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Business Model Guideline (suomennos) 

 

Suomennettu versio etenee mukaillen alkuperäistä dokumenttia liitteessä  
1. 

Projektista  

 
Yritysten välittäjäorganisaatiot, omistajajohtajat ja yliopistot ovat yhteis-
työssä kehittäneet ja soveltaneet innovatiivisia työkaluja sekä toimintata-
poja liiketoiminnan kehittämiseen, jotka sopivat omistajajohtajien tarpei-
siin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. PK-yritysten omistajajohtajia oh-
jaavat erilaiset tekijät kuin palkattuja johtajia, esimerkiksi oman perheen 
hyvinvointi, työntekijöiden tilanteet sekä ajanpuute omien johtamistaito-
jen kehittämiseen. 

Välittäjäorganisaatiot vaikeuksissa omistajajohtajia ohjatessaan 

Monista ammattilaistyökaluista huolimatta suurin osa välittäjäorganisaa-
tioiden edustajista kokee monimutkaisia haasteita ja riittämättömyyttä oh-
jatessaan PK-yritysten omistajajohtajia. Suurin osa välittäjien nykyisistä 
työkaluista on suunniteltu yrityksille, joiden johtaja on palkattu ulkopuo-
lelta ja omaa rationaalisen ajattelutavan.  Omistajajohtajia ohjaavat moni-
mutkaisemmat ja subjektiivisemmat näkökulmat kuten mielenkiinnon säi-
lyminen, paikallinen yhteisö, työntekijät ja muut suhteet. Tämän projektin 
tavoite on luoda välittäjäorganisaatioille työkaluja, joilla ne voivat kehittää 
vuorovaikutusta yksilöidympään ja luottamukseen perustuvaan suuntaan. 
Näiden työkalujen avulla yritysten omistajajohtajien asenteet ja odotukset 
otetaan huomioon, ja ne tarjoavat yrityksille räätälöityjä ratkaisuja, jotka 
tukevat niiden kehitystä ja kasvua. 

Kohderyhmänä omistajien johtamat valmistavat PK-yritykset 

Suuri osa Euroopan PK-yrityksistä on omistajien johtamia, ja yritykset edus-
tavat aloja, joilla on valtava potentiaali innovaatioille, kasvulle ja työllisyy-
den lisäämiselle. Hankkeessa on mukana omistajien johtamia PK-yrityksiä 
Saksasta, Puolasta, Liettuasta, Suomesta ja Tanskasta. Projekti kehittää Yh-
teistyössä voittoa tavoittelemattomien välittäjäorganisaatioiden ja am-
mattikorkeakoulujen kanssa työkaluja ja menetelmiä välittäjäorganisaati-
oille, jotka vastaavat omistajiensa johtamien PK-yritysten kohtaamiin haas-
teisiin. Hankkeen tavoitteena on muodostaa hyvä ja arvokas viestintä omis-
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tajajohtoisten PK-yritysten ja välittäjäorganisaatioiden välille Itämeren alu-
eella.  

Välittäjäorganisaation tuoma lisäarvo  

Kyky tuottaa ja ottaa irti arvoa on ratkaisevan tärkeää 
välittäjäorganisaatioille. Välittäjäorganisaatio, joka ei pysty luomaan arvoa 
asiakkailleen tai itselleen, ei tule menestymään. Ei ole kysymys siitä, 
pitäisikö välittäjäorganisaation kilpailla asiakasarvon siirrossa, vaan millä 
tavoin ja miten arvoa saadaan toimitettua. Suurin osa kirjallisista ja 
suullisista menetelmistä on suunnattu yleisten asiakaskysymysten ja 
riitojen ratkaisemiseen, mutta jo pitkään on ollut kysyntä kyvylle luoda 
työkalut, jotka syventyvät välittäjien ja heidän asiakkaidensa 
vuorovaikutukseen ja pitkän tähtäimen yhteistyöhön. Tässä esitellyt 
työkalut vastaavat juuri tähän tarpeeseen ja auttavat 
välittäjäorganisaatioita paremmin ymmärtämään ja konsultoimaan PK-
yritysten omistajajohtajia, jotka tähtäävät ei-teknologisiin innovaatioihin. 
 
Hankkeessa ehdotetut neuvontavälineet voivat auttaa 
välittäjäorganisaatioita integroitumaan tehokkaasti omistajien 
hallinnoimien PK-yritysten arvoketjuihin luomalla luonnollisemman ja 
yksilöllisemmän lähestymistavan, mikä auttaa rakentamaan pitkäaikaisia ja 
arvopohjaisia suhteita. Näiden työkalujen tarkoituksena on luoda 
pitkäaikainen visio ja strategiat tuoden esiin PK-yritysten yhteisölliset 
tavoitteet, työntekijäsuhteet ja muut pitkäaikaiset intressit, mikä pitkällä 
tähtäimellä rohkaisee avoimempaan, idea- ja arvolähtöiseen 
vuorovaikutukseen. Välittäjäorganisaatiot kykenevät luomaan lisäarvoa 
itselleen ottamalla nämä välineet käyttöön strategisesti neuvontais-
tunnoissaan ja soveltamalla niitä systemaattisella lähestymistavalla 
pitkäaikaisiin suhteisiin PK-yritysten omistajajohtajiin ja jopa 
kertaluonteisiin neuvoa-antaviin kokouksiin. Nämä kokoukset tai istunnot 
vaihtelevat aina PK-yrityksen, ongelman monimutkaisuuden ja 
ainutlaatuisuuden mukaan. Nämä istunnot voidaan kartoittaa eri tavoin 
riippuen erilaisista ohjaajista ja heidän elinaikaisista kokemuksistaan: 
Jotkut neuvonantajat käyttävät protokollaa, joissa on selkeät ohjeet siitä, 
mikä tulee ensin, toiseksi ja niin edelleen. Toisilla on vapaampi tapa, ja 
tapaamisten kulku riippuu enemmän asiakkaan tarinasta. Mutta kaiken 
kaikkiaan asiakaskunnan tuntemisen kattava rakenne on edelleen sama – 
jossakin vaiheessa työkalut otetaan käyttöön, jotta neuvonantajat voivat 
kirjoittaa muistioita ja taustalokikirjoja tapaamisistaan. Tämä auttaa 
välittäjäliiketoimintaa vastakkainasettelemaan ja vertaamaan kokouksia, 
tuloksia ja yleistä tyytyväisyyttä. Sitä käytetään myös eri alojen 
konsultaatioihin ja erilaisiin PK-yritysten toimialoihin liittyvien uusien 
käytäntöjen rakentamiseen. Työkalut ovat apuväline, jotka auttavat is-
tuntojen yhteenvedossa, seuraavan suunnittelussa ja kohdistettujen muu-
tosten sekä asiakkaalle toimitetun arvon seurannassa. 
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Yksi parhaista tavoista tuottaa arvoa asiakkaalle on haastaa vakiintunut 
ajattelutapa ja normit: kysyä vaikeita kysymyksiä, kuulostella kaikkia 
esitettyjä tietoja, rohkaista harkitsemaan vaihtoehtoja ja ryhtymään paran-
nuksiin. Projektissa esitetyt työkalut käsittelevät kaikkia mainittuja haas-
teita järjestelmällisellä menetelmällä, joka siirretään helposti neuvonanta-
jalta toiselle. 
 
