
 

 

 

Miten ja miksi yritykset  
hyödyntävät liiketoimintamalleja 

innovoinnissa? 

 

Näkökulma: Ihmiset  

 

Tiina Autero-Ahlstedt 

2018 Laurea 



 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

 

 Tiina Autero-Ahlstedt 

 Liiketalouden tradenomi 

 Opinnäytetyö 

 syyskuu, 20182018 

  



 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Liiketalouden tradenomi 
Liiketalouden tradenomi (AMK) 

Tiivistelmä 

 

Tiina Autero-Ahlstedt 

 

Vuosi 2018 2018 Sivumäärä 71 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on miten ja miksi yritykset hyödyntävät 
liiketoimintamalleja innovoinnissa. Tarkemmaksi näkökulmaksi on rajattu 
ihmiset. Opinnäytetyö on osa Laurea-ammattikorkeakoulun ja konsulttiyritys 
Differo Oy:n yhteistä 3 viikon intensiivikokeilua Business Design #ThesisHack. 
Työn tavoitteena on selvittää, millaisia keinoja yrityksillä on innovointiin, 
miten yritykset hyödyntävät asiakkaita innovointityöskentelyssä sekä miten 
innovointi vaikuttaa yrityksen liiketoimintamallin valintaa tai muokkaamiseen.  

Liiketoimintamalli on tässä työssä määritetty Gassmannin kolmiomallilla, jossa 
tärkeimpänä ja kaiken keskellä on asiakas ja kolmion kulmiksi muodostuvat 
arvon luonti asiakkaalle, arvoketju ja miksi liiketoimintamalli tuottaa voittoa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva siitä, miten ja miksi 
yritykset hyödyntävät liiketoimintamalleja innovoinnissa. Tavoitteena on 
kuvata mikä asia vaikuttaa mihinkin ja mitkä ovat ne kipupisteet, jossa 
yritykset kaipaavat asioiden ja toimintatapojen kirkastamista.  

Tutkimus lähtee liikkeelle teoriakirjallisuuteen perehtymällä. Teoriaosuuden 
alussa määritellään aluksi liiketoimintamalli- ja innovaatiokäsitteet. Tämän 
jälkeen keskitytään innovaatiotoimintaan ja -prosessiin yrityksissä ja miten 
henkilöiden persoona ja luovuus vaikuttavat innovointiin. Lisäksi pohditaan 
innovointitiimin koostumusta sekä lopuksi tarkastellaan, miten asiakkaita 
voidaan hyödyntää innovoinnin apuna.  

Tutkimuksen perusteella yritykset eivät tietoisesti tee innovointia siten, että 
ensin määrittävät liiketoimintallin ja innovoisivat asioita perustuen 
liiketoimintamalliin tai innovoitaisiin liiketoimintamalleja. Hyötyä yrityksille 
olisi siitä, että liiketoimintamallia täsmennetään ja kirkastetaan ja autetaan 
yrityksiä ajattelemaan vähän kuin takaperin. Tutkimuksen perusteella voidaan 
todeta, että innovaatiot koetaan tärkeäksi keinoksi, jonka avulla yritys 
kykenee löytämään uutta liiketoimintaa ja laajentaa omaa tuotetarjontaansa 
sekä saada täysin uusia asiakkaita. Ymmärretään, että joissakin tapauksissa 
liiketoimintamallia täytyy pohtia uudelta näkökannalta, mutta toistaiseksi 
asioita ei yrityksissä pohdita tietoisesti liiketoimintamallin avulla tai kautta.  
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The objective of this study was to gather information about how and why 
businesses utilize business models in innovation. More specifically, the focus of 
the thesis in on human perspective. The thesis is part of the intensive 
experiment of Business Design #ThesisHack organized in co-operation with Laurea 
University of Applied Sciences and a consulting company Differo Oy. The thesis 
experiment was carried out in three weeks. The goal of the thesis is to find out 
what kind of ways companies have to innovate, how companies involve their 
customers in the innovation work, and how innovation influences the choice or 
modification of a business model. 
 
The business model is defined by Gassmann's triangular model, where the main 
focus is on the customer. The corner points of the triangle are creating value for 
the customer, the value chain and why the business model generates profit. 
 
The purpose of the thesis is to provide an overall picture of how and why 
businesses utilize business models in innovation. The main goal is to create 
picture of what are the main challenges in which companies need help and 
verification. 
 
At the beginning of the theoretical part, the concepts of business model and 
innovation are defined. Then the innovation activities and processes in 
companies and how personality and creativity of individuals affect innovation and 
innovation team are discussed. The thesis also investigates how customers can 
benefit from innovation. 
 
Based on the results of this thesis, companies do not knowingly innovate by first 
defining business and innovating things based on a business model or innovate 
business models. The companies would benefit more from an exact defining of 
the business model. Based on the results of this thesis, innovations are seen very 
important. Because of it the company is able to find new business and expand its 
own product offering. Innovations are also a good way to gain totally new 
customers. It is understood that in some cases the business model must be 
understood from a new perspective, but for the time being things are not 
considered by or through business models. 
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1 Johdanto 

Kilpailu asiakkaista ja heille tarjottavista palveluista kiristyy jatkuvasti maailman muuttuessa 

digitalisaation myötä. Asiakkaat ovat yhä valveutuneempia ja kriittisempiä. Tänä päivänä ei 

ole riittävää, että tuote on ainutlaatuinen tai erilainen kuin muilla kilpailijoilla, on lisäksi 

huomioitava koko palvelupolun kokonaisuus. Asiakkaat ovat yhä vaativampia ja erittäin 

tietoisia tuotteiden ja palveluiden hinnoista, teknologioista ja kehittämismahdollisuuksista, 

sillä internetin kautta he löytävät massiivisen määrän erilaista tietoa. Yritys voi kehittää 

omaa liiketoimintaansa muokkaamalla omaa tarjontaansa tai liiketoimintamalliaan. Nämä 

ovat tärkeitä asioita, jotta yritys pysyy kehityksen ja asiakkaiden vaatimusten vauhdissa 

mukana. 

Gassman, Frankenberg ja Csikin (2014, 3,5) ovatkin todenneet, että liiketoimintamallin 

muokkaaminen ja innovointi tuottaisi enemmän hyötyä yrityksille, kuin yksinomaan tuotteiden 

tai prosessien innovointi. Vaikka tuotteet ja prosessit ovatkin yrityksen ydintekemistä, 

tarvitaan yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseen toimiva ja muista erottuva liiketoimintamalli. 

Liiketoimintamallin innovointi on erilaista, kuin tuotteiden tai prosessien innovointi ja vaatii 

laaja-alaista kokonaisuuden hallintaa sekä taloudellista ajattelua. 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään sitä, miten yritykset pystyvät hyödyntämään 

liiketoimintamalleja innovoinnissa ja keskitytään kartoittamaan, miten innovointi tapahtuu 

eri yrityksissä. Tarkastelunäkökulmana on ihmiset, jotka tekevät innovointia ja miten he 

vaikuttavat innovoinnin onnistumiseen ja toteutumiseen. Onnistunut innovointi vaatii useita 

ihmisiä sekä yrityksen sisältä että ulkopuolelta. Kukaan ei kykene innovoimaan yksin, vaan 

tarvitaan aina useiden erityyppisten ihmisten yhteistyöpanosta. Koen, että tuloksia voidaan 

hyödyntää eri tyyppisten ja kokoisten yritysten innovaatiotyön kehittämisessä. 

1.1 Business Design #ThesisHack esittely 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Differo Oy, josta sisältöstrategi Iana Vesa mentoroi 

opinnäytetyökirjoittajia Business Design #ThesisHackissa. Business Design #ThesisHackissa on 

yhdeksän liiketalouden sekä matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelijaa Laurea-

ammattikorkeakoulusta, jotka tekevät opinnäytetyön otsikolla: miten ja miksi yritykset 

hyödyntävät liiketoimintamalleja innovoinnissa. Näkökulmia samaan opinnäytetyöaiheeseen 

on kolme: tilat, ihmiset, ja prosessit. (Differo 2018.) 

Kolmen viikon intensiivityöskentelyllä tavoitteena on selvittää miten ja miksi yritykset 

hyödyntävät liiketoimintamalleja innovoinnissa. Ensimmäisellä viikolla opiskelijat syventyvät 

asiakasymmärryksen hankintaan haastattelemalla valitsemiaan eri yritysten edustajia. 

Teemahaastattelun lisäksi käytetään tarvittaessa havainnointia ja bencmarkingia. Toisella 

viikkona opiskelijat ideoivat, konseptoivat ratkaisuja ja testaavat prototyyppejä. Kolmas 
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viikko on varattu tulosten analysoimiselle ja visualisoimiselle sekä arviointiseminaarissa 

opinnäytetyön esittämiselle. Differo uskoo saavansa opinnäytetöiden tuotoksista uusia 

näkökulmia, joita he voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. (Differo 2018.) 

1.2 Tutkimusongelma ja -tavoitteet  

Differon ennalta määritetty opinnäytetyön pääongelma on, miten ja miksi yritykset käyttävät 

liiketoimintamalleja innovoinnissa. Tarkemmaksi näkökulmaksi on valittu näkökulma ihmiset. 

Alatutkimuskysymysten avulla selvitetään, millaisia keinoja yrityksillä on innovointiin, miten 

yritykset hyödyntävät asiakkaita innovointityöskentelyssä sekä miten innovointi vaikuttaa 

yrityksen liiketoimintamallin valintaa tai muokkaamiseen. Tutkimuskysymyksiä on 

havainnollistettu alla olevassa kuviossa (kuvio 1). Alatutkimuskysymyksistä ensimmäisen avulla 

etsitään keinoja, joita yritykset käyttävät innovointiin ja miten yrityksissä kannustetaan 

innovointiin sekä ketkä tekevät innovointia ja miten. Toisen alatutkimuskysymyksen päämäärä 

on selvittää, miten yritykset pystyvät hyödyntämään asiakkailta saatavaa tietoa innovointiin 

sekä mitä, miksi, ja miten tietoja kerätään tai saadaan asiakkailta. Lopuksi kolmannessa 

alakysymyksessä kartoitetaan sitä, miten innovointi vaikuttaa yrityksen liiketoimintamalliin ja 

millainen vaikutus tuotteella tai asiakkaalla on liiketoimintamallin määrittämiseen tai 

valitsemiseen. Lisäksi selvitetään miten ja millaista arvoa yritys kykenee tuomaa 

asiakkailleen. 

 

Kuvio 1: Päätutkimuskysymys ja alakysymykset 

2 Käsitteet 

Tässä työssä käsitellään liiketoimintamalleja ja innovaatiota. Keskeisiä asioita ovat erilaiset 

liiketoimintamallit ja innovaatioiden lähde sekä miten innovaatioprosessi etenee. Tässä työssä 

näkökulmana ovat ihmiset, jotka osallistuvat innovointiin. Työssä keskitytään tutkimaan 

heidän toimimisen ja käyttäytymisen merkitystä innovointiin.  
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2.1 Innovointi 

Yrityksen menestymisen edellytyksenä on monien vuosien ajan erityisesti painotettu 

innovaatioiden merkitystä. Jaakko Paatero (2003), Raision Chemicalsin varatoimitusjohtaja on 

sanonut, että noin 80 prosenttia yrityksen kokonaisarvosta on kasattu aineettomista 

pääomaeristä kuten innovoinnista. Samalla hän kuvaa, että tehostamalla yrityksen taloutta ja 

teknologiaa voidaan saavuttaa vain kahden prosentin talouskasvu, kun innovoinnilla ja 

tuotekehityksellä voidaan päästä moninkertaiseen kasvuun. (Juuti 2005, 57.) 

Hassin, Pajun ja Mailan (2015) mukaan innovaatio on jotakin aivan uutta, mitä ei ole 

aikaisemmin ollut olemassa ollenkaan. Koska asian on uusi, ei siihen ole olemassa olevaa 

tietoa. Tarvittavaa uutta tietoa voidaan hankkia kokeilemalla ja testaamalla sekä 

kehittämällä prototyyppejä. Solatie ja Mäkeläinen (2009,28) kertovat, että innovaatio 

mahdollistaa jotakin uutta, jossa on arvoa luovaa tuoretta ajattelua. Innovaatio on jokin uusi 

tuote tai palvelu, joka on otettu laajasti käyttöön. Innovaatio voi olla myös parannettu tuote, 

palvelu, liiketoimintalli, järjestelmä tai käyttökokemus. Innovaatio käynnistää usein jotakin 

uutta ensimmäistä kertaa.  

Innovaation tarkoitus on aina hyötykäyttöön kaupallistettu idea. Innovatiivisuus on tiimin ja 

sen henkilöiden kykyä yhdessä löytää tavoitteellisesti uusia ideoita ja tavoite on innovaatio. 

Innovatiivisuutta voidaan kutsua myös luovaksi ongelmanratkaisuksi. Innovaatio ei ole vain 

tuote vaan palvelu, toimintamalli tai prosessi. Innovaatio voidaan nähdä prosessina, joka 

tuottaa yritykselle uutta liiketoimintaa ja hyötyä. Aiemmin innovaatiot liittyivät 

tuotekeksintöihin, mutta nykyään palvelu- tai liiketoimintainnovaatioissa ei erityistä 

keksintövaihetta ole ja innovaatiot kehittyvät usein suoraan ideoista kehittämällä. Innovaatiot 

syntyvät tiimeissä, ei yksilön yksitäisinä ideoina, jolloin useiden henkilöiden osaamista ja 

tietotaitoa voidaan hyödyntää yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Innovaatio vaatii kovaa 

motivaatiota ja kykyä katsoa asioita uudesta näkökulmasta ja yhdistää saatavilla oleva 

informaation täysin uudella metodilla. (Sydänmaanlakka 2009, 14-15, 116.) 

Jotta innovaatioita voisi syntyä, täytyy eri toimijoilla olla tietty etäisyys toisiinsa. 

Käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa erittäin oleellista on osallistujien erilaisuus ja 

etäisyys. Jännitteitä muodostuu niin samankaltaisuuden kuin erilaisuuden välille. Jos kaikki 

innovaatiotoimintaan osallistuvat ihmiset ovat samankaltaisia ja ajattelevat samalla tavalla, 

syntyy aukkoja, joiden vaikutuksesta ihmiset eivät näe mahdollisuuksia, mitä yhteistyö 

erilaisten ihmisten kanssa voisi tuottaa. Ihminen helposti valitsee yhteistyökumppanikseen 

samalla lailla asioista ajattelevia kumppaneita. Innovaatiotoiminnan tarkoitus on saada 

erilaisia näkökulmia ja siten saada erilaisia ihmisiä toimimaan yhdessä ja löytämään uusia 

innovatiivisia ratkaisuja. (Harmaakorpi 2012, 13-14.) 
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Innovaatiotoimintaa voidaan kuvata käsitteillä, joita ovat kehittäminen, uudistaminen tai 

innovointi. Innovaatiotoimintaan koetaan myös arjen, palvelun tai tuotteen käyttämisen 

sujuvoittaminen ja erilaisten nokkelien tai näppärien tapojen keksiminen. Innovaatiotoiminta 

on aina sellaista, jossa jokin idea, tuote tai palvelu kehitetään hyödylliseksi käyttöön viedyksi 

innovaatioksi. Toimintaan kuuluu ensimmäisestä ideasta koko kehitysprosessiin kuuluvien 

vaiheiden kautta käyttöön viety innovaatio. Innovaation lopputuote on aina tuote tai palvelu, 

jonka avulla yritys saa liiketoimintaa ja hyötyä itselleen. (Inno-Vointi 2018.) 

2.2 Liiketoimintamalli  

 

Liiketoimintamallilla kuvataan tapaa, jolla yritys ansaitsee omasta liiketoiminnastaan. 

Yrityksen liiketoimintamallissa kerrotaan asiakkaille ja muille toimijoille, mitä yritys tarjoaa 

ja kenelle sekä miten kyseinen tarjoama toteutetaan. Erilaisten liiketoimintamallien vaikutus 

liiketoimintaan on kasvanut huomattavasti informaatioteknologian kehittyessä. Samalla 

yrityksistä on tullut entistä kansainvälisempiä, sillä yhteydenpito ja kommunikointi on 

parantunut ja helpottunut erilaisten verkostojen myötä. Yritykset erikoistuvat yhä enemmän 

tiettyihin asioihin, palveluihin tai tuotteisiin. Samalla hyväksikäytetään 

yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan tarjota yhteisiä arvolupauksia ja rakennetaan 

erityyppisiä jakeluverkostoja. Tänä päivänä ei enää kilpailla tuotteilla tai palveluilla, vaan 

sen sijaan liiketoimintamallien avulla. Aiemmin on keskitytty yrityksen strategiaan, joka on 

ollut suhteellisen kankea käsite. Yritykset ovatkin korvanneet strategian määrittämisen 

liiketoimintamalleilla. Strategia koetaan pysyväksi tai pysähtyneisyydeksi. Liiketoimintamallit 

ja -innovaatiot ovat uusi erilainen nykyaikainen tapa luoda ja kehittää yrityksen 

tulevaisuutta. (Joinin 2018.) 

 

Kuvio 2: Liiketoimintamallin innovointi – Kuka-Mitä-Miten-Miksi (Gassman, Frankenberger & 

Csik 2014, 7) 



 10 

 

 

Yllä olevassa kuviossa (kuvio 2) kuvattu liiketoimintamalli kertoo eri toimijoille, ketä 

yrityksen asiakkaat ovat, mitä myydään, miten tuotetaan tarjoama ja miksi liiketoiminta on 

kannattavaa. Liiketoimintamalli koostuu neljästä ulottuvuudesta, joita ovat asiakas, arvon 

määrittäminen, arvoketju ja ansaintalogiikka. Asiakas on aina tärkein, poikkeuksetta. Arvon 

määrittäminen tarkoittaa sitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys voi tarjota asiakkailleen 

sekä määrittää sen, miten saadaan selville mitä asiakkaat tarvitsevat ja haluavat. Arvoketjun 

avulla voidaan määrittää, miten yritys tuottaa palvelunsa tai tuotteensa ja ansaintalogiikka 

kertoo sen, miksi tuote tai palvelu tuottaa tuottoa yritykselle. (Gassman ym. 2014, 6-7.) 

Liiketoimintamallin avulla voidaan selkeästi ja nopeasti kertoa asiakkaille ja 

yhteistyökumppaneille, mitä organisaatio tai yritys tekee. Liiketoimintamalli kuvaa, miten ja 

mistä yritys löytää asiakkaansa ja miten asiakkaille tuotetaan tai toimitetaan tuotteita tai 

palveluita sekä mitä lisäarvoa asiakas saa. Lisäksi havainnollistetaan, millä rahalla palveluita 

tai tuotteita tuotetaan. Jokaisella yrityksellä ja organisaatiolla on jonkinlainen 

liiketoimintamalli, minkä mukaan yrityksen toiminta tapahtuu. Kaikki eivät tosin osaa 

määrittää liiketoimintamallia paperille tai eivät näe omassa toiminnassa erityistä 

liiketoimintamallia. Tämä voi myös olla vain pienyrittäjän omassa päässään. (NY Vuosi 

Yrittäjänä 2018.) 

3 Innovointi yrityksissä 

Innovaatiotoiminnan tavoitteita ovat liiketoiminnan ja liikevaihdon sekä markkinaosuuden 

kasvattaminen. Innovoinnilla etsitään uusia toiminta-alueita ja asiakassegmenttejä. 

Periaatteena on olla erilainen kuin muut ja ylläpitää yrityksen kilpailukykyä. Yrityksen 

mielikuvaan vaikuttavat yrityksen maineen ja imagon sekä brändin esille tuominen. 

Innovoinnilla pyritään tuottamaan lisäarvoa asiakkaille ja henkilöstön motivaation 

ylläpitäminen ja kasvattaminen takaavat uusien tuotteiden ja palveluiden luomisen. (Solatie 

& Mäkeläinen 2009, 25.) 
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Kuvio 3: Innovatiivinen yritys versus tavallinen yritys (Solatie & Mäkeläinen 2009, 19) 

Innovatiivinen yritys kykenee tasaisesti kasvavaan tulokseen verrattuna tavalliseen yritykseen, 

joka usein kulkee vuoristoratamaisesti onnistumisesta kriisiin ja muutokseen. Onnistumisen 

jälkeinen kriisitilanne vaatii jotakin muutosta, jotta yritys kokisi taas uuden onnistumisen.  

Innovatiivisen yrityksen ja tavallisen yrityksen toimintaa kuvataan edellä kuviossa  

(kuvio 3), jossa nähdään selkeästi tavallisen yrityksen kuluttava vuoristoratamaisuus. 

Innovaatiot ovat tutkimusten mukaan paras mahdollinen strategia yrityksen arvon 

nostamiseksi. Akateemiset tutkimukset ovat osoittaneet, että innovatiiviset yritykset kasvavat 

jopa 14 prosenttia nopeammin kuin yritykset, jotka seuraavat aikaansa, saati sitten sellaiset, 

jotka ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Maailmassa on esimerkkejä, jolloin yrityksen uusi 

häikäisevä innovaatio on vastannut asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin juuri oikealla tavalla, 

jolloin yritys on hetkessä saanut suuren etulyöntiaseman kilpailijoihin verrattuna. On ollut 

tapauksia, joissa kilpailijat eivät ole edes ehtineet tajuta uuden innovaation merkitystä ennen 

kuin innovaation tehnyt yritys on vallannut markkinat. Koska innovaatiotoiminta ei ole toisten 

yritysten kopiotavissa, on se yrityksen omaa osaamista ja oppimiskykyä sekä samalla 

merkittävä kilpailuvaltti. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 19-20.) 

3.1 Liiketoimintamallin hyödyntäminen innovoinnissa 

Liiketoimintamalli visualisoidaan ja kirjata paperille, jolloin se on helpompi jakaa muiden 

yrityksen työntekijöiden tietoon ja he voivat toimia liiketoimintamallin mukaisesti. Kun 

liiketoimintamalli on suunniteltu huolella, saadaan sen avulla löydettyä oikeat kohderyhmät, 

jotka ovat kiinnostuneita yrityksen palveluista ja tuotteista. Samalla saadaan kirkastettua 
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oma liikeidea toiminnaksi ja vastauksia kysymyksiin: mitä tuotetaan, kenelle tuotetaan sekä 

kenen kanssa toimitaan. Lisäksi hyödytään löytämällä helposti uudelleen käytettäviä ja 

määriteltyjä toimintatapoja yrityksen tapaan toimia. Liiketoimintamallin suunnittelemiseen 

voidaan käyttää valmiita työkaluja tai pohjia. Valmiissa suunnittelupohjissa on määritetty 

tietyt toiminnan alueet, joihin on helppo hakea omat vastaukset. Erittäin käytetty 

liiketoimintamallin suunnittelutyökalu on Business Model Canvas (kuvio 4), jossa yrityksen eri 

toiminnot on paloiteltu hyvin pieniin osasiin. (NY Vuosi Yrittäjänä 2018.) 

 

Kuvio 4: Esimerkki Business Model Canvas -taukukosta 

 

Business Model Canvas (kuvio 4) sopii erittäin hyvin avuksi työpajatyöskentelyssä 

liiketoimintamallin ideointiin ja kehittämiseen. Työkalun avulla voidaan määritellä yrityksen 

liiketoiminnan kannalta keskeiset toiminnot, joiden vuorovaikutusta keskenään on mahdollista 

ymmärtää visuaalisesti. Suunnittelutyökalun avulla on helppo tuoda esille, miten yritys pystyy 

luomaan arvoa asiakkailleen. (Tuulaniemi 2011, 175.) 

Katsottaessa tarkemmin jokaista liiketoimintamallin osa-aluetta (kuvio 2), 

liiketoimintamallista selviää, mitä asiakkaita ja asiakassegmenttejä yritys pääasiallisesti 

palvelee, millaista kanssakäymistä yrityksen asiakkaat odottavat ja miten yritys pystyy 

säilyttämään asiakkaansa. Kuvion (kuvio 2) avulla voidaan määrittää, ketkä ovat yrityksen 

tärkeimpiä asiakkaita ja keitä ovat muut tärkeät sidosryhmät, jotka on hyvä ottaa huomioon. 

On tärkeää selvittää, millaisia jakelukanavia voidaan käyttää palvellakseen asiakkaita sekä 

ketkä vaikuttavat asiakkaisiin, kuten edelläkävijäajattelijat, sidosryhmät tai muut käyttäjät. 

