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Suomen talouden kasvu nojaa tulevaisuudessa pitkälti innovaatioihin. Startup-yritykset
ovat saaneet paljon huomiota medioissa viimeaikoina Rovion Angry Birdsejen, DealDashin ja muiden peli- ja nettiyritysten myötä. Monet tuoreet suomalaiset yrittäjämenestykset ovat pongahtaneet menestykseen juuri netin tarjoamien mahdollisuuksien parista. Nämä yrittäjät uskovat, että ammennettavaa tältä saralta löytyy jatkossakin.
Erityisesti palveluiden kulutus kokonaiskulutuksesta on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Miten sitten lähdetään luomaan tulevaisuuden palveluita? Työni tarkoitus on oman ideani avulla kertoa idean taipaleesta tuloa tuottavaksi innovaatioksi.
Kyseessä on matka, jonka aikana reflektoin kokemuksiani kehittämiseen liittyvään sekä
startup-yrittäjille tarkoitettuun kirjallisuuteen.
Innovointi on muutakin kuin idean syntyminen. Oikea todellinen innovointi on rankkaa
ja kuluttavaa työtä. Kokemukseni pohjalta voin sanoa, että idean toteuttaminen innovaatioksi vaatii muutakin kuin idean syntymisen. Innovaattorin on hyvä tiedostaa, että laajat verkostot edesauttavat löytämään oikeanlaista osaamista, kontakteja sekä mahdollisesti taloudellista tukea, joita kaikkia erityisesti aloitteleva yrittäjä tarvitsee rakentaakseen jotain uutta.
Uuden luomiseen tarjotaan paljon erilaisia työkaluja. Olen pyrkinyt löytämään ajankohtaisia artikkeleita, kirjallisuutta sekä muita lähteitä, jotka käsittelevät niin Suomessa vallitsevaa startup-kenttää kuin palveluiden kehittämistä yleensä. Erityistavoitteena minulla on ollut löytää sähköisten kuluttajapalveluiden kehittämiseen tarjolla olevia työkaluja.
Löydöksieni pohjalta voin todeta, että merkittävin muutos kehittämissaralla on viime
aikoina paljon huomiota saanut asiakaslähtöinen ongelmanratkaisu - yhdessä luominen.
Kyseessä on trendi, joka nostaa päätään perinteiseltä tuotekehitykseltä, joka on mielletty
lähinnä organisaation sisällä tapahtuvaksi toiminnaksi. Myös minun kokemukseni viittaavat siihen, että asiakaslähtöinen tapa toimia on ainut mahdollisuus luoda kilpailukykyisiä tuotteita tulevaisuudessa. Tarjolla on joitakin vaihtoehtoja tämän näkökulman läpiviemiseen organisaatioissa. Esittelen työssäni pari minua eniten kiehtonutta tapaa.
_____________________________________________________________
Asiasanat: idea, innovaatio, tuotekehitys, asiakkaiden löytäminen, asiakaslähtöisyys, arvon luominen, ideoiden testaaminen, startup-yrittäminen, yrittäjyys, yrittäjyys Suomessa
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_______________________________________________________________
In order to grow in the future, Finland’s economy must rely on innovations. The media
have given increasing attention to Finland’s start-up companies. The success of such
companies as Rovio (Angry Birds), DealDash and other small game and Internet startups has made it interesting to follow the field. These success stories have been enabled
by the limitless opportunities that the Internet offers. These entrepreneurs believe there
is still enormous potential to be exploited in this sector.
At the same time the use of services has grown dramatically. How do we create growth
in the service sector? My thesis tries to unravel this mystery. My goal is to give the
reader an overall view of the journey that a new service makes from idea to innovation.
This journey follows the path of my own idea on its way to becoming a fully developed
innovative service product. The work reflects those experiences I have collected on the
way and compares them with literature about business development written for start-up
entrepreneurs.
Based on my experiences I can say that true innovation is hard exhausting work. Innovating is much more than getting an idea. Before the idea becomes an innovation, the
innovator must understand that broad networks assist in finding the right kind of knowhow, contacts and possibly also financial aid, which are all needed in order to build
something from scratch – especially when starting from zero.
A surprisingly wide range of tools is available to those who are interested in creating
something new. I have aimed to find fresh articles, literature and other sources, that deal
with the start-up scene in Finland as well as the development of services in general. One
of my aspirations has involved finding sources that offer tools for developing eservices.
What I have learned is that the way development has typically been seen in the organisation is changing. The most significant change concerns customer-oriented problem
solving – so-called co-creating. This trend is overriding the familiar, traditional concept
of product development, which typically has been a process which takes place inside the
organisation. According to my experiences, customer-oriented development is the only
possibility for creating competitive goods and services in the future. There are a number
of options for implementing these processes within organisations. In my thesis I present
a few that impressed me the most.
____________________________________________________________
Key words: idea, innovation, product development, customer development, customer
discovery, customer orientation, creating value, testing ideas, start-up entrepreneurship
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1 JOHDANTO
1.1 Työn taustaa
Kaikki sai alkunsa siitä, kun lopetin työsuhteeni Suomen myyntipäällikkönä erään liikuntakeskusketjun palveluksessa keväällä 2008. Sen jälkeen sisälläni on yhä voimakkaammin kytenyt yrittäjyyden siemen, joka on etsinyt muotoaan kasvaa ja kehittyä. Vapaalla maailmaa matkaten ja vuoden työpätkä äitiyslomansijaisena liikuntasetelimaailmassa päättyivät haluun hakeutua palvelujen kehittämisen opintojen pariin Tampereelle tammikuussa 2011. Tuolloin mielessä kiilsi ajatus siitä, että haluan jatkossakin
olla vaikuttamassa hyvinvoinnin parissa. Teema, joka päivästä toiseen kiinnostaa ihmisiä kasvamassa määrin. Tilastolliset perusteet paremmalle kunnolle ja henkiselle jaksamiselle ovat myös olemassa. Mikä olisi se juttu, jonka parissa minkä minä tekisin oman
sisääntuloni alalle, oli hakuvaiheessa vielä hämärän peitossa. Mielessä kiilsivät niin yrityksille suunnatut kuin kuluttajapuolenkin nettipohjaiset ratkaisut. Hyvinvoinnin euroista tuntui olevan kasvava kiinnostus.
Ajatuksilleni alkoi luoda vauhtia Tamkin käytävillä näkemäni TULI-projektin julisteet,
joissa kannustettiin lähestymään innovaatioasiamies Markku Oikaraista hyvien liikeideoiden tiimoilta. Vieläkin pistää nauruksi, jos mietin miten naivin innostuneesti istuin
Markun huoneeseen selittäen, sinertävät silmäni hehkuen, haluani tehdä jotain yritysten
hyvinvointipuolen kehittämiseksi. Tätä ideaa ei koskaan syntynyt, mutta sen sijaan
eräällä palveluliiketoiminnan tunnilla opettajamme Anne-Mari Järvelinin luentoa kuunnellessa voimakas ahaa-elämys ravisteli tietämystäni. Siitä sai alkunsa idea, jonka työnimenä toistaiseksi on käytössä NewMe.

1.2 Työn tavoite
Alusta alkaen oli selvää, että lopputyöni tulee nivoutumaan tämän mystisen, silloin vielä syntymättömän palveluinnovaation ympärille. Moni asia alkoi tuntua huomattavasti
selkeämmältä, kun NewMe-idea oli ”iskenyt” tietoisuuteeni. Tämän työn tarkoitus on
auttaa ymmärtämään, minkä tien idea kulkee tullakseen innovaatioksi. Olen jo matkani
alkuvaiheessa huomannut, että ideat pään sisällä ovat aina helpompia kuin käytännön
toteutus. Toivottavasti tämä työni antaa muillekin potkua oman luovuuden ja ideoiden
kehittämisessä sekä toteuttamisessa. Yrittäjyys kannattaa aina. Yrittäjyydellä on merkittävä yhteiskunnallinen tarve ja tarkoitus. Tämä tarve on olemassa nyt ja aina. Viime
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vuosien kuluttamisen trendit vahvistavat yrittäjyyden tulevaisuuden piilevän palveluissa. Erityisesti Internetin tuomat mahdollisuudet luovat paljon uutta niin nuorille kuin
vanhoillekin. Vaikuttaa jopa siltä, että mitä hullumpi idea sitä varmimmin se saa huomiota lyhyessä ajassa miljoonien ihmisen parissa. Suomessa tämmöisiä läpimurtoja ei
ole vielä tehnyt moni yritys, mutta pelien kehittämisen puolella ensimmäiset menestyjät
saattavat nostaa päätään. Viimeisimmän uutisen mukaan Rovion Angry Birds -pelin kehittäjät voivat iloita miljardin pelilatausrajan saavuttamisesta (www.talouselama.fi
14.4.2012). Poikkeuksellista lahjakkuutta osoittaa myös 19-vuotias William Wolfram,
joka palkittiin loppuvuodesta nuorten kasvuyrittäjien Timangi 2011-kilpailun 50 000
euron pääpalkinnolla. Palkinto myönnettiin hänen verkossa toimivalle kauppakeskusidealle, jossa yhdistyy sosiaalisuus sekä huutokauppa. (www.tekes.fi 18.11.11).
Wolframin vuonna 2009 perustaman DealDash-konsernin liikevaihto ylitti tämän vuoden ensimmäisellä tilikaudella yli kuusi miljoona euroa kun edellisvuoden vastaava luku oli puolitoista miljoonaa. (www.kauppalehti.fi 24.4.2012)
Työni tarkoitus on siis viedä läpi raakile ideani synty- ja kehitysmatkan. Vielä tässä
vaiheessa on epäselvää, miten ideani käy – syntyykö oikeasti kaupallinen tuote, joka
löytää maksavan asiakaskuntansa vai päätyykö ”mukamas” hyvä idea tuhansien muiden
joukossa ”mukamas hyvien ideoiden” -kaatopaikalle. Haluan tutkia startup-yrityksien
palveluinnovaatioiden kehitystä sekä miten ja mistä uusia innovaatioita ylipäätään syntyy. Henkilökohtainen tavoitteeni työlleni on saavuttaa asiantuntijuutta palveluiden kehittäjänä. Johtoajatuksena minulla on: haluan pystyä kehittämistehtäväprosessin jälkeen
sanomaan, että osaan kehittää ja luoda uusia palveluita. Luvassa on jännittävä, antoisa,
rankka ja mielenkiintoinen matka ideasta innovaatioksi.