Samaa voidaan sanoa, kun mietitään asiakkaan näkökulmaa – omistajien 
johtamat PK-yritykset voivat alkaa seurata välittäjän ja sen arvoketjuun 
osallistumisen tuottamaa tehokkuutta sekä rahallista ja rahatonta lisäar-
voa. Projektin työkalut ovat monipuolisia siitä näkökulmasta, että niitä voi-
daan soveltaa mihin tahansa asiayhteyteen ja mihin tahansa arvokonteks-
tiin, jota asiakas ajattelee, olipa se sitten, pitkä- tai lyhytaikainen, resur-
sointi, ympäristö tai muut rajoitukset.  
 

SNOwMan-liiketoimintamalli 

Liiketoimintamalli 

Nykyään syntyy lukemattomia innovatiivisia liiketoimintamalleja. Täysin 
uusia teollisuudenaloja on muodostumassa vanhojen murentuessa. Nou-
sukkaat haastavat vanhat toimijat, joista jotkut kamppailevat kuumeisesti 
keksiäkseen itsensä uudelleen. Organisaatioiden ja yritysten on erittäin tär-
keää ottaa tämä huomioon. Osterwalderin ja Pigneurin mukaan liiketoi-
mintamalli kuvaa perusteita, joiden avulla organisaatio luo, tuottaa ja ottaa 
arvoa.  
 
Liiketoimintamalleja tulisi tarkistella ja tarkentaa ajan myötä organisaation 
toiminnan, kapasiteetin ja maineen kehittyessä sekä paikallisen rahoitus-
ympäristön kehittyessä. Asian tärkeydestä huolimatta liiketoimintamallin 
kehittämiselle ei ole ennalta määrättyä menetelmää, ja prosessi voi usein 
olla ylivoimainen henkilöstölle. Tässä lyhyessä tekstissä esittelemme 
Business Model Canvas -työkalun, jolla voidaan helpottaa osallistavaa 
nopeaa liiketoimintamallien suunnitteluprosessia.  
 
Ohjeen pääkohderyhmä on välittäjäorganisaatioiden henkilöstö, joka vas-
taa neuvontatoimintaan liittyvistä strategisista organisaatiomuutoksista. 
Ohjeen tavoite on opastaa, kuinka välittäjäorganisaatio voi luoda kestäviä 
ja systemaattisia suunnitelmia SNOwMan-hankkeen uusien neuvontaväli-
neiden — Spider Web -työkalu ja 6-vaiheinen prosessi ei-teknologiselle in-
novaatiolle — käyttöönottamiseen ja käyttöön. 
 
Halutun lopputuloksen saavuttamiseksi ohjaukseen tulee käyttää erityistä 
Business Model Canvas -työkalua. Välittäjäorganisaatiot käyttävät ohjeita 
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integroidakseen SNOwMan-työkalut yritysstrategioihinsa, arvoihinsa ja 
toimintasuunnitelmiinsa. 
 
Liiketoimintamallit ovat erityisesti yksinkertaistuksia todellisista järjestel-
mistä, ja niitä käytetään selittämään suorituskykyä ja kilpailuetua tai orga-
nisaation strategian uudelleentarkasteluun ja uudelleensuunnitteluun in-
novaatioiden ja muiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Lisäksi liiketoi-
mintamalleja käytetään kuvaamaan, haastamaan, siirtämään ja yhdistä-
mään hiljaista tietoa implisiittisten kognitiivisten kaavioiden ja heuristiikan 
taustalla. 
 

Osterwalder & Pigneur -malli  

Tämän työkalun tarkoituksena on tarjota keinoja, joilla yritysmuodossa toi-
mivat välittäjäorganisaatiot voivat sovittaa ohjaustyökalut omaan palve-
luvalikoimaansa organisaatiomuutoksen kautta. Ohjeen pääkohderyhmä 
on välittäjäorganisaatioiden johtava henkilöstö, joka vastaa strategisista 
organisaatiomuutoksista neuvontapalveluihin liittyen. Lopputuloksena tu-
lee olemaan noin 10-sivuinen neuvoa antava opas, joka sisältää keinoja, 
joilla organisaatio voi tuottaa kestäviä ja järjestelmällisiä suunnitelmia uu-
sien ohjaustyökalujen käyttöönottamiseksi ja käyttöön. 
 
Business Model Guideline -oppaan käyttäjä on välittäjäorganisaation 
esimies, joka voi käyttää tätä työkalua uusien käytäntöjen ottamiseksi 
osaksi toimintaa. Aluksi hänen tulee tehdä itsearviointi omasta 
arvolupauksestaan ja kyvystään luoda lisäarvoa PK-yritykselle, kun kyse on 
ei-teknologisiin innovaatioihin liittyvästä ohjauksesta. Ymmärtämällä 
työkalun käytön omaan kokemukseensa pohjautuen, hän kykenee 
neuvomaan asiakkaitaan siten, että he pystyvät luomaan lisäarvoa itse 
itselleen. Tämän haastattelun tulisi olla ensimmäinen askel asiakkaan 
neuvonnassa, ja muita konsultointipalveluita voidaan sisällyttää, jos ne 
ovat tarpeen. 
 
Kuvassa 1 esitetyn liiketoimintamallin (Business Model Canvas) kehittivät 
alun perin talousteoreetikot Alexander Osterwander ja Yves Pigneur yksin-
kertaistamaan yritysmallien kehitys- ja päivitysprosessia. Tehokkaan liike-
toimintamallin tulisi toimia sapluunana strategian jalkauttamisessa läpi or-
ganisaatiorakenteiden, prosessien ja järjestelmien. Liiketoimintamalli ko-
koaa perinteisesti pitkähkön liiketoimintasuunnitelman yhden sivun tii-
viiksi kokonaisuudeksi. Malli mahdollistaa kaikkien suunnitelman osien ja 
niiden vuorovaikutussuhteiden havainnoinnin kokonaisuutena. Mallia käy-
tetään onnistuneesti useissa organisaatioissa ympäri maailmaa. Mallia 
käyttävät mm. 3M, IBM, Deloitte, Ericsson, voittoatavoittelemattomat 
maailmanlaajuiset organisaatiot kolmansissa maissa sekä valtion palvelut 
esimerkiksi Kanadassa. 
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Opas ottaa lähtökohdaksi Osterwalderin ja Pigneursin liiketoimintamallin 
yhdeksän erillistä rakennuspalikkaa ja soveltaa niitä neuvontatyökaluihin 
palvelukeskeisinä tuotteina. Yhdeksän eri rakennuspalikkaa ovat 
avainkumppanit, avaintoiminnot, avainresurssit, arvolupaukset, 
asiakassuhteet, kanavat, asiakassegmentit, kustannusrakenne ja tulovirrat. 
Nämä yhdeksän rakennuspalikkaa kattavat neljä liiketoiminnan pääaluetta, 
joihin yhteistyökumppanit ja asiakkaat ovat kytköksissä (asiakkaat, 
tarjonta, infrastruktuuri ja taloudellinen kannattavuus). 
 
Liitteessä 1 on esitetty liiketoimintamallin suunnittelulomake, joka on 
analysoitu ja jota on käytetty SNOwMan-mallin määrittelyyn ja kuvailuun.  
 

Kuva 1: Osterwalder & Pigneur Business Model Generation: A Handbook 
for Visionaries, Game Changers, and Challengers (2010). 