Asiakassegmenttiä määritettäessä selvitetään vaikuttavatko jotkin muut osastot suoraan 

samaan asiakassegmenttiin sekä minkä tyyppisiä ihmisiä potentiaaliset asiakkaat ovat. 

Skenaarioajattelulla voidaan pohtia ovatko samat ihmiset kohderyhmänä vielä seuraavat 10 

vuotta. (Gassman ym. 2014, 28.) 

Asiakkaalle luodun arvon määrittämistä varten yrityksen on selvitettävä, mitä asiakkaiden 

ongelmia se ratkoo ja mitä asiakkaiden tarpeita yritys haluaa tyydyttää. Liiketoimintamallin 
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avulla yritys yksilöi, mitä ovat tuotteet tai palvelut, joita yritys tarjoaa saavuttaakseen 

asiakkaiden tarpeiden kohtaamisen. Suunnitellessa tuotetta tai palvelua määritetään sen 

tekniset ominaisuudet, mutta tämän lisäksi on osattava identifioida asiakasarvo eli mitä arvoa 

tuote tai palvelu tuottaa asiakkaalle ja miksi hän ostaisi sen tai käyttäisi sitä. Asiakkaille on 

tarjolla useita vaihtoehtoja, joten yrityksen on pohdittava keinot, miten asiakasarvo 

viestitään asiakkaalle sekä keinot, miten yrityksen tarjoama eroaa muista kilpailijoiden 

vastaavista. (Gassman ym.2014, 28-29.) 

Yrityksen arvoketjua varten tarvitaan tieto, mitä keinoja yrityksellä on tarjoaman taustalla, 

kuten fyysiset voimavarat, työvoima, taloudelliset mahdollisuudet ja oma osaaminen. On 

selvitettävä, mitä osaamista ja tärkeitä toimenpiteitä yritys tarvitsee tuotteen tai palvelun 

muodostamiseen sekä pystytäänkö arvoketjussa käyttämään kaikkia tärkeimpiä osaamisalueita 

hyväksi. On pohdittava, ketkä ovat yrityksen tärkeimmät yhteistyökumppanit, mitkä ovat 

heidän vaikutuksensa yrityksen toimintaan ja mitä lisäarvoa he tuovat yritykselle. Tarvitaan 

selkeä kuva siitä, ketkä ovat tärkeimmät toimittajat ja partnerit ja miten he voivat edistää 

yrityksen toimintaa. (Gassman ym. 2014, 29.) 

Pohtimalla, miksi liiketoimintamalli tuottaa voittoa yritykselle, saadaan selville, paljonko 

asiakas on valmis maksamaan hänelle tarjotusta tuotteesta tai palvelusta. On tärkeää 

selvittää, mitkä ovat yrityksen pääansaintakeinot ja miten tuotto saavutetaan, mitkä ovat 

yrityksen tärkeimpiä kulueriä ja mitkä tärkeimmät kustannusajurit. Tulevaisuuteen 

varaudutaan havainnoimalla merkittävimmät taloudelliset riskit liiketoiminnassa. (Gassman 

ym. 2014, 29.) 

 

3.1.1 Liiketoimintamallien käyttötapoja eri yrityksissä 

Erilaisia liiketoimintamalleja voidaan käyttää yrityksen liiketoimintamallien innovointiin 

hyvinkin monella tavalla ja eri liiketoimintamalleja voidaan käyttää jopa saman tuotteen 

erilaisten osa-alueiden innovointiin. Esimerkiksi Finnairilla on käytetty liiketoimintamallia, 

jolla asiakas saa lisää arvoa jo ostetun tuotteen päälle. Tällaista liiketoimintamallia kutsutaan 

Gassmannin ym. (2014, 84-88) mukaan add-on-liiketoimintamalliksi. Kun asiakas on ostamassa 

esim. lentolippua kaukokohteeseen Aasiaan, perustuu liiketoimintamalli arvon tuottamiseen 

asiakkaalle, kuten suora lento, joka on helppo ja mukava verrattuna kilpailijoihin. Tämä on 

yrityksen perusliiketoimintamalli Aasian kohteisiin, jossa pyritään tarjoamaan asiakkaalle 

jotakin mitä muilla ei ole. Lipun oston yhteydessä asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus ostaa 

lisäpalveluita esimerkiksi tietty istumapaikka, jossa on perusistumapaikkaan verrattuna 

lisäpalveluita: enemmän jalkatilaa, tohvelit ja vastamelukuulokkeet. Tämä perustuu 

liiketoimintamalliin, jossa yritys ansaitsee lisäpalveluista tai -tuotteista jo ostetun tuotteen 

päälle. Lähempänä noin kuukausi ennen lennon ajankohtaa, asiakkaalla on mahdollisuus 

korottaa matkustusluokkaa perustuen liiketoimintamalliin huutokauppa. Tällöin asiakas itse 
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määrittelee, kuinka paljon hän on valmis maksamaan korotetusta matkustusluokan 

paikastaan. Tämä perustuu siihen, että jos asiakas on jo tarjonnut jotakin, saattaa hän 

helposti olla valmis tarjoamaan vielä lisää. Kyseinen olettamus perustuu siihen, että asiakas 

on jo tehnyt valinnan tavoitella korotettua matkustusluokkaa. Koska korotetun 

matkustusluokkapaikan saa eniten tarjonnut, saattaa tämä aiheuttaa sen, että asiakas tarjoaa 

hieman enemmän kuin oli ajatellut voittaakseen huutokaupan. Huutokauppaan osallistuminen 

on omaehtoista ja jokainen asiakas tekee valinnan osallistumisesta. Vielä noin viikko ennen 

lentoa, Finnair tarjoaa tiettyyn hintaan matkustusluokan korotusmahdollisuutta, tosin tämä 

hinta saattaa olla huomattavasti korkeampi, kuin mitä aiemmin esitetyssä huutokaupassa voi 

sen saada. Peruslipun ostopäätöksen jälkeen, Finnair tarjoaa eri liiketoimintamalleja käyttäen 

kolmea eri lisäpalvelua, joista yrityksen on mahdollisuus ansaita lisätuloja. Lopputuloksena, 

jos asiakas tarttuu näihin tarjouksiin, on selkeää lisätuloa. 

Toinen esimerkki, jossa hyödynnetään tiettyä liiketoimintamallia, on K-ruoka sovellus. Joka 

kerta, kun asiakas käy kaupassa käyttäen hänen kanta-asiakaskorttia, rekisteröityy jokainen 

hänen ostoksensa tietokantaan. Asiakasuskollisuuteen perustuva liiketoimintamalli, jota 

kutsutaan Gassmannin ym. (2014, 127-130) mukaan customer loyalty -liiketoimintamalliksi, 

toimiin tässä erittäin hyvin. K-ruokasovellus lähettää käyttäjälleen henkilökohtaisia tarjouksia 

perustuen ostohistoriaan ja tällöin asiakkaalle tarjotaan sellaisia tuotteita, joita hän useasti 

ostaa tai näiden kyseisten tuotteiden rinnakkaistuotteita. Asiakkaalle herää lisäostamisen 

tarve ja hän sitoutuu yritykseen saadessaan itselleen jotakin etua. Välillä ruokasovellus myös 

tarjoaa täysin ilmaisia tuotteita, jolloin asiakas saadaan kokeilemaan kyseistä hänelle uutta 

tuotetta ja mahdollisesti jatkossa ostamaan sitä. Näin yritys saa uutta liiketoimintaa kyseisen 

asiakkaan ostaessa enemmän. Sovelluksella voi seurata ansaitsemiaan pisteitä ja se kertoo 

ostosten rahamäärän, mitä tarvitaan seuraavaan bonuskertymään. Jos oma seuraava 

bonuskertymä on pienen rahamäärän päässä, saattaa tämä tieto lietsoa asiakasta ostamaan 

muutaman tuotteen lisää saavuttaakseen tietyn tason. Sovellus toimii nerokkaasti kannustaen 

olemaan vielä lojaalimpi yritystä kohtaa, kuin asiakas olisi ilman kanta-asiakassovellusta. 

Tietoa kerätään asiakkailta ja sovelletaan tarjoamaa sen mukaan, tavoitteena 

mahdollisimman hyvä tuotto yritykselle sekä asiakkaalle paras mahdollinen asiakaskokemus. 

Täysin uudenlaisen liiketoimintamallin innovointia kuvaa hyvin kolmas esimerkki. Kuluttajalla 

voi olla esimerkiksi tilanne, että hän on myynyt vanhan autonsa pois ja tarkoitus on kesän ja 

syksyn ajan pärjätä perheessä vain yhdellä autolla. Paljon kulkumatkoista tehdään perheessä 

pyörällä ja auto seisoo suurimman osan elinajastaan parkkipaikalla varsinkin kesällä ja 

alkusyksystä. Kuluttaja huomaa markkinointiviestin uudesta Helsinkiin rantautuneesta Drive 

Now palvelusta, jonne rekisteröidyttyään voi käyttää yhteiskäyttöautoja niitä tarvitessaan. 

Palvelu kuulosti mielenkiintoiselta ja kuluttaja päätyi rekisteröitymään. Liikeidea oli toimiva 

ja palvelussa käytettävien autojen tuotevalikoima miellytti asiakasta. Aiemmin ei kuluttajan 

mieleen olisi tullut, että kun hän tarvitsee autoa vain satunnaisesti, ei hänen tarvitse omistaa 
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omaa autoa. Auton käyttöönotto tapahtuu puhelimen applikaatiolla paikantamalla, mistä 

kadulta löytyy lähin vapaana oleva auto, jonka voi itselleen varata. Kun saapuu auton 

sijaintipaikkaan, auton ovet saa puhelimella auki ja auto on käytettävissä. Auton käyttömaksu 

perustuu käytettyyn aikaan ja auton voin käytettyään pysäköidä itselleen sopivaan paikkaan 

määritettyjen alueiden puitteissa. Näppärää ja helppoa, juuri sellaista, jota uusien 

innovatiivisten palveluiden tulisi ollakin. 

3.1.2 Kestävät liiketoimintamallit 2030 

Vastuullisuudesta tulee koko ajan suurempi asia, jolloin se vaatii yrityksiä panostamaan 

liiketoimintamallien kehittämiseen. Kestävien liiketoimintamallien tarve lisääntyy, kun 

kuluttajat panostavat kestävään kehitykseen. YK:n ilmastopaneeli on tehnyt skenaarioiden 

mukaan laskelmia ja näiden perusteella vuonna 2030 tarvitaan kaksi maapalloa, jotta 

ihmisten tarpeet saadaan tyydytettyä. Vuonna 2030 pyritään prosesseissa minimoimaan 

materiaalien ja energian kulutus, jolloin puhutaan resurssitehokkuudesta ja uuden 

tekemiseen kannattaa hyödyntää parasta mahdollista teknologiaa. Säästäessä maapallon 

ekologisia varoja, voidaan resurssitehokkuudella lisätä kilpailukykyä ja samalla alentaa 

kustannuksia sekä parantaa tuottavuutta. On ennustettu, että vuoteen 2030 mennessä 

korkeissa elintasonmaissa, kuten Suomessa liiketoiminnot painottuvat enemmän palveluihin 

kuin tuotteisiin. Tuotteiden osalta tullaan arvostamaan käyttökestävyyttä ja pitkäikäisyyttä ja 

erilaiset vaihdannan muodot, kuten esimerkiksi yhteiskäyttö tulevat lisääntymään. 

(Laukkanen, Huiskonen & Koivuniemi 2013, 143-146.) Tästä on jo hyvä esimerkki Drive Now -

yhteiskäyttöautot Helsingissä, jotka perustuvat siihen, että kuluttaja maksaa vain auton 

käyttämisestä ei omistamisesta. 

3.2 Liiketoimintamallien innovointi 

Liiketoimintamallien innovointiin voidaan soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä. 

Palvelumuotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa systemaattisesti. Palvelumuotoilu 

perustuu palvelukokemukseen, jonka asiakas kokee joka kerta käyttäessään palvelua. 

Kokemus on aina henkilökohtainen ja mahdollisesti joka kerta hieman erilainen. Tavoitteena 

on tarjota asiakkaalle mahdollisimman miellyttävä palvelukokemus, joka kuitenkin muodostuu 

aina henkilön oman pään sisällä ja on hänen itsensä kokema. Tämän takia palvelukokemusta 

on mahdoton suunnitella etukäteen, koska jokainen asiakas käyttäytyy toisista poiketen sekä 

kokee asiat omalla tavallaan. Palvelukokemusta voidaan optimoida keskittymällä 

palveluprosessin kriittisiin pisteisiin sekä vähentämällä palvelua häiritseviä tekijöitä. Kaikesta 

palveluun vaikuttavista asioista piirretään kokonaiskuva, jota paloitellaan pienempiin palasiin 

ja jotka pilkotaan vielä yksittäisiin elementteihin. Näin päästään käsiksi tarkasti jokaiseen 

vaikuttavaan asiaan ja voidaan kehittää jokainen palanen toimivaksi kokonaisuudeksi. 

(Tuulaniemi 2100, 26-27.) 
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3.2.1 Palvelumuotoilun hyödyntäminen 

Ojasalo, Koskelo ja Nousiainen (2015) ovat esitelleet palveluinnovaatioprosessin ennakointiin 

perustuvat nelivaiheisen palvelumuotoilun innovaatioprosessin, jota voidaan tehokkaasti 

käyttää innovoinnin apuna sekä myös liiketoimintamallien innovointiin. Nämä tulevaisuuden 

palvelumuotoilun innovaatioiden aiheet ovat kartoita ja ymmärrä, ennusta ja ideoi, mallinna 

ja arvio sekä käsitteellistä ja vaikuta (kuvio 5). 

 

Kuvio 5: Palveluinnovaatioprosessi mukaillen Ojasalo ym. (2015, 202) 

Gassmannin ym. (2014, 25) mukaan liiketoimintamallien innovointi koostuu vastaavasti 

nykyisen toiminnan analysoinnista ja arvioinnista, ideoinnista ja mallien adaptoinnista, 

integraatiosta ja käyttöönottamisesta. Tässä kaksi ensimmäistä vaihetta ovat samoja kuin 

Ojansalo ym. (2015, 202) ovat palvelumuotoilussa määrittäneet. Viimeiset vaiheet poikkeavat 

toisistaan siten että Gassmannin ym. (2014, 25) liiketoimintamallin innovoinnissa yhdistetään 

useampi asia yhdeksi kokonaisuudeksi ja lopuksi suoritetaan käyttöönotto eli täytäntöönpano, 

jota usein yrityksissä kutsutaan tuotteen tai palvelun lanseeraukseksi. 

Edellä kuvattujen menetelmien ja työkalujen käytöllä voidaan saavuttaa visionäärisiä 

ennakointeja sekä luovia ennennäkemättömiä uusia ideoita. Varsinkin kriittisyys on 

innovaatioprosessin alkumetreillä erityisen tärkeää, erityisesti kartoitus- ja 

ymmärtämisvaiheessa. Alkuvaiheessa löydettyjä asioita voidaan sitten hyödyntää prosessin 

loppuvaiheessa, kun palvelu alkaa olla valmis toteutusta varten. Koko prosessin aikana 

tarvitaan, sekä olemassa olevien että tulevaisuuden asiakkaiden, käyttäjien, yrityksen 

henkilökunnan ja muiden sidosryhmien panosta yhdessä kehittämiseen. (Ojasalo ym. 2015, 

202-203.) 
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Kartoitusvaiheessa ja nykytilanteen analysoinnissa ja arvioinnissa asiakas on erittäin 

keskeisessä asemassa. Todellinen käyttäjä osaa arvioida hyvinkin tarkkaan, mitä ongelmia tai 

haasteita tuotteen tai palvelun käytössä on, sekä millaisia ominaisuuksia hän haluaisi siinä 

olevan. Jotta onnistutaan jo olemassa olevan tai aivan uuden tuotteen tai palvelun 

kehittämisessä, on asiakkaan näkökulma kaikista tärkein.  

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ja koetetaan ymmärtää, miten erilaiset ennakoinnin 

menetelmät auttavat saamaan kokonaisvaltaisen ja järjestelmällisen näkemyksen. Ympäristön 

havainnoinnin avulla voidaan tunnistaa yhteiskunnan, talouden ja tekniikan muutosta, joka 

vaikuttaa palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen. Ympäristön havainnointi auttaa 

tunnistamaan merkittäviä kehitysmuutoksia, jota tapahtuu liiketoimintaympäristöissä. 

Etnografialla kartoitetaan asiakkaiden käyttäytymistä heidän todellisessa ympäristössään. 

Tällöin asiakkaat voivat esimerkiksi dokumentoida käyttäytymistään joko päiväkirjaan tai 

videoimalla. Lisäksi tutkimukseen liittyy yksityiskohtainen haastattelu, jota voidaan toistaa 

eri kohdissa. Sisältöanalyysin avulla kartoitetaan uusia verkostoja ja erilaisia signaaleja 

muutokseen. Delphi-menetelmässä asiantuntijapaneelin avulla haetaan vastauksia kysymyksiin 

ja useiden kierrosten jälkeen saadaan paljon asiantuntijamateriaalia. (Ojasalo ym. 2015, 203-

204.) 

Gassmannin ym. (2014, 26, 28-29) mukaan ennen kuin liiketoimintamallia voidaan muuttaa tai 

muokata, täytyy yrityksen ensin määrittää nykyinen liiketoimintamalli. Analysointivaiheessa 

kätevimmin nykyisen liiketoimintamallin määrittämisessä kysymykset: kuka, mitä, miten ja 

miksi (kuvio 2) kartoittavat hyvin yrityksen asiakkaat, arvon määrittämisen, arvoketjun sekä 

ansaintalogiikan. Nykyisten asiakkaiden lisäksi liiketoimintamalliin vaikuttavia tekijöitä ovat 

yhteistyökumppanit, kilpailijat sekä potentiaaliset asiakkaat. 

Asiakkaat ovat hyvin arvaamattomia ja toimivat miten itse haluavat. On erittäin vaikea 

ennustaa asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä tulevaisuudessa. Ennustamisen apuna voidaan 

käyttää megatrendejä ja Gassmann ym. (2014, 39) mukaan monet liiketoimintamallit 

menestyvätkin, koska ne pystyvät vastaamaan sosiaalisiin megatrendeihin. 

Toisessa vaiheessa ennustetaan tulevaa ja ideoidaan kehitysajatuksia innovaatiovaiheeseen. 

Avoin ja ajatteleva yhteistyö sekä monista erilaisista taustoista koostettujen ryhmien avulla 

voidaan löytää erilaisia tapoja ajatella ja löytää innovaatioita. Avoimuus edistää erilaisia ja 

vaihtoehtoisia ajattelutapoja palvelusta tai tuotteesta sekä mahdollisista tulevaisuuden 

ajatuksista. Erilaisissa työpajoissa voidaan käyttää monia tapoja, kuten trendikortit, 

tarinankertominen, suunnittelupelit, käyttäjäpersoonien luominen ja kilpailupyörä. Visuaalisia 

trendikortteja käytetään ymmärtämään muutosta sekä sen vaikutusta asiakkaisiin. 

Tarinankertomisessa kuvataan tulevaisuuden kuviteltuja tapoja toimia. Käyttäjäpersoonat 

ovat kuvitteellisia asiakkaita arkiympäristössä, jotka perustuvat siihen informaatioon mitä on 
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kerätty asiakkailta ensimmäisessä vaiheessa. Käyttäjäpersoonat auttavat ideointia ja muita 

innovointivaiheita, sillä luodut persoonat perustuvat asiakkaiden käyttäytymiseen. (Ojasalo 

ym. 2015, 204-205.) 

Ideoinnin tarkoituksena on tuottaa suuri määrä erilaisia ajatuksia. Alkuvaiheessa tuotetaan 

ideoita arvioimatta ovatko ideat hyviä vai huonoja, sillä ideoinnin alkutaipaleella on 

mahdoton tietää, mitä lopputulos on ja mikä idea toimii ja mikä ei. Uusi tai tuntematon 

teknologia saattaa aiheuttaa vaikeuksia havaita tai ajatella, miten idea toimisi 

nykytilanteessa. Kun koko ideointiryhmä hyväksyy idean omakseen yhdistelemällä ideoita, 

idea ei ole kenenkään yksin vaan koko ryhmän idea. (Tuulaniemi 2011, 183.) 

Kolmannessa vaiheessa mallinnetaan ja arvioidaan uusia palveluratkaisuja. Tällöin käytetään 

visuaalisia keinoja ehdottaa, testata ja viestiä uusia palveluita sekä luodaan skenaarioita, 

prototyyppejä ja alustavia käsitteitä. Oleellista on keskittyä yksityiskohtiin ja 

kokonaisvaltaiseen käsitykseen. Mallintaminen auttaa arvioimaan todellista arvoa asiakkaalle 

nopeasti ja kriittisesti. Onnistuneiden ideoiden ominaisuuksia ovat toteutettavuus, 

elinkelpoisuus ja toivottavuus. Prototyypeillä testataan toimintoja nopeasti ja saada erittäin 

tärkeitä huomioita kehityksen tueksi. Todellisen ympäristön tai tilan simulointi auttaa 

osallistujia miettimään mahdollisia vaikutuksia ja toimia sekä antaa vastauksia. (Ojasalo ym. 

2015, 205-207.) 

Prototyyppi tehdään idean kokeilemiseksi ja se voidaan rakentaa esimerkiksi savesta, 

paperista, kartongista. Jos kyseessä on digitaalinen palvelu, voidaan prototyyppi piirtää 

paperille. Prototyypin avulla saadaan tietoa, miten tuotetta tai palvelua mahdolliset 

käyttäjät käyttäisivät tai toimisivat, kun saavat sen eteensä. Prototyyppi voi olla mikä 

tahansa esine tai asia, jonka avulla pyritään oppimaan tuotteesta tai palvelusta. Prototyypin 

tarkoitus on visualisoida erilaisia vaihtoehtoja, jotta löydetään ideoita ja inspiraatioita. Aina 

ei ole tarkoitus esittää tiettyä ratkaisua, vaan prototyypin avulla voidaan nopeasti ja 

vaivattomasti testata toimivuutta ja suorittaa ensimmäisiä kokeiluja. (Hassi, Paju & Maila, 

2015.) 

Tuulaniemen (2011,186) mukaan visualisointi esimerkiksi piirroksin tarinallisin 

kuvakertomuksin tai prototyypein auttavat muodostamaan yhteisen näkemyksen. 

Prototyyppien avulla voidaan esimerkiksi paperista, tulosteista, kartongista ja pahvista 

rakentaa, miltä messuosasto näyttää. Kasaamalla kassi tulosteiden ja hihnojen avulla, pääsee 

kyseistä tuotetta kokeilemaan ja testaamaan käytännössä. Messuosaston prototyypin avulla 

pystyy havainnollistamaan, miten asiakkaat liikkuvat osastolla ja mihin mikäkin toiminto 

osastolla voitaisiin sijoittaa, jotta asiakaskokemus olisi mahdollisimman toimiva ja mukava. 

Prototyyppien tekeminen on lähinnä askartelua, kuten leikkaamista, liimaamista ja kokeilua, 
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jonka avulla on helppo visualisoida omat ja ryhmän ajatukset sekä ideat kollegoiden 

testattavaksi ja kommentoitavaksi. 

Liiketoimintamallin innovoinnissa kaikki uudet ideat kootaan yhtenäiseksi ja sovitetaan 

yhteen yrityksen nykyisen liiketoimintamallin kanssa. Pohditaan jälleen kuviossa (kuvio 2) 

esitettyjä asioita kuka, mitä, miten ja miksi. Uudet ideat sovitetaan yhteen yrityksen 

sisäisten ja ulkoisten vaikutteiden kanssa. Saadaan luotua prototyyppi. (Gassmann ym. 2014, 

53.) 

