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Liiketoiminnan uudelleen 
järjestäminen muuttuneessa 

tilanteessa
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Muutos
• Markkinoiden muutoksia on haastava ennakoida, koska hallituksen 

linjaukset elävät tautitilanteen mukaan. Koronaan liittyvät muutokset 
voidaan ajatella tapahtuvan noin 2 viikon sykleissä (14 päivän karanteeni, 
tulokset poikkeustilasta näkyivät noin 2 viikon päästä jne.)

• Etätyö on tullut osaksi arkea entistä vahvemmin ja yhteiskunnassa on 
menossa etätyöhön liittyvä muutos, joka vaikuttaa myös kansalliseen 
muuttoliikkeeseen

• Skenaariotyön ottaminen työn johtamiseen on yksi tulevaisuuden 
ennustamisen työkaluista
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Webinaaria varten

• Oikeita vastauksia ei tällä hetkellä ole

• Webinaarista saat yhdenlaisen näkemyksen toiminnan kehittämisestä, 
mutta tulokset syntyvät vain oman tekemisen kautta

• Kysymyksiä kannattaa Webinaarin aikana esittää mahdollisimman 
paljon, koska joku muukin voi miettiä kanssasi juuri samaa asiaa
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Parempi liiketoiminta

• Parempi liiketoiminta on parempaa suhteessa liiketoimintaan 
itseensä. Paremmuus syntyy liiketoiminnan kehittämisen 
ihmiskeskeisyydellä, nopeammin, aikaisemmin ja oikeampaan 
osuvalla päätöksenteolla, epävarmuuden hallinnalla, puoleensa 
vetävämmillä, elinvoimaisemmilla ja kannattavammilla ratkaisuilla 
sekä muotoilun ajattelun ja tekemisen oppimisella.
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Mikro- ja makrotalous kohtaavat
• Aiemmin yrittäjillä on ollut laajemmat mahdollisuudet tehdä liiketoimintaa ja valtio on pyrkinyt 

mahdollistamaan liiketoiminnan joustavan ja mahdollisimman vapaan toteuttamisen 
Suomessa. Kevään 2020 jälkeen valtio on toiminut pitkälti tiettyjen alojen liiketoimintaa 
määrittelevänä ja rajoittavana toimijana, koska siihen on ollut perustellut syyt

• Kansallisella tasolla matkailu-, ravintola- sekä tapahtuma-alan toimijoilla on haasteita sekä 
nykytilanteen että tulevaisuuden suunnittelun kanssa – tulevaisuutta on vaikea ennakoida

• Ohjeistukset, rajoitteet ja määräykset ovat tulleet osaksi liiketoiminnan arkea
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Kuluttajien käyttäytyminen
• Aallon podcastissa (19.11.2020, Puttonen & Vilkkumaa) ennakoitiin 

joulukuussa 2019 ruokakaupan muutoksen olevan jatkuvaa, mutta 
kohtuullista. Elintarvikkeiden toimituksen ja noutopalveluiden ajateltiin 
olevan palveluita, joita vain osa kuluttajista lähtee käyttämään, koska 
kaupassa käynti on niin vakiintunut toiminto monella meistä.

• Keväällä 2020 noutopalveluiden kasvu räjähti poikkeustilan myötä ja 
lähes kaikki suurimmat kaupat sekä suuri osa ravintoloista alkoi 
käyttämään niitä. Viimeisen kilometrin palvelumallit alkoivat pyöriä 
entistä tehokkaammin (Foodora, Volt, Pizza Online)
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Päivän lähtökohdat
• Koronaan liittyvää muutosta ei voi kokonaisuudessaan hallita

• Koronaan liittyvää muutosta ei voi täysin ennakoida

• Omaa liiketoimintaa ja resurssien käyttöä voi ohjata

• Omaa liiketoimintaa voi mitata arjessa muutenkin kuin tuloksilla

• Omaa liiketoimintaympäristöään pystyy analysoimaan ja tarvittaessa 
muovaamaan
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Päivän teemoina