 

Käyttämällä liiketoimintamallia organisaatio voi hahmottaa koko liiketoi-
mintansa yhdessä kuvassa. Mallia voidaan käyttää organisaation strategis-
ten ohjeistuksien jakamiseen ja välittämiseen. Liiketoimintamalli (strate-
gian sapluuna) voi olla tehokas kommunikointikeino, koska se antaa orga-
nisaatiolle yhteisen kielen ja viitekehityksen. Kommunikointi voi olla erityi-
sen tehokasta, jos strateginen ohjaus syntyy koko organisaation yhteisvai-
kutuksista. 
 
Liiketoimintamalli voi olla avaintyökalu ja sapluuna ideoiden luomiseen ja 
testaamiseen, ja yhdistettynä muotoiluajatteluun pohjautuviin lähestymis-
tapoihin ja asiakaskehitysprosessiin siitä tulee tehokas innovaatioiden 
mahdollistaja. Työkalua voivat käyttää yksilöt ja organisaatiot helpottaak-
seen liiketoiminnan suunnittelua tai uudelleen suunnittelua, sillä se tuo yh-
teisen liiketoimintamallin termistön ja selkeyttää termien keskinäisiä suh-
teita. 
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Mahdollisesti tehokkain tapa hyödyntää liiketoimintamallia on tarjota yh-
teinen kieli organisaation kaikille eri toiminnoille (eli tuote-/palvelukehitys, 
operatiivinen toiminta, talous, markkinointi ja myynti). Usein liiketoiminto-
yksikkö, johon työntekijä kuuluu, raja näkemyksensä oman näkökulmansa 
perusteella. Esimerkiksi talousosasto voi nähdä liiketoiminnan aivan eri ta-
valla kuin markkinointiosasto. Malli ja sen yhdeksän osaa luovat yhteisesti 
ymmärrettävän kielen ja viitekehyksen, josta erottuvat yrityksen ulkoiset 
komponentit (front stage), sisäiset komponentit (back stage) ja talous. 
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Viitekehys koostuu kolmesta ydinalueesta: 
 
• Asiakkaalle näkyvä osa (front stage, ulkoiset komponentit) koostuu 
arvontuoton kohderyhmistä, asiakkaan odottamista etua tuottavista 
arvolupauksista, asiakkaan kanssa kommunikointiin käytettävistä 
kanavista sekä strategioista, joilla yritys hallitsee asiakassuhteitaan. 
• Infrastruktuuri (back stage, sisäiset komponentit) sisältää ne toiminnot, 
resurssit ja kumppanuudet, joita tarvitaan arvontuottamiseksi asiakkaalle. 
• Talous tasapainottaa kuluja ja tuottoja. 
 
On tärkeää huomata, kuinka työkalut voidaan sisällyttää kanavien ja suh-
teiden parantamiseen asiakkaaseen, eli omistajajohtajiin, ja etenkin kuinka 
palveluita voidaan käyttää uusien arvojen ehdottamiseen —verrattuna ole-
massa oleviin työkaluihin. Välittäjäorganisaatioille onnistunut liiketoimin-
tamallin soveltaminen tarkoittaa omistajajohtajien lisääntyvää motivaa-
tiota tehdä yhteistyötä välittäjien kanssa ei-teknologisten innovaatioiden 
tunnistamisessa ja käytössä. 
 
Mallin on tarkoitus olla elävä dokumentti, jolle yrittäjät kirjoittavat oletuk-
sensa ja alustavat ideansa päivittääkseen näitä ajatuksia jatkuvasti uudella 
informaatiolla. Mallin yksinkertainen rakenne ja helppo ymmärrettävyys 
tarkoittavat, että se voidaan esitellä ja ottaa käyttöön nopeasti, kun taas 
yleisesti käytetyt tarralaput, valkotaulu ja yksittäiset paperiarkit voivat tar-
koittaa kirjoitettujen asioiden jatkuvaa muuttumista, josta syntyy toistoa. 
Oletukset konkretisoidaan kirjoittamalla ne ylös ja niitä testataan tietoon 
perustuen. 
 
Liiketoimintamalli on helpotettu aivoriihiharjoitus, jonka tarkoituksena on 
tuottaa ideoita. Vakiintuneille organisaatioille prosessi voi auttaa kirkasta-
maan arvolupausta ja johtaa parempaan ymmärrykseen, mistä asiakkaat 
(eli tulon lähteet) ovat kiinnostuneita ja mistä eivät. Uudemmille organi-
saatioille, tai muutoksen kohteena oleville yrityksille, liiketoimintamalli voi 
olla työkalu, jonka avulla voidaan tunnistaa, missä tilanteessa organisaa-
tion tulisi olla tulevaisuudessa ja miten siihen päästään. Malli ei välttä-
mättä johda suoranaiseen tuotteeseen, mutta sitä voidaan käyttää strate-
gisten keskustelujen runkona rahoittajien ja sidosryhmien kanssa.   

Ohjeistus mallin täyttämiseen ja tulkintaan 

1. Tulosta Liite A: Osterwalder Canvas 

2. Tämä työkalu muistuttaa maalarin taulua — sisältäen yhdeksän 
rakennuspalikkaa — johon voi maalata kuvan uudesta tai olemassa 
olevasta liiketoiminnasta. Liiketoimintamalli toimii parhaiten tulostettuna 
tai piirrettynä laajalle työtasolle, jotta isompi ryhmä voi yhteisesti ryhtyä 
hahmottelemaan tarralappujen tai valkotaulutussien avulla 
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liiketoimintamallin osia ja keskustelemaan niistä. Se on käytännöllinen työ-
kalu, joka edistää ymmärrystä, keskustelua, luovuutta ja analysointia. 

3. Ota kaksi eri väristä kynää. 

4. Järjestä välittäjäorganisaation tärkeiden sidosryhmien kohdetyöryhmä, 
jotta liiketoimintamalli voidaan täyttää ja arvioida onnistuneesti. 

5. Tärkeimmät rakennuspalikat, jotka on otettava huomioon halutun 
strategisen organisaatiomuutoksen saavuttamiseksi, ovat kanavat ja 
asiakassuhteet. Nämä ovat palikat, joita SNOwMan-työkalujen on tarkoitus 
kehittää. 

6. Työryhmän kokoontumisen tulee olla omistettu aivoriihelle ja sen 
tarkoituksena on saavuttaa yksimielisyys siitä, miltä muokatun 
liiketoimintamallin pitäisi näyttää, kun siihen on sisällytetty 
neuvontatyökalut. 

Keskustelun aikana täytä mallin palikoihin nykyinen tilanne yhdellä värillä 
ja haluttu/odotettu tilanne toisella värillä. Halutun/odotetun tilanteen 
tulisi liittyä enemmän tai vähemmän ei-teknologisen innovaation 
käyttöönottoon. Ei ole suurta merkitystä sillä, missä järjestyksessä mallin 
yhdeksän palikkaa täytetään, mutta seuraavaa järjestystä suositellaan: 
avainkumppanit, avaintoiminnot, avainresurssit, tulovirrat, kanavat, 
kustannusrakenne, asiakassegmentit, asiakassuhteet ja arvolupaus. 
 
 
Avainkumppanit kuvailevat tuottajien ja kumppaneiden verkostoa, joka 
tarvitaan yrityksen toimintamallin toimimiseksi.  
 