Neljännessä vaiheessa käsitteellistetään ja vaikutetaan tulevaisuuteen sisällyttäen 

liiketoiminnan analyysit luovaan ajatteluun. Palvelumuotoilujärjestelmien innovaatioiden 

konseptoinnissa ja vaikuttamisessa käytetään seuraavia menetelmiä: visiointi, polkumetodi, 

monitasoinen palvelumuotoilu tai Business Model Canvas (kuvio 4). Visioinnissa määritetään 

toimintaohjeet ja sitoumukset, jotka osoittavat suunnan innovoinnille ja mahdollistavat 

suunnittelun eteenpäin viemisen. Roolit ovat hyvä keino selkeyttää eri sidosryhmien 

merkitystä uudessa palvelussa sekä ne auttavat henkilöstöä ja muita sidosryhmiä 

ymmärtämään uutta palvelua ja omaa rooliaan palvelun tuottamisessa sekä sen 

käyttämisessä. (Ojasalo ym. 2015, 207-208.) 

3.2.2 Double Diamond -ajattelu 

Palvelumuotoilussa työkaluna voidaan käyttää Double Diamond -ajattelua, jossa ensimmäinen 

neljännes kattaa projektin alun. Suunnittelijat yrittävät tarkastella maailmaa uudella tavalla, 

havaita uusia asioita ja kerätä näkemyksiä. Mallin toinen neljännes on määrittelyvaihe, jossa 

suunnittelijat yrittävät tunnistaa kaikki ensimmäisessä etsintävaiheessa yksilöidyt 

mahdollisuudet, kuten mitkä asiat ovat tärkeimpiä. Tavoitteena on kehittää selkeä luova 

tiivistelmä, joka muodostaa perustavan laatuisen suunnittelun haasteen. Mallin kolmas 

neljännes on kehitysaikaa, jossa ratkaisuja tai käsitteitä luodaan, tehdään prototyyppejä ja 

testataan sekä toistetaan samoja toimenpiteitä uudelleen niin monta kertaa, että ollaan 

tyytyväisiä lopputulokseen. Kolmannen vaiheen aikana tehdyt kokeilut, yritykset ja 

erehdykset auttavat suunnittelijoita parantamaan ja hienosäätämään ideoitaan. Mallin 

viimeisessä neljänneksessä syntynyt tuote tai palvelu viimeistellään, valmistetaan ja 

lanseerataan. (Design Council 2018.) 
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Kuvio 6: Double Diamond -prosessikuvaus (Stanwick 2017) 

 

3.3 Toimiva innovointitiimi 

Toimiva innovointitiimi koostuu henkilöistä, jolla on erilaista osaamista ja jotka täydentävät 

toistensa osaamista. Tärkeätä on, että jokainen tiimin jäsen sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin, 

päämäärään ja toimintatapaan. Kaikki oma osaaminen tuodaan tiimin käyttöön ja kannetaan 

yhdessä vastuu kaikesta tekemisestä. Toimiva tiimi on luova ja innovatiivinen ja pyrkii 

jatkuvasti kyseenalaistamaan omaa toimintaansa uudistumalla. (Sydänmaalakka 2009, 193-

194.) 

Useat ilmiöt ja innovaatiot syntyvät suurissa kaupungeissa, joissa asuu paljon, miljoonia, 

erilaisia ihmisiä. Erilaisia ajatuksia on paljon ja ihmisillä on useita arvoja sekä ihmisten 

kulttuuriperintö, uskonto tai taustat ovat hyvin erilaisia. Mitä moninaisempi yrityksen 

henkilöstö on, saavutetaan yrityksessä monia erilaisia näkökulmia ja ideoita, joten 

innovointitiiminkin jäsenten tulisi olla hyvin erilaisia. Tällöin eri taustaiset ja erilaiset ihmiset 

pohtivat asioita eri lähtökohdista ja pyrkivät pääsemään ratkaisuun tai kehittämiseen 

erilaisilla menetelmillä ja tavoilla. Mitä moninaisempi on tiimin kokoonpano, sitä enemmän 

ideoita ja ajatuksia muodostuu ongelman tai asian ratkaisemiseksi. Tavoitteena on löytää 

tiimiin ihmisiä, joilla on erilaiset taustat (kuvio 7), ajattelu poikkeaa toisista ja arvomaailma 

on täysin erilainen. Innovointitiimiin on hyvä pyrkiä löytämään ihmisiä, jotka ovat eri-ikäisiä, 

naisia tai miehiä, ongelmanratkaisijoita ja ideoijia, sekä analyyttisiä ja luovia. Tiimiin on hyvä 

kasata teknisiä asiantuntijoita ja ihmistuntijoita, ihmisiä yrityksen sisältä sekä ulkopuolelta, 



 21 

 

 

kaupungeissa ja maaseudulla eläviä sekä kokeneita ja kokemattomia ihmisiä. (Solatie & 

Mäkeläinen 2009, 66.)  

 

Kuvio 7: Homogeeninen tiimi vs. heterogeeninen tiimi (Solatie & Mäkeläinen 2009, 67) 

3.3.1 Luovuus innovoinnissa 

Innovaatiotoimintaan heittäytyvää ihmistä voidaan kuvata epävarmuutta sietävänä, 

omaperäisenä tai energisenä. Luovuus vaatii uskallusta kysyä typeriä kysymyksiä ja käyttäytyä 

kuin pahimmassa kyselyiässä oleva lapsi. Luova ihminen pystyy innovointiprosessin aikana 

kurinalaiseen työhön, vaikkakin työskentely vaatii oma mielikuvituksen ja rohkeiden 

ratkaisujen hyötykäyttämistä. Luova persoona kapinoi jatkuvasti oma erikoisosaamisalueensa 

traditiota vastaan etsien uusia näkökulmia. (Sydänmaanlakka 2009, 98.) 

Tutkimusten mukaan tiimi, joka kykenee kehittämään tehokkaasti idean innovaatioksi, omaa 

monia erilaisia persoonallisuuden ominaisuuksia ja piirteitä. Piirteitä on monia, kuten halu 

menestyä eli saavutusmotivaatio, vahvat tavoitteet työssä, aloitekyky ja halu luoda uutta. 

Toimiva tiimi osaa hallita ja kestää vastoinkäymisiä ja oppii virheistä sekä osaa tehdä 

vaikutuksen muihin. Tärkeitä ovat myös yhteistyökyky ja sosiaaliset taidot, huumorintaju, 

kritiikin sietokyky, energisyys, riskinoton halukkuus, avoimuus kaikelle uudelle, 

mielikuvitusrikkaus ja ideointikyky sekä tiimin arvostaminen. Tiimiltä tarvitaan lisäksi kykyä 

sopeutua vaikeisiin tilanteisiin, mielenkiintoa uusiin kokemuksiin sekä pitkäjänteisyyttä, jotta 

asiat kyetään viemään asiat maaliin. (Lampikoski & Lampikoski 2004, 69.) 
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Usein innovointiin kykenevää tiimiä kuvataan älykkääksi, viisaaksi ja luovaksi. Lisäksi 

tarvitaan tietoa, joka on kokemuksia, oivalluksia, arvoja ja henkilöiden oppimaa 

informaatiota asioista. Jotta tiimillä on osaamista, on sen henkilöiden täytynyt kartuttaa omia 

taitoja, tietoja, kokemuksia sekä asenteita. Älykkyyden avulla tiimi osaa käyttää omaa 

osaamistaan ratkaistakseen ongelmia ja haasteita. Ihmettelemistä eli luovuutta tarvitaan, 

jotta tiimi osaa katsoa asioita useista eri näkökulmista ja kyseenalaistaa kaiken tavallisen ja 

jo opitun sekä osaa löytää avain uudenlaisia asioita. (Sydänmaanlakka 2009, 233-234.) 

Juudin (2005, 53) mukaan luovuuteen vaikuttavat erilaiset virikkeet henkilön 

toimintaympäristössä sekä hänen omat ominaisuutensa. Luovuus voi olla joko yhteisön tai 

yksilön ominaisuus. Luovuuden lähellä olevia käsitteitä ovat kekseliäisyys, visionäärisyys, 

idearikkaus, neuvokkuus, uudistumiskyky, taiteellisuus tai eettisyys sekä nokkela 

yhdistelykyky. Sydänmaanlakka (2009, 196) toteaa, että monesti luovuus mielletään yksilön 

luovuudeksi, mutta sitä voidaan ajatella myös yhteisöllisenä luovuutena, jolloin se esiintyy 

tiimeissä ja sosiaalisissa verkoissa. Se, että on luovia yksilöitä ei ole riittävää. 

Yritysmaailmassa on oltava luovia tiimejä, jotka ovat yrityksen tärkeitä yksiköitä, joissa 

tapahtuu oppimista ja asioiden eteenpäin viemistä ja kehittämistä. Luova tiimi on jatkuvasti 

kyseenalaistava omalle toiminnalleen ja tavoitteena on nopea uudistuminen. Yksilöiden 

luovuus moninkertaistuu luovassa tiimissä ja lisäarvoa saadaan yhdessä tekemisestä.  

Luovasti lahjakkaat henkilöt voidaan kuvata ongelmien ratkaisijoiksi, sillä he analysoivat 

ongelmaa ja yrittävät ratkaista sen monelta eri näkökulmasta sekä monin erilaisin keinoin. He 

ovat kokeilijoita, jotka uskaltavat ottaa riskejä, ovat erittäin yrittelijäitä ja lannistumattomia 

sekä etsivät tietoa ongelman ratkaisemisen tueksi. Persoonan kohdistuvien ominaisuuksien 

lisäksi luovasti lahjakas ihminen on pätevä ja osaa asiansa eli hallitsee omien tärkeimpien 

tehtäviensä taidot ja tiedot. Luovuuden toteuttaminen vaatii erittäin paljon rohkeutta. Lähes 

aina, kun henkilöllä on jokin uusia idea, kuuluu hän vähemmistöön tai on jopa ainoa, joka on 

sitä mieltä. Jos kaikki olisivat samaa mieltä tai peesaavat toisia, ei mitään tapahdu. Ernest 

Hemingway on sanonut, ettei maailmasta puutu lahjakkuuksia vaan luonnetta. 

Ennakkoluulottomuus sekä luova hulluus ja uskallus epäonnistua ovat luovan persoonan 

tunnusmerkkejä. (Lampikoski & Lampikoski 2004, 57-58, 62.) 

Luovuutta voi opetella itsensä johtamisella, jossa tavoitellaan henkilön itsensä syvällistä, 

laaja-alaista ja käytännöllistä kehittämistä. Jotta oppimista tapahtuu, täytyy omia 

käsityksiään kyseenalaistaa jatkuvasti ja olla kriittinen oma toimintaansa kohtaan. Luovuus 

saa tiimin innostumaan ja sitä ohjaa voimakas sisäinen motivaatio kohti tavoitteellista 

toimintaa. Oman tietoisuuden kokonaisvaltainen ja systemaattinen muokkaaminen sekä 

itsensä johtaminen ovat keinoja kehittää luovuutta. Kun oma herkkyys kehittyy, syntyy uusia 

näkökulmia eri asioihin. (Sydänmaanlakka 2009, 191-193.) 
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Innovointi ja luovuus vievät asioita aina kohti uutta ja tuntematonta ja on selvää, että se luo 

epämukavuutta. Ihmiset on usein kasvatettu tavoittelemaan onnistumisia ja virheettömyyttä, 

mutta onnistuminen jollakin aivan uudella osa-alueella ensi yrittämällä on aika 

epätodennäköistä ja epäonnistuminen on oikeastaan tavoiteltavan arvoinen asia ja erittäin 

suotavaa, jotta oppimista voi tapahtua. Epäonnistuminen koettelee henkilöiden 

päättäväisyyttä ja pakottaa pohtimaan asiaa uudelleen toiselta näkökulmalta. 

Epäonnistuminen sanana on negatiivinen ja sitä voidaankin ajatella, että se ei ole 

epäonnistumista vaan taitoa löytää asioita ja ideoita, jotka eivät toimi. Tällöin voidaan puhua 

onnistumisesta. Mitä nopeammin epäonnistuu, sitä nopeammin löytää puutteet ja 

ongelmakohdat ja voi keskittyä niiden kehittämiseen. Esimerkiksi maailman kuuluisimmat 

jalkapalloilijat eivät onnistu joka tilanteessa ja yhteen otteluun mahtuu kymmeniä 

epäonnistuneita yrityksiä, kuitenkin katsojat muistavat se yhden onnistumisen, joka 

mahdollisesti ratkaisi koko ottelun. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 42, 84.) 

On muistettava, että kukaan henkilö ei kykene innovoimaan yksin, vaan tarvitsee ympärilleen 

yhteistyössä eri näkökulmilta asioita ymmärtävän ja katsovan tiimin. Tiimi koostuu yksilöistä, 

joiden jokaisen panos on merkittävä sekä vaikuttaa lopputulokseen. Tästä syystä olen 

tarkastellut edellä tiimin jäsenten tarvitsemia ominaisuuksia, joista muodostuu tiimin 

kokonaisuus. 

3.3.2 Motivaatio innovointiin 

Palkitseminen on tärkeätä ja yksi keino on selkeä rahapalkkio innovaation toteuttajille, jotka 

ovat osallistuneet idean kehittämiseen, toteuttamiseen ja kaupallistamiseen. Palkkiot 

sitouttavat tekijöitä tekemiseen sekä vahvistavat tekijöiden motivaatiota. Juhlinta on asia, 

jonka tulisi koske kaikkia, vaikka palkkio olisikin kohdennettu pienemmälle porukalla. Tällöin 

viestitään, että koko yritys on mukana innovaatiotoiminnassa sekä että kaikkien 

työntekijöiden panos on tärkeää. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 73.) 

Innovatiivisen johtamisen avulla voidaan luoda optimaalinen mahdollisuus innovaatioiden 

tuottamiseen ja kehittämiseen yrityksessä. Innovatiivisella johtamisella on tutkitusti suora 

vaikutus strategisiin tuloksiin. (Lampikoski & Lampikoski 2004, 325.)  

Ympäristö, jossa ei rohkaista innovointiin vaikuttaa siihen, että luovat ihmiset eivät säilytä 

motivaatiotaan tällaisessa ympäristössä. Luovat ihmiset tarvitsevat ympärilleen muiden 

innostusta, paljon ideointia sekä erilaisia mahdollisuuksia toimia, säilyttääkseen luovuutensa. 

Innovatiivisuus saadaan luotua hankkimalla työyhteisöön riittävästi luovia ihmisiä, pitämällä 

huolen, että yrityksessä on luovuuden kulttuuri sekä määrittelemällä selkeät tavat, miten 

ideoita viedään käytäntöön. Erityisen tärkeää on huolehtia, että johto näyttää esimerkkiä 

omalla toiminnallaan ja koko yrityksen henkilökunta saadaan osallistumaan toimintaan. 

Pohdittaessa tiimien kokoonpanoja innovointityöhön, on pidettävä huolta, että tiimeihin 
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saadaan selkeästi erityyppisiä ihmisiä, jotta useita näkökulmia saadaan kehitystyössä. 

Innovointi on aina asiakaslähtöistä ja sitä tapahtuu myös yrityksen ulkopuolella, joten 

partneriverkostot sekä asiakaskontaktit ovat tärkeitä innovointityössä. Innovointityö vaatii 

resursseja, joiden mahdollistaminen on johdon tehtävä. Lopuksi innovaatio kaupallistetaan ja 

yrityksen sisällä menetystä huomioidaan ja palkitaan. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 57-58.)  

3.4 Innovaatioprosessi  

Innovointiprosessit voidaan jakaa analyyttiseen tai tulkinnalliseen tiedonmuodostamiseen. 

Analyyttisessä mallissa käytetään lineaarisia ja rationaalisia päätöksentekomalleja, tieteen 

menetelmiä. Tuntemalla oma tieteenala mahdollisimman hyvin lopputuloksena on useimmiten 

tekniset innovaatiot, joiden toimenpiteiden kohteena on työntekijä. Tulkitseva malli eli 

käytännön lähteinen innovoinnilla mahdollistetaan erilaisten ja uusien asioiden löytyminen ja 

kehittäminen yhteistyöllä älyllisellä moninaisella ristiin ajattelulla. Tällä mallilla pyritään 

löytämään uusia toimintatapoja, tuotteita, palveluita tai teknologiota hyödyntäen 

työntekijöiden erilaisuutta ja ajatusten vaihtoa tiiviissä yhteistyössä. Osaamisen ja 

kokemuksen, mielipiteiden ja tulkinnan monimuotoisuus on oleellista, jotta voidaan pohtia 

asioita innovaatioprosessin aikana monelta kantilta ja saada näkyvää tulosta luovasti. 

(Harmaakorpi 2012, 15-16.) Tässä tutkimuksessa keskitytään tulkitsevaan 

innovaatioprosessiin, asiakkaan näkökulmasta. 

Innovaatioprosessin neljä vaihetta ovat ideointi, valikointi, kehitys ja lanseeraus (kuvio 8). 

Ennen näitä neljää vaihetta voidaan määrittää vielä aktiivinen uusien liiketoimintamallien 

etsintä, jolla saadaan viritettyä ajatus ideointiprosessiin ja liitettyä liiketoiminta-ajattelu 

selkeämmin prosessiin. Edellä kuvatuissa vaiheissa ensin etsitään mahdollisuuksia ja 

pohditaan yrityksen strategiaa, seuraavaksi tuotetaan paljon ideoita työstettäväksi ja 

jatkokehitettäväksi. Kun ideoita on löydetty, aloitetaan niiden valitseminen ja 

jatkojalostaminen. Valitsemisen jälkeen valittujen ideoiden perusteella muokattujen 

tuotteiden ja palveluiden kehittäminen prototyypeiksi ja näiden testaaminen. 

Testaamisvaiheessa saadaan useasti kehitysideoita ja palautetta, jolloin prosessi palaa 

askeleen takaisinpäin ja vaiheet toistuvat uudelleen. Lopuksi tuote tai palvelu on valmis 

lanseerattavaksi. (Sydänmaanlakka 2009, 216.) 
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Kuvio 8: Innovaatioprosessi (Sydänmaanlakka 2009, 215) mukaan 

Innovaatioprosessissa ideoita työstetään, tarkistetaan ja jalostetaan eteenpäin kohti 

tarpeellista tuotetta, prosessia tai palvelua. Innovaatio syntyy jäljittelemällä, muokkaamalla 

tai matkimalla mitä muut tekevät. Innovaatioideat ja -sovellukset saattavat löytyä myös 

jostakin muualta ympäristöstä, mistä ne siirretään uuteen kontekstiin. Ihmisellä on tarve 

onnistua keksinnön tai innovaation ensimmäisenä tekijänä, joka kiihdyttää tai ruokkii 

innovointiprosessia. Käyttäjät toimivat vahvasti innovoinnin laukaisijoina, kun etsitään 

vaihtoehtoisia ja uusia mahdollisuuksia. (Bessand & Tidd 2011, 204-205.) 

Innovaatioprosessi voidaan esittää lineaarisena etenemisenä, joka alkaa ideoinnilla ja etenee 

useiden erilaisten vaiheiden kautta innovaatioon. Matkalla voi olla useita portteja, joiden 

kohdalla tarkastellaan prosessin etenemistä. Prosessi ei välttämättä etene lineaarisesti vaan 

kehitystyötä voidaan tehdä päällekkäin korostaen verkostoitumista ja yhteistyötä. Tärkeätä 

on yhdistää sekä jakaa tietoa ja osaamista. (Sydänmaanlakka 2009, 116.)  

Monisäikeinen tekniikan tuntemus ja osaaminen eivät ole tae innovoinnin onnistumiselle. 

Innovoinnissa tarvitaan monipuolista kykyjen käyttöä ja laaja-alaista tietotaitoa. Jotta 

innovaatioiden kehittymiseen jää riittävästi aikaa, on tärkeää asettaa selkeät tavoitteet. 

Työntekijöiden sitoutumista ja menestymistä tulee aina palkita esimerkiksi 

palkkiojärjestelmän avulla. Innovaatioita tukee erityisesti yrityksen sisäinen yrittäjyys. 

Yrityksen kasvu sekä innovaatiot perustuvat usein esimiestyöhön ja johtamiskäytäntöihin. 

Innovaatiot syntyvät useiden asioiden yhteisvaikutuksesta kuten sitoutumisen, osaamisen, 

johtamisen ja omistajuuden sekoituksesta. (Juuti 2005, 82-84.) 

Käyttäjät ovat tärkeä ryhmä innovoinnin tarpeen määrittelijöinä omalla 

kulutuskäyttäytymisellään. Jotta innovaatio onnistuisi, on merkittävää olla lähellä asiakasta. 

Käyttäjät voivat olla tärkeässä roolissa innovaatioprosessissa, jolloin heiltä saadaan ideoita ja 

kehitysehdotuksia tuotteen tai palvelun muokkaamiseen. Todellisilta käyttäjiltä voidaan 

saada tärkeätä tietoa mikä toimii ja millaisia asioita tai ominaisuuksia tarvitaan sekä halutaan 
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käyttää. He ovat kiinnostuneita kokeilemaan ja sietävät jopa epäonnistumisia löytääkseen 

paremman ratkaisun tai toimivuuden. (Bessant & Tidd 2011, 222-223.) 

Varsinkin silloin, kun käyttäjällä on todellinen tarve tuotteen tai palvelun käyttämiseen, on 

hänellä oma intressi tuotteen tai palvelun kehittämiseen ja siksi hän osallistuu aktiivisesti 

keskusteluun millaisia ominaisuuksia hän haluaan tuotteelle tai palvelulle. Osallistumalla 

keskusteluun käyttäjä haluaa monesti saada vahvistusta omille tarpeilleen tai ajatuksilleen. 

Itse osallistun mielelläni sellaisten palveluiden kehittämiseen, joita käytän tai tarvitsen. 

Tällöin omien kommenttien avulla palvelun käyttäminen saattaa muuttua helpommaksi ja 

nopeammaksi. Olen esimerkiksi ollut Trafin sähköisen ajokorttiapplikaation testaaja, jolloin 

olen päässyt ensimmäisten joukossa testaamaan ja antamaan kommentteja palvelusta. 

3.4.1 Hackathon innovointityökaluna 

 

Kuvio 9: Ultrahack tapahtuma 2017, kuvaaja Veeti Haapsamo (My Helsinki material bank 2018) 

Hackathon on tapahtuma, jossa tietty määrä ihmisiä kokoontuu tietyksi aikaa, esimerkiksi 

yhdeksi päiväksi ratkaisemaan annettua tehtävää. Tärkeää on osallistuvien henkilöiden kyky 

pystyä hyppäämään tilanteeseen lennosta sekä halu tehdä jotakin aivan uutta ja 

mielenkiintoista. Tapahtumassa annetaan suhteellisen väljät rajat, mitä on tarkoitus tehdä. 

Tapahtumassa on tarkoitus pohtia ja innovoida uusia ratkaisumalleja annettuihin haasteisiin. 

Hackathon tapahtumat toimivat loistavasti normeja rikkovana työskentelykeinona löytää uusia 

innovaatioita. Etuja ovat työntekijöiden innostaminen, rutiinien rikkominen, hullujen 

ideoiden pohtiminen ja uusien ratkaisujen löytyminen. (Cybercom Group 2015.) 

3.4.2 Asiakkaiden hyödyntäminen innovoinnissa 

Innovaatiotoiminnan yhdeksi menestystekijäksi on tunnistettu henkilöstön ja asiakkaiden 

osallistuminen innovaatiotoimintaan. Kommunikointi asiakkaiden kanssa on uusien 

teknologioiden myötä helppoa ja nopeaa ja voidaan selvittää, mitä mieltä asiakkaat ovat ja 

mitä asioita he toivovat tuotteelta tai palvelusta. Tavalliset ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita 
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ja aktiivisia osallistumaan kehittämis- ja ideointityöhön, kun kyseessä on jokin tuote tai 

palvelu, joka on heille tarpeellinen. Yrityksillä on tosin vielä opittavaa, miten ne saavat 

kaiken asiakkailta kerätyn käyttäjätiedon hyödynnettyä innovaatiotoiminnassa. Kehittämiseen 

osallistuvien asiakkaiden osallistuminen voidaan paloitella kuuteen osa-alueeseen: 

osallistumisen tyyppiin, asteeseen, sisältöön, laajuuteen, muodollisuuteen ja vaikutukseen. 

Edellä mainitut asiat määrittävät sen, kuka osallistuu, kuinka paljon osallistuu, mihin osa-

alueiden suunnitteluun osallistuu, kuinka laajasti osallistuu, onko osallistuminen virallista vai 

ei tai kuinka paljon osallistuminen vaikuttaa kehittämisprosessiin tai sen tulokseen. 

(Harmaakorpi 2012, 11-12.) 

Asiakkailta saadaan arvokasta tieto ovatko he oikea kohderyhmä, tarvitsevatko he tuotetta tai 

palvelua tai toimiiko se heidän haluamallaan tavalla. Asiakas on aina keskiössä ja tärkein 

elementti pohdittaessa tuotetta tai palvelua, kuten jo luvussa 2.2. mainitaan. Hyväkään 

innovointi ei tuota rahaa yritykselle, jos asiakkaat eivät koe tuotteen tai palvelun tuovan 

heille lisäarvoa.  

Tietoa, jota voidaan innovointiprosessissa hyödyntää, voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. 

Nämä ovat koodattu tieto ja hiljainen tieto. Koodattua tieto on määritettävissä numeroin ja 

sanoin ja on helposti siirrettävissä paikasta toiseen digitaalisessa muodossa. Hiljainen tieto on 

ihmisten henkilökohtaista osaamista ja sen siirtämiseen tarvitaan kasvokkain keskustelua.  

Tutkijat ovat todenneet, että hiljainen tieto on erittäin tärkeätä innovaatioprosesseissa. 

Hiljainen tieto voidaan paloitella vielä sumeaan tietoon, joka on kykyä ennakoida ja löytää 

mahdollisia potentiaaliasia asioita jo ennen kuin ne ovat edes olemassa. Sumea tieto voi olla 

kykyä löytää piileviä asioita, joita voidaan hyödyntää lopputulokseen pääsemisessä. Tänä 

päivänä johtajilla tulisi olla kykyä nähdä tulevaisuuteen ja aistia, mikä voisi olla uutta ja 

ennen kokematonta. (Harmaakorpi 2012, 17-18.) 

Lähes aina asiakas on edellä tuotteiden tai palveluiden tarjoajaa. Asiakkaiden ajatukset ja 

ideat monesti ovat peräisin siitä tuskasta tai turhautumisesta heidän käyttäessään olemassa 

olevaa tuotetta tai palvelua. Jotta käyttäminen olisi helpompaa, asiakkaat saattavat itse 

kokeilla eri tapoja käyttää ja nämä tavat ja keinot voivat hyvin johtaa jopa uusien keinojen 

käyttämiseen. Joskus asiakkaiden itse kehittämät tavat ja keinot voivat kehittyä tuotteen tai 

palvelun innovaatioksi. (Bessant & Tidd 2011, 222.) 

Ensimmäisenä on selvitettävä, mitä asiakas odottaa saavansa tai mieltää haluavansa. On eri 

asia miettiä, mitä asiakas tarvitsee kuin mitä hän haluaa. Usein asiakas haluaa palveluita tai 

tuotteita luodun mielikuvan avulla ja silloin hän ei välttämättä oikeasti tarvitse tuotetta, 

vaan luulee tarvitsevansa. Yrityksellä on eri kanavia, jossa se voi saada arvokasta tietoa siitä 

mitä asiakkaat ajattelevat, haluavat tai tarvitsevat. Tätä tietoa voidaan kerätä perinteisten 

asiakaspalautteiden avulla, seuraamalla Facebook-keskusteluja ja mahdollisia onlinetarinoita 
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asiakkaiden omakohtaisista kokemuksista tai millaisia kuvia asiakkaat postaavat Instagramiin 

liittyen yrityksen tuotteisiin tai palveluihin tai niihin läheisesti liittyviin. 

Kun asiakaspalaute saadaan kaikkien nähtäville, voidaan sitä hyödyntää esimerkiksi 

asiakasuskollisuuden parantamiseen ja innovointiin. Ostoprosessin jokainen osa-alue vaikuttaa 

asiakkaiden tyytyväisyyteen sekä mahdolliseen suositteluun muille käyttäjille. 

Markkinointiviestinnän keinon asiakkaaseen voidaan yrittää vaikuttaa jo ennen kuin hän tietää 

tarvitsevansa tai haluavansa käyttää palvelua tai ostaa tuotetta. Tosin käytäntö on 

osoittanut, että asiakas luottaa usein joko jonkun toisen suositukseen tai omaan 

kokemukseensa enemmän kuin pelkkään mainontaan. (Ruotsalainen, 2018.)  

Esimerkiksi Booking.com sivustolla etsiessäni sopivaa hotellia luen aina, mitä kommentteja 

muut jo kyseistä hotellia käyttäneet ovat siitä kommentoineet. Näillä mahdollisilla 

suosituksilla on selkeästi suurempi painoarvo, kuin Booking.comiin määritellyillä asioilla. Jos 

usea henkilö on sanonut, että sijainti on loistava, on tällä erittäin paljon suurempi painoarvo 

kuin, että esittelytekstissä mainitaan loistava sijainti. Esittelytekstin sisältö on hotellin oma 

arvio sijainnista eikä niiden, jotka ovat majoituspalvelua jo käyttäneet ja sen hyväksi 

havainneet. 

Asiakaspalautteen näkyväksi tekemisen ja keräämisen avulla kerrotaan palvelun tai tuotteen 

laadusta. Kysymällä palautetta tai seulottaessa eri kanavista saatua palautetta voi löytää 

yrityksen ydinvahvuudet ja myöskin tarvittavat kehityskohteet. Palaute saadaan nopeasti 

varsinaisessa palvelu tai ostotilanteessa. Reklamaatiot ovat myös yksi tärkeä kanava saada 

palautetta ja kehityskohteita. Jos reklamaatio hoidetaan huolimattomasti tai puutteellisesti, 

vaikuttaa se asiakaskokemukseen ja yritys saa nopeasti negatiivista mainetta mm. sosiaalisen 

median kanavissa. Tutkimusten mukaan asiakas sitoutuu hyvin hoidetun reklamaation jälkeen, 

jopa kiinteämmin yritykseen kuin ennen reklamaatiota, joten reklamaation huolellinen 

käsittely on erityisen tärkeää. (Ruotsalainen, 2018.) 

Reklamaatiot antavat käsityksen asiakkaan tunteista ja kokonaiskokemuksesta, joka on 

arvokasta tietoa pohdittaessa, mitä ja millaisia liiketoimintamalleja yritys voisi hyödyntää 

innovoinnissa. Reklamaatioiden kautta ei välttämättä saada vain tietoa virheistä, vaan niissä 

voi olla konkreettisia parannus- ja kehitysehdotuksia tai jopa ihan uuden vielä olemassa 

olemattoman asian ehdotuksia. 

4 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tässä työssä empiiriseen tutkimukseen on käytetty kuviossa (kuvio 10) kuvattua prosessia. 

Aluksi tutkimusongelma on saatu toimeksiantaja Differolta, josta on tehty näkökulman rajaus. 

Seuraavaksi on tutustuttu aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja täsmennetty 

tutkimusongelman alakysymykset.  
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Kuvio 10: Tutkimuksen kulku 

Tutkimusmenetelmäksi on valittu teemahaastattelu, jonka avulla voidaan luoda 

keskustelunomainen tilanne haastateltavan kanssa ja haastateltava henkilö voi tiettyjen 

teemojen puitteissa omin sanoin kertoa yrityksen toimintatavoista. Haastattelujen jälkeen 

haastattelunauhoitukset on kirjoitettu puhtaaksi sanasanalta eli litteroitu. Litterointeja on 

analysoitu ja etsitty sanoja ja sanontoja, jotka toistuvat usein ja asioita, joista haastateltava 

kertoo useasti tai jopa palaa uudelleen.  Analyysivaiheessa haastatteluista on jaettu asiat 

kolmeen teemaan (kuvio 11). Näitä olivat innovointikeinot, johon kuuluvat: ideoiden 

keräämiskanavat, millaiset henkilöt koostavat toimivan innovointitiimin ja erilaiset 

innovointityökalut, miten ja milloin haastateltavat toivat esiin liiketoimintamallin ja kuinka 

asiakkaat osallistuivat innovointiin. Analysoinnin perusteella päädyttiin tuloksiin, joista 

muodostu innovaatio-opas pienille, keskisuurille ja tarvittaessa myös isoille yrityksille. 

 

Kuvio 11: Analysointiteemat 

Tutkimuksen lähtökohtana oleva tutkimusongelma on tärkein vaikuttava tekijä empiiriseen 

tutkimukseen. Tutkimusongelmaan peilataan tutkimuksen aikana tehtyjä valintoja, kuten 

millaista menetelmää käytetään aineistonhankintaan. Tosin tutkimuskysymystä tai 

alakysymyksiä voidaan muokata ja tarkentaa tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

13-16.) 

Kirjallisuuteen tutustumisen lisäksi tutkittiin yritysten omilta internetsivuilta yleistä tietoa, 

mitä yritykset olivat itse kertoneet liiketoimintamalleista tai innovoinnista omalta 



 30 

 

 

kohdaltaan. Tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka moni yritys näki nämä kaksi edellä mainittua 

asiaa niin tärkeinä, että he ovat maininneet asiasta itse tai sisällyttäneet kyseisiä asioita 

omaan strategiaansa tai painopistealueikseen. Kuten luvun 3 alussa Solatien ja Mäkeläisen 

(2014, 25) mukaan innovaatiotoiminnan tavoitteita ovat liiketoiminnan ja liikevaihdon sekä 

markkinaosuuden kasvattaminen. Täten yritykset, jotka kokivat innovaatiotoiminnan 

tärkeäksi, ymmärsivät innovaatioiden merkityksen kiristyvässä kilpailutilanteessa. Solatie ja 

Mäkeläinen (2014, 19) mainitsevat myös, että innovaatiot ovat tutkimusten mukaan paras 

mahdollinen strategia yrityksen arvon nostamiseksi.  

4.1 Haastattelut 

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina. Lisäksi toteutettiin weblomakekysely 

ominaisuuksista, jotka ovat tärkeitä ominaisuuksia henkilön persoonassa innovoinnin ja 

toimivan innovointitiimin kannalta. Haastatteluja tehtiin yhteensä kymmenen ja yhdessä 

haastattelussa oli läsnä kaksi henkilöä, joten haastateltavia henkilöitä oli yhteensä 11 eri 

yrityksistä. 

Teemahaastattelulla pystytään löytämään vastauksia erilaisin haasteisiin. 

Lomakehaastattelulla saatujen vastausten avulla voidaan testata erilaisia asioita, joita 

voidaan sitten ilmaista jonkin asian määrää. Lomakehaastattelun avulla saadaan useasti 

parempi vastausprosentti kuin kyselylomakkeella. Lomakehaastattelulla ei oikeastaan ole 

kovinkaan paljon yhteistä laadullisen tutkimuksen kanssa, mutta sitä on kuitenkin mahdollista 

käyttää. Lomakehaastattelussa on oleellista kysyä tutkimuksen tarkoitukseen oleellisia 

kysymyksiä. Teemahaastattelu eli puolistrukturoituhaastattelu on suhteellisen samankaltainen 

kuin syvähaastattelu. Teemahaastattelussa on ennalta määritetty teemat, joiden mukaan 

haastattelu etenee. Pääteemojen lisäksi voidaan määrittää etukäteen tarkentavia kysymyksiä. 

Haastateltavan vastauksiin perustuen voidaan haastattelun kysymyksiä syventää ja tarkentaa 

sen mukaan, mitä haastateltava vastaa tai kertoo. Haastattelussa tulee erityisesti esille, 

miten henkilö kokee eri asiat ja millaisen merkityksen hän millekin asialle antaa. 

Teemahaastattelun toteutus voi vaihdella lähes avoimesta haastattelusta aina tarkasti 

jäsenneltyyn haastatteluun. Avoin teemahaastattelu voi hyvin olla keskustelunomainen, jossa 

kysymykset esitetään keskustelun lomassa. Tutkijan tehtävänä on antaa haastateltavan puhua 

omaan tahtiinsa ja vapaasti, kuitenkin niin että hän pitää huolen, että haastattelu ei poikkea 

aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Haastatteluista seitsemän toteutettiin siten, että haastattelijoita oli #Thesishack ryhmästä 

kaksi muuta henkilöä itseni lisäksi. Haastateltavia olivat suuresta informaatio- ja 

viestintäyrityksestä johtava palvelumuotoilija, asiantuntija- ja yrityspalveluyksikön päällikkö, 

uudesta liiketoimintainnovaatiosta vastannut henkilö ja henkilöstöasioista vastaavaa henkilö. 

Lisäksi haastattelimme yhdessä kiinteistötoimialan suuresta yrityksestä uuden liiketoiminnan 

päällikköä, tukku- ja vähittäiskaupan suuresta yrityksestä johtavaa palvelumuotoilijaa ja 



 31 

 

 

pienestä informaatio- ja viestintäyrityksestä operatiivista johtajaa. Edellä mainittujen 

haastattelujen lisäksi toteutin kolme haastattelua yksin. Haastateltavia olivat suuresta tukku- 

ja vähittäiskaupan alan yrityksestä liiketoiminnan johtaja, pienen informaatio- ja 

viestintäalan yrityksen strategiasta ja kehityksestä vastaavaa henkilö ja yhteishaastattelussa 

kaksi vanhempaa/kokeneempaa asiantuntijaa julkisesta hallinnosta (kuvio 12). Haastattelut 

toteutettiin 28.-31.8.2018. 

 

Kuvio 12: Haastateltujen henkilöiden toimialat, heidän työnkuva ja yrityksen asiakkaat 

Haastatteluissa keskusteltiin kolmesta eri teemasta (liite 1): yleisesti yrityksen toiminnasta, 

johtamisen ja työyhteisön roolista innovointiprosesseissa sekä kommunikaatiosta asiakkaan 

kanssa. Haastateltavat kertoivat yrityksen liikeideasta sekä miten yritys pyrkii luomaan arvoa 

asiakkailleen. Lisäksi kysyttiin haastateltavalta hänen ymmärrystä 

liiketoimintamallikäsitteestä ja mitä se hänen mielestään tarkoittaa. 

Haastateltavia pyydettiin kertomaan, miten työyhteisö osallistuu innovointityöskentelyyn ja 

millaisia innovointiin sovellettavia työkaluja yrityksellä on ollut tai on suunnitella ottaa 

käyttöön. Lisäksi keskusteltiin paljokin työntekijöiden mahdollisuuksista osallistua 

innovointityöhön sekä heidän tavoistaan ja keinostaan innovoida. Haastateltavaa kehotettiin 

pohtimaan, onko ihmisen persoonalla merkitystä innovointityöskentelyyn ja jos on, niin 

millaisia ominaisuuksia tarvitaan työntekijöiltä onnistuneeseen innovointiin. 

Asiakastyytyväisyys on asia, jota monet yritykset painottavat, joten haluttiin selvittää mitä 

tietoa ja miten yritykset saavat omilta asiakkailtaan sekä miten tätä tietoa pystytään 

hyödyntämään. Kysyttiin kommunikaatioon asiakkaiden kanssa liittyen, että miten yritys saa 

uusia asiakkaita ja miten he varmistavat, että asiakkaat pysyvät ja ovat tyytyväisiä 

käyttämäänsä tuotteeseen tai palveluun. Haastateltavalta kartoitettiin tietoa, miten he 

yrityksessä ottavat asiakkaan huomioon kehittäessään liiketoimintaansa, miten yritys pystyy 
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vaikuttamaan asiakkaidensa mielikuviin sekä miten yritys kykenee luomaan asiakkaalle 

ostotarpeen. 

Lopuksi palattiin vielä pääkysymykseen, miten ja miksi yritys hyödyntää liiketoimintamalleja 

innovointiin. Tässä pyydettiin haastateltavaa pohtimaan asiaa vielä uudelleen ja peilaamaan 

asioihin, joita hän oli jo kertonut sekä koetettiin saada selville, oliko jokin aiemmin kysytty 

asia kirkastunut tai muovautunut haastateltavan jäsennellessä kertomiaan asioita uudelleen. 

Haastattelun lopuksi pyydettiin haastateltavaa täyttämään lomake työtekijän ominaisuuksien 

tärkeydestä ajatellen innovointityöskentelyä. Samat asiat olisi voitu käydä haastatellen läpi, 

mutta lomakkeen täyttämällä, haastateltava sai rauhassa omaan tahtiin pohtia asioiden 

tärkeyttä. Lomakkeessa (liite 2) oli kaksi kysymystä, ensimmäinen kysymyksellä kartoitettiin, 

kuinka tärkeänä haastateltava näki luetellut persoonallisuusominaisuudet ihmisissä, jotka 

osallistuvat yrityksessä innovointiin. Vaihtoehtoina olivat ei tärkeä, vähän tärkeä, ei 

merkitystä, jonkun verran tärkeä tai erittäin tärkeä. Toisella kysymyksellä kartoitettiin, mitä 

ominaisuuksia haastateltavan henkilön kanssa innovointi tehneillä ihmisillä on ollut.  

4.2 Yritysten taustatiedot  

Haastateltavista yrityksistä ja heidän strategisia painopistealueita tutkittiin etsimällä tietoa 

yritysten omilta websivuilla. Mitä yritykset itse kertoivat omasta toiminnastaan ja mitkä 

olivat asioita, joita he halusivat kertoa koko kansalle. 

Telia kertoo olevansa asiakasta varten ja että heidän tarkoitus on tuoda maailma lähemmäksi 

asiakkaan ehdoilla ja että yrityksen arvot ohjaavat heidän päätöksiään. Telia uskaltaa 

innovoida jakamalla ideoita, ottamalla riskejä ja oppimalla jatkuvasti uutta. He näyttävät 

suuntaa sitouttamalla asiakkaansa ja haastamalla itsensä sekä tuomalla esiin mielipiteitä ja 

huolenaiheita. Telia yksinkertaistaa asioita toimivilla päätöksillä ja toimittaa asioita nopeasti. 

Asioita edelleen yksinkertaistetaan avoimen viestinnän, aktiivisen yhteistyön, 

tiedonjakamisen ja tiimityön avulla. (Telia 2018.)  

Valio kertoo, että heidän strategia pohjautuu vahvasti globaaleihin kuluttajatrendeihin. Yritys 

reagoi ihmisten tarpeiden ja käyttäytymisen muuttumiseen omilla innovaatioillaan sekä 

yhteistyöllä partnereidensa kanssa. Kuluttajien vaatimuksiin he vastaavat tuottamalla 

maitopohjaisia sekä muita tuotteita. Yritys on aina ollut poikkeuksellisen kyvykäs 

innovoimaan kuluttajien tarpeita palvelevia ratkaisuja, jonka on eri toimintojen tiiviin 

yhteistyön tulos. Kuluttajaa palveleva ratkaisu koostuu tuote- ja kehitysosaamisesta, 

kuluttajaymmärryksestä ja tuotannosta. Valion keinoja, luoda kuluttajaa palveleva ratkaisu, 

ovat innovaatio-osaamisen tehokas kaupallistaminen, Valio-brändin ja kuluttajabrändien 

vahvistaminen, paras asiakaskokemus, vuoropuhelu ja tuotevalikoimat, vastuullisuus joka 

päivä, big datan tehokas hyödyntäminen sekä henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen. 
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Valiolaisuus tarkoittaa asiakkaiden ja kuluttajien kuuntelemista ja heidän toiveidensa 

ylittämistä, henkilökohtaista vastuunottoa, yhdessä onnistumista sekä ihmisistä, eläimistä ja 

ympäristöstä välittämistä. (Valio 2018.) 

Lassila & Tikanoja haluaa vastatta toimintaympäristössämme tapahtuviin muutoksiin. Tämä 

tehdään panostamalla palveluiden ja asioinnin kehittämiseen asiakaslähtöisesti. He ovat jo 

kehittäneet uusia palveluita käytännön kiertotalouteen yhdessä asiakkaiden kanssa sekä 

luoneet uusia sähköisiä asiointikanavia kehittääkseen asiakkaidensa palvelemista. Lassila & 

Tikanoja etsii jatkuvasti uusia kasvumahdollisuuksia solmimalla uusia kumppanuuksia ja 

kehittämällä uusia digitaalisuutta hyödyntäviä liiketoimintamalleja. (Lassila & Tikanoja 2018.) 

Kesko haluaa erottua kilpailijoistaan laadulla ja asiakaslähtöisyydellä ja strategian keskiössä 

on kannattava kasvu kolmella toiminta-alueella: ruoka-, rauta- ja autokauppa. Lisäksi K-

ryhmä fokusoituu, tarjoaa inspiroivimmat ruokakaupat, parhaat digitaaliset palvelut sekä on 

yhtenäinen. Arvona mainitaan asiakas ja laatu kaikessa, mitä he tekevät. Visiona on olla 

asiakkaan valinta ja laatujohtaja koko Euroopassa. Yrityksen missiona on luoda vastuullisesti 

hyvinvointia sidosryhmille ja koko yhteiskunnalle. (Kesko 2018.) 

Solu Digital, pieni 15 hengen konsultointiyritys, lupaa räätälöidä asiakkaalle merkittävää 

kilpailuetua tarjoavan tiedon hallintamallin, jonka avulla asiakas johtaa tiedolla ja luo 

etumatkaa kilpailijoihinsa. He ovat konsultoiva kumppani, jolle asiakasymmärrys on tärkeää 

tulevaisuuden kehittämistarpeita kartoitettaessa. (Solu Digital 2018.) 

Pieni ohjelmistokehitysyritys Sujuwa kertoo, että heidän ansioluettelo ja osaaminen on 

vahvaa sekä visio on selkeä. He tarjoavat innovatiivisia sovelluspalveluita, joiden avulla 

asiakas saa merkittävää arvoa omalle liiketoiminnalleen. He arvostavat asiakkaidensa visiota, 

kuuntelevat heidän mielipiteitään ja tarjoavat asiakkailleen ideoita ohjelmointiin, 

konsultointiin ja johtamiseen. Sujuwa tekee monimutkaisesta yksinkertaista ja 

yksinkertaisesta kannattavaa. (Sujuwa 2018.) 

Helsingin kaupungin skenaariokartta on luotu vuoteen 2030. Haastatellut henkilöt 

työskentelevät elinkeino-osastolla, jonka tavoite on mahdollistaa startup-toiminta ja sitä 

kautta saada kaupunkiin lisää työpaikkoja sekä lisää veronmaksajia. Skenaariokartassa on 

eritelty neljä eri näkökulmaa: luova tietokaupunki, asukkaiden jakamiskaupunki, joustava 

hyvinvointikaupunki ja fiksu palvelukaupunki. Asukkaiden tyytyväisyys on mainittu kolmessa 

palasessa ja innovaatiot ja kehitys ovat luovan kaupunkipalikan alla. Kaupungin linjauksen 

mukaan luovuus ja mielikuvitus ovat elintärkeitä, sillä ilman näitä ominaisuuksia ei 

innovaatioita tai uusia ratkaisuja synny. Innovaatiot ja uudet ratkaisut edesauttavat sitä, että 

kaupunki mukautuu ja menestyy tulevaisuuden muutosten kanssa. Luovan kaupungin 

ominaisuuksia ovat: luovuuden tunnistaminen ja ruokkiminen, luovuuden tukeminen ja 

mahdollistaminen, luovuuden hyödyntäminen sekä luova eläminen ja ilmaisu. Muutosajureina 
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toimivat sosiaalinen liikkuvuus, digitalisaatio, keinoäly ja keinotodellisuus, freelancetalous ja 

omistamisen väheneminen. Parhaimmassa tapauksessa ihmiset onnistuvat luomaan itselleen 

työpaikkoja. Verkostot, alustat ja uudet liiketoimintamallit, joita on syntynyt nopeasti 

tapahtuvan digitalisaation myötä, lisäävät vaatimuksia pärjätä globaalissa kilpailussa ja 

samalla edistävät mahdollisuuksia luoda kasvavia ja skaalautuvia palveluita. (Helsingin 

kaupunki 2017.) 

Websivujen taustatiedon määrittämisen tuloksena on tarkasteltu kolmea asiaa: löytyikö 

yritysten sivuilta mainintaa innovoinnista, asiakaslähtöisyydestä tai liiketoimintamalleista. 

Nämä on koottu alla olevaan taulukkoon (taulukko 1). 

Taulukko 1: Kooste taustatiedoista yritysten websivuilta 

 

Saatujen havaintojen perusteella kaikki yritykset olivat kiinnostuneita asiakkaasta ja siitä, 

miten asiakas kokee heidän tuotteensa tai palvelunsa. Tämä on asia, jota on paljon 

painotettu ja johon on jo panostettu yrityksissä useamman vuoden ajan sekä on linjassa 

luvussa 2.2. mainitun asian, asiakas on tärkein, kanssa. Asiakasnäkökulma oli mainittuna, joko 

yrityksen arvoissa tai miten yritys luo arvoa asiakkailleen. Innovointi ja liiketoimintamallit 

ovat ehkä vieraampi käsite ja niitä ei erikseen mainita strategisina pisteitä tai asioina, johon 

erityisesti panostettaisiin. Innovoinnin sivullaan nostivat esiin erittäin vahvasti Valio sekä 

selkeästi myös Telia ja Helsingin kaupunki. Muilla yrityksillä ei mainintaa innovoinnista 

löytynyt lainkaan. Pienet yritykset Solu Digital ja Sujuwa, kuvaavat omia lupauksiaan 

enemmän markkinointitekstin omaisesti, kuin suuret yritykset. Tämä on ymmärrettävää, 

koska molemmat tarjoavat konsultointipalveluja sekä ratkaisumyyntiä asiakkailleen ja tällöin 

tuotteiden ja palveluiden selkeä esille tuominen on erittäin tärkeätä. 

Yrityksen arvot, missio ja visio ovat tärkeä osa jokaisen yrityksen arkea ja keino viestiä 

asiakkaille. Nämä asiat ovat aina olemassa, vaikka niitä ei olisikaan erityisesti määritelty. 
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Eikä niitä ole aina pakko määrittääkään erityisesti websivuille kirjoitettavaksi, mutta silti 

niiden tulisi näkyä yrityksen tavassa toimia sekä vaikuttaa jokaiseen työntekijään aina 

yrityksen johdosta rivityöntekijään. Jokaisella yrityksen työtekijällä tulisi olla kirkkaana 

yrityksen missio ja visio. Nämä ovat koko yrityksen perusta ja kivijalka. (Yrityksen 

perustaminen 2018.) 

5 Tutkimustulokset  

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen tulokset. Tutkimustulosten 

jäsentely aloitettiin haastattelujen nauhoituksien kuuntelemisella ja litteroinnilla. 

Litteroinneista kuusi kappaletta tein itse ja neljä litterointia tekivät kaksi muuta 

opinnäytetyön tekijää, molemmat kaksi kappaletta. Litteroinneista etsin eri teemoihin 

liittyviä asioita eli teemoja, jotka ryhmittelin omiksi kokonaisuuksiksi. Teemat on käyty läpi 

aiemmin luvussa 4 (kuvio 11). Tarkoituksena oli löytää vastauksia pääkysymykseen, miten ja 

miksi yritykset hyödyntävät liiketoimintamalleja innovoinnissa. Apukysymysten avulla saatuja 

vastauksia saatiin tiivistettyä omiin lokeroihinsa. Innovoinnista ja ideoinnista haastateltavat 

kertoivat vuolaasti ja paljon, sen sijaan liiketoimintamalli oli selkeästi hankalampi asia 

käsittää ja pukea sanoksi. 

Seuraavissa luvuissa haastateltavien vastaukset on ryhmitelty seuraavien teemojen mukaan: 

yritysten keinot innovointiin, liiketoimintamallin merkitys ja asiakastiedon hyödyntäminen. 

Yritysten keinot innovointiin on paloiteltu innovaatiokanaviin, henkilöiden ominaisuuksiin ja 

käytettyihin innovointityökaluihin. 

5.1 Yritysten keinot innovointiin 

Innovaatioprosessi ymmärrettiin niin, että ensin tarvitsee selvittää asiakkaan todelliset 

tarpeet ja mitä asiakkaat oikeasti haluavat, mikä on asiakkaille keskeistä sekä mitä asioita he 

arvostavat. Jos jossakin palvelussa on erilaisia toiminallisuuksia, pohditaan mitkä 

toiminnallisuudet ovat niitä millä kannattaa mennä markkinoille ja samanaikaisesti täytyy 

osata ymmärtää, kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan kyseisestä palvelusta. 
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Eräässä yhtiössä on tehty päätös, että ei ole innovaatioprosesseja, sillä yrityksessä ei 

prosessoida innovaatioita. Kyseisessä yrityksessä ei tehdä asioita aina samalla tavalla, vaan 

yrityksessä on synnyttämispaikkoja, joissa innovaatioita voi tapahtua. 

Prosessi ymmärretään usein kovin jäykkänä ja luovuutta rajoittavana toimintona. Luovaa 

toimintaa ei tulisi määrittää prosessin muotoon, sillä oikeasti ei tiedetä, miten uusia ideoita 

syntyy tai miten niitä tulisi suunnitella. Tosin, jotta innovaatiotoiminta etenee ja saadaan 

tuloksia aikaan, on prosessin avulla mahdollista määrittää luovalle toiminnalla tarvittavat 

resurssit. Prosessien avulla voidaan antaa hyödyllisiä ohjeita innovaatiotoiminnan työkalujen 

ja menetelmien käyttöön. Mutta on hyvä pitää mielessä, että innovaatiotoimintaa tukevissa 

prosesseissa on erilaisia haaroja ja poikkeamia sekä päätöksentekopisteitä, jotka eivät voi 

olla suoria lineaarisia putkia. (Leppälä 2014, 171.) 

5.1.1 Innovaatiokanavia kommunikointiin  

Yrityksillä on useampi kanava jonka kautta, kuka tahansa pystyy kertomaan oman ideansa, 

jotta sitä voitaisiin jatkojalostaa ja se voisi kehittyä innovaatioksi. Kanavia olivat sähköposti, 

intranet, Yammer sekä innovaatio- ja konseptointitiimi. Koettiin, että ideoita talossa on 

paljon, jopa pullollaan, mutta osa ideoista ei päädy innovointiputkeen. Todettiin, että 

innovointiin ei ole riittävästi aikaa ja innovointiin tulisi määrittää ihan oma ajankäytön määrä 

omasta työstä. Haastateltava oli sitä mieltä, että johdon tehtävä on huolehtia ajan 

järjestämisestä innovointityöhön sekä henkilön muiden töiden organisoimisesta, sillä aikaa, 

kun hän käyttää työaikaansa innovointiin. Myös Solatien ja Mäkeläisen (2009, 57-58) mukaan 

luvussa 3.3.2 innovointityö vaatii resursseja, joiden mahdollistaminen on johdon tehtävä. 

Erialaisia menetelmiä on yrityksissä kokeiltu, mutta monesti kun on todettu, että se ei toimi, 

on vaihdettu johonkin toiseen menetelmään. Toistaiseksi täysin toimivaa kokonaisuutta ei 

ainakaan kahdessa suuressa yrityksessä ole vielä löytynyt. Ylimmän johdon tehtäväksi koettiin 

koko henkilöstön motivointi ideointi- ja innovointityöhön luomalla innovointitahtotilaa koko 

yritykseen. Kun kyseessä on aivan uusi ja mielenkiintoinen tuote, niin on helppo saada talon 

sisältä ihmisiä mukaan innovointiin. Uusia työntekijöitä ja kesätyöntekijöitä kehotetaan 

suurissa yrityksissä näkemään asioita toisella tavalla ja kertomaan omia näkemyksiään. 

Suuressa tukku- ja vähittäiskaupan yrityksessä, jossa työntekijät ovat joka päivä 

kosketuksessa asiakkaaseen, löytyy jatkuvasti pieniä ideoita ja signaaleja, jota olisi hyvä 

tutkia eteenpäin. Haastateltavan mielestä nämä signaalit täytyy saada avoimiksi ja rohkeasti 

ruokkia yrityskulttuuria, jotta työtekijät rohkaistuvat heittämään ideoita, joihin 

innovaatioporukka pystyy tarttumaan. Tällöin henkilöt, joiden työtehtävä on visioida asioita 

kauemmaksi tulevaisuuteen, pystyvät tarttumaan ideaan ja pohtimaan, miten sitä voidaan 

kehittää innovaatioksi. Ensin tarvitaan kanava, jonka kautta ideoita voi laittaa eteenpäin 

talon sisällä. Kanavan täytyy olla läpinäkyvä, että ihmiset saavat palautetta, miten idea 

etenee ja mitä ideoita on päätynyt innovaatioksi. Palauteen ja kannustamisen haastateltavat 
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kokevat tärkeäksi. Myös Solatie ja Mäkeläinen (2009, 73) toteavat kappaleessa 3.3.2, että 

palkkiot sitouttavat työntekijöitä tekemiseen sekä vahvistavat tekijöiden motivaatiota. 

Ideoiden ja niiden eteenpäin viemisen yksi haastateltava koki vielä toistaiseksi yrityksessä 

suureksi haasteeksi. Asiakkailta yritys saa hyvin ideoita ja toiveita, samankaltaista 

toimintatapaa olisi toiveissa myös henkilökunnan ideoilla ja ajatuksille yrityksen toiminnasta. 

Tahtotila luoda sisäinen ideointikanava kohti innovointia on tiedostettu ja on vain tekemistä 

vaille valmis, sillä innovaatiot ovat henkivakuutus tulevaisuuteen. Epäonnistumisen pelon 

haastateltava koki yrityksessä vielä suhteellisen vahvaksi. Vaikka luvussa 3.3.1 Solatie ja 

Mäkeläinen (2009, 42) toteavat, että onnistuminen jollakin aivan uudella osa-alueella 

ensiyrittämällä on aika epätodennäköistä ja epäonnistuminen on oikeastaan tavoiteltavan 

arvoinen asia ja erittäin suotavaa, jotta oppimista voi tapahtua.  

5.1.2 Innovointiin osallistuvien henkilöiden ominaisuuksia 

Innovaatiotoimintaan osallistuvalta henkilöltä tarvitaan halua tehdä uutta, uskallusta hypätä 

ennen kokemattomaan, kykyä kestää epävarmuutta tuloksesta sekä painetta saada tulosta 

tietyssä aikarajassa. Tiivis projekti vaatii paljon keskittymistä, venymistä ja kykyä suhtautua 

väljästi omaan työnkuvaansa ja tekemiseen. Innovaatiotiimiin tarvitaan erityyppisiä ihmisiä, 

joilla on kokemusta eri osastoilta, kuten markkinoinnista, tuotekehityksestä, myynnistä ja 

henkilöstöosastolta. Innovoinnin eri osavaiheessa on hyvä olla täysin eri tyyppisiä ihmisiä. 

Lisäksi mainittiin ominaisuuksista, jota innovointiin osallistuvalla henkilöllä usein on ovat 

tarmokkuus, asioiden aikaan saaminen, kriittisyys asioihin, positiivisuus ja sinnikkyys. 

Innovointia tekevän henkilön on hyvä olla tiimipelaaja, joka kykenee toimimaan erilaisten 

näkemyksien kanssa yhteistyössä muiden innovointitiimissä työskentelevien kanssa.  Luvussa 

3.3.1 mainitaankin, että tutkimusten mukaan tiimi, joka kykenee kehittämään tehokkaasti 

idean innovaatioksi, omaa monia erilaisia persoonallisuuden ominaisuuksia ja piirteitä. 

 

Haastatteluissa tuli ilmi, että innovointiin kannustavat myös henkilöt, jotka ovat saaneet koko 

kansan tietoista tunnustusta omasta työstää. Esimerkiksi eräässä suuressa yrityksessä on 

henkilö, joka on saanut valtioneuvoston suuren rahallisen palkinnon työstään innovoinnin 

parissa. Haastateltava koki, että tällainen muita inspiroiva henkilö saa muutkin yrityksessä 

ideoimaan ja olemaan rohkeita tuomaan omia ajatuksiaan innovointiin. 
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Useampi haastateltava totesi, että kun tehdään innovointia ja mukana on ihmisiä monesta eri 

toiminnosta tekemässä asioita, ei välttämällä kenelläkään ole valmiita vastuksia. Todettiin 

että, kun tehdään jotakin uutta ja kaikkea pitää kokeilla. Kun ei tiedetä, niin pitää testata, 

jotta tiedetään enemmän. Eräs haastateltava koki uuden luomisen asiana, joka tuo voimaa ja 

kokemus, josta on selvinnyt, on erittäin siistiä. 

Eräässä haastattelussa tuli ilmi, että innovointi tai uuden etsiminen ei ole pelkästään 

hauskaa. Haastateltava koki, että kun ihminen on jonkun uuden äärellä, niin siihen kuuluu 

myös ahdistavat tunteet: ”Että miten tästä eteenpäin tai joku taho sanoo, että oletteko te 

miettineet asiaa tältä kantilta. Voi olla, että kehitetty idea romuttuu ja joudutaan 

kehittämään uusi parempi idea”. Haastateltavan mielestä ideointiin liittyy aina myös niin 

sanottua luomisen tuskaa. Tosin hän totesi, että tiiviin yhdessä työskentelyn aikana oppii 

tuntemaan omat kollegat ja voi jatkossa muihin työhön liittyviin asioihin hyödyntää heidän 

persoonaansa ja osaamistaan. 

Pienessä asiantuntija yrityksessä haastateltava kertoi olevan kahdentyyppistä innovointia, on 

projektityyppistä ja jatkuvaa innovointia. Haastateltava mainitsi, että ideoita saadaan siten, 

että joku kuulee kahviautomaatilla jonkin idean, josta aletaan keskustelemaan lisää. Hän 

kertoi, että yrityksessä innovointi on välillä sattumankauppaa, kun taas välillä on selkeitä 

asiakasprojekteja, joista syntyy ideoita ja joita voidaan hyödyntää innovointiin. Hän koki, 

että on paljon helpompi tehdä kerta luonteisia projekteja ja jos innovoinnissa ei ole kunnon 

suodatusvaihetta, niin ihmiset kyllästyvät tuottamaan ideoita.  

5.1.3 Yritysten käyttämiä innovointityökaluja 

Varsinaisen innovointityöskentelyyn apuna mainittiin käytettävän yhteistyössä suunnittelua, 

sprint-menetelmää, lean service creationia, haastatteluita, kyselyitä ja jalkautumista 

kivijalkakauppoihin haastattelemaan sekä tarkasti kohdennetussa faniryhmissä tehdyt 

webkyselyt. Lisäksi tiivis yhteistyö kumppaneiden kanssa on vienyt ideointia ja suunnittelua 

tuottavasti eteenpäin. Asiakkailta tulleet ehdotukset pyritään toteuttamaan teknisten ja 

taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa joko heti tai myöhemmin. Pilottikokeilussa 

yhteistyökumppaneiden kanssa on saatu paljon arvokasta todellisessa tilanteessa testattu 

palautetta ja ideoita. Kuten luvussa 3.4. mainitaan käyttäjät ovat kiinnostuneita kokeilemaan 

ja sietävät jopa epäonnistumisia löytääkseen paremman ratkaisun. 

Ideoiden ja innovointien huomioiminen yrityksessä koettiin tärkeäksi ja useampi henkilö 

kertoi, että yrityksessä rummutetaan onnistumisia ja henkilöitä tai tiimejä, jotka ovat 

onnistuneet innovoinnissa palkitaan. Patenttihakemuksiin asti menevistä innovoinneista tai 

keksinnöistä saa taloudellisen korvauksen. Kappaleessa 3.3.2 mainitaankin, että palkkiot 

sitouttavat ja motivoivat työntekijöitä. 
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Eräässä haastattelussa mainittiin, että asiakkaiden segmentoinnilla on löydetty uusia 

asiakasryhmiä sekä pystytty suunnittelemaan jokaiselle segmentille oma palvelunsa, joka 

palvelee juuri kyseiden segmentin asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Uuden palvelun 

mahdollistaessa käyttää uutta erilaista tekniikkaa eri osa-alueiden tarjoamisessa, on löydetty 

asiakassegmentti, joka ei palveluita vielä käytä, mutta olisi selvästi kiinnostunut uuden 

palvelun ostamisesta, kun siihen saadaan heitä kiinnostavaa lisäarvoa. 

Yhdessä suurista yrityksistä järjestetään erilaisia innovointitapahtumia, kuten hackathon 

tapahtumia tai protopäiviä. Nämä ovat tilaisuuksia, joissa tuotekehitys tekee tuoteryhmälle 

prototyyppejä, eli kehittävät tosi nopeasti jonkun idean. Protopäivässä tuoteryhmän henkilöt 

testaavat ja arvioivat prototyyppejä, keskustelevat konseptista eli mitä prototyyppi on, 

kenelle se sopisi ja miksi se olisi parempi kuin jonkun muun tuote tai palvelu. Haastateltava 

kertoi, että nämä ovat hyvin energisoivia tapahtumia, joita järjestetään 

tuoteryhmäkohtaisesti. Hän mainitsi, että protopäivä voi olla suunnattu myös tietylle 

markkinalle ja mukana voi olla tytäryhtiöiden edustajia. Hän kertoi, että yrityksen 

protopäivissä arvotetaan asioita, vaikkapa että on neljä eri protoa ja päätetään yhdessä mikä 

prototyypeistä olisi paras ja mille markkinalle. Samalla päätetään, kuka tekee esiselvitystyön, 

jossa katsotaan, onko kyseinen tuoteidea liiketoiminnallisesti niin hyvä, että se täyttää 

yrityksessä määritetyt kriteerit ja pääseekö tuote projektivaiheeseen. Protopäivät eivät ole 

aina samalaisia, yrityksellä on muutama ihminen, jotka vastaavat protopäivien kehittämisestä 

ja suunnittelusta. Tämä haastateltava koki keinoksi, jolla halutaan pitää protopäiviin 

osallistuvien kiinnostus yllä, sillä jos kaikki tehdään aina samalla tavalla, muodostuu siitä 

prosessi. 

Haastateltava kertoi, että yrityksen järjestämissä hackathon tapahtumissa on aina aikapaine 

esimerkiksi 48 tuntia, jossa ajassa esiteltävä lopputuotos pitää saada aikaiseksi. Tällaisia 

tapahtumia on yrityksen sisäisiä tai ulkopuolisen fasilitoimia. Haastateltava oli itse ollut 

tapahtumissa, jossa ryhmä saa jonkun tehtävän ja kertoi, että vaikka kilpailut ovat 

leikkimielisiä, niin niissä tehdään tosissaan töitä. Lopputulos esitellään johtajista koostuvalle 

raadille ja haastateltava koki, että silloin oppii miten ja millaisilla asioilla voi herättää 

johtajien huomion ja löytää keinoja siihen, miten olla parempi kuin muut. Yrityksessä on 

omalla spesiaalinimellään nimettyjä tapahtumia, joihin voi yrityksen työntekijöistä 

vapaaehtoisia eri toimialueilta ilmoittautua mukaan. Haastateltava kertoi, että kun 

vapaaehtoisia on esimerkiksi tuotannon, talouden, markkinoinnin ja muidenkin toimintojen 

alueita, niin saadaan erilaisia näkemyksiä. Myös näissä sisäisissä hackathon-tapahtumissa on 

tiukka aikaraja ja tuotokset esitetään johtajille. Yrityksen sisällä on ollut lisäksi kilpaluja, 

jossa oma tuotos lähetetään raadille arvioitavaksi yhdellä kalvolla. Tällöin johtajista koostuva 

raati ei tiedä kuka on tehnyt minkäkin ja poissa on persoonaan kohdistuva ennakkoajatus, kun 

tuotoksia arvioidaan täysin nimettömänä. Kilpailussa menestyneimmät henkilöt palkittiin 

skauttausreissulla Eurooppaan, jossa käytiin useassa eri maassa hyvin todella lyhyen ajan 
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sisällä. Osallistujat kävivät kauppakierroksilla, joissa tutkittiin trendejä ja mitä kaupoissa oli. 

Lopputuotoksena tehtiin videoraportteja havainnoista, kertoi haastateltu henkilö. Kuten 

luvussa 3.3.2 Solatie ja Mäkeläinen (2009, 73) sanovat palkkiot sitouttavat tekijöitä 

tekemiseen sekä vahvistavat tekijöiden motivaatiota.  

 

Yhden suuren yrityksen kaikille työntekijöille on opetettu erilaisia työkaluja innovointiin, 

kuten esimerkiksi erilaisia fasilisointitaitoja tai arviointimenetelmiä. Yrityksen työntekijöillä 

on mahdollisuus saada tuotteita kotitestaukseen, jolloin tuoteta voi testata rauhassa omassa 

ympäristössään ja antaa arvioita ja palautetta. 

Yksi haastatelluista koki yrityksen järjestämät opiskelijatapahtumat erittäin virkistäviksi, sillä 

niissä pääsee kuulemaan täysin uudelta näkökulmalta, miten ulkopuoliset näkevät yrityksen 

sekä miten opiskelijat ovat hakeneet ja löytäneet tietoa yrityksestä. Hän koki, että 

opiskelijoiden näkökulma tuo uusia ajatuksia. 

Yhdessä yrityksessä oli käytössä innovoinnin keino: 1000 ideaa tunnissa, jossa ensin ideoidaan 

post-it lapuilla ja sitten ideoista keskustellaan ja ne arvotetaan tietyillä tavoilla. 

Alkuarvotuksen jälkeen päästään suuresta määrästä ideoita loppupeleissä muutamaan, jotka 

taas menevät eteenpäin ja arvotetaan. Lopuksi päätetään, mitä viimeisiksi jääneistä 

lähdetään viemään eteenpäin, kertoi yksi suuryrityksen haastateltu henkilö. Tämä on yksi 

palvelumuotoilun keinoista, jossa kuten luvussa 3.2.1 mainitaan Tuulaniemen (2011, 183) 

mukaan on syytä pyrkiä mahdollisimman suureen määrään ideoita ennen karsintavaihetta. 

 

Yhdellä suurista yrityksistä ei ole tällä hetkellä erityisiä työkaluja kanavia tai työkaluja 

innovointityöhön. Palvelumuotoiluyksikkö on yrityksessä vielä varsin tuore, joten todelliseen 

jalkautustyöhön ei olla vielä päästy, kertoi haastateltava. Hän kertoi, että selkeä tahtotila 

yrityksessä on, että ideoiden syöttämiseen palvelumuotoilutiimille täytyy luoda jokin kanava. 
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Henkilö koki myös, että yrityksellä täytyy olla tietty malli innovaatiotoimintaan, sekä tietty 

innovaatiohubi, jossa työskentelee ihmisiä, joilla on kyky ymmärtää maailmassa tapahtuvia 

suuria muutoksia. Hän kertoi, että yrityksellä on yhteensä 44 000 henkilöä töissä ja tarvitaan 

tietty toimintamalli, miten kaikki yrityksen työntekijät saadaan valjastettua mukaan 

innovaatiotoimintaan. Syyskuussa yritys järjestää viikon mittaisen innovointikeikauksen, jossa 

yritys etsii kumppanikseen parhaita startupeja rakentamaan yhdessä sekä yrityksen voittavaa 

asiakaskokemusta että asiakkaille aidosti arvokasta kanta-asiakasohjelmaa.   

Yksi suuren yrityksen haastateltava kertoi, että heidän yrityksessä on kaksi tapaa tehdä 

innovointia, yksi keino on perinteinen pidempi prosessi, jossa työstetään pitkiä strategisia 

hankkeita. Tällaisia hankkeita toteutetaan yrityksessä järjestämällä workshoppeja, joissa on 

saatu otettua koko henkilöstö mukaan kehittämistyöskentelyyn, kertoi haastateltu henkilö. 

Toinen keino on yrityksen digitiimi, jossa työstetään nopeita ponnistuksia markkinoille 

menoon, jotka jalkautetaan liiketoimintaa. Hän kertoi, että digitiimissä tehdään paljon 

testausta ja kokeilua tarkoituksena epäonnistua nopeasti. Luvussa 3.3.1 Solatien ja 

Mäkeläisen (2009, 42,84) mukaan epäonnistuminen on oikeastaan tavoiteltavan arvoinen asia 

ja erittäin suotavaa, jotta oppimista voi tapahtua. Epäonnistuminen on taitoa löytää asioita, 

jotka eivät toimi. Haastateltava kertoi, että nopealla toiminnalla saada selville onko 

testauksessa oleva asia sellainen, jolla on menestystä markkinoilla. Jos yrityksessä todetaan, 

että ei ole, niin kyseinen hanke hylätään. Haastateltava kertoi, että strategiapäivityksen 

aikoihin henkilöstölle järjestettiin useita erilaisia workshoppeja, joihin osallistui suuri määrä 

yrityksen työntekijöitä. Mukaan workshoppeihin on otettu myös asiakkaita mukaan 

kehittämään yrityksen toimintaa. Asiakkaiden ja työntekijöiden yhdessä kehittäminen on 

koettu yrityksessä hyväksi tavaksi toimia.  Saman asian ovat todenneet Bessant ja Tidd (2011, 

222-223) aiemmin kappaleessa 3.4 Haastateltava mainitsi, että usein innovointi alkaa myös 

siitä, että tuotannossa joku saa idean ja kertoo sen digitiimille, jossa aloitetaan asian 

pureskelu ja kehittäminen eteenpäin. Pallomeri sovelluksessa ihmisten antamia syötteitä 

voidaan kommentoida, että miten ideaa voisi parantaa tai muokata sekä kertoa, miten 

kyseinen asia voisi toimia erilaisissa tilanteissa ja yhteyksissä. Kun ideaa päätetään lähteä 

työstämään ideaa eteenpäin, otetaan sen ehdottaja mukaan kehittämiseen ja 

innovointityöhön. Yrityksessä on matala kynnys heittää ideoita ja Pallomeri-sovellus on 

toiminut hyvin niiden sijoituspaikkana, kertoi haastateltu henkilö. Yrityksessä koetaan, että 

henkilöstö voi rohkeasti visioida asioita ja heittää niitä muiden kommentoitavaksi ja 

jatkojalostettavaksi. 

Haastateltava kertoi, että ideoiden etsimiseen on ollut käytössä Pallomeri-sovellus (kuvio 13), 

joka on digitaalinen sovellus, johon kuka tahansa työntekijöistä voi syöttää oman ideansa. 

Idea heitetään palloksi pallomereen, jossa olevia ideoita voi sitten käydä tykkäämässä, 

kommentoimassa, kannattamassa tai jakamassa eteenpäin. Mitä enemmän idea saa 

kannatusta, sitä suuremmaksi sen pallo kasvaa. Työkaluna Pallomeri on visuaalinen ja leikkisä 
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tapa saada ihmisiä osallistumaan ja esittämään omia ideoitaan yrityksen sisällä, selvisi 

haastattelussa.  

 

 

Kuvio 13: Pallomerisovellus (Viima 2018) 

Sovelluksessa voidaan sisäisesti testauttaa eri ideoiden kannatusta ja pohtia, mitkä ovat sen 

tyyppisiä ehdotuksia, joita talon sisällä oleva digitiimi voisi viedä eteenpäin. Yrityksessä on 

oma digijory, joka arvioi ideoiden laatua ja toteutuskelpoisuutta, ennen kuin se päättää, 

mitkä ovat sellaisia ideoita, joita kehitetään. Visuaalisesti Pallomeri on ollut näkyvästi esillä 

yrityksen tiloissa, jolloin jokaisen työntekijän ollut helppo seurata ohi kulkiessaan, mitä 

ideoita on meneillään, kertoi haastateltava. Kaikki ideat eivät mene digijoryyn, vaan joitakin 

ideoita saatetaan lähteä jo toimialajohtajan tai liiketoimintajohtajan päätöksellä lähteä 

viemään eteenpäin, jos hän kokee, että bisnesidea on niin hyvä. Aina ei tarvita tiettyä 

prosessia. Yrityksessä on viestitty ja esitelty paljon sisäisesti strategia ja innovointitoimintaa 

sekä otettu ihmisiä mukaan tekemään. Haastateltava koki, että yrityksessä on saatu 

viestitettyä koko organisaatioon, että yritys on kiinnostunut siitä mitä työntekijöiden pään 

sisällä liikkuu.  

 

Pienemmissä yrityksissä innovointityöskentelyä tehdään kuten startup-yrityksissä, jolloin 

kovinkaan suuria prosesseja innovointiin ei ole. Yrityksissä on käytetty workshop tyyppisiä 
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tapahtumia yrityksen henkilökunnan kesken sekä asiakkaiden kanssa. Nämä ovat pääasiallinen 

keino innovointityöskentelyyn. Tärkeätä on höytyä ihmisten törmäämisiä, joissa ajatuksen 

vaihtoa tapahtuu, kertoi molemmat kaksi haastateltavaa. Pienten yritysten tärkein voimavara 

on ihmiset ja heidän osaaminen. Jatkuvaa kehitystä ja osaamistasoa on pidettävä yllä joka 

päivä. Kun havaitsee jonkin uuden tekniikan, niin innovoinnilla voidaan hyödyntää tätä 

yrityksen tulevissa projekteissa, kertoi haastateltava. Välillä yrityksessä järjestetään jokin 

fasilitoitu sessio asiakkaiden kanssa, missä pyritään organisoidusti keräämään tietoa ideoiden 

tueksi, jotta innovointia voidaan tehdä. Haastateltava kertoi, että heillä on käytetty Service 

Design peliä, jolla saadaan kartoitettua asiakkaan tai jonkin projektin alkutilannetta. Hän 

koki, että peli toimii loistavasti siinä tilanteessa, kun asiakkaalta koetaan kaivaa kaikki 

mahdollinen tieto asiasta irti. Peliä voidaan käyttää silloin, kun on jo jokin idea, jolloin pelin 

avulla eri osapuolet ja sidosryhmät pystyvät kuvaamaan miten he näkevät idean oikeasti. 

Pelin avulla saadaan monia erilaisia mielenkiintoisia näkökulmia, kertoi haastateltava. 

Yrityksessä on käytetty yrityksen sisäisiä päivän kestäviä hackathoneja, joissa henkilöille on 

vapautettu päivä uusien asioiden pohtimiseen ja miettimiseen. Käytössä on lisäksi 

Torttutorstai, jolloin hankitaan kakku ja keskustellaan yhdessä. Joku esittää kaikille jonkun 

teknisen asian, josta viritetään keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Tärkeätä on keskustelu 

asiakkaiden kanssa ja heidän tarpeisiinsa vastaaminen, kiteytti haastateltava. Hiljaista tietoa 

saadaan asiakkaiden kanssa kasvotusten keskustellessa, kuten luvussa 3.4.2. mainitaan. 

Samassa luvussa mainitaan myös, että joskus asiakkaiden itse kehittämät tavat ja keinot 

voivat kehittyä tuotteen tai palvelun innovaatioksi. 

 

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto poikkeaa muista haastatelluista yrityksistä, siten että 

heillä ei ole varsinaisesti oman toiminnan innovointia, vaan he tarjoavat tukea yrityksille 

esimerkiksi tarjoamalla edellytyksiä innovointi toimintaan. Tarkoituksena on saada Helsinkiin 

uusia yrityksiä, joihin saadaan työpaikkoja ja siten veronmaksajia kaupunkiin. Kaupungin 

kilpailukehityksen idea on innovaatiotoiminnan kehittäminen, jossa kaupunki pystyy tukemaan 

yrityksiä usealla tavalla. Tavoitteena on startup- ja innovaatiokeskittymä. Yksi esimerkki on 

Maria01, joka on tällä hetkellä Pohjoismaiden tärkein startup-keskittymä. Maria01 on vanha 

sairaala, josta on annettu halpaa tilaa startup-yrityksille, jossa yritykset voivat toimia niin 

kauan, kun yritys ei tuota voittoa. Ajatus on, että yrityksille on edullinen paikka kasvaa ja 
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että yritykset selviävät jatkossa ilman kaupungin tukea. Kaupunki toimii alustana pienten 

yrityksien alkumetreillä, kertoi haastateltavat. 

Maria 01 on hyvä esimerkki, miten kaupunki haluaa panostaa startupeihin. Haastateltava 

kertoi, että selkeästi on havaittu yritysten kommunikoinnin ja verkostojen muiden yritysten 

kanssa edistävän yritysten kasvua ja luovan kilpailuetua. Lisäksi haastateltava totesi, että on 

ollut havaittavaa, että yritykset, jotka toimivat verkostoissa kasvavat muita yrityksiä 

nopeammin. Kaupungin pormestari Jan Vapaavuori (Yritystä stadiin 2/2018, 25) uskoo, että 

ekosysteemin kasvusta hyötyvät kaikki yritykset ja sen kasvu tuo kaupunkiin uutta osaamista, 

yrityksiä ja investointeja. Kaupunki haluaa olla mukana tekemässä vaikuttavia asioita ja 

Maria01:n laajentuminen mahdollistaa pidemmällä ajanjaksolla, että alueesta saadaan kasvu- 

ja teknologiayrittäjyyden Euroopan suurin kasvuyrityskampus. Tavoitteena on, että alueelle 

mahtuu noin 500 yritystä ja yli 4000 työpaikkaa, sanoo Vapaavuori. 

Haastateltava totesi, että Suomessa on valtavan älykästä ja koulutettua porukkaa, joiden 

hintataso ei ole kauhean korkea. Kaupungilla on esimerkiksi Kalastama, joka on iso testialue. 

Kalasatamassa on älykästä jätekuljetusta, seurantaa ja useita sensoreita. Haastateltava 

kertoi, että alueella on testattu yhteisöllisyyttä ja ennen kaikkea talojen lämpötiloja. Tämä 

on yksi esimerkki kaupungin tarjoamista alueista eri innovaatioiden testaamiseen. Toinen 

vastaava on Jätkäsaari, jonne käynnistyy syksyllä Smart Mobility Lab, jossa voidaan testata ja 

kokeilla. 

Haastateltavan näkökulmasta Suomi on pieni maa ja jotta yritykset menestyvät 

maailmanlaajuisesti, on yritysten osattava fokusoitua omaan spesifiin alueeseensa. 

Haastateltava toi esimerkkinä Nokian renkaat, joka on osannut fokusoitua renkaisiin, jossa on 

piikit. Suomalaisten yritysten on oltava askeleen edellä muita menestyäkseen, sanoo 

haastateltava. Tämä on, miksi Helsingin kaupunki haluaa tukea yritysten 

innovaatioprosesseja. Haastateltava toi ilmi kaupunkeja, joissa vastaavaa startuppeihin 

panostusta tehdään, näitä ovat maailmalla esimerkiksi Amsterdam, Lissabon, New York, 

Singapore ja Fukuoka Japanissa. 

Haastateltava toteaa, että erilaiset maantieteelliset keskittymät pystyvät luomaan uusia 

innovaatioita. Helsingissä on korkeakouluja, jossa on osaavia ihmisiä. Kaupungin tapa on ollut 

luoda keskittymiä markkinoiden muodostumiseen ja tarjoamalla kehitys- ja kokeilualustoja 

innovaatioiden kehittymiseen, yritykset saavat oivan paikan todelliseen testaamiseen oikeassa 

ympäristössä, kokee haastateltava. Kaupunki järjestää erilaisia innovaatiokilpaluja, ja yksi 

tällainen on ollut, että kaupunki on ensin palvelumuotoilutoimistojen kanssa määrittänyt, 

mitä haasteita valituissa pilottikouluissa on ollut ja sen jälkeen on identifioitu 5 eri teema 

yrityksille, joista he voivat ehdottaa ratkaisuja, kertoo haastateltava. Tämän avulla kaupunki 

on saanut paljon ideoita ja ehdotuksia, joista he ovat edenneet 10 yrityksen kanssa 
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jatkokehitysvaiheeseen. Tällöin kaupunki tarjoaa yritykselle testaamiselle alustaksi koulun ja 

sen oppilaiden sekä opetushenkilökunnan osallistumisen kehittämis- ja testaustyöhön. 

Kaupunki kokee että, kun yritys saa välittömästi palautetta tuotteistaa tai palveluistaan 10-

vuotiaalta koululaiselta, niin tämä nopeuttaa tuotekehitysprosessia. Kaupunki järjestää useita 

erilaisia kilpailuja ja hackathon tapahtumia. 

Isot yritykset ovat valmiita kehittämään startup-yrityksiä ja se onkin keino löytää 

innovaatioita yrityksen ulkopuolelta. Esimerkiksi GE Heathcare on perustanut Vallilaan oman 

innovaatiokylän, jossa on kyseisissä tiloissa 30-40 startup-yritystä, jotka saavat käyttöönsä 

palveluita yritystoiminnan ja innovoinnin vauhdittamiseen, kertoo julkisen hallinnon 

haastateltava. 

Double Diamond -mallin avulla, joka on esitelty luvussa 3.2.2, yhdessä haastatelluissa 

yrityksistä on mallinnettu helppo tapa hahmottaa asioita. Tupla timantti ei vielä pidä 

sisällään mitään yksittäisiä työkaluja, mutta se ohjaa siihen, että ensin hankitaan 

taustaymmärrystä ja haastattelemalla ihmisiä saadaan kavennettua kohderyhmää 

kapeammaksi, toteaa haastateltava. Toisessa timantissa ideoidaan useita mahdollisia 

skenaariota, joista tuotetaan testausta varten prototyyppejä. Testauksen avulla kavennetaan 

tuotteiden tai palveluiden määrää vähemmäksi ja useamman muokkaus- ja testauskerran 

jälkeen haastateltavan mukaan saadaan lopputulos. 

5.2 Asiakastiedon hyödyntäminen innovoinnissa 

Haastatellut henkilöt kertoivat, että mitä aikaisemmassa suunnittelun vaiheessa uskalletaan 

ottaa asiakas mukaan keskusteluun ja suunnitteluun, sitä parempi on lopputulos. Tällöin 

saadaan otettua huomioon asiakkaan tarpeet, ideat ja toiveet heti alusta lähtien. Varsinkin 

yritysmyynnissä nähtiin kommunikaatio ja keskustelu asiakkaiden kanssa erittäin tärkeäksi 

keinoksi saada asiakas osallistumaan innovointityöhön. 

Suuryrityksissä kerätään asiakkaista demografista dataa, jonka avulla saadaan tietää minkä 

ikäisiä asiakkaat ovat, kuinka paljon kukakin käyttää mitäkin tuotetta tai palvelua. Kerätty 

data on perusasia, jolla pystytään ymmärtämään asiakasta. Lisäksi on asiakaspalvelu, josta 

saadaan innovointiin ja tuotekehitykseen jatkuvasti impulsseja muokata palveluita ja 

tuotteita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Tänä päivänä sosiaalinen 

media on kanava, jota kautta on helppo ja nopea tapa kommunikoida yrityksen sekä yrityksen 

muiden asiakkaiden kanssa. Sosiaalisessa mediassa asiakkaat keskenään voivat jo opastaa ja 

suositella muille asiakkaille. Haastateltujen henkilöiden mukaan kanavat, jota pitkin palaute 

saapuu kaipaavat vielä selkeämpää prosessia, miten tieto saadaan selkeästi ja nopeasti 

innovaatiotoiminnan tueksi. 
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Suuret yritykset tutkivat trendejä ja kaikkia heikkoja signaaleja. Yritysten on tunnettava 

markkinat ja tiedettävä, mistä kuluttaja tykkää sekä mistä tulee tykkäämään vähän ajan 

kuluttua. Kuluttajapalaute otetaan vakavasti ja kuunnellaan kuluttajaa, yrityksillä on erilaisia 

tapoja havainnoida ja saada tietoa kuluttajasta. Esimerkiksi kuluttajatutkimuksen avulla 

saadaan arvokasta tietoa, huomioitavaa on, että tutkimuksen tekevän tutkijan on oltava 

erittäin pätevä, jotta tutkimuksessa saadaan todellista tietoa eikä sellaista jossa kuluttaja 

yrittää olla parempi kuluttaja kuin onkaan. Ihmiset helposti yrittävät antaa itsestään 

paremman kuvan kuluttajana kuin ovatkaan. Tämä näkyy siinä, että moni kertoo syövänsä 

terveellisesti ja ostavansa vain sellaisia tuotteita mitkä koetaan terveyttä edistäviksi, vaikka 

tilanne onkin todellisuudessa päinvastainen, toteaa yksi haastateltavista. Luvussa 3.4.2 

Ruotsalaisen (2018) mukaan käytäntö on osoittanut, että asiakas luottaa usein joko jonkun 

toisen suositukseen tai omaan kokemukseensa enemmän kuin pelkkään mainontaan. 

Suuren yrityksen haastateltava totesi, että he tuntevat omat asiakkaansa ja tietävät miten 

asiakkaat haluavat kasvattaa omia kategorioitaan. Esimerkiksi, jos puhutaan jostakin 

tuotteesta, niin yritys keskustelee ja sparrailee asiakkaan kanssa. Kerrotaan asiakkaalle, mitä 

ovat tämän päivän trendit ja tällaista on tulossa. Asiakas on se, joka itse päättää palveleeko 

tuote hänen asiakaskuntaansa vai ei ja ottaako hän tuotteen omiin valikoimiinsa vai ei, 

korostaa haastateltava.  

Asiakkaiden lisäksi kuluttaja on tärkeä ja mielenkiintoinen tutkittava. Kuluttajatutkimus 

voidaan toteuttaa siten, että kuluttajapaneelissa saadaan ensin sähköisesti jotain 

tuoteideoita, joita arvotetaan ja joista kerrotaan mitkä asiat ovat tärkeitä tietyssä 

tuotetyypissä. Lisäksi kuluttajat voivat ottaa omasta arjestaan kuvia. Kuluttajalla testataan 

lisäksi pakkauksia, että minkä värinen on kuluttajan mielestä mukavampi. Tässä tehdään 

testausta siten, että otos on riittävän suuri, jotta saadaan luotettava tulos, mainitsee 

haastateltava. 

Asiakastietoa eli asiakasdataa voidaan ostaa. Ostetun datan suhteutus, mistä lähteistä se on 

kerätty, on erittäin tärkeää. Kuluttajatutkimuksella saadaan paljon tietoa 

ostokäyttäytymisestä. Palautetta voi antaa yrityksille myös nettisivujen kautta. 

Kuluttajapalaute on erittäin tärkeätä ja arvokasta ja sen avulla saadaan tuotteesta oikeasti 

tietoa, miten se toimii kuluttajan käytössä. Kuluttajatutkimuksen yhteydessä voidaan saada 



 47 

 

 

tietoa, että kuluttajalla olisi tarvetta tietynlaiselle tuotteelle tai olisi imua ja kiinnostusta 

tiettyyn asiaan, korostaa haastateltava. 

Iso merkitys suuressa yrityksessä on asiakkaiden toiveilla ja tarpeilla. Periaatteena yrityksellä 

on, että hankitaan myyntiin tuotteita, mitä asiakas pyytää. Tähän yrityksessä on erittäin hyvä 

keino kerätä tieto asiakkaan ostokäyttäytymisestä ja tätä dataa on mahdollista käyttää 

erittäin monipuolisesti hyödyksi innovointityössä. Kun asiakkaalta tulee jokin toive, 

esimerkiksi hänen lähikaupan tuotteista, pyritään tämä aina toteuttamaan kauppiaan 

toimesta. Yrityksessä on investoitu keinoälyyn, jonka avulla saadaan ostohistoriadataa 

asiakkaan ostokäyttäytymisestä. Tätä dataa on jo 20 vuodelta ja sitä voidaan hyödyntää 

kauppojen tuotetarjoaman suunnittelussa. Lisäksi asiakkaalle pystytään tarjoamaan 

asiakkaalle henkilökohtaisia tarjouksia perustuen ostohistoriaan. Tällöin asiakas tuntee 

itsensä tärkeäksi jaa saa juuri hänelle tärkeitä tuotteita tarjouksia. Tulevaisuudessa pystytään 

vielä tarkemmin ennustamaan perustuen vuodenaikaan ja satokauteen, mitä tuotteita kukakin 

asiakas haluaa ostaa milloinkin, kertoo haastateltava. Yrityksessä koetaan, että heidän 

velvollisuus asiakkaita kohtaan on hyödyntää kerättyä dataa valikoiman räätälöimiseen. 

Kerätystä datasta voidaan asiakkaalle kertoa esimerkiksi paljonko hän syö tyydyttyneitä 

rasvahappoja, kuinka paljon hänen ostoksissaan on sokeria, paljonko ostetuista ruuista on 

lähiruokaa tai kuinka paljon asiakkaan ostamat tuotteet sisältävät muovia. Vastuullisuus on 

tulevaisuutta kuten luvussa 3.1.2 on mainittu. Datan keräämiseen on yrityksessä panostettu 

vahvasti ja siitä kertyvä hyöty on saatu asiakkaan käyttöön. Ostohistorian perusteella 

tulevaisuudessa kyetään ehkäisemään hävikkiä tai ennustamaan minä päivänä ja missä 

kaupassa mikäkin tuotteelle on eniten kysyntää. Kaiken tämän tarkoituksena on helpottaa 

asiakkaiden ostamista, toteaa haastateltava. 

Tulevaisuutta voisi olla, pohtii yksi haastateltavista, jo Yhdysvalloissa käytössä oleva kasvojen 

tunnistus, jonka perusteella voidaan tunnistaa kaupan kanta-asiakkaat tai surullisten ilmeiden 

perustella indikoida, että kaupassa on jotain vialla. Teknologia on jo olemassa siihen, että 

hyllyn reunassa oleviin digitaalisiin hintanäyttöihin voitaisiin asentaa pieniä kameroita ja 

perustuen, jos asiakkaan otsa on kurtussa, saadaan hintanauhaan ajettua haluttua lisätietoja 

automaattisesti ja jos asiakas hymyilet niin jotain toista informaatiota. Suomen lainsäädäntö 

on sen verran tiukka, että tällaista ei vielä toistaiseksi ole mahdollista hyödyntää, toteaa hän. 

Asiakkaiden mielikuviin voidaan vaikuttaa kampanjoilla, olemalla erilaissa tapahtumissa ja 

asiantuntijafoorumeissa puhujina ja osallistujina. Haastateltava kertoi, että viimeisimmässä 

yrityksen mainoskampanjassa luotiin mielikuvaa, jossa heidän yritys kuuntelee asiakasta ja 

pureutuu asiakkaan ongelmiin tarjoten niiden ratkaisuun asiakkaan tarvitsemia tuotteita ja 

palveluita. Yritys haluaa yhdistää ihmiset ja helpottaa ihmisten kommunikointia keskenään 

joka päivä, asiakkaan kokiessa saavansa selkeää lisäarvoa. Tärkeätä on olla rehellinen ja 
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tehdä asiat hyvin. Mielikuviin voidaan vaikuttaa kertomalla, että muualla maailmassa 

vastaavat tuote on ollut menestys ja asiakkaiden mieleen, toteaa haastateltava.  

Eräs haastateltavista kertoi esimerkin onnistuneesta innovaatiosta, kun yrityksen 

asiakastoimituksia hoitanut henkilö alkoi pohtimaan, miten hänen omia työvaiheita voisi 

automatisoida ja helpottaa. Aluksi ideointi tuotti oman työ tehostamista, mutta innovointi 

prosessista syntyi siinä vaiheessa, kun samaa robotiikka yritys alkoi myymään asiakkailleen. 

Tuloksena yritys on tänä päivänä kolmanneksi suurin robotisaatiotoimittaja Suomessa, 

mainitsee haastateltava.  

Asiakkaiden toiveista kauppaan otetuista uusista tuotteista viestitään muillekin asiakkaille, 

jotta saadaan luotua asiakkaille mielikuva siitä, että heitä kuunnellaan ja heidän toiveitaan 

otetaan huomioon. Väriin asiakkaan mielikuviin esimerkiksi tuotteiden alkuperästä voidaan 

vaikuttaa näyttämällä asiakkaalle reaaliajassa avaamalla näkymä leipomoon asiakkaan 

nähtäville. Strategisena valintana suurelle tukku- ja vähittäiskaupan yritykselle on olla 

maailman vastuullisin kaupan alan yritys, jota se ollut vertailuissa nyt jo viidettä vuotta 

peräkkäin. Vastuullisuus on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää ja yrityksessä koetaan 

pitkäntähtäimen investointina panostus pehmeisiin arvoihin. Tekemällä vastuullisia ja 

kestäviä valintoja luodaan asiakkaalle mielikuva, että yritys on vastuullinen ja heihin voi 

luottaa. Esimerkiksi yritys on lopettanut avokadojen tuonnin eräältä alueelta, koska 

avokadojen viljely tuottaa alueelle vesipulaa, kertoo haastateltava. Asiakkaiden mielikuviin 

yritys vaikuttaa olemalla aktiivinen erilaisten intressiryhmien suuntaa, kertomalla heille 

tuotteista ja mahdollisuuksista. Jos asiakkailla on jokin lääketieteellinen rajoite eri ruoka-

aineiden käyttöön, on puskaradio erittäin tehokas väline, toteaa haastateltava. Hän kertoo, 

että jos jostakin yrityksen kaupasta löytyy uutta vegaanista majoneesia, leviää tämä tieto 

Facebookin keskusteluryhmissä erittäin nopeasti. Tiedostetut aktiiviset kanavat ovat keino 

kertoa uusista tuotteista tehokkaasti. 

Asiakkaille tehdään käyttäjäkyselyitä, joiden avulla saadaan kartoitettua asiakkaan 

näkökulmaa. Ympäristöpalveluista yritys saa paljon asiakasdataa, jonka perusteella tiedetään, 

miten asiakas käyttäytyy ja voidaan määrittää paljonko esimerkiksi pahvijätettä asiakas 

tuottaa. Asiakasta neuvotaan ja pystytään kertomaan, milloin hänellä olisi tarvetta 

esimerkiksi pahvin erikseen keräämiseen. Usein yritysten yhteiskuntavastuuraportissa näkyvät 

asiat tulevat suoraan yrityksen keräämästä ja asiakkaalle toimitettavasta datatiedosta. 

Toimitetun datatiedon perusteella asiakas voi tehostaa esimerkiksi energiankäyttöänsä. 

Haastateltavan mielestä asiakasarvon tuottaminen asiakkaille lähtee liikkeelle 

asiakaskokemuksen kautta. 

Asiakkaan mielikuviin vaikuttaminen tapahtuu ihmiseltä ihmiselle kommunikaatiossa ja 

tärkeätä on jatkuva läsnäolo, kokevat kaikki haastateltavat. Asiantuntijoiden välinen 
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kommunikaatio tapahtuu päivittäisessä työelämässä, jossa asiakkaalla on paljon enemmän 

ymmärrystä kuin yrityksellä heidän tarpeista. Yritys kykenee tarjoamaan tekniikkaymmärrystä 

ja -osaamista, jolloin oleellinen asia on, että nämä kaksi asiaa saadaan törmäytettyä 

keskenään ja päästään pallottelemaan yhdessä, mitä näkökannoista ja ajatuksista voisi saada 

aikaiseksi. Tämä on asia, josta kaikki haastateltavat ovat yksimielisiä. 

5.3 Liiketoimintamallin merkitys  

Liiketoimintamallia kuvattiin haastattelussa ketjuksi, jossa määritetään ketkä ovat yrityksen 

asiakkaita, miten yritys palvelee ja kohtaa asiakkaitaan, miten tuotteita tai palveluita 

myydään asiakkaille, miten asiakkaita palvellaan sekä miten asiakkaiden palveluita 

hallinnoidaan. Nämä ovat samoja asioita, jotka ovat kuvattu luvussa 2.2 kuviossa (kuvio 2), 

jossa on kuvattu liiketoimintamallia. Samassa luvussa mainitaan, että Gassmanin ym. (2014, 

7) mukaan liiketoimintamalli kertoo eri toimijoille, ketä yrityksen asiakkaat ovat, mitä 

myydään, miten tuotetaan tarjoama ja miksi liiketoiminta on kannattavaa.  

Lisäksi haastateltavat toteavat, että yrityksen täytyy huomioida mikä on yrityksen markkina-

alue ja mikä on asiakassegmentti, jolle tuote kohdennetaan. Liiketoimintamalli koetiin luodun 

kuluttajille, mutta joissakin tuotteissa on myös muodostunut b to b liiketoimintamalli. 

Yhdessä suuryrityksessä oli luotu uusiliiketoimintamalli, jossa asiakas voi ostaa peruspalvelun 

päälle luvussa 3.1.1 mainittuun Add-on-liiketoimintamalliin perustuen lisäpalveluita. Kyseisen 

palvelun suunnitteluvaiheessa asiakkaat oli otettu mukaan heti alkumetreiltä lähtien, kertoi 

haastateltava. Asiakkaita oli pyydetty vastaamaan webkyselyyn, heitä oli kutsuttu 

osallistumaan ryhmähaastatteluun sekä erityisesti palvelun kohderyhmän keskustelufoorumilla 

oli suoritettu webkysely. Varsinkin intohimoiset palvelun aihepiiristä erityisen paljon 

kiinnostuneet mahdolliset asiakkaat, olivat haastateltavan mukaan erittäin aktiivisia 

osallistumaan palvelun ideointiin ja kehittämiseen. Paikan päälle ryhmähaastatteluun saapui 

jopa enemmän ihmisiä, kuin oli alun perin ilmoittautunut, kertoi haastateltava. Yrityksessä on 

uuden liiketoiminnan kohdalla pohdittu liiketoimintamallia, jossa alkuun ensimmäiset 

asiakkaat voisivat saada uuden ominaisuuden ilmaiseksi käyttöönsä, jolloin asiakkaat 

huomattuaan palvelun erinomaiseksi olisivat haastateltavan arvion mukaan valmiita 

maksamaan uudesta palvelusta sekä suosittelemaan sitä muillekin. Luvussa 3.4.2 

mainitaankin, että asiakas luottaa usein jonkun muun suositteluun enemmän kuin 

mainontaan. 

Liiketoimintamallin käsitys koetaan ansaintalogiikan määrittämisenä. Yrityksissä kaikki 

perustuu kannattavuuteen, jolloin tiettyjen sisäisten laskentamallien avulla tiedetään 

tarkkaan tuotantokustannukset. Kannattavuusperiaatteet perustuvat tiettyihin mittareihin ja 

jo ennen kuin lanseerausprojektia voi aloittaa on tiettyjen kannattavuusmittareiden 

täytyttävä, kertoi suuryrityksen haastateltava. Suunnitteluvaiheessa on portteja, joiden 
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avulla seurataan kannattavuusmittareita ja jos projektin edetessä huomataan, että mittarit 

eivät enää täyty niin tuote ei päädy lanseeraukseen, kertoi haastateltava. Hän kertoi, että 

heidän yritys tuo markkinoille noin 100 uutta tuotetta vuodessa, jolloin pyritään 

varmistamaan, että tuotetaan hyviä lisäarvotuotteita asiakkaille ja halutaan palvella 

asiakkaita mahdollisimman hyvin.  

Yhdessä suuryrityksistä koetaan, että innovointi on jonkin idean kaupallistamista ja vasta 

sitten kun ideasta saadaan kaupallista hyötyä, niin se kertoo, että oliko se innovaatio vai ei. 

Yhden haastateltavan mielestä ihailtavaa on startup-yritykset, joissa pieni porukka tekee 

intohimolla ja puskee menemään. Startup-yritysten pöhinä ja ilmapiiri on parhaimmillaan sitä 

mitä haastateltavakin haluaa omassa työympäristössään viljellä. Kun tehdään asioita todella 

nopeasti ja oksat pois, se on todella virkistävää, kokee haastateltava.  

Liiketoimintamalliin haastateltavat kokivat liittyvän arvontuottoon ja jotta liiketoimintamalli 

on olemassa niin siinä pitää rahan tai jonkun muun arvon liikkua. Tärkeintä on syventyä 

asiakkaan maailmaan ja tarpeeseen, joihin perustuen voidaan lähteä miettimään, miten 

asiakkaan ongelma voidaan ratkaista tuoda asiakkaalle lisäarvoa, kokivat kaikki 

haastateltavat. 

Erään haastateltavan mielestä pitää lähteä liikkeelle relevanteista ongelmia, tunnistaa 

maailmasta tarpeita, joihin ei ole vielä löydetty hyviä ratkaisuja ja toisekseen täytyy 

ymmärtää, millaisia liiketoimintamalleja historiassa on ollut ja todettu hyväksi. Maailma 

muuttuu ja yrityksen täytyy tunnistaa muuttuvat tarpeet, painottaa haastateltava. 

Esimerkiksi hän toteaa, että omistamisen merkitys on vähentynyt ja asiakkaat haluavat 

tuotteita, joita voi käyttää silloin kuin itse tarvitsevat. Hyvä esimerkki tästä ovat Helsingin 

kaupunkipyörät sekä erilaiset yhteiskäyttöautot. Molemmissa asiakas maksaa vain käytöstä, 

sanoo haastateltava ja toteaa, että tässä on reagoitu kuluttajan käyttäytymiseen ja tuotu uusi 

liiketoiminatamalli hyötykäyttöön. Haastateltava näki, että potentiaali on suuri nousevissa ja 

vähän piilevissäkin kulmissa. Näistä voi ammentaa, että mikä ja miten on eri tavalla kuin 

aiemmin. Innovoimalla on mahdollisuus löytää piilevistä asioista uutta liiketoimintaa ja 

ansaintaa, toteaa hän. Yrityksen täytyy ymmärtää murros, eikä laittaa kakkia munia yhteen 

koriin. Skenaariotyöskentely, että mitkä kaikki skenaariot ovat mahdollisia ja mitä yritys 

niistä haluaa, ovat tärkeitä. Esimerkiksi autokaupassa kuluttajan käyttäytymisen muutos on jo 

käsillä vahvasti, painottaa haastateltava, joka esitti hyvänä esimerkkinä Alkon loistavasta 

ennakoinnista tulevaisuuden suhteen. Selvää on, toteaa haastateltava, että säännöstelyyn 

perustuvat liiketoimintamallit tulevat jonakin päivänä muuttumaa. Alko on varautunut 

tulevaan panostamalla asiakaspalveluun ja asiantuntemukseen varautuen näin viininmyynnin 

mahdolliseen vapautumiseen, mainitsee haastateltava. Heikkona esimerkkinä haastateltava 

esitti taksitoiminnan vapautumisen ja kuinka taksiyrittäjät eivät olleet ollenkaan osanneet 

varautua tulevaan. Yritysten pitää hyväksyä moneen vähän hulluunkin ideaan investoiminen, 
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sillä se tuo uuden liiketoiminnan tulevaisuudessa, ennustaa haastateltava. Pahinta on 

haastateltavan mielestä tuudittautua, että yrityksellä menee nyt hyvin. Haastateltava koki, 

että häviäjiä ovat ne jotka eivät osaa kriittisesti tarkastella voiko yritys tulevaisuudessa 

toimia samalla tavalla kuin nyt. 

 

Liiketoimintamallin idea on luoda innovaatioita, jotta liiketoimintamalli itsessään kasvaa tai 

pystytään luomaan kasvua, kehittyä tai saada uusia asiakkaita, on yhden haastateltavan 

kiteytys. Hän kysyy, onko se yrityksen liiketoimintamalli vai onko se yrityskulttuuri, mikä on 

vaikuttava tekijä. Kehittyä pitää kaiken aikaa, sillä jos yritys jää sille tasolle, mitä nyt tekee 

niin silloin muut yritykset menevät vauhdilla ohi, toteaa hän. Haastateltavan yrityksen 

liiketoimintamalli koostuu asiakaskohtaista projekteista. Uusia liiketoimintamalleja pienissä 

yrityksissä voi syntyä asiakaskohtaisista ideoista, jotka voivat olla monistettavissa, pohtivat 

pienten yritysten haastateltavat. 

Pienen yrityksen liiketoimintamalli on, tehdään b to b bisnestä ja myydään yrityksille 

järjestelmien käyttöön ottoa ja mukautusta, kertoo yksi haastateltavista. Liiketoimintamalli 

on se, että yrityksen työntekijät tekevät töitä ja yritys saa siitä rahaa. Yrityksellä on jatkuvia 

palveluita, solmitaan ylläpitosopimuksia, jolloin yritys on koko ajan asiakkaan käytettävissä ja 

asiakkaat maksavat ja yritys luo asiakkaille turvaa ja jatkuvuutta, jatkaa hän. 

 

Liiketoimintamalli koettiin, että se on mistä yritykset saavat rahoitusta. Jotta voidaan saada 

rahoitusta, on yrityksellä oltava selkeä fokusoitu valinta mitä, miksi ja kenelle yritys tarjoaa 

omia tuotteitaan tai palveluitaan, toteavat haastateltavat. Liiketoimintamalli voidaan nähdä 

ansaintalogiikkana. Yksi toimiva liiketoimintamalli on haastateltavien mielestä se, että ensin 

tarjotaan peli ilmaiseksi ja sitten laskutetaan siihen käytössä olevista lisäpalveluista erikseen. 

Kaupunki pyrkii auttamaan yrityksiä, joissa he näkevät innovaatiopotentiaalia, 

liiketoimintamallin määrittämisessä. Liiketoimintamallin määrittämisestä haastateltava kertoi 
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esimerkin, että Virossa on paljon innovaatiotoimintaa ja luotu erilaisia applikaatioita, mutta 

ongelmana on, että ne on fokusoitu ja räätälöity vain Viron omaan hallintoon niin vahvasti, 

että samaa konseptia ei voda hyödyntää myymällä vastaavia palveluita ulkomaille. Tässä 

kaupunki näkeekin, että yritysten skaalautuvuus on avaintekijä kasvulle ja kansainväliselle 

toiminnalle, kommentoi haastateltava.  

Esimerkkinä haastateltava nosti esiin laivateollisuudesta suomalaisten ohjelmoijien tekemän 

innovaation laivojen paikkaseurantaan, jolla voidaan määrittää tarkasti, milloin laiva saapuu 

satamaan. Tämä ei ole niin iso juttu Suomessa, mutta maailmalla saadaan selkeätä hyötyä 

kyseisen reaaliaikaisen laivaliikenteen seurannasta ja tiedetään, milloin satamassa tapahtuu 

mitäkin ja voidaan esimerkiksi määrittää valojen toimintaa tiedon perusteella. 

Terveyspuolella kaupunki on ollut paljon mukana erilaisten innovaatioiden ja 

kehityshankkeiden parissa. Myös täällä kaupunki pystyy tarjoamaan laajasti kokeilu- ja 

testausalustapaikkoja startup-yrityksille. Kaupunkia tarvitaan koko ekosysteemin luomisessa 

ja hyvänä esimerkkinä haastateltava nosti, että jotta sähköautot voitaisiin ottaa enemmän 

käyttöön, on kaupungin rakennettava latausasemia sähköautoille. Mutta kaupunki ei tiedä, 

millaisia asemia tai mihin ne olisi hyvä rakentaa. Tähän kaupunki voi tarjota alustan, missä 

startup-yritykset voivat tehdä kokeilua ja testaamista ja kun esimerkiksi viiden vuoden 

kuluttua saadaan latausasemat luotua, niin on kaikille oikeastaan itsestään selvää, että niiden 

paikka ja muoto on se mitä silloin on. Kaupunki on tarjonnut innovaatioalustan, josta 

muodostuu ajanmittaa normitilanne, toteaa haastateltava.  

Liiketoimintamallien osalta kaupunki auttaa yrityksiä löytämään oikeanlaisen mallin kyseisen 

yrityksen tarpeisiin, kaupunki ei valitse liiketoimintamallia yrityksen puolesta, vaan antaa 

mahdollisuuksia ja toivoo, että yritys tekee itse valinnan, jolla toiminta on kannattavaa. 

Esimerkkinä haastateltava toi esiin, että jos yrityksellä on jokin haaste, voi se olla yhteydessä 

elinkeino-osastoon, joka järjestää workshopin, johon he keräävät henkilöitä kertomaan mikä 

on tilanne, asiakkaita kertomaan omasta näkökulmastaan ja pieniä yrityksiä ratkaisemaan ja 

tekemään omia ehdotuksiaan haasteen ratkaisuun. Viikonlopun mittaisella hackathon-

tapahtumassa voidaan järjestää kilpailu, jossa on palkintona joku summa rahaa. Kilpailun 

tuloksena yritys voi jatkaa parhaiden ideoiden työstämistä startup-yritysten kanssa kohti 

innovaatioita, kuvailee haastateltava. 

Kaupungilla on lisäksi erilaisia yhteistyösopimuksia, joiden puitteissa he tukevat startup-

yrityksiä. Tällaisia ovat kiihdyttämöt, jossa yrityksiä tuetaan oman kasvun ja 

liiketoimintamallin hiomisessa. Esimerkkejä ovat opetusalan kiihdyttämö Xedu ja Otaniemessä 

toimiva European Space Agengy yrityksille, jotka ovat avaruusteknologian parissa. Kaupunki 

on lisäksi mukana yliopistokampuksilla Helsinki Think Company konseptissa, jonka ideana on, 

että yliopistokampuksilta lähtisi kehittymään ideasta kohti kaupallistumista olevia projekteja. 
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Esimerkkinä haastateltava nosti esiin, että Wärtsilä on todennut, että he eivät itse keksi 

ideoita tarpeeksi. Yritys on ottanut omaksi konseptikseen järjestää hackathon-tapahtumia, 

joihin he kutsuvat maailman laajuisesti startup-yrityksiä osallistumaan tapahtumaan, jossa 

jyry arvioi tuotoksia ja päättää, mitkä ideat ovat niin hyviä, että niiden kanssa yritys jatkaa 

kehittämistä. Haastattelija kertoi, että palkintona oli 50 000 euroa rahaa startup-yritykselle 

jatkokehittämisen ja yhden tällaisen Wärtsilä onkin jo prosessoinut myytäväksi tuotteeksi. 

Startup-yritysten opastamiseen kaupungilla on oma yksikkönsä New Point, joka antaa 

yrityksille valmennusta ja ohjeistusta sekä keinoja asiakastyytyväisyyden hallitsemiseen. 

Kaupungin tarjoamia keinoja ovat hackathon-tapahtumat, erilaiset workshopit ja 

kiihdyttämöt, joissa edistetään asiakkaiden valitsemista ja kohtaamista. Kaupunki uskoo 

vahvasti siihen, että eri palveluiden ja niiden kehittäjien täytyy olla lähellä toisiaan. 

Helsingin kaupunki onkin tutkimuksissa ollut ykkönen julkisen sektorin ja startup-yritysten 

yhteistyössä, joten oikealla tiellä ollaan, sanoo haastateltava.  

 

6 Tutkimustulosten analysointi  

Tässä kappaleessa esitellään ensin haastatteluissa eniten nousseet asiat, joita on määritetty 

analysoimalla haastattelujen litterointeja. Kootusti on esitetty yrityksen keinot innovointiin, 

jossa kerrotaan mistä ideat saadaan innovointiprosessin, millaisia työkaluja yritykset 

käyttävät innovointiin sekä mitä hyötyä on Helsingin kaupungin tarjoamasta 

innovaatioalustasta. Omissa luvuissaan käsitellään erikseen asiakastiedon hyödyntämistä 

innovoinnissa sekä innovoinnin vaikutusta yrityksen liiketoimintamalliin. Lopuksi kasataan 

kaikki yhteen kuvaamaan, miten ja miksi yritykset hyödyntävät liiketoimintamalleja 

innovoinnissa. 

6.1  Haastatteluissa eniten esille nousseet asiat 

Haastattelujen litterointeja analysoimalla esille nousivat erityisesti asiakas ja ideointi sekä 

innovointi (kuvio 14). Asiakkaan kohdalla erittäin usein toistuivat asiakaskokemus ja asiakkaan 

kanssa kommunikointi, keskustelu ja asiakkaan tarpeiden selvittäminen. Mainittiin, että 

vaikka asiakas ei aina tiedä mikä on hänen tarpeensa, on silti yrityksen tärkeä tehtävä 

piilevistä vihjeistä ja johtolankoja seuraten selvittää, mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Tärkeitä 

kanavia asiakaan kanssa kommunikointiin mainittiin henkilökohtainen keskustelu, kerätty 

asiakasdata ja asiakaskyselyt.  
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Kuvio 14: Analysoinnin perusteella haastatteluissa esiin nousseita asioita 

Varsinkin pienet yritykset, jotka myivät palveluita yrityksille, mainitsivat asiakaskohtaamiset 

ja henkilökohtaiset kasvokkain keskustelut tärkeimmiksi tavoiksi selvittää asiakkaan tarpeita. 

Palvelua tai tuotetta kehitettäessä suureen merkityksen sai prototyyppi, jonka avulla tehdään 

testausta ja saadaan asiakkaalta palautetta tuotteen tai palvelun toimivuudesta. 

Ideoinnista ja innovaatiosta puhuttaessa haastatteluissa nousivat esiin innostus, 

tiimityöskentely, testaaminen ja koko yrityksen osallistuminen. Innovaatiotyökaluista 

useimmin mainittiin luvussa 3.4.1 kuvattu hackathon-tapahtuma, joissa on aikapaine. Näissä 

päivän tai kahden tapahtumissa tavoitteena on aina jokin konkreettinen muille esiteltävä 

tuotos, jota tapahtuman raati arvioi ja vertaa muihin esitettyihin tuotoksiin.  

Lisäksi analysoinnin avulla selvitettiin, miten liiketoimintamalli (kuvio 2) esiintyi 

haastatteluissa ja mitä asioita siihen liitettiin. Selkeästi esille nousivat segmentointi ja 

kenelle tuote tai palvelu on suunnattu (kuvio 15). Paljon puhuttiin myös mikä on tuote tai 

palvelu, jota myydään ja miten sitä myydään. Liiketoimintamallista keskusteltaessa 

harvemmin mainittiin kustannukset tai tuotto. Eikä kukaan haastateltavista maininnut tai 

identifioinut yrityksen käyttämää liiketoimintamallia jollakin nimellä, kuten kirjassa The 

Business Model Navigator: 55 Models that will revolutionise your business on mainittu 55 

erilaista liiketoimintamallia eri nimillä. Yrityksissä pidettiin selvänä, että liiketoiminnan on 

tuotettava voittoa, mutta mikä on ansaintalogiikka (kuvio 2), ei osattu erityisen hyvin 

eritellä. Asiaa voidaan verrata siihen, kuten jos henkilöltä kysytään, millä hän syö keittoa, 

mainitsee hän, että hän syö keittoa, mutta ei sano, että käyttää syömiseen lusikaa. Tämä 

kuvaa sitä, että henkilö kokee lusikan itsestään selvyytenä, eikä koe tarkentamista 

tarpeelliseksi. Täten myöskään tutkimuksen mukaan haastateltavat eivät osanneet antaa 

käytössä olevalle liiketoimintamallille jotakin tiettyä nimitystä. 
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Kuvio 15: Analysoinnin perusteella tärkeimmiksi nousseet asiat 

6.2 Yritysten keinot innovointiin 

Kaikissa yrityksissä koettiin, että ideoita on ja niitä löytyy paljonkin. Ideoita syntyy sekä 

työntekijöiden, että asiakkaiden aloitteesta. Ja usein idea syntyy asiakkaan tarpeesta tehdä 

tai tarvita jotakin palvelua. Suurimmaksi haasteeksi osoittautui se, miten ideoita kerätään ja 

miten niitä saadaan eteenpäin. Keinoja kerätä ideoita yrityksen sisältä olivat perinteinen 

sähköposti, intranet, Yammer tai kertominen talon sisäiselle innovointi- tai suunnittelutiimille 

(kuvio 16). Asiakkaan tarve saatiin selville asiakaskyselyiden, asiakastapaamisten tai 

asiakaspalautteiden avulla. Pienessä yrityksessä viikoittaiset keskustelufoorumit tai 

vapaamuotoiset kokoontumiset ja tapaamiset kahviautomaatilla olivat pääkanava ideoiden 

esille tulemiseen ja eteenpäin viemiseen. Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden selville saaminen 

toimi erittäin hyvin. 

 

Kuvio 16: Ideoiden kerääminen 

Selkeää strukturoitua kanavaa ideoiden eteenpäin esittämiseen ei osattu määritellä, 

enemmän todettiin, että kanavia on useita, mutta selkeäasti oli tiedostettu tarve 

läpinäkyvälle kanavalle, johon jokainen työntekijä voisi omia ideoitaan syöttää. Kutsun 

jatkossa mahdollista kanavaa innovointikanavaksi. Innovointikanava olisi jokaisen työntekijän 

käytössä ja siltä näkisi, mitä muita ideoita on talossa vireillä tai ehdotettu. 
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Innovointikanavasta näkisi, jos joku muu on ehdottanut samankaltaista ideaa ja ne voitaisiin 

yhdistää yhdeksi ehdotukseksi. Innovaatiojohtamista kaivattiin, jotta olisi määritetty selkeä 

prosessi, miten työntekijöiden kannattaa toimia, kun he lähtevät ideoimaan uusia asioita. 

Kaivattiin ohjeita, miten voi saada taloudellisia tai henkilöresursseja idean eteenpäin 

viemiseen. Koettiin, että yrityksessä ollaan vielä matkalla kohti organisoitua 

innovointitoimintaa. Haastateltavalle heräsi myös ajatus jonkun valmiin innovaatiokanavan 

käytöstä, jos sellainen yrityksen tarkoitukseen löytyisi. Selkeästi oli havaittavissa tarve 

selkeälle ja helpolle kanavalle ideoiden eteenpäin viemiseksi. 