1. Liiketoiminnan analysointi

2. Liiketoiminnan muotoilu

3. Tuotteistaminen

4. Liiketoimintaympäristö

5. Skenaariot
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Liiketoiminnan analysointi eri näkökulmista

• Asiakkaiden

• Arvon

• Ajankäytön

• Fyysisten resurssien

• Prosessien

• Talouden
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Asiakkaat
• Palveluiden tuottamisen lähtökohta on se, että asiakasmassasta 

tunnistetaan joku segmentti, jolle palvelulla on mahdollista tuottaa arvoa

• Asiakkaiden segmentointiin eli ryhmittelyyn on olemassa useita malleja, 
joilla voidaan rakentaa näkemystä toiminnan kehittämisestä ja prosessien 
optimoimisesta. Muista: erilaisia asiakkaita pitää palvella eri tavalla, jotta 
voit tuottaa heille heidän odottamaansa arvoa.
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Miltä markkinat näyttävät asiakkaalle?
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Segmentointimalleja
• Segmentointia voidaan tehdä useilla tavoilla, joista monia voidaan hyödyntää samanaikaisesti, 

jotta asiakasryhmät voidaan rajata halutulla tavalla

• Segmentointi liitetään yleensä markkinointiin, mutta nykyisin, reaaliaikaisen asiakastiedon 
lisääntyessä, sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti myös uusien tuotteiden kehittämisessä tai 
vanhojen uudistamisessa

• Segmentointia voidaan tehdä joko tuotantolähtöisesti (kannattavuuteen liittyvä segmentointi) 
tai asiakaskäyttäytymiseen ja asiakastarpeisiin liittyen. On hyvä tunnistaa, että vaikka jotkin 
asiakassegmentit ovat houkuttelevia, eivät ne välttämättä tuo toimintaan liikevaihtoa. Nuoret 
ja trendikkäät asiakkaat voivat olla köyhiä opiskelijoita, joilla voi olla taloudellisia haasteita 
ostaa jatkuvasti trendikkäitä vaatteita ja tuotteita. 
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Geografinen segmentointi
• Maantieteellisten rajojen kautta tehtyä asiakasryhmittelyä

• Lähestyy segmentointia siitä näkökulmasta, että samoilla alueella asuvat 
asiakkaat käyttäytyvät samalla tavalla ja heillä on samanlaisia tarpeita

• Geografista segmentointia pystytään mittaamaan helposti ja siihen 
liittyen on kohtuullisesti tietoa tarjolla: Hämeenlinnan 30-50 –vuotiaat 
aikuiset saadaan Hämeen liiton materiaaleista

• Geografisessa segmentoinnissa voidaan ottaa huomioon alueiden 
erityispiirteitä ja käyttää alueita vertailukohtina toisiinsa nähden
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Demografinen segmentointi
• Demografisessa segmentoinnissa ihmiset jaetaan ominaisuuksien 

mukaisesti eri segmentteihin: Ikä, tuloluokka, koulutus, asumismuoto

• Demografisen segmentoinnin kautta saadaan helposti kerättyä dataa, 
koska tietoa voidaan luokitella

• Demografisen segmentoinnin kautta tehtävä segmentointi antaa helpon 
ja ymmärrettävän pohjan asiakassegmentoinnille, jonka päälle voidaan 
rakentaa muihin ominaisuuksiin liitettäviä segmentointimalleja

• Demografisesta ulottuvuudesta puuttuvat vielä tarkemmat empatiaan ja 
ihmisten toimintaan liittyvät määrittelyt
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Firmografinen segmentointi
• Yrityspuolella käytettävä segmentointimalli, jossa tutkitaan yritysten 

ominaisuuksia esimerkiksi

• Yritysten toimialan

• Kokoluokan

• Toimipisteiden työntekijämäärän

• Sijainnin

• Tai toimintaprosessien kautta
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Behavioraalinen segmentointi
• Behavioraalisessa segmentoinnissa analysoidaan erilaisia 

päätöksentekoon ja käyttäytymiseen liittyviä malleja, joiden kautta 
mallinnetaan erilaisten asiakassegmenttien käyttäytymistä, kuluttamista, 
käyttötottumuksia tai elämäntyyliin liittyviä asioita