Yritykset perustavat kumppanuuksia monista syistä. Yhteistyökumppa-
nuuksista on tulossa monien toimintamallien kulmakiviä. Yritykset luovat 
liittoumia optimoidakseen toimintamallinsa, vähentääkseen riskejä tai 
hankkiakseen resursseja. Voimme jakaa yhteistyökumppanuudet neljään 
eri kategoriaan: 
 

1. Strategiset yhteistyökumppanit, jotka eivät ole kilpailijoita. 
2. Strategiset yhteistyökumppanuudet kilpailijoiden välillä. 
3. Yhteishankkeet, joiden avulla luodaan uutta liiketoimintaa. 
4. Ostaja-toimittaja -suhteet, joilla varmistetaan tarvikkeiden saanti. 

  
  
Pääkysymykset: Ketkä ovat pääyhteistyökumppanit? Ketkä ovat päätoi-
mittajat? 
 
Nykytilanne tulee selventää (1. värikynä):  
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• Kaikki pääasialliset ulkoiset toimijat, joiden kanssa yritys on 
yhteistyössä liittyen yritystoimintaan? 

• Kuinka pitkään kunkin toimijan kanssa on tehty yhteistyötä? 

• Kuinka hyvin kukin toimija on tehnyt yhteistyötä?  

• Mitkä ovat syyt yhteistyön tekemiseen?  

• Mitkä muut vaihtoehdot olisivat mahdollisia. 
   
On myös oleellista selvittää (2. värikynä):  
 

• Millaiseksi vastaaja kuvittelee ihanteelliset pääyhteistyökumppanit? 

• Keitä heidän tulisi olla?  

• Miksi halutut kumppanit eivät jo ole yrityksen kumppaneita?   
  

 

Avaintoiminnot ovat ne toiminnot, joita yritys tekee saadakseen toimintamallinsa 

toimimaan. Avaintoimintojen rakennuspalikka kuvaa kaikkein tärkeimpiä asioita, joita 

yrityksen tulee tehdä saadakseen liiketoimintansa pyörimään.  

  
Jokainen liiketoimintamalli tarvitsee useita avaintoimintoja. Nämä ovat ne 
tärkeimmät toiminnot, joita yrityksen tulee tehdä, toimiakseen menestyk-
sekkäästi. Kuten avainresursseja myös avaintoimintoja tarvitaan, jotta saa-
daan luotua ja tarjottua arvolupaus, tavoitettua markkinat, ylläpidettyä 
asiakassuhteita ja ansaittua tuloja. Kuten avainresurssit myös avaintoimin-
not vaihtelevat riippuen liiketoimintamallin tyypistä.  
 
Pääkysymys: Mitä avaintoimintoja arvolupauksenne edellyttää? 
  
Nykytilanne tulee selventää (1. värikynä):  
 

• Minkä tyyppisiä toimintoja yritys suorittaa, jotka tuottavat eniten 
lisäarvoa?  

• Onko olemassa epäolennaisia toimintoja?  

• Onko olemassa kausiluonteisia toimintoja? 
 
On myös oleellista selvittää (2. värikynä):  
 

• Millaisina vastaaja näkee ihanteelliset avaintoiminnot?  

• Mitä toimintoja yritys haluaisi suorittaa?  

• Miksi sellaiset toiminnot vielä puuttuvat? 
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Avainresurssit vastaavat tärkeimpiä omaisuuseriä ja hyödykkeitä, joita tar-
vitaan arvon luomiseen ja toimittamiseen ja koko liiketoimintamallin toi-
mimiseksi. 
Jokainen liiketoimintamalli vaatii avainresursseja. Avainresurssit sallivat 
yrityksen luoda ja antaa arvonlupaus, tavoittaa markkinat, ylläpitää suh-
teita asiakkaisiin ja ansaita tuloja. Erilaisia avainresursseja tarvitaan riip-
puen liiketoimintamallin tyypistä.  
  
Pääkysymys: Mitä avainresursseja teidän arvolupauksenne vaatii?  
  
Nykytilanne tulee selventää (1. värikynä):  
 

• Mitä avainresursseja yrityksenne käyttää ja miksi?  

• Mitä ovat mahdolliset korvaavat resurssit? 

• Mitä resursseja kilpailijanne käyttävät? 
 
On myös oleellista selvittää (2. värikynä):  
 

• Haluaisiko yrityksenne käyttää muita avainresursseja arvon 
luomiseen ja toimittamiseen?  

• Jos haluaisi, miksi se ei nyt heti ota niitä käyttöön?    
 

 

Tulovirrat selittävät kuinka yritys ansaitsee rahaa tulovirtojen kautta jokaiselle 

asiakassegmentille tehdyn arvolupauksen mukaisesti. Jos asiakkaat luovat 

liiketoiminnan sydämen, tulonlähteet ovat sen valtimot.  

  
Pääkysymykset: Mistä arvosta asiakkaasi ovat valmiita maksamaan? Mistä 
he tällä hetkellä maksavat? 
 
Kysymyksiin vastaaminen onnistuneesti antaa yritykselle mahdollisuuden 
tuottaa yhden tai useampia tulonlähteitä jokaisesta asiakassegmentistä.  
Jokaisella tulovirralla voi olla omanalaisensa hinnoittelumekanismi kuten 
kiinteä listahinta, neuvotteluhinta, huutokauppahinta, markkinariippuvai-
nen hinta, määräriippuvainen hinta tai tuottojen hallintaan perustuva 
hinta.  
  
Nykytilanne tulee selventää (1. värikynä):  
 

• Mitä tuotteita/palveluita yrityksenne myy?  

• Miksi asiakas valitsee juuri teidän yrityksenne tuotteet/palvelut? 

• Mitkä tuotteistanne/palveluistanne tai niiden osista ovat kaikkein 
arvokkaimmat asiakkaalle?  
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• Minkälaista arvoa kilpailijat luovat samoille tai samankaltaisille 
tuotteille/palveluille? 

 
On myös oleellista selvittää (2. värikynä):  
 

• Millaisina vastaaja näkee ihanteelliset tulovirrat? 
   

 

Kanavat ovat keinot päästä kosketuksiin asiakkaiden kanssa. Se on yhteys 
yrityksen arvolupauksen ja sen tavoitteiden välillä.  
 
Kanavien rakennuspalikka kuvaa, kuinka yritys kommunikoi ja tavoittaa 
asiakassegmentit toimittaakseen arvolupauksensa. Viestintä-, jakelu- ja 
myyntikanavat muodostavat yrityksen rajapinnan asiakkaiden kanssa. 
Kanavat ovat asiakkaiden kosketuspintoja ja niillä on tärkeä rooli 
asiakaskokemuksen muodostumisessa.  
 
Kanavat palvelevat monia tarkoituksia: 
 

• Kasvattavat asiakkaiden tietoisuutta yrityksen tuotteista ja 
palveluista. 

• Auttavat asiakkaita arvioimaan yrityksen arvolupausta. 

• Tiettyjen tuotteiden tai palveluiden ostamisen mahdollistaminen 
asiakkaalle 

• Arvolupauksen toimittaminen asiakkaille 

• Oston jälkeisen asiakaspalvelun tarjoaminen 
  
Pääkysymykset: Mitkä ovat ne kanavat, joiden kautta asiakassegmenttisi 
haluavat tulla tavoitetuksi? Kuinka kanavanne on integroitu? Mitkä 
kanavat toimivat parhaiten? Mitkä kanavat ovat kaikista 
kustannustehokkaimpia? Kuinka me integroimme kanavat asiakkaiden 
rutiineihin? 
  
