


Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30 - 15.00 

Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun 

kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 

• 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? 

Osallistujien esittely, mitä yrityksenne tekee? Kenelle? Haluaisitko 

uudistaa yrityksesi liiketoimintaa? 

• 10.00 Mistä osista yritykseni liiketoiminta koostuu?  

• 11.00 Lounas

• 12.00 Työhyvinvointi ihmisen, yrityksen ja verkoston kannalta 

• 13.15 Miten kilpailukykyinen yrityksen liiketoiminta tehdään? 

Yhteenveto ja jatkotoimet omassa yrityksessä, iltapäiväkahvi 

työpajan lomassa.

• 15.00 Tilaisuus päättyy 
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Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? 

1. Toimintaympäristön ja yrityksen suhde

• Mahdollisuudet käyttöön, uhat hallintaan  

2. Asiakas ja arvoverkko

- Mikä on tärkeää asiakkaasi liiketoiminnassa?

- Mistä syntyy SE arvo, jolla yritys lunastaa paikkansa? 



Yrityksen liiketoiminnan kärjet 

YRITYKSEN 

TOIMINTA

=Liiketoimintamalli

MITÄ TAVOITELLAAN?

Strategia ja tavoitteet

MILLÄ KEINOILLA TAVOITELLAAN?

Organisaatio ja ihmiset Teknologia



Toimintaympäristön ja yrityksen suhde

• Esimerkkejä

• Mahdollisuuksia?

• Uhkia?
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Lisäarvoa asiakkaalle?

• ”Miksi valitsen Sinun yrityksesi palvelun?”

• ….Koska uskon toimintasi tarjoavan yritykselleni jotain, 
mikä edistää liiketoimintaani 
• ..paremmin kuin kilpaileva yritys. Millä perusteella?

• ..uusia mahdollisuuksia

Muita valintaperusteita?

- Metsän omistajan näkökulmia koneyrittäjälle:

- Puusta paras mahdollinen tuotto

- Metsän tuottokyky säilyy, ajoitus

- Säädösten mukaisuus

- Ei harmia naapureille 



Mihin asiakkaan tarpeeseen yritykseni tarjoaa 

ratkaisua? 

• Loppuasiakas - Hyödyn saaja – Maksaja



ARVOKETJU
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OSUUS LISÄARVOSTA? Ja arvon 
kotiuttaminen?



Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics

IHMINEN TEKEE LIIKETOIMINNAN

- Miksi?

- Ihminen päättää

- Asiakas ei ole aina rationaalinen

- Yrittäjä on ihminen, joka tekee päätöksiä sillä 

hetkellä käytettävissä olevien tietojen ja 

mahdollisuuksien perusteella



Millainen on hyvä liiketoimintamalli?

• Elinkelpoinen

• hyötyjä asiakkaalle ja hyötyä yritykselle 



Millainen on hyvä liiketoimintamalli?
• Toteuttamiskelpoinen

• Onko se mahdollinen? 

• Onko sinulla tarvittavat resurssit, osaaminen, laitteet? Onko 

sinulla/työntekijöillä riittävästi aikaa? Onko sinulla rahaa 

tarvittaviin investointeihin?



Millainen on hyvä liiketoimintamalli?
• kestävä

• On elinkelpoinen ja mahdollinen myös jatkossa

• Pystyy vastaamaan ympäristön muutoksiin



Millainen  on hyvä liiketoimintamalli?
• kestävä

• On elinkelpoinen ja mahdollinen myös jatkossa

• Pystyy vastaamaan ympäristön muutoksiin



Millainen on hyvä liiketoimintamalli?

• Elinkelpoinen Toteuttamiskelpoinen Kestävä



Kuinka liiketoimintamalli kehitetään?

• Kenelle

• Mitä

• Miten

• Mitä siitä kostuu?



Liiketoimintamallin osat

• Kenelle

• Asiakassegmentit kanavat ja asiakassuhteen hoito



Liiketoimintamallin osat

• Mitä?

• arvolupaus

Tarjooma

Arvo/hyötyMukavuus
Maukas ateria



Liiketoimintamallin osat

• Miten?

• Resurssit



Liiketoimintamallin osat

• Resurssit



Liiketoimintamallin osat

• Partnerit



Liiketoimintamallin osat

• Mitä siitä kostuu?

• Ansaintamalli Hinnoittelu



Liiketoimintamallin osat

• Kustannukset ja tuotot



Liiketoimintamallin osat

• Kenelle

• Asiakkaat + asiakassuhde + kanavat

• Mitä?

• Tarjooma + arvo

• Miten?

• Resurssit + Partnerit

• Mitä siitä kostuu?

• Kustannukset + tuotot



Liiketoimintamallin osat

MITEN? MITÄ? KENELLE?

MITÄ SIITÄ KOSTUU?



Case: putkimies



Case: putkimies
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Loppuasiakkaat

Saatavuus

helppous

Aika ja hintatakuu

takuu

Monipuoliset
palvelut

Vakuutusyhtiöt

Pienemmät kulut

nopeus

Laaja määrä erilaisia
palvelujja

Pääsy tietoon

Yritys

Tulot

Skaala

Uusia tietoon perustuvia
palveluita

Ammattilaiset

Pääsy markkinoille

Sopimus
keikkojenvähimmäi

svoluum

Helpompaa

Vähemmän
hallinnolsta
työtäista

https://youtu.be/yi4CkS1Mp4c?t=3m2s

<iframe width="560" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/yi4CkS1Mp4c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/yi4CkS1Mp4c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
https://youtu.be/yi4CkS1Mp4c?t=3m2s


Työhyvinvointi johtuu johtamisesta

• ”Yrityksemme menestyksen takana on kolme tekijää: 

Ihmiset, ihmiset ja ihmiset”. Jorma Ollila 2002.

• Sertifiointiin kuuluu myös sosiaalinen näkökulma



Työhyvinvointi = työ + hyvinvointi 

• Henkilökohtainen ja yhteisön taso

• Johtajan tehtävä on luoda olosuhteet, joissa työtekijä voi 

tuoda yrityksen tarvitseman osaamisensa esille ja onnistua 

työssään

• Tutkimuksiin perustuva käsitys johtamisesta:

• Ihminen on oppimishaluinen ja kehittyvä

• Tieto uudistuu jatkuvasti

• Oppiminen on tiedon aktiivista prosessointia, ei käskyjen vastaan 

ottamista



Motivaatio, sitoutuminen ja työn 

merkityksellisyys

• Mihin pyrkii se yritys, jossa työskentelen? Mikä on tärkeää?

• Mitä minulta odotetaan? Milloin olen onnistunut työssäni?

• Mikä kasvattaa motivaatiota?

• Eri ihmisillä eri asiat: palkitseminen, turvallisuus, 

kehittymismahdollisuudet



Ongelmana, ettei tieto kulje…

Vrt. oppiminen

Lähettäjä Väline Viesti Vastaanottaja

VIESTINTÄYMPÄRISTÖ



Työhyvinvointia metsäalan yrityksen 

näkökulmasta

• Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto



LAKI

SERTIFIOINTI 

ASIAKAS

PREMIUM

LAADUN RAPPUSET



The Game of Business
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Kilpailijat
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Miksi yritysverkostot kiinnostavat?

• Organisaatioita jo trimmattu

• Toimitusketjuja jo trimmattu

• Helpompi saavuttaa tuottavuusparannuksia ja

edullisempia kilpailuasetelmia verkostosuhteita

johtamalla

• Ei pelkästään tehokkuutta vaan myös

• Ketteryyttä

• Sopeutumiskykyä

Marikka Heikkilä  12.1.2011 38



IT:n vaikutus verkostoihin:

Move to the middle (Clemons et al., 1993)

• Lisää ulkoistusta 
• IT on suhteellisen halpaa, 

• antaa mahdollisuuden tehokkaaseen monitorointiin

• Kuitenkin pienempi yhteistyökumppaneiden määrä
• Organisationaaliset kustannukset ihmisten välisten suhteiden 

luomiseksi ja prosessien luomiseksi ovat merkittävämpiä kuin IT 
kustannukset.

• Partnereita arvioidaan toimitusajoilla, luotettavuudella, 
joustavuudella, innovatiivisuudella ja lisä-arvo palveluilla.

• Sekä pitkäaikaiset suhteet
• Investointien kuolettaminen vie aikansa

• Oppimiskäyrä efekti

• Insentiivit
39





www.BusinessMakeover.eu



Haluan parantaa yritykseni

kannattavuutta

Parantaa
toiminnan
tehokkuutta

Muuttaa
hinnoittelua

Tuntea
paremmin
asiakkaat

Uudistaa
tuote/palvel
u-valikoima

Löytää uusia
kanavia

Ja/tai partnereita



Haluan kasvaa

Saada lisää
asiakkaita

Ymmärtää
markkinoita ja
luoda brändi

Uudistaa
tuote/palvel
u-valikoima

Löytää
partnereita

Löytää uusia
markkinoita ja/tai

uusia kanavia