1.3 Kehittämistyön toteutus ja menetelmät
Työni sukeltaa innovaatioiden maailmaan Suomessa vallitsevan startup- sekä innovaatioilmapiirin kautta. Samalla avaan innovaatiokäsitteitä ja innovaatioprosessiin liittyviä
faktoja, joista minusta jokaisen, joka työskentelee ideoiden ja kehittämisen kanssa pitäisi olla tietoinen. Koska oma ideankehittämisprosessini on lähtenyt liikkeelle hyvin startup-yrittäjälle tyypillisistä lähtökohdista, otan tämän näkökulman ja kirjallisuuden voimakkaasti esille oman prosessini läpiviemisen peilaamispohjaksi. Oma ideani ja kokemukseni kulkevat käsi kädessä löytämäni kirjallisuuden kanssa alusta loppuun. Tämän
tyyppinen itsereflektio soveltuu hyvin ongelmanratkaisuprosessiin. Itsereflektiolla tar-
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koitetaan henkilön kykyä ja halua arvioida omaa ja toisten toimintaa, vastaanottaa palautetta ja toimia spontaanisti uudessa tilanteessa. Itsereflektio on myös kykyä olla tietoinen itsestään suhteessa ympäristöön ja käynnissä oleviin prosessien. (www.amk.fi
21.5.2012)
Työn toteuttaminen noudatti innovaatiotutkimukselle tavanomaista idean kehittämisprosessia. Innovaatiotutkimuksen tavoitteena on yleensä oman innovaatiotoiminnan kehittämiseen tarvittavan tiedon tuottaminen (Ojasalo et al. 2009, 75). Tavoitteeni saavuttamiseksi perehdyin ajankohtaisiin artikkeleihin, tutkimustuloksiin ja kirjallisuuteen, jonka avulla aloitteleva yrittäjä yrittää hahmottaa kenttää johon on tulemassa. Käytän työssäni teoriana nimenomaan startup-yrittäjille suunnattua palveluiden kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta. Tavoitteeni oli löytää kirjallisuutta ja artikkeleita, jotka erityisesti käsittelevät uusien palveluideoiden syntymistä tai uusien kilpailuetuominaisuuksien- tai
arvojen löytämistä.
Innovaatiotutkimukseen voidaan soveltaa monia eri laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Lähestymistavassani löytyy sekä kuvaamiseen että kehittämiseen tarkoitettuja menetelmiä. Kehittämistyön laadullisia menetelmiä lähdin etsimään palveluiden kehittämisen maailmasta, joka tarjoaa laaja-alaisen työkalupakin erilaisia menetelmiä tutkimiseen, havainnoimiseen ja kuvaamiseen. Työni on kvalitatiivinen tutkimus, jossa suositaan ihmistä tiedon keruu instrumenttina. Lisäksi käytän induktiivista analyysia, tavoitteenani löytää odottamattomia seikkoja tarkastelemalla aineistoa monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti. Itse koen käyneeni läpi tapaustutkimukselle tyypillisen prosessin. Tapaustutkimusprosessi koostuu neljästä vaiheesta, joista ensimmäinen on kehittämisongelman nimeäminen, toinen ilmiöön perehtyminen, kolmas empiirisen aiheiston kerääminen ja neljäs kehittämisehdotukset. (Ojasalo et al. 2009, 78)

Kuvio 1 Tapaustutkimusvaiheet (Ojasalo et al. 2009, 54)
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Olen tehnyt myös laaja-alaista benchmarkingia jo olemassa olevista hyvinvointipalveluista sekä ideaani läheltä liippaavista Internet-palveluista. Halusin löytää palveluita,
joiden toimintalogiikka tuki ideaani, ja halusin oppia heidän hyvistä käytännöistä. Tarkoitus oli oppia kilpailijoiden heikkouksista ja vahvuuksista kehittämistarpeiden selvittämiseksi sekä samalla arvioidakseni nykytilannetta paremmin. Löydökseni dokumentoin analysointia varten.
Kehittämisideoiden löytämiseksi kuten myös omien näkemyksieni vahvistamiseksi käytin muina metodeina aivoriihi-tyyppisiä pienryhmäkeskusteluita. Tavoitteeni oli muodostaa useampia erilaisia ryhmiä. Käytännössä niiden löytäminen ja aikataulujen yhteensovittaminen ei ollut mahdollista. Ajatukseni oli, että eri ryhmien kanssa ideariihet
ovat erilaisia tai mahdollisesti samaa ideariihirakennetta testataan kahdella eri ryhmällä,
jolloin haetaan vahvistusta ensimmäisestä ideariihestä saaduille palvelun kehitysideoille. Osittain näin olikin, mutta ei täysin siinä mittakaavassa kuin olin ajatellut.
Alkuperäisenä ajatuksena minulla oli aloittaa Internetin keskustelupalstoilla keskustelu
painonhallinta ohjelmista. Tähän ei tullut tarvetta, sillä tehdessäni kilpailijatutkintaa
palveluiden sisältä löytyi jo käytyjä tai käynnissä olevia keskusteluita palveluiden plussista ja miinuksista. Havainnoin ja tarkkailin näitä keskusteluja. Lisäksi toteutin sähköisen kyselyn, jossa selvitin kuluttajien ajatuksia Internetistä löytyvistä painonhallintapalveluista.
Ojala et al. (2009, 78) mukaan kaikkia käyttämiäni menetelmiä voidaan käyttää innovaatioiden synnyttämiseksi, levittämiseksi tai otettaessa käyttöön. Varsinainen tarkempi
tutkimussuunnitelma muodostui työn edetessä, sillä matkanvarrella nousi esiin haasteita, joita oli vaikea ennakoida. Osa suunniteltua jäi toteutumatta, mutta tilalle tulikin jotain muuta. Suunnitelmia muutettiin siis olosuhteiden ja saatujen tulosten mukaisesti.
Palveluiden kehittäminen startup-yrittäjän näkökulmasta tarjosi ajanhermolla olevaa
teoreettista tietoa tutkimukselleni sekä erityisesti työkaluja empiiriseen tutkimiseen.
Voin suositella lämpimästi prosessia kaikille ideoiden kehittäjille: kyseessä on loistava
mahdollisuus oppia, kehittää uutta ja verkostoitua.
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2 INNOVAATIOT
2.1 Suomi tarvitsee innovaatioita
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelman mukaisesti vuonna 2007 selvitystyön, jonka tavoitteena on kansallisen innovaatiostrategian
luominen (Fogelholm 2009; ref. innovaatiostrategia.fi). Syksyllä 2008 esitelty innovaatiostrategian luonnos on tiedettävästi ensimmäinen lajissaan maailmassa. Innovaatiostrategialla halutaan varmistaa, että kansainvälisissä kilpailuissa pärjännyt Suomi pysyisi maailman kartalla jatkossakin. Reseptinä tämän hetkisestä laskusuhdanteesta nousemiseksi ehdotetaan pyrkimystä innovaatiotoiminnan edelläkävijäksi maailmassa. Raportissa todetaan, että kasvua ja kilpailukykyä ei voida enää tuottaa pelkästään teknologiapainotteisella strategialla vaan panostusta on kohdistettava kysyntäsuuntautuneeseen innovaatiopolitiikkaan. Tämä näkemys voidaan samalla tulkita myös kritiikkinä teknologiapainotteisesta rahoituspolitiikasta tunnettua Tekesiä kohtaan. (Fogelholm 2009, 9293)
Suhteellisen tuore Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu (2010) Trendejä ja visioita
2010-luvun aluekehityksestä kertoo omaa sanomaansa innovaatioiden tarpeellisuudesta
Suomen talouskasvulle ja kehitykselle. Raportin viidestätoista artikkelista lähes joka
toinen käsittelee innovaatioiden merkitystä Suomelle. Jaakko Tarkkanen kirjoittaa
omassa artikkelissaan, että jo 1990-luvun lamasta selviämisen reseptiksi Suomen strategia painottui innovaatiopolitiikkaan ja osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostamiseen. Näillä linjauksilla on yhä validi paikkansa kansainvälisen kilpailukyvyn
saavuttamiseksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, 102)
Lemolan (2009, 47-47) näkemyksen mukaan Suomen ongelma on kasvuyritysten vähäisyys. Hänen mukaansa taantuma tarjoaa oivan paikan innovaatioiden luomiseen, mutta
vain harvat tarttuvat tähän mahdollisuuteen. Lisäksi muihin EU-maihin verrattuna Suomessa kasvuhakuinen yrittäjyys on alhaisempaa. Suomessa yrittäjyys on pientä perheyrittäjyyttä, jossa työllistetään itsensä lisäksi mahdollisesti perheenjäseniä. Lemolan
mielestä investoinnit, joita on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana tehty perustamalla yrityshautomoja yliopistojen sekä tutkimuslaitoksien yhteyteen, eivät ole tuottaneet riittävästi tulosta.
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Kasvuyrittäjänä itseään tituleeraavan Mohamed El-Fatatryn kirjoittama kolumni Tekniikassa&Taloudessa (2011) muistuttaa kasvuyrittäjyyden kääntöpuolesta. Vuosi 2011
on ollut sekä maailmassa että Suomessa tapahtumarikas vuosi. Yrityksiä on syntynyt
paljon. Eduskunta on perustanut yrittäjyyttä tukevan startup -ryhmän. Myötätuuli yrittäjyyteen puhaltaa presidenttiehdokkaiden vaalikeskusteluihin asti. El-Fatatryn silmissä
yrittäjät kantavat rocktähden statusta luoden hohdokkaan kuvan yrittäjyyden tarjoamasta uravaihtoehdosta. Hän muistuttaa, että yrittäjäksi pitää ryhtyä oikeista syistä. Hän lainaa menestyneen amerikkalaisen ”startup-gurun” Steven Blankin sanoja: ”Startup on
kutsumus; sinun pitää uskoa toimivasi Jumalan lähettiläänä.” Tämä tarkoittaa siis sitä,
että palo omaan tekemiseen on oltava suurempi kuin mahdollinen taloudellisen menestymisen. Vain niin voidaan luoda merkittävää yrittäjyyttä. Piilaaksossa nähty ilmiö on
leviämässä muuallekin: rajallinen osaamispotentiaali hajoaa liian pieniksi palasiksi liian
suuressa kasvuyritysjoukossa. Lyhytikäinen startup ei ole kansantalouden kannalta kestävää kehitystä. (Tekniikka&Talous 16.12.2011, 19)
En malta olla mainitsematta, että muutama kuukausi tämän kirjoituksen jälkeen ElFatatryn joutuu median ryöpytyksiin joutuessaan lopettamaan perustamansa Muxlimsivuston tappiollisena vain muutaman toimintavuoden ja satojen tuhansien menetettyjen
Tekes-tukieurojen jälkeen. Aihe on mielenkiintoinen monestakin syystä. Teemaan liittyy mm. Tekesin toiminta, startup-yrittäjyyteen liittyvien tuntuvien taloudellisten riskien mahdollisuudet sekä aloittavan liiketoiminnan rahankäytön kohdistaminen. Aiheen
tarkempi tarkastelu vaatisi oman lopputyönsä. (Helsingin Sanomat 18.2.2012)
El-Fatatryn ajatukset kasvavasta kiinnostuksesta yrittäjyyteen iskevät osittain oikeaan.
Nuorten perustamien yritysten määrä on kasvanut vuonna 2011, mutta perustettavien
yritysten kokonaismäärä on vähentynyt noin kymmenellä prosentilla samaisen vuoden
aikana. (www.kauppalehti.fi 20.12.2011) Näkisin, että nuoret peliyrittäjät ovat saaneet
innostusta ja uskoa itseensä Rovion kaltaisten menestystarinoiden myötä. Nyt he toteuttavat unelmiaan kehittämällä omia sovelluksiaan. Onko samaan aikaan vanhempien
henkilöiden innostus perinteiseen ns. perheyrittämiseen laantunut taloudessa valitsevan
vaikean ja epävarman tilanteen myötä? Toisaalta Kauppalehden nettisivuilla 13.04.2012
uutisoitiin, ettei yrittäjyys kiinnosta nuoria. Tieto perustui vuosina 2010-2011 tehtyyn
tutkimukseen, jossa vertailtiin suomalaisten, eteläkorealaisten ja yhdysvaltalaisten 1529-vuotiaiden yrittäjäasenteita. Tiivistetysti voidaan sanoa, että suomalaiset kokivat
Suomessa vallitsevan yrityskulttuurin negatiiviseksi, sellaiseksi, jossa epäonnistumisia
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ei sallita eikä tukea ole saatavilla. Yksilötason epävarmuustuntemukset korostivat yrittäjyyteen liittyvien riskien mielikuvaa. Yhteinen piirre tutkimusmaiden nuorille oli pysyvyyden arvostus, siksi riskejä sisältävä yrittäjyys ei kiehdo. Tämän selvityksen pohjalta
voidaan siis todeta, että vielä on pitkä matka ennen kuin yrittäjyysbuumi Suomessa saa
todella

tuulta

siipiensä

alle.

Odotukset

muutokselle

ovat

kuitenkin

kovat.