Nykytilanne tulee selventää (1. värikynä):  
 

• Mistä kanavista asiakkaanne tulevat?  

• Kanavien vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat? 

• Kuinka asiakkaat arvioivat kanavia? 

• Mitä kanavia kilpailijasi käyttävät? 
 
On myös oleellista selvittää (2. värikynä):  
 

• Millaisena vastaaja näkee ihanteelliset kanavien keskinäiset 
suhteet? 
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Kustannusrakenne sisältää kaikki liiketoimintamallin mukaisesta toiminnasta 
johtuvat kustannukset.  
 

Pääkysymykset: Mitkä ovat tärkeimmät liiketoimintamallillesi ominaiset kustan-
nukset?  
 

Tämä rakennuspalikka kuvaa tärkeimmät kustannukset, jotka aiheutuvat tietyn 
liiketoimintamallin mukaan toimimisesta. Arvon luominen ja tuottami-
nen, asiakassuhteiden ylläpitäminen ja tulojen tuottaminen aiheuttavat kaikki 
kustannuksia. Kustannukset ovat suhteellisen helposti laskettavissa, kun avainre-
surssit, avaintoiminnot ja avainkumppanuudet on määritelty. 
 

Nykytila tulee selventää (1. värikynä):  
 

• Mikä on kustannusrakenne?  

• Mitkä kustannukset ovat vallitsevia?  

• Millaisia kustannukset ovat suhteessa kilpailijoiden kustannuksiin ja 
miksi?  

 

On myös oleellista selvittää (2. värikynä): 
 

• Voitaisiinko joitakin kustannuksia vähentää tai lisätä siten, että sillä 
tuotettaisiin asiakkaalle lisäarvoa? 

  
 

Asiakassegmentit määrittelevät ihmisryhmät tai organisaatiot, joille yritys tar-
joaa lisäarvoa ja jotka se haluaa tavoittaa.  
 

Asiakkaat ovat jokaisen liiketoimintamallin sydän. Ilman asiakkaita yksikään yritys 
ei pärjäisi pitkää aikaa. Palvellakseen asiakkaitaan paremmin, yritys voi segmen-
toida asiakkaat erilaisiin ryhmiin yhteisten tarpeiden, käytäntöjen tai muiden omi-
naisuuksien pohjalta. Liiketoimintamalli voi määritellä yhden tai useamman, ison 
tai pienen asiakassegmentin. Yhtiön on tehtävä tietoinen päätös siitä, että mitä 
segmenttejä se palvelee ja mitkä se jättää huomioimatta. Kun päätös on tehty, 
niin liiketoimintamalli voidaan luoda tarkasti asiakkaan tarpeen ympärille.   
 

Pääkysymykset: Kenelle luot arvoa? Ketkä ovat tärkeimpiä asiakkaitasi?  
 

Nykytilanne tulee selventää (1. värikynä):  
 

• Mitkä ovat asiakassegmentit?  

• Mitkä segmentit ovat tärkeimmät?  

• Mitkä lupaavimmat, mitkä vähiten lupaavia? 

• Mitä arvoa annat asiakkaille?  

• Mikä varmistaa asiakkaiden uskollisuuden  

• Mitkä asiakkaat laitetaan etusijalle?  

• Mitä arvoa kilpailijat antavat samoille asiakkaille?   
 
On myös oleellista selvittää (2. värikynä): 
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• Minkälainen vastaajan mielestä on ihannetilanne segmentoinnin suhteen.  
  

 

Asiakassuhteet ovat linkkejä, jotka yritys muodostaa erityisten 
asiakkaiden ja itsensä välille.  
  
Yrityksen tulisi selvittää, että minkälaiset suhteet se haluaa luoda minkä-
kin asiakassegmentin kanssa. Asiakassuhteet voivat vaihdel-
la henkilökohtaisista automatisoituihin suhteisiin. Asiakassuhteita voivat 
ohjata seuraavat motiivit:  
  

1. Asiakkaiden hankinta  
2. Asiakkaiden säilyttäminen  
3. Myynnin lisääminen (myynti)  

  
Yrityksen liiketoimintamallin vaatimat asiakassuhteet vaikuttavat voimak-
kaasti yleiseen asiakaskokemukseen.  
 
Pääkysymykset: Millaisia suhteita asiakassegmenttimme odottavat mei-
dän muodostavan ja ylläpitävän heidän kans-
saan? Mitkä olemme muodostaneet? Kuinka kalliita ne ovat? Kuinka 
ne mukautuvat muuhun liiketoimintamalliimme?  
 
Nykytilanne tulee selventää (1. värikynä):  
 

• Miten nämä tietyt asiakkuudet syntyivät? 

• Miksi teet yhteistyötä heidän kanssaan? 

• Oletko tämän tuotteen/palvelun ainoa tarjoaja?  
 

On myös oleellista selvittää (2. värikynä):  
 

• Millainen on vastaajan mielestä ihanteellinen asiakassuhde? 

  
 

Arvolupaus antaa kokonaisnäkymän yrityksen tuotteista ja palveluista, 
jotka tuottavat arvoa tietylle asiakassegmentille ja täyttävät asiakkaan tar-
peet.   
 
Arvolupaus on syy siihen miksi asiakkaat valitsevat yrityksen jonkin toisen 
yrityksen sijaan. Se ratkaisee asiakkaan ongelman tai täyttää asiakkaan tar-
peet. Jokainen arvolupaus koostuu valituista tuotteista tai palveluista, 
jotka vastaavat asiakassegmentin vaatimuksia. Tässä mielessä arvolupaus 
on yhdistelmä tai kokonaisuus etuja, joita yritys tarjoaa asiakkaille. Jotkut 
arvolupaukset voivat olla innovatiivisia ja uudenlaisia. Muut arvolupaukset 
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voivat olla samanlaisia kuin nykyiset, mutta niihin on lisätty uusia ominai-
suuksia ja määritteitä.  
  
Arvolupaus luo lisäarvoa asiakassegmentille yhdistelemällä erilaisia ele-
menttejä, jotka vastaavat kyseisen asiakassegmentin tarpeeseen. Arvot 
voivat olla kvantitatiivisia (esim. hinta, palvelun nopeus) tai laadullisia 
(esim. malli, asiakaskokemus).   
 
Tuotteiden ja palveluiden räätälöinti yksittäisten asiakkaiden tai asiakas-
segmenttien erityistarpeisiin luo arvoa. Viime vuosina massamuokkaus ja 
yhteisluominen ovat saaneet lisää painoarvoa. Lähestymistapa mahdollis-
taa räätälöidyt palvelut ja tuotteet hyödyntäen silti mittakaavaedut. 
 
Pääkysymykset: Mitä arvoa tarjoamme asiakkaalle? Mitkä asiakkaamme 
ongelmista autamme ratkaisemaan? Mitkä asiakkaan tarpeet tyydytetään? 
Mitä tuotteita ja palveluita tarjoamme kullekin asiakassegmentille?  
 
