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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten ja miksi suomalaiset yritykset 
hyödyntävät liiketoiminnassaan liiketoimintamallien innovointia. Työn toimeksiantajana toimi 
konsulttiyritys Differo Oy ja se toteutettiin pääasiassa kolmen viikon intensiivijakson aikana. 
Intensiivijakso, #Business Design#ThesisHack, oli samalla myös ainutlaatuinen kokeilu tehdä 
opinnäytetyö lyhyessä ajassa ryhmätyöskentelyä ja Design Sprint menetelmää hyödyntäen. 

Työn kirjallisuuskatsauksella luotiin tietoperustaa tutkittavalle aiheelle. Sen avulla pyrittiin 
selvittämään, mistä liiketoimintamallissa sekä niiden innovoinnissa on kyse ja miten niiden 
innovointia voidaan toteuttaa. Lisäksi työssä pohdittiin aihetta tilojen näkökulmasta eli siitä, 
millainen rooli tiloilla on innovointiprosessissa sekä miten liiketoimintamalli vaikuttaa 
tiloihin. Näihin pyrittiin löytämään vastauksia myös asiantuntijahaastatteluilla ja 
havainnoinnilla. Haastatteluita tehtiin 11, yhteensä kahdeksassa eri yrityksessä ja 
havainnointia tehtiin eri yritysten tiloissa, joista seitsemän oli fyysisiä ja seitsemän 
virtuaalisia tiloja.   

Opinnäytetyön tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta jo kirjallisuuskatsauksessakin 
havainnoitu liiketoimintamallin määrittelemisen vaikeus. Tulokset osoittavat, että 
liiketoimintamallin kehittäminen tapahtuu enemmän yleisesti osana liiketoiminnan 
kehittämistä kuin tarkoituksellisena toimintana. Yritykset kokevat liiketoimintamallin 
kehittämisen olevan jatkuva prosessi, jossa keskiössä ovat erityisesti asiakkaat ja heidän 
tarpeisiinsa vastaaminen. Tulokset osoittavat myös tiloilla olevan merkitystä niin  
innovointiprosessin aikana kuin itse liiketoimintamallissa liiketoiminnan toteuttamisen 
kannalta. 

Opinnäytetyön lopputuotoksena on opas, jonka avulla yritysten on mahdollista analysoida 
omaa liiketoimintaansa suhteessa tiloihin. Oppaassa selitetään lyhyesti tutkimuksessa 
havaitut tilan kolme ulottuvuutta; fyysinen, virtuaalinen ja sosiaalinen, sekä mitä hyötyä 
niillä voidaan liiketoimintamalliin luoda. Oppaan avulla on mahdollista selvittää, mitkä tilan 
ulottuvuudet ovat yrityksen liiketoiminnan ja liiketoimintamallin kannalta merkityksellisiä ja 
saada vinkkejä, miten niiden toimivuutta voidaan edistää.  

Työn yhtenä tärkeänä johtopäätöksenä voidaan mainita erityisesti tutkimuksilla löydetty 
huomio siitä, että kolmesta tilan ulottuvuudesta vähintään yksi vaaditaan liiketoimintaa 
varten, mutta liiketoiminnasta riippuen lähes aina kaksi ja yleensä jopa kolme ulottuvuutta 
on nykypäivänä tarpeen menestyäkseen. Tilojen ominaisuudet ja merkityksellisyys vaihtelevat 
liiketoimintamallin mukaan. 

Opinnäytetyön mahdollisena jatkokehitysaiheena voisi tutkia tässä opinnäytetyössä syntyneen 
oppaan soveltamista yrityksille käytännössä. Tämän tutkimuksen osalta opasta on sovellettu 
olemassa oleviin yrityksiin vain ajatuksen tasolla.  
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The purpose of this thesis was to study how and why Finnish enterprises utilize business 
model innovation in their own business. The research was requested by a consulting office 
Differo LLC and it was carried out mainly during a three-week intense course. The intensive 
period #Business Design#ThesisHack was simultaneously a unique opportunity to create a 
thesis in such a short period of time utilizing teamwork and Design Sprint methodology.  

The literature review of the thesis was used to build the knowledge foundation about the 
research topic. It was used in order to discover what the business model and its innovation is 
all about, as well as, how the innovation can be carried out. The point of view that was used 
in the study was spaces, specifically what type of role do spaces hold in the innovation 
process and how the business model affects spaces. To find answers to these questions, two 
different methods were used to gather data. Eleven interviews were carried out in total of 
eight enterprises, seven physical premises of different types of enterprise as well as seven 
virtual premises were observed. 

Conclusion about the hardship of defining Business Model, which was already present in the 
literature review, can also be found in the results of this study. The results indicate that 
developments to the business model occur more as a part of basic business development than 
as a deliberate action. The development of business model is seen as continuous process by 
the enterprises. In the centre of the development are the clients and responding to their 
needs. The results also indicate the importance of spaces during the innovation process as 
well as in conducting business functions according to the business model itself. 

The end result of the study is a guide that enterprises can use to analyse their business in 
respect of spaces. The guide briefly explains the three spatial dimensions observed in the 
study; physical, virtual and social, and what benefits they can provide for businesses. The 
guide can also be used to discover the dimensions that are most useful for the enterprise and 
to gain tips how their functionality can be further advanced.  

One important conclusion of the study is that of the three spatial dimensions, at least one is 
always needed in order to conduct business. But depending on the business, most likely two 
or usually even three are needed in order for success. The attributes and meaningfulness of 
the spaces differ in respect to the business model.  

One possible further development topic in the future could be to apply the use of the guide 
from this study in practise with enterprises. In regards of this study the guide was applied for 
enterprises in thought only.  
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1 Johdanto 
 

Jatkuvasti kehittyvä maailma, käytännöt ja teknologia luovat yritykselle tarvetta uudistua ja 

innovoida. (Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider 2018, 10.) Tuotteiden, palveluiden ja 

prosessien innovoiminen eivät yksinomaan enää riitä pysymään kilpailussa mukana. Tämän 

vuoksi mallilla, jolla liiketoimintaa tehdään, on merkittävä potentiaali tuoda lisää 

kilpailuetua. (Gassman, Frankenberger & Csik 2014, 3-5.)  

Liiketoimintamallien innovointi on siis ajankohtaisempaa kuin koskaan aiemmin. Se 

yhdistettynä suomalaisten yritysten tapaan toimia, luo mielenkiintoisen tutkimusasetelman. 

Suomessa on yli 280 000 yritystä (Yrittäjät 2018), joiden joukosta löytyy innovatiivisia 

edelläkävijöitä ja menestyjiä myös kansainvälisillä markkinoilla. Tässä opinnäytetyössä 

selvitetään, millaisia liiketoimintamalleja suomalaisilla yrityksillä on ja innovoivatko yritykset 

liiketoimintamallejaan saavuttaakseen parempaa asemaa markkinoilla. Työssä perehdytään 

paitsi kirjallisuuden myös yritysten edustajien haastatteluiden perusteella siihen, miten 

liiketoimintamalleja innovoidaan. 

Liiketoiminta tapahtuu aina jonkinlaisten tilojen kautta. Tilalla tarkoitetaan tässä 

opinnäytetyössä fyysisiä, virtuaalisia ja sosiaalisia tiloja Nenosen (2011) kolmiomallin 

mukaisesti. Eri liiketoimintamallit hyödyntävät tiloja eri tavoin. Se, millaisessa roolissa tilat 

ovat liiketoimintamalleissa, on mielenkiintoinen näkökulma opinnäytetyölle. Kirjallisuuden 

lisäksi aihetta tarkastellaan yritysten edustajien haastatteluiden sekä erilaisten tilojen 

havainnointien kautta. Liiketoimintamallien innovointi tapahtuu myös aina jonkinlaisissa 

tiloissa, mikä herätti mielenkiinnon perehtyä myös siihen, miten tilat näyttäytyvät 

liiketoimintamallien innovointiprosessissa. 

 

1.1 Työn tausta ja aiheen rajaus 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Differo Oy, joka on Suomen ainoa sisältöstrategiaan 

erikoistunut yritys. Sisältömarkkinoinnin osaajana Differo haluaa kannustaa yrityksiä tuomaan 

palveluita esiin digiajan mahdollistamalla uudella tavalla. Myös palveluiden hyödyt ja arvot 

asiakkaalle voidaan digitalisaation myötä havainnollistaa eri tavoin. Nämä digitalisaation 

tuomat muutokset vaikuttavat laajalti siis myös yrityksen palvelujen sisältöihin ja 

prosesseihin, jolloin mukaan astuu palvelumuotoilu. Differo on laajentanut osaamistaan 

palvelumuotoilun ammattilaisilla ja lähti nyt sisältöstrategi Iana Vesan mentoroinnin johdolla 

yhdessä Laurean kanssa toteuttamaan uudenlaista tapaa tehdä palvelumuotoilua #Business 

Design #ThesisHackissa. (Differo 2018b.) 
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#Business Design #ThesisHack toteutetaan 27.8.-14.9.2018 Laurean Leppävaaran kampuksella. 

Kolmen viikon intensiivitoteuksessa on mukana yhdeksän opiskelijaa, joista jokainen työstää 

oman opinnäytetyön eri näkökulmia hyödyntäen. Näkökulmia ovat prosessit, ihmiset ja tilat. 

Työskentelyssä hyödynnetään Jake Knappin Design Sprint –työskentelymallia. (Laurea 2018.) 

Työn teoriaperustaa on alettu työstämään kesän aikana ennen intensiivijakson alkua. 

 

Opinnäytetyössä tutkitaan liiketoimintamallien innovointia erityisesti yritysten näkökulmasta. 

Tarkoituksena on löytää vastauksia siihen miten yritykset Suomessa hyödyntävät 

liiketoimintamallien innovointia sekä myös miksi yritykset sitä tekevät. 

1.2 Tutkimusongelma ja -tavoitteet 

Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ja miksi liiketoimintamallien 

innovointia hyödynnetään yrityksissä Suomessa (Kuvio 1). Ensimmäisenä tutkimuksessa 

selvitetään, mitä liiketoimintamallien innovoiminen on ja miten sitä tehdään. Tutkimuksessa 

perehdytään siihen, millaisia liiketoimintamallien innovointitapoja yritykset käyttävät sekä 

miten he ovat niistä hyötyneet. Aihetta tarkastellaan tarkemmin myös tilojen näkökulmasta, 

kuten siitä, millainen rooli tiloilla on yritysten kehittämissä liiketoimintamalleissa. 

Tutkimuksella selvitetään, vaikuttavatko yritysten liiketoimintamallit tiloihin tai 

vaikuttavatko tilat yrityksen liiketoimintamalliin sekä miten tämä vaikutus tulee esiin. 

Tavoitteena on myös selvittää, miten tiloja huomioidaan liiketoimintamallien 

innovointiprosessin aikana. Opinnäytetyössä pyritään ensin löytämään vastauksia 

tutkimuskysymyksiin kirjallisuuteen perehtyen ja sen jälkeen käyttäen hyödyksi 

teemahaastatteluja ja havainnointia. Tutkimuskysymykset on kuvattu alla olevan kuvion 

(Kuvio 1) avulla. 
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Kuvio 1: Tutkimuskysymykset 

2 Liiketoimintamallien innovointi  

Liiketoimintamallien innovointi on prosessi, johon kuuluu erilaisia vaiheita (Gassmann ym. 

2014, 25). Ensimmäinen askel on määritellä mikä liiketoimintamalli on (Osterwalder & Pigneur  

2010, 15). Liiketoimintamallille löytyy lukuisia määritelmiä, jotka vaihtelevat sen mukaan, 

mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. Tässä luvussa perehdytään liiketoimintamalliin 

käsitteenä ja sen tarkoitukseen sekä siihen, miksi ja miten liiketoimintamalleja innovoidaan 

ja mitkä ovat sen haasteet. 

2.1 Liiketoimintamallin määritelmä 

Liiketoimintamallilla kuvataan yksinkertaistetusti sitä, miten yritys luo ja toimittaa arvoa niin 

asiakkaille kuin yritykselle itselleen (Johnson 2010, 22). Liiketoimintamallia voidaan kuvata 

ydinkysymysten avulla. Tässä määritelmässä (Kuvio 2) ”What” kuvaa mitä yritys tuottaa 

asiakkailleen eli mistä palvelusta tai tuotteesta on kyse. ”Who” kuvaa sitä kenelle eli mille 

kohderyhmälle palvelu tai tuote suunnataan. ”How” kertoo miten yritys tuottaa tarjoamansa. 

”Why” kuvaa sitä, miksi tämä liiketoimintamalli toimii ja miksi sillä ansaitaan. (Gassman ym. 

2014, 6-7.) 

Miten ja miksi 
yritykset hyödyntävät 
liiketoimintamallien 

innovointia?

Miten 
liiketoimintamalleja 

innovoidaan?

Millaisia 
liiketoimintamallien 

innovointitapoja 
yritykset käyttävät?

Miten tiloja 
huomioidaan 

innovointiprosessin 
aikana?

Mikä on yrityksen  
liiketoimintamallin 

vaikutus sen  
tiloihin?
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Osterwalder ja Pigneur (2010, 15) ovat sitä mieltä, että liiketoimintamalli on kuin 

toimintasuunnitelma strategian toteuttamiselle organisaatiorakenteiden, prosessien ja 

järjestelmien kautta. Heidän mukaansa liiketoimintamallin perusolemuksena on kuvata 

perustelut sille, miten organisaatio luo, toimittaa ja saavuttaa arvoa. 

Liiketoimintamallia voidaan kuvata myös siten, että se koostuu kahdesta pääosasta – 

arvolupauksesta ja toimintamallista (Kuvio 3). Näin Lindgardt, Reeves, Stalk & Deimler (2009) 

näkevät liiketoimintamallin.  

 

Kuvio 3: Liiketoimintamalli (Lindgardt 2009, 2). 

Arvolupaus pitää sisällään kohderyhmät, tarjoaman ja tuottomallin. Kohderyhmät pyrkii 

vastaamaan siihen, kenelle yritys kohdistaa palvelunsa ja mihin heidän tarpeisiinsa yritys 

Kuva 1: Liiketoimintamalli (BMI Lab 2017). Kuvio 2: Liiketoimintamalli (BMI Lab 2017). 
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haluaa vastata sekä tuottaa palvelua. Tarjoama kuvaa sitä, mitä yritys tarjoaa asiakkailleen 

ja mitkä asiakkaan tarpeet halutaan tyydyttää. Tuottomalli havainnollistaa sen, miten yritys 

saa ansiota tarjoamastaan. Toinen pääosa, eli toimintamalli, pitää sisällään arvoketjun, 

kustannusmallin sekä organisaation. Arvoketjulla kuvataan sitä, miten yritys vastaa 

asiakkaiden tarpeisiin ja miten se toimittaa tarjoamansa. Siinä eritellään usein toiminnot, 

jotka toteutetaan yrityksen sisällä sekä toiminnot, jotka ulkoistetaan. Kustannusmallilla 

määritellään yrityksen resurssit ja kulurakenne siten, että se pystyy toimittamaan 

arvolupauksensa saaden samalla toiminnallaan tuottoa. Organisaatio kuvastaa sitä, miten 

yritys asemoi henkilöstönsä sekä kehittää heidän osaamistaansa edesauttaen samalla 

kilpailuedun säilyttämistä ja eteenpäin viemistä. (Lindgardt ym. 2009, 1-2.) 

On huomioitavaa, että liiketoimintamallille on useita erilaisia määritelmiä. Sen 

määrittelemisen hankaluutta edistää myös se, että strategian määrittelyssä kuvataan usein 

samoja teemoja. Kun kuvaillaan sanoin, mikä on liiketoimintamalli ja mikä on strategia, 

huomataan näiden sanojen määritelmissä olevan päällekkäisyyttä (Seddon, Lewis, Freeman & 

Shanks 2004, 427.) Porterin (1996, 61-78) mukaan strategia tarkoittaa yrityksen tapaa erottua 

muista saman alan yrityksistä. Hänen mukaansa strategia on lisäksi yksittäisten 

toimenpiteiden keskinäistä toistensa tukemista siten, että muiden saman alan yritysten pitäisi 

kopioida koko toimenpideketju päästäkseen samoihin tuloksiin. Aaltonen (2007, 8) taas on 

koonnut yhteen eri lähteiden määritelmiä strategialle ja toteaa yhteenvetona, että strategia 

käsittää organisaation ja sen ympäristön välisen suhteen, tavoitteellisuuden, kytkeytymisen 

tiettyyn tilanteeseen, organisaation resurssien käytön sekä sen toimintojen koordinoinnin ja 

erilaistamisen suhteessa muihin organisaatioihin.  

Seddon ym. (2004) esittävät viisi vaihtoehtoa, miten liiketoimintamalli ja strategia asettuvat 

toisiinsa nähden (Kuvio 4). Vaihtoehdoissa A ja B ne ovat rinnakkain ja osittain limittäin 

keskenään, mutta B vaihtoehdossa niillä on enemmän yhtäläisyyksiä. Kun taas C vaihtoehto 

esittää, että ne ovat yksi ja sama asia. D vaihtoehdon mukaan liiketoimintamalli on osa 

strategiaa ja E vaihtoehdossa taas esitetään, että strategia on osa liiketoimintamallia. 
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Kuvio 4: Mahdolliset vaihtoehdot liiketoimintamallin ja strategian suhteelle toisiinsa nähden 

(Seddon ym. 2004, 428). 

Seddon ym. (2004, 429) päätyvät kuvaamaan liiketoimintamallin ja strategian välistä 

suhdetta, niin, että strategiasta johdetaan liiketoimintamalleja - ikään kuin heijastumia. 

Tähän näkemykseen yhtyvät myös Shafer, Smith & Linder (2005, 199-207). Liiketoimintamalli 

keskittyy siihen, miten saadaan luotua taloudellista arvoa, kun taas strategia on 

kokonaisuutena enemmän ulospäin suuntautunut ja keskittyy yrityksen kilpailullisen aseman 

luontiin (Seddon ym. 2004, 429). 

Hieman uudemman näkemyksen mukaan Arend (2013, 391) määrittelee liiketoimintamallin 

hyödylliseksi esitykseksi, joka kertoo miten organisaatio luo arvoa muuntamalla ja siirtämällä 

materiaa hyödyntäen saatavilla olevia tekijöitä. Tätä organisaatio pyörittää rahallisella tai 

operatiivisella avustuksella, joka tulee vapaaehtoisilta, asiakkailta, kumppaneilta, valtiolta 

tai muilta sidosryhmiltä. Lisäksi Arend (2013, 395) toteaa, että tulevaisuudessa 

liiketoimintamallin tutkimisnäkökulmaa tulisi suunnata strategian ja organisaatiollisten 

olettamusten ulkopuolelle. Hänen mukaansa liiketoimintamallin huomaamaton arvo on 

nimenomaan siinä, mitä sillä voidaan saavuttaa perinteisen liiketuottoyhtälön ulkopuolelta, 

missä asiakkaat ja yritykset eivät näyttele ensisijaisten osapuolten rooleissa, eikä raha ei ole 

ensisijaista valuuttaa. 

Mäkelä (2015, 44-45) on koonnut eri lähteiden määritelmiä liiketoimintamalleista (Taulukko 

1). Tämä kuvaa hyvin sitä, että liiketoimintamalli voidaan käsitteenä nähdä monella eri 

tavalla riippuen näkökulmasta. Liiketoimintamalli on määritelty muun muassa kannanotoksi, 

kuvaukseksi, käsitteelliseksi malliksi tai työkaluksi, kaavaksi, strategiseksi hallintaobjektiksi, 

viitekehykseksi, mentaalikartaksi, edustukseksi tai esitykseksi, abstraktioksi, kognitiiviseksi 

välineeksi, arkkitehtuuriksi, alustaksi, yhdistäväksi käsitteeksi sekä malliksi. 