• Behavioraalisen mallin kautta tehdyllä segmentoinnilla voidaan tutkia ja 
mitata eri kanavia, erotella kuluttajia käyttäytymisen mukaan sekä kerätä 
tarkemmista asiakasryhmistä tarkkaa dataa, jonka pohjalta voidaan luoda 
myös tutkimuksellisia tilanteita tai alustoja tiedon keräämiseen ja 
varmentamiseen.
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Psykografinen segmentointi
• Psykografisessa segmentoinnissa tutkitaan henkilöiden tekemiä valintoja  ja sitä, kuinka 

he havainnoivat ympärillään olevaa maailmaa

• Kuluttajien psykografinen tutkimus mittaa arvoja, mielipiteitä sekä kiinnostuksen 
kohteita. Psykografinen lähestymistapa pohjaa empatiaan ja kuluttajien toiminnan 
holistiseen ymmärtämiseen. Liiketoimintamuotoilun alkuvaiheen segmentointia 
voidaan pitää psykografisena segmentointina

• Esimerkkinä psykografiseen segmentointiin liittyen ajatella vaikka vegaanista 
elämäntapaa
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Segmentointikriteeristöä

Muuttujat Kuluttajat Yritykset

Mitkä ovat asiakkaan ominaisuudet? Ikä, sukupuoli

Age, gender, ethnicity
Tulot
Elämäntilanne
Perheen koko
Asuinpaikkakunta/ kansallisuus
Elämäntavat

Yrityksen koko
Sijainti
Alan tilanne
Teknologian hyödyntäminen
Kannattavuus
Hierarkia/ johtamiskulttuuri

Kuinka asiakas ostaa/ käyttää tuotetta tai 
palvelua?

Yksittäisen ostoksen väli/ koko
Brändilojaliteetti
Käyttötarkoitus
Ostotottumukset
Ostamisen merkitys
Ostopaikka

Tuotteen käyttötarkoitus
Ostamisen merkitys
Ostamisen määrä
Ostamisen taajuus
Hankintaprosessi
Jakelukanava

Mitkä ovat asiakkaan tarkat tarpeet ja 
mieltymykset?

Soveltuvuus asiakkaan ongelmaan
Parannus nykytilanteeseen
Hintajousto
Mieltymys brändiin
Halutut ominaisuudet
Laatu
Vaihtamiskustannukset

Soveltuvuus asiakkaan ongelmaan
Suorituskyky
Kustannustehokkuus tai toiminnan 
tehostaminen
Jakeluketjut
Palvelun ominaisuudet
Laatu
Vaihtamiskustannukset

Clarysse, B. and Kiefer, S. (2011). The smart entrepreneur. How to build for a successful business. London: Elliot and Thompson Limited. 
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Datasta tietoa
• Data on ykkösiä, nollia, summittaisia sanoja, lukuja sekä muita 

tiedonjyviä, joita ei vielä voida sellaisenaan tulkita. Datasta tulee 
muokata tietoa, jotta sitä voidaan hyödyntää. Tiedossa on rakenne, jonka 
kautta dataa tulkitaan omiin käyttötarkoitukseen sopiviksi. Monet 
alustat, kuten Facebook, Google, SAP, Instagram, tarjoavat jo 
tiedonhallintaan liittyviä työkaluja. Toiminta kannattaa rakentaa tiedon 
varaan, koska ilman tietoa meillä on vain valistuneita ja valistumattomia 
arvauksia
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TEHTÄVÄ (5 min)
• Miten segmentoit omia asiakkaitasi?

• Kuinka seuraat eri segmenttien toimintaa, millaista tietoa heistä 
keräät?

• Mikä segmentti on potentiaalisin tulevaisuuden tähti? Mitkä 
segmentit ovat hiipumassa?
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• Arvo on aina asiakkaan maksaman hinnan ja kokeman hinnan välinen erotus. Arvo saattaa olla positiivinen tai jossain 
kohdin myös negatiivinen. Arvo voidaan tuottaa erilaisilla asioilla

• Uutuus

• Suorituskyky

• Räätälöitävyys

• Brändi

• Maksutapa

• Hinta

• Hinnan tai riskin alentaminen

• Käytettävyys

• Saavutettavuus

Arvo = Asiakastarpeeseen vastaaminen
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• Arvon tuottaminen vaatii puheiden lisäksi myös tekoja - toimijoiden 
pitää miettiä tarkasti millaisilla elementeillä nykyisiin tuotteisiin, 
palveluihin tai prosesseihin voidaan lisätä arvoa tuottavia 
elementtejä

Arvon tuottaminen
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• Asiantuntijuudesta

• Helppoudesta

• Nopeudesta

• Ominaisuuksista (mausta, koostumuksesta, asettelusta, tiloista, palvelumallista)

• Väristä

• Kestosta

• Vaivattomuudesta

• ...Ja monesta muusta asiasta…

Mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan?
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Arvon hinnoittelu
• Palveluiden tuottamisessa arvo syntyy kulutettaessa (elokuvat, 

ravintolassa käynti), kun taas tuotteisiin liittyen arvoa voidaan ajatella 
syntyvän tuotantoprosessin jälkeen (villasukat, puhelimet, televisiot, 
autot)

• Arvo määräytyy teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien kautta. 
Teknisiä ominaisuuksia on helppo mitata, mutta toiminnallisten 
osuuksien arvon muodostuminen riippuu pitkälti siitä, kuinka asiakas 
kokee tilanteen ja millaisen arvon hän sille antaa
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VÄITE!
• Tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluille on olemassa vain kahta erilaista 

hinnoittelumallia

Kustannuspohjaista: Tuotteen hinta muodostuu tuotantokustannuksista 
ja niiden päälle määriteltävästä minimikatteesta. Esimerkiksi leipä, voi, 
spotify ja maito. Liiketoiminta kasvaa tuotteen skaalautuvuuden kautta

• Arvopohjaista: Tuotteen hinta määritellään sen mukaan, kuinka paljon 
asiakkaan koetaan siitä saavan arvoa. Esimerkiksi älypuhelimet, 
älypuhelimet, luksusmerkkien tuotteet
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KAHVITAUKO 10 min: Kuka on tällä hetkellä 
oman alasi markkinajohtaja?
• Miten markkinajohtaja alallasi toimii? Ketä he puhuttelevat ja millaista asiakassegmenttiä he 

tavoittelevat? Mitä heiltä voisi oppia?

• Kuka on sellainen toimija, vaikka toiselta alalta, jonka toimintamalli puree sinuun?

• Mieti omaa organisaatiotasi ja vastaa itsellesi oheisiin kysymyksiin: 

• Mikä on minun yritykseni tärkein arvo, johon perustan liiketoimintani?

• Kun toimin asiakkaiden kanssa, nostanko minä tai nostavatko asiakkaat tuon arvon esille 
puheessaan? Jos eivät nosta tai jos nostavat, niin miksi?
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Liiketoimintamuotoilu
• Liiketoimintamuotoilu on liiketoiminnan kehittämisen prosessi, joka lähtee asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisestä. 

Asiakaslähtöisessä kehittämisprosessissa määritellään liiketoiminnan edellytysten olevan kytköksissä kolmeen elementtiin: 
toteutettavuuteen, kannattavuuteen sekä haluttavuuteen. Siinä, missä palvelumuotoilu tutkii palvelupolkuja, tutkitaan 
liiketoimintamuotoiluissa myös liiketoimintamalleja

• Toteutettavuudella tarkoitetaan palvelun olevan nykyisillä resursseilla mahdollista toteuttaa

• Kannattavuus viittaa siihen, että me näemmä tuotteen tai palvelun olevan rakennettavissa kannattavaksi niin lyhyellä kuin 
pitkälläkin aikavälillä

• Haluttavuudella kuvataan toiminnan asiakassegmentti/-segmentit ja toiminnan arvolupaus segmenttien eri tarpeisiin

• Neljänneksi osaksi liitetään nykyisin usein kestävyys. Kestävä liiketoiminta miettii resurssien viisasta käyttöä ja pyrkii edistämään 
liiketoiminnan pitkän aikavälin edellytyksiä resurssien käyttämisen näkökulmasta
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Bland, D.J and Osterwalder, A. (2019). Testing business ideas. New Jersey, John Wiley & Sons.
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KannattavaToteutettavissa

Haluttava

Kestävä
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Liiketoimintamallikanvaasi (BMC)
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Liiketoimintamallikanvaasi
• Työkalu, jolla liiketoimintasuunnittelua voidaan tehdä yhdellä helposti hahmotettavalla 

työkalulla

• Liiketoimintamallikanvaasi antaa asiakasryhmien tarpeiden lisäksi ymmärryksen siitä, 
kuinka toimintamalli saadaan rakennettua arvolupauksen tuottamisen taustalle

• Lähtökohtaisesti jokaiselle erilaiselle tarpeelle tulisi rakentaa oma kanvaasi, koska 
erilaisten tarpeiden ratkaisemiseen vaaditaan omat työkalunsa ja toimintaprosessinsa
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Tuotteistaminen
• Tuotteistamisen tarkoituksena rakentaa tuotteita ja palveluita, jotka ovat 

asiakkaalle helposti tunnistettavissa ja ostettavissa

• Tuotteistamista voidaan ajatella joko ulkoisen tuotteistuksen kautta: 
Asiakkaalle tuotetaan valmis tuote tai paketti, johon ollaan valmiiksi 
määritelty ominaisuudet ja moduloitavat osakokonaisuudet -> Kurssit 

• Tai sisäisenä tuotteistuksena: toiminnan prosessien kautta tehty 
rakenteellinen katsaus niihin prosesseihin, joiden kautta tuotteita ja 
palveluita toteutetaan. Sisäinen tuotteistaminen on tietyllä tavalla myös 
johdettavissa Leanin kautta, jossa pyritään parantamaan toiminnan 
Flowta
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Liiketoimintaympäristö
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Markkinatekijät

Muutokset

Segmentit

Tarve ja kysyntä

Vaihtokustannukset

Myyntitulot

Toimialatekijät

Kilpailijat 
(vakiintuneet)

Kilpailijat

(kapinalliset)

Korvaavat tuotteet ja 
palvelut

Hankkijat ja muut 
arvoketjun toimijat

Sidosryhmät

Avaintrendit

Teknologiatrendit

Sääntösuuntaukset

Yhteiskunta- ja 
kulttuurisuuntaukset

Sosioekonomiset 
suuntaukset

Makrotalouden 
tekijät

Globaali 
markkinatilanne

Pääomamarkkinat

Hyödykkeet ja 
muut palvelut

Taloudellinen 
infrastruktuuri
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Markkinatekijät
Markkinatekijä Määritelmä Keskeisimmät kysymykset

Markkina-
muutokset

Määrittelee avaintekijät, jotka ohjaavat ja 
muuttavat markkinoita asiakkaan 
näkökulmasta.

Mitkä ovat keskeisimmät asiat, jotka koskevat 
asiakaskantaa? Mitkä muutokset ovat 
käynnissä? Mihin suuntaan markkinat ovat 
menossa?

Markkina-
segmentit

Määrittelee tärkeimmät 
markkinasegmentit, kuvailee niiden 
houkuttelevuuden ja yrittää löytää uusia 
segmenttejä.

Mitkä ovat tärkeimmät asiakassegmentit? 
Missä on suurin kasvun mahdollisuus? Mitkä 
segmentit ovat laskemassa? Mitkä toisarvoiset 
segmentit tarvitsevat lisää huomiota?

Tarve ja kysyntä Hahmottaa markkinatarpeen ja analysoi 
kuinka hyvin tarvetta palvellaan.

Mitä asiakkaat tarvitsevat? Missä ovat 
tyytymättömimmät asiakastarpeet? Mitä 
asiakkaat haluavat tehtävän? Missä kysyntä 
kasvaa? Entä vähenee?

Vaihto-
kustannukset

Määrittelee syitä, miksi asiakkaat vaihtavat 
kilpailijan palveluihin.

Mikä sitoo asiakkaan yritykseen? Mikä 
vaihtokustannus ehkäisee asiakkaan 
siirtymisen kilpailijalle? Onko asiakkaan helppo 
löytää samanlaista tarjontaa? Kuinka tärkeä on 
brändi?

Myyntitulot Määrittelee myyntitulojen 
houkuttelevuuden ja hinnoitteluvoiman

Kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita 
maksamaan? Missä suurin voitto voidaan 
saavuttaa? Kuinka helposti asiakkaat voivat 
löytää halvempia tuotteita ja palveluja?
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Toimialatekijät
Toimialatekijät Määritelmä Keskeisimmät kysymykset

Kilpailijat
(vakiintuneet)

Määrittelee vakiintuneet
kilpailijat ja heidän vahvuutensa.

Keitä ovat kilpailijamme? Ketkä hallitsevat alaamme? Mitkä ovat 
heidän kilpailuetunsa ja -haittansa? Mitä he tarjoavat? Mihin 
asiakassegmentteihin he keskittyvät? Mikä on heidän 
kustannusrakenteensa? Kuinka paljon he paneutuvat meidän 
asiakassegmenttiin? Tuottovirta ja voitot?

Uudet tulokkaat
(kapinalliset) 

Määrittelee ketkä ovat uudet 
tulokkaat ja ottaa selvää, 
poikkeaako heidän 
liiketoimintamalli omastasi.

Ketkä ovat uudet tulokkaat markkinoillasi? Miten he ovat erilaisia? 
Mitä kilpailukykyisiä etuja ja haittoja heillä on? Millaisia esteitä he 
kohtaavat? Mitkä ovat heidän arvolupauksensa? Mihin 
asiakassegmentteihin he keskittyvät? Mikä on heidän 
kustannusrakenteensa? Kuinka paljon he vaikuttavat sinun 
asiakassegmenttiin? Tuottovirta ja voitot?

Korvaavat
tuotteet ja 
palvelut

Määrittelee potentiaalisia
korvaajia tuotteillesi, myös 
toisista markkinoista ja 
toimialoista.

Mitkä tuotteet ja palvelut voivat korvata palvelumme? Kuinka 
paljon ne maksavat? Kuinka helppoa asiakkaiden on vaihtaa 
tuotteet korvaaviin? Mistä liiketoimintamalleista korvaavat 
tuotteet tulevat? (esim. luotijunat vs. lentokoneet, 
matkapuhelimet vs. kamerat, Skype vs. puhelinyhtiöt)

Hankkijat ja
muut arvoketjun 
toimijat

Määrittelee vakiintuneet 
arvoketjun toimijat sekä 
mahdolliset uudet tulokkaat.

Ketkä ovat tärkeimmät toimijat alamme arvoketjussa? Kuinka 
riippuvainen yrityksesi liiketoimintamalli on muista toimijoista? 
Ovat toissijaiset toimijat nousemassa? Mitkä ovat kaikkein 
tuottavimmat?

Sidosryhmät Tarkentaa mitkä toimijat voivat
vaikuttaa organisaatioosi ja 
liiketoimintamalliisi.

Mitkä sidosryhmät voivat vaikuttaa liiketoimintamalliisi? Kuinka 
vaikutusvaltaisia sidosryhmät ovat? Työntekijät? Valtio? 
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Avaintrendit
Avaintrendi Määritelmä Keskeisimmät kysymykset

Teknologia-
trendit

Määrittelee 
teknologiasuuntauksia, jotka 
voivat uhata 
liiketoimintamalliasi – tai 
mahdollistaa sen kehittämisen 
tai parantamisen.

Mitkä ovat suurimmat teknologiasuuntaukset 
markkinoidesi sisällä ja ulkopuolella? Mitkä teknologiat 
tarjoavat mahdollisuuksia ja mitkä uhkaavat? 

Sääntö-
suuntaukset

Määrittelee sääntöjä ja 
sääntelysuuntauksia, jotka 
voivat vaikuttaa 
liiketoimintamalliisi.

Mitkä sääntelysuuntaukset vaikuttavat markkinoihisi? 
Mikä sääntö/käytäntö voi vaikuttaa liiketoimintamalliisi? 
Mitkä säädökset ja verot voivat vaikuttaa asiakkaiden 
kysyntään?

Yhteiskunta-
ja kulttuuri-
suuntaukset

Määrittelee yhteiskunnallisia
suuntauksia, jotka voivat 
vaikuttaa liiketoimintamalliisi.

Määrittele suurimmat yhteiskuntasuuntaukset. Mitkä 
kulttuurilliset muutokset vaikuttavat sinun 
liiketoimintamalliisi? Mitkä suuntaukset/trendit voivat 
vaikuttaa ostajan käyttäytymiseen?

Sosio-
ekonomiset
Suuntaukset

Hahmottaa suurimmat
sosioekonomiset suuntaukset, 
jotka voivat vaikuttaa sinun 
liiketoimintamalliisi.

Mitkä ovat suurimmat väestöryhmien suuntaukset? 
Kuinka luonnehtisit markkinoidesi tulo- ja 
varallisuusjakautumista? Kuinka suuri on käytettävissä 
oleva tulo? Kuvaile markkinoidesi kulutusmallia (esim. 
asuminen, terveydenhuolto, viihde jne.) Kuinka suuri osa 
väestöstä asuu kaupungeissa ja kuinka suuri osa asuu 
maalla?
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Makrotalouden tekijät
Makrotalouden
tekijät

Määritelmä Keskeisimmät kysymykset

Globaali
markkinatilanne

Hahmottelee tämänhetkiset
olosuhteet makrotalouden 
näkökulmasta.

Onko talous kasvamassa vai pysähdyksissä? Kuvaa 
yleinen ajatus markkinoilla. Kuinka suuri on BKT:n 
kasvu? Kuinka suuri on työttömyys?

Pääomamarkkinat Kuvailee nykyiset 
pääomamarkkinaolosuhteet
siten kuin ne liittyvät sinun 
pääomatarpeisiin.

Mikä on tilanne pääomamarkkinoilla? Kuinka 
helposti saa rahoitusta juuri sinun markkinoillasi? 
Ovatko alkupääoma, riskipääoma, julkinen 
rahoitus, markkinapääoma ja luotto saatavilla? 
Kuinka hintavaa on hankkia pääomaa?

Hyödykkeet ja 
muut palvelut

Korostaa tämän hetkisiä hintoja 
ja hintasuuntauksia koskien 
liiketoimintamallisi vaatimia 
resursseja.

Määritä tämän hetken tilanne hyödykemarkkinoilla 
ja mikä tilanne sinulle tärkeillä resursseilla on 
(esim. öljyn hinta ja työvoimakustannukset). Kuinka 
helppoa on löytää liiketoimintamallisi tarvitsemia 
resursseja? Kuinka hintavaa se on? Mihin suuntaan 
kustannukset ovat menossa?

Taloudellinen 
infrastruktuuri

Määrittele yrityksesi
markkinoiden taloudellinen 
infrastruktuuri.

Kuinka hyvä on julkinen infrastruktuuri sinun 
markkinoillasi? Kuinka luonnehtisit liikennettä, 
kauppaa, koulujen laatua ja hankkijoiden ja 
asiakkaiden tavoitettavuutta? Kuinka korkea on 
yksityishenkilöiden verotus? entä yritysverotus? 
Kuinka arvioisit elämänlaadun?
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Liiketoimintakokeilu

• Ratkaisujen, konseptien ja ideoiden kokeilut ja testaaminen ovat 
liiketoimintamuotoilussa oppimisen ja uuden tiedon tuottamisen 
väline. Kokeiluja tehdään vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien 
kanssa. Kokeiluissa havainnoidaan, dokumentoidaan ja analysoidaan 
kokemuksia ja saatua palautetta. Löydösten perusteella 
määritellään ja muotoillaan minimitarpeet tyydyttävä ratkaisu.
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Kokeilujen arvo kehittämiselle
• Liiketoiminnan kehittäminen ja muotoileminen vaatii aidon kokeilun, jossa

• Tavoite on selvillä

• On etukäteen suunniteltu

• Sisältää tiedonkeruuta

• Toteutetaan aidon kohderyhmän kanssa

• Voidaan analysoida jälkikäteen

• Määrittää toimiiko palvelu siten kuin sen on oletettu toimivan
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Lopuksi

• Kuten aluksi todettiin, yksittäinen menetelmä tai luento edesauttaa 
teitä tekemään muutoksen, mutta ne eivät ole aktiivisia muutoksen 
tekijöitä. Te olette.

• Muutos lähtee yksittäisestä päätöksestä, valinnasta, analyysista, 
kokeilusta, tuloksesta ja valinnasta. 
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