Hyvä keino ideoiden läpinäkyväksi tuomiseen oli kiinteistötoimialan yrityksessä käytössä ollut 

kuviossa (kuvio 13) esitetty Pallomerisovellus, jonka kaltaista selkeästi muidenkin yritysten 

edustajat kaipasivat käyttöön. Tärkeintä olisi, että ideat saadaan kerättyä, niitä voidaan 

kommentoida ja sitten suuresta määrästä ideoita voidaan määrittää sekä kertoa koko 

henkilöstölle mitä ideoita jatketaan innovaatioputkeen työstämistä varten kohti 

innovaatioita.  

Yhdessä yrityksessä kannustettiin työntekijöitä innovointiin, toisessa koettiin että, kynnys oli 

matala ideoiden esiin tuomiseen. Suuressa tukku- ja vähittäiskaupan yrityksessä innovointi oli 

sisäistetty koko organisaation kulttuuriksi ja toisessa koko henkilöstön osallistaminen 

innovointiin oli vasta ajatuksen tasolla, tiedostettu, mutta ei vielä laitettu täytäntöön. 

Julkisen hallinnon kohdalla nähtiin, että innovointi on elinehto. Pienissä yrityksissä innovointi 

ei ollut niin prosessimaista, vaan ihmisten kohtaamisissa tapahtuvien keskusteluiden ja 

ajatusten varassa. Tosin ideoiden kehittyminen innovoinneiksi oli enemmän startup-tyyppisten 

yritysten kaltaista nopeaa innovointia pienissä yrityksissä, kuin isoissa yrityksissä. 

Keinoja innovointityöhön olivat erilaiset päivän tai kahden mittaiset hackathon-tapahtumat, 

workshopit, protopäivät, kilpailut tai sprint-päivät. Nämä tapahtumat olivat joko yrityksen 

sisäisiä tai sitten siten, että niihin oli kutsuttu yrityksen ulkopuolisia toimijoita. Tutkimuksen 

perusteella toimivimmiksi soittautuivat aikapaineessa suoritetut hackathon tapahtumat, joissa 

osallistujat saavat jonkin ongelman ratkaistavakseen. Tapahtuman lopussa saadaan, joku 

tuotos tai ratkaisu, jota arviointiraati arvottaa. Yleensä luvussa 3.3.1 kuvatussa hackathon 

tapahtumassa on joko voittaja tai voittajia, jotka palkitaan. Kilpailunomainen ja 

aikapaineessa tuotettu tuotos on monesti hyvinkin onnistunut, kokivat useammat 

haastateltavat henkilöt. 

Ihmisten kohtaaminen ja törmäyttäminen koettiin todella tärkeäksi. Keinoja ovat tapaamiset 

ja keskustelut keskenään. Ajatusten vaihtaminen ja omien näkemystensä perustelu toiselle 

ihmiselle tuottaa samalla uusia näkökulmia ja toteutustapoja. Mitä erilaisempia ihmisiä 

innovaatiotiimissä on, sitä moninaisempi näkemys asiaan saadaan. Tiimi, jossa on yrityksen 

työntekijöitä ja asiakkaita koettiin toimivaksi ja ehdottomaksi kokoonpanoksi. 
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Kuvio 17: Yritysten käyttämiä innovointityökaluja 

Innovaatiokokonaisuuden määrittämiseen ja sen läpiviemiseen tarvitaan useissa yrityksissä 

vielä apuja. Hyviä aihiota oli olemassa useitakin eri osastoilla, mutta yhtenäinen ja kaikille 

läpinäkyvä selkeä innovointipolku olisi monessa yrityksessä tarpeen. Edellä olevassa kuviossa 

(kuvio 17) on koottuna erilaisia keinoja, joita tutkimuksessa haastatellut yritykset ovat 

käyttäneet. Kaikkia keinoja ei tarvitse käyttää, vaan jokainen yritys voi poimia tästä paletista 

keinoja, jota kokeilla omissa prosesseissaan ja testaamisen kautta löytää itselleen sopivimmat 

innovaatiotyökalut. 

Tutkimushaastattelujen lopuksi toteutetun kyselyn perusteella yritysten työntekijät olivat 

erityisesti innovaatiotyöskentelyssä työskennelleet ihmisten kanssa, jotka malttoivat 

kuunnella toisia ihmisiä, olivat tyytyväisiä saadessaan kehittää uutta, eivät pelänneet 

virheitä, osasivat pallotella uusia asioita, kestivät hyvin kritiikkiä omille ajatuksilleen, 

hyväksyivät muiden ajatukset ja ehdotukset, halusivat oppia uutta ja olivat intuitiivisia. Nämä 

ovat hyvin samoja ominaisuuksia, joita on mainittu luvussa 3.3.1. 

Tärkeinä persoonallisuusominaisuuksina ihmisissä, jotka osallistuvat innovointiin, 

haastateltavat pitivät aloitekykyä ja halua luoda uutta, vastoinkäymisten hallitsemista ja 

kestämistä sekä oppimista virheistä. Lähes yhtä tärkeiksi nousivat mielikuvitusrikkaus ja 

ideointikyky, yhteistyökyky ja sosiaaliset taidot sekä avoimuus kaikelle uudelle. 

Varsinkin virheiden tai epäonnistumisen pelko on asia, joka suomalaisilla ihmisillä on usein 

erittäin suuri. Ilman virheiden tekemistä ei voi oppia uutta. Itse salibandyvalmentajana olen 

nähnyt kuinka juniori-ikäinen salibandypelaaja ei kehity, jos hän ei uskalla tehdä kentällä 

virheitä. Pelko, että nolaa itsensä tai koko joukkueen, on suuri. Valmentajan tehtävä onkin 

saada pelaaja tekemään virheitä ja epäonnistumaan, jotta pelaaja voi kasvaa paremmaksi. 

Työelämässä esimiehen tehtävä on kannustaa ja rohkaista sekä koko työyhteisön tehtävä on 



 58 

 

 

sallia epäonnistuminen ja virheiden tekeminen, jotta kehitystä ja uusia innovaatioita voi 

syntyä. Tämä on erittäin suuri haaste työpaikoilla ja vaatii johdolta paljon paneutumista, 

rohkeutta ja esimerkillä toimimista. Ei riitä, että sanotaan että virheitä on sallittua tehdä, 

vaan on omalla esimerkillään uskallettava itse tehdä virheitä, oppia niistä ja tuoda ne esiin. 

Luvussa 3.3.1 Solatie ja Mäkeläinen (2009, 42) myös toteavat kuten jo aiemminkin todettiin, 

että onnistuminen jollakin aivan uudella osa-alueella ensi yrittämällä on aika 

epätodennäköistä ja epäonnistuminen on oikeastaan tavoiteltavan arvoinen asia ja erittäin 

suotavaa, jotta oppimista voi tapahtua. 

Ideoiden testaamista varten yritykset tarvitsevat jonkin innovointialustan, missä luotuja 

prototyyppejä voidaan testata. Joillakin yrityksillä keinot ja alustat ovat itsellään, mutta aina 

tilanne ei ole tämä. Jos ajatellaan että yrityksen palvelu tai tuote on suunnattu julkisen 

liikenteeseen, asumiseen, terveydenhuoltoon tai koulutukseen on hyvä päästä testaamaan 

prototyyppejä oikeassa ympäristössä. Tähän tarjoaa Helsingin kaupunki erilaisia vaihtoehtoja 

(kuvio 18). Esimerkiksi on asuinalueita, sairaaloita, tai kouluja, jossa prototyyppejä voidaan 

testata oikeassa ympäristössä. 

 

Kuvio 18: Helsingin kaupungin tarjoamat innovaatioalustat 

Hyödyntämällä mahdollisuutta testata kehitettyjä prototyyppejä yrityksillä on mahdollisuus 

saada konkreettista tietoa innovaatioprosessin aikana. Testaaminen ja tieto miten 

loppukäyttäjät kokevat tuotteen tai palvelun on ensiarvoisen tärkeää, kun määritetään mitä 

arvoa asiakas voi saada tuotteen tai palvelunkäyttämisestä. Palaute asiakkaalta jo innovoinnin 

edetessä edistää idean muodostumista innovaatioksi. Samalla voidaan saada arvokasta tietoa 

millainen liiketoimintamallin tulisi olla, jotta se palvelisi asiakasta parhaalla mahdollisella 

tavalla sekä tuottaisi samalla tuottoa yritykselle. Idea ei voi kasvaa innovaatioksi, jos sitä ei 

kyetä kaupallistamaan. 
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6.3 Asiakastiedon hyödyntäminen innovoinnissa 

 

Kuvio 19: Yritysten keinoja kerätä tietoa asiakkaista 

Yritysten on erittäin tärkeätä tietää mitä asiakas tarvitsee ja haluaa. Tätä varten yrityksillä 

on omat keinonsa selvittää asiaa. Asiakkailta kerätään dataa esimerkiksi kanta-asiakaskorttien 

avulla sekä yrityksillä on asiakkaista demograafista dataa, jota voidaan hyödyntää 

innovoinnissa. Varsinkin kun määritetään kenelle, mitä ja miten tuotetta tai palvelua 

tarjotaan asiakkaille. Edellä esitetyssä kuviossa (kuvio 19) on kerättynä tutkimukseen 

osallistuneiden yritysten keinoja asiakastiedon keräämiseen. 

Tulevaisuuden ennakoinnissa ja tulevaisuuden liiketoimintamallien tai asiakaskäyttäytymisen 

pohtimisessa skenaariot ovat hyvä keino luoda konkreettisia henkilö- tai yrityspersoonia, 

joiden avulla voidaan pohtia vastauksia samoihin kysymyksiin kuin edellä eli kenelle, mitä ja 

miten. Piilevä tieto on sellaista, tietoa jota asiakkaat eivät osaa kertoa itse, vaan yrityksen 

on osattava määrittää erilaisten johtolankojen avulla, joita asiakkailta tai ekosysteemistä 

voidaan aistia tai poimia. Piilevä tieto on erittäin tärkeää ajatellen uusien ja ennen 

kokemattomien innovaatioiden löytämiseen. Jos yrityksen tahtotila on olla ensimmäinen tai 

edellä muita, niin piilevän tiedon etsiminen on asia, johon kannattaa panostaa. Tietoa 

asiakkaasta saadaan edelleen paljon perinteisin keinoin eli palavereissa, asiakaspalvelun 

kautta ja käyttäjäkyselyillä, eikä näitä keinoja kannata väheksyä.  

6.4 Innovoinnin vaikutus yrityksen liiketoimintamalliin 

Tutkimuksen perusteella liiketoimintamallien määrittäminen ei ollut kaikille haastatellulle 

aivan selkeää, tosin osattiin kyllä kertoa, millaisia palveluita yrityksellä on, sekä kenelle 

mikäkin palvelu on suunnattu. Hieman hämäräksi jäi, miten arvon määrittäminen tapahtuu 

sekä miksi liiketoimintamalli tuottaa voittoa. Ajatuksena, että joitakin palveluita annetaan 

käyttäjille ilmaiseksi, on uusi liiketoimintamalli, jonka avulla uskotaan ilmaisia palveluita 

käyttävien henkilöiden olevan tulevaisuudessa valmiita, viihdyttyään ilmaisten ominaisuuksien 
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parissa, maksamaan maksullisista lisäominaisuuksista. Liiketoimintamalliin koettiin 

vaikuttavan seuraavassa kuviossa (kuvio 20) esitettyihin asioihin. 

 

Kuvio 20: Liiketoimintamallin vaikutus innovaatioihin 

6.5 Tulosten yhteenveto 

Tutkimuksen perusteella yritykset eivät tietoisesti tee innovointia siten, että ensin 

määrittävät liiketoimintallin ja innovoisivat asioita perustuen liiketoimintamalliin tai 

innovoitaisiin liiketoimintamalleja. Erilaisia liiketoimintamalleja hyödynnetään yrityksissä 

innovoinnissa siten, että selvitetään tarkkaan asiakkaan tarpeet ja toiveet, segmentti eli 

kohderyhmä kenelle tuote tai palvelu kohdennetaan. Yrityksissä koetaan, että 

liiketoimintamalli määräytyy kohderyhmän, asiakastarpeen ja asiakasarvon mukaan. 

Vähemmän pohditaan, miten liikevaihtoa ja tulosta saadaan. Tämän pohtimiseen ja 

miettimiseen ei yrityksissä ole haastattelujen perusteella kovinkaan paljon keskitytty. 

Koetaan, että liikevaihto tulee kolmen edellä esitetyn määrittämisen jälkeen vähän kuin 

automaattisesti eli kun kolme edellä mainittua on tarkasti määritetty niin liiketoimintamalli 

muodostuu näistä.  

Tutkimuksen pääkysymykseen miten ja miksi yritykset käyttävät liiketoimintamalleja 

innovoinnissa on alla hahmotettu sijoittamalla edellä mainitut asiat yhteen kuvioon (kuvio 

21). 
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Kuvio 21: Miten ja miksi yritykset hyödyntävät liiketoimintamalleja innovoinnissa 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että innovaatiot koetaan tärkeäksi keinoksi, jonka 

avulla yritys kykenee löytämään uutta liiketoimintaa ja laajentamaan omaa tuotetarjontaansa 

sekä saamaan täysin uusia asiakkaita. Ymmärretään, että joissakin tapauksissa 

liiketoimintamallia täytyy pohtia uudelta näkökannalta, mutta toistaiseksi asioita ei 

yrityksissä pohdita tietoisesti liiketoimintamallin avulla tai kautta.  

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että innovaatiot koetaan tärkeäksi keinoksi, jonka 

avulla yritys kykenee löytämään uutta liiketoimintaa ja laajentamaan omaa tuotetarjontaansa 

sekä saamaan täysin uusia asiakkaita. Ymmärretään, että joissakin tapauksissa 

liiketoimintamallia täytyy pohtia uudelta näkökannalta, mutta toistaiseksi asioita ei 

yrityksissä pohdita tietoisesti liiketoimintamallin avulla tai kautta.  

Yritykset osasivat hyvin hyödyntää liiketoimintamallin mitä-, kuka- ja kenelle-kysymyksiä, 

jotka vaikuttavat innovointiin. Segmentointi, johon vaikuttaa asiakastiedon kerääminen 

vaikuttaa suoraan liiketoimintamallin kysymykseen kuka ja kenelle. Mielikuvien 

rakentamisella yritys pystyy luomaan arvoa asiakkaalle ja idea vastaa kysymykseen, mitä 

tuotetta tai palvelua tarjotaan. Suuret kysymysmerkit tutkimuksen perusteella nousevat 

kohtiin, miksi liiketoimintamalli tuottaa voittoa ja mikä on yrityksen ansaintalogiikka. Nämä 
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eivät olleet kristallin kirkkaita henkilöille, jotka yrityksissä ideoivat ja tekevät 

innovointityötä. Tai toisin sanoen eivät ole asioita, jotka vahvasti ohjaisivat ideointia tai 

innovointia. Liiketoimintamallin määrittämisellä eli nykytilanteen kartoittamisella saataisiin 

yrityksissä tarkennettua, miksi liiketoimintamalli tuottaa voittoa. Liiketoimintamallien 

innovoinnilla saataisiin pohdittua uusia markkinoita, segmenttejä ja uutta liiketoimintaa, 

kuten luvussa 3.2.1 tuodaan esille. 

Liiketoimintamalleja hyödynnetään yrityksissä innovoinnissa määrittämällä asiat mitä, kuka ja 

miten innovointityöstämistä varten. Tämä tehdään, jotta varmistutaan, että ideoidaan ja 

työstetään innovoinneiksi asioita, joita asiakkaat tarvitsevat ja haluavat. Kaikkien 

haastateltavien henkilöiden kohdalla asiakas oli tärkein ja kaikki toiminta kohdistui asiakkaan 

tarpeisiin ja toiveisiin. Asiakas oli kaiken toiminnan alulle paneva voima, kuten on esitetty 

alla olevassa kuviossa (kuvio 22). 

 

Kuvio 22: Tehtyyn tutkimukseen perustuva vastaus päätutkimuskysymykseen 

6.6 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen ja haastattelujen toteuttamiseen oli käytettävissä rajallinen aika, joka vaikuttaa 

haastateltavien lukumäärään. Kuitenkin haastatteluissa nousi eteen usein hyvin 

samankaltaisia asioita, jolloin voidaan olettaa, että samat asiat nousisivat edelleen esiin 

vaikka haastateltavien lukumäärä nousisikin. Esimerkiksi käyttäjätutkimuksessa saadaan 

samaisella 8-10 käyttäjän määrällä haarukoitua useimmat suurinta ongelmaa tuottavat 

kohdat. 

Isosta informaatio- ja viestintäyrityksestä tutkimuksessa oli mukana neljä haastateltavaa 

henkilöä hieman eri osastoita. Yksi haastateltavista työskenteli asiakaskokemuksen 

palvelumuotoiluyksikössä, jonka sisällä on innovaatio ja konseptointitiimi. Hänen tehtävänsä 

on jalkauttaa design ja innovointimetodeja organisaatioon. Toinen haastateltavista 

työskenteli teknologiyksikössä, jossa vastataan yrityksen tuotetarjonnan kehityksestä ja 

tuotehallinnasta yritysasiakkaille myytävien asiantuntijapalveluiden ja 
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liiketoimintapalveluiden osalta. Kolmas haastateltavista työskenteli henkilöstöosastolla 

osastolla vastaten rekrytoinnista, oppilaitosyhteistyöstä sekä kesätöihin liittyvistä asioista. 

Neljäs haastateltavista työskenteli aivan uuden tuotteen kehityksessä ja lanseerauksessa. 

Kyseisestä yrityksestä saatiin erittäin laaja leikkaus eri johtavissa tehtävissä työskentelevien 

henkilöiden haastatteluilla. 

Suurista tukku- ja vähittäiskaupan yrityksistä oli kaksi haastateltavaa. Toinen oli johtava 

palvelumuotoilija, jonka tehtävänä on toimia asiakaskokemuksen kehittäjänä ja 

promoottorina läpi yrityksen kaikkien kolmen eri liiketoiminta-alan kohdalla. Toinen 

haastateltava oli liiketoiminnan johtaja, jonka vastuulla useampi tuoteryhmä sekä yksi 

tuoteryhmä, joka on aivan uusi. Hän johtaa lanseerausprojekteja, jotka päättyvät aina 

tuoteideasta lanseerattavaksi tuotteeksi. Hän vastaa projektin johtamisesta ja on mukana 

innovoinnissa, joka on ollut osa yrityskulttuuria jo vuosia. Asiakkaana ovat kauppiaat, joilta 

kuluttajat ostavat tuotteita. 

Kiinteistöalan toimijasta haastateltavana oli kiinteistöpalveluissa työskentelevä uuden 

liiketoiminnan johtaja. Hänen työnkuvaan kuuluu liiketoimintojen kehittäminen sekä 

muutamien asiakaskontakteiden johtaminen. Hänen työnkuvan myötä yrityksen 

innovaatiotyöhön on mahdollista tuoda asiakaskeskeistä painotusta. 

Pienistä ammatillisen teknisen toiminnan alan yrityksistä haastateltiin yrityksen 

johtohenkilöitä, jotka ovat vastuussa liiketoiminnasta, strategiasta, kehittämisestä sekä 

asiakkaiden kanssa käytävästä kommunikaatiosta. Suuren julkisen sektorin toimijalta 

haastateltiin kahta vanhempaa asiantuntijaa, jotka molemmat ovat olleet useamman vuoden 

mukana erilaisissa innovointiprojekteissa. 

Haastateltavien joukossa oli hyvin innovointityöstä vastaavia henkilöitä, jotka olivat myös 

osallistuneet innovointiin ja osasivat hyvin kertoa, miten yrityksessä toimitaan ja millaisia 

asioita on pohdinnan alla tulevaisuutta ajatellen. 

Ajatellen tutkimusetiikkaa, jokaiselta haastateltavalta on pyydetty lupa haastattelun 

nauhoittamiseen sekä haastattelumateriaalin ja lausahdusten käyttöön. Yksi haastateltavista 

on tarkistanut oman haastattelunsa litteroinnin jälkeenpäin ja yhdestä yrityksestä on haluttu 

opinnäytetyössä käytetyt yritykseen viittaavat asiat tarkistettaviksi. Tulokset on määritetty 

täysin haastatteluissa ilmi tulleiden asioiden perusteella peilaten opinnäytetyössä käytettyyn 

teoriakirjallisuuteen. Mikään yrityksistä ei ollut minulle yrityselämästä tuttu 

yhteistyökumppanina tai että minulla olisi jotakin kytköksiä yrityksiin. Koen, että olen 

pystynyt arvioimaan tuloksia ilman minkäänlaista ennakkoajatusta tai että olisin kokenut 

toisen yrityksen paremmaksi kuin toisen. Kaikki haastateltavat ovat olleet samanarvoisia ja 

jokainen haastattelu on analysoitu samankaltaisesti. 
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6.7 Mahdolliset jatkotutkimukset 

Jos halutaan vielä tarkemmin tarkastella ja varsinkin havainnoida erilaisia innovointityökaluja 

käytännössä, mielenkiintoista olisi päästä osallistumaan yrityksen innovointitapahtumiin sekä 

osallistua seuraamassa jotakin kansainvälistä suurta hackathon tapahtumaa. Tällöin pääsisi 

läheltä havainnoimaan, miten innovaatioprosessi yrityksessä menee läpi ja millaisia asioita 

siihen vaikuttaa. Osallistuvalla havainnoinnilla tutkimusta voitaisiin jatkojalostaa 

syvällisemmäksi tarkasteluksi. Erityisesti tarkastelun kohteeksi voitaisiin valita myös jokin ei 

niin onnistunut innovaatioprosessi, jolloin saataisiin kartoitettua innovaatioprosessin 

haasteita. 

Liiketoimintamalleja tarkasteltaessa lähemmin tarvitsisi valita haastateltavaksi tarkemmin 

sellaisia yrityksiä, jotka osaavat määrittää selkeästi millaisia liiketoimintamalleja heillä on 

käytössä. Näin saataisiin lisätietoa yrityksistä, jossa liiketoimintamalliajattelu on vahvasti 

käytössä ja kaikkien yrityksen työntekijöiden selkäytimessä. Täten saataisiin selville, kuinka 

moni yritys pystyy ja onnistuu hyödyntämään liiketoimintamalleja kokonaisvaltaisesti 

innovoinnissa ja onko siitä selkeitä mittareita, miten se on hyödyttänyt yrityksiä. 
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Liite 1: Teemahaastattelu 

Yleiset teemat ja apukysymykset opinnäytetyön teemahaastatteluun.  
 

1) Yleisesti yrityksen liiketoiminnasta 

a. Mikä on yrityksenne liikeidea? 

b. Miten yrityksenne luo arvoa asiakkaille?  

c. Miten ymmärrät käsitteen liiketoimintamalli, mitä se mielestäsi tarkoittaa? 

d. Minkälaista liiketoimintamallia /-malleja yrityksenne käyttää? Kuvaile niitä.  

 

2) Johtaminen ja työyhteisön rooli innovointiprosesseissa 

a. Miten työyhteisö osallistuu innovointityöskentelyyn? 

b. Minkälaisia ominaisuuksia pidät tärkeänä innovatiivisissa työntekijöissä? 

c. Millaisia työkaluja teillä on liiketoiminnan kehittämiseen? 

 

3) Kommunikaatio asiakkaiden kanssa 

a. Miten saatte uusia asiakkaita ja miten pidätte vanhat? 

b. Mitä tietoa haluatte/saatte asiakkailtanne ja miten? Miten tätä tietoa 

hyödynnetään? 

c. Miten asiakas otetaan huomioon liiketoiminnan kehittämisessä? 

d. Mitä keinoja yrityksellänne on vaikuttaa asiakkaiden mielikuviin? Miten 

ostotarve luodaan asiakkaalle? 

Lopuksi palattiin vielä asiaan, miten liiketoimintamalleja hyödynnetään yrityksessä 

innovointiin ja miksi. Tämä siksi, että jos haastateltavalle on asioita läpi käydessään ja 

kertoessaan mahdollisesti kehittynyt jotain uutta mainittavaa liiketoimintamalleista. 

Haluatko sanoa vielä jotain muuta? KIITOS! 
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Liite 2: Webkysely 
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Liite 3: Innovaatio-opas 
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