(www.kauppalehti.fi 13.4.2012)
Odotuksia kohdistuu myös palveluihin. Suomessa kuten muuallakin maailmassa katseet
kääntyvät palveluiden kehittämiseen. Lemola (2009, 48) kirjoittaa aiheesta niinkin painokkaaseen sävyyn kuin ”palvelut – takuuvarma kasvuala”. Minua kiinnostavat erityisesti sähköisten palveluiden tulevaisuuden näkymät. Niistä Lemola kirjoittaa lyhyesti.
Vasta viime vuosina kulttuuriteollisuus tai paremminkin luovat alat ovat nostaneet päätään tulevaisuuden alana, jossa keskeisessä roolissa ovat erilaisten sisältöjen tuottaminen. Luoviin aloihin käsitetään kirjallisuus, painettu media, visuaalinen ja esittävä taide
arkkitehtuuri, muotoilu, muu design, musiikin tekeminen, uusmedia, animaatio, pelit,
Internetin sisällön tuottaminen, sähköinen media, elokuvat, mainosala, vapaa-aika ja
elämysteollisuus. Tämän määritelmän pohjalta voidaan todeta, että NewMe-ideani kuuluu luovien alojen katekoriaan vaikka linkittyykin hyvinvointiin. Hyvinvointialana
mielletään lähinnä julkiset palvelut kuten sosiaalipalvelut ja terveyshuolto. (Lemola
2009, 55-57)
Taulukko 1 Palvelualojen jaottelu (Lemola 2009, 49)
Liike-elämän palvelut

Kauppa- ja logistiikka palvelut

Tietointensiiviset ja muut liike-elämän Vähittäiskauppa
palvelut

Tukkukauppa

Rahoitustoiminta

Kuljetuspalvelut

Vakuutustoiminta

Kommunikaatiopalvelut

Kiinteistön omistukseen liittyvät palvelut
Henkilökohtaiset palvelut

Hyvinvointipalvelut

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Terveyspalvelut

Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut

Koulutuspalvelut

Kotitalouspalvelut

Sosiaalipalvelut

Muut henkilökohtaiset palvelut
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2.2 Mitä innovaatiot ovat?
Haluan tietää tarkemmin, mitä innovaatiot oikeastaan ovat. Kyseessä on selkeästikin
ajankohtainen aihe, joten kirjallisuutta on helposti saatavilla. Jokainen aiheesta kirjoittaja määrittelee innovaatio-termiä aavistuksen eri korostuksilla. Innovaatio on idea, joka
on tuotteistettu toiminnallisesti ja taloudellisesti valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi
(www.targetor.com). Leimola (2009, 9) määrittelee innovaatioksi uutuuden, uudistuksen tai keksinnön, mutta toisin kuin keksintö innovaatio tuottaa taloudellista hyötyä. On
siis tärkeä ymmärtää, että idea itsessään ei ole innovaatio vaan vasta sen kaupallistaminen palveluksi, tuotteeksi tai liiketoimintakonseptiksi tekee siitä innovaation.
(www.targetor.com)
Taatila ja Suomala (2008, 10) haluavat korostaa samaa asiaa hieman eri painotuksella.
He muistuttavat, että ideoita on roppakaupalla, mutta vain uutuutta, joka on toteutettu,
voidaan kutsua innovaatioksi. Vaikka innovaatiot mielletäänkin usein teknisiksi ratkaisuiksi, näin ei kuitenkaan ole. Innovaatiot voivat liittyä niin tuotteisiin, prosesseihin,
palveluihin kuin esimerkiksi yritysstrategioihin. Innovaatioiden tuottavuuteen liittyen he
huomauttavat, ettei aina ei ole kyse suorasta taloudellisesta tuotosta, vaan käyttäjille
tuotetusta hyödystä. Taloudellinen hyöty voi syntyä käyttäjälle syntyvän hyödyn kautta.
Innovaatioista puhuttaessa usein esimerkkeinä käytetään ns. radikaaleja innovaatioita
kuten tietokoneita, matkapuhelimia, LED-valoja jne. Voidaan siis ajatella, että innovaatioita on pieniä, standardeja ja radikaaleja. Vaikka radikaalit innovaatiot saavatkin
enemmän huomiota, suurin osa innovaatioista on joko pieniä tai standardi-innovaatioita.
Idea, joka toteutettuna parantaa aikaisempaa toimintaa, on innovaatio. (Taatila ja Suomala 2008, 14-15)
Koska innovaatiot ovat kaikkialla, löytyy innovaatioita joka kategoriaan. On tuote- ja
palveluinnovaatioita, teknologisia innovaatioita, designinnovaatioita, markkinointiinnovaatioita, jakeluinnovaatioita, prosessi- ja kulttuuri-innovaatioita, strategiainnovaatioita. (Solatie & Mäkinen 2009, 30) En työssäni lähde tarkastelemaan näitä eri innovaatio tyylejä, vaan keskityn nostamaan esille näkökulmia ja teorioita, jotka tarjoavat työkaluja innovointiin yleisesti. Tavoitteeni on löytää erityisesti kuluttajille suunnattujen
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sähköisten palveluiden kehittämiseen tarkoitettuja työkaluja startup-yrittäjän näkökulmasta.

2.3 Innovaation hyötyjä
Suomalaiset kehittivät 3000 vuotta ennen ajanlaskuamme innovaation nimeltä luistimet.
Tämänkin päivän suomalaisinnovaatiot mahdollistavat nopean ja luovan liikkumisen,
mutta pääsääntöisesti sähköisessä ympäristössä. Solatie & Mäkeläinen (2009, 18-20)
puhuvat voimakkaasti innovoinnin puolesta. Useat tutkimukset osoittavat, että innovointi on yritykselle paras mahdollinen kasvustrategia. Innovaatiot ovat rikastuttaneet
niin yrityksiensä omistajien kuin asiakkaittensa elämää lyöden kilpailijat useasti laudalta ennen kuin he ovat edes tajunneet mitä on tapahtunut.
Ruckenstein et al. (2011, 14) nostavat tutkimuksessaan esille juuri innovaation arvon
tuottamisnäkökulman. Onnistuneimmat innovaatiot tuottavat erilaista arvoa eritavalla
useille tahoille yhtä aikaa. Taloudelliset, sosiaaliset ja merkityksellistä eroa tuottavat
elementit ovat yksiä menestyneimmistä arvon luonti tavoista.
Ruckenstein et al. (2011, 18-19) ovat tutkineet innovaatiota innovaatioantropologian
näkökulmasta, jonka mukaan innovaation on tuotettava uudenlaista arvoa. Innovaatioantropologian näkökulmasta innovaatiotoiminta tarvitsee siis tuekseen mekanismeja,
joiden avulla arvon eri ulottuvuuksia ja niiden välisiä suhteita saadaan ja näkyviin ja arvioitavaksi (Ruckenstein et al. 2011, 18). Yksilön ja ihmisryhmien suhde on yksi tämmöinen mekanismi. Yksilöt pyrkivät yksilöllisyyteen, mutta lähemmin tarkasteltuna yksilöllisyys on samankaltaista. Arvon tuottamisen kannalta sosiaaliset suhteet nousevat
merkittävään rooliin. Antropologisen otteen liiketoimintapotentiaali on sosiaalisissa
suhteissa.
W. Chan Kimin ja Renée Mauborgen kirjoittama Sinisen meren strategia (2005) puhuu
myös innovaatioista ja arvonluomisesta. Kirjoittajat ottavat esille, että ratkaisevinta uusien, valloittamattomien toimialueiden löytämisessä on poistua turvalliseksi totutuilta
niin sanotuilta punaisilta meriltä. Punaisten merien yritykset toteuttavat perinteistä lähestymistapaa, kilpailevat alallensa jo totutuilla kilpailija tekijöillä (hinnoittelulla, tarjonnan laajuudella, sijainnilla, ehdoilla, jne.). Sinisen meren valloittaminen vaatii tark-
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kaa hajuaistia ja terävää strategista pelisilmää, joiden avulla luodaan normaalista poikkeavia arvoinnovaatioita. (Kim & Mauborg 2005, 37-39)
Alla oleva taulukko 2 näyttää mitä hyötyjä yritykselle on sinisen merien etsinnässä.
TAULUKKO 2 Punaisen ja sinisen meren strategiat. (Kim & Mauborg 2005, 39)
Punaisen meren strategia

Sinisen meren strategia

Kilpaillaan olemassa olevassa markkinatilassa

Luodaan aivan uusi markkinatila, jossa ei ole kilpailua

Peitotaan kilpailijat

Tehdään kilpailijoista merkityksettömiä

Hyödynnetään olemassa olevaa kysyntää

Luodaan uutta kysyntää ja vallataan se itselle

Tehdään valinta arvon ja kustannusten välillä

Vapaudutaan arvon ja kustannusten välisestä valintapakosta

Koordinoidaan koko toimintojärjestelmä varmis-

Koordinoidaan koko toimintojärjestelmä varmis-

tamaan valitun strategisen vaihtoehdon eli diffe-

tamaan differointi ja pienet kustannukset

roinnin tai pienten kustannusten saavuttaminen

Kimin ja Mauborgnen (2005, 38) mukaan luodakseen arvoinnovaation yrityksen täytyy
siis astua pois kaavamaisista ja jumahtaneista ajattelutavoista – kaikessa. Hyötynä arvoinnovaatiossa on sen pyrkimys tuottamaan pienemmillä kustannuksilla suurempaa arvoa asiakkaalle. Keskitytään löytämään asiakkaalle kaikista merkityksellisin arvoa tuottava elementti. Kaikesta muusta luovutaan tai tingitään. Erikoistutaan arvoa tuottavan
ominaisuuden korostamiseen ja toimialalle tuntemattomien perusosien kehittämiseen.
Täten arvoinnovaatio ei ole vaan mikä tahansa innovaatio, vaan kyseessä on strategisesti merkittävä toiminto, joka muuttaa yrityksen tapaa toimia. Lainatakseni suoraan kirjoittajien ajatuksia aiheesta: ”Arvoinnovaatio sitä vastoin perustuu käsitykseen, että
markkinarajat ja toimialarakenne eivät ole annettuja, vaan alalla toimijat voivat toimenpiteillään ja vakaumuksillaan muuttaa niitä.”