Liiketoimintamallia on kuvattu myös ontologiaksi, joka pääasiassa auttaa ymmärtämään 
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yleisellä tasolla tiettyä tutkinnon alaa määrittelemällä sen elementit ja niiden väliset 

riippuvuudet. 

 

Määritelmä Lähde 

Kannanotto Stewart & Zhao 2000 

Kuvaus, käsitteellinen malli 
tai työkalu 

Applegate 2001; Osterwalder 2004; Osterwalder, 
Pigneur & Tucci 2005; Osterwalder & Pigneur 2002 

Kaava Fritscher & Pigneur 2015 

Strateginen hallintaobjekti  Osterwalder & Pigneur 2013 

Viitekehys Eckhardt 2013 

Mentaalikartta Chesbrough 2010 

Esitys Arend 2013; Morris, Schindehutte & Allen 2005; 
Shafer, Smith & Linder 2005 

Abstraktio Seddon ym. 2004; Betz 2002 

Kognitiivinen väline Baden-Fuller & Mangematin 2013 

Arkkitehtuuri  Dubosson-Torbay, Osterwalder & Pigneur 2002 

Alusta Brousseau & Penard 2007 

Yhdistävä käsite Mäkinen & Seppänen 2007 

Malli  Zott & Amit 2013 

Ontologia  Osterwalder 2004; Gordijn & Akkermans 2001; 
Osterwalder & Pigneur 2002 

Taulukko 1: Eri lähteiden määritelmiä liiketoimintamallille (Mäkelä 2015, 44-45). 

Näistä kaikista tässä luvussa kuvatuista määritelmistä voidaan huomata, että 

liiketoimintamalli-käsitteen määritteleminen ei ole yksinkertaista. Katseluperspektiivi ja 

määrittelijä vaikuttavat huomattavasti siihen, mitä liiketoimintamallin katsotaan olevan. Eri 

lähteiden perusteella voidaan kuitenkin todeta, että olennaisena asiana liiketoimintamalli 

kertoo sen, mitä ja millaista toimintaa yritys tekee, miten se toteuttaa sen, sekä ennen 

kaikkea, miten se tuottaa arvoa. Tästä syystä tässä tutkimuksessa liiketoimintamalli nähdään 

tämän näkemyksen mukaisena. 

2.2 Innovointi 

Sanakirja antaa ”innovoida” -verbille määritelmän ”uudentaa, uudistaa, keksiä, luoda” 

(Suomisanakirja 2018). Innovaatio taas tarkoittaa uutta keksintöä tai käytäntöä, joka on 

viimeistelty ja tuotu käytäntöön. Pelkkä idea, jota ei ole toteutettu ei ole vielä innovaatio. 

Innovaatio tuottaa hyötyä, ja se vaikuttaa niin sen luojiin kuin käyttäjiin, sekä herättää 

muissa kiinnostusta, uteliaisuutta ja jopa rohkeutta pyrkiä vastaavanlaiseen ratkaisuun. 

Innovaation kehittäminen voi olla pitkäjänteistä pitkän aikavälin työskentelyä, tai innovaatio 

voi syntyä myös yllättäen jostain, mitä ei osattu ennalta aavistaa. Näin ollen innovaatiota 

kehitettäessä ei vielä välttämättä tiedetä, tuleeko siitä toimiva, hyödyllinen ja tullaanko sitä 

käyttämään suuremmassa mittakaavassa. (Inno-Vointi 2018.) 

Yritykset kokevat jatkuvaa tarvetta innovoida. Tämä johtuu liike-elämän jatkuvasta 

muuttumisesta ja sen kontaktoituneisuudesta sekä suhdanteiden valtavasta lyhenemisestä. 
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Myös se vaikuttaa muutokseen, että teknologia ja tieto ovat esillä kaikkialla, jolloin niitä on 

helppo käyttää hyödyksi, mutta myös kopioida. (Stickdorn ym. 2018, 10.) 

Uudet keksinnöt ja ominaisuudet eivät ole uusia kovinkaan kauan. Uusi ominaisuus, joka on 

ilahduttanut kuluttajia, muuttuu pian odotetuksi ja jopa vaadituksi ominaisuudeksi, jolloin 

alkaa olla jo tarve uudelle innovaatiolle. Tämän vuoksi yritykset kokevat innovoinnin olevan 

yksi menestyksen avaintekijöistä. (Stickdorn ym. 2018, 11.)  

Innovatiivinen liiketoimintamalli on edellytys pitkäaikaiselle menestykselle. Uudistus ja uuden 

kehittäminen on aina tuonut liiketoimintaan kasvua ja kilpailukykyä. Yritykset ovat luoneet 

menestystä ja kilpailukykyä kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia tuotteita. Ajat ovat 

kuitenkin muuttuneet, sillä uudet teknologiat, uudet kilpailevat yritykset, massatuotanto, 

toimialojen hämärtyneet rajat, vaihtuvat markkinat ja vaihtuvat säädökset ovat aiheuttaneet 

sen, ettei ainoastaan uusien tuotteiden tai prosessien kehittäminen ole enää monellakaan 

alalla järkevää. Sen sijaan oleellista on kiinnittää huomio liiketoimintamalleihin. (Gassmann 

ym. 2014, 3-5.) 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että pelkkien tuotteiden ja prosessien innovointi ei tuo yhtä 

hyvää mahdollisuutta menestykseen kuin liiketoimintamallien innovointi. Vuonna 2012 IBM:n 

suorittama tutkimus osoittaa alan menestyneiden yritysten innovoivan liiketoimintamallejaan 

kaksi kertaa useammin, kuin alalla vähemmän menestyneet yritykset. Liiketoimintamallien 

innovoinnin merkityksestä menestykseen kertoo myös se, että 25:stä maailman 

innovatiisimmistä yrityksestä, jopa 14 innovoi liiketoimintamallejaan. (Gassmann ym. 2014, 3-

5.) BCG:N ja BusinessWeek:n tekemä tutkimus innovointiyrityksistä osoittaa, että viiden 

vuoden tarkastelujaksolla liiketoimintamallien innovoijien keskimääräinen palkkio oli yli neljä 

kertaa parempi kuin tuotteiden ja prosessien innovoijien (Lindgardt, Reeves, Stalk& Deimler 

2009). 

Liiketoimintamallien innovointi on avannut teitä menestykseen. Esimerkiksi Amazonilla ei ole 

yhtään kivijalkamyymälää, mutta se myy eniten kirjoja koko maailmassa. Apple puolestaan on 

noussut suurimmaksi musiikin jälleenmyyjäksi ilman CD-levyjen myyntiä. Netflix taas otti 

hyödyn irti videovuokraamojen hävitessä ja kehitti tavan vuokrata videoita ilman yhtään 

fyysistä vuokraamoa. IKEA mullisti huonekalualaa halvoilla hinnoilla ja uudella myyntitavalla. 

Car2Go taas muutti autonvuokrausta keksimällä konseptin, jossa autoja vuokrataan 

minuuttitaksalla. (Gassmann ym. 2014, 4-10.) Myös terveysala on lähtenyt mukaan 

liiketoimintamallien innovointiin, joista yksi kuvaava esimerkki on yksityisten 

terveyspalveluiden suosimat etälääkärit ja -vastaanotot, joissa saa apua koska vaan ja 

oireiden kertomisen apuna voi käyttää kuvan lähettämistä tai videopuhelua suoraan lääkärille 

(Nyyssönen 2018; Latva-Matila 2017).  
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Liiketoimintamallien innovointi koskettaa siis melkein kaikkia aloja. Teknologia mahdollistaa 

paljon, joten suuri merkitys on myös tuotteilla sekä prosesseilla. Kuitenkin liiketoimintamalli-

innovaatio tuo vaikuttavaa lisää ja kilpailuetua tuoteinnovaation ja prosessi-innovaation 

lisäksi (Kuvio 5). Liiketoimintamalli voi luoda merkittävän eron kilpailijaan nähden. 

(Gassmann ym. 2014, 4.) 

 

Kuvio 5: Liiketoimintamalli-innovaatio luo lisää innovaatiopotentiaalia tuote- ja prosessi-

innovaatioiden lisäksi (Gassmann ym. 2014, 4). 

2.3 Liiketoimintamallien innovointiprosessi  

Liiketoimintamallien innovoinnissa (Kuvio 6) palataan siihen, mikä liiketoimintamalli on ja 

mihin kysymyksiin sen tulee vastata (Gassmann ym. 2014, 7). On erittäin tärkeää, että kaikki 

keskusteluun ja innovointiin osallistuvat ymmärtävät liiketoimintamallin samalla tavalla. 

Prosessin pohjalla tulee olla yhdessä sovittu kuvaus liiketoimintamallista, jonka johdolla 

liiketoimintamallia lähdetään innovoimaan. (Osterwalder & Pigneur 2010, 15.) 
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Kuvio 6: Liiketoimintamallin innovointi (Gassmann ym. 2014, 7). 

Gassmann ym. (2014, 9) ovat sitä mieltä, että liiketoimintamallin innovointi vaatii näistä 

neljästä ulottuvuudesta (Kuka, Mitä, Miksi, Miten) ainakin kahden muokkaamista. Kun taas 

Barjak, Niedermann ja Perrett (2014, 10-15) ovat tutkimuksensa perusteella todenneet, että 

lisäinnovaatioiden sijaan radikaalit tuoteinnovaatiot vastaavat useammin arvolupauksia 

asiakkaille, radikaalit prosessi- ja organisatoriset innovaatiot vastaavat useammin uusia 

liiketoimintajärjestelmiä sekä radikaalit prosessi- ja markkinointi-innovaatiot vastaavat 

ennemmin uusia tuottomalleja. Näiden tulosten siivittäminä liiketoimintamalli-innovaatiot 

voidaan Barjakin ym. (2014, 14-15) mukaan nähdä neljän eri innovaatiotyypin risteyskohtana 

(Kuvio 7).  

 

Kuvio 7: Liiketoimintamalli-innovaatio innovaatiotyyppien yhdistelmänä (Kauppila 2015, 41). 



 16 
 

 

On olennaista pitää mielessä, että kaikkien liiketoimintamallien tavoitteena on luoda ja 

saavuttaa arvoa. Menestyksekäs liiketoimintamalli-innovaatio tuo arvoa sekä asiakkaille, että 

myös yritykselle itselleen. (Gassmann ym. 2014, 8-9.) 

2.3.1 Prosessin vaiheet 

Innovointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan nykytilanne. On tärkeää määrittää 

lähtötilanne, eli mistä liiketoiminta tällä hetkellä koostuu ja millainen on tämänhetkinen 

liiketoimintamalli, sekä ymmärtää eri osapuolten ja tekijöiden roolit nykyisessä tilanteessa. 

Oman liiketoimintamallin tarkastelussa on hyvä pitää tietty etäisyys ja tarkastella 

kokonaisuutta huomioiden kaikki järjestelmään vaikuttavat sisäiset sekä ulkoiset tekijät. 

(Gassmann ym. 2014, 25-29.) Ajatustyön tukemisessa on hyvä käyttää liiketoimintamallin 

pohtimiseen esimerkiksi kolmiomallin ydinkysymyksiä.  

Asiakkaiden ja asiakasryhmien tarpeiden ymmärtämistä ei voi painottaa liikaa, sillä ne ovat 

usein hyvin merkityksellisiä tekijöitä uusien innovaatioideoiden synnyssä. Huomioitavaa on 

kohdistaa ajattelua nykyisten asiakkaiden lisäksi myös potentiaalisiin asiakkaisiin sekä 

mahdollisiin tulevaisuuden asiakkaisiin. Asiakkaiden lisäksi tulee ymmärtää myös 

liikekumppaneiden, kilpailijoiden, teknologian ja trendien merkitykset oman liiketoiminnan ja 

liiketoimintamallin kannalta. Kun huomataan, että oma liiketoimintamalli noudattaa 

toimialan vallitsevaa logiikkaa, voi herätä tietoisuus ja uusi halu tehdä toisin kuin muut.  

(Gassmann ym. 2014, 25-41.) 

Oman liiketoimintamallin nykytilanteen kartoittaminen auttaa löytämään toiminnasta 

heikkouksia ja epäjohdonmukaisuuksia, jolloin usein voi jo syntyä uusia ideoita. (Gassmann 

ym. 2014, 26.) Toinen vaihe, eli ideointivaihe, jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen niistä 

on ideoiminen, jossa halutaan saada määrällisesti paljon ideoita. Toinen osa rakentuu 

keskustelusta ideoiden ympärillä sekä parhaiden ideoiden valitsemisesta. (Gassmann ym. 

2010, 41-52; Osterwalder ym. 2010, 136.) 

Tässä vaiheessa hyödynnetään jo olemassa olevia liiketoimintamalleja ja yritetään soveltaa 

omaa liiketoimintaa niiden ympärille. (Gassmann ym. 2014, 41-42.) Tähän tarkoitukseen 

Gassmann ym. ovat koonneet 55 menestynyttä liiketoimintamallia. Myös Osterwalder ym. 

(2010) ovat teoksessaan kategorisoineet ja määritelleet erilaisia liiketoimintamalleja, joita 

voi hyödyntää mallien soveltamisessa. Oman liiketoiminnan soveltaminen erilaisiin malleihin 

auttaa ajattelemaan ideoita oman toimialan vakiintuneen logiikan ulkopuolelta, sekä muita 

ideoita, jotka eivät muuten tulisi mieleen. Tässä vaiheessa yhdistetään siis ulkopuolelta 

tulevia malleja ja yrityksen sisältä tulevia ideoita. (Gassmann ym. 2014, 41-42.) 

Toisen vaiheen tarkoituksena on luoda paljon erilaisia ideoita. Gassmann ym. (2010) ohjaavat 

käyttämään kahta eri lähestymistapaa; soveltamaan omaan liiketoimintaan yhteneväisiä 
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malleja, sekä soveltamaan omaan liiketoimintaan nähden vastakkaisia malleja. Yhteneväisiä 

liiketoimintamalleja aletaan ensin soveltaa omaa toimialaa lähellä olevien mallien kautta, 

jonka jälkeen siirrytään malleihin, joissa on vähemmän yhteneväisyyksiä. Tällöin ajatuksiin 

tuodaan mukaan vähitellen ominaisuuksia oman toimialan ulkopuolelta ja mietitään miten ne 

toimisivat omassa liiketoimintamallissa. Kun taas omaan toimialaan nähden vastakkaisten 

mallien soveltaminen aloitetaan täysin erilaisista malleista, jolloin siirrytään siis malli 

kerrallaan lähemmäs omaa toimialaa. Tämän tavan tarkoituksena on siirtyä pois tutuista 

ajattelutavoista ja tuoda pohdintaan täysin uudenlaisia ja jopa odottamattomia näkökulmia. 

(Gassmann ym. 2014, 41-47.) Osterwalder ym. (2010, 137) muistuttavat, että ideoinnissa on 

tärkeää unohtaa menneisyys, olla keskittymättä nykytilanteeseen ja kilpailijoihin, sekä 

haastaa perinteiset normit. He ohjaavat ideoimaan liiketoimintamalleja Business Model 

Canvasin sekä ”mitä jos” –kysymysten avulla.  

Työskentely ideoinnin ja mallien soveltamisen kanssa tehdään yleensä työpajojen avulla joko 

fyysisesti samassa paikassa, virtuaalisesti, tai yhdistäen molempia tapoja. Mallien 

soveltamista kannattaa tehdä ainakin kaksi kierrosta, sillä yleensä moni pääsee kunnolla 

mukaan ajattelutapaan vasta toisella kierroksella. Kierrokset voidaan tehdä käyttäen eri 

tapoja. Mallien soveltamiseen voidaan hyödyntää esimerkiksi näitä kolmea tapaa. 

Ensimmäinen tapa on soveltaa malleja peräkkäin yksi kerrallaan tai rinnakkain kaikkia yhtä 

aikaa. Toinen tapa on säädellä keskustelun avoimuutta. Esimerkiksi voi antaa työryhmän 

jäsenten miettiä malleja yksin ja sitten keskustella niistä yhdessä tai voidaan välittömästi 

aukaista keskustelu koko ryhmässä siten, että jokaisen on keksittävä ainakin yksi idea 

soveltaa jotakin mallia omaan liiketoimintamalliin. Kolmas tapa on säädellä soveltamiseen 

käytettävää aikaa. Nopeassa tahdissa voidaan antaa esimerkiksi 3 minuuttia aikaa soveltaa 

kutakin mallia, jolloin usein innovatiivisimmat ideat syntyvät. Joskus kuitenkin on hyvä myös 

antaa aikaa, sillä osa ihmisistä lukkiutuu nopeasta tahdista. (Gassmann ym. 2014, 47-50.) 

Kun ideoita on saatu kasaan hyvä määrä, on aika valita kaikista sopivimmat ja parhaimmat 

ideat jatkojalostukseen. Olennaista on muistaa, ettei ideoista luovuta liian nopeasti vaan, 

että niitä jatkojalostetaan ja työstetään eteenpäin, jolloin niistä voikin syntyä lopulta jotain 

ihan muuta kuin ne alun perin olivat.  Kuitenkin juuri se alkuperäinen idea oli tärkeä, koska se 

oli niin sanottu kipinä, joka sytytti roihun lopulliseen ideaan. (Gassmann ym. 2014, 51.) 

Osterwalderin ym. (2010, 142) mukaan ideoiden valitsemista varten työryhmän tulisi 

määrittää kriteerit, jotka ovat kohdennetut heidän liiketoimintaan sopiviksi. Näin on 

helpompi valita muutama sopiva idea jatkokehitykseen. Gassmann ym. (2014, 51-52) esittää 

NABC metodilla tehdyt ”pitsaukset” eli niin sanotut hissipuheet toimivaksi menetelmäksi 

valita ja arvioida ideoita. Työryhmän jäsenet esittävät toisilleen kustakin ideasta lyhyet 

myyntipuheet, jossa kertovat tärkeimmät ydinkohdat. Esityksistä käydään läpi palautteet ja 

tarvittaessa työstetään vielä lisää. 
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Kolmannessa vaiheessa, eli integroinnissa, potentiaalisimmat ideat muotoillaan tarkkaan 

järkeviksi ja johdonmukaisiksi liiketoimintamalleiksi, käyttäen taas hyödyksi ydinkysymyksiä 

(kuka, mikä, miten miksi). Gassmannin ym. (2014) laatima tarkastuslista (Taulukko 2) on 

hyödyksi tässä. Integroinnissa tulee huomioida yrityksen sisäiset vaatimukset ja 

johdonmukaisuus ympäristön kanssa. Vaihtoehtoisesti tähän voi myös käyttää Business Model 

Canvasia kuten Osterwalder ym. (2010, 142) ohjaavat. 

 

Kuka? 
Asiakkaat Ketkä ovat kohdeasiakkaita? 

Sidosryhmä Kenelle tuotamme (lisä)arvoa? 

Jakelukanavat Mitä kanavia käyttäen saavutamme asiakkaamme? 
 
Ovatko nämä kanavat osa muita liiketoimintojamme? 
 
Vastaavatko kanavat asiakkaidemme tarpeisiin? 

Asiakasryhmät Olemmeko ryhmitelleet asiakkaamme? 
 
Millaisia asiakassuhteita tavoitellaan eri 
asiakasryhmille? 

Mikä? 
Arvolupaus Mitä asiakkaiden ongelmaa pyrimme ratkaisemaan? 

 
Mitä asiakkaiden tarvetta yritämme tyydyttää? 
 
Mitä asiakasryhmäkohtaisia palveluja ja tuotteita 
tarjoamme asiakkaillemme? 
 
Mitä arvoa tuotamme asiakkaillemme? 
 
Miten arvolupauksemme eroaa kilpailijoistamme? 

Miten? 
Sisäiset resurssit Mitä resursseja tarvitsemme lunastaaksemme 

arvolupauksemme? 
 
Kuinka kohdennamme resurssimme tehokkaasti? 

Toiminnot ja osaamiset Mitkä toiminnot ovat oleellisia lunastaaksemme 
arvolupauksemme? 
 
Mitä toimintoja voimme suorittaa nykyisellä 
osaamistasollamme? 
 
Mitä uusia toimintoja ja osaamista tarvitsemme lisäksi? 

Kumppanit Ketkä ovat tärkeimpiä kumppaneitamme? 
 
Ketkä ovat tärkeimpiä toimittajiamme? 
 
Mitä toimintoja kumppanimme voivat suorittaa tai 
mitä oleellista osaamista heillä on? 
 
Mitä tärkeimmät kumppanimme hyötyvät 
työskentelystä meidän kanssamme ja kuinka sidomme 
heidät meihin? 

Miksi? 
Kulurakenteet Mitkä ovat oleellisimmat kulumme 

liiketoimintamallissamme? 
 
Mitkä ovat taloudelliset riskimme ja kuinka 
hallitsemme niitä? 

Tulovirrat Mitkä ovat tulonlähteemme? 
 
Mitä asiakkaamme on valmis maksamaan meille? 
 
Miten asiakkaamme maksavat nykyään ja kuinka 
haluamme heidän maksavan tulevaisuudessa? 
 
Miten yksittäiset tulovirrat vaikuttavat 
kokonaisliikevaihtoon? 
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Taulukko 2: Tarkastuslista (Gassmann ym. 2014, 55). 

Neljäs vaihe eli Implementointi on yleensä haastavin osuus koko innovointiprosessissa, sillä 

siinä liiketoimintamalli viimeistellään. Liiketoimintamalli-innovaatiota on syytä ensin testailla 

prototyyppien avulla pienessä mittakaavassa ennen kuin se voidaan kunnolla arvioida ja 

viimeistellä loppuun pienimpiä yksityiskohtia myöten. Prototyypittämisen tarkoituksena on 

vahvistaa ja vakauttaa liiketoimintamalli-innovaatiota. Se minimoi riskejä, paljastaa mallin 

vahvuudet ja heikkoudet sekä antaa mahdollisuuksia oppia prosessista enemmän. Se myös 

helpottaa muokkaamaan ja kohdistamaan strategiaa uuteen liiketoimintamalliin sopivaksi. 

Prototyyppi liiketoimintamalli-innovaatiossa voi olla käytännössä esimerkiksi hyvin 

yksityiskohtainen esitys liiketoimintamallista, liiketoimintasuunnitelma tai vaikka pieni 

pilottiprojekti rajatulla markkina-alueella. Prototyypin testauksessa olennaista on kerätä siitä 

mahdollisimman paljon tietoa. Palautteen saaminen on ensiarvoisen tärkeää ja sitä kannattaa 

pyytää tärkeiltä sidosryhmiltä yrityksen sisältä ja ulkopuolelta sekä potentiaalisilta 

toimittajilta ja asiakkailta. (Gassmann ym. 2014, 57-60.) 

Prototyyppien testaus antaa tietoa, jonka avulla sitä pystytään uudelleen muokkaamaan ja 

parantamaan. Itse asiassa sen voidaan ajatella olevan ajattelemisen työkalu, joka auttaa 

kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja sille, mitä liiketoimintamalli voisi olla. (Osterwalder ym. 

2010, 162.) Prototyyppien suunnittelu ja testaus on prosessi, jota joudutaan käymään useita 

kertoja läpi ennen kuin liiketoimintamalli-innovaatio on valmis sen varsinaiseen toteutukseen 

ja käyttöönottoon. Joskus joudutaan myös luopumaan ideoista, mikä myös on arvokas 

oppimiskokemus ja voi joskus olla jopa uuden todella hyvän innovaation edellytys. (Gassmann 

ym. 2014, 59-62.) 

Innovointien synnyssä keskeissä roolissa on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen. (Gassmann 

ym. 2014, 25-41.) Tämän vuoksi yritykset tekevät yhteistyötä asiakkaiden kanssa, mutta usein 

yhteistyötä tehdään myös eri yritysten välillä, jolloin yhteisten intressien vuoksi yritykset 

yhdistävät voimavaransa. Innovointiprosessissa voidaan nykypäivänä nähdä olennaisena osana 

nimenomaan yhteistyö ja avoimuus eri toimijoiden välillä. Usein yhteistyötä tehdäänkin 

kuluttajien, yritysten, julkisen sektorin, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 

vuorovaikutuksellisessa suhteessa, etenkin koko yhteiskuntaan vaikuttavien haasteiden 

ratkaisemiseksi. Tällaista yhteistyötä voidaan kutsua ekosysteemiksi. Kun ekosysteemissä 

pyritään luomaan yhdessä innovaatioita, voidaan sitä kutsua innovaatioekosysteemiksi. Sen 

arvokkuus ja hyöty nojaavat positiivisiin heijastusvaikutuksiin, innovaatioiden leviämiseen, 

verkostovaikutuksiin sekä syntyviin sivutuotteisiin. (Kaihovaara, Härmälä & Salminen 2016, 1-

3.) Innovointiprosessiin voi siis osallistua osapuolia hyvin laajalti eri lähtökohdista riippuen 

siitä, millaisesta innovoinnista on kyse ja ketä se koskettaa. 
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2.3.2 Työkaluja liiketoimintamallien innovointiin 

Liiketoimintamallien innovointiprosessissa voidaan hyödyntää monenlaisia toimintatapoja ja 

työkaluja, joita jo edellisessä kappaleessa mainittiin. Tässä kappaleessa esitellään muutama 

olennainen työkalu, jotka voivat auttaa liiketoimintamallien innovointiprosessin eri vaiheissa.  

Business Model Canvas on työkalu, jonka avulla voi kuvailla liiketoimintamallia, oli sitten kyse 

omasta yrityksestä, kilpailijasta tai mistä tahansa organisaatiosta. Sen avulla voi myös miettiä 

uusia vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja. Business Model Canvasin (Kuvio 8) yhdeksän 

rakennuspalikkaa kattaa liiketoiminnan neljä pääaluetta: asiakkaat, tarjonta, infrastruktuuri 

ja taloudellinen kykeneväisyys. Se toimii parhaiten työryhmän kokoontuessa yhteen, jolloin 

he voivat alkaa miettimään ja hahmottelemaan ajatuksiaan tulostetulle Business Model 

Canvasille Pos-It-lappujen tai valkotaulun ja tussien avulla. (Osterwalder ym. 2010, 15, 42.) 

SC5 (2016) on luonut Business Model Canvasista suomenkielisen version, joka pohjautuu 

Osterwalderin alkuperäisteokseen sekä Juha Tuulaniemen Palvelumuotoilu -kirjan 

suomennokseen. Business Model Canvasin yhdeksän rakennuspalikkaa (Kuvio 8) ovat 

asiakasryhmät, arvolupaus, kanavat, asiakassuhteet, tulovirrat, resurssit, ydintoiminnot, 

Kuvio 8: Business Model Canvas (SC5 2016). 
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kumppanit ja kulurakenne. Työkalua käytettäessä, pohditaan jokaisen palikan kohdalla 

oleellisimmat ja merkityksellisimmät asiat yrityksen liiketoiminnan kannalta. (SC5 2016.) 

Asiakasryhmät-palikan kohdalla mietitään sitä, kenelle yritys haluaa tuottaa arvoa ja ketkä 

ovat sen tärkeimmät asiakkaat. Arvolupausta pohtiessa kuvataan sitä, mitä arvoa asiakkaalle 

tuotetaan, mitä asiakkaan tarpeita tyydytetään ja mitä asiakkaan ongelmia ratkaistaan. 

Arvolupaus pitää sisällään myös tuote- ja palveluyhdistelmät, joita tarjotaan eri 

asiakasryhmille. Kanavat kertoo sen, miten arvolupaus toimitetaan asiakkaalle. Se pitää 

sisällään kaikki kanavat, jotka voivat myös muuttua asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa. 

Kanavissa huomioidaan muun muassa väylät siitä, miten yrityksen tunnettuus saavuttaa 

asiakkaan sekä miten asiakas hankkii yrityksen tuotteita tai palveluita ja miten arvolupaus 

toimitetaan asiakkaalle. Asiakassuhteissa pohditaan sitä, millaisia suhteita eri asiakasryhmät 

odottavat yritykseltä ja mitä niiden ylläpito kustantaa yritykselle. On oleellista pohtia myös 

jo olemassa olevia asiakassuhteita ja niiden luonnetta sekä sopivuutta uuteen 

liiketoimintamalliin. Asiakassuhteita tulee peilata muun muassa yrityksen jakelukanaviin ja 

ansaintamalliin, jolloin mietitään, että mitä ne vaativat asiakassuhteelta. (SC5 2016.) 

Tulovirrat palikan kohdalla on tarkoitus miettiä sitä, että, mistä ja miten asiakkaat ovat 

valmiita maksamaan yrityksen tarjoamasta. Tässä on myös siis merkityksellistä pohtia 

nykyhetkeä ja sitä, mistä ja miten asiakkaat nyt maksavat sekä myös sitä, että onko 

asiakkailla toiveita erilaisesta maksutavasta. Tulovirta voi rakentua esimerkiksi myynnistä, 

käytöstä, tilauksista, vuokrasta, lisensoinnista, välityspalkkiosta tai mainostuksesta. Myös 

hinnoittelumallin määrittäminen on osa tämän palikan pohdiskelua. Resurssien pohdiskelu voi 

olla hyvä aloittaa esimerkiksi siitä, mitä ydinresursseja arvolupaus vaatii. Myös 

jakelukanavilla, asiakassuhteiden hoidolla sekä ansaintamallilla voi olla tiettyjä 

resurssivaatimuksia. Resursseiksi voidaan luokitella esimerkiksi fyysiset materiaalit, ihmiset 

sekä taloudellinen ja henkinen pääoma. Ydintoiminnot palikkaan mietitään kaikki ne 

ydintoiminnot, joita yrityksen arvolupauksen toteuttaminen vaatii. Myös jakelukanavien, 

asiakassuhteiden hoidon ja ansaintamallin toimintovaatimukset käydään läpi. Kumppanit 

palikassa on olennaista tunnistaa yrityksen tärkeimmät toimijat ja kumppanit sekä heidän 

tuomat resurssit. Tässä on hyvä huomioida myös se, että hoitavatko kumppanit joitakin 

yrityksen ydintoimintoja. Yrityksen kulurakennetta pohtiessa mietitään kaikki yrityksen 

merkittävimmät kulut sekä pohditaan resurssien ja ydinprosessien hintatasoja. Kuluissa on 

hyvä huomioida erikseen kiinteät ja muuttuvat kulut. (SC5 2016.) 

Osterwalderin ym. (2010, 138) mukaan Business Model Canvasia voidaan ideoinnissa hyödyntää 

neljän keskeisyyspisteen kautta, joita ovat resurssi-, tarjonta-, asiakas- ja talouskeskeisyys 

(Kuvio 9). Keskeisyysajattelu antaa erilaisia lähtökohtia muuttaa liiketoimintamallia. Kun yhtä 

rakennuspalikkaa muutetaan, se vaikuttaa mallin muihin palikoihin. Resurssikeskeisiä 

innovaatioita lähdetään ideoimaan olemassa olevan infrastruktuurin ja 
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yhteistyökumppaneiden kautta. Tarjontakeskeiset innovaatiot luovat uusia arvolupauksia ja 

sitä kautta vaikuttavat koko liiketoimintamalliin. Asiakaskeskeiset innovaatiot perustuvat 

asiakastarpeisiin, palvelujen helppoon löydettävyyteen, käytettävyyteen tai käytön 

mukavuuteen. Talouskeskeiset innovaatiot rakentuvat uusista tulovirroista, 

hinnoittelumekanismista tai pienemmästä kustannusrakenteesta. Innovoinnissa voi hyödyntää 

myös useita keskeisyyspisteitä.   

 

 

Kuvio 9: Neljä keskeisyyspistettä liiketoimintamallien innovoinnissa (Osterwalder ym. 2010, 

138-139). 

”Mitä jos” – kysymyksillä voi saada aivot ajattelemaan asioita ihan eri tavalla. Nykytilanne voi 

joskus jumittaa ajattelutapaa tiettyyn suuntaan, jolloin nämä kysymykset voivat olla hyvä 

tapa saada ajatukset käännettyä totutuista olettamuksista ja provosoitua ajatuksia 

epätavallisempaan suuntaan. Ne auttavat saamaan innovointiprosessia alkuun, mutta 

varsinaiseen ideointiin tarvitaan vielä muitakin menetelmiä. (Osterwalder ym. 2010, 140.)   

The Empathy Map työkalun (Kuvia 10) avulla voidaan työstää asiakasymmärrystä. 

Liiketoimintaa luodaan asiakkaan tarpeille, jolloin niiden ymmärtäminen on erittäin 

keskeisessä roolissa. Tämän vuoksi asiakkaan näkökulman hyödyntäminen liiketoimintamallien 

innovoinnissa on tärkeää. Työkalun käyttöä varten valitaan asiakassegmenteistä 

asiakasprofiileja, joiden avulla lähdetään miettimään erilaisten asiakkaiden näkökulmia. 

Asiakasprofiilille annetaan nimi, asuinpaikka ja ammatti sekä muita mahdollisia asiakasta 

kuvaavia ominaisuuksia. (Osterwalder ym. 2010, 128-131.)   
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Asiakkaan tarpeiden ymmärrystä lähdetään pohtimaan kartan ja siihen liittyvien kysymysten 

avulla. Vastaukset kirjoitetaan lapuille, jotka liitetään karttaan. Olennaista on asettua 

asiakkaan rooliin. Ensimmäiset kysymykset auttavat miettimään, mitä asiakas näkee. Niiden 

avulla kuvaillaan hänen ympäristöään, missä hän liikkuu, sekä kenen kanssa hän viettää aikaa. 

Seuraavat kysymykset ohjaavat miettimään, mitä asiakas kuulee. Niillä löydetään vastauksia 

siihen, millaisille vaikutuksille hän altistuu ympäristössään ja seurassaan. Sen jälkeen 

mietitään mitä asiakas oikeasti ajattelee ja tuntee. Tarkoitus on pohtia, mitkä asiat 

asiakkaalle ovat tärkeitä, mitä hän tuntee, mitkä asiat askarruttavat ja mitkä ovat hänen 

unelmiaan ja päämääriään elämässä. Sen jälkeen mietitään, mitä asiakas sanoo ja tekee. 

Pohditaan, miten asiakas käyttäytyy julkisesti, mitä hän puhuu ympäröiville ihmisille ja 

ovatko hänen ajatuksensa ja käyttäytymisensä yhteneväisiä toisiinsa nähden. Seuraavaksi 

mietitään asiakkaan kipupisteitä. Kuten, mitkä asiat turhauttavat häntä, millaisia riskejä hän 

pyrkii välttämään ja mitä esteitä hänellä on tarpeiden ja halujen saavuttamiseksi. Lopuksi 

vielä mietitään, mitä asiakas haluaa todella saavuttaa, miten hän mittaa menestymistään ja 

millaisia suunnitelmia hänellä on tavoitteiden saavuttamiseksi. (Osterwalder ym. 2010, 128-

132.)   

Kuvio 10: The Empathy Map (Osterwalder ym. 2010, 130). 
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NABC-analyysi on työkalu, jota muun muassa Gassmann ym. (2014, 51-51) suosittelee 

käyttämään liiketoimintamallien innovoinnin ideointivaiheen loppuvaiheessa, kun valitaan 

muutama sopivin idea jatkokehitykseen. NABC-analyysin avulla on helppo miettiä idean 

keskeisimpiä asioita ja esittää ne esimerkiksi hissipuheessa, kuten Gassmann ym. (2014, 51-

52) totesivat olevan toimiva ja ajankäyttöä tehostava keino. NABC-analyysillä (Kuvio 11) 

kiteytetään liiketoimintamallista tärkeimmät asiat. Sen avulla kuvaillaan, mitkä ovat 

asiakkaiden ja markkinoiden tarpeet, mikä uusi ratkaisu käytännössä on ja miten se vastaa 

tarpeisiin, mitkä ovat sen konkreettiset hyödyt ja millainen kilpailu uuden ratkaisun 

markkinoilla on. (Tekes 2011.) 

 

2.3.3 Liiketoimintamallin innovoinnin haasteet 

Oman toimialan vallitsevan logiikan ulkopuolelle ajatteleminen voi olla joskus haastavaa. 

Yrityksen aikaisemmat menestykset ja muistiin uurtuneet käytännöt voivat olla esteenä 

uusien ideoiden syntymiselle. Ajattelu kääntyy helposti etenkin niihin asioihin, jotka ovat 

joskus ennen toimineet. Toimialojen vakiintuneet käytännöt ja järjestelmät, jotka juontuvat 

arvoketjujen ja kilpailun vuorovaikutuksesta, voivat myös olla osaltaan lukkiuttamassa 

innovatiivista ajattelua. (Gassmann ym. 2014, 11-13.) Myös nykytilanne ja mahdolliset 

ongelmat liiketoiminnassa voivat olla niin pinnalla ajatuksissa, että ajatusten kääntäminen 

tulevaan ja uusiin ideoihin tuottaa vaikeuksia (Osterwalder ym. 2010, 136). 

Kuvio 11: NABC-analyysi (Tekes 2011). 
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Ihmisten on usein helpompi ajatella innovoivansa jotain konkreettisia asioita kuten 

teknologiaa ja tuotteita, jolloin liiketoimintamallin kannalta ajatteleminen voi tuntua 

vaikealta. Liiketoimintamallien innovoiminen ei ole kovin yleinen asia ja siihen voi vaikuttaa 

myös se, että uusien liiketoimintamalli-innovaatioiden ajatellaan usein juontuvan uusista 

teknologiakeksinnöistä. Toki ne ovat moniin liiketoimintamalleihin vaikuttamassa, mutta 

nykyään teknologia on yleensä kuitenkin yleisessä tietoudessa ja kaikkien saatavilla. 

(Gassmann ym. 2014, 13-15.) 

Liiketoimintamallien innovoinnin haasteena voi olla myös järjestelmällisten työkalujen puute. 

George Landin tutkimus, jossa testattiin lasten ja aikuisten luovuutta NASA:n kehittämällä 

testillä, osoitti, että aikuiset ovat vähemmän luovia kuin lapset ja tarvitsevat tukea luoviin 

suoritustapoihin. Tämä voi olla haaste, koska liiketoimintamallien innovointi vaatii 

nimenomaan luovaa ja kekseliästä mieltä eikä siihen ole kehitetty järjestelmällisiä työkaluja. 

(Gassmann ym. 2014, 16.) 

Myös erilaisiin liiketoimintamalleihin liittyviin myytteihin uskominen jumittaa ajattelua ja 

estää ideointia. Esimerkiksi usein kuullaan myytti, että kaupallista menestystä ei voisi 

saavuttaa kuin vain täysin uusilla ideoilla. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä liiketoimintamallien 

elementtejä lainataan jatkuvasti toimialoilta toisille. Samaan kategoriaan menee myytti, 

jonka mukaan liiketoimintamallit ovat aina todella mullistavia ja uusia koko maailmalle. Jos 

uskoo myyttiin, että vain todelliset nerot voivat keksiä aidosti innovatiivisia ideoita, ei anna 

itselleen ja ajatuksilleen mahdollisuutta kehittyä ja löytää ideoita. Ajatuksien vaihtamisessa 

ja keskustelussa toisten ihmisten kanssa voi kehittyä ideoita, joita ei voisi kuvitellakaan 

etukäteen, sillä tiimin työskentelyn voima on todellista. Liiketoimintamallien innovointi vaatii 

siis myös avointa asennetta. (Gassmann. ym. 2014, 16-19.) 

On ihan tavallista, että innovointiprosessin aikana jostain ideasta täytyy luopua kokonaan tai 

sitä täytyy jatkokehittää. Siinä tilanteessa voi joskus käydä niin, ettei alkuperäisestä ideasta 

osata päästää irti ja siihen kuluu turhaan aikaa sekä resursseja. (Gassmann ym. 2014, 60-62.) 

Esimerkiksi päivittäistavarakauppaketju Lidl joutui keskeyttämään eLWIS-projektin, jonka 

tarkoituksena oli ottaa myös Eurooppaan käyttöön SAP-toiminnanohjausjärjestelmä. 

Järjestelmä oli otettu käyttöön jo Itävallassa, mutta nyt yhtiö joutui luopumaan 

hankkeestaan, sillä sen kustannukset olisivat kasvaneet liian suuriksi. (Känsälä 2018.) Tässä 

tilanteessa ideasta luovuttiin, kun huomattiin, ettei sitä pystytä toteuttamaan toivotulla 

tavalla järkevään hintaan. Pelkästään innovaation vuoksi ei yrityksen ole järkevää tehdä 

tappiota. Innovaatioita tehdään, jotta se hyödyttäisi yritystä. 

3 Tilat osana liiketoimintamallia ja innovointia 

Tila on arkinen ilmaus ja kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sen määritteleminen ei 

välttämättä ole sitä. Tilaa on määritelty laajasti eri tieteenhaaroissa kuten matematiikassa, 
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filosofiassa, arkkitehtuurissa ja sosiologiassa. On selvää, että tilan määritelmä riippuu siitä 

mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. (Saunders, Rutkowski, Genuchten, Vogel & Orrego 

2011.) 

Pusa (1967, 95) määrittelee tilan summautuvan väristä, muodosta ja suuruudesta. Hänen 

mukaansa tila nähdään, koetaan ja eletään. Tilaa voidaan kuvata myös kolmen eri 

ulottuvuuden kautta; fyysisen, sosiaalisen ja virtuaalisen (Nenonen 2011). Kenties myös Pusa 

on lauseellaan ”Se on paikkaa, aikaa ja toimintaa, ja se ympäröi meidät tilavuusmuodoilla ja 

psyykkisillä vaikutusalueilla.” viitannut fyysiseen ja sosiaaliseen tilan ulottuvuuteen. 

Nenosen (2011) esittämästä kuvassa (Kuvio 12) näkyy miten tilan fyysinen, sosiaalinen ja 

virtuaalinen ulottuvuus kytkeytyvät toisiinsa. Kaiken keskiöön Nenonen on kuvannut aivot eli 

sen miten me ihmiset koemme nämä tilat. Voidaan päätellä, että fyysinen tila pitää sisällään 

kaiken tämän missä me olemme. Se voi olla rakennus, huone tai ihan mikä tahansa fyysinen ja 

konkreettinen paikka, jonka määritämme tilaksi. Sosiaalinen tila koostuu vuorovaikutuksesta 

toisten ihmisten sekä miksei myös eläinten kanssa. Virtuaalinen tila koostuu biteistä. Se on 

digitaalinen ympäristö, jossa yksilöt, ryhmät ja organisaatiot ovat virtuaalisesti 

vuorovaikutuksessa virtuaalisiin objekteihin tai keskenään toistensa kanssa (Saunders ym. 

2011). 

 

Kuvio 12: Tilan kolme ulottuvuutta (Nenonen 2011). 

Liike-elämässä käytetään usein termiä toimitila. Toimitila on ”kiinteistöön sisältyvä 

rakennettu tila, jota käytetään aineettomien tai aineellisten hyödykkeiden tuotantoon”. Ne 

voivat olla liiketiloja, toimistotiloja, tuotannollisia tiloja, palvelutiloja tai varastotiloja. 

(Rakli 2012.)  
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Tässä tutkimuksessa tiloja käsitellään Nenosen (2011) kuvaaman kolmiomallin mukaisesti eli 

tilat ovat fyysisiä, virtuaalisia tai sosiaalisia. Usein liiketoimintaan liittyvät fyysiset tilat ovat 

toimitiloja, mutta ne voivat olla muutakin, kuten myös tässä tutkimuksessa. Virtuaaliset tilat 

ovat tärkeä ja huomioitava asia nykymaailmassa, sillä niillä voi olla myös suuri merkitys 

liiketoimintamalleihin, mistä kertoo esimerkiksi se, että nykyään on helpompaa ostaa tavaraa 

toiselta puolen maapalloa kuin oman asuinkaupungin toiselta laidalta (Stickdorn ym. 2018, 5). 

Virtuaalisiksi tiloiksi nähdään tässä tutkimuksessa kaikki digitaaliset ja virtuaaliset kanavat, 

joissa käydään jonkinlaista viestintää. Sosiaaliset tilat nähdään tässä tutkimuksessa 

vuorovaikutuksen kenttinä, jossa olennaisen ympäristön luo ihmisten keskinäinen 

vuorovaikutus fyysisen tai virtuaalisen ympäristön sijaan. 

3.1 Tilat osana innovointia 

Innovointiprosessin alussa kohtaamispaikkana voidaan käyttää kokoushuoneita, mutta 

prosessin edetessä aletaan kaivata innovointityöskentelylle omaa tilaa. Tilan tulisi olla 

innoittava, joka antaa innovaatiotyöskentelylle sopivat puitteet. (Stickdorn ym. 2018, 428.) 

Nenosen (2011) mukaan tilojen sopivuutta työntekijälle voidaan arvioida kolmen eri tason 

kautta. Sopivuuden ja sopeutumisen kynnyksellä arvioidaan tilojen fyysistä yhteensopivuutta, 

jolloin kiinnitetään huomiota inhimillisiin oloihin kuten sääntöjen mukaiseen rakentamiseen, 

ilmanvaihtoon ja akustiikkaan. Sen jälkeen, kun edetään kohti tyytyväisyyttä ja hyvinvointia, 

tarkastellaan toiminnallista yhteensopivuutta eli miten hyvin tila ja siellä tehtävät toiminnot 

sopivat yhteen ja kuinka hyvin työskentely sujuu tilassa. Viimeisimpänä ja lähimpänä 

tyytyväisyyttä ja hyvinvointia on psyko-sosiaalinen yhteensopivuus tilan kanssa, mihin sisältyy 

se, miten omaksi ja yhteiseksi tila koetaan, sekä kuinka hyvin tilaan sopeudutaan ja siellä 

viihdytään. Liiketoimintamallien innovoinnissa tilan yhteensopivuuden halutaan olevan 

mahdollisimman hyvä, jotta se mahdollistaa paremman työskentelyn (Stickdorn ym. 2018, 

428). 

Innovatiivinen työskentelytila voi olla pysyvä, väliaikainen tai jopa liikuteltava ja se voi olla 

jotain muuta, kuin mitä normaali työskentelytila on. Pysyviä tiloja voivat olla esimerkiksi 

paikat etäällä yrityksen toimitiloista, kuten erilaiset retriitit sekä tukikohdat metsässä tai 

syrjäisemmällä seudulla, jolloin vältytään turhilta keskeytyksiltä ja siltä, etteivät nykyiset 

toiminnat ja muistutukset tämän hetkisestä liiketoimintamallista vaikuttaisi 

innovointityöskentelyyn. Pysyvistä tiloista hyvä esimerkki on myös studio tai ateljee, jossa saa 

rauhassa tehdä luovaa työtä ja jättää kaikki materiaalit levälleen ja jatkaa myöhemmin. 

Väliaikaisena tilana voidaan käyttää ”talonvaltausta” eli muutetaan jokin tila sopivaksi 

työskentelylle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kokoushuoneet, ullakkohuoneet, kellarit tai 

tilavat ja hiljaiset käytävät. Väliaikainen tila voi olla myös pop-up työtila kuten tyhjät liike- 

tai toimistotilat tai vaikkapa kontti. Liikuteltava tila voi yksinkertaisesti olla vaikka 

välinelaatikko ja kärryt tai ajoneuvo kuten rekka. (Stickdorn ym. 2018, 429-231.) 
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Innovaatiotyöskentelyyn tarkoitetuissa tiloissa olisi hyvä olla melko korkealla oleva katto ja 

paljon luonnonvaloa, jotta ihmiset pysyvät valppaina ja hereillä. Korkeammat katot antavat 

tilaa ajatuksille, kun taas matalammat katot auttavat keskittymään yksityiskohtaisempaan 

työskentelyyn. Kattoa voi mataloittaa itse erilaisilla kankailla tai katosta roikkuvilla esineillä. 

Usein ainakin jossain vaiheessa tarvitaan paljon tilaa, joten tilan elementtien on hyvä olla 

helposti siirreltäviä. Tähän hyviä ratkaisuja ovat esimerkiksi erilaiset sermit ja pinottavat 

huonekalut. Välillä tilan pimennyskin voi olla tarpeen esimerkiksi esitysten ja videoiden 

katselussa, jolloin hyvät verhot ovat tarpeen. On hyvä ottaa huomioon, että 

innovaatiotyöskentelyssä tarvitaan paljon tyhjää seinätilaa, johon voi laittaa Post-It -lappuja 

tai kiinnittää papereita. Myös ilmanlaatuun ja akustiikkaan kannattaa panostaa. Pääsy ulos 

sekä vesipisteet, keittiövarustelu ja hyvät wc-tilat ovat tärkeitä perusasioita, joilla on suuri 

merkitys mukavuuteen. Väri-, materiaali- ja huonekaluvalinnoilla voidaan myös vaikuttaa 

luovaan ja innostavaan mielentilaan. (Stickdorn ym. 2018, 433-438.) Esimerkkikuvassa (Kuvio 

13) näkyy, että IBM:n studiossa on ripustettu kiskoilla liikuteltavia sermejä, jotka jakavat 

tilaa ja antavat paljon seinätilaa. 

 

Kuvio 13: Kuva IBM:n studiosta (Stickdorn ym. 2018, 435). 

Kuviossa 14 näkyy esimerkki siitä, että innovaatiotyöskentelyssä voidaan joskus käyttää myös 

mieltä inspiroivia rennompia työskentelymenetelmiä. Tässä on kannettavien tietokoneiden 

avulla muodostettu ”leirituli”, jonka äärellä keskitytään tarinankerrontaan ja rehellisyyteen. 

(Stickdorn ym. 2018, 435.) 
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Kuvio 14: "Campfire" (Stickdorn ym. 2018, 435). 

3.2 Tilojen rooli erilaisissa liiketoimintamalleissa 

Tässä kappaleessa esitellään esimerkkejä muutamista eri liiketoimintamalleista, joissa tiloilla 

on erilaisia merkityksiä liiketoiminnan kannalta. Ensimmäisenä tarkastellaan Add-on-

liiketoimintamallia, jossa tarjotaan asiakkaille lisäpalveluja, joista veloitetaan erikseen. 

Esimerkiksi lentoyhtiöt käyttävät tätä mallia. Matkustajille tarjotaan perushintainen paikka, 

mutta ruumaan menevistä matkatavaroista, ruoista ja juomista, vakuutuksista, istumapaikan 

valintamahdollisuudesta ja paremmasta matkustusluokasta veloitetaan lisämaksu. (Gassmann 

ym. 2018, 84.) Tässä tiloilla on merkittävät roolit. Lentokoneessa tila on rajallista, jolloin 

tilojen täyttöä kontrolloidaan lisämaksulla esimerkiksi ruumassa ja paremmissa 

matkustusluokissa. Tässä myös tilojen käytettävyys ja mukavuus ovat merkittävässä roolissa. 

Paremmassa matkustusluokassa on panostettu mukavuuteen, kun taas normaalissa 

matkustusluokassa on huomioitu ominaisuudet, jotka yritys kokee välttämättömiksi tarjota 

asiakkailleen. 

Yhteys-liiketoimintamallissa yritys tekee yhteistyötä jonkun toisen osapuolen kanssa, jolloin 

toisen osapuolen menestys on myös yrityksen menestys. Esimerkiksi yritys antaa mainostilaa 

omilta nettisivuiltaan, jolloin mainoksen laittanut osapuoli maksaa yritykselle siitä hyvästä 

komissiota esimerkiksi klikkauksien tai tykkäyksien perusteella. Tällöin yritys hyötyy toisen 

osapuolen menestyksestä. Tällaiset liiketoimintamallit toimivat usein verkossa. (Gassmann 

ym. 2018, 90-91.) Yrityksen nettisivu voidaan tässä yhteydessä ajatella virtuaaliseksi tilaksi, 

jonka osia yritys ”vuokraa” komissiopalkkiolla. Tässä liiketoimintamallissa yrityksen pitää 

miettiä virtuaalisen tilan käyttöä ja käytettävyyttä asiakkaille. Esimerkiksi missä kohtaa 

virtuaalisessa tilassa mainokset sijaitsevat ja kuinka paljon mainoksia yrityksen sivuille 

mahtuu siten, että yrityksen yrityskuva on asiakkaiden silmissä sellainen, kuin yritys sen 

haluaa olevan. 

Aikido-liiketoimintamallissa tarkoituksena on tehdä täysin vastakohtaisesti kuin muut saman 

toimialan yritykset tekevät ja saada sillä kilpailuetua. Esimerkiksi huvipuistoihin keskittynyt 

yritys Six Flag käyttää tätä mallia. Sen operoimat huvipuistot USA:ssa, Kanadassa ja 
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Meksikossa hyödyntävät alueellisia teemoja ja helppoa saavutettavuutta. Sen vastakohtia ovat 

erilaiset kansalliset teemapuistot kuten Disneyland, jotka ovat suuria järjestelmiä, joiden 

saavutettavuus vaatii asiakkaalta itseltään suurempaa vaivannäköä. Six Flag:n huvipuistot 

saavat paikallisten teemojen ja ominaisuuksien vuoksi paljon paikallisia asiakkaita, jolloin 

markkinointiin ei tarvitse käyttää paljoa resursseja. (Gassmann ym. 2018, 95-96.) Tilojen 

näkökulmasta Aikido-liiketoimintamallia käyttää esimerkiksi Ikea. Yleensä huonekaluliikkeessä 

maksetaan huonekalu kassalle ja haetaan se lastauslaiturilta auton kyytiin. Ikea osallistaa 

asiakkaita ja säästää resursseja siinä, kun asiakkaat hakevat itse haluamansa huonekalut 

varastosta ja kuljettavat ne kassan kautta lastauslaiturille ja siirtävät omaan autoon. Eli 

tekevät päinvastoin kuin muut huonekaluliikkeet. Tässä on siis myös tiloilla merkitystä. Ikean 

tilojen tulee olla sellaiset, että asiakkaat ymmärtävät miten ne toimivat ja kokevat niiden 

käytettävyyden sellaiseksi, että jaksavat nähdä vaivaa. Varasto, kassa-alueet ja lastauslaiturit 

vaativat suuret tilat pinta-alallisesti, ohjeistuksen tulee olla näkyvää ja riittävää, minkä 

lisäksi Ikean tulee tarjota asiakkailleen tarpeelliset välineet tiloissa toimimiseen.  

Toisena esimerkkinä tilojen kannalta Aikido-liiketoimintamallia käyttää myös Subway. Sen 

tilaus- ja jonotusjärjestelmä on täysin toisenlainen kuin muiden pikaruokaravintoloiden. Muut 

pikaruokaravintolat ohjaavat asiakkaat jonottamaan kassalle, tilaamaan siinä ruokansa ja 

odottamaan tilauksen valmistumista joko lähettyvillä tai sitten tilaus tuodaan pöytään. 

Subway taas ottaa asiakkaat mukaan aterianvalmistusprosessiin, jolloin jonot rakennetaan 

ainelinjaston suuntaisesti ja jono etenee sitä mukaa kuin aterian valmistus etenee. Lopulta 

asiakas on kassan kohdalla, kun tuote on valmis ja saa sen siitä mukaansa maksettuaan 

tilauksen. Tämä vaatii myös tiloilta ihan erilaista suunnittelua. Tilaan täytyy sopia 

ainelinjaston ja kassan pituinen linja, jossa on tilaa keittiön varusteille ja asiakasjonoille. 

Asiakkaat täytyy ohjata liikkumaan tilassa, jotta he osaavat jonottaa oikeassa. Tällöin tilaan 

tarvitaan mm. kylttejä ja aitoja.  

Cross-selling-liiketoimintamallissa yritys myy monenlaisia tuotteita samassa paikassa, niin, 

että saa kuvainnollisesti kaksi kärpästä samalla iskulla. Tällaista liiketoimintamallia käyttävät 

esimerkiksi monet huoltoasemat isojen valtaväylien varrella. (Gassmann ym. 2018, 114-115.) 

Neste markkinoikin sitä ”yhden pysähdyksen taktiikalla”, kun huoltoasemalta saa 

polttoaineen, ruokakauppaostokset sekä ravintola- tai pikaruoan. Usein tällaisilta 

huoltoasemilta saa myös lahjatavaroita, sisustustarvikkeita, autotarvikkeita jne. Tämä malli 

vaatii tiloilta pinta-alan lisäksi myös niiden järkevää suunnittelua, jotta käytettävyys olisi 

asiakkaalle looginen ja helppo.  

Digitalisaatio-liiketoimintamallissa fyysiset tuotteet tai palvelut muutetaan digitaaliversioiksi 

(Gassmann ym. 2018, 132). Näistä esimerkkejä ovat lehdet, videoiden vuokraus ja e-kirjastot. 

Tällöin yritys tekee tietoisen päätöksen siirtää myynti virtuaaliseen tilaan. Yritys ei tarvitse 

fyysisiä tiloja, joissa myydä tuotteita. Yrityksestä ja toiminnasta riippuen täytyy kuitenkin 
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huomioida mistä käsin työntekijät työskentelevät. Virtuaalisen tilan käytettävyys on 

tällaisessa liiketoiminnassa hyvin tärkeä asia ja useat yritykset muuttavat virtuaalisten tilojen 

sisältöä ja käytettävyyttä aika ajoin kehityksen tuloksena. 

4 Tutkimuksen kuvaus ja kulku 

Tässä opinnäytetyössä kirjallisuuskatsauksen lisäksi aihetta on tutkittu laadullisen 

tutkimuksen menetelmin. Näillä tutkimusmenetelmillä pyritään lähestymään aihetta eri 

näkökulmista ja saamaan sitä kautta käsitystä, tietämystä ja ymmärrystä tutkittavasta 

aiheesta sekä vastausta tutkimuskysymyksiin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a). 

Menetelminä käytettiin teemahaastatteluita sekä havainnointia.  

4.1 Haastattelut 

Teemahaastattelussa on olennaista tehdä tilanteesta keskustelunomainen ja antaa 

haastateltavalle mahdollisuus kertoa näkökantansa vapaasti. Haastattelua kuitenkin 

ohjaillaan sen verran, että siinä käydään läpi kaikki ennalta kuvatut teemat. Keskustelun 

eteneminen voi siis vaihdella haastateltavien välillä, sillä myötäilemällä haastateltavan 

kertomusta ja soveltamalla keskustelun etenemistä, voidaan saada hyvinkin arvokasta tietoa. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) 

Teemahaastattelurunkoon merkitään pääpiirteittäin haastattelun teemat ja siihen voidaan 

myös laittaa apukysymyksiä keskustelun tueksi. Tarkoituksena on, että haastattelija voi 

keskittyä keskusteluun, jolloin esimerkiksi paperilla oleva haastattelurunko tulee olla vain 

teemojen muistamisen tukena. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) 

Teemahaastattelurunko koottiin tila näkökulmaa pohtien, mihin osallistuivat kaikki kolme 

#ThesisHackin opiskelijaa, joilla on työssään näkökulmana tilat. Teemahaastattelun runko 

(Liite 1) koostuu neljästä teemasta, jotka muodostettiin tutkimuskysymysten mukaan. 

Ensimmäinen teema käsittelee liiketoimintamallia käsitteenä, kyseisen yrityksen 

liiketoimintamallia, sekä liiketoimintamallien innovointia yrityksessä. Toinen teema käsittelee 

sitä, miten liiketoimintamallien innovoinnilla voidaan vaikuttaa tilaratkaisuihin asiakkaan 

näkökulmasta. Kolmannessa teemassa pohditaan sitä, mikä on tilan vaikutus 

liiketoimintamalliin tai mikä on liiketoimintamallin vaikutus tiloihin. Neljännessä teemassa 

käydään läpi sitä, että voidaanko tiloilla tukea luovaa työskentelyä ja millä tavoin. Kuhunkin 

teemaan on koottu muutama apukysymys teeman käsittelyn tueksi.  

Haastatteluihin valittiin asiantuntijoita, joilta katsottiin saatavan hyödyllistä tietoa 

tutkimuskysymyksiin. Heidät pyrittiin valitsemaan sen mukaan, miten yrityksen toimiala ja 

haastateltavien ammatit sekä asemat yrityksessä katsottiin antavan hyvää sisältöä 

tilanäkökulmaa silmällä pitäen. Kuitenkin ajan rajallisuus vaikutti yritysten valikoitumiseen 

jonkin verran. Haastateltavat edustavat yrityksiä, joita ovat operaattori, vanhusten 

palveluasumista tuottava yritys, virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden tuotteita ja 
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palveluita tuottava yritys, yhteistyöskentelytiloja tarjoava yritys, suunnittelu- ja 

rakennusvaiheessa olevia asuntoja myyvä yritys sekä it- ja ohjelmistoalan 

asiantuntijayritykset. Heidän ammattinimikkeitään ja -asemiaan ovat toimitusjohtaja, 

myyntijohtaja, myyntipäällikkö, tuotekehityspäällikkö, palveluvastaava, service designer, 

head of operations, head of professional and business services, head of open fiber sekä muut 

ylemmät toimihenkilöt. 

Haastatteluja tehtiin yhteensä 11 ja ne suoritettiin joko yksin tai muiden tilanäkökulmasta 

opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden kanssa. Haastateltavia asiantuntijoita oli yhteensä 

kahdeksasta eri yrityksestä. Haastattelut toteutettiin yritysten tiloissa, lukuun ottamatta 

yhtä, joka toteutettiin etähaastatteluna Skype For Business -sovelluksen avulla. Haastattelut 

olivat pituuksiltaan noin tunnin mittaisia. 

Haastattelut litteroitiin siten, että turhat täytesanat ja äänteet, jotka toistuivat useasti, 

jätettiin pois, ellei niiden katsottu tuovan sisältöä sanomaan. Tällaisia olivat esimerkiksi 

”niinku”, ”tota”, ”öö”, ”mmm”. Näiden turhien täytesanojen ja äänteiden karsimisen 

katsottiin olevan perusteltua, koska haastatteluiden kielellisyys ja vuorovaikutus eivät olleet 

tarkastelun kohteina, vaan merkityksellisiä olivat haastatteluiden sanoma ja sisältö. 

Litteroitavat haastattelut jaettiin ja tehtiin yhteinen sopimus siitä, miten litterointi 

suoritetaan. Litteroinnit olivat kaikkien käytettävissä ja jokainen opiskelija jatkoi 

analysointityötä itsekseen omaan näkökulmaan peilaten. Haastatteluista siis vain aineiston 

kerääminen ja litterointi suoritettiin yhteisvoimin ja yhteisesti sovitulla tavalla. 

Haastattelun analysointi oli jokaisen opiskelijan henkilökohtaista työtä. Tämän opinnäytetyön 

haastatteluiden analysointi litterointien avulla tehtiin siten, että haastatteluista etsittiin 

keskeisiä sanomia ja teemoja. Näitä löytyi tekstin huolellisen lukemisen, avainsanojen ja 

lauseiden alleviivauksien sekä tekstien ja niiden rakenteiden jäsentelemisen kautta. Jotta 

kaikki oleellinen tieto saatiin nostettua esiin, aineistoja käytiin läpi useita kertoja ja eri 

päivinä. Tällöin ajatukset vaihtuivat ja aineistoa pystyi analysoimaan uusin silmin. 

4.2 Havainnointi 

Toisella laadullisen tutkimuksen menetelmällä pyrittiin saamaan vahvistusta sekä myös uusia 

näkökulmia jo tutkimuksessa löydettyjen havaintojen lisäksi. Havainnoinnin katsottiin hyvin 

soveltuvan nimenomaan tilanäkökulman tutkimiseen, koska menetelmänä se pystyy antamaan 

tietoa siitä, millaiset tilat yrityksellä konkreettisesti on, miten niissä toteutetaan 

liiketoimintaa, miten ihmiset liikkuvat tiloissa sekä miten tilat vaikuttavat ihmisten 

käyttäytymiseen. Havainnoinnin tarkoituksena oli saada konkreettista tietoa siitä, miten 

yrityksen tilat ovat osana sen liiketoimintaa. Havainnoinnin tulosten perusteella pohdittiin ja 

tarkasteltiin erityisesti sitä, miten yrityksen liiketoimintamalli näkyy sen tiloissa ja miten 

merkitykselliset tilat ovat yrityksen liiketoimintamallissa.  
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Havainnoinnin kohteeksi valittiin erilaisia yrityksiä, joiden tiloihin on julkinen pääsy. 

Yrityksien tilojen myös ajateltiin olevan erilaisia toisiinsa nähden sekä tuovat erilaista hyötyä 

liiketoimintamalleihin. Havainnoitavat tilat olivat fyysisiä ja virtuaalisia. Havainnointia 

toteutettiin seitsemässä fyysisessä tilassa ja seitsemässä virtuaalisessa tilassa.  

Havainnointi tapahtui, niin, että havainnoinnin kohteilla ei ollut tietoa havainnoinnista ja 

havainnoitsija pysyi sen verran etäällä tiloista tai havainnoitavista tilojen osista, että hänellä 

ei ollut vaikutusta havainnoitaviin asioihin. Täysin havainnoitsijan roolissa olevan tutkijan 

toiminta ei vaikuta havainnoinnin kohteisiin tai havannoitaviin asioihin (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006c). 

Havainnointi on strukturoimatonta, kun siinä käytettävä tekniikka ei ole systemaattista. Kun 

havainnoinnille on jokin ennakko-olettamus tai hypoteesi, voidaan havainnointi suorittaa 

väljästi, jolloin kaikkia havainnoitavia asioita ei ole yksityiskohtaisesti määritelty ja rajattu, 

vaan sille annetaan tilaa. Tällöin kuitenkin on tärkeää määrittää havainnoinin tavoitteet ja 

pääkohdat. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006c.) Havainnoitaviin asioihin oli tässä 

tutkimuksessa tietty ennakko-olettamus, sillä havainnoitavista tiloista oli jo ennalta tietoa, 

sillä ne olivat tietynlaisia tilatyyppejä, joissa suurin osa ihmisistä asioi elämänsä aikana useita 

kertoja. Tämän vuoksi havainnoinnille määriteltiin ja asetettiin tavoitteet ja havainnoitavat 

asiat listattiin pääpiirteittäin (Taulukko 3), mutta havainnoinnille jätettiin myös vapaus 

huomioida asioita, joita ei ennalta osattu aavistaa.  

Havainnointia ohjasivat seuraavan taulukon esittämät kysymykset. 

 

Yritys Minkä toimialan yritys? 

Mikä on yrityksen liiketoiminnan tarkoitus 

kiteytettynä? 

Saavutettavuus Millainen sijainti tiloilla on? 

Miten hyvin tilat löytää? 

Miten tiloihin saavutaan? 

Tilat Miten näyttäytyvät asiakkaalle? 

Minkä kokoinen ja muotoinen? 

Mitä toimintoja niissä tehdään? 
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Miten ne tukevat näitä toimintoja? 

Onko alueita, joihin asiakkailla ei ole 

pääsyä? 

Miksi asiakkailla ei ole pääsyä? 

Miten asiakkaat liikkuvat tiloissa? 

Mitkä asiat tilassa on yrityksen 

liiketoiminnan ja liiketoimintamallin 

kannalta merkityksellisiä? 

Taulukko 3: Havainnoinnin tarkastelulista 

Havainnoinnin aikana kirjattiin siis huomioita ja heti sen jälkeen huomiot kirjoitettiin 

tarkemmin ylös. Tämän jälkeen siirryttiin havainnoinnin jälkipohdintaan, joka sisälsi lisää 

tarkastelua siitä, mitä yritys haluaa tiloillaan viestiä ja mitä kyseisen yrityksen 

liiketoimintamalli vaatii tiloilta. Erityisesti jälkipohdinnalla pyrittiin miettimään, että miten 

merkitykselliset juuri nämä tilat ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta sekä millaista hyötyä 

ja arvoa ne tuovat yrityksen liiketoimintamalliin.  

5 Tulokset 

Tutkimustulokset on avattu haastatteluiden osalta haastattelurungon mukaisten teemojen 

viitoittamana. Haastatteluissa syntyneet keskustelut ja esiin tulleet asiat pystyttiin selkeästi 

jäsentämään näihin samoihin teemoihin, vaikka haastattelut eivät välttämättä edenneet 

täysin haastattelurungon järjestyksen mukaisesti. Havainnoinnin tuloksissa käydään jokainen 

havainnoitu tila läpi sekä havainnoinnin jälkipohdinnan tuottamat ajatukset.  

5.1 Haastattelut 

Haastattelut suoritettiin ennalta kootun teemarungon mukaisesti. Teemoja (Kuvio 15) on 

yhteensä yhteensä neljä: liiketoimintamalli ja sen innovointi, liiketoimintamallien innovoinnin 

vaikutus tilaratkaisuihin, luovan työskentelyn tukeminen tiloilla sekä liiketoimintamallin 

vaikutus tiloihin. Haastattelurungossa teemat olivat hieman eri järjestyksessä, mutta 

haastattelut kulkivat kukin omassa järjestyksessään, jolloin tämä järjestys muotoutui 

sopivimmaksi käydä tulokset läpi. 
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Kuvio 15: Haastatteluiden tulosten teemajaottelu (Pixabay 2018a; 2018b; 2018c; 2018d). 

Haastatteluiden ensimmäinen teema oli liiketoimintamallit (Kuvio 16), joka piti sisällään 

liiketoimintamallin käsitteen, yritysten liiketoimintamallit ja niiden iät sekä 

liiketoimintamallien innovoinnin.  
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Kuvio 16: Haastatteluiden tulosten ensimmäinen teema (Pixabay 2018a). 

Haastatteluista kävi ilmi, että moni pitää liiketoimintamallia todella laajana käsitteenä. 

Suurin osa haastateltavista pohdiskeli asiaa ja mietti mitä haastateltavat hakivat kysymyksellä 

”Mitä liiketoimintamalli käsitteenä tarkoittaa?”. Kaikilta tuli kysymykseen vastauksia, mutta 

reaktioista kävi selväksi, että sen kuvaileminen tuotti haasteita. Osittain siitä syystä, että 

käsite nähtiin niin laajana asiana, että lyhyttä yksinkertaista vastausta ei osattu suoralta 

istumalta antaa. Osittain siitä syystä, että haastateltavat eivät olleet kovin paljoa pohtineet 

asiaa ennestään. Osa haastateltavista kuitenkin meni heti suoraan asiaan ja kertoi, mitä 

heidän mielestään liiketoimintamalli tarkoittaa. Kaiken kaikkiaan haastatteluista kävi ilmi, 

että keskeisenä asiana liiketoimintamallissa nähdään koko prosessi siitä, miten liiketoiminta 

toimii. Siihen nähtiin lukeutuvan kaikki se, mitä yrityksessä tehdään, kun tuotetaan arvoa. 

Arvon tuottamisen nähtiin olevan olennainen osa liiketoimintamallia. Arvoa tuotetaan sekä 

yritykselle itselleen, mutta etenkin asiakkaille. Moni painottikin asiakkaiden roolia ja heidän 

tarpeidensa ymmärtämistä.  

 

Myös strategia sana yhdistettiin joissain tapauksissa liiketoimintamalliin, mutta sen ei 

kuitenkaan nähty olevan täysin sama asia, vaan niiden katsottiin jollain tavalla kytkeytyvän 

toisiinsa. Liiketoimintamalli nähtiin myös jonkinlaisena muottina sille, mitä yritys tekee ja sen 

nähtiin mahdollistavan suuren yrityksen yhteneväisyyden eri yksikköjen välillä. Jonkun 

” No, kaikki lähtee siitä, että meillä on asiakkaat ja 
asiakkailla on tarpeita mitä meidän täytyy tyydyttää  ja 

meidän täytyy vastata niihin asiakkaiden tarpeisiin.” 
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mielestä liiketoimintamalliin kytkeytyy vahvasti myös yrityksen arvot. Pari haastateltavaa 

kuvaili liiketoimintamallia suoraan Business Model Canvasin yhdeksän aihealueen mukaisesti. 

Haastateltavat kuvailivat yrityksiensä liiketoimintamalleja melko vaihtelevasti. Se mistä 

haastateltava lähti liikkeelle kuvaillessaan yrityksen liiketoimintamallia, oli luonnollisesti 

vahvasti sidoksissa hänen omaan rooliinsa yrityksen liiketoiminnassa. Osa haastateltavista ei 

kokenut yritystensä toiminnalla olevan mitään tiettyä liiketoimintamallia, jossa he pysyisivät, 

mikä johtui siitä, että yrityksen toimiala muuttuu jatkuvasti tai sen toiminta on niin alussa. 

Liiketoimintamallin nähtiin pitävän sisällään palvelujen jatkuvaa kehittämistä, mutta 

suurimman osan mielestä sen nähtiin myös itsessään olevan kehittyvä asia. Monen mielestä 

liiketoimintamalli onkin koko ajan muutoksen alla. Liiketoimintamallissa nähtiin olevan osia, 

jotka muuttuvat ja osia, jotka pysyvät samana. Hyvin moni mainitsi, että yrityksen 

perusliiketoiminta on pysynyt samana, mutta sen ympärille on rakennettu paljon uutta. 

Kukaan ei kertonut, että koko liiketoiminta olisi muuttunut. Osa kuitenkin kertoi, ettei 

yrityksen liiketoimintamalli ole ainakaan muutamaan vuoteen muuttunut. Näissäkin yrityksissä 

on kehitetty muuta toimintaa, mutta itse liiketoimintamallin muutama haastateltava koki 

pysyneen samanlaisena. Tämä johtui muun muassa siitä, että yrityksen liiketoimintamallin 

nähtiin toimivan nykyisellä tavalla todella hyvin, tai toimialan koettiin olevan sellainen, että 

muunlainen liiketoimintamalli ei toimisi. Haastatteluissa myös mainittiin, että joskus 

kehittäessä uutta mallia, voidaan huomata, että se ei toimikaan toivotulla tavalla. Tällöin on 

tärkeää lopettaa kyseinen kehitystyö nopeasti, jotta vältytään suuremmilta tappioilta. 

 

Selkeästi yli puolet haastateltavista koki, että liiketoimintamallien innovointi on nykyään 

hyvin tärkeää. Yrityksen täytyy osata uudistua pysyäkseen mukana kilpailussa. Useissa 

yrityksissä liiketoimintamallin innovoinnin nähtiin koskevan koko yrityksen henkilöstöä tai 

ainakin henkilöstöä otetaan mukaan ideointiin. Etenkin suuremmissa yrityksissä päävastuu 

liiketoimintamallin innovoinnin ylläpidosta nähtiin kuitenkin olevan johtotason henkilöstöllä. 

Myös asiakkaiden tarpeet ja palaute koettiin monissa yrityksissä tärkeiksi lähteiksi 

liiketoimintamallin kehittämisessä.  

 

” Ja tavallaan meilki on yritetty sitä kulttuuria kasvattaa, et 
jos me alotetaan tai lähetään kehittään jotain uutta juttua, jos 

me todetaanki et se ei ookaan toimiva, niin se ajetaan 
mahdollisimman nopeesti alas.” 
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Liiketoimintamallien innovoinnilla on haastateltavien mukaan saavutettu huomattavaa 

kilpailuetua muihin yrityksiin nähden ja usea haastateltava koki heidän yrityksensä olevan 

edelläkävijä toimialallaan. Liiketoimintamallien innovointi on siis tuonut yrityksille 

menestystä ja mahdollistanut myös yrityksen kasvua. Joku mainitsikin, että yrityksen kasvu 

myös mahdollistaa lisää innovointia, kun resursseja on enemmän. Innovointi on myös 

mahdollistanut ja antanut uudenlaisia kokemuksia ja elämyksiä niin asiakkaille kuin 

henkilöstölle itselleen.  

Melkein kaikki haastateltavista kokivat, että yritys on edelläkävijä ainakin jollain toimialalla. 

Tästä huolimatta he olivat kuitenkin usein myös sitä mieltä, että toimialoilla vallitsee tietty 

logiikka, jonka mukaan toiminta rakentuu. Ainakin perustoiminta on toimialan vallitsevan 

logiikan mukaista, mutta kuitenkin edelläkävijöinä tätä logiikkaa on pyritty jopa hieman 

rikkomaan ja tuomaan liiketoimintaan uusia näkökulmia.  

Innovaatiot ovat haastateltavien mukaan syntyneet yleensä pitkällisten prosessien kautta. 

Idea on voinut syntyä nopeastikin, mutta idean jälkityöstö, se miten siitä on syntynyt 

innovaatio, on sisältänyt paljon pohdintaa ja asioiden pyörittelyä ja työstöä. 

Liiketoimintamalli-innovaatioiden taustalla on ollut usein myös jokin uusi palvelu tai tuote, 

joka muuttaa liiketoimintamallia. Haastateltavien mukaan innovaatioiden syntyyn vaikuttavat 

myös asiakkaiden muuttuvat tarpeet, palaute, vallitsevat trendit, kilpailu toimialalla ja 

teknologian kehitys. Suurin osa oli sitä mieltä, että maailmalla tapahtuvat yleiset muutokset 

kuten kehitys ja trendit vaikuttavat huomattavasti siihen, mihin suuntaan yrityksissä 

lähdetään innovaatioita viemään. Kuitenkin kaikista eniten korostettiin asiakkaita ja heidän 

tarpeitaan. Yritykset haluavat palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin ja heidän 

muuttuviin tarpeisiin halutaan vastata.  

Haastatteluiden tulosten toinen teema on liiketoimintamallien innovoinnin vaikutus 

tilaratkaisuihin (Kuvio 17). Tämän teeman läpikäynnissä oli alun perin tarkoitus keskittyä 

paljon erityisesti asiakkaan näkökulmaan, mutta siinä keskityttiin myös yleisesti innovoinnin 

tuomiin muutoksiin tiloissa. Tähän vaikutti se, että monet haastateltavat eivät työskennelleet 

”Kyllä osallistetaan meijän asiakkaan. Aikasemmin ei ole, 
mutta nyt me olemme tässä lähiaikoina muuttaneet meidän 
liiketoimintamallia, sillä lailla, että ollaan huomattavasti 

lähempänä asiakkaita kuin aikasemmin. Kun kuitenkin 
yritetään asiakkaalle tuottaa arvoa, niin sit asiakkaan pitää 

myöskin olla mukana siinä, tekemisissä alusta lähtien.” 
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sellaisessa työtehtävässä tai asemassa, jossa tilat vaikuttaisivat kovinkaan paljoa 

asiakkaaseen. 

 

Kuvio 17: Haastatteluiden tulosten toinen teema (Pixabay 2018b). 

Osa haastateltavista kuitenkin mainitsi, että asiakkaat kaipaavat mielenkiintoisia tiloja ja 

tiloja, jotka tukevat heidän tarpeitaan. Mainittiin, että asiakkaat voivat pitää esimerkiksi 

siitä, että he voivat käydä ostamassa jonkun tietyn tuotteen nopeasti kaupasta, ilman, että 

sen pienen asian vuoksi joutuisi jonottamaan asiakaspalvelijalle pitkään. Tällaisen 

mahdollistaminen esimerkiksi itsepalvelulinjaston avulla tukisi siis asiakkaan tarpeita. Joku 

haastateltavista mainitsi, että se, että heidän yrityksessä muutettiin tiloja avoimemmiksi ja 

tiimityötä tukeviksi, on tarkoittanut asiakkaan näkökulmasta sitä, että, kun yrityksen 

henkilöstön on helppo pohtia asioita monesta näkökulmasta tiiviissä yhteistyössä, niin 

asiakkaat saavat parempaa lopputulosta ja myöskin asiakaspalautteet saadaan näin nopeasti 

tietoisuuteen ja niihin pystytään nopeampaa vastaamaan. 

Haastatteluissa todettiin myös, että asiakkaat usein arvostavat tiloissa avaruutta, 

helppokäyttöisyyttä ja kommunikoinnin mahdollistamista. Eräs haastateltavisti esimerkiksi 

mainitsi, että heidän liiketoiminnan kannalta on hyvä, että asiakkaat kohtaavat toisiaan 

heidän tiloissaan ja kommunikoivat keskenään, sillä he pyrkivät siihen, että asiakkaat 

verkostoituisivat toistensa kanssa. Tuli myös esiin, että yritykselle voi olla hyvä, että tilat 

ovat sellaiset, joissa asiakkaat pääsevät vuorovaikuttamaan, koska silloin he voivat suositella 

toisilleen yrityksen palveluita. 
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Asiakkaiden koettiin arvostavan sitä, että tilat tukevat siellä tapahtuvaa toimintaa. 

Tällaisesta esimerkkinä vanhuspalveluyksikkö, jossa asiakkaat tarvitsevat tiloja, joissa on 

tarpeeksi tilaa huonekaluille, apuvälineille ja hoitajien työskentelylle. Toisena esimerkkinä 

yhteistyöskentelytilat, joiden pitää tukea asiakkaiden työskentelyn tarpeita. Osa asiakkaista 

kaipaa hiljaisempia ja yksityisempiä tiloja työskentelylle, kun taas osa kaipaa nimenomaan 

sosiaalisia tiloja, jotka aktivoivat ja tukevat verkostoitumista. 

Haastateltavat nostivat usein tämän teeman kohdalla esiin sen, miten heidän työtilojaan on 

muutettu. Nämä muutokset eivät välttämättä suoraan tulleet esiin liiketoimintamallin 

muutoksen aikana tai sitä oli vaikea määritellä liittyikö se liiketoimintamallin muutokseen, 

sillä useat kokivat, että tilat kokevat pientä muutosta koko ajan. Liiketoiminnan ja työnteon 

sujuvuuden kannalta moni haastateltavista nosti esiin sen, että tilojen tulisi tukea yhdessä 

työskentelyä. Haastatteluissa nostettiin esiin se, että kehitystyö ja liiketoimintamallien 

innovointi vaativat nimenomaan tiimin tai tiimien yhteistyötä.  

 

Haastatteluiden keskustelu kääntyi usein melko luontevasti innovatiivisiin työtiloihin. Tämän 

vuoksi tulosten kolmantena teemana on luovan työskentelyn tukeminen tiloilla (Kuvio 18). 

”No se on varmaan pääasia, että me kokoonnutaan yhteen. -- 
Mutta että kyllä parempi on se, että tapaa, jaetaan ryhmii, 

mietitää, käyää ryhmätöitä läpi ja siinä samalla tullee kaikkia 
näkökulmia.” 
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Kuvio 18: Haastatteluiden tulosten kolmas teema (Pixabay 2018c). 

Innovatiivisille työskentelytiloille oli monta näkökantaa. Osan mielestä innovaatiotyöskentely 

tapahtuu omassa työpisteessä, arjen töiden lomassa. Heidän mielestään ihmiset keskenään 

luovat sen ”tilan”, jossa on helppo antaa ajatusten virrata ja työskennellä innovatiivisella 

otteella. Mutta osa, selkeästi enemmistö, koki, että innovatiivinen työote syntyy rikkomalla 

totuttuja kaavoja. Esimerkiksi vaihtamalla maisemaa, jolloin voi hyödyntää esimerkiksi co-

working tiloja tai käyttämällä hyödyksi muita inspiroivia tiloja. He kokivat, että rennot, 

normaalista toimistosta poikkeavat työtilat, joissa on aisteille virikkeitä, auttavat 

innovointityöskentelyä. 

Haastatteluista nousi esiin vuorovaikutuksen tärkeys. Yleisesti vuorovaikutuksen katsottiin 

olevan innovoinnin edellytys. Vuorovaikuttaessa toisten kanssa syntyy erilaisia ja 

innovatiivisempia ideoita kuin kukaan pystyisi yksin kehittämään. Haastatteluista nousi myös 

esiin, että innovaatioiden synnyn usein mahdollistaa se, että eri osa-alueiden osaajat ovat 

keskenään tekemisissä ja vuorovaikutuksessa. Silloin syntyy ajatuksia eri näkökulmista, jolloin 

asioita voidaan tarkastella laajasti ja mahdollisesti saada merkittäviä oivalluksia. Tiloilla myös 

nähtiin olevan vaikutusta siihen, miten hyvin henkilöstö pystyy vuorovaikuttamaan keskenään. 

Useiden haastateltavien kertomuksista kävi ilmi, että tilojen erilaisissa kohtaamispaikoissa 

syntyy hyviä oivalluksia ja pohdintaa, joiden johdosta niitä pystytään lähteä kehittämään 

lisää. Avoin vuorovaikutus nostettiin myös useasti esiin. Kun tilat edesauttavat avointa 

kommunikaatiota, työyhteisön ilmapiirikin tukee silloin paremmin innovatiivista työskentelyä.  
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Osa haastateltavista myös mainitsi, että yrityskulttuurin ollessa avointa, luottamusta tukevaa 

ja kaikkia arvostavaa, on innovatiivinen työskentely mahdollista missä vain. Haastatteluissa 

tuli puheeksi myös asioita, jotka edesauttavat avoimuuden, luottamuksen ja kaikkia 

kunnioittavan työilmapiirin luomisessa ja ylläpidossa. Näitä olivat muun muassa 

kuunteleminen, puhuminen työn ulkopuolisista asioista, tiimihenkeä kohottavat toiminnat 

sekä ideointiin ja päätöksentekoon osallistaminen.   

Innovointityöskentely tapahtuu haastateltavien mukaan siis omalla työpisteellä, 

kohtaamispisteissä, workshopeissa, yhteistyöskentelytiloissa, kahviloissa ja milloin missäkin. 

Paikoissa, joissa pystyy vuorovaikuttamaan. Useat mainitsivat, että työskentelyssä voidaan 

käyttää muun muassa kyniä ja paperia, fläppitauluja, valkotauluja sekä tietokoneita ja 

näyttöjä. Muutamat haastateltavista mainitsivat, että joskus innovoinnissa voidaan käyttää 

erilaisia ryhmäharjoitteita tai työskentelytapoja - esimerkiksi Design Sprint menetelmää oli 

käytetty. Esille nousi myös se, että innovaatiotyöskentelylle tarvitaan aikaa, mikä onkin 

heidän mukaansa yksi sen haasteista. Yrityksissä on usein kaikilla omat työtehtävät ja kiire, 

jolloin on vaikeaa järjestää aikaa innovaatiotyöskentelylle.  

Suurin osa haastateltavista oli melko tyytyväisiä omiin tiloihinsa, mutta että aina kuitenkin 

löytyy parannettavaa. Haastateltavien mukaan hyvissä työtiloissa peruasiat ovat kunnossa. 

Perusasioihin lukeutuvat muun muassa; kaikki työlle oleelliset tarvikkeet sisältävä työpiste, 

hyvä ilmanlaatu, siisteys ja turvallisuus. Myös melutason katsottiin olevan asia, jonka tulisi 

olla kunnossa. Haastateltavien yrityksissä tiloihin kaivattiin lisää muunneltavuutta, lisää 

inspiroivia ja rentoja tiloja, lisää valko- ja fläppitauluja, lisää näyttöjä kokoushuoneisiin, 

helppoa navigoitavuutta, parempaa akustiikkaa, lisää varastotilaa sekä erilaisia 

työskentelytapoja mahdollistavia tiloja kuten hiljaiset tilat sekä tilat, joissa saa käydä avointa 

keskustelua. Tässä monet nostivat esiin sen, että ihmisten tarpeet työtiloille vaihtelevat 

työtehtävien sekä ihmisten omien mieltymyksien ja tarpeiden mukaan. Myös yhden henkilön 

työtilojen tarve voi vaihdella eri päivinä tai päivän aikana. Haastateltavat kertoivat, että 

tämän vuoksi etätyöskentely, co-working tilat, muunneltavat työtilat tai 

aktiviteettiperusteiset työtilat ovat tärkeitä. 

Eräs haastateltavista kertoi pitävänsä työskentelystä virtuaalisessa tilassa vr-lasien avulla. 

Tällöin pystyy luomaan täysin erilaisen tilan missä työskennellä ja hän kertoikin sen olevan 

” mikä tuntu niinku että se tukee meidän strategiaa 
parhaiten, et tää on avointa tilaa jopa ihan fyysisesti, et 

tääl on lasia paljon.. et tuetaan sitä avoimuutta ihan 
konkreettisestikin” 
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paljon innovoivampi työtila kuin se toimistotila, missä hän fyysisesti on. Teknologian avulla 

pystytään siis jo nyt muuttamaan tylsä fyysinen tila mielenkiintoiseksi aistikkaaksi 

virtuaaliseksi tilaksi, jossa on vain mielikuvitus rajana, että miltä se voi näyttää. Tämä vr-

teknologia kehittyy koko ajan kovaa vauhtia. Haastateltavan mukaan yritykset ovat jo 

kehittäneet sosiaalisen vr:n, jossa esimerkiksi kaksi henkilöä eri puolilla maailmaa, voivat 

mennä yhteiseen virtuaaliseen tilaan vr-laseilla ja pitää esimerkiksi kokouksen yhdessä. 

Tällöin he tuntevat olevansa samassa tilassa, kun näkevät toistensa avatarit ja voivat avata 

siihen myös sisältöä, jota voivat katsoa. Teknologian nähdään siis muuttavan myös tilojen 

roolia liiketoimintamalleissa. 

 

Kuvio 19: Haastatteluiden tulosten neljäs teema (Pixabay 2018d). 

Haastatteluiden tulosten neljäs teema on liiketoimintamallin vaikutus tiloihin (Kuvio 19). 

Tässä teemassa yhtenä apukysymyksenä oli ”Onko fyyisten ja virtuaalisten tilojen suhde 

muuttunut?”. Haastatteluista kävi ilmi, että kaikkien haastateltavien mukaan virtuaaliset tilat 

ovat lisääntyneet suhteessa fyysisiin tiloihin. Kuitenkaan fyysisten tilojen tarve ei ole 

poistunut, vaikka monet asiat ovat siirtyneet virtuaalisiin tiloihin. Kaikki haastateltavat olivat 

sitä mieltä, että virtuaalisten tilojen nähtiin enemmänkin tukevan yhteistä työskentelyä sekä 

liiketoimintaa, sillä ihmiset kuitenkin kaipaavat fyysistä paikkaa ja kommunikointia 

kasvokkain. Kuitenkin kommunikointia tapahtuu useissa, ellei jopa kaikissa, yrityksissä hyvin 

paljon erilaisten viestintätyökalujen kautta. Tämä myös mahdollistaa etätyöskentelyn 

sujuvuuden. Virtuaalisten tilojen käyttämisen nähtiin myös tehostavan toimintaa, koska 

tällöin ei tarvitse käyttää aikaa siirtymiseen paikasta toiseen. 
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Useat haastateltavat olivat sitä mieltä, että liiketoimintamallilla on vaikutusta tiloihin. 

Esimerkiksi yritys, joka tuottaa vanhusten ympärivuorokautista hoivapalvelua, perustaa 

liiketoimintamallinsa siihen, että ikäihmiset saavat asua hoivayksikössä elämänsä loppuun 

saakka. Heillä tilat ovat keskeisessä roolissa liiketoimintamallissa. Tiloille on silloin 

tietynlaiset vaatimukset. Ne vaikuttavat muun muassa siihen, miten hoitajat pystyvät 

työskentelemään, sekä miten asiakas viihtyy ja pystyy toimimaan tiloissa. Toinen esimerkki on 

yritys, joka tarjoaa yhteistyöskentelytiloja, joiden oheen kytkeytyy paljon muita palveluita. 

Heidän liiketoimintamallissaan tilat ovat erittäin merkitykselliset, koska koko heidän 

toimintansa rakentuu tilojen ympärille ja siihen, mitä ihmiset tiloilta kaipaavat. 

Liiketoimintamallin kannalta tilat ovat erittäin ratkaisevassa ja merkityksellisessä roolissa 

myös yrityksellä, joka myy vasta suunnittelu- ja rakennusvaiheessa olevia asuntoja 

malliasuntojen, virtuaalisovellusten ja pienoismallien avulla. Näiden avulla asuntojen myynti 

saa ihan erilaisen sisällön ja toimintamuodon. Virtuaalitiloilla on myös merkittävä rooli 

virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden tuotteita ja palveluita tuottavalla yrityksellä. 

Heidän erityisosaamistaan on tuottaa ja toteuttaa virtuaalisia tiloja. Näille yrityksille on myös 

teknologian kehittymisellä olennaista vaikutusta liiketoimintamalliin. 

Haastateltavien kertomuksista kävi ilmi, että muutamissa yrityksissä käydään paljon 

asiakkaiden luona. Näissäkin liiketoimintamalleissa tilat ovat merkityksellisiä. Yritykset eivät 

voi vaikuttaa niihin ja esimerkiksi parantaa niitä, mutta ne luovat tietyt edellytykset 

työskentelylle ja toimintatavoille. Se, että kyse on asiakkaan tiloista, vaikuttaa kaikkeen 

toimintaan, mitä he tekevät, kuten esimerkiksi käyttäytymiseen, pukeutumiseen, toimintoihin 

mitä tehdään ja vuorovaikutukseen. Tällöin sosiaalisen tilan merkitys on suuri. Asiakkaan luo 

mennessä sosiaalinen tila täytyy joka kerta rakentaa. Tämä vaatii henkilöstöltä erityisesti  

hyvää asiakasymmärrystä ja vuorovaikutustaitoja.  

Joskus myös tiloilla voi olla vaikutusta liiketoimintamalliin. Tästä kertoi esimerkkiä eräs 

haastateltava, jonka edustamassa yrityksessä muutettiin toimistotiloja. Muutosten 

seurauksena yrityksen eri tiimien henkilöstöt pystyivät kaikki työskentelemään toimistolla, 

mikä ei aikaisemmin ollut toteutunut. Tämä yhdessä laajempien tilojen ja lisääntyneiden 

kokoushuoneiden kanssa on lisännyt konsultaatiopalvelun osaa yrityksen liiketoimintamallissa. 

 

” Niin kyllä sillä on ollu merkittävä rooli siihen, että miksi 
konsultaatiosta on tullut niin iso sitten meidän yrityksessä, 
koska nyt se on mahdollista. Meillä on mahdollista piettää 

porukkaa, on mahdollista kouluttaa toisiansa, pitää 
koulutuksia myöskin firman sisäisesti täällä paikan päällä.” 
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Kovinkaan monessa haastattelussa ei osattu ottaa kantaa siihen, voisivatko yrityksen tilat olla 

erilaisessa roolissa heidän liiketoimintamallissaan. Tämä voi johtua myös siitä, että 

kysymyksen asettelu saattoi olla hankala, sillä usein haastateltava mietti ja pohdiskeli asiaa 

tai vastasi heti, että ei osaa sanoa. Muutama kuitenkin alkoi miettimään aihetta ja yhteisen 

pohdiskelun kautta he totesivat, että heidän tiloissa voitaisiin järjestää esimerkiksi jotain 

tilaisuuksia. 

5.2 Havainnointi 

Havainnoinnin tuloksissa kuvaillaan havainnoitavia tiloja tarkastelulistan aiheita mukaillen 

sekä ajatuksia, joita havainnoinnin jälkipohdiskelu nosti esiin. Koska yritykset haluttiin jättää 

anonyymeiksi, ei yritysten nimiä tai kuvia tiloista esitetä. Kullekin tilalle on kuitenkin valittu 

tilan olemusta havainnollistava kuva. Nämä kuvat eivät siis ole havainnoituja tiloja. 

Ensimmäisenä havainnoitiin yritysten fyysisiä tiloja. Näitä yrityksiä olivat lähikauppa, 

kampaamo, apteekki, pikaruokaravintola, pankki,suuryritys ja kauppakeskus.  

Lähikaupan (Kuvio 20) kilpailukyky perustuu siihen, että sen tilat ovat sijainniltaan lähellä 

ihmisiä, niihin on helppo saapua sekä asiointi tiloissa on helppoa ja nopeaa. Se vaatii, että 

lähikaupan tilat ovat keskeisellä paikalla asuinalueella, tilat ovat riittävän pienet ja hyvin 

järjestellyt. Lähikaupan liiketoimintamalli vaatii tiloilta erityisesti järjesteltävyyttä. Kaupan 

kassa-alueelle tulee varata riittävästi tilaa ja järjestää alue siten, että asiakkailla on myös 

tilaa jonottaa. Kaupan tiloihin on mahdutettu kaksi kassalinjaa, jotka mahdollistavat 

nopeamman palvelun ja isommat asiakasmäärät. Jotta asiakas saa helpon ja nopean 

ostoskokemuksen, tulee tila järjestää siten, että siellä liikkuminen etenee loogisesti ja 

sujuvasti kohti kassoja. Tuotteiden tulee olla esillä näyttävästi ja olla helposti otettavissa. 

Erityisvaatimuksia tiloille asettavat myös lihatiski, pullonpalautus-alue, lastauslaituri sekä 

lämpötilojen ja hygienia-asioiden huomioiminen. Tiloiksi voidaan nähdä myös kaupan 

parkkipaikka. Tämä kauppa haluaa panostaa sekä omalla autolla kulkeviin asiakkaisiin, että 

julkisilla ja kävellen liikkuviin. Tämän vuoksi parkkipaikka on riittävän tilava ja kävelyteille 

pääsy on huomioitu. Lähikaupan tilat ja niiden järjestäminen vaikuttavat suoraan siihen, että 

yritys pystyy harjoittamaan liiketoimintaa ja siihen miten raha liikkuu, kun asiakkaat pääsevät 

ostamaan tarvitsemiaan tuotteitaan helposti ja kätevästi. 
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Kuvio 20: Havainnollistava kuva lähikaupan tiloista (Kesko 2018). 

Kampaamon (Kuvio 21) liiketoimintamallin kannalta on olennaista, että tilat sijaitsevat 

näkyvällä ja keskeisellä paikalla. Ennalta varattujen palveluaikojen lisäksi kampaamoon tulee 

asiakkaita ohi kävellessään kysymään palveluaikoja. Kampaamon tilojen tulee olla 

luokseenkutsuvat, mutta myös riittävän suljetut, jotta tiloissa olevat asiakkaat saavat 

riittävän yksityisyyden. Tämä kampaamo pitää kilpailuvalttinaan yksilöllistä palvelua ja 

intiimiyden kampaamo on mahdollistanut jakamalla tilaa tuotehyllyillä ja ikkunatarroilla. 

Tiloilta kampaamon liiketoimintamalli vaatii erityishuomioita pesupaikkojen, asiakastuolien ja 

peilien järjestämisen suhteen. Myös valaistus ja värimaailma on tärkeässä roolissa. Tiloilla 

halutaan viestiä, että kampaamo on asiakasta varten ja hänestä pidetään huolta. Tilat ovat 

pienet, mutta intiimit, mikä viestii yksilöllisestä palvelusta. Jotta kampaamo voi tuottaa 

palveluita ja samalla tuottaa voittoa tulee tilojen tukea niissä tehtävää toimintaa. Tilat 

vaikuttavat suoraan siihen haluavatko työntekijät työskennellä yrityksessä ja tulevatko 

asiakkaat ostamaan palvelua juuri tästä yrityksestä. Tilojen käytettävyydellä ja mukavuudella 

on iso merkitys siihen halauavatko asiakkaat maksaa palvelusta. 

 

Kuvio 21: Havainnollistava kuva kampaamon tiloista (Salon Josefina 2018). 

Apteekkin (Kuvio 22) tiloissa olennaista on, että tiloista merkittävä osa on asiakkailta 

suljettu. Apteekin tilat ovat suhteellisen pienet ja asiakkaiden käytössä oleva osa on arviolta 
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alle puolet apteekin kokonaistilasta. Asiakkailta suljettu tila on kuitenkin hyvin tärkeässä 

roolissa apteekin liiketoiminnan kannalta. Siellä esimerkiksi käsitellään ja annostellaan 

lääkkeitä. Reseptilääkkeiden hakemista varten olevat vastaanottopaikat ja reseptilääkkeiden 

säilytysjärjestelmä vaativat paljon tilaa ja asettavat tilan järjestämiselle hyvin suuria 

vaatimuksia. Tuotteiden esillelaitto ja niiden löydettävyys ovat olennaisia tilojen huomioita, 

sillä apteekin liiketoimintamallissa reseptilääkkeiden lisäksi itsehoitovalmisteet ja 

kosmetiikka tuovat merkittävän osan tuloksesta. Apteekki haluaa viestiä tiloillaan puhtautta 

ja terveyttä, mikä myös näkyy merkittävästi tilan yleisessä ilmeessä. Erityisesti ohjaus ja 

neuvonta ovat apteekin liiketoimintamallin kulmakiviä, mihin tilojen täytyy luoda sopivat 

puitteet.  

Suuri osa apteekin myynnistä tapahtuu itsehoitotuotteiden kautta. Tällöin on todella 

merkittävää, että tiloilla saadaan tuettua tuotteiden esille laittoa, asiakkaiden 

navigoitavuutta ja palvelun saamista. Asiakas valitsee apteekkinsa, jossa asioi sijainnin lisäksi 

myös juuri näiden ominaisuuksien perusteella. Se, miksi yrityksen kannattaa panostaa juuri 

näihin fyysisiin tiloihin on se, että asiakkaat kaipaavat palvelua kasvokkain ja erityisesti 

pienten kivijalka-apteekkien valttikortti liiketoiminnassa on se, että sieltä saa tuotteet heti. 

Nettiapteekit ovat kasvattaneet suosiotaan helppoudellaan, mutta kivijalkamyymälöistä 

haetaan tuotteita, joita tarvitaan nopeasti. Kun ihminen on esimerkiksi flunssassa tai saanut 

nirhauman käteen, hän mielummin menee myymälään, josta saa sen heti helposti ja 

näppärästi. Se, mihin apteekkiin asiakas palaa seuraavalla niin sanotun hädän hetkellä, 

riippuu siitä missä myymälässä hän on viihtynyt. 

 

Kuvio 22: Havainnollistava kuva apteekin tiloista (VMP-interior 2018). 

Pikaruokaravintolan (Kuvio 23) liiketoimintamallissa olennaista on tarjota asiakkaille helposti 

ja nopeasti ruokaa. Se pyrkii palvelemaan suurta asiakasmäärää nopealla tahdilla. Tämä 
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asettaa myös tiloille tiettyjä vaatimuksia. Nopeus on ratkaistu siten, että asiakkaat 

jonottavat kassoille ja saavat ruoan mukaansa kassalta ja kantavat ne itse pöytään ja 

syötyään vievät astiat ja roskat itse pois. Tämä mahdollistaa työntekijöiden pysymisen kassa-

alueella ja sitä kautta myös nopean palvelun. Kaikki tämä on toteutettu tilan järjestelyllä. 

Asiakkaat ohjataan matoilla ja tilan jakamisella suoraan kassoille, josta he pääsevät helposti 

pöytiin. Roskisten ja astianpalautuspisteiden sijainti on tarkoituksella sijoitettu kauemmas 

kassoista ja lähemmäs uloskäyntiä. Tarkkaan suunniteltu tilan järjestäminen mahdollistaa 

suuren ihmismäärän sujuvan liikkumisen tiloissa. Kassa-alue ja sen takana oleva keittiö on 

kaikissa ketjun liikkeissä suurin piirtein samanlainen, koska se vaikuttaa ratkaisevasti 

yrityksen palveluntuottoprosessiin. Keittiöstä saadaan valmistuneet ruoat nopeasti kassalinjan 

kautta asiakkaalle. Tämä vaatii tiloilta tiettyä muotoa ja muokkaantuvuutta. Drive-in kaista 

mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen myös siten, ettei asiakkaan tarvitse edes tulla sisään 

yrityksen tiloihin. Pikaruokaravintolalla on oleellinen vaatimus tiloille ja niillä on suora yhteys 

siihen, miten liiketoimintamalli toimii ja tuo yritykselle rahaa. 

 

Kuvio 23: Havainnollistava kuva pikaruokaravintolan tiloista (Kauppalehti 2014). 

Pankki (Kuvio 24) on näistä fyysisistä tiloista ainut, joka ei ole kaikista keskeisimmällä 

paikalla alueellaan. Toki se on kaupungissa ja sen saavutettavuus on hyvä, mutta sen sijainti 

muihin nähden kertoo sen, ettei pankki ole nykypäivänä enää jokapäiväinen asiointikohde. 

Pankin palveluista moni hoituu myös netissä asioiden. Kuitenkin on asioita, joita ei aina ole 

mahdollista hoitaa netin kautta - esimerkiksi lainaneuvottelut. Pankin liiketoimintamallissa on 

fyysisillä tiloillakin siis tärkeä rooli. Tiloilta vaaditaan näyttävyyden lisäksi myös yksityisyyttä. 

Yritys haluaa tilojen näyttäytyvän avarana, mutta yksittäiset asiakaspalveluhuoneet tuovat 

siihen haastetta. Tähän on ratkaisuksi keksitty lasiseinät ja -ovet. Tilojen mukavuuden lisäksi 

lattiassa oleva pehmeä kokolattiamatto poistaa tiloista kaikua, mikä on merkityksellistä 
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yksityisyyden suojan kannalta. Laadukkaat materiaalit ja huonekalut luovat viestiä, että yritys 

on vakavasti otettava ja asiakasta arvostava. Pankin liiketoimintamallilla on vaikutusta sen 

fyysisiin tiloihin siinä mielessä, että malli ei toimi, jos esimerkiksi yksityisyyttä ja 

luottamuksellisuutta ei ole tiloilla taattu. Tällöin asiakkaat eivät todennäköisesti tule tähän 

pankkiin hoitamaan tarvittavia asioita, vaan helpommin vaihtavat pankkia, joissa nämä asiat 

huomioidaan. Myös viihtyvyydellä on toki tähänkin vaikutusta. 

 

Kuvio 24: Havainnollistava kuva pankin tiloista (ArkkitehditLSV 2014). 

Suuryrityksen sijainti on myös keskeinen, mutta poikkeaa silti hieman muista yrityksistä. 

Suuryrityksen asiakkaita ovat lähinnä toiset yritykset, jolloin yritys ei yritä tiloillaan tavoitella 

kuluttajien helppoa asiointia, vaan keskeistä paikkaa yritys- ja liike-elämän 

keskittymäkohdassa. Tilat ovat hyvin suuret ja korkeat sekä niiden ulkonäkö on hienostunut. 

Yritys sijaitsee businessparkissa, jonka tiloissa on myös muita yrityksiä. Tämä yritys kuitenkin 

kattaa hyvin suuren osan kyseisestä business parkista. Yrityksen liiketoimintamalli vaatii 

paljon yksittäisiä työskentelytiloja ja kokoushuoneita. Merkittävä yksityiskohta, niin tilojen 

kuin liiketoiminnan kannalta, on aulan vastaanottopiste. Yrityksen asiakkaat liikkuvat harvoin 

tiloissa yksin, sillä he yleensä saapuvat tiloihin tapaamiseen, joten navigoitavuuteen ei ole 

sen vuoksi kiinnitetty huomiota sen enempää, kuin että tiloista on helposti löydettävissä wc-

tilat ja kahvila. Yrityksen liiketoimintamallin kannalta tilojen näyttävyys on olennaista, kun 

asiakkaana on yrityksiä, joiden olo halutaan saada kunnioitetuksi ja arvokkaaksi. Monilta 

fyysisten tilojen alueilta vaaditaan vuorovaikutuksellisuuden tukemista, sillä kyse on 

tietotyöstä, jota tehdään hyvin paljon vuorovaikutuksen kautta. Tähän on vastattu esimerkiksi 

yhteistyötilojen avulla, missä kenelläkään ei ole varattua paikkaa, vaan tiloihin voi mennä 

mihin haluaa ja siellä voi kommunikoida työtovereiden kanssa helposti.  

Tällaisella suuryrityksellä ei ole niin suoraa kytköstä siihen, että juuri nämä tilat toisivat 

liiketoimintamalliin oleellista hyötyä. Toisaalta yrityksessä tehdään tietotyötä, jonka 

tehokkuus ja tulos näkyy siinä, miten henkilöstö suoriutuu työstään. Työstä suoriutumista 
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edesauttaa tilat, jotka tukevat sitä. Toki tiloilla ja niiden toimivuudella on vaikutusta myös 

siihen, miten henkilöstö viihtyy tiloissa ja miten he viihtyvät tässä kyseisessä työpaikassa. 

Ilman henkilöstöä ja työn suorittajia ei yritys tee myöskään rahaa. 

 

Kuvio 25: Havainnollistava kuva suuryrityksen tiloista (Strömberginaukio 2015). 

Kauppakeskus (Kuvio 26) on keskeisellä sijainnilla, mutta myös vähän erillään kaupungin 

ytimestä. Kauppakeskus itsessään myös osittain luo keskeisen sijainnin, sillä julkinen liikenne 

usein ohjataan kauppakeskuksien kautta. Kauppakeskuksen tilat ovat erityiset, sillä usein ne 

rakennetaan varta vasten juuri sitä varten. Kauppakeskuksen asiakkaita ovat toiset yritykset, 

joille kauppakeskus antaa tilojaan vuokralle. Näin ollen kauppakeskuksen 

liiketoimintamallissa tilojen sijainnilla, koolla, suunnittelulla, materiaaleilla, näyttävyydellä, 

muodolla ja jakamisella on erityisen merkityksellinen rooli. Nämä vaikuttavat suoraan siihen, 

millaisia asiakasyrityksiä se tiloihinsa saa. Toisaalta kauppakeskuksen asiakkaita ovat myös 

kuluttajat, koska kauppakeskuksessa on alueita, joissa ei ole yrityksiä, kuten wc-tilat, aulat 

sekä suuret käytävät. Kauppakeskuksen liiketoimintamallissa asiakasyritysten menestys ja 

heidän tilojen toimivuus ovat myös kauppakeskuksen liiketoiminnan sujuvuuden kannalta 

olennaisia. Sen vuoksi kauppakeskus haluaa tiloillaan osoittaa trendikkyyttä, nykyaikaa sekä 

sanomaa ”täältä yhdestä paikasta saat kaiken mitä tarvitset”.  

Tiloilla ja niiden toimivuudella on yrityksen liiketoimintamallissa merkityksellinen rooli. Kun 

yritysasiakkaat pitävät tiloista ja ne sopivat heidän toiminnalleen, he vuokraavat 

kauppakeskukselta tiloja, jolloin kauppakeskus saa tuloja. Tähän vaikuttaa olennaisesti myös 

sijainti. Jotta yritysasiakkaat pitävät tiloista ja sijainnista, tulee heidän asiakkaidensa myös 

pitää tiloista ja niiden käytettävyydestä. Kauppakeskuksen yleisten tilojen viihtyvyys ja 

käytettävyys heijastuu myös hyvin paljon siihen, kuinka paljon asiakkaat käyvät 
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kauppakeskuksessa ja haluavat asioida juuri siinä paikassa. Se taas vaikuttaa siihen, 

haluavatko yritysasiakkaat vuokrata juuri tästä kauppakeskuksesta tiloja.  

 

Kuvio 26: havainnollistava kuva kauppakeskuksen tiloista (Kotoranta 2018). 

Havainnoin kohteena olevat virtuaaliset tilat pitivät sisällään operaattorin kotisivut, 

nettikaupan sivut, vakuutusyhtiön kotisivut, ohjelmapalvelu, sosiaalisen median palvelu, 

viestintätyökalu ja peli vr-laseilla. Ensimmäisenä havainnoinnin kohteena oli operaattorin 

kotisivut (Kuvio 27) on helppo löytää googlettamalla tai vaikka klikkaamalla mainosta. 

Mainoksia esiintyy muun muassa muualla netissä, ohjelmapalveluiden mainoksissa, televisiossa 

ja lehdissä. Tämä operaattorin virtuaalinen tila näyttäytyy trendikkäänä, informatiivisena ja 

selkeänä kokonaisuutena, josta on helppo löytää etsimänsä. Etusivu on sopivan suppea, mutta 

taustalta löytyy paljon tietoa kategorioittain. Sivujen käytettävyys, tuotteiden ja palvelujen 

löytäminen sekä niiden selkeä kuvaus, tietojen helppo löydettävyys ja selkeäkielisyys ovat 

merkityksellisiä asioita, tässä virtuaalisessa tilassa, yrityksen liiketoimintamallin kannalta. 

Nykyään tuotteista ja palveluista etsitään tietoa netistä hyvin paljon ja myös tämän toimialan 

tuotteita ja palveluita ostetaan netin kautta. Tämän vuoksi sivut tilana ovat tärkeä osa 

yrityksen liiketoimintamallia. Ne on yksi suuri peruste, miksi asiakkaat valikoivat juuri tämän 

yrityksen. 
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Kuvio 27: Havainnollistava kuva operaattorin verkkosivuista (DNA 2018). 

Nettikauppa (Kuvio 28), jota havainnoitiin ei ole yleisimmästä päästä. Sitä ei mainosteta eikä 

se myöskään esimerkiksi löydy googlesta hakusanoilla ”kosmetiikkaa netistä”, ainakaan 

ensimmäisellä hakutulos sivulla. Sivuille päätyy vain, jos tietää etsivänsä tämän yrityksen 

sivuja tai tuotteita. Tämä virtuaalinen tila näyttäytyy kuitenkin laadukkaana, kansainvälisenä 

ja trendikkäänä. Asiakkaalle tarjotaan heti etusivulta pääsy tuotevalikoiman lisäksi yrityksen 

kulttuurista ja yritykselle merkityksellisistä asioista kertoviin alueisiin. Yrityksen 

liiketoiminnan kannalta olennaista ovat tuotetiedot ja sivuilta löytyykin tuotteet lajiteltuna 

kategorioittain, sekä tarkasti eriteltynä, mitä hyötyä tuotteista on, ja mitä ne sisältävät. 

Sivut ovat ulkoasultaan selkeät, mutta tarkemman käytön ja tarkastelun jälkeen sivujen 

teknisessä käytettävyydessä ilmenee pieniä ongelmakohtia, mutta ne liittyvät lähinnä 

käyttömukavuuteen.  

Nettikauppaa pitävän yrityksen liiketoimintamallin kannalta olennaista on myös se, millainen 

käytettävyys nettikaupan ostoskorilla ja kassalla on, etenkin kun yrityksen tuotteita ei löydy 

marketeista tai kosmetiikkaliikkeistä. Jos sivujen käytettävyys ei ole hyvä, voivat asiakkaat 

luovuttaa jopa kassavaiheessakin ja silloin yritys menettää tulojaan. Erityisesti verkkosivuilla 

asiakkaat luovuttavat helpommin ja siirtyvät kilpailijaan, kun taas kivijalkamyymälässä 

voidaan helpommin suoriutua kaupasta kassan kautta pois, etenkin, koska silloin ei ole 

välttämättä vastaavaa kilpailijan liikettä lähellä. 
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Kuvio 28: Havainnollistava kuva nettikaupan tiloista (WWF 2018). 

Vakuutusyhtiön verkkosivuille (Kuvio 29) on helppo löytää, sillä yrityksen näkyvyys on laajaa. 

Tämä virtuaalinen tila näyttäytyy yksinkertaisena ja käyttäjäystävällisenä. Sieltä on helppo 

löytää etsimänsä. Ulkoasu on hyvin miellyttävä ja se tukee hyvin myös käytettävyyttä. 

Informaation selkeys on yksi tilan tärkeimmistä ominaisuuksista liiketoimintamallin kannalta. 

Vakuutuksista etsitään hyvin paljon tietoa netistä, jolloin tietoa täytyy löytyä tarpeeksi ja 

niistä viestiminen selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla on tärkeää. Sivuilta löytyy 

asiakaspalveluchat, joka on merkityksellinen liiketoiminnan kannalta, sillä se helpottaa 

asiakasta ja tehostaa työntekijän työtä, koska hän saa nopeasti vastattattua asiakkaalle ja 

tarvittaessa palveltua useampaa asiakasta yhtä aikaa.  

 

Ohjelmapalvelu (Kuvio 30) on helppo löytää ja sen tunnettuus on hyvä, koska sitä 

mainostetaan paljon. Se myös tulee heti ensimmäiselle hakutulos-sivulle Googlessa 

Kuvio 29: Havainnollistava kuva vakuutusyhtiön verkkosivuista 

(LähiTapiola 2018). 
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hakusanoilla ”tv sarjat netissä”. Sivuilla pääsee myös ilmaiseksi katsomaan materiaalia, mutta 

kuukausimaksulla saa huomattavan määrän lisämateriaalia käyttöön. Tämän vuoksi yrityksen 

liiketoimintamallin kannalta on hyvin merkityksellistä, että myös ilmaisalue-sivu on 

ulkoasultaan ja käytettävyydeltään hyvä ja helppo. Sisäänkirjautuneena palvelu tarjoaa jo 

katsottujen ohjelmien perusteella lisää samantyylisiä ohjelmia, ja asiakas voi jatkaa osittain 

katsotun ohjelman katsomista siitä mihin on jäänyt. Nämä tukevat hyvin liiketoimintamallia, 

sillä uusien asiakkaiden houkuttelemisen ja hankinnan lisäksi suurin osa liiketoiminnasta 

keskittyy nimenomaan jo palvelua käyttävien asiakkaiden palvelemiseen ja tyytyväisyyden 

ylläpitoon. Tämän vuoksi liiketoimintamallissa on olennaista ymmärtää asiakkaiden tarpeita 

ja mielenkiinnonkohteita. 

 

Sosiaalisen median palvelu (Kuvio 31) on suunnattu tietylle käyttäjäryhmälle. Tälle 

käyttäjäryhmälle palvelu on hyvin tuttu ja tiedossa. Palvelun käyttäminen toimii melko 

samalla tavalla kuin kaikki sosiaalinen media, mutta alkuun käyttäjän on kuitenkin 

harjaannuttava hieman, jotta pääsee parhaiten hyödyntämään palvelun ominaisuuksia. 

Navigoitavuus tilassa voi alkuun olla siis hieman haastavaa. Liiketoimintamallin kannalta tilan 

käytettävyys ja navigoitavuus, verkostojen ja viestintämallien helppo löydettävyys ja 

toteuttaminen, tilassa olevat mainokset sekä ”premium” lisäosa ovat merkityksellisiä.  

Kuvio 30: Havainnollistava kuva ohjelmapalvelusta (Netflix 2018). 
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Kuvio 31: Havainnollistava kuva sosiaalisen median palvelusta (Softpedia news 2012). 

Viestintätyökalu (Kuvio 32), jota havainnoitiin ei ole tunnettuudeltaan ihan kärkisijoilla, 

ainakaan vielä, mutta se kasvaa koko ajan. Tähän virtuaaliseen tilaan pääsee joko työpöytä- 

tai selainversiolla, jotka on helppo löytää netistä esimerkiksi Googlen kautta. Tila on 

yksinkertainen ja pelkistetty. Sen käytettävyys on helppoa ja miellyttävää. 

Liiketoimintamallin kannalta merkityksellistä tilassa käytettävyyden lisäksi on viestihistorian 

säilyvyys, linkkien esikatselu, äänikommunikointimahdollisuus sekä se, että sitä pystyy 

käyttämään mistä tahansa älylaitteelta mistä tahansa paikasta. Palvelussa keskusteluiden 

välillä liikkuminen on helppoa ja siellä saa myös tietoa toisten viestijöiden ”tilasta” eli siitä, 

mitä he ovat tekemässä. Kaikki tämä käytettävyys näkee myös siinä, valitsevatko asiakkaat 

juuri tämän työkalun eli tämän yrityksen tarjoaman palvelun. Jos palvelu menestyy, niin 

yritys menestyy. 



 56 
 

 

 

Kuvio 32: Havainnollistava kuva viestintätyökalusta (Skype for business 2018). 

Peli vr-laseilla (Kuvio 33) oli ainut havainnoitava tila, joka ei sijaitse Internetissä. Sen voi 

hankkia netistä esimerkiksi Steamistä tai verkkokaupasta, mutta yhtä hyvin sen löytää myös 

tavallisesta kivijalkamyymälästä. Pelin pelaamiseen tarvitaan pelikonsoli, ohjain sekä vr-lasit, 

mutta myös tietokoneella ja näppäimistöllä pystyy toimimaan. Tämä peli on luonteeltaan 

gangsteripeli, mutta vr-laseilla pelattava pelivalikoima on laaja. Virtuaaliseen tilaan 

saavutaan vasta, kun käynnistetään peli ja laitetaan vr-lasit päähän. Pelissä on yksinkertainen 

valintalista ja sitä on helppo käyttää. Kun varsinainen peli käynnistyy, saavutaan 

kaupunkialueelle. Peliä pelatessa tuntuu siltä, kuin olisit itse fyysisesti pelin tilassa. 

Virtuaalinen tila on laaja ja yhdestä pisteestä on mahdotonta sanoa, mihin asti tila ulottuu. 

Tila ei kuitenkaan ole ääretön. Tilassa on siis alueita, johon ei pääse, mutta jotka näkee, 

kuten esimerkiksi horisontti.  

Pelin kehittäneen yrityksen liiketoimintamallin kannalta on olennaista, että heidän asiakkaat 

saavat hyvän, mielenkiintoisen ja miellyttävän kokemuksen pelissä eli virtuaalisessa tilassa. 

Tämän johdosta tilan toimivuuteen, grafiikkaan, todentuntuisuuteen, viihtyvyyteen ja 

juoneen on merkityksellistä panostaa. Yrityksellä on kuitenkin useita eri pelejä, jolloin yhden 

pelin merkitys on vain osa liiketoimintamallia. Toki pelin arvostelut vaikuttavat myös kaikkien 

muiden yrityksen pelien tunnettavuuteen, luotettavuuteen ja myyntiin. 
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Kuvio 33: Havainnollistava kuva pelistä vr-laseilla (Trend Max 2018). 

Havainnoinnissa ja jälkipohdiskelussa tuli esiin oleellinen huomio siitä, että käytännössä aina 

liiketoiminnassa tarvitaan fyysisiä tiloja. Ihmiset tekevät liiketoimintaa ja ihmiset tarvitsevat 

aina jonkin fyysisen tilan, jossa olla, koska ihmiset ovat fyysisiä olentoja. Fyysistä tilaa ei 

välttämättä tarvittaisi sellaisessa teoreettisessa tilanteessa, jossa tekoälyt tekevät keskenään 

liiketoimintaa virtuaalivaluutalla. Mutta tällaista tilannetta ei todennäköisesti vielä ole 

tapahtunut. Fyysisiä tiloja voi olla hyvin monenlaisia ja niiden vaatimukset ja toimivuus 

riippuu siitä, mihin tarkoitukseen tila on eli mitä siellä on tarkoitus tehdä.  

Virtuaaliset tilat luovat yrityksille mahdollisuuksia toteuttaa liiketoimintaa hyvin monella eri 

tavalla. Virtuaaliset tilat voivat olla tukemassa liiketoimintaa fyysisten tilojen ohella tai niillä 

voidaan jopa osittain korvata fyysisten tilojen tarve. Käytännössä useimmat yritykset 

tarvitsevat nykypäivänä virtuaalisia tiloja, mutta niiden tarpeen määrä ja virtuaalisten tilojen 

luonne vaihtelee hyvin laajasti liiketoimintamallista riippuen. 

Kirjallisuuskatsauksen ja erityisesti haastatteluiden pohjalta oli syntynyt tietynlainen kuva 

siitä, miten sosiaaliset tilat näyttäytyvät. Havainnoidessa yrityksien fyysisiä ja virtuaalisia 

tiloja, joutui pohtimaan lisää sosiaalisia tiloja. Se johtui siitä, että havannoidessa ihmisten 

käyttäytymistä ja vuorovaikutusta tiloissa, huomattiin, että jokaisessa tilassa oli mukana myös 

sosiaalinen tila. Sosiaalisessa tilassa ihminen on ihmisen kanssa ja siinä on merkityksellistä 

näkymätön tila, jonka he luovat keskinäisellä vuorovaikutuksella ja yhdessä olemisella. 

Silloin, kun siinä hetkessä ei ole merkitystä millään konkreettisella tilalla, voidaan sitä kutsua 

sosiaaliseksi tilaksi. Tästä seurasi johtopäätös, että liiketoiminnassa täytyy aina olla mukana 

sosiaalinen tila, koska kukaan tässä maailmassa ei voi tehdä liiketoimintaa yksin. Sosiaalinen 

tila mahdollistaa sen, miten kaikki sujuu ja toimii. Sen tilan välityksellä hoidetaan asioita 

henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kesken sekä asiakkaiden kanssa yhteistyössä - ihminen 

ihmisen kanssa vuorovaikuttaen ja ymmärtäen toista.  



 58 
 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään usein termejä validiteetti ja 

reliabiliteetti. Kiteytettynä validiteetti kuvaa sitä, onko tutkimus pätevä ja reliabiliteetti 

kuvaa sitä, kuinka luotettavasti tutkimusmenetelmillä ja mittareilla voidaan saada 

tarkoituksenmukaisia tuloksia. Laadulliseen tutkimukseen liitetään usein validiteetin ja 

määrälliseen reliabiliteetin tarkastelu. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006d.) Tämän 

opinnäytetyön tutkimus on tehty laadullisin menetelmin, joten luotettavuuden arvioinnissa 

keskitytään lähinnä validiteetin arviointiin. 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmät on valittu siten, että ne antaisivat laajasti tietoa, mutta 

tiedon haluttiin olevan syvällistä. Tällöin haastattelut katsottiin olevan hyvä menetelmä 

esimerkiksi kyselyn sijaan. Kyselyllä saa tietoa suuremmalta otannalta, mutta ei syvällistä 

tietoa. Tutkimuksessa käytettiin 11 haastattelua, joissa tuli edustetuksi kahdeksan eri 

yritystä. Saman yrityksen sisällä haastatellut olivat kuitenkin suuresta yrityksestä ja 

työskentelivät yrityksen eri osa-alueilla. Tämän haastattelumäärän voidaan todeta antavan 

Suomessa jo hyvää näkemystä yritysten näkökulmista. Vaikka Suomessa on yli 280 000 yritystä 

(Yrittäjät 2018), haastateltavien yritykset olivat eri toimialoilta, eikä tutkimuksessa haettu 

tyhjentävää pohdintaa yritysten mielipiteistä, vaan erilaisia näkökulmia. Kaikki yritykset 

olivat myös hyvällä sijalla markkinoilla, jolloin heillä on myös kokemusta ja näkemystä 

käytettävissään. Haastatteluiden lisäksi pohdintaa työstettiin kirjallisuuden ja 

havainnointimenetelmän avulla. Havainnointi toi hyvää lisätietoa ja vahvistusta 

haastatteluiden näkökulmiin. Tutkimusmenetelmät olivat kaiken kaikkiaan 

tarkoituksenmukaisia, sillä tutkimuksen tavoitteet täyttyivät ja tutkimuskysymyksiin saatiin 

valideja vastauksia. 

Opinnäytetyön tutkimuksesta saatujen tulosten oikeellisuutta puoltaa myös se, että 

haastatteluja oli työstämässä kolme henkilöä, mikä vaikutti siihen, että pohdintaa käytiin 

yhdessä, jolloin aiheen ulkopuolelle ajautumisen riski pieneni. Toisaalta jokaista 

tilanäkökulmaa lähestyttiin hieman eri suunnista, joten siinä oli riski, että tuleeko kaikki 

oleellinen yhdestä näkökulmasta kysytyksi. Toisaalta tähän työhön saatiin kaikista 

kysymyksistä hyödyllistä tietoa, jolloin voidaan myös pohtia sitä, olisiko yksi henkilö saanut 

kysyttyä kaikki oleelliset tiedot vai antoiko juurikin laajempi näkemys arvokasta 

tutkimustietoa. 

Luotettavuuteen voi myös vaikuttaa se, että opinnäytetyöntekijä ei ollut itse mukana kaikissa 

haastatteluissa, jolloin herää kysymys, oliko hänen edustamansa näkökulma vähemmän esillä 

haastattelutilanteessa. Kaikki haastattelut kuitenkin tehtiin yhdessä kootun 

teemahaastattelurungon mukaan ja ensimmäisissä kahdessa haastattelussa oli mukana kaikki 

kolme haastattelijaa, jolloin saatiin hyvä tuntuma siitä, miten haastattelussa kannattaa 

edetä. Kaikki haastattelut myös äänitettiin ja kaikkien oli mahdollista kuunnella ne. 
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Haastattelut myös litteroitiin yhdessä sovittujen ohjeiden mukaisesti. Nämä edistävät 

haastatteluiden sanoman luotettavuutta. Sanoman luotettavuutta edistää myös se, että 

haastattelija ei tuntenut suurinta osaa haastateltavista henkilökohtaisesti. Kaksi 

haastateltavista oli tämän tutkimuksen tekijälle entuudestaan tuttuja. Mutta kaikki 

haastattelut hoidettiin ammattimaisesti ja asiallisesti, mitä myös äänitteet ja litteroinnit 

todistavat. 

Suurin haaste opinnäytetyön tutkimuksen luotettavuudelle oli sen tekemiseen käytettävissä 

olevan ajan vähyys. Tutkimuksen työstölle ja analysoinnille varatun ajan vähyys vaikuttaa 

väistämättä tutkijan pohdintaan ja tarkkaavaisuuteen. Hyvä ryhmähenki kaikkien 

intensiivityöskentelyyn osallistuneiden opiskelijoiden kesken kuitenkin edesauttoi 

tutkimukseen keskittymistä ja tärkeiden asioiden huomiointia. Tämän tutkimuksen tekijän 

kannalta kuitenkin tutkimuksen jälkipuintiin käytettävissä oleva aika oli vääjäämättä liian 

lyhyt.  

Opinnäytetyön eettisyys taattiin noudattamalla hyvää tutkimuskäytäntöä. Kaikkien 

opinnäytetyön tutkimukseen osallistuneiden itsemääräämisoikeutta ja tahtoa kunnioitettiin. 

Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kaikilta haastateltavilta pyydettiin suostumus 

haastatteluun, sen äänitykseen ja sen jakamiseen sovittujen henkilöiden kanssa. Kenenkään 

henkilöiden tai yritysten nimiä ei tuotu esiin opinnäytetyössä ilman lupaa. 

6 Johtopäätökset 
 
 
Jo haastatteluja tehtäessä kävi selväksi, että niillä saatiin arvokasta tietoa 

tutkimuskysymyksiin ja jokainen haastattelu antoi erilaista näkökulmaa tutkittaviin aiheisiin. 

Myös havainnoinnilla kerätty tieto osoittautui hyvin tärkeäksi ja se antoi tutkimukselle 

huomattavaa lisäarvoa, joka vaikutti lopputulosten laajuuteen. Havainnoinnin hedelmällisin 

anti oli sen jälkipohdinnassa syntyneet huomiot ja oivallukset. Jälkipohdinta auttoi erityisesti 

pohtimaan ja miettimään, mitkä asiat erilaisissa tiloissa ovat merkityksellisiä yrityksen 

liiketoiminnalle ja liiketoimintamallille. Haastatteluista ja havainnoinnista saadut tulokset 

tukivat pääosin kirjallisuuskatsauksessa todettuja käsityksiä. 

 

Liiketoimintamalli nähdään laajana käsitteenä, jota ei ole helppo kuvailla edes välttämättä 

oman yrityksen mallin kautta. Haastattelut vahvistivat kirjallisuuskatsauksessa todettua 

käsitystä siitä, että yritykset kokevat, että liiketoiminnan tulee olla jatkuvan kehityksen alla. 

Liiketoimintamallin kehittämistä ei välttämättä kuitenkaan erikseen ajatella. Tämä näkyi 

erityisesti pitkään toimineissa yrityksissä. Näissä yrityksissä liiketoimintamallin koettiin 

muuttuvan lähinnä yleisesti liiketoiminnan kehittämisen seurauksena. Uudemmissa yrityksissä 

oli huomattavissa, että yrityksen liiketoimintamalli nähtiin muuttuvana tekijänä, jolle ei 

välttämättä edes haluttu asettaa kehyksiä.  
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Yleisesti tärkeimpänä asiana kehittämisen keskiössä nähdään asiakkaat ja heidän tarpeisiinsa 

vastaaminen. Tätä on myös kirjallisuudessa painotettu paljon. Innovoinnilla halutaan tuottaa 

lisäarvoa asiakkaille ja samalla yritykselle itselleen. Innovoinnin lähtökohtana on usein 

asiakaspalautteet, havaitut ongelmat, muuttuvat trendit alalla, teknologian kehitys sekä 

kilpailu. Tapoja toteuttaa innovointia on monia, mutta siinä olennaisena osana nähdään 

yhdessä työskenteleminen ja vuorovaikutus. Kirjallisuuskatsauksessakin yhteistyö tuotiin esiin, 

mutta haastatteluissa yhteistyötä ja vuorovaikutuksen merkitystä innovointityöskentelyssä 

korostettiin huomattavasti enemmän. Tässä myös tiloilla koetaan olevan merkitystä. Tilojen 

toivotaan mahdollistavan etenkin yhdessä tekemisen ja joustavan tavan kommunikoida. Myös 

tilojen ulkoasuun, viihtyvyyteen ja inspiroitavuuteen kiinnitetään huomiota. Tilojen 

merkitystä liiketoimintamallissa eivät yritykset kuitenkaan kovin paljon mieti. Siitä 

puhuttaessa kuitenkin usein todetaan, että liiketoimintamallilla on vaikutusta tiloihin ja osa 

kokee tilojen olevan olennaisessa osassa, joka mahdollistaa kyseisen liiketoimintamallin 

toteutumisen. Tilojen merkityksen pohdinnan vähyys voi johtua esimerkiksi siitä, että tilat 

ovat lähtökohtaisesti välttämättömyys, jolloin ne tulevat mukaan kehitykseen ja toimintaan 

lähes automaattisesti. On toki yrityksiä tietyiltä toimialoilta, joiden liiketoiminta kohdentuu 

nimenomaan tiloihin, tällöin niiden analysoimiseen kiinnitetään enemmän huomiota.  

 

Tutkimustulokset haastatteluista ja havainnoinnista antoivat käsitystä siitä, mitkä asiat 

erilaisissa tiloissa luovat arvoa yrityksen liiketoimintamallille. Kirjallisuuskatsauksen 

perusteella oli tarkoitus kiinnittää huomiota erityisesti fyysisiin ja virtuaalisiin tiloihin, mutta 

haastatteluiden ja havainnointien edetessä, kävi hyvin nopeaa selväksi, että itseasiassa 

sosiaaliset tilat ovat vähintäänkin yhtä tärkeässä roolissa, ellei jopa tärkeämmässä. Tärkeänä 

havaintona syntyi löydös siitä, että liiketoiminnan toteuttamiseen vaaditaan aina yhtä tilan 

ulottuvuutta, sosiaalista tilaa. Tämä johtuu siitä, että kukaan ei voi tehdä liiketoimintaa 

yksin, vaan aina täytyy olla jollain tavalla kytköksissä toiseen ihmiseen. Sen lisäksi 

käytännössä aina tarvitaan fyysistä tilaa, sillä me olemme aina fyysisesti jossain. Lisäksi 

nykypäivänä virtuaalisen tilan merkitys kasvaa ja korostuu koko ajan. Tätä opinnäytetyön 

kirjallisuuskatsauksen sekä tutkimusten synnyttämää ymmärrystä on mallinnettu oppaaseen, 

jossa tarkastellaan tilojen kolmea ulottuvuutta; fyysisiä, virtuaalisia ja sosiaalisia tiloja. 

Oppaan avulla voi tarkastella oman yrityksen tiloja ja selvittää tarpeita tiloille. Oppaassa 

kerrotaan mitä arvoa ja hyötyä eri tiloilla voidaan yrityksen liiketoimintamalliin luoda ja 

annetaan vinkkejä siihen, miten tilojen toimivuutta voidaan edistää.  

 

Oppaan ideologiaa on testattu pohtimalla erilaisten olemassa olevien yritysten tiloja ja 

liiketoimintamalleja. Tarkastelussa on pohdittu sitä, millainen yhdistelmä eri tiloja yrityksillä 

on, mitkä niistä ovat merkityksellisimpiä ja mitä hyötyä juuri nämä tilat tuovat yritykselle. 
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Jatkotutkimus aiheelle voisikin pitää sisällään tämän mallinnuksen testaamista yrityksillä. Sitä 

voisi testata esimerkiksi start-up yrityksillä ja muilla aloittelevilla yrityksillä. 
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Liite 1: Teemahaastattelurunko 

 

TEEMA 1: Liiketoimintamalli 

- Miten määrittelet sanan liiketoimintamalli? 

- Millainen on yrityksen nykyinen liiketoimintamalli? 

- Miten pitkäikäisenä koette nykyisen liiketoimintamallin? Miksi? 

- Oletteko innovoineet yrityksenne liiketoimintamallia? Miksi? Miten? Kuka/ketkä? 

- Miten se (liiketoimintamallien innovointi) on sujunut? 

- Mitä liiketoimintamallin innovoinnilla on saavutettu? 

- Miten paljon teidän toimialan logiikka ohjaa teidän liiketoimintamallia? Noudattaako 
se toimialanne vallitsevaa logiikkaa?  

 

TEEMA 2: Miten liiketoimintamallien innovoinnilla voidaan vaikuttaa tilaratkaisuihin asiakkaan 
näkökulmasta? 

- Ovatko tilat muuttuneet liiketoimintamallin muuttumisen yhteydessä? Miten? 
Asiakkaan näkökulmasta? 

- Millaisia muutoksia koette asiakkaiden kaipaavan tiloihin? 

 

TEEMA 3: Mikä on tilan vaikutus yrityksen kehittämään liiketoimintamalliin tai mikä on 
liiketoimintamallin vaikutus tiloihin? 

- Millaisessa roolissa tilat ovat liiketoimintamallissanne? 

- Voisiko tilat olla erilaisessa roolissa? 

- Onko fyysisten ja virtuaalisten tilojen suhde muuttunut? Miten/Miksi? 

 

TEEMA 4: Kuinka tiloilla voidaan tukea luovaa työskentelyä? 

- Millaisissa ympäristöissä teette liiketoimintamallien innovointia? Miksi? 
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Liite 2: Tilat liiketoimintamallissa 
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