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Tämän opinnäytetyön aiheena on liiketoimintamallien innovointi. Koska aihe on sellaisenaan 
liian laaja, on tämä opinnäytetyö rajattu koskemaan yritysten tapoja ja motivaatioita hyödyn-
tää liiketoimintamallien innovointia tilojen näkökulmasta. Tarkoituksena on laadullisia mene-
telmiä apuna käyttäen selvittää, miten liiketoimintamallien innovointia voidaan tarkastella 
tilojen näkökulmasta sekä mitä yritykset ja niiden asiakkaat voivat siitä hyötyä. Opinnäytetyö 
toteutetaan osana Laurea-ammattikorkeakoulun ja Differo Oy:n yhteistyökokeilua. 
 
Opinnäytetyön päätutkimusongelma on miten ja miksi yritykset hyödyntävät liiketoimintamal-
lien innovointia. Alaongelmina on miten yritykset voivat hyödyntää liiketoimintamallien inno-
vointia tilojen näkökulmasta, miksi yritysten kannattaa huomioida tilanäkökulma liiketoimin-
tamallien innovoinnissa sekä mitä lisäarvoa yritysten asiakkaat voivat saavuttaa tilamuutok-
sista liiketoimintamallien innovoinnin seurauksena. 
 
Teoriaosuudessa tarkastellaan syitä liiketoimintamallien innovoinnille ja tapoja innovoida lii-
ketoimintamalleja. Lisäksi teoriaosuudessa esitellään case-esimerkkien avulla yrityksiä, jotka 
ovat menestyksekkäästi innovoineet omia liiketoimintamallejaan tai merkittävästi edesautta-
neet liiketoimintamallien innovointia muille yrityksille. Aineistonhankintaan tässä opinnäyte-
työssä on käytetty teemahaastatteluja ja havainnointia. 
 
Tässä opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen perusteella yrityksillä on selkeä tarve liiketoimin-
tamallien jatkuvalle kehittämiselle. Tilat nähdään osana liiketoimintamallia ja tilaratkaisuilla 
koetaan olevan suora yhteys liiketoimintamallien kehittämiseen. Opinnäytetyön johtopäätök-
senä esitellään tiiviissä paketissa haastattelujen, teorian ja havainnoinnin kautta esiin nous-
seita tärkeimpiä näkökulmia liiketoimintamallien innovointiin tilojen näkökulmasta. 
 
Jatkotutkimuksessa voitaisiin selvittää eri toimialojen välillä olevia eroja, kun tarkastellaan 
liiketoimintamallien innovointia tilojen näkökulmasta. Lisäksi voitaisiin tutkia, minkälaisilla 
tiloilla liiketoimintamallien jatkuvaa kehittämistä voitaisiin tukea mahdollisimman tehok-
kaasti. 
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The subject of this thesis is the utilization of business model innovation. Because the topic is 
too broad for this thesis, the subject was narrowed down to concern the ways and motiva-
tions for companies to utilize business model innovation from workspaces’ and customer 
spaces’ perspective. The aim of this thesis is to figure out, using qualitative methods, how 
business model innovation can be observed from spaces’ perspective and how companies and 
their customers can benefit from it. This thesis is conducted as a part of co-operation be-
tween Laurea University of Applied Sciences and Differo Oy. 
 
The main research problem of this thesis is how and why do organizations utilize business 
model innovation. Sub-questions are related to figuring out how businesses can utilize busi-
ness model innovation from spaces’ perspective, why it’s beneficial for companies to pay at-
tention to spaces’ perspective in business model innovation and what added value the cus-
tomers can achieve from it. 
 
The theoretical framework consists of finding out what motivates companies to innovate their 
business models and how business model innovation is done in practice. In addition to that, 
case-studies are used to demonstrate companies that have successfully innovated their own 
business models or helped other companies to innovate theirs. The methods for collecting 
data used in this thesis are theme interviews and observation. 
 
Based on this thesis it’s obvious that companies have a distinct need for continuous business 
model innovation. Spaces are seen as an integral part of business models and solutions re-
garding spaces are thought to be directly connected with the development of business mod-
els. The conclusion of the thesis is a tight package of information derived from interviews, 
theory and observation, regarding business model innovation from spaces’ perspective.  
 
There are opportunities for further studies: it could be fruitful to study the differences be-
tween industries regarding business model innovation from spaces’ perspective. In addition to 
that, it could be useful to study what kind of spaces efficiently support continuous business 
model development. 
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1 Johdanto 

 

Uudet teknologiat, globalisaatio sekä väestön maantieteellisen jakaantumisen ja rakenteen 

muutokset muokkaavat maailmaa ennennäkemättömällä tahdilla. Yritysten on pystyttävä vas-

taamaan muutoksiin, jollaisia ei pystytty ennakoimaan vain muutamia vuosia aiemmin. Teko-

älyn ja robotiikan kehitys muuttavat yritysten logistiikkaa ja arvoketjuja. Asiakkailla on uu-

denlaisia toiveita ja oletuksia; niihin vastaaminen vaatii kehityksessä mukana pysymistä. Glo-

balisaation kiihtyminen luo uutta kilpailua, alentaa hintoja ja siirtää tuotantoketjuja. Afrikan 

ja Intian korkeat syntyvyysluvut luovat tulevina vuosikymmeninä niihin monia taloudellisia 

mahdollisuuksia. Myös maahanmuutto ja siirtolaisuus tulevat vaikuttamaan taloudelliseen ke-

hitykseen ja työvoimaan. Näiden muutosten hallintaan tarvitaan uusia strategioita ja jousta-

via liiketoimintamalleja. (Ernst&Young 2016.) 

 

Uudenlaiset liiketoimintamallit mahdollistavat kilpailukyvyn säilyttämisen ja kilpailuedun luo-

misen vahvasti kilpailluilla markkinoilla, joissa perinteisten tuote- ja palveluinnovaatioiden 

kopioiminen on helppoa ja nopeaa. Liiketoimintamallien oleellisena osana ovat erilaiset tilat, 

joissa töitä tehdään ja joissa yritysten sidosryhmät asioivat yritysten kanssa. Tilaratkaisuilla 

voidaan siis vaikuttaa siihen koko ekosysteemiin, jossa yritys toimii. 

 

Tämä opinnäytetyö alkaa aiheen rajauksesta ja työn taustan selvittämisestä sekä tutkimuson-

gelman ja tavoitteiden määrittelemisestä. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys käsittelee 

liiketoimintamallia käsitteenä sekä syitä ja keinoja liiketoimintamallien innovointiin ja ha-

vainnollistaa käytäntöä case-esimerkkien avulla. Teoriaosuuden jälkeen esitellään tutkimuk-

sen toteutus ja siihen käytetyt menetelmät. Tutkimustulokset -osiossa esitellään tutkimuksen 

tulokset eri teemojen kautta. Tutkimustulokset analysoidaan ja niistä tehdään lopulta johto-

päätöksiä sekä annetaan ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi. 

 

1.1 Työn tausta ja aiheen rajaus 

 

Teen opinnäytetyöni osana Laurea-ammattikorkeakoulun ja konsulttiyritys Differon yhteistyö-

kokeilua, jossa hyödynnetään yhdysvaltalaisen Jake Knappin kehittämää Design Sprint -työs-

kentelymallia. Business Design #ThesisHack on kolmen viikon intensiivijakso, jossa noin 10 

opiskelijaa tekevät opinnäytetyönsä samasta aiheesta, mutta hieman eri näkökulmista. Opin-

näytetyöni tarkoituksena on perehtyä kvalitatiivisen tutkimuksen kautta liiketoimintamuotoi-

luun ja tarkemmin siihen, miten ja miksi yritykset hyödyntävät liiketoimintamallien innovoin-

tia tilojen näkökulmasta.  

 

Opinnäytetyön aihe on toimeksiantajayritys Differo Oy:n valitsema: ”miten ja miksi yritykset 

hyödyntävät liiketoimintamallien innovointia?”. Koska aihe on laaja, rajasin sen käsittelemään 



 7 
 

 

tilanäkökulmaa liiketoimintamallien innovoinnissa. Pyrin siis selvittämään, mitä lisäarvoa yri-

tykset voivat luoda asiakkailleen ottamalla tilanäkökulman tarkemmin huomioon kehittäes-

sään liiketoimintaansa, miten tilanäkökulmaa voidaan huomioida liiketoimintamallien inno-

voinnissa sekä mitä hyötyjä tästä koituu yrityksille. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja –tavoitteet 

 

Tutkimuksen pääongelmaa ”miten ja miksi yritykset hyödyntävät liiketoimintamallien inno-

vointia?” on sen laajuuden vuoksi rajattu kolmella alakysymyksellä: ”miten yritykset voivat 

hyödyntää liiketoimintamallien innovointia tilojen näkökulmasta?”, ”miksi yritysten kannattaa 

huomioida tilanäkökulma liiketoimintamallien innovoinnissa?” ja ”mitä lisäarvoa yritysten asi-

akkaat voivat saavuttaa liiketoimintamallien innovoinnista seuranneista tilamuutoksista?” 

 

Kuvio 1: tutkimuksen pääongelma ja alakysymykset 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saavuttaa yleistä tietoa liiketoimintamallien innovointiin 

liittyen. Tarkemmin ottaen tämä opinnäytetyö tarkastelee yritysten tapoja hyödyntää liiketoi-

mintamallien innovointia tilojen näkökulmasta, motivaatioita tilanäkökulman huomioimiseen 

liiketoimintamallein innovoinnissa sekä liiketoimintamallien innovoinnista seuraavista tila-

muutoksista asiakkaalle syntyvää lisäarvoa. Tätä tietoa voivat hyödyntää yritysten eri toimin-

not liiketoimintamallien kehittämiseen. 
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2 Liiketoimintamallit 

 

Yksinkertaistettuna liiketoimintamalli määrittelee sen, ketkä ovat yrityksen asiakkaita, mitä 

yritys myy, miten yritys valmistaa tarjoomansa ja mikä tekee yrityksen toiminnasta kannatta-

vaa (Gassmann, Frankenberger & Csik 2014, 7). Jotta yrityksissä saataisiin aikaan rakentavaa 

keskustelua liiketoimintamalleista ja niiden kehittämisestä, täytyy jokaisen puhujan puhua 

samasta asiasta. Tästä syystä termin liiketoimintamalli määrittelemiseen on kehitetty yksin-

kertaistettuja ja kattavia määritelmiä, joiden kautta termi on helpompi hahmottaa. Koska 

opinnäytetyöni aiheena on liiketoimintamallien innovointi, valitsin kirjassa The Business Model 

Navigator: 55 Models That Will Revolutionize Your Business esitellyn yksinkertaistetun, liike-

toimintamallien innovointiin sopivan mallin. Malli koostuu neljästä ulottuvuudesta, jotka esi-

tetään niin sanotun taikakolmion avulla (Gassmann ym. 2014, 6-7). 

 

Kuvio 2: Liiketoimintamallin kuvaus ”taikakolmion” avulla. (Gassmann ym. 2014, 7) 

 

Ulottuvuuksia on neljä: Asiakasulottuvuus (kuka?) tarkoittaa yrityksen asiakassegmenttejä. 

Asiakassegmentillä tarkoitetaan prosessia, jossa yritys jaottelee asiakkaita ryhmiin esimerkiksi 

iän, sukupuolen, siviilisäädyn tai sijainnin perusteella. Jaottelua tehdään, jotta yritys saisi 

mahdolliset markkinointitoimenpiteensä mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti kohdistettua 

kullekin ryhmälle. Arvolupaus (mitä?) määrittelee yrityksen tuotteet ja palvelut, sekä sen, 

millä tavalla yritys vastaa asiakkaidensa tarpeisiin. Arvoketjulla (miten?) tarkoitetaan proses-

seja ja toimintoja, joilla yritys toteuttaa arvolupaustaan. Ansaintamekanismi (miksi?) sisältää 

muun muassa kulurakenteen ja tulovirrat sekä selventää, millä tavalla yritys tuottaa arvoa 

omistajilleen. Taikakolmiomalli yksinkertaistaa liiketoimintamallin helpommin käsiteltävään 

muotoon. Malli korostaa asiakassegmenttien tuntemisen tärkeyttä ja asiakkaat nähdäänkin lii-

ketoimintamallien ytimessä. (Shopify 2018; Gassmann ym. 2014, 7.) 
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2.1 Syyt liiketoimintamallien innovointiin 

 

Tieto Oyj:n vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan 72 % pohjoismaisten yritysten johtohen-

kilöistä uskoo yritystensä nykyisten liiketoimintamallien vanhentuvan seuraavan viiden vuoden 

aikana. Liiketoimintamallien elinkaaret lyhenevät jatkuvasti ja lyhyimmät elinkaaret löytyvät 

media-alalta, jossa liiketoimintamallin oletettu elinkaari on vain hieman yli kolme vuotta. Sa-

malla 82 % pohjoismaisten yritysten johtohenkilöistä uskoo yritystensä arvoketjujen muuttu-

van ratkaisevasti seuraavien vuosien aikana. (Tieto Future Perspectives 2017, 15-16.) 

 

 

Kuvio 3: Liiketoimintamallien elinkaaret lyhenevät. (Tieto Future Perspectives 2017, 15) 

 

Liiketoimintamallien innovoinnilla on vaikutusta myös yritysten tuotto-odotuksiin: Boston Con-

sulting Groupin teettämän tutkimuksen mukaan liiketoimintamallien innovoijat ovat viiden 

vuoden aikavälillä kuusi prosenttia tuottoisampia kuin yritykset, jotka keskittyvät vain tuot-

teiden ja prosessien innovoimiseen. Lisäksi tutkimuksessa todettiin 14 maailman 25 innovatii-

visimmasta yhtiöstä olevan liiketoimintamallien innovoijia. Nämä tulokset ovat yhteneviä 

IBM:n vuonna 2012 tekemän tutkimuksen kanssa, jonka mukaan toimialalla keskimääräistä pa-

remmin pärjäävät yritykset innovoivat liiketoimintamallejaan kaksi kertaa useammin kuin ali-

suoriutujat. (Gassmann ym. 2014, 5.) 

 

Liiketoimintamallien innovoiminen koetaan kuitenkin monimutkaisempana kuin perinteinen 

tuotteiden tai palveluiden innovointi ja se heijastuu yritysten aktiivisuuteen liiketoimintamal-

lien innovoinnissa: Boston Consulting Group haastatteli vuonna 2014 oman määritelmänsä mu-

kaan innovatiivisimmista yrityksistä 1500 ylintä johtohenkilöä, joista 94 % ilmoitti yrityksensä 
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toteuttavan liiketoimintamallien innovointia jollain tasolla, mutta vain 27 % kertoi organisaa-

tionsa aktiivisesti tavoittelevan liiketoimintamallien innovointia. (Boston Consulting Group 

2014.) 

 

Liiketoimintamallien innovoijien saavuttamat edut ovat kestäviä myös pitkällä aikavälillä. Esi-

merkiksi lainsäädännölliset ja teknologiset muutokset voivat johtaa vakiintuneiden toiminta-

mallien muutokseen, jolloin liiketoimintamalliaan innovoivalla yrityksellä on paremmat mah-

dollisuudet selviytyä. Lisäksi laskusuhdanteissa pärjäävät usein hyvin yritykset, jotka käyttä-

vät kriisitilannetta hyödykseen löytääkseen uusia tapoja järjestää liiketoimintansa ― toisin 

kuin yritykset, jotka turvautuvat vain taloudellisiin ja operatiivisiin ratkaisuihin vähentääk-

seen tappioitaan. (Boston Consulting Group 2009.) 

 

Yritykset investoivat innovaatioihin paljon rahaa, mutta suurin osa investoinneista käytetään 

muuhun kuin liiketoimintamallien kehittämiseen. American Management Innovation Asso-

ciation arvioi vuonna 2008 julkaisemassaan raportissa, että vain 10 % maailman innovaatioin-

vestoinneista kohdistuu uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Menestyvien suomalaisten 

yritysten kanssa tehdyt haastattelut antavat samansuuntaisia tuloksia. Suomalaisten yritysten 

menestys on aiemmin perustunut korkeaan teknologiaan ja hyviin teknisiin ratkaisuihin, mutta 

nämä strategiat alkavat vanhentua. Ylivertaisen teknologian kehittäminen on nykypäivänä kal-

lista, mutta sen kopioiminen halpaa. Lisäksi teknologia on useamman kilpailijan saavutetta-

vissa ja nopeasti, joten kilpailu on merkittävästi aiempaa kovempaa. Globalisaation myötä 

tutkimus ja kehittäminen siirtyvät yhä enemmän ulkomaille, jolloin myös tekniset innovaatiot 

siirtyvät ulkomaille. Tähän vastatakseen suomalaisten yritysten tulee olla aktiivisia liiketoi-

mintamallien kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvien innovaatioiden kanssa. Suomessa 

vuonna 2006 tehdyistä investoinneista tutkimukseen ja kehitykseen vain 56 % päätyi Suomeen 

ja vuonna 2011 vain 46 %. (VTT Innovaatioympäristö tänään ja huomenna 1/2006; Sjöholm 

2010, 14-17.)  

 

Digitaaliset innovaatiot ovat tärkeä osa liiketoimintamallien innovointia. Yritykset, jotka eivät 

panosta digitaaliseen suunnitteluun, kuten mobiiliratkaisuihin, teknologia-alustoihin ja big da-

taan, ovat vaarassa pudota kokonaan markkinoilta. Lyhyemmällä aikavälillä digitaaliseen 

suunnitteluun panostavat yritykset ovat pienemmässä riskissä jäädä kilpailussa jälkeen. (Bos-

ton Consulting Group 2018.)  

 

Ongelmiakin digitalisaatiossa tosin on; organisaatiot ovat digitaalisten palveluiden myötä 

ajautuneet yhä kauemmas asiakkaistaan. Digitaalisuus voi hämärtää kuvan asiakkaista ja siitä, 

mitä tarpeita asiakkailla on. Haasteita asiakkaiden ongelmien ja tarpeiden selvittämisessä 

syntyy erityisesti silloin, kun ohjelmistojen kehittäjät eivät ajattele asiakkaiden kanssa sa-

malla tasolla eikä heidän välillään synny kommunikaatiota. (Itewiki 2018.) 
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Boston Consulting Groupin ja MIT Sloanin vuonna 2013 tekemän tutkimuksen mukaan liiketoi-

mintamallien innovointi on myöskin yksi tärkeimmistä ajureista onnistuneille vastuullisuuteen 

liittyville innovaatioille. Yli 60 % yrityksistä, jotka hyödynsivät vastuullisuuteen liittyviä inno-

vaatiota, ilmoittivat tuottojensa kasvaneen. Vastuullisuuteen liittyvien aktiviteettien hyödyl-

lisyys yrityksille taloudellisessa mielessä on siis suoraan verrannollista siihen, innovoiko yritys 

liiketoimintamallejaan.  

 

Kuvio 4: liiketoimintamallien innovointi ja vastuullisuuteen liittyvät toiminnot.  

(MIT Sloan Management Review 2017) 

 

Tieto Oyj on raportissaan Future Perspectives määritellyt teknologioita, joilla on potentiaalia 

kasvaa merkittäviksi vaikuttajiksi yhteiskunnassa ja teollisuudessa. Näitä ovat muun muassa 

digitaalinen terveydenhuolto, maksujärjestelmät, julkiset palvelut ja toimitusketjut, pitkälle 

automatisoidut tehtaat, tarvittaessa asiakkaan tarpeeseen valmistetut tuotteet, virtuaalito-

dellisuus sekä netti- ja kivijalkakauppojen saumaton yhteistyö. (Tieto 2017, 18-19.) 

 

Liiketoimintamallien innovoinnista on siis hyötyä sekä yrityksen tuottojen että kilpailukyvyn 

säilyttämisen näkökulmasta. Lisäksi liiketoimintamallien innovointi mahdollistaa uusia inno-

vaatioita ja sitä kautta kestävää kehitystä. Tuotteet ja prosessit säilyttävät merkityksensä, 

mutta eivät enää määritä yrityksen kohtaloa. Nykyajan kilpailussa erottuakseen yritykset yhä 

enenevissä määrin ovat riippuvaisia kyvystä laittaa innovatiiviset liiketoimintamallinsa käytän-

töön. Pitkän aikavälin menestystä voi saavuttaa vain oman toiminnan jatkuvalla kehittämi-

sellä. (Gassmann ym. 2014, 5.) 
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2.2 Keinot liiketoimintamallien innovointiin 

 

Business Model Navigator -kirjassa on esitelty 55 liiketoimintamallia, joita yhdistelemällä lii-

ketoimintamalleja voidaan innovoida. Liiketoimintamallin innovointi vaatii vähintään kahden 

ulottuvuuden (arvoketju, asiakkaat, ansaintamekanismi ja arvolupaus) muokkaamista. Alla 

oleva kuvio havainnollistaa liiketoimintamallien innovointia Business Model Navigatorin avulla. 

 

 

Kuvio 5: Liiketoimintamallien innovointi Business Model Navigatorin avulla.  

(Gassmann ym. 2014, 21) 

 

Ennen uuden liiketoimintamallin kehittämistä on järkevää määritellä lähtökohta ja tavoitteet. 

Oman liiketoiminnan, siihen vaikuttavien tekijöiden ja nykyisen liiketoimintamallin tarkka 

tuntemus on tärkeää, jotta lähtökohdat pystytään tarkasti määrittelemään. Tavoitteena pi-

täisi olla saavuttaa tarpeeksi tietoa, jotta liiketoimintamallin toiminta kokonaisuutena ja toi-

mialan logiikka selkeytyvät. Analysointia tulisi tehdä sellaisella tarkkuudella, että kriittiset 

tekijät huomioidaan, mutta samalla pysytellen poissa liian yksityiskohtaisesta tiedosta (esi-

merkiksi yrityksen päivittäisiin pikkuongelmiin takertuminen). (Gassmann ym. 2014, 15-16.) 

 

Business Model Navigator -teoksen (Gassmann ym. 2014, 7) mukaan liiketoimintamallia voi-

daan kuvailla neljästä ulottuvuudesta: mitä, miksi, miten ja kuka. Asiakasnäkökulmassa 

(kuka?) tarkastellaan sitä, ketkä ovat yrityksen pääasiallisia ja tärkeimpiä asiakkaita (asiakas-

segmenttejä); minkälaisia suhteita asiakkaat odottavat ja miten niitä ylläpidetään; ketä 

muita tulee ottaa huomioon; mitä jakelukanavia asiakkaiden palvelemiseen käytetään; kohte-
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levatko yrityksen eri osastot asiakassegmenttejä samalla tavalla ja ketkä vaikuttavat asiakkai-

siin taustalla. Arvolupauksen (mitä?) näkökulmasta pohditaan sitä, mitä asiakkaiden ongelmia 

yritys ratkaisee ja mihin tarpeisiin se vastaa; millä tuotteilla ja palveluilla asiakkaiden tarpei-

siin vastataan; mikä on asiakkaan kokema arvo tai hyöty ja miten se saatetaan asiakkaan tie-

toon; millä tavalla yrityksen tarjooma eroaa kilpailijoista; mitä vaihtoehtoja asiakkaalla on ja 

kohtaako yrityksen nykyinen liiketoimintamalli asiakkaidensa tarpeet kokonaisvaltaisesti. 

(Gassmann ym. 2014, 6, 28-29.) 

 

Arvoketjun (miten?) näkökulmasta tarkastellaan yrityksen tarjooman ja arvolupauksen taus-

talla olevia avainresursseja (esimerkiksi työntekijät, taloudelliset resurssit ja immateriaalioi-

keudet); yrityksen tarvitsemia kompetensseja ja avainaktiviteetteja; sitä, ottaako yrityksen 

arvoketju ydinkompetenssit täysin käyttöön; yrityksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja 

heidän suhdettaan yritykseen sekä näiden kumppanien kanssa tehdyn yhteistyön hyötyjä. Li-

säksi tarkastellaan yrityksen tärkeimpiä toimittajia ja kumppaneita, sekä arvioidaan, mitä 

hyötyä heistä on yritykselle. Ansaintamekanismin (miksi?) näkökulmasta mietitään sitä, miksi 

asiakas maksaa yrityksen tuotteista ja palveluista; mitkä yrityksen pääasialliset tulonlähteet 

ovat; miten yritys luo tuloja ja mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan; mistä yrityksen ku-

lurakenne koostuu sekä mitkä ovat pääasialliset taloudelliset riskit liittyen yrityksen nykyi-

seen liiketoimintamalliin. (Gassmann ym. 2014, 6-7, 29.) 

 

Liiketoimintamallien innovointi vaatii siis ymmärrystä kaikista toimijoista yrityksen ekosystee-

missä. Asiakkaiden, myös potentiaalisten asiakkaiden, tarpeet ovat oleellinen lähde ideoille 

liiketoimintamallien innovointia varten. On myös muita tärkeitä toimijoita, jotka vaikuttavat 

asiakkaiden saamaan lisäarvoon. Näihin kuuluvat muun muassa tavarantoimittajat, jakelijat, 

sekä epäsuorat vaikuttajat, kuten tutkijat ja konsultit. Myös kilpailijoilta voi oppia. Muiden 

alalla toimivien yritysten toimintaa kannattaa tarkkailla ja poimia sieltä hyviä ideoita oman 

liiketoimintamallin kehittämiseen. Oman alan toimijoiden läpikotainen tuntemus ei vielä 

riitä, vaan yrityksen täytyy huomioida myös liiketoimintamalleihin vaikuttavat muutosajurit, 

esimerkiksi uudet teknologiat, lainsäädännön muutokset ja megatrendit. (Gassmann ym. 

2014, 29-40.) 

 

Teknologian kehittyminen on vaikuttanut monien uusien liiketoimintamallien mahdollistumi-

seen. Teknologian kehityksen mukana pysyttelevillä yrityksillä on suuremmat mahdollisuudet 

luoda uusia tuottoisia liiketoimintamalleja, mutta myös suojautua niihin liittyviltä riskeiltä. 

Teknologioiden ja megatrendien kehitystä on seurattava jatkuvasti, koska ne voivat muuttaa 

toimialoja radikaalisti ja nopeasti. 

 

Ekosysteemin analysoiminen tuo yleensä esille mahdollisuuksia liiketoimintamallien innovoin-

tiin. Näiden löydösten hyödyntäminen uuden liiketoimintamallin kehittämisessä on kuitenkin 
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haasteellista ja siihen tarvitaan järjestelmällistä otetta. Tavoitteena on löytää tapoja rikkoa 

toimialan logiikkaa ja luoda oman yrityksen toimintaan sopivia, innovatiivisia ratkaisuja. Busi-

ness Navigator -kirjan tekijöiden mukaan 90 % liiketoimintamallien innovoinnista on 55:n ole-

massa olevan liiketoimintamallin yhdistelemistä uusin tavoin. (Gassmann ym. 2014, 41-42.)  

Business Model Navigator -kirja esittelee kaksi tapaa yhdistellä liiketoimintamalleja, käyttäen 

joko samankaltaisuus- tai vastakkainasetteluperiaatetta. Näitä periaatteita voidaan hyödyn-

tää samanaikaisesti ja molemmissa on omat vahvuutensa. 

 

 

Kuvio 6: Business Model Navigatorin samankaltaisuus- ja vastakkainasetteluperiaatteet  

(Gassmann ym. 2014, 21) 

 

Samankaltaisuusperiaatetta sovellettaessa aloitetaan innovointi liiketoimintamalleista, jotka 

ovat lähimpänä nykyistä liiketoimintamallia ja siirrytään niistä vaiheittain yhä vähemmän sa-

mankaltaisiin malleihin (kauemmas toimialan nykyisestä logiikasta). Tarkoitus on löytää ide-

oita, jotka vastaavat aiemmin löydettyihin ongelmakohtiin tai ovat muuten hyödyllisiä yrityk-

sen liiketoiminnassa ja ottaa niitä käyttöön. Samankaltaisuusperiaate on suunniteltu siten, 

että sen avulla todennäköisesti päästään vähemmän radikaaleihin tuloksiin liiketoimintamal-

leja innovoidessa kuin vastakkainasetteluperiaatetta käytettäessä. (Gassmann ym. 2014, 43-

44.) 

 

Vastakkainasetteluperiaatteen soveltamisen lähtökohta on ääripäiden vertaileminen keske-

nään. Nykyistä liiketoimintamallia vertaillaan skenaarioihin toimialoilta, jotka eivät liity yri-

tyksen toimialaan mitenkään. Vertailun kautta tutkitaan näiden ääritapausten potentiaalia 

nykyisen liiketoimintamallin muokkaamisessa. Edetään siis vaiheittain toimialan nykyisen lo-

giikan ulkopuolelta sitä lähemmäs. Koska yrityksen nykyisen tilanteen ja vertailukohteiden 

erot ovat niin suuria, syntyy mahdollisuuksia uudenlaisten alueiden innovointiin. Lisäksi vas-

takkainasetteluperiaatteen soveltaminen voi auttaa tilanteissa, joissa yritys on havainnut lii-

ketoimintaansa liittyviä ongelmia taloudellisten lukujen kautta, muttei ole täysin varma siitä, 

mistä ongelmat aiheutuvat. (Gassmann ym. 2014, 45-47.) 

 

Kun potentiaalisia ideoita on löydetty tarpeeksi, täytyy suorittaa parhaiden ideoiden valinta. 

Valintaprosessin apuna voidaan käyttää esimerkiksi niin sanottua NABC-menetelmää (need, 

approach, benefits and competition). NABC-menetelmä vastaa neljään kysymykseen: mitä asi-



 15 
 

 

oita asiakkaat ja markkina tarvitsevat (need); mikä on uniikki lähestymistapasi aiheeseen (ap-

proach); mitä käyttäjä tästä tarkalleen ottaen hyötyy (benefits); miten nämä edut eroavat 

kilpailijoiden ratkaisuista (competition). Saadut ideat kasataan ryppäiksi teemoittain ja jokai-

sesta ryppäästä valitaan idea, josta tehdään lyhyt myyntipuhe. Myyntipuheen perusteella an-

netaan palautetta. Lopulta ideasta löydettyjen vikojen tai haasteiden korjaamiseksi idea 

suunnitellaan uudelleen NABC-menetelmää käyttäen. Kiertoa toistetaan, kunnes viat ja epä-

kohdat on korjattu ja idea voidaan laittaa käytäntöön. (Gassmann ym. 2014, 51-53.) 

 

Sisäinen johdonmukaisuus voidaan määritellä tasapainona liiketoimintamallin neljän ulottu-

vuuden välillä. Yrityksen arvoketjun, arvolupauksen, ansaintamekanismin ja asiakassegment-

tien tarkka tuntemus ja niiden yhteensopivuus tekevät yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta 

vaikeasti kopioitavan ja yrityksen kilpailukykyä kohottavan. Ulkoinen johdonmukaisuus viittaa 

yrityksen uuden liiketoimintamallin ja yrityksen toimintaympäristön yhteensopivuuteen. Se 

vastaa kysymyksiin siitä, kuinka hyvin uusi liiketoimintamalli tyydyttää sidosryhmiensä tar-

peita ja miten hyvin yritys on valmistautunut vastaamaan vallitseviin trendeihin ja kilpailuun. 

Toimintaympäristön tarkkailu on jatkuva prosessi, koska toimintaympäristö kehittyy jatku-

vasti. (Gassmann ym. 2014, 53-54.) 

 

Alkuvaihe, ideointi ja integrointi muodostavat Business Model Navigatorin suunnitteluosion. 

Sen jälkeen tulee toteutusosio, joka on todennäköisesti haastavin vaihe liiketoimintamallien 

innovoinnissa. Siihen liittyy muun muassa uusien sopimusten neuvotteleminen yhteistyökump-

paneiden kanssa, uusien myyntikanavien luominen ja go-to-market -strategian määrittelemi-

nen. Riskien minimoimiseksi toteuttamisvaihe kannattaa tehdä askel askeleelta eikä kerta-

rysäyksenä. (Gassmann ym. 2014, 57-58.) 

 

 

Kuvio 7: Business Model Navigatorin toteutusosio. (Gassmann ym. 2014, 59) 

 

Suunnitteluvaihetta seuraa prototyypin tekeminen, jossa ideoista tehdään fyysisiä prototyyp-

pejä, joita testataan käytännössä. Prototyypin tekeminen on nopea ja halpa keino testata 
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ideoita niiden vahvuuksien ja heikkouksien selvittämiseksi. Liiketoimintamallin prototyyppi 

voi olla esimerkiksi pilottiprojekti pienille markkinoille. Iteraatioprosessi on tärkeä, jotta alun 

perin karkeista prototyypeistä muodostuu lopulta hienostuneempia prototyyppejä. (Gassmann 

ym. 2014, 59.) 

 

Testaamalla prototyyppejä selviää, mitkä osiot uudesta liiketoimintamallista toimivat ja 

mitkä eivät. Testauksen apuna on hyvä käyttää sidosryhmiä yrityksen sisältä ja ulkopuolelta, 

sekä esimerkiksi potentiaalisia asiakkaita. Saatu palaute hyödynnetään seuraavassa prototyyp-

pikierroksessa ja kierrosta jatketaan, kunnes lopputulokseen ollaan tyytyväisiä. (Gassmann 

ym. 2014, 60.) 

 

2.3 Liiketoimintamallien innovointi tilojen näkökulmasta 

 

Valtiovarainministeriön julkaisema ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2020 sisältää pohdin-

taa tulevaisuuden työympäristöistä myös yksityisen sektorin yritysten näkökulmasta:  

”Uusi työympäristö tukee muuttuvia toimintatapoja, kuten monipaikkaista työtä ja sähköisiä 

työtapoja. Työpaikka ei ole enää vain fyysinen vaan myös virtuaalinen tila, jossa organisaa-

tioiden rajat madaltuvat. Osaamisen ja yhteisöllisen tiedon jakamiseksi työympäristö edistää 

eri tehtävissä olevien ihmisten kohtaamista ja yhdessä tekemistä. Uudet työnteon tavat ja 

modernit työympäristöt mahdollistavat työelämän ja oman elämän joustavan yhteensovitta-

misen, mutta vaativat yhteiset pelisäännöt. Resurssit ovat työtavan mukaisessa tehokkaassa 

käytössä. Esimerkiksi liikkuvaan työhön sopiviin laitteisiin panostaminen mahdollistaa tehok-

kaammat fyysiset tilat.” (Valtiovarainministeriö 2014, kappale 6.) 

 

Työympäristöt muuttuvat jatkuvasti joustavammiksi. Yksi syy tähän on etätöiden jatkuva li-

sääntyminen: ”Etätyö on saavuttanut laajaa suosiota ja sen lisääntyminen tuntuu olevan sel-

keä trendi, jota tietoteknologian kehittyvät sovellukset vahvistavat. Etätyön lisääntyminen 

otetaan huomioon jo uusien työtilojen suunnittelussa. Yksilöllisiä työtiloja tarvitaan vähem-

män. Etätyönä voidaan tehdä suunnittelutöitä, asiakaspalvelutehtäviä, laitteiden toimivuuden 

seurantaa sekä erilaisia päivystystehtäviä. Erityisesti asiakaspalvelutehtävissä on havaittavissa 

etätyön lisääntymistä.” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016.) 

 

Joustavammat tilat mahdollistavat myös entistä paremmin jakamistalouden hyödyntämisen 

liiketoiminnassa. Jakamistalous on jatkuvasti kasvava liike, josta voivat merkittävästi hyötyä 

myös tietotyöläiset. Markkinat siirtyvät kohti kestävämpää kehitystä ja turhaa kulutusta pyri-

tään vähentämään. Toimitilojen tai kalliiden laitteiden omistaminen ei ole kaikille yrityksille 

järkevää, koska niihin liittyy suuria kuluja. Tämä kehitys on saanut yhä useammat yritykset 

jakamaan kalliita laitteita ja ylimääräistä työvoimaa. (MIT Sloan Management Review 2015.) 
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Jakamistalous, esimerkiksi tehokkaammat tilaratkaisut, mahdollistavat uusia keinoja inno-

voida liiketoimintamalleilla ja järjestellä liiketoimintaa tuottavammin. Myös asiakkaiden käyt-

tämät tilat muuttuvat; pop-up myymälät ja itsepalvelukassat ovat alkaneet yleistyä myös Suo-

messa. 

 

2.4 Case-esimerkit 

 

Tässä kappaleessa esitellään case-esimerkkien avulla yrityksiä, jotka ovat menestyksekkäästi 

innovoineet liiketoimintamallejaan ja joiden liiketoimintamalli-innovaatiot ovat merkittävästi 

vaikuttaneet yrityksen asiakkaiden käytössä oleviin tiloihin.  Valitsin case-esimerkkiyrityksiksi 

Amazonin, Verkkokauppa.comin, Senaatti-kiinteistöt sekä Tieto Empathic Buildingin. Amazon 

tunnetaan verkkokaupan edelläkävijänä ja on liikevaihdoltaan yksi maailman suurimpia yrityk-

siä. Senaatti-kiinteistöjen Hupi valikoitui tähän opinnäytetyöhön tutustuttuani siihen pääai-

neopintojeni kautta. Tieto Empathic Buildingista kiinnostuin tämän opinnäytetyön haastatte-

lujen kautta. Verkkokauppa.comin valitsin siitä syystä, että se on jo pitkän aikaa ollut muun 

muassa elektroniikan vähittäiskaupan edelläkävijä Suomessa ja on onnistunut pysymään kil-

pailussa mukana kovasta kilpailusta huolimatta. 

 

2.4.1 Amazon Go 

 

Amazon on lanseerannut Yhdysvalloissa ruokakaupan, Amazon Go:n, jossa ei ole ollenkaan 

kassahenkilöitä tai jonottamista. Asiakaspalvelijoita kaupoista kuitenkin löytyy. Ostaminen 

tapahtuu yksinkertaisesti niin, että asiakas valitsee haluamansa tuotteet kaupan hyllyiltä ja 

kaupan järjestelmä tunnistaa automaattisesti, mitä tuotteita asiakas on ottanut. Valittuaan 

haluamansa tuotteet asiakas voi yksinkertaisesti kävellä ulos kaupasta; maksu tapahtuu auto-

maattisesti asiakkaan Amazon-tililtä. Tällä hetkellä kauppoja on neljä. (Amazon 2018.) 

 

2.4.2 Verkkokauppa.com 

 

Verkkokauppa.com on hyvä esimerkki suomalaisesta yrityksestä, joka aktiivisesti innovoi liike-

toimintamalliaan. Toimivien verkkosivujen lisäksi yrityksen kivijalkaliike Jätkäsaaressa yhdis-

telee monia liiketoimintamalleja yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka luo asiakkaalle 

selvää lisäarvoa kilpailijoihin nähden. Tilankäytössä on otettu huomioon asiakkaiden erilaiset 

tarpeet ja niihin pystytään vastaamaan tehokkaasti. Kivijalkaliikkeessä on mahdollisuus selata 

tietokoneella yrityksen nettisivuja ja löytää tuotteita sitä kautta. Lisäksi suuren kivijalkaliik-

keen yhteydessä on pienempi, 24 tuntia vuorokaudessa auki oleva kioski, josta Verkko-

kauppa.comin tuotteita voi noutaa kellon ympäri.  
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Tilat joustavat myös muuhun kuin pelkkään vähittäiskauppaan: Verkkokauppa.comin tiloissa 

on järjestetty muun muassa Outlet-huutokauppoja ja erilaisia tempauksia, kuten tenavatem-

paus, jossa myymälässä kisattiin Disneyn Autot -autoradalla. Erilaisten tapahtumien järjestä-

minen myymälän tiloissa toimii myös markkinointikikkana. Asiakkaille on tarjolla tiloja myös 

oleskeluun (muun muassa museo, hävittäjä katolla). 

 

Verkkokauppa.com yhdistelee ainakin seitsemää Business Model Navigator -kirjassa (Gassmann 

ym. 2014, 81-334) määriteltyä liiketoimintamallia: Add-on -mallia hyödynnetään erilaisten 

asennuspalvelujen, muun muassa tietokoneiden kasauksen, ohjelmistojen asennuksen ja huol-

topalvelujen kautta. Auction -mallia käytetään outlet-huutokaupan muodossa. Cross-selling -

malli mahdollistaa sen, että jonotukseen käytettävät tilat on otettu tehokkaasti käyttöön si-

joittamalla karkkeja ja virvoitusjuomia jonotusalueelle. Lisäksi Verkkokauppa.com tarjoaa 

tuotteita noin 25:stä tuotekategoriasta, joiden määrä kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä tuote-

kategoriat vaihtelevat leluista lemmikkieläintarvikkeisiin ja grillauksesta tietokoneisiin. Expe-

rience-selling -mallia on hyödynnetty esimerkiksi sijoittamalla traktori keskelle elektroniikka-

tarvikkeiden myyntiin tarkoitettua osastoa ja hävittäjä kauppakeskuksen katolle. Nämä ele-

mentit tekevät Verkkokauppa.comissa asioinnista tietynlaista kokemusmatkailua, jonka ta-

voitteena on saada aikaan enemmän myyntiä ja saada asiakkaat kiintymään kokemuselement-

teihin, jolloin asiakkaat todennäköisemmin palaavat ostoksille samaan paikkaan. (Gassmann 

ym. 2014, 81-334; Verkkokauppa.com 2017.) 

 

Long Tail -mallia käytetään myymällä niche-tuotteita muiden tuotteiden seassa. Tämä saa yri-

tyksen myymälän tuntumaan erilaiselta kilpailijoihin verrattuna. Asiakkaille on tarjolla laaja 

tuotevalikoima, joka parantaa heidän mahdollisuuksiaan löytää tarvitsemansa tai haluamansa 

tuotteet. Verkkokauppa.com hyödyntää Solution Provider -mallia tarjoamalla kaiken tarvitta-

van esimerkiksi elektroniikka-alalta sisältäen palvelut. Toisin sanoen asiakkaiden moninaisille 

tarpeille löytyy ratkaisu yhdestä paikasta. Esimerkiksi tietokoneiden ostajille on saatavilla 

asennuspalvelut ja huoltopalvelut. Supermarket -mallia käytetään siten, että laaja valikoima 

tuotteita tyydyttää useimpien asiakkaiden tarpeet. Tuotekategorioita on tällä hetkellä 25 ja 

niitä tulee jatkuvasti lisää. Asiakas saa kaiken tarvitsemansa saman katon alta. (Gassmann 

ym. 2014, 81-334; Verkkokauppa.com 2017.) 
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2.4.3 Tieto Empathic Building 

 

 

Tieto Empathic Building on Tieto Oyj:n kehittämä digitaalinen palvelu, jonka tavoitteena on 

työhyvinvoinnin, työntekijöiden suorituskyvyn ja työntekijöiden välisen yhteistyön parantami-

nen. Lisäksi palvelua käyttävät yritykset voivat sen avulla tehostaa innovointiprosessiaan ja 

minimoida tai poistaa aikaa vieviä ja tuottamattomia hallinnollisia ja kommunikaatioon liitty-

viä tehtäviä. Palveluun kuuluu asiakkaiden toimitiloihin asennettavat sensorit ja sovellus nii-

den tuottaman datan hyödyntämiseen. Sovelluksen avulla voidaan tarkastella muun muassa 

kunkin työntekijän liikkeitä toimitilojen sisällä ja tilojen käyttöä. Visualisointi työtiloista ja 

niissä olevista henkilöistä helpottaa työntekijöitä valitsemaan missä tiloissa ja kenen kanssa 

he työskentelevät. Lisäksi sovelluksen avulla työntekijä voi halutessaan valita työtilansa vaik-

kapa ilmanlaadun tai sopivien melutasojen perusteella. Tiloihin liittyvää palautetta voi antaa 

reaaliajassa ja kohdistaa sen tiettyyn tilaan. (Tieto 2018.) 

 

2.4.4 Senaatti-kiinteistöjen Hupi 

 

Senaatti-kiinteistöjen omistama valtionhallinnon työntekijöille tarkoitettu Hupi on joustava 

palvelu- ja työympäristö, joka tukee nykyaikaisia työtapoja. Sen tavoitteena on toimia jousta-

vana tilaresurssina, edistää yhteistyötä valtionhallinnon toimijoiden välillä ja kehittää uuden-

laisia työtapoja. Tällä hetkellä Hupi-tiloja on kaksi, Helsingissä ja Oulussa. Ne sisältävät moni-

muotoisia työtiloja, jotka soveltuvat työntekijöiden kohtaamisiin ja työntekoon. Säästöjä syn-

tyy, kun satunnaisesti muualta saapuville työntekijöille ei tarvitse varata työtiloja eri virasto-

jen omiin tiloihin. (Senaatti-kiinteistöt 2018.) 

 

3 Oman tutkimuksen toteutus 

 

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on Differo Oy:n määrittelemä tutkimusongelma, eli pää-

tutkimuskysymys: ”miten ja miksi yritykset hyödyntävät liiketoimintamallien innovointia?”. 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen. Tässä opinnäytetyössä on hyödynnetty myös 

”… Tiedolla oli tavotteena et me muutetaan ih-
misten tapaa tehdä työtä siit perinteisestä, sii-
lomaisesta, hierarkisesta työstä sellaseen va-
paampaan, verkostomaisempaan toimintata-

paan ja yhteistyötä tekevään toimintatapaan.” 
– Reetta Ruusunen, Tieto Empathic Building 
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muiden opiskelijoiden litteroimia haastatteluja. Tutkimuksen kulku on selvitetty tarkemmin 

alaluvussa 3.3.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa mitataan asioita, joita ei voi yksinkertaisella tavalla mitata mää-

rällisesti. Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. Koska 

laadullisen tutkimuksen tuloksena saadaan vain ehdollisia selityksiä johonkin paikkaan ja ai-

kaan rajoittuen, ei laadullinen tutkimus voi olla perinteisessä mielessä objektiivista. Laadulli-

sessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin toden-

taa jo olemassa olevia väitteitä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 152.) 

 

3.1 Aineistonhankintamenetelmät 

 

Aineistonhankintamenetelminä on käytetty puolistrukturoituja teemahaastatteluja ja havain-

nointia. Aineistonhankintamenetelmät olivat tässä opinnäytetyössä ennalta määriteltyjä. Koin 

aineistonhankintamenetelmät tähän opinnäytetyöhön sopiviksi. 

 

Teemahaastattelu on ”eräänlainen keskustelu, joka tosin tapahtuu tutkijan aloitteesta ja 

usein tutkijan ehdoilla, mutta jossa tutkija pyrkii vuorovaikutuksessa saamaan selville haasta-

teltavilta häntä kiinnostavat asiat, tai ainakin ne, jotka kuuluvat tutkimuksen aihepiiriin.” ---

”Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, teema-alueet, on etukäteen määrätty. Mene-

telmästä puuttuu kuitenkin strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto 

ja järjestys. Haastattelija varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään 

haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toi-

seen. Haastattelijalla on jokin tukilista käsiteltävistä asioista, ei valmiita kysymyksiä.” Puo-

listrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, mutta haastateltava saa vas-

tata omin sanoin, eikä valmiita vastausvaihtoehtoja ole. (Aaltola & Valli 2001, 24-27.)  

 

Tutkimusmenetelmänä havainnointi tukee hyvin teemahaastatteluja. Havainnoinnin avulla 

voidaan saada välitöntä tietoa yritysten toiminnasta ja käyttäytymisestä sekä siitä, toimivatko 

ihmiset niin kuin sanovat toimivansa. Havainnoinnilla voi toisin sanoen välttää keinotekoisuu-

den, joka on muiden tutkimusmenetelmien rasitteena. (Hirsjärvi ym. 2005, 201-202.) 

 

3.2 Laadullisen tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksella pyritään saavuttamaan ei-sattumanvaraisia (reliaabeleja) ja päteviä (valideja) 

tuloksia. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan kohentaa tarkalla selostuksella tut-

kimuksen toteuttamisesta. Siihen liittyy mahdollisimman tarkka ja totuudenmukainen selon-

teko aineiston tuottamisen olosuhteista. Perustelut aineiston erilaiselle luokittelemiselle tu-
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lisi selvittää lukijalle, kuten myöskin se, mistä luokittelut ovat syntyneet. Päätelmien tekemi-

sen perusteet tulisi myös selvittää lukijalle. Tähän auttavat esimerkiksi suorat sitaatit haas-

tatteluista. Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa käyttämällä useampia kuin 

yhtä tutkimusmenetelmää. (Hirsjärvi ym. 2005, 216-218.) 

 

Tämän opinnäytetyön luotettavuuden parantamiseksi haastattelujen ajankohta, paikka ja 

kesto sekä muutamien haastateltavien nimet on kerrottu. Haastattelujen ja havainnoinnin 

kautta tehtyjä päätelmiä perustellaan liittämällä ne teoriapohjaan. Lisäksi haastatteluista on 

käytetty suoria sitaatteja ja havainnointia tukemaan on otettu valokuvia. 

 

3.3 Tutkimuksen kulku 

 

Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin heinäkuussa 2018 tutustumalla ensin aiheeseen liittyvään 

kirjallisuuteen, rakentamalla opinnäytetyön teoriaosio ja päättämällä aineistonhankintamene-

telmät. Tämän jälkeen sovittiin haastattelut kymmenen eri henkilön kanssa kahdeksasta eri 

yrityksestä. Haastattelut toteutettiin elo- ja syyskuussa 2018 ja niiden ohessa tehtiin myös ha-

vainnointia, jota käytettiin tässä opinnäytetyössä toisena tutkimusmenetelmänä. Haastatte-

luissa oli mukana haastateltavan lisäksi yhdestä kolmeen muuta opinnäytetyön tekijää ja 

haastattelut kestivät 45 minuutista 1 tuntiin. Jokainen haastattelu nauhoitettiin äänitiedos-

toksi. Haastateltavilta on kysytty ja saatu luvat haastatteluissa ilmi tulleiden tietojen käyt-

töön osana opinnäytetyötä. Haastattelurunko ja haastattelukysymykset on kuvattu opinnäyte-

työn lopussa, liitteessä 1. Haastattelujen jälkeen haastattelut litteroitiin ja analysoitiin. Lo-

pulta aineistosta tehtiin analysoinnin perusteella johtopäätöksiä. 

 

4 Tutkimustulokset 

 

Opinnäytetyötä varten haastateltiin puolistrukturoituja teemahaastatteluja käyttäen kym-

mentä henkilöä kahdeksasta eri yrityksestä. Haastattelujen tavoitteena tämän opinnäytetyön 

kannalta oli selvittää, miten ja miksi yritykset hyödyntävät liiketoimintamallien innovointia 

tilojen näkökulmasta ja mitä lisäarvoa se luo yrityksen asiakkaille. Haastateltavien yritysten 

liiketoimintamallit liittyivät laitekauppaan, infrastruktuurin rakentamiseen, asiantuntijatyö-

hön, tietoteknisiin palveluihin, koulutuspalveluihin, koulutustuotteiden myyntiin ja koulutuk-

seen liittyvään konsultaatioon, teknologia-alan projekteihin ja sovellusten kehittämiseen, toi-

mitilapalveluihin ja siihen liittyvien laitteiden ja softan myyntiin b2b-asiakkaille, asuntomyyn-

tiin ja toimitilojen vuokraamiseen.  

 

Opinnäytetyötä varten haastattelut litteroitiin ja koodattiin, jonka jälkeen koodatut tekstit 

järjesteltiin teemoittain ja lopulta niistä kiteytettiin lyhyesti esiin nousseita asioita. 
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Teemoja oli seitsemän: liiketoimintamalli käsitteenä, yrityksen nykyinen liiketoimintamalli ja 

sen elinkaari, liiketoimintamallien innovointi, millaisia tiloja yrityksellä on tällä hetkellä työn-

tekijöidensä käytössä, millaisia tiloja haastateltava kokee yrityksensä tarvitsevan, millaisia 

tiloja asiakkaiden käyttöön tarjotaan ja mitä toiveita asiakkailla on tiloihin liittyen. Lisäksi 

tiedusteltiin yritysten fyysisten ja virtuaalisten tilojen suhdetta. 

 

Liiketoimintamallia käsitteenä kuvailtiin monin tavoin ja yhtä konkreettista määritelmää ei 

löytynyt. Tämä onkin yhteneväistä aihetta käsittelevän kirjallisuuden (mm. Gassmann ym. 

2014, 6) kanssa; sanaa liiketoimintamalli käytetään yrityksissä monenlaisissa konteksteissa ja 

sen merkitys tuntuu vaihtelevan riippuen puhujasta. Lähes jokainen haastateltava kuitenkin 

kuvaili liiketoimintamallia laajana ja moniulotteisena käsitteenä. Siihen miellettiin liittyvän 

arvontuottoprosessit, ansaintalogiikat, tapa tehdä rahaa yritykselle sekä sen osakkaille ja si-

dosryhmille, tuotteen tai palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit, asiakasnäkökulma ja se, 

mitä arvoa asiakkaalle tarjotaan. Osa haastateltavista mielsi liiketoimintamallien olevan vah-

vasti yhteydessä yrityksen strategiaan.   

 

Yritysten nykyisistä liiketoimintamalleista ja niiden elinkaarista puhuttaessa keskityttiin kun-

kin haastateltavan omaan tehtävään yrityksessä. Moni haastateltava koki yrityksensä liiketoi-

mintamallin olevan jatkuvassa muutoksessa ja että nykyinen liiketoimintamalli vanhenee 

muutaman vuoden aikana. Tämä tukee teoriaosiossa käsiteltyä, Tieto Oyj:n teettämää Future 

Perspectives -tutkimusta. Haastateltavista varsinkin pienissä, aloittelevissa yrityksissä työs-

kentelevien sekä jatkuvassa muutoksessa olevien toimialojen parissa työskentelevien mielestä 

liiketoimintamallien innovoimisen tulee olla jatkuvaa ja muuttuviin tilanteisiin on pystyttävä 

reagoimaan nopeasti. Suurten organisaatioiden sisällä koettiin muutosten olevan hitaita. Poik-

keuksiakin on: eräs haastateltava mainitsi tietoteknisiä palveluja tarjoavan yrityksensä liike-

toimintamallin säilyneen ennallaan lähes koko sen olemassaolon ajan ja totesi yrityksen inno-

voivan edelleen lähinnä palveluitaan tai tuotteitaan. Toisen, tietoteknisiä palveluja tarjoavan 

yrityksen edustajan mukaan heidän toimintaansa ohjaa tietty hypoteesi, jolloin innovoinnille 

on vähemmän tarvetta. Joka tapauksessa haastateltavat tunnistivat asiakkaiden tarpeiden ke-

hittyvän ja että yrityksillä on tarve vastata näihin kehittyviin tarpeisiin.  

 

Vuorovaikutus yritysten ja niiden sidosryhmien välillä koettiin tärkeänä osana liiketoiminta-

mallien innovointia. Haastateltavat yritykset haluavat siis mahdollistaa aiempaa tehokkaam-

man yhteistyön sidosryhmiensä kanssa ja sidosryhmien osallistamisen omaan liiketoimin-

taansa. Kilpailutuksen todettiin myös vaikuttavan liiketoimintamallien innovointiin, varsinkin 

kun toimitaan suuryritysten ja julkishallinnon kanssa. 
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Haastatteluissa tuli esiin selviä eroja tyytyväisyydessä yritysten nykyisin käytettävissä oleviin 

tiloihin. Tyytyväisyyttä nosta-

vina tekijöinä mainittiin esi-

merkiksi muokattavien tilojen 

olemassaolo, yrityksen omat 

virkistäytymistilat kuten yri-

tyksen omistama mökki, het-

kelliseen rentoutumiseen so-

veltuva hiljainen huone, 

konkreettisesti käsillä teke-

misen mahdollistavat tilat fläppitauluineen ja kosketusnäyttöineen sekä epäformaaliin tiedon-

vaihtoon sopivat tilat kuten yhteinen keittiö. Yritysten työntekijöiden työtilojen läheinen si-

jainti toisiinsa nähden koettiin merkitykselliseksi. Eräs haastateltavista mainitsi tilojen, jotka 

”törmäännyttävät” hyvin ihmisiä, olevan keskeisessä roolissa uuden liiketoiminnan syntymi-

sessä. Haastateltavat arvostivat kunnollista ilmanvaihtoa, alhaisia melutasoja ja mahdolli-

suutta rauhalliseen työntekoon ilman häiriötekijöitä. Virtuaalisten tilojen hyödyntämisen ko-

ettiin parantavan työnteon tehokkuutta merkittävästi.  

 

Huonosti suunnitellut tilat voivat haitata tai merkittävästi hidastaa liiketoimintamallien kehit-

tämistä. Tyytymättömyyttä aiheuttivat tilat, jotka olivat vaikeasti muokattavissa kuten ras-

kailla tai kiinteillä huonekaluilla sisustetut tilat, joissa ei ole siirreltäviä elementtejä. Hanka-

liksi koettiin myös tilat, jotka olivat vaikeasti navigoitavissa ja joissa oli puutteellisesti varas-

totilaa. Haastatteluissa korostui tilojen merkitys työilmapiirille ja tiedon vaihtumiselle sekä 

yrityksen sisällä että yrityksen sidosryhmien ja yrityksen välillä. Avointen tilojen koettiin 

edesauttavan kommunikaatiota ja sokkeloisten, suljettujen tilojen haittaavan sitä. Co-wor-

king -tilojen käyttöä haastateltavat pitivät hyvänä vaihtoehtona.  

Lähes jokainen haastateltava 

keksi myöskin parannuskoh-

teita työntekijöiden tiloihin. 

Tarpeita oli koskien luonnon-

valon saamista, akustiikkaa, il-

manvaihtoa ja sisäilma-asioita; 

turvallisuutta ja siisteyttä 

unohtamatta. Tiloilta toivot-

tiin inspiroivia väri- ja materi-

aalivalintoja ja muunnelta-

vuutta. Haastatteluissa nousi esiin tarve lepohuoneelle, jossa työntekijä voi esimerkiksi lou-

naan jälkeen rentoutua hetken. Edellä mainittujen asioiden lisäksi haastateltavilla oli toiveita 

työhyvinvointia kohentaville tiloille. Osa yrityksistä oli jo ottanut työhyvinvoinnin edistämisen 

” Sillon kun sä lähet miettimään asioita, in-
novoimaan, ideoimaan, niin mikään ei lyö 
vertoja sille, että mihin sä pystyt piirtää 
ihan käsin ja tekemään asioita ja pyyhki-
mään niitä pois, semmoista konkreettista 

käsin tehtävää asiaa” -Haastateltava 3 

”Semmosii päikkärihuoneita, et sä voit 
mennä sen sun joogajutun tai meditaa-
tiojutun, päikkärit tai kattoo telkkarii 
vartin keskel työpäivää, mist sä saat 

taas niinku latauduttua ja sit sä jaksat 
taas painaa.” –Haastateltava 1 
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osaksi tilaratkaisuja; huomasin havainnointikierroksella erään toimitilapalveluja tarjoavan yri-

tyksen tiloissa hierontatuolin ja kiipeilyseinän. Työhyvinvointiin liittyvillä toiminnoilla voidaan 

edistää epäformaalin tiedon liikkumista ja siten edesauttaa uusien kontaktien ja innovaatioi-

den syntymistä. 

  

Tilojen kustannuksista puhuttaessa henkilömäärältään pienen teknologiayrityksen toimitusjoh-

taja nosti haastattelussa esiin resurssiongelman tilojen muokkaukseen liittyen; kuka muokkaa 

tiloja ja millä ajalla? Halua tilojen kehittämiselle on, mutta tilojen muokkaaminen koetaan 

kalliiksi ja aikaa vieväksi. Eräs haastateltavista totesi, että myös innovointiin liittyvissä ku-

luissa pyritään säästämään; uudistuksia testataan ensin pienellä mittakaavalla, jonka jälkeen 

toimivat ideat jatkojalostetaan. Liiketoimintamalleja siis kehitetään haastateltavien mukaan 

maltillisesti, kustannukset huomioiden. 

 

Haastateltavista yrityksistä varsinkin vähittäiskaupassa mukana olevat haluavat toimitilojensa 

olevan asiakkaiden helposti saavutettavissa, keskeisellä sijainnilla. Tiloilla voidaan vaikuttaa 

siihen, kuinka nopeasti yritys saa asiakaspalautetta ja pystyy reagoimaan saatuun asiakaspa-

lautteeseen. Asiakaspalaute liittyy asiakkaiden tarpeisiin, joihin liiketoimintamalleja kehittä-

mällä pyritään vastaamaan.  

 

Haastateltavat mainitsivat kohtaavansa asiakkaitaan usein erilaisissa tapahtumissa ja tilai-

suuksissa, joita järjestetään myös yritysten omissa tiloissa. Asiakkaiden mainittiin kaipaavan 

inspiroivia tiloja sekä fyysisten ja virtuaalisten tilojen tehokasta yhdistelemistä. Haastatelta-

vien mukaan asiakkaat haluavat ostaa tuotteet ja palvelut yhdestä paikasta ja itsepalvelun 

mahdollisuutta arvostetaan. Lisäksi asiakkaiden kerrottiin haluavan saumattomuutta erilaisilta 

asiakasportaaleilta ja niiden käyttämiseltä.  

 

Haastattelujen perusteella kävi ilmi, että avoimet tilat parantavat kommunikaatiota asiakkai-

den kesken. Eräs suuryrityksen myyntipäällikkö mainitsi yrityksensä saavuttavan hyötyjä siitä, 

kun yrityksen asiakkaiden välistä kommunikaatiota tukevat tilat saavat asiakkaat suosittele-

maan yrityksen palveluita tai tuotteita toisilleen. Avointen tilojen koettiin tehostavan yritys-

ten työskentelyä ja ne voivat mahdollistaa tuotteiden tai palveluiden esittelemisen nopeasti 

suurelle määrälle ihmisiä.  

 

Haastateltavat kokivat virtuaalitilojen olevan yleistymässä ja monipuolistumassa. Puhelin- ja 

videoneuvottelujen, verkkopalvelujen ja älypuhelinsovellusten koettiin olevan aiempaa tärke-

ämmässä asemassa yritysten arvoketjuissa, mutta kivijalkakauppojen rooli koettiin edelleen 

merkittäväksi. Esimerkiksi vähittäiskaupassa asiakkaat haluavat usein käydä kokeilemassa 

tuotteita ennen ostopäätöstä. Sama pätee myös erityisen kalliiden tuotteiden kanssa – asiak-

kaat haluavat keskustella myyjälle kasvotusten ja saada tiedot fyysisessä tilassa. Kiinteiden 
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myymälöiden osuuden koettiin vähentyneen, mutta tätä vähenemistä on kompensoitu muun 

muassa pop-up -myymälöillä. 

 

 

Fyysisten ja virtuaalisten tilojen yhdistelemisessä nähdään mahdollisuuksia; asiakkaat voivat 

saavuttaa tärkeää, muuten piilossa olevaa tai vaikeasti saavutettavaa tietoa virtuaalitiloja 

hyödyntämällä ja täten säästää merkittäviä summia rahaa. Ongelmana virtuaalisten tilojen 

yleistymiselle koettiin se, että ne voivat vieraannuttaa asiakkaan yrityksestä. Teoriaosuudessa 

käsitellyssä Itewikin artikkelissa Harri Pendolin muotoilee ongelman seuraavasti: ”Digitaalis-

ten palveluiden myötä organisaatiot ovat yhä kauempana asiakkaistaan. Samalla digitaalisuus 

hämärtää kuvan asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Näin asiakaskunta segmentoituu roolien ja 

käyttötapausten osalta. Samaan aikaan suurin osa tuotekehittäjistä ei ole tavannut asia-

kasta.” Haastateltavat totesivatkin, että ihmiskontaktia ei voi korvata millään muulla. (Ite-

wiki 2018.) 

 

Haastattelujen lisäksi opinnäytetyössä hyödynnettiin havainnointia. Havainnoinnin tueksi on 

otettu valokuvia haastateltavien yritysten tiloista. Valokuvien avulla voidaan havainnollistaa, 

miten yritykset käytännössä toteuttavat haastatteluissa mainitsemiaan toimenpiteitä tiloihin 

liittyen.  

Haastattelujen ohessa on havainnoitu SRV:n Redi Living Labia, joka on Helsingin Kalasatamaan 

rakennettavan tornitalon myyntiin tarkoitettu tila. Tila on tarkoitettu tulevien asuntojen 

myymiseen nykyaikaisella tavalla, yhdistellen fyysisiä ja virtuaalisia tiloja. Asuintorneja voi 

”…oli erään rakennusprojektin tiimoilta käyty sen VR-mallissa 
ja sitten verrattu sitä hankintasuunnitteluun, että millasia te-
räspalkkeja johonkin rakenteeseen piti tulla. Sitten kun käytiin 
siellä VR:ssä kattomassa sitä hommaa ja verrattiin sitä VR-mal-
lia olemassa oleviin suunnitelmiin, niin mitä ihmettä, tänne on 
tulossa tällasia neljä kertaa liian isoja teräspalkkeja.. että nyt 
nää pois tästä ja otetaa nää.. niin ne oli siis moninkertaisesti 

säästäny sen kustannuksen, mikä siitä VR-mallista oli. Et se pa-
rantaa suunnittelua kaikilta osin noissa rakennusprojekteissa, 
kun niissä päästään pyöriin siellä mallissa.”  - Haastateltava 7 
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tarkastella muun muassa esimerkkiasuntoja ja pienoismallia tutkimalla tai virtuaalitilassa. Ti-

lat mahdollistavat erilaisten kokousten pitämisen ja tilaisuuksien järjestämisen. Tiloissa on 

järjestetty esimerkiksi illalliskutsuja ja asukasiltoja tornitalojen tuleville asiakkaille.  

Perinteisesti uudisrakennuksia on myyty näyttämällä asiakkaalle kansiosta tietoja yhdelle asi-

akkaalle kerrallaan. Redi Living Labin avoimet tilat mahdollistavat asuntoihin liittyvien tieto-

jen jakamisen suurelle määrälle ihmisiä lyhyessä ajassa. Asiakkaat voivat yhdessä paikassa tu-

tustua kaikkeen mikä liittyy uuden asunnon ostamiseen.  

 

 

Kuvio 8: SRV:n Redi Living Labista: asuntomyyntiin suunniteltu tila 

 

Kuviot 8 ja 9 havainnollistavat tilojen suunnittelemista osaksi liiketoimintamallin innovointia. 

Kuvat on otettu SRV:n Redi Living Labin tiloista ja niiden käyttöön osana tätä opinnäytetyötä 

on lupa SRV:n myyntipäällikkö Merja Rainiolta. Kuviossa 8 näkyy taustalla kaksi neuvotteluti-

laa, joita voidaan hyödyntää erilaisiin toimintoihin. Etualalla pienoismalli, jonka avulla asun-

non ostoa suunnittelevat asiakkaat voivat paremmin hahmottaa, mihin tuleva asunto sijoittuu 

asuintornissa. 

 

Kuviossa 9 näkyy asiakkaiden käytössä oleva auditoriotila, joka muuntautuu tarvittaessa eri-

laisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Lisäksi kuviossa 9 näkyy suljettava neuvotteluhuone, jossa 

voidaan käydä rauhassa keskusteluja. Kuvion 9 vasemmassa reunassa näkyy yksi ratkaisu fyy-

sisten ja virtuaalisten tilojen käytölle: asiakas voi tulla fyysisesti paikan päälle katselemaan 

asuntoja virtuaalitilan kautta. 
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Kuvio 9: Näkymää asiakkaiden käytettävissä olevista tiloista SRV:n Redi Living Labista. 

 

Redi Living Labin lisäksi havainnoin Innovation House Finlandin tiloja Otaniemessä. Innovation 

House Finland on startup-yrityksille suunnattu toimitilojen vuokraukseen keskittynyt yritys, 

jonka tiloissa oli kiinnitetty erityistä huomiota akustiikkaan, valaistukseen ja väreihin. Lisäksi 

tiloista löytyi työhyvinvointia edistäviä elementtejä: muun muassa päiväunihuone ja kehon-

koostumusmittari. Tiloissa toimivilla yrityksillä oli yksi yhteinen keittiö, jonka tarkoitus on 

edistää työkulttuuria ja tiedon jakamista epäformaalisti. Keittiöstä löytyi myös monitori, 

josta näkee nopealla silmäyksellä yrityksen tiloihin tällä hetkellä tehdyt tilavaraukset. Tilat 

olivat suunniteltu alusta alkaen muunneltavuutta silmällä pitäen: esimerkiksi erään avoimen 

tilan kattoon on muuttovaiheessa kiinnitetty koukkuja, jotta erilaisia tapahtumia varten teh-

tävät ripustukset onnistuisivat helposti. Tilat toimivat niissä vuokralla oleville startup-yrityk-

sille tietynlaisena showroomina ja esillä olikin useampia tuotteita Innovation House Finlan-

dissa vuokralla olevilta yrityksiltä: muun muassa kosketusnäytöllä toimiva peili, kiipeilyseinä 

ja älyviherseinä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten yritykset voivat hyödyntää tiloja saman-

aikaisesti startup-yritysten tuotteiden mainostamiseen, liiketoimintamallien kehittämiseen 

sekä työhyvinvoinnin parantamiseen että epäformaalin tiedon liikkumiseen. 

 

5 Tutkimustulosten analysointi 

 

Tässä osiossa tarkastellaan sisällönanalyysin avulla teoriaa, tehtyjä haastatteluja ja havain-

nointia koskien liiketoimintamallien innovointia tilojen näkökulmasta. ”Sisällönanalyysissä ai-

neistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysi on 

diskurssianalyysin tapaan tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai 

sellaiseksi muutettuja aineistoja. Tutkittavat tekstit voivat olla melkein mitä vain: kirjoja, 

päiväkirjoja, haastatteluita, puheita ja keskusteluita. Sisällönanalyysin avulla pyritään muo-

dostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan 
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kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin.” (Menetelmäopetuksen tietovaranto 

2018). 

 

Kappaleessa 4 haastattelujen kautta saavutettuja tutkimustuloksia tarkastellaan siten, että 

tärkeimmistä havainnoista luodaan muutaman lauseen mittaisia kokonaisuuksia, jotka linkite-

tään opinnäytetyön teoriaosuuteen. Koska opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten ja 

miksi yritykset hyödyntävät liiketoimintamallien innovointia tilojen näkökulmasta, rajataan 

tästä pohdinnasta konkreettiset tilaratkaisut pois ja keskitytään liiketoimintamallien inno-

vointiin. Saaduista havainnoista tehdään lopulta tiivistettyjä johtopäätöksiä kappaleessa 6.  

 

Haastateltavat yritykset korostivat kommunikaation tärkeyttä liiketoimintamallien kehittämi-

sessä. Kommunikaatiota tapahtuu yrityksen ja sen sidosryhmien välillä sekä myöskin sidosryh-

mien kesken. Kommunikaatiota voidaan parantaa suunnittelemalla tilat niin, että ne tukevat 

avointa kanssakäymistä ja epäformaalin tiedon vaihtumista. Kommunikoinnin tehostumisesta 

voivat hyötyä sekä yrityksen asiakkaat että yritys itse: asiakaspalautteen käsittely nopeutuu 

ja tarkentuu, jolloin asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan nopeammin ja tarkemmin. 

Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen on tärkeää, jotta liiketoimintaa voitaisiin kehittää edel-

leen. 

 

Liiketoimintamallien innovointi seuraa asiakkaiden tarpeita. Asiakkaiden siirtyessä yhä enem-

män käyttämään virtuaalisia tiloja, on luonnollista, että yritykset innovoivat liiketoimintamal-

lejaan huomioimalla tämän kehityksen. Haastateltavat kuitenkin totesivat, ettei ihmiskontak-

tia voi korvata millään muulla. Vähenevien kivijalkakauppojen tilalle on luotu myös uusia fyy-

sisiä tiloja, muun muassa pop-up -myymälöitä. Virtuaalisten ja fyysisten tilojen yhdistelemi-

nen ja varsinkin niiden välinen saumaton yhteistoiminta mahdollistavat uudenlaisia tapoja ke-

hittää liiketoimintaa. Esimerkiksi rakennusalalla nähdään tähän liittyen suuria mahdollisuuk-

sia. Virtuaalisiin tiloihin siirtyminen voi aiheuttaa myös ongelmia tietyissä tapauksissa: varsin-

kin iäkkäiden asiakkaiden voi olla vaikeaa sopeutua virtuaalisiin tiloihin siirtymiseen kuten 

esimerkiksi pankkipalvelujen digitalisoitumiseen. Lisäksi yrityksen käsitys asiakkaasta ja sen 

tarpeista voi hämärtyä digitaalisiin palveluihin siirtyessä. (Itewiki 2018). 

 

Hyvinvointiin liittyvät asiat ovat trendikkäitä ja heijastuvat monien asiakkaiden tarpeisiin. 

Näin ollen osa yrityksistä innovoi liiketoimintamallejaan niin, että asiakkaiden hyvinvointi tu-

lee mahdollisimman hyvin huomioitua. Hyvinvointia voidaan edistää tilojen avulla esimerkiksi 

järjestämällä työntekijöille lepohuoneita, hierontatuoleja tai vaikkapa joogaamiseen työn 

ohessa soveltuva tila. Esineiden internet voi mahdollistaa työtilojen valitsemisen esimerkiksi 

Tieto Empathic Building -palvelun tapaan ilmanlaadun tai matalien melutasojen perusteella, 

jolloin asiakkaan hyvinvointi todennäköisesti paranee. (Tieto 2018). 
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Liiketoimintamallien innovointi voi tilojen näkökulmasta parantaa yritysten imagoa ja brän-

diä, mahdollistaa joustavamman reagoimisen lainsäädännön muutoksiin ja vaikeuttaa yritys-

ten liiketoiminnan kopioimista. Tavoitteena on, että yritykset pystyisivät kehittämään uusia 

ja vaikeasti kopioitavia keinoja kilpailemiseen jatkuvasti muuttuvilla ja kehittyvillä toi-

mialoilla. (Sjöholm 2010, 14-17). 

 

6 Johtopäätökset ja ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi 

 

Tämän opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen ja tehdyn tutkimuksen välillä on selvä yh-

teys: tilat nähdään merkittävänä osana liiketoimintamallien kehittämistä. Tässä osiossa tar-

kastellaan opinnäytetyön päätutkimuskysymyksen ja alatutkimuskysymyksen kautta haastatte-

luissa, havainnoinnissa ja teoriaosuudessa ilmenneitä tärkeimpiä tekijöitä liittyen liiketoimin-

tamallien innovointiin tilojen näkökulmasta. 

 

Johtopäätökset on jaettu kolmeen osioon haastatteluissa nousseiden tärkeimpien teemojen 

mukaan. Miten -osio vastaa siihen, miten tiloja otetaan huomioon osana liiketoimintamallien 

innovointia. Miksi -osio vastaa siihen, miksi yritykset huomioivat tilanäkökulman liiketoiminta-

mallien innovoinnissa. Lisäksi tarkastellaan asiakkaiden saavuttamaa lisäarvoa liiketoiminta-

mallien innovoinnista seuraavista tilamuutoksista. Kuviossa 10 on esitelty nämä kolme teemaa 

ja niihin vaikuttavat tekijät tiivistettynä. 
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Kuvio 10: Tilat osana liiketoimintamallien innovointia 

 

Kuten Ernst&Young ja VTT mainitsivat raporteissaan, uudet teknologiat, globalisaatio sekä vä-

estön maantieteellisen jakaantumisen ja rakenteen muutokset siirtävät tutkimusta ja kehittä-

mistoimintaa ja sitä myöten teknisiä innovaatioita yhä enemmän ulkomaille. Pysyäkseen kil-

pailukykyisinä ja saavuttaakseen kilpailuetua tänä valtavien muutosten aikana on yritysten 

pystyttävä kokonaisvaltaiseen liiketoimintamallien innovoimiseen, jonka tärkeänä osana eri-

laiset tilat tulisi nähdä myös tulevaisuudessa. Teknologian kehitys ja erilaiset trendit muok-

kaavat asiakkaiden tarpeita jatkuvasti, jolloin myös erilaiset tilaratkaisut tulisi suunnitella 

vastaamaan näihin uusiin tarpeisiin. Haastattelemani teknologiayrityksen toimitusjohtajan 

mukaan yksi seuraavista suurista trendeistä on lisätty todellisuus (augmented reality tai AR), 

joka mahdollistaa täysin uudenlaisia näkökulmia liiketoimintamallien innovointiin tilojen nä-

kökulmasta. Muita vastaavia teknologioita, joita on mainittu tämän opinnäytetyön teoriaosi-

ossa, esitellään Tiedon vuonna 2017 julkaisemassa Tieto Future Perspectives -raportissa. 

(Ernst&Young 2016; VTT 2006; Sjöholm 2010, 15.) 
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Jatkotutkimuksessa voitaisiin selvittää, minkälaisia eroja eri toimialojen välillä on, kun tar-

kastellaan liiketoimintamallien innovoinnin hyödyntämistä tilojen näkökulmasta. Lisäksi voi-

taisiin tutkia, millaisia tilojen tulisi käytännössä olla, jotta niillä voitaisiin mahdollisimman 

tehokkaasti tukea liiketoimintamallien jatkuvaa kehittämistä. 

 

7 Pohdinta 

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana Differo Oy:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyö-

kokeilua, jossa yhteensä yhdeksän opiskelijan oli tarkoitus tehdä opinnäytetyönsä kolmen vii-

kon intensiivijakson aikana. Todellisuudessa aikaa käytettiin hieman enemmän, koska opin-

näytetöiden teoriaosuuksien työstäminen aloitettiin ennen kolmen viikon intensiivijaksoa. Li-

säksi intensiivijakson jälkeen opinnäytetöiden korjailuun oli varattu kaksi viikkoa. Mielestäni 

aikataulu oli tiukka, mutta sinällään riittävä.  

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut mielenkiintoinen prosessi ja avannut monia uusia näkökul-

mia liittyen yritysten tapoihin kehittää liiketoimintaansa. Olen oppinut paljon erilaisista ta-

voista luoda asiakkaille lisäarvoa tilojen avulla ja päässyt näkemään, miten näitä tilaratkai-

suja hyödynnetään käytännössä. Uskon tässä opinnäytetyössä saavutetusta tiedosta olevan 

hyötyä myös työelämässä, koska tradenomitutkintoni suuntautuminen liittyy läheisesti tässä 

opinnäytetyössä käsiteltyihin aiheisiin. 

 

Liiketoimintamalleja ja niiden innovointia pidetään haastattelujen perusteella laajana ja mo-

niulotteisena käsitteenä. Uskonkin, että monilla yrityksillä on vielä paljon tekemistä siinä, 

että päästäisiin tilanteeseen, jossa rivityöntekijä sisäistää liiketoimintamalli-innovaatioiden 

merkityksen yrityksen kilpailukyvylle. Liiketoimintamalleihin ja niiden innovointiin liittyen on 

valtava määrä tutkittavaa ja toivon, että tämä opinnäytetyö voisi innostaa muita tutkimaan 

aihetta pidemmälle.  

 

Muut intensiivijaksolle osallistuneet opiskelijat ovat olleet aktiivisia ja ryhmän sisäinen kom-

munikaatio on ollut toimivaa. Kommunikaatiota on helpottanut sosiaalisen median hyödyntä-

minen. Intensiivijaksolle osallistuneiden opiskelijoiden oma Whatsapp-ryhmä on toiminut hy-

vin esimerkiksi tiedon jakamiseen ja vertaistukena. 
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Liite 1: Haastattelurunko ja haastattelukysymykset 
 
Haastattelujen alussa selvennetään haastateltavalle, että opinnäytetyöt ovat julkisia ja kysy-
tään lupa haastateltavan nimen tai yrityksen käyttämiseen osana opinnäytetyötä. Lisäksi kysy-
tään, voidaanko haastattelut nauhoittaa litterointia varten. 
 
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 toi-
mialanne vallitsevaa logiikkaa?  
 
Miten liiketoimintamallien innovoinnilla voidaan vaikuttaa tilaratkaisuihin asiakkaan näkökul-
masta? 
-Ovatko tilat muuttuneet liiketoimintamallin muuttumisen yhteydessä? Miten? Asiakkaan näkö-
kulmasta? 
-Millaisia muutoksia koette asiakkaiden kaipaavan tiloihin? 
  
 
Mikä on tilan vaikutus yrityksen kehittämään liiketoimintamalliin tai mikä on liiketoimintamal-
lin vaikutus tiloihin? 
-Millaisessa roolissa tilat ovat liiketoimintamallissanne? 
-Voisiko tilat olla erilaisessa roolissa? 
-Onko fyysisten ja virtuaalisten tilojen suhde muuttunut? Miten/Miksi? 
 
Kuinka tiloilla voidaan tukea luovaa työskentelyä? 
-Millaisissa ympäristöissä teette liiketoimintamallien innovointia? Miksi? 

  