2.4 Kuka voi innovoida?
Taatila ja Suomala (2008, 15) haluavat nostaa esille innovoinnin raadollisen puolen: innovaatioita ei ole ilman kovaa ja sitoutunutta työntekoa. Vääräkäsitys on se, että innovaatioiden luojat olisivat poikkeuksellisen osaavia yksilöitä. Voidaankin sanoa, että
loistava innovaattori on enemminkin loistava toteuttaja. Taatila ja Suomala (2008, 15)
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määrittelevät innovaatioreseptin seuraavasti ”10 prosenttia inspiraatiota ja 90 prosenttia
perspiraatiota”. Joskus innovaatiot saattavat saada yleisössä aikaan reaktion ”tuon olisi
voinut tehdä kuka tahansa”. Ilman innovaattorin ideaa ja panosta uutta ei olisi kuitenkaan syntynyt. Vaikuttaa siltä, että innovaation toteuttaminen vaatii enemmänkin asenteellista motivaatiota kuin neron kaltaista älykkyyttä.
Tuulenmäki (2010, 8-9) kannustaa useampia innovoimaan. Hänenkään mielestä liiketoimintainnovaatioiden tekeminen ei vaadi korkeampaa oppimäärää tai konsulttitaustaa.
Akateemista koulutusta tärkeämpää on tulla tietoiseksi niistä elementeistä, joita muokkaamalla voimme luoda uutta strategisen tason arvoa, josta kokeilujen kautta syntyy jotain ainutlaatuista. Lisäksi on hyvä muistaa, että koko maamme etu olisi, että strategisia
innovaatioita syntyisi enemmän.
McKinsey & Company (2000, 30) mukaan asia ei ole näin yksiselitteinen. Heidän mielestä idean kehittäminen toimivaksi liike-ideaksi vaatii syvällistä tekniikan, asiakaskäyttäytymisen tai alan ymmärtämistä. Siitä johtuen useiden liikeideoiden kehittäjillä onkin
useiden vuosien alakohtainen kokemus. Olen itse näkökulmasta hieman erimieltä. Monesti asiakas tunnistaa ongelman jo ennen kuin yritys on tunnistanut sitä. Tieto ongelman olemassa olosta ei välttämättä saavuta yritystä heti ja siksi ratkaisun kehittäminen
viivästyy. Mietin voiko liian pitkä alakohtainen kokemus turruttaa luovaa ”out of the
box” -ajattelua ja mahdollisesti riskinottokykyä? Olen samaa mieltä McKinsey & Company (2000, 33-34) kanssa siitä, että liikeidean pitää ratkaista asiakkaan ongelma, ja että
asiakkaan saama hyöty on tärkeintä liikeideassa, kuten hyödyn uutuus tai paremmuus
verrattuna vaihtoehtoisiin ratkaisuihin.
Vaikka luovuutta ja innovatiivisuutta ei pidä nähdä vain eräiden yksilöiden yksityisoikeutena, on ominaisuuksia, jotka vaikuttavat innovatiivisuuteen. Niitä ovat (1) yleiset
tiedot ja tehtäväkohtainen tieto, (2) avoimuus, (3) itseluottamus, (4) joustavuus, (5) sisäsyntyinen motivaatio, (6) riskinotto, (7) oma-aloitteisuus , (8) riippumaton arvostelusta, (9) luovuus, (10) itsenäisyys päätöksenteossa, (11) rohkeus etsiä uusia vaihtoehtoja,
(12) kyky reflektoida, (13) yrittäjähenkisyys, (14) keskimääräistä suurempi älykkyys ja
(15) sosiaaliset taidot. Koen tärkeäksi listata nämä ominaisuudet tähän sillä omalla matkallani tämä ovat osoittautuneet paikkaansa pitäväksi. (Seeck 2008, 261-262; ref. Huhtala & Parzefall 2006a; Parzefall ym. 2008)
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2.5 Innovaatioiden epävarmuus ja riskit
Kun innovaatiosta kirjoitetaan, jäävät vähemmälle puolelle kirjoitukset työn raskaudesta. Innovaatioista saa helposti sellaisen kuvan, että kyseessä on ainoastaan hauskaa, kivaa ja rentoa luovuuspuuhastelua. (Seeck 2008, 267) Syksyn 2011 aikana, kun olen
kulkenut omaa ideasta innovaatioksi -polkuani, olen monesti ollut yllättynyt siitä kuinka
ärtynyt ja väsynyt olen ollut. Keskustellessani erään Havis Amanda Nuorkauppakamarijäsen kollegani kanssa, ymmärsin yhtäkkiä mistä kaikki tämä johtui: koko syksyn olin
työskennellyt omien mukavuus- ja rutiinirajojeni ulkopuolella kokien onnistumisen ja
erityisesti epäonnistumisen tunteita. Tilanteen ymmärtäminen toi armollisuutta projektiini.
Tutkimukset vahvistavat kokemuksiani. Luova työ sisältää kuluttavia ja uhkaavia piirteitä. Tämä johtuu siitä, että innovaatioprosessi sisältää paljon epävarmuutta. Prosessiin
laitettu panos ei aina tuota toivottuja tuloksia, mikä aiheuttaa turhautumista ja ahdistusta. (Seeck 2008, 247-248; ref. Knights & Willmot 1999; Huhtala 2004a; Alvesson
2004) Innovaatiot vaativat siis paljon henkisiä voimavaroja ja ovat siksi uuvuttavia.
Tämä aiheuttaa stressiä, innostuksen ja motivaation laskemista. Positiivinen kierre sitä
vastoin saadaan aikaiseksi onnistumisen elämyksillä: onnistuneilla luovilla ongelman
ratkaisuilla, riittävällä työrauhalla ja ajalla. (Seeck 2008, 267-269)

2.6 Innovaation kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä
Erityisesti luovaa työtä tekevät tarvitsevat riittävästi aikaa ajattelulle ollakseen innovatiivisia. Aikapaineen vaikutuksesta innovaatioihin on montaa eri koulukuntaa ja siihen
vaikuttavat useat tekijät kuten työolon ja kiireen kokemus. Kyseessä on siis hyvin yksilöllinen piirre. (Seeck 2008, 268-269)
Minusta aika-aspektin esille ottaminen on relevantti monessa mielessä. Ensinäkin innovaatiot eivät ole heti syntyessään valmiita. Yksi idea on ainoastaan prosessin käyntiin
sysäävä tekijä. Vain ajan ja erityisesti sen aikana tehtävien toimenpiteiden myötä idea
jalostuu ”oikeaan muotoonsa”. Tätä jalostusprosessia on vaikea kiirehtiä. On monien
sattumien summa, muodostuuko prosessista lyhyt vai pitkä. Juuri eilen juttelin startupkokelas Elisa Jouttunpään kanssa, joka oli oman tiiminsä kanssa laittanut vuoden kestä-
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neen kehitystyön ”lopullisesti” jäihin. Vuoden kehitys- ja tutkimusprosessin tuloksena
syntyi siis päätös projektin kannattamattomuudesta. Tähän vaikuttivat muutamat ratkaisevat tosiasiat, kuten tärkeän avainosaamisen puuttuminen tiimin sisältä. Kukaan ei tietenkään tässä vaiheessa voi sanoa, löytääkö tämä tiimi jonkun ajan saatossa uuden näkökulman ideaansa, joka vastaa paremmin vallitsevaa kilpailutilannetta sekä kysyntää.
(Jouttunpää 29.12.2011)
Heirman ja Clarysse (2007;24:303-315) kirjoittavat artikkelissaan ”Which Tangible and
Intangible Assets Matter for Innovation Speed in Startups?” erilaisista liikkuvista tekijöistä, jotka vaikuttavat innovaation syntymisen nopeuteen tutkimuspohjaisissa startupeissa. Nopeudella on innovaation kannalta merkitystä. Hidas kehitysprosessi on vaaraksi innovaatiolle monella tapaa, kuten esimerkiksi kustannusten ja laadun kannalta.
Kirjoittajien tutkimustulokset osoittivat, että erityisesti ohjelmisto-startupeilla betaversion jälkeen saattoi kulua pitkä aika virallisen tuotteen lanseeraamiseen. Tämä johtui
siitä, että vasta beta-version valmiiksi saatuaan, he saivat ensikertaa asiakkailta palautetta tuotteesta, mikä johti välittömästi jatkokehittämiseen sekä muutoksiin. Muutoksien
tekeminen jälkikäteen on työläämpää kuin alusta alkaen kohdalleen loksahtaneet valinnat.
Aikaista asiakaspalautetta kehitystyössä puoltaa myös tuoreen startup-yrittäjä Susanna
Rantasen kanssa käymäni keskustelut (Rantanen 16.8.2011). Susanna kertoi, että hänen
alkuperäinen ansainta ideansa, jonka hän oli kehittänyt Internet-palvelutuotteeksi, on
muuttunut täysin sen jälkeen kun hän on saanut palautetta asiakkailta palvelukonseptiinsa. Lauri Toivolan (2011) sekä Pasi Ollikaisen (2012) kanssa käymäni keskustelut
viittaavat siihen, että sähköisten palveluiden tuottamisessa nopeus on valttia: oma idea
on mahdollisimman nopeasti saatava markkinoille. Tuote voi olla vielä hieman raakile,
mutta sitä ehtii viilailla samalla kun saadaan kuluttajilta tärkeää palautetta palvelusta.
Tärkeintä olisi saada oma tuote markkinoille ensimmäisenä.
Myös Lampikosket (2004, 196) painottavat, että kuluttajilta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saatu palaute on kannattavaa. Kun kuluttajan tarpeet tunnistetaan ja tunnetaan hyvin jo proton kehitysvaiheessa, innovaation onnistumisen mahdollisuudet paranevat merkittävästi. Tutkimusten mukaan onnistuneiden innovaatioiden lanseerauksissa
on tehty sekä kvalitatiivisia että asiakkaiden havainnointitutkimuksissa selvästi useammin kuin epäonnistuneissa lanseerauksissa.
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Heirmanin ja Claryssen (2007;24:303-315) tutkimuksesta ilmenee myös, että projektin
sujuvan etenemisen kannalta on tärkeää, että innovaatiotiimi tuntee toisensa työskentelytavat etuudestaan eli ovat työskennelleet ennen tätä projektia yhdessä. Myös kolmansien osapuolien kanssa työskentely on vaarassa hidastaa prosessia. Tämä hitaus voi
yleensä juontaa juurensa uuden teknologian kehittämiseen liittyvistä seikoista. Rahoituksella ei myöskään voida varmuudella nopeuttaa kehitystyötä. Tutkijat arvelevat tuloksien johtuvan monista seikoista kuten pääomasijoittaja-pohjaisten hankkeiden suuruudella.

3 INNOVAATIOTEORIAT STARTUPIN NÄKÖKULMASTA
3.1 Oikean teorian löytämisen haaste
Työni yksi haastavimmista osioista on liittynyt minua miellyttävän ja kehittämistäni tukevan teorian löytämiseen. Olen etsinyt palveluiden kehittämisestä, prosesseista, arvonluomisesta, luovuudesta, palvelumuotoilusta ja innovaatioista – muutamia nimetäkseni.
Mikään ei ole täysin ”kolahtanut”. Tämä on johtunut lähinnä siitä, että edellä mainittu
kirjallisuus lähestyy innovaatio ja uuden luomisen -teemaa erilaisten organisaatioiden
tai johtamisen näkökulmasta. Perusajatus on, että organisaatio on jo olemassa ja kehitystyötä tehdään sen sisällä. Toinen haaste on ollut kirjallisuuden Internet- ja/tai mobiilipalvelunäkökulman uupuminen kuluttajille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.
Aalto-yliopiston järjestämässä Summer School of Services 2011 -seminaarissa hyödynsin tilaisuutta kysyä palvelumarkkinoinnin professori Christian Grönroosilta mikä on
hänen mielestään paras Internet-palvelukonsepti. Hänen vastauksensa oli: ”En tiedä.”
Olen useasti miettinyt, että onko todellakin niin, että kuluttajille suunnatut Internet- ja
mobiilipalvelut ovat niinkin uusi asia, ettei ajanhermolla olevaa kirjallisuutta oikeasti
vielä ole? Vai onko tosiasia, että kehityskirjallisuus on keskittynyt yrityspalveluiden loputtomaan kehittämiseen? Toisaalta kuluttajille suunnattu ja nopeasti kysyntään reagoiva ”For Dummies” -kirjasarja tarjoaa työkaluja aina käytännön toteutukseen asti.
Vahvistusta näkökulmalleni, tai paremminkin kokemuksilleni, sain Åbo Akademin johtamisen ja organisaatioiden professorilta Alf Rehniltä 13.04.2012 Havis Amandoille pitämästä Vaaralliset ideat -luennosta ja keskusteluista. Paremminkin innovaatioaktivistina tunnettu Alf Rehn puhui aivan samasta tiedon puutteen -haasteesta, johon minä olin
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törmännyt. Rehn sanoi kärjistetysti, ettei akateemisissa piireissä ole kiinnostavaa tutkia
”hömppää”.
Loppujen lopuksi vanhan sananlaskun mukaisesti ”ei tarvitse mennä merta edemmäksi
kalaan” toteutui minun tapauksessani. Ahkeran etsinnän jälkeen päädyn valitsemaan
peilaamispinnaksi elokuussa 2011 Aalto yliopiston Startup Venture Garagen vieraana
Suomessa käyneen Steve Blankin startup-yrittäjille kirjoittaman kirjan. Kirjan, joka oli
ollut pöydälläni lähes koko etsimisprosessin ajan. Valintaani vahvisti Antti Aarnion,
Business Development Manager, Aalto Center for Entrepreneurship (ACE), kanssa
käymäni keskustelut startupeille tarkoitetusta kehittämiskirjallisuudesta. Blankin ajatuksia tukemaan sekä haastamaan tulivat lisäksi vinkkinä saadut Eric Riesin The Lean Startup sekä Alexander Osterwalderin Business Model Generation. Samat kirjavinkit ilmestyivät eteeni lukiessani ennakkotehtävälistaa ennen menoani PIB-innovaatioleirille keväällä 2012. Leiri järjestettiin Tamkin kautta TULI-projektiin osallistuneille.
Projektini loppuviivoilla sain käsiini Steven Blankin ja Bob Dorfin uuden startupyrittäjille kirjoitetun kirjan. Kyseessä on ns. päivitetty versio Blankin aikaisemmasta
kirjasta. Uusi kirja ottaa voimakkaammin kantaa sähköisten palveluiden kehittämiseen.
Olen pyrkinyt tuomaan jotain näitä näkökulmia esille työssäni. Lisäksi osallistumiseni
Tekesin järjestämään Serve-ohjelman vuosiseminaariin 26.4.2012 toi toivomaani tuoretta näkökulmaa palvelumuotoilun prosessista, jonka haluan tuoda vertailun vuoksi esille.

3.2 Tuotekehitys vrt. asiakaslähtöinen kehitys
Steve Blank (2007, viii-ix) kritisoi vahvasti perinteistä organisaatioiden tuotekehitysprosessia (Product Development). Useiden yritysten tuotekehitys koostuu yrityksen sisällä tapahtuvista aktiviteeteistä. Sen sijaan, että koko prosessi olisi omistautunut asiakasnäkökulman oppimiseen, on yritysten tuotekehitysprosessissa ”tarkistuspiste” asiakkaiden palautteelle. Tämän tyyppinen toiminta johtaa siihen, että kuluttajan käyttäytymistä ei pystytä ennakoimaan. Blankin mielestä tarvitaan uusi jalostetumpi tuotekehityksenmalli, joka kuuntelee tulevia asiakkaita siellä missä asiakkaat ovat: ottaa selvää
tarpeista ja markkinoista ennen tuotteen ominaisuuksien määrittelemistä. Tämän uuden
kehittelemänsä mallin Blank on nimennyt asiakaskehitysprosessiksi (Customer Development Process).

20
Blankin ajatukset eivät minua yllätä, sillä vastaava ajatusmaailma on noussut esille
voimakkaasti monien ellei jopa kaikkien yrittäjien tai asiantuntijoiden kanssa käymissäni keskusteluissa. Samasta asiasta puhuu myös suomalainen tuotteistamisen guruna tunnettu Jari Parantainen. ”Myy palvelu ensin, kehitä vasta sitten” on hänen teesinsä (Parantainen 2007, 33). Parantaisen kokemukset ovat samoilla linjoilla Blankin kanssa.
Suomessa tuotekehitys painottuu luomaan täydellistä tuotetta. Täydellisyyden tavoittelu
on kallista ja aikaa vievää. Ketterä tuotteistusprosessi takaa sen, että palvelu voidaan
tuoda nopeasti markkinoille, kun aika on kypsä, kun asiakkaat konseptille on jo löydetty. (Parantainen 2007, 33-35)
Blankin kriittisistä näkemyksistä huolimatta, on viime vuosina myös yrityspuolella on
päätään nostanut asiakaslähtöisempi tapa tehdä tuotekehitystä. Pinnalla on palvelumuotoiluksi (Service Design) kutsuttu kehittämismenetelmä. Palvelumuotoilu tarjoaa työkaluja löytämään asiakkaan piilotetut ja näkyvät toiveet onnistuneiden palvelutilanteidentai tapahtumien rakentamiseksi. (Palonen 2010; ref. Service Design Network 2009; Palvelumuotoilu 2009.) Palvelumuotoiluun kuuluu olennaisesti infrastruktuurien, viestinnän, materiaalien kuin myös ihmisten toiminnan suunnittelu siten, että tuottaja ja käyttäjä voivat nauttia laadukkaista kohtaamisista. (http://en.wikipedia.org/)
Suomessa palvelumuotoilua voi opiskella mm. Laurean Ammattikorkeakoulussa ja Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa. Design-sana onkin jo saanut laajemman
merkityksen perinteisesti mielletyn tavaroiden muotoilun sijaan. Asiasta puhui Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Pekka Tsupari Nuorkauppakamari Havis Amandalle
järjestetyllä yritysvierailulla. Tsuppari (2012) toivoi, että useammat yritykset ottaisivat
asiakkaansa mukaan muotoiluprosessiin eli käyttäjäystävällisyyden suunnitteluun.
Suomalaisen Työn Liiton sähköinen avainklubi-palvelu tarjoaa yhdenlaisen foorumin
yrityksille käydä dialogia asiakkaiden kanssa palveluidensa ja tuotteidensa kehittämiseksi.

3.3 Työkaluja asiakasnäkökulman löytämiseen
Blankin esittelemä asiakaskehitysprosessi (Customer Development Process) koostuu
neljästä kohdasta alla olevan kuvion 2 mukaisesti. Jokaisella vaiheella on oma tavoitteensa kuten on koko prosessillakin. Asiakaskehitysprosessin suuri kokonaistavoite tähtää löytämään perustettavalle yritykselle kannattavaa ja skaalautuvaa yritystoimintaa.
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Taloudellisen menestysreseptin löytäminen on prosessin päätavoite. Blank lupaa tarjota
sekavalle ja runsaan määrän valintoja sisältävälle yrittäjän ideasta tuotteeksi kehityspolulle prosessin, joka tekee yrittäjän visiosta totta. (Blank 2007, 28)

Kuvio 2 The Customer Development Model (Blank & Dorf 2012, 23)
Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova, jonka tehtävä on yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen muotoilun keinoin, on kehittänyt yhteistyössä muiden tahojen
kanssa työkaluja palvelumuotoiluun projektissa nimeltä Quicksteps. Tavoitteena on ollut työkalupakki, jonka avulla palvelukehitys suuntautuisi oikeisiin kehityskohteisiin,
voitaisiin tehostaa palveluiden innovaatioprosesseja sekä asiakastiedon keräämistä, tunnistaa asiakastarpeita ja palvelumahdollisuuksia. Tavoitteena Quicksteps-projektissa on
ollut myös, että asiakkailta saatu tieto saadaan siirrettyä palvelukehitykseen, jotta asiakkaalle osataan tuottaa oikeanlaista palveluarvoa. Projektissa syntyi alla olevan kuvio 3
mukainen prosessikaavio, joka helpottaa kehittämistyötä.

Kuvio 3 Palveluarvon johtaminen prosessina (Lammi 2012)
Käyttäjäymmärryksen muodostamiseksi palvelumuotoilu tarjoaa laaja-alaisesti erilaisia
laadullisia lähestymistapoja tutkia käyttäjien toimintaa mm. käyttäjäpersoonat, mielikuvakartta, haastattelut ja havainnointi, palvelupolkujen mallit ja käyttäjäskenaariot.
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Palvelumuotoilussa ja Customer Developmentissa on paljon yhteisiä piirteitä. Palvelumuotoilu onnistuu tarjoamaan laajan kirjon työkaluja asiakkaan toiminnan ymmärtämiseksi. Palvelumuotoilun case-esimerkeistä, ja ehkä hieman kirjallisuudestakin, jää monista hyvistä näkökulmista huolimatta mielikuva jo operoivien organisaation toimintaan
suunnitellusta kehittämisen kokonaisuudesta.
Päädyn tekemieni vertailujeni pohjalta käyttämään työssäni Blankin tarjoamia työkaluja. Koen, että ne sopivat tilanteeseeni startup-yrittäjänä parhaiten. Peilaan siis NewMeideani matkaa Blankin tarjoaman The Customer Development mallin (kuvio 2) ensimmäisen osuuden eli asiakkaan löytämisprosessin (Customer Discovery Process) läpi
vientiin. Pelkästään asiakkaan löytämisprosessissa on yhdeksäntoista kohtaa sekä kohtien alakohdat, jotka jokainen vaativat yksityiskohtaisen tarkastelun. Kappaleessa 4 aloitan matkan.

3.4 Asiakkaan löytämisen -filosofia
Yritystoiminta saa alkunsa perustajansa saamasta tuote- tai palveluideasta: visiosta.
Tämä visio pitää sisällään ajatuksen siitä, miksi tuotetta ostetaan suuri määriä ja miten
asiakkaat saavutetaan. On kuitenkin tärkeä tiedostaa, että nämä alkuvaiheen visiot ovat
vain arvailuja. Todellisen menestystarinan luomiseksi näitä hypoteeseja pitää testata.
Koska vastauksia ei ole odotettavista startupin sisältä, on ensimmäinen askel kohdata
asiakkaita. (Blank 2007, 33) Saamani oppi sarjayrittäjä Antti Villaselta (2012) liittyy
hieman tähän samaan aloittamisen dilemmaan: toteuttamattoman idean arvo on aina lähtökohtaisesti nolla euroa.
Suurin ajattelua mullistava näkökulma Customer Discovery -filosofiassa on käänteinen
tapa ajatella asiakkaista verrattuna ns. perinteiseen tuotekehitysprosessiin (Product Development). Ratkaisevia eroja on kaksi. Ensinnäkin tuotteen kehittämisessä keskitytään
tekemään pientä kohderyhmää varten. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta, ettei tuote olisi jonain päivänä ”massatuote” vaan tarkoitus on päästä puhuttelemaan aikaisia ”evankelisteja” eli edelläkävijä asiakkaita, jotka toimivat sanansaattajina. Toinen ratkaiseva näkemys on, tuotteen rakentamisen aloittaminen ennen kuin sille on yhtään asiakasta. Tällä
viitataan siihen, että isot yritykset yleensä tekevät laajoja kohderyhmä testauksia, nähdäkseen löytyykö potentiaaliselle tuotteelle ostajia. (Blank 2007, 33-34)
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Vasta-aloittavalla yrityksellä ei ole varaa samanlaiseen prosessiin kuin suuryrityksillä.
Siksi menestyvä startup keskittyy kehitys- ja myyntityössään keskustelemaan sen pienen asiakasryhmän kanssa, joka on samoilla linjoilla yrityksen vision kanssa. Näitä innokkaita ilosanoman levittäjiä sanotaan ”evankelisteiksi”. Blank itse haluaa kutsua heitä
aikaisiksi evankelisteiksi (earlyevangelists), sillä he ovat hänen mukaan valmiita myös
ostamaan tuotteita ennen kuin ne ovat edes valmiita. (Blank 2007, 34)

3.4.1 Aikaiset evankelistit
Muutama sana siitä mitä aikainen evankelisti (earlyevangelists) oikein tarkoittaa ja miksi tämä asiakasryhmä on Steven Blankin mielestä merkittävä. Painotus varhaisen evankelistin kohdalla kohdistuu ongelman ratkaisuhalun epätoivoisuuteen, joka on johtanut
jopa siihen, että asiakas on itse yrittänyt kotitekoisesti kyhätä ratkaisua korjattavaan tilanteeseen. Alla oleva kuvio 4 esittää tarkemmin asiakkaan matkan ongelman kulminoituessa. Kun ongelma on riittävän suuri, budjettikin sen korjaamiseen on löydettävissä.
Blank suosittelee pitämään näitä asiakkaita merkittävinä neuvonantajina. (Blank 2007,
35)

Kuvio 4 Aikaisen evankelistin piirteitä (Earlyevangelist Charasteristics) (Blank & Dorf
2012, 59)
Itse jään tätä lukiessani miettimään, miten hyvin tämä polku toimii kuluttajapuolella,
vai toimisiko jopa paremmin? Jos mietin painonpudottajia, joille minun palveluni on
suunnattu. Millaisia ratkaisuja he ovat omin nokkinensa kehittäneet? Millaisia ra-
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hasummia he ovat palveluista valmiita maksamaan löytääkseen ratkaisun tulevaisuuden
minän saavuttamiseksi?

4 ASIAKKAAN LÖYTÄMISPROSESSI

4.1 NewMe-palvelukonseptin esittely
Ennen kuin lähden etsimään asiakkaita palvelulleni, esittelen sen pääpiirteittäin. Palveluni nimeksi on mietitty lyhyttä ja ytimekästä NewMe (eli uusi minä). Se kuvaa hyvin
palvelun tavoitetta, joka on auttaa asiakasta uuden minän luomisessa. Idea pohjautuu
ajatukseen, että painonpudotuksen aloittava ihminen motivoituu siitä kun hän näkee itsensä sen näköisenä kun hän haluisi olla esimerkiksi 20 kiloa hoikempana. Kutsun tätä
tulevaisuuden minäksi. Kun tulevaisuuden kuva on nähty, tarjotaan samalla asiakkaalle
ohjeet tulevaisuuden minän saavuttamiseen.
Tällä hetkellä Internet-pohjaiset painonhallintapalvelut keskittyvät auttamaan painoaan
pudottavia pyytämällä heitä seuraamaan syömisiään kirjaamalla jokainen suupala nettiruokapäiväkirjaan. Ruokailut merkitään mielellään gramman tarkkuudella ohjelmaan,
joka sitten kertoo, mistä ravinto koostuu. Nettiruokapäiväkirjoja on saatavana myös mobiiliapplikaationa ja ne toimivat samalla tavalla kuin vastaavat Internet-palvelut. Palveluihin kirjataan myös liikuntasuoritukset. Pohjautuen annettuihin tietoihin ohjelma kertoo paljonko energiaa eli kilokaloreita käyttäjän pitäisi suhteessa tavoitteeseensa saada
päivittäin. Ohjelmat kertovat lisäksi miten energian saannin pitäisi jakautua rasvojen,
hiilihydraattien ja proteiinien kesken. Myös kuitujen saantia seurataan. Sähköisten ruokapäiväkirjojen etu on (jos niitä käyttää oikein), että ne antavat käyttäjälleen kattavaa
tietoa heidän tekemistään valinnoista suhteessa heidän tavoitteeseensa. Riippuen palvelusta palaute annetaan hauskalla ja kannustavalla tavalla tai yksinkertaisesti ”faktat faktoina -tyylillä”.
NewMe:n perusidea on, että se tarjoaa arjen kiireiselle käyttäjälle yksinkertaisemman
tavan päästä käsiksi painonhallinnan saloihin. Sen sijaan, että käyttäjä syöttäisi jokaisen
suupalansa ohjelmaan, alkaa käyttäjän luoma tulevaisuuden minä ehdottaa ruokailuja
sopivilla energiamäärillä ja ravintokoostumuksilla käyttäjälle suhteessa hänen asettamaansa tavoitteensa ja lähtötilanteeseen. Ehdotukset vaihtuvat päivittäin. Lisäksi päivit-
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täiset ehdotukset sisältävät liikunta-annoksen muutamia kertoja viikossa kuten myös
muistuttaa rentoutumisen tärkeydestä. Käyttäjän ei siis tarvitse syöttää omia ruokailujaan palveluun vaan ottaa vinkkiä itselleen tulevaisuuden minän ruokailuista ja ruokarytmistä. Tulevaisuuden minän ulkomuoto alkaa pikkuhiljaa muuttua tavoitevauhdin
mukaisesti. Hän siis esimerkillisesti kertoo, että syömällä kuten hän pääsee toivottuihin
tuloksiin.

Kuva 1 NewMe-palvelukonsepti (Mia Lappalainen 2011)
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4.2 Asiakkaan löytämisprosessin esittely
Asiakkaan löytämisprosessi (Customer Discovery Process) koostuu alla olevan kuvion
5 mukaisesti neljästä vaiheesta. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy neljästä kuuteen vaihetta,
jota tarkastelemme kohta tarkemmin. Ensimmäinen vaihe on nimeltään hypoteesien
asettaminen (State Hypotheses). Toista vaihetta kutsutaan ongelmahypoteesien testaamiseksi (Test Problem Hypotheses). Kolmas vaihe kääntyy jo tuotekonseptin testaamisen puolelle (Test Produc Concept). Neljännessä vaiheessa on tarkoitus osoittaa löydökset todeksi (Verify). (Blank 2007, 27) Alla oleva kuvio 5 kertoo prosessin etenemisen.

Kuvio 5 Customer Discovery: Overview of the Process (Blank & Dort 2012, 67)
Kuvion 5 prosessista uupuu vaihe, jota Blank kutsuu vaihe nollaksi. Tällä tarkoitetaan
sitä, että ensin asiakkaan löytämisprosessille täytyy saada hyväksyntä kaikilta hankkeen
avainhenkilöiltä ennen kuin se voidaan aloittaa. (Blank 2007, 39)
Kun prosessi avataan pienemmiksi paloiksi, paljastuu prosessin laajuus tarkemmin.
Seuraavan sivun prosessikuvas (kuvio 6) kertoo kokonaisuudessa mitä on odotettavissa.
Matka maaliin sisältään jo aikaisemmin mainitsemani yhdeksäntoista askelta. Jokainen
askel pitää sisällään useita alakohtia, jotka auttavat rakentamaan kattavan käsityksen siitä millaista tuotetta ollaan kehittämässä ja millaiselle asiakasryhmälle.
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Kuvio 6 Customer Discovery Step-by-Step (Blank 2007, 30)
4.3 Ensimmäinen vaihe: hypoteesien määritteleminen
Ensimmäiseksi yritys kirjaa määrittelemänsä olettamukset tuotteesta tai palvelusta – yritysideasta (State Your Hypotheses). Paperille pitäisi jäädä noin sivun tai kahden tuotos
seuraavista alueista: tuote, asiakas ja hänen ongelmansa, myyntikanava ja hinnoittelu,
kysynnän luominen, markkinatyyppi sekä kilpailutilanne. Black rauhoittelee jo etukäteen, että kirjoitustyön aikana yrittäjät tulevat huomaamaan, että osa sivuista jää yllättävänkin tyhjiksi. Tarkoitus onkin, että niitä palataan täyttämään sitä mukaan kun asiakkaisiin tutustutaan paremmin. (Blank 2007, 40)
Tuotehypoteesin avaaminen käsittää useita eri näkökulmia (Product Hypothesis). Omaa
ideaa pitää tutkailla laaja-alaisesti. Mitkä ovat tuoteominaisuudet, tuotteen hyödyt, immateriaalioikeudet, riippuvuusanalyysi, tuotteen toimitus aikataulu, omaksumisen kokonaiskustannukset. (Blank 2007, 41) Uudemmassa kirjassaan Blank & Dorf (2012, 8384) ehdottavat, että web- sekä mobiilipalveluiden osalta ominaisuuslistan sijaan kirjaan
lyhyitä käyttäjätarinoita. Käyttäjätarinoista käy ilmi tuotteen visio, ominaisuudet, edut
ja miksi se houkuttelee käyttäjiä.
Internetissä toimivan NewMe-painonhallintapalvelun ominaisuudet ovat: tämänhetkisen
minän ja tulevaisuuden minän luominen sekä näkeminen visuaalisesti, tulevaisuuden
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minän neuvot tämän hetkiselle minälle (sisältäen esimerkkiruokailut päivittäin, liikuntaja rentoutussuositukset), asiakkaiden välinen sosiaalinen media (ajatusten jakaminen yhteiseen helppokäyttöiseen ja reaaliaikaiseen keskustelukanavaan). Lisäksi palvelukonseptista löytävät persoonalliset anonyymit profiilikuvat, monipuoliset lisäpalvelut, yksinkertainen painokäyrän ja liikuntakertojen seuranta. Palvelukonsepti pohjautuu ajatukseen, että se on helppokäyttöinen. Etusivulla on heti nähtävissä tärkeimmät palveluominaisuudet ja muihin pääsee nopeasti etusivun linkkien kautta.
Ominaisuuksien sijaan asiakkaat ostavat hyötyjä. Mitkä ovat tuotteen edut asiakkaille?
(Product Benefits) Onko tuotteessa jotain uutta? Onko se parempi, nopeampi vai edullisempi? Tuoteominaisuuksien oletetaan ratkaisevan asiakkaan ongelmat. Näiden hypoteesien pohjalta tehdään kuluttajatestauksia. (Blank 2007, 41-42)
Painonseuranta on painonpudottajille tapa saada palautetta omasta kehityksestään. Hyvät tulokset kannustavat ja huonot masentavat. Koska käyttäjä on luonut itse itsensä ja
tulevaisuuden minänsä, toimii kannattelevan ajatuksena se, että tulevaisuuden minän
menestys painonpudotusprojektissa kannustaisi tämänhetkistä minää seuramaan esimerkkiä. Tulevaisuuden minän painokäyrä alkaa laskea tavoitevauhdin mukaisesti. Tämänhetkisen minän painokäyrä riippuu käyttäjän syöttämistä tiedoista.
Yksi pääpalveluista on ns. automaattinen keskustelukanava, jossa saman lähtötilanteen
omaavat ohjataan keskustelemaan keskenään anonyymisti nimimerkillä. Tavoite on, että
käyttäjä löytää heti samanhenkistä keskusteluseuraa itselleen. Keskusteluja pyritään ohjaamaan kannustavaan suuntaan: muiden kommenteista voi pitää ja niitä voi helposti
kommentoida.
NewMe:n lisäpalveluista löytyy mahdollisuus ladata itselleen yksinkertaisia jumppavideoita, rentoutumisharjoituksia, tehdä erilaisia hyvinvointiin liittyviä testejä, etsiä itselleen sopivia liikuntaharrastuspaikkoja ja jakaa reseptejä muiden käyttäjien kanssa.
NewMe on nopeampi, helpompi, käyttäjälle kustannustehokkaampi, kannustavampi ja
aktiivisesti sosiaalisempi foorumi painonpudottajille. NewMe auttaa heitä saavuttamaan
tavoitteensa.
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4.3.1 Tuotteen mahdollisuudet ja uhkat
Kehittäjän on hyvä suojata omaa keksintöään. Suojaamisen muotoja on monia, mutta
selkein on patentoiminen. On siis pidettävä mielessä mahdollisuus, että keksintö pitää
sisällään ainutlaatuisen elementin ja olisi siten patentoitavissa. Myös jonkun olemassa
olevan patentin rikkominen on syytä huomioida. Vaikka patentin hakeminen on aikaa
vievä prosessi, sen arvo maksaa itsensä takaisin tilanteessa, jossa omistetaan ns. kriittinen patentti. (Intellectual Property) (Blank 2007, 42) Kevään 2012 PIB-innovaatioleirillä Hauhossa Keksintösäätiön edustaja Erkki Väisänen (2012) kertoo laaja-alaisesti
patenteista. Saamani tietopaketin pohjalta ymmärrän, etteivät patenttiasiat ole niin yksinkertaisia kuin Blank antaa olettaa. Pienen yrityksen sekä taloudelliset että henkilöstöresurssit ovat mitättömiä puolustautumaan isompien yritysten patenttivarkauksia vastaan. Tiedon pohjalta syntyy tunne, etteivät teoria ja käytäntö välttämättä kohtaa toisiaan. Tätä tunnetta vahvistaa erään leirillä olevan pienyrittäjän tarina oman patenttinsa
menettämisestä isomman yrityksen röyhkeän toiminnan johdosta.
NewMe ei sisällä patentoitavia elementtejä ja se on huonosti suojattavissa. NewMe voidaan suojata ainoastaan tuotemerkillä. Tuotemerkkiä haetaan patentti- ja rekisterihallituksesta, joko pelkästään Suomeen tai kansainvälisesti. Suomen kattava tuotemerkkisuoja maksaa noin 200euroa ja Euroopan laajuinen tuotemerkkihakemus 900euroa
(www.prh.fi 2012). Tuotemerkkihakemuksen läpimenoa NewMe:n tapauksessa helpottavat tuotteen nimen lisäksi mustavalkoinen tuotelogo-kuva. Pelkkä sanallinen tuotemerkkihakemuskin voi mennä läpi, mutta se vaatii laajemman tarkastelun: mikä tuotemerkki, mille toimialalle, onko NewMe-sana jo rekisteröity jollekin toimialalle, jne.
(www.prh.fi 2012)
Yksi idean menestyksen kannalta merkittävä tekijä riippuu tämän hetkisten markkinoiden elämänkaareen. Minkä elementtien olemassa olosta yrityksesi menestys on riippuvainen? On hyvä huomioida, että yrityksen vaikutusvallan ulkopuolella olevat asiat voivat vaikuttaa onnistumiseen. Kriittiset elementit voivat olla seuraavia asioita: kaikissa
kännyköissä on netti, uusi laki, sähköautot yleistyvät tai muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä. Kun yritys on määritellyt kriteerinsä, kirjoitetaan jokaiselle riippuvuusanalyysi
(Dependendy Analysis) mitä tarvitsee tapahtua, milloin sen pitää tapahtua ja mitä tarkoittaa yrityksenne toiminnalle, jos näin ei tapahdu. (Blank 2007, 42)
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NewMe riippuvuussuhteet liittyvät kuluttajien nettikäyttäytymiseen. NewMe olettaa, että painonhallinnasta kiinnostuneilla ihmisellä on sekä mahdollisuus käyttää Internetiä
että he käyttävät Internetiä, pyörivät mielellään netissä etsimässä tukea ja neuvoja painonhallintaprojektilleen. Jos näin ei ole, toimintani on vaakalaudalla.
Tuotteen toimitusaikataulun määritteleminen on startupeille vaikea, mutta pakollinen
tehtävä (Product Delivery Schedule). On vaikea tietää milloin ensimmäinen versio julkaistaan saatikka sitten toinen. Tieto on kuitenkin tärkeä. Samalla, kun varhaisen asteen
asiakkaita kalastellaan ostamaan tuote tiettyjen ominaisuuksien pohjalta, on pystyttä
kertomaan milloin se voidaan toimittaa. Asiakkaat ostavat siis vision tuotteesta konkreettisen sijasta. (Blank 2007, 41)
Web- ja mobiilipalveluiden osalta asiakkaan etsimisprosessi alkaa vasta siinä vaiheessa,
kun alkeellinen versio palvelusta on jo olemassa. Kevyt versio nettisivusta pitäisi kasata
muutamissa päivissä, jotta päästään testaamaan liiketoimintaideaa. Hyviä esimerkkejä
tämän tyyppisen mallin menestyksekkäästä hyödyntämisestä löytyy useita kuten Facebook ja Groupon. (Blank & Dorf 2012, 26)
NewMe:n kohdalta en voi määritellä ensimmäisen version lanseeraamispäivää. Projektillani ei ole rahoitusta eikä tekijää, joka voisi koodata palvelua samalla kun asiakkaan
löytämisprosessi etenee. Käynnissä olevassa prosessissa keskityn löytämään asiakkaat
ja mallin rahanvirran luomiselle, sekä mahdollisesti rahoituksen idean toteuttamiselle,
ennen kuin varsinainen hanke aloitetaan.
Uhka asiakkaalle voi olla uuden palvelun tai tuotteen käyttöönotosta koituvat kustannukset. Omaksumisen kokonaiskustannuksilla viitataan asiakkaalle tuleviin kustannuksiin, jotka koituvat siitä, että he ostavat ja käyttävät palveluasi (Total Cost of Ownership/Adaption). Yritysasiakkaiden kohdalla tämä tarkoittaa mm. tietokoneen uusimista, koulutukseen käytettävää aikaa, organisaation muutoksiin kohdistuvia vaatimuksia. Kuluttajatuotteista kyseessä voi olla tapojen muuttaminen, ostokäyttäytymisen tai
tottumusten muuttuminen. Pitääkö jostain vanhasta luopua tai uutta hankkia? Asiakastestauksien aikana näille hypoteeseille pitää saada palautetta joko vahvistamaan tai
muuttamaan niitä. (Blank 2007, 42)
NewMe omaksumiskustannukset liittyvät palvelusta toiseen siirtymiseen ja uuden palvelukonseptin opettelemiseen. Myös Internetin käyttö voi joillekin olla asia, minkä he

31
joutuvat opettelemaan. Internetin käytöstä koituu kustannuksia käyttäjälle riippuen siitä
missä hän käyttää Internetiä.
Uhka sekä mahdollisuus myynnin osalta on löytää oikeat kontaktit organisaatiosta.
Riippuen siitä myydäänkö kuluttajille vai organisaatioille, toimii oivana työkaluna organisaatiorakenteen piirtäminen paperille. Tämä auttaa muodostamaan kuvan siitä kuka
oikeasti seisoo ostopäätöksen takana (Organizational map and customer influence map).
On katsottava tarkkaan, mitkä asiat vaikuttavat ostopäätöksen syntymiseen. Tämä tarjoaa mahdollisuuden miettiä samalla myyntisuunnitelman tekemisessä. (Blank 2007, 48)
NewMe-palvelu on suunnattu suoraan loppukäyttäjille. Kuten aikaisemmin todettu,
Blank on rakentanut yhdeksäntoistaportaisen mallinsa enemmän yritysten välisen kaupankäynnin lainalaisuuksille vaikka kuluttajapuoltakin huomioidaan. Näkisin, että Internetissä myytävän palvelupaketin ostopäätös syntyy kuluttajalla. Ostopäätökseen voi
vaikuttaa netissä käytyjen keskustelupalstojen pohjalta saadut tiedot.
Kustannukset ovat asiakasyritykselle aina uhka. Tämä uhka pitää pystyä kääntämään
mahdollisuudeksi. Asiaa voidaan katsoa kahdelta näkökulmalta. Ostavan yrityksen tekemän investoinnin täytyy maksaa itsensä takaisin. Jos palvelun taloudellisia hyötyjä ei
pystytä perustelemaan, on kauppaakin vaikea tehdä (ROI, Return of Invesment Justification). Jotta pystytään perustelemaan tuotteen investointikustannukset, täytyy tietää
millaisia taloudellisia menetyksiä tai haasteita yrityksellä on nykyisillä toimintatavoilla.
Tarjottavan ratkaisun pitäisi tuoda pitkällä aikavälillä huomattavia säästöjä nykytilanteeseen nähden. (Blank 2007, 49)
NewMe:n hinnoittelu poikkeaa muista vastaavista palveluista. Kilpailijoiden tuotteet
ovat joko ilmaisia tai maksullisia. Maksullisten palveluiden hinnat vaihtelevat palvelukonseptista riippuen. Hintoja on kaikkea muutamasta eurosta kuukaudessa reilusti yli
kymmeneen euroon kuukaudessa. Kuluttajalle tarjotaan erilaisia paketteja, joissa hän
voi ostaa palvelun. Toiset palvelut tarjoavat kuukausipohjaista veloitusta, toiset myyvät
vähintään kolme kuukautta kerralla, jolloin kertamaksun summa nousee yli viiteenkymmeneen euroon.
NewMe palveluun pääsee kirjautumaan ilmaiseksi. Kun asiakas haluaa käyttää palvelua
kokonaisvaltaisesti, täytyy hänen ottaa käyttöönsä Skype-tyylinen-luottopalvelutili.
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Luottopalvelu toimii lataamalla nettipankin tai luottokortin avulla luottoa NewMetilille, jolloin asiakas voi käyttää myös lisämaksullisia palveluosia palvelun sisällä. Investointia voidaan perustella asiakkaille paremman palvelukokemuksen avulla.

4.3.2 Asiakas- ja ongelmahypoteesit
Asiakaslähtöisen ratkaisun rakentamiseksi on tärkeää kirjata ylös keitä ovat asiakkaat ja
mitä ongelmia heillä on (Customer & Problem Hypothesis). Jotta syvällinen asiakastuntemus voidaan luoda, on näiden luiden ympärille kerättävä riittävästä lihaa. Asiakkaista
on saatava mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja: minkä tyyppisiä asiakkaita on, asiakkaan ongelmat, päivä asiakkaan elämässä, organisaatio kartta ja asiakkaan influence
map, ROI Justification, minimi-ominaisuudet. (Blank 2007, 43)
Tässä kohtaa on tärkeää muodostaa käsitys siitä, ketkä ovat todellisia asiakkaita (Types
of Customers). Riippuen tuotteen ostoon vaikuttavasta päätöksentekoprosessista, löytyy
joukko ihmisiä, joiden erilaiset tarpeet pitää huomioida. On tärkeää ymmärtää, että
asiakas on huomattavasti monimutkaisempi yhtälö kuin yksi yksilö. (Blank 2007, 4344)

Kuvio 7 Asiakastyypit (Customer Types) (Blank 2007, 44)
Kuviosta 7 näemme asiakastyypit Blankin mukaan. Loppukäyttäjät ovat ryhmä, joiden
tarpeista tarvitaan syvällinen tuntemus. He ovat niitä, jotka käyttävät palvelua päivittäin,
joko rakastavat tai inhoavat tuotetta. Huomionarvoista on, että loppukäyttäjillä voi olla
ostoprosessissa vähiten valtaa. Tämä on tyypillistä erityisesti yritysten välisessä kau-
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pankäynnissä, mutta sama kaava päätöksenteosta pätee myös esimerkiksi lapsiperheisiin. Lapsiperheissä vanhemmat tekevät ostokset, mutta lapset käyttävät tuotetta. Lasten
rooli voi olla myös vaikuttajan rooli. Vaikuttajat ovat niitä, joilla on ns. oma lehmä
ojassa valittavan tuotteen suhteen. Vaikuttajat eroavat suosittelijoista siinä mielessä, että
suosittelijoilla on enemmän päätösvaltaa tuotteen valinnassa. Taloudellinen ostaja sitä
vastoin tekee ostopäätöksensä määrittelemissään taloudellisissa raameissa. Päätöksentekijä voi olla sekä taloudellinen ostaja tai korkealla päätöksenteko hierarkiassa. Hänen
sanansa kumoaa kaikkien muiden päätöksentekoprosessissa olevien mielipiteet, hänen
näin halutessaan. (Blank 2007, 43-45)
Tuotteenkehittäjän on oltava tietoinen koko ostoprosessiin liittyvään päätöksentekovaikuttajiin. Samalla on hyvä myös huomioida mahdolliset esteet eli sabotoijat, joiden mielipide voi vaikeuttaa ostopäätöksen syntymistä. Ensin onkin hyvä kirjata oma näkemys
päivittäiskäyttäjistä, vaikuttajista, suosittelijoista, jne. Vaikka tässä vaiheessa, ei ole vielä tarkoitus keskustella todellisten asiakkaitten kanssa, tämä auttaa hahmottamaan tarvittavien selvitettävien asioiden määrää. (Blank 2007, 43-45)
NewMe:n asiakastyypit ovat kuluttajia. He istuvat Blankin esittämällä listalla loppukäyttäjä kategoriaan. Koska kuluttajamyyntiin eivät päde samat lainalaisuudet kuin yritysmyyntiin, on tässä tapauksessa loppukäyttäjällä päätäntävalta tehdä ostopäätös itsenäisesti. Tietysti jos loppukäyttäjä on perheellinen ja hänen kumppaninsa on dominoiva
henkilö, voi hänelle olla mahdollisuus kontrolloida toisen tekemisiä sabotoimalla. Toisaalta kannustava kumppani voi toimia suosittelijana tai vaikuttajana. Sabotointia voi
löytyä keskustelupalstoilta, joissa ihmiset käyvät jakamassa mielipiteitään eri palveluista.
Toimin vuoden 2011 aikana projektiluontoisesti myynnin konsulttina laihdutuspalveluita tarjoavassa ketjussa. Kokemukseni heidän konseptinsa tiimoilta puhuvat sen puolesta,
että suuresta ylipainosta kärsivä painonpudottaja ei ole kovin innokas puhumaan projektistaan kasvotusten kavereilleen. Siinä mielessä Internet tarjoaa anonyymin pohjan kertoa ongelmistaan ja haasteistaan sekä onnistumiskokemuksistaan. Keskustelupalstoilla
käydään kiivasta sananvaihtoa eri vaihtoehtojen plussista ja miinuksista. Tämä toimintamalli poikkeaa täysin eräässä liikuntakeskusketjusta tutuksi tulleesta kaverisuosituksista. Liikuntakeskuspuolella kavereiden suositukset ovat merkittävä tapa hankkia uusia
asiakkaita.
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Kuluttajat ovat siinä mielessä erikoinen kohderyhmä, että he eivät aina tarvitse varsinaista ongelmaa tai tarvetta, joita pitäisi olla erityisesti ratkaisemassa (Types of Customers for Consumer Products). On näyttöä, että esimerkiksi U.S.A:ssa kuluttajat käyttävät jopa yli 40 prosenttia tuloistaan erilaisten luksustuotteiden ostamiseen, joita he eivät
todellisuudessa edes tarvitse. Tuotekehittelijän näkökulmasta mahdollisuus piilee siinä,
miten hyvin tuotetta myydessään hän osaa perustella ylimääräisen rahankäytön arvon.
On hyvä määritellä hypoteesit tunnepuolen mielihaluista ja toiveista – miten tuote tuo
mielihyvää ja täyttää toiveet. (Blank 2007, 45)
Liikuntapalveluiden myynnissä tunteisiin ja tulevaisuuden tavoitteisiin vetoaminen on
toimiva tapa myydä. Koska tutkimukset osoittavat, että ylipainoisilla ihmisillä on usein
mielenterveysongelmia, voi se olla niin myynnin este tai myyntiä edistävä seikka. Mielihalut ja toiveet on helppo määrittää. Mikäli NewMe pystyy konseptillaan tuottamaan
asiakkailleen mielihyvää ja auttamaan tavoitteiden saavuttamisessa, on se askeleen lähempänä menestymisestä.
Kun asiakkaan ongelmat ymmärretään, on helpompi rakentaa tuotetarina tuotteen ominaisuuksista ja eduista (Customer Problems). Ratkaisun esittäminen ongelmaan helpottaa myyntiä. Lisäksi hyötynä on tietynlainen statusarvo mahdollisesti arvokkaan ratkaisun esittämisestä. Asiakkaan ongelman ymmärtäminen syvällisesti vaatii asiakkaan kokeman tuskan ymmärtämistä - miten asiakas kokee ongelman ja miksi se on tärkeä. Lisäksi ongelman laajuuden ymmärtämiseksi, on mietittävä keihin kaikkiin ongelma välillisesti vaikuttaa ja millä tasolla ihminen tai organisaatio on tiedostanut, että hänelle/heillä on ongelma. Startup-yrittäjän kannalta ihanteellinen tilanne on, jos asiakas on
itse yrittänyt ratkaista ongelmaansa, jolloin yritys voi olla varma, että kyseessä on haluttu tuote. Sen sijaan, että asiakas rakentaisi ratkaisuaan itse, täytyy startup-yrityksen vakuuttaa asiakas jättämään ongelmanratkaisu heidän käsiinsä. (Blank 2007, 46-47)
NewMe:n asiakkaan ongelma on ylipaino. Ylipainoa voi olla muutamasta kilosta useisiin kymmeniin kiloihin. Ylipaino aiheuttaa useita eri ongelmia, jotka kaikki vaikuttavat
henkilön hyvinvointikokemukseen. Ylipainoiselle henkilölle tyypillisiä sairauksia ovat
esimerkiksi: diabetes, kohonnut verenpaine, polvien nivelrikko, uniapea, kohonnut huonolaatuinen kolesteroli, sepelvaltimotauti, sappikivet ja naisilla lapsettomuus. Sairauksien lisäksi ylipainoon liittyy usein mielenterveysongelmia. (www.terveyskirjasto.fi)
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Ylipainoinen henkilö voi siis olla moniongelmainen. Asiakas-myyjäsuhteen kannalta
merkittävimpiä ongelmia ovat mielenterveysongelmat, joita asiakkaalta mahdollisesti
löytyy. Voisin väittää, että kaikki reilusta ylipainoa omaavat haluaisivat päästä eroon
ylimääräisistä kiloistaan saadakseen tilalle enemmän laaja-alaista hyvinvoinnintunnetta.
Useilla ylipainoisilla ongelmakokemus on varmasti syvällinen ja mahdolliset sairaudet
tai uhka tulevista sairauksista tekevät ongelmasta eroon pääsemisen tärkeäksi. Useat
ylipainoiset tiedostavat, että heillä on ongelma, mutta ovatko valmiita oikeasti tekemään
asialle jotain riippuu monista seikoista. Pohjautuen kokemuksiini aikaisemmista työpaikoistani, useat asiakkaat ovat etsineet omatoimiratkaisuja tilanteeseensa ennen kuin päätyvät ostamaan esimerkiksi jäsenyyden liikuntakeskukseen, personal trainer -palveluita
tai muita selkeästi enemmän maksavia ammattipalveluita. Syitä tähän voi olla monia: ei
haluta tunnistaa julkisesti omaa ongelmaansa vaan yritetään ratkaista sitä ”salaa” tai ajatellaan, että tiedetään riittävästi pudottaakseen painoa omatoimisesti tai puuttuu motivaatiota sekä uskoa omaan onnistumiseen.
Blank kannustaa startup-yrittäjiä viettämään päivän asiakkaan kengissä – katsomaan
päivittäistä elämään heidän näkökulmastaan (A day in Your Customer’s Life). Mitä
haasteita he kohtaavat arjessa? Vaihtuvatko haasteet yrityksen työntekijän tittelin näkökulman mukaan? Helpottaako tai muuttaako uusi tuote näitä toimintatapoja? Onko havaittavissa alaan liittyviä trendejä, jotka on hyvä huomioida suunnittelussa? Samat kysymykset pätevät myös kuluttajapuolen tuotteisiin. Miten kuluttajat ratkaisevat ongelmiaan tänään? Muuttaako tuotteesi heidän ongelman ratkaisu tyyliään? Olisivatko he
onnellisempia, viisaampia, tuntisivat he itsensä paremmin voiviksi? On hyvä pohtia löytyykö yrityksestä riittävä ymmärrys siitä, miten ja mikä motivoi näitä asiakkaita ostamaan? Selkeä ymmärrys asiakkaiden päivästä auttaa hahmottamaan miten heitä voidaan
auttaa paremmin. (Blank 2007, 47-48)
Web- ja mobiilipalveluiden kohdalta on hyvä miettiä paljonko asiakkaat käyttävät aikaa
koneella päivittäin ja missä käyttö tapahtuu. Tarkoittaako uuden palvelun käyttöönottaminen lisää aikaa koneella ja ovatko asiakkaat valmiita vaihtamaan palvelusta toiseen.
Asiakkaan päivän kirjoittaminen heräämisestä nukkumaan menoon asti toimii hyvänä
harjoituksena. Samalla on mietittävä missä kohden päivää asiakas käyttää Internetiä tai
mobiilipalveluja. Millaisella välineellä palveluita käytetään ja kauan yhtäjaksoisesti laitteella tai palvelussa ollaan. (Blank & Dorf 2012, 94-96)
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Reetta Hammarén (2010, 31-32) tekemän lopputyön aiheesta Wellness-palveluliiketoiminnan laatutekijät sisältää mielenkiintoista tutkimustietoa hyvinvoinnista. Koska en
pääse kurkistamaan päivään asiakkaan elämässä sillä tasolla kuin toivoisin, yritän oppia
jotain löytämästäni teoreettisesta tiedosta. Yritän ymmärtää ja oppia asiakkaistani tietojen pohjalta. Sivun kuviosta 8 nousee esille NewMe-palvelua koskevana tärkeänä tietona, että muutokset yhdessä hyvinvoinnin osa-alueessa vaikuttaa muihin osa-alueisiin ja
näin ollen myös hyvinvointiin kokonaisuudessaan. Mallin (kuvio 8) kaikki tekijät ovat
tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään ja muodostavat yhdessä hyvinvoivan ihmisen
kokonaisuuden.

Kuvio 8 Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen malli. (Hammarén 2010; ref. Mayers ym.
2000)
Tämän pohjalta voidaan siis todeta, että jos jokin näistä, ravinto, itsestään huolehtiminen, stressinsietokyky, itsetunto tai kuntoilu, eivät ole balanssissa ei myöskään henkilön
hyvinvoinnin kokemus ole kohdallaan.
Tutkimukseni painonhallinnan parissa tukevat mallin sanomaa: kun ihminen on tyytymätön itseensä, saa se aikaan negatiivisen tunnekierteen. Ylipäätään painonhallinta
mielletään vastenmielisenä asiana. Mikä on minulle henkilökohtaisella tasolla ollut
hieman yllättävää, sillä se mihin painonhallinnan avulla päästään on positiivista. Pidän
tätä paradoksia niin uhkana kuin mahdollisuutena.
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Viimeisenä kohtana asiakas- ja asiakasongelma hypoteesin määrittämisessä on minimituoteominaisuuksien määrittäminen (Minimun Feature Set). Mitkä ovat vähiten tarvittava määrä ominaisuuksia, joista asiakas on valmis maksamaan? Tämä toimintatapa on
käänteinen verrattuna myynti- ja markkinointiosastojen toimintaan suhteessa tuotekehitykseen, jossa tyypillistä on pitkä toivelista ominaisuuksia. Toimintaa ohjaava kysymys
voisi olla, mikä on pienin tai helpoin ongelma, jonka ratkaisemisesta asiakas on valmis
maksamaan? (Blank 2007, 50)
Samasta teemasta puhuu startup-yrittäjänä menestystä luonut Eric Ries. Ries (2011, 93)
korostaa, että minimi elinkelpoinen tuote (MVP = mininum viable product) on yrittäjälle ainut tapa päästä aloittamaan oppipolkunsa. Yrittäjän tarkoitus on päästä MVP:n
avulla mahdollisimman pian testaamaan käytännössä määrittelemäänsä ansaintahypoteesia. Uudessa kirjassaan Blank & Dorf (2012, 61) lainaavat Riesin näkemyksiä MVP
nopeasta rakentamisesta ja kehitystyön aloittamisesta sen pohjalta.
Painonpudotus on henkisesti rankkaa. Kuvat laihduttaneista ihmisistä, eli niin kutsutut
muodonmuutoskuvat, motivoivat ja kannustavat painonpudotusta miettiviä henkilöitä
aktivoitumaan oman painon pudotuksen suhteen. Miksi ei siis nähdä itseään hoikkana
ventovieraan sijaan? Ajatus on, että oman tulevaisuuden kuvan näkeminen motivoi
enemmän kuin tuntemattoman henkilön kuvan näkeminen. NewMe:n minimituotekonseptiin kuuluu neljä ominaisuutta: tämän hetkisen minän ja tulevaisuuden minän luominen, reaaliaikainen keskustelupalsta, tulevaisuuden minän esittelemät esimerkki ruokavaliot ja liikuntaