, onko
esimerkiksi ratkaisuidea hyvä vai ei. Päätöksenteko käännöksestä tai jatkamisesta menee tällöin musta
tuntuu-meiningillä. Olisikin siis tärkeää pystyä asettamaan hypoteeseja ennen oletusta testaavan kokeilun
aloittamista. Ja toisaalta liian hätäisen kokeilemisen takia, todellisen oppimisen sijasta, voi tapahtua niin
sanottua ylireagointia, esimerkiksi yksittäisiin asiakaspalautteisiin. Siksi kokeilemisessakin on hyvä muistaa
vanha sanonta ”maltti on valttia”.
Konkreettisena nyrkkisääntönä voi sanoa että käännösten johtaminen ei ole kunnossa, jos organisaatiossa
pohditaan jatkuvasti, että pitäisikö nyt muuttaa jotakin vai ei. Tällaiseen tilanteeseen on voitu ajautua
mm. silloin kun huonosti suunnitellun tai määritellyn pivotointiprosessin takia syntyy päätöksentekoongelmia. Tämän haasteen taklaamiseksi pivotointisyklien pitäminen lyhytkestoisia ja näihin liitettävien
oletusten asettaminen ovat onnistumisen kannalta hyvin tärkeitä elementtejä. Oletus pakottaa
hankkimaan kokeilun kautta oleellista tietoa ja sykli taas pakottaa tekemään päätöksiä, vatvomisen
sijasta. Kokeilun tekemiseen ja sen arviointiin tulisi varata riittävästi aikaa, mikä näyttää olevan monille
organisaatioille vaikeaa.

5.2 Pivot-testaus perustuen oppimisen erilaisiin logiikoihin
Yksi testaustapa ei yleensä riitä tarpeeksi vahvan ja riittävän ymmärryksen saamiseksi. Epävarmuuden
vallitessa, oppiminen voi tukea kolmeen eri päälogiikan avulla: abduktiivinen, induktiivinen ja
deduktiivinen. Abduktiivisessa logiikassa tehdään yleensä intuition perusteella koulutettu arvaus –

esimerkiksi millaisen tuotteen tai palvelun asiakas saattaisi haluta. Tämän jälkeen tuotteesta tai palvelusta
rakennetaan ensimmäinen versio (esim. prototyyppi), jota lähdetään tarvittaessa jatkokehittämään
iteratiivisesti. Induktiivinen oppiminen on teorian rakentamisen prosessi, jossa esimerkiksi asiakkaiden
ongelmista kerätään laadullista tietoa. Tämä tapahtuu mm. havainnoimalla ja haastattelemalla.
Deduktiivisessa oppimisessa testataan teorian oikeellisuutta. Yleensä tämä tapahtuu käyttämällä
määrällisiä metodeja; esimerkiksi tutkitaan, miten paljon websivuston parantaminen kasvattaa myyntiä.
Deduktiivisessa vaiheessa käytetään yleensä useampia vaihtoehtoja (esim. useita eri vedoksia /
vaihtoehtoja samasta web-sivustosta), joita verrataan keskenään. Deduktiivisessa oppimisessa kyselyjen
käyttö ja analysointi ovat yleisiä menetelmiä. Deduktiivinen oppiminen ei toimi yleensä hyvin
innovaatiotoiminnan alussa, jossa ei välttämättä tiedetä, että ovatko oletukset ylipäätänsä oikeita esimerkiksi tarkastellaanko edes oikeaa ongelmaa.
Voidaankin sanoa, että ”heikommat” innovaattorit luottavat vain yhteen oppimisen logiikkaan
testatessaan ideoita – yleisimmin määrällisiin deduktiivisiin menetelmiin kuten kyselyihin. Tämä on
tyypillistä olemassa olevissa organisaatiossa, missä numerodatan on koettu olevan tiedon käsittelyssä
keskeisessä roolissa. Tällainen deduktiivinen ajattelu johtaa ainoastaan teorian/oletuksen testaukseen – ei
uuden luomiseen. Deduktiivinen oppiminen sopii tilanteisiin, jossa toimintaympäristö on suhteellisen
varma. Epävarmassa ympäristössä testattava oletus/teoria täytyy kuitenkin ymmärtää syvällisesti ja osata
myös kysyä oikeita kysymyksiä. Laadullisesti hyvän tuloksen tuottamiseksi, tuloksekkaat innovaattorit
käyttävät kaikkia kolmea oppimistapaa – he aloittavat abduktiivisesti yrittämällä ymmärtää
toimintaympäristöä ja arvaamalla intuitiivisesti. Tällä tavalla löydetään useita ongelmia (esimerkiksi
asiakkaan toiminnasta), joista osa on ratkaisemisen arvoisia. Tämän jälkeen he testaavat laadullisesti
induktiivisesti oppien arvaustaan ja kehittäen siitä uutta teoriaa/ratkaisua, jota he sitten testaavat
deduktiivisesti ja määrällisesti käyttämällä esimerkiksi kyselyitä ja tilastollisia menetelmiä. Jos he
huomaavat missä tahansa kohdassa olevansa väärässä, niin he palaavat aiempaan vaiheeseen.
Kokonaisprosessia on mallinnettu kuvassa 9.
Ymmärrä
toimintaympäristö

abduktio

Ongelmia Ratkaisun arvoisia
ongelmia

induktio

Alustavia
ratkaisuja

Todennettuja
ratkaisuja

deduktio abduktio induktio deduktio

Alustavia
liiketoimintamalleja

abduktio induktio deduktio

Kuva 9. Innovoinnin kokonaisprosessi oppimisen näkökulmasta.

5.3 Laajat vs. kapeat pivotit

Todennettuja
liiketoimintamalleja

Johtajat usein kysyvät, että pitäisikö fokusoitua aikaisessa vaiheessa vai jatkaa edelleen laajasti. Yleensä
ongelman löytämiseksi tai hyvin epävarman ongelman ratkaisemiseksi täytyy toimia laajalla alueella
ennen kaventamista. Laajasti toimien ongelmat/kipupisteet, ratkaisut ja liiketoimintamallit voivat vaihtua.
Esimerkiksi voidaan kokeilla täysin erilaisia teknologioita ja jakelukanavia. Tällöin pivotit ovat suuria.
Fokusoinnin jälkeen kyse on kapeammalla alueella tapahtuvista iteratiivisista ja pienemmistä pivoteista.
Laajassa pivotoinnissa innovointi voi tapahtua peräkkäin ja rinnakkain suuren epävarmuuden vallitessa.
Voi olla esimerkiksi useampia rinnakkaisia projekteja, jotka yrittävät löytää eri tavoin ratkaisua samaan
ongelmaan. Nämä projektit etenevät kukin peräkkäisissä vaiheissa samanpituisissa pivot-sykleissä. Tätä
kautta projekteja voidaan vertailla toisiinsa. Sopivassa vaiheessa sitten valitaan paras projekti, johon
fokusoidutaan. Esimerkiksi Sony kehitti tällä tavalla aikanaan uudelleenladattavat litium-akut (Sony ja
kemian alan yhtiö Asahi Kasei julkaisivat yhdessä vuonna 1991 maailman ensimmäiset kaupalliset lithiumion akut), joista tuli maailman standardi. Sony ratkaisi tällä mallilla teknisen epävarmuuden nopeammin
kuin kilpailijat ja sai tärkeät patentit. Nopea ja kokeileva kehittäminen soveltuu siis myös
teknologiakehitykseen.

5.4 Pivot-hyppäys
Pivot-hyppäys tapahtuu, kun esimerkiksi asiakkaan kiinnostuksessa tapahtuu aikaisempaan verrattuna
merkittävä hyppäys (kuva 10). Tätä voi mitata ns. rakkausmittareilla, joiden määreitä voi olla
potentiaalisen asiakkaan käyttämä aika (ns. time test; esim. perehtyessään web-sivuilla tuotteeseen) ja
raha (ns. payment test) sekä kuinka innostuneesti potentiaalinen asiakas kertoo asiasta muille (ns.
promoter test).

Asiakkaan sitoutuminen

= pivot

Pivot-hyppy

Yritys A
Ei pivothyppyä
Yritys B

Aika

Kuva 10. Pivot-hyppy.

Pivotointi tähtää nimenomaan pivot-hyppäysten löytämiseen. Pivotissa olet löytänyt mahdollisesti
ongelman, joka on ratkaisemisen arvoinen tai loistavan ratkaisun ongelmaan. Hyppäys löytyy keskimäärin
3-7 pivot-syklin jälkeen. Radikaali innovointi voi vaatia enemmän syklejä. Peukalosääntö kuitenkin on, että
ellei pivot-hyppäys synny 6-7 suuremman syklin tai 12-18 kuukauden jälkeen, niin on hyvin
todennäköisesti korkea aika hylätä ongelma ja/ tai ratkaisu ja etsiä jotakin uutta.
Miten tunnistan pivot-hyppäyksen?
Pivot-hyppäysten tunnistamiseen kannattaa käyttää useita mittareita (robust metrics). Esimerkiksi
pelkästään nettipalveluun rekisteröityneiden käyttäjienmäärä mittarina ei välttämättä riitä kertomaan
hyvästä saavutuksesta, vaan tärkeää on myös mitata palveluun palaavien käyttäjien määrä. Jos käyttäjät
eivät palaa palveluun, niin se on selvittämisen arvoinen uusi ongelma – eli miksi he eivät tule takaisin?
Tämän jälkeen aloitetaan uusista ratkaisuideoista uudet kokeilut seuraavan pivot-hyppäyksen
löytämiseksi eli samojen käyttäjien saamiseksi yhä useammin kirjautumaan palveluun palveluun takaisin
ja käyttämään sitä. Sopivien mittareiden ja tavoitteiden asettaminen on hyvin tärkeää pivot-hyppäysten
tunnistamisessa.
On huomioitavaa, että kaikki on suhteellista. Vaikka pivot-hyppäys syntyykin, niin se voi olla vasta pieni
mäki, jonka takana voi odottaa korkea vuori eli aidosti iso pivot (kuva 11).

Kuva 11. Inkrementaali parantaminen saattaa tehdä sokeaksi suuremmille mahdollisuuksille.
Tämän takia ei pidä tyytyä pivot-hyppäyksen saavuttamiseen, vaan on oltava jatkuvasti avoin myös uusien
ja entistä suurempien hyppäysten mahdollisuuksille. Tyypillistä kuitenkin on, että saavutettaessa joku
radikaalimpi hyppäys fokusoidutaan hyppäyksen aikaan saaneeseen ongelmaan, ratkaisuun tai
liiketoimintamallin ja hiotaan sitä iteratiivisesti paremmaksi pienemmin inkrementaalisin hypyin. Samalla
edetään laput silmillä entistä suurempien ongelmien tunnistamiseksi tai parempien ratkaisujen ja
liiketoimintamallien löytämiseksi, kuten kappaleen 4.3 lopussa esitetyssä tapauksessa oli päässyt
käymään. Kehityspanokset oli sidottu yksittäiseen / yksittäisiin ratkaisuihin, kun tarjolla olisi ollut puoli
tusinaa mahdollisuuksia.
Milloin ja kuinka muuttaa jotakin on enemmän taidetta kuin tiedettä, mutta tässä luvussa esitetyt
peukalosäännöt (Pivot-kierrot, Pivot-testaus, Laajat vs. kapeat pivotit ja Pivot-hyppäys) auttavat
hallitsemaan pivot-käännöksiä paremmin.

Tehtävä: Rakenna johtamismalli käännösten johtamiseksi innovaatiotoiminnassa
1.Tehtävänä on miettiä, kuinka käännöksiä on johdettu tähän mennessä omassa organisaatiossasi ja
mitä tausta-aineistosta saatuja oppeja käännösten johtamisesta voisi viedä jatkossa käytäntöön
omassa innovaatiotoiminnassa.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Tee omalle organisaatiollesi käännösten johtamisen mallin ensimmäinen luonnos ja kokeile sitä
käytännössä
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. PÄÄTÖSSANAT
Tässä työkirjassa on perehdytty uusille markkinoille menemisen aktivoimista, läpikäytynä neljän eri osaalueen kautta. Ensimmäinen käsitelty osa-alue on nopeaan ja kokeilevaan kehittämiseen nojautuva,
vahvaan ”ulos kuutiosta menemisen” malliin kannustava starttivaihe. Starttivaiheen tarkoitus on
vähentää epätietoisuutta ja päästä uudelle tasolle käytössä olevan tiedon luotettavuuden kanssa.
Toisessa osassa keskitytään uusien liiketoimintamallien todentamiseen. Todentamisvaiheen tueksi on
esitetty avaintyökaluja ja -filosofioita, joita hyödyntämällä todentamisen pitäisi sujua keskivertoa
helpommin. Kyseinen osuus työkirjaa, on ehdottomasti sen ns. teoreettisin osio sisältäen taustatietoa
markkinoille menemisen strategiasta liiketoimintamallin kokeiluttamisen kautta. Valinta on tehty
liiketoimintamallien todentamisen tueksi, tämän osan tavoitteena olevan oman suunnitelman
luomiseksi.
Kolmas osa keskittyy asiakkaan auttamisen ajatusmallien edistämiseen, asiakkaan tarpeiden ja
ongelmien hahmottamiseen, sekä määrittelemiseen. Vaihe on erityisesti hyödyllinen sillin, kun kysyntäja tarjonta markkinat ovat vielä suunnitellulla liiketoiminta-alueella kypsymättömiä. Tehtävänä on
mallintaa jäsentymättömiä ongelmia ja tarpeita, kuinka asiakkaita voisi auttaa ko. tarpeiden osalta,
miten auttamisen voi muuntaa uudeksi liiketoimintamalliksi ja rakentamaan ajatukset siitä, miten
vastata juurisyyn ratkaiseviin tarpeisiin.
Työkirjan neljäs ja samalla viimeinen osa koskettelee johtamista ja liiketoimintamallien todentamista.
Pyritään punnitsemaan sitä milloin jatkaa innovoinnissa sinnikkäästi valittuun suuntaan ja toisaalta
milloin on hyvä tehdä pivot käännös, kohti uutta suuntaa. Asiaa tarkastellaan eritoten johtamisen
näkökulmasta, koska radikaalissa innovaatiotoiminnassa juuri pivotointi on yksi suurimpia
johtamishaasteita. Osa-alueen harjoitetehtävissä kuuluu miettiä, kuinka käännöksiä on johdettu omassa
organisaatiossa tähän asti (jos mitenkään) ja mitä oppeja käännösten johtamisesta voisi viedä jatkossa
käytäntöön, oman innovaatiotoiminnan ja yrityksen innovaatioprosessien kehittämiseksi.
Tämän työkirjan kaikki neljä osa-aluetta liittyvät yhtenäiseen kattoteemaan liiketoiminnan
uudistamisesta, mutta kunkin osion tehtävät voi kyllä suoritaa itsenäisenä kokonaisuutena. Jokainen
osa-alue on suunniteltu siten, että ne tulevat tarjoamaan käsikirjan käyttäjälle tähän kattoteemaan
omat tulokulmansa.
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