Tämä on yhteen kokoava palikka, johon voidaan kirjoittaa arvolupaus ja 
sen sisältö tällä hetkellä (1. värikynä) sekä arvolupaus, jonka yritys haluaa 
toteuttaa tulevaisuudessa (2. värikynä). 
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Käyttöesimerkki - välittäjäorganisaatio 

Kuvassa 2 on esitetty esimerkki Osterwalder Canvas -työkalun käytöstä. 
Välittäjäorganisaatio kuten Vilnan teollisuus- ja liiketoimintayhdistys voi 
käyttää työkalua tunnistaakseen oman arvolupauksensa ja 
vuorovaikutuksensa asiakkaidensa kanssa ulkoisen arvopohjaisen 
ajattelun avulla. Selvittämällä nykytilansa yhdistys kykenee tunnistamaan, 
mihin osiin kokonaisstrategiassaan sen tulisi vaikuttaa ja mitä muutoksia 
sen tulee tehdä ehdotettujen työkalujen integroimiseksi. 

  

 
Kuva 2. Esimerkki täytöstä - välittäjäorganisaatio  
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Liite A: Osterwalder Canvas 
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Liite 1 

Business Model Guideline (Original Text) 
 
 

ABOUT THE PROJECT 
 
Business intermediaries, owner-managers and universities jointly develop and apply 
innovative tools and methods for business counselling that respond to the specific needs 
of owner-managers of small and medium sized enterprises (SMEs). Owner-managers of 
SMEs tend to be driven by different considerations than SMEs run by employed 
managers, for example, their own family’s well-being, the employees’ situations and lack 
of time for developing their own managerial skills.  
 

Intermediaries struggle when counselling SME owner-managers 
 
Despite of a wide range of professional tools, a majority of business intermediaries 
experience complex challenges and insufficiency when counselling SME owner-
mangers. The majority of their existing tools are for companies with externally recruited 
and educated management with a rational attitude. Owner-managers are driven by 
more complex and subjective considerations as for example long-term interest, the local 
society, employees and relations. The project provides the intermediaries with new 
tools to improve the dialogue to be more personalized and based on trust. These tools 
provide that owner managers’ attitudes and expectations are taken into account and 
give the companies tailored solutions that support their development and growth. 
 

Targeting owner-managed manufacturing SMEs 
 
A large number of European SME’s are owner-managed and they represent sectors with 
huge potential for innovation, growth and increased employment. The project includes 
representatives of such owner managed SMEs in Germany, Poland, Lithuania, Finland 
and Denmark. Through a co-creation process with non-profit intermediary organizations 
and universities of applied science the project develops tools and methods for business 
intermediaries that respond to the challenges the owner-managed SME’s faces. Overall, 
the objective of the project is to establish good and valuable communication between 
owner-managed SME’s and business intermediaries across the Baltic Sea region. 
 

Intermediary added value 
 
The ability to create and extract value is crucial for an intermediary organization. An 
intermediary, who is not able to create value for its connected partners as well as for 
itself, will hardly survive in the long run. There is no issue whether an intermediary 
should be competing on client value transmission, but rather in what ways and how can 
the value be delivered. Majority of methodologies, written or verbal, have been aimed 
at solving universal client issues and disputes, but for a long time a demand for ability 
to make these tools more actualized and cut for deeper intermediary-client interactions 
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and long-term cooperation. Effectively the tools presented here address this exact 
demand and will help intermediaries to better understand and consult owner-managed 
SME’s going for non-technological innovations. 
 
The proposed counselling tools within the project can facilitate business intermediaries 
effectively integrate into the value-chains of owner-managed SMEs, bringing a more 
natural and personalized approach and thus helping build long-term and value-based 
relationships. These tools are aimed at creation of long-term vision and strategies, 
putting forth the SME’s societal, employee relation and other long-term interests, which 
in the long run encourages a more open-ended, idea and value driven dialogues. 
Intermediaries are able to create added value for themselves by implementing these 
tools strategically into their counselling sessions and in a way systemizing their approach 
to SME owner-manager long-term relations and even one-off consultative meetings. 
These meetings or sessions always vary depending on the SME, problem complexity and 
uniqueness. Depending on different counsellors and their lifetime experiences these 
sessions can be mapped out in disparate ways: some counsellors use protocols with 
clear guidelines for what comes first, second and so on. Others have less structure and 
the session unfolds more through the client’s story. But overall the overarching structure 
of getting to know the client still remains the same - at one point or the other tools are 
adopted in order for the counsellors to create so called back-logs of their sessions and 
meetings. This helps the intermediary business to contrast and compare meetings, 
results and overall satisfaction. It is also used for building of novice practices that are 
attached to different fields of consultations and varieties of SME industries. The 
approach of intertwining these tools aids for summarizing of the sessions, planning the 
next and tracking targeted changes and value delivered to the client. 
 
One of the best ways to deliver value for a client, is to challenge its established thinking 
and norms: to ask difficult questions, interrogate all of the information presented, 
encourage to consider alternatives and take steps to improve. The tools set out in within 
this project address all of the challenges mentioned with a systemized methodology that 
is easily transferred from one counsellor to the other. 
 
The same could be said when thinking from the client’s perspective - as the owner-
managed SMEs can start tracking the effectiveness, monetary and non-monetary added 
value gained from the intermediary and its participation in their value-chain. The tools 
within this project are versatile from the view-point that they can be applied to any given 
context and any value context that the client is thinking of. Be it time, long-term or short-
term, resourcing, environment or other constraints. 
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THE BUSINESS MODEL CANVAS BY SNOWMAN 
 

Business model 
 
Today countless innovative business models are emerging. Entirely new industries are 
forming as old ones crumble. Upstarts are challenging the old guard, some of whom are 
struggling feverishly to reinvent themselves. It is of high importance for organizations 
and companies to take this into account. According to Osterwalder and Pigneur, a 
business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and 
captures value. 
 
Business models should be revised and refined over time as an organization’s activities, 
capacity, and reputation develop, and the local funding environment evolves. Despite 
its importance, there is no one prescribed format to develop a business model and the 
process can often be overwhelming for staff. In this short brief, we introduce the 
Business Model Canvas, one tool to facilitate a participatory, rapid design process for 
business models. 
 
The guideline’s main target group is managing staff in intermediary organizations, 
responsible for strategic organizational change related to counselling operations. The 
guideline is set to provide instructive knowledge in how the intermediary organization 
can create sustainable and systemic plans for implementing and operating the new 
counselling tools provided within the SNOWMAN project: Spider Web Tool and the 6-
step Process for Non-technological Innovation. 
 
In order to reach the desired outcome a specific Business Model Canvas tool shall be 
applied for guidance. The guidelines shall be used by intermediaries in order to 
intertwine the Snowman tools into their corporate strategies, values and action plans. 
Notably, business models are simplifications of real systems that are used for explaining 
performance and competitive advantage or for rethinking and redesigning an 
organization’s strategy in order to benefit from innovations and other opportunities. 
Moreover, business models are used to articulate, challenge, transfer and recombine 
tacit knowledge underlying implicit cognitive schemas and heuristics. 
 

Osterwalder & Pigneur canvas  
 
The purpose of this tool is to suggest solutions to how the business support system as 
corporate entities can calibrate the counselling tools to their portfolio as a process of 
organizational changes. The guideline's main target group is managing staff in 
intermediary organizations, responsible for strategic organizational change related to 
counselling operations. The output will be designed as an instructive guide of app. 10 
pages including procedures in how the organization can create sustainable and systemic 
plans for implementing and operating the new counselling tools.  
 
A customer of the Business Model Guideline is an intermediary manager who can use 
this tool for integration of new practices. First of all, the intermediary should self-
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evaluate its current value proposition, creation and capture when counselling SMEs on 
non-technological innovation. Through his experience of understanding the functioning 
of the tool, he will be able to advise his clients to generate added value for himself. This 
interview should be the first step in advising clients, and other consultancy instruments 
could be included if needed. 
 
The Business Model Canvas (see Figure 1) was originally developed by Alexander 
Osterwalder and Yves Pigneur, business theorists, to simplify the process of developing 
and updating business models. Effective business models should work as a blueprint for 
a strategy to be implemented through organizational structures, processes, and 
systems. The Business Model Canvas consolidates a traditionally lengthy business model 
into a one-page synthesis. The design of the canvas enables the user to view all parts on 
one page and see how they interact. The canvas is practiced successfully in multiple 
organizations throughout the world by companies including 3M, IBM, Deloitte, Ericsson, 
non-profit global organizations in the third world countries and Government Services of 
Countries like Canada. 
 
The guide takes it’s outpoint in the nine steps or basic building blocks in the Osterwalder 
and Pigneurs Business Model Canvas, and applies them to the counselling tools as 
service-oriented products. The nine building blocks are as follows: Key Partners, Key 
Activities, Key Resources, Value Propositions, Customer Relationships, Channels, 
Customer Segments, Cost structure and Revenue streams. These nine BM Building 
Blocks cover the four main areas of business in which customers and business partners 
are involved (customers, offer, infrastructure, and financial viability). Presented in 
Annex Number 1 is the Business Model Canvas design form, which has been analyzed 
and used to define and describe the SNOWMAN Canvas.  
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Figure 1: Osterwalder & Pigneur Business Model Generation: A Handbook for 

Visionaries, Game Changers, and Challengers (2010)  

 

 

Using the business model canvas an organization can map out its entire business model 
in one image. The canvas can be used to share and disseminate strategic directions of 
the organization. By creating a common language and a commonly understood frame of 
reference, the canvas (the blueprint of the strategy) can be a powerful communication 
tool. This works even more effectively where the strategic direction is being co-created 
across the organization. 
 
The business model canvas can be a key tool and template for the generation and testing 
of ideas and, when combined with design thinking approaches and customer 
development process, makes a powerful innovation enabler. The tool can be used by 
individuals and organizations to facilitate design and re-design of business models as it 
provides a shared language of business model terms and clarifies their relations. 
Possibly the most potent use of the business model canvas is to provide a shared 
language across the various functions of the organization (e.g., product/service 
development, operations, finance, marketing, and sales). Often the business unit an 
employee belongs to will frame their view of the business based on their lens. For 
example, finance may see the business in a very different way than marketing. The 
canvas and its nine components create a commonly understood language and a 
complete reference of the business front and back stage as well as financial. 
The canvas framework consists of three core areas:  
 
• The customer-facing area (front stage), which consists of the target groups for whom 
value is created, the value proposition that creates the benefits customers expect, the 
channels through which the business interacts with its customers, and the strategies by 
which the business manages their customer relationships.  
• The infrastructure (back stage), which includes the activities, resources, and 
partnerships required to build and deliver value to customers.  
• The financials (sustainability) of the business, which balance revenues and costs. 
 
The most important steps to observe are how the tools can be incorporated to improve 
channels and relations toward the customer, the SME owner-managers, and especially 
how the services can be operated as proposition of new values for them - compared 
with existing tools. For the intermediary organizations the result of a successfully 
executed business model can be measured by increase of the owner-manager’s 
motivation for expanding the cooperation with intermediaries in defining and operating 
non-technological innovation. 
 
The Canvas is meant to be a living document, whereon entrepreneurs write out their 
assumptions and initial ideas, only to continuously update these thoughts with new 
information. Its simple composition and ease of comprehension mean that it can be 
introduced and used quickly, while the common use of sticky notes, white boards and 
single sheets of paper imply the mutability of what is written down; iteration is 
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encouraged. Assumptions are made more tangible through writing and are then able to 
be tested against information. 
 
The Business Model Canvas is a facilitated brainstorming exercise intended to generate 
ideas. For well-established organizations, the process may help sharpen the value 
proposition and lead to a better understanding of what clients (i.e. sources of revenue) 
are and are not interested in. For newer organizations, or ones experiencing change, the 
Business Model Canvas can be a tool to help identify where an organization should be 
in the future and establish a plan for getting there. The canvas may not necessarily result 
in an externally-facing product, but it can be used to inform strategic conversations with 
funders and stakeholders.  
 

Guideline for Canvas filling and interpreting 
 
7. Print Annex Number 1.  

8. This tool resembles a painter’s canvas—preformatted with the nine blocks—which 
allows you to paint pictures of new or existing business models. The Business Model 
Canvas works best when printed out on a large surface so groups of people can 
jointly start sketching and discussing business model elements with notes or board 
markers. It is a hands-on tool that fosters understanding, discussion, creativity, and 
analysis. 

9. Take two colours pencil. 

10. Organize a focus work group of the important stakeholders within the intermediary 
organization in order to successfully fill in and assess the Business Model Canvas. 

11. Most important building blocks to be taken into account to reach the desired strategic 
organizational change are Channels and Customer relations. These are the blocks that the 
Snowman tools aim at improving. 

12. The focus group session should be dedicated for brainstorming and reaching an overall 
consensus for what the adjusted business model should look like with the integrated 
counselling tools. 

During the discussion fill the Canvas Blocks with the current situation in one colour, 
desired/expecting situation in another colour pen. Desired/expected situation should be 
more or less related to the implementation of non-technological innovation. Canvas’a 
consist of nine basic building blocks, there is no big difference in how canvas can be 
filled, but it is suggested to fill in the following order Key Partners, Key Activities, Key 
Resources, Revenue Streams, Channels, Cost Structure, Customer Segments, Customer 
Relationships and Value Proposition. 
 
Key Partnerships describe the network of suppliers and partners needed to make the business 
model work.  

Companies forge partnerships for many reasons, and partnerships are becoming a 
cornerstone of many business models. Companies create alliances to optimize their 
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business models, reduce risk, or acquire resources. We can distinguish between four 
different types of partnerships: 
 
1. Strategic alliances between non-competitors 
2. Coopetition: strategic partnerships between competitors 
3. Joint ventures to develop new businesses 
4. Buyer-supplier relationships to assure reliable supplies 
 
Main questions: Who are your Key Partners? Who are your Key Suppliers?  

The status quo (first color pencil) needs to be clarified: all the major external players that the 
company contacts with in their role in the company activity, how long it has been cooperating, 
how well it has cooperated, the reasons why they are cooperating and what alternatives are 
possible.  

It is also necessary to find out (second color pencil): how the respondent imagines the key 
partners ideally - who they should be, why the desired partners are not partners in the company 
now. 

Key activities are the actions a company performs to make the business model work. 
The Key Activities Building Block describes the most important things a company must 
do to make its business model work. 
 

Every business model calls for a number of Key Activities. These are the most important 
actions a company must take to operate successfully. Like Key Resources, they are 
required to create and offer a Value Proposition, reach markets, maintain Customer 
Relationships, and earn revenues. And like Key Resources, Key Activities differ 
depending on business model type.  
 
Main questions: What Key Activities do your Value Proposition require?  

The status quo (first colour pencil) needs to be clarified: what kind of activities the 
company carries out, which ones generate the highest added value, whether there are 
non-essential activities or whether there are seasonal activities. 

It is also necessary to find out (second colour pencil): how the respondent envisions the 
key activities ideally - what activities the company would like to carry out, and what 
reasoning activities are still missing. 

Key Resources correspond to the most important assets required to offer and deliver 
value and make the overall business model work. 

Every business model requires Key Resources. These resources allow an enterprise to 
create and offer a Value Proposition, reach markets, maintain relationships with 
Customer Segments, and earn revenues. Different Key Resources are needed depending 
on the type of business model.  
 
Main questions: What Key Resources do your Your Value Proposition require? What is 
your distribution channel? 
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The status quo (first colour pencil) needs to be clarified: what Key resources the company 
is using and why. What are the possible substitutes what competitors use. It should be 
distinguished Key resources to offer and deliver. 

It is also necessary to find out (second color pencil): If the company would like to use 
other key resources to offer and deliver, if so, why not use now. It should be distinguished 
Key resources to offer and deliver. 

 

Revenue Streams explain how a company makes money through the revenue flows 
from the value proposition offered to each customer segment. If customers comprise 
the heart of a business model, Revenue Streams are its arteries. 
 
Main questions: For what value are your customers really willing to pay? For what do 
they currently pay? 

Successfully answering that question allows the firm to generate one or more Revenue 
Streams from each Customer Segment. Each Revenue Stream may have different pricing 
mechanisms, such as fixed list prices, bargaining, auctioning, market dependent, volume 
dependent, or yield management. 

The status quo (first colour pencil) needs to be clarified: what products/services the 
company sells and why customers choose exactly what your company’s 
products/services, what part of those products/services are most valuable to the 
customer. What kind of the value to the same/similar products/services segment 
competitors create. 

It is also necessary to find out (second colour pencil): how the respondent imagines the 
Revenue streams ideally. 

Channels are the means of getting in touch with the customers. It is the connection 
between the company value proposition and its target objectives.  
The Channels Building Block describes how a company communicates with and reaches 
its Customer Segments to deliver a Value Proposition Communication, distribution, and 
sales Channels comprise a company's interface with customers. Channels are customer 
touch points that play an important role in the customer experience. 
 
Channels serve several functions, including: 

• Raising awareness among customers about a company’s products and services 

• Helping customers evaluate a company’s Value Proposition 

• Allowing customers to purchase specific products and services 

• Delivering a Value Proposition to customers 

• Providing post-purchase customer support 
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Main questions: Through which Channels do your Customer Segments want to be 
reached? How are your Channels integrated? Which ones work best? Which ones are 
most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines? 
 
The status quo (first colour pencil) needs to be clarified: what channels your customers 
are coming from, what SWOT of these channels might be, how customers evaluate these 
channels, what channels your competitors are using.  

It is also necessary to find out (second colour pencil): how the respondent imagines the 
Channels relationship ideally. 

 

Cost Structure is the representation of all costs resulting from the operation of the 
business model.  

 

Main questions: What are the most important cost inherent in your business model? 

This building block describes the most important costs incurred while operating under a 
particular business model. Creating and delivering value, maintaining Customer 
Relationships, and generating revenue all incur costs. Such costs can be calculated 
relatively easily after defining Key Resources, Key Activities, and Key Partnerships.  
 
The status quo (first colour pencil) needs to be clarified: what is the costs structure, what 
cost are prevalent, how much is it similar/different from competitors, if so why? 

It is also necessary to find out (second colour pencil): how the respondent imagines what 
costs could be reduced or increased while adding value to the Customer. 

Customer Segments define the groups of people or organizations that an enterprise 
offers value to and aim to reach. 

Customers comprise the heart of any business model. Without customers, no company 
can survive for long. In order to better satisfy customers, a company may group them 
into distinct segments with common needs, common behaviors, or other attributes. A 
business model may define one or several large or small Customer Segments. An 
organization must make a conscious decision about which segments to serve and which 
segments to ignore. Once this decision is made, a business model can be carefully 
designed around a strong understanding of specific customer needs. 
 
Main questions: For whom you are creating value? Who are your most important 
customer? 

The status quo (first colour pencil) needs to be clarified: what are the customer segments, 
which segments are the most important, which are the most promising, which are the 
least promising, what value do you give to the customers, what ensures their loyalty, 
which customers can be prioritized; what value do your competitors give to the 
your/same customers. 
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It is also necessary to find out (second color pencil): how the respondent imagines the 
Customer segments relationship ideally. 

Customer Relationships are the links a company establishes between its specific customers and 

itself.  

A company should clarify the type of relationship it wants to establish with each 
Customer Segment. Relationships can range from personal to automated. Customer 
relationships may be driven by the following motivations: 

1. Customer acquisition 
2. Customer retention 
3. Boosting sales (upselling) 

The Customer Relationships called for by a company’s business model deeply influence 
the overall customer experience. 
 
Main questions: What type of relationship does each of our Customer Segments expect 
us to establish and maintain with them? Which ones have we established? How costly 
are they? How are they integrated with the rest of our business model? 
 
The status quo (first color pencil) needs to be clarified: how these specific customers 
came into being, why are you collaborating, whether you are the sole supplier of this 
product/service. 

It is also necessary to find out (second color pencil): how the respondent imagines the 
Customer relationship ideally. 

Value Proposition gives an overall view of a company’s bundle of products and services 
that represent value for a specific customer segment and fulfil customer needs.  

The Value Proposition is the reason why customers turn to one company over another. 
It solves a customer problem or satisfies a customer need. Each Value Proposition 
consists of a selected bundle of products and/or services that caters to the requirements 
of a specific Customer Segment. In this sense, the Value Proposition is an aggregation, 
or bundle, of benefits that a company offers customers. Some Value Propositions may 
be innovative and represent a new or disruptive offer. Others may be similar to existing 
market offers, but with added features and attributes. 
 
A Value Proposition creates value for a Customer Segment through a distinct mix of 
elements catering to that segment’s needs. Values may be quantitative (e.g. price, speed 
of service) or qualitative (e.g. design, customer experience). Elements from the 
following non-exhaustive list can contribute to customer value creation. 
 
Tailoring products and services to the specific needs of individual customers or 
Customer Segments creates value. In recent years, the concepts of mass customization 
and customer co-creation have gained importance. This approach allows for customized 
products and services, while still taking advantage of economies of scale. 
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Main questions: What value do we deliver to the customer? Which one of our 
customer’s problems are we helping to solve? Which customer needs are we satisfying? 
What bundles of products and services are we offering to each Customer Segment? 
This is a summative Canvas Block, where (first colour pencil) can be written a Value 
proposition and its components now and Value proposition (second color pencil) that 
company wants to have in the future. 
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EXAMPLES OF USE 
 
An exemplary Osterwalder Canvas depicted in Figure 2 shows the tool in action. An 
intermediary, such as Vilnius Industry and Business Association, can use this tool in order 
to identify their own Value Proposition and interaction with their clients through 
outward value based thinking. By outlaying the existing status-quo the intermediary is 
able to identify what parts of the overall strategy shall be affected and what changes 
need to be made in order to integrate the proposed tools. 
 
Filling example - intermediary 

Figure 2: Vilnius Industry and Business Association Value Canvas, Vilnius, 2019 
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Annex Number 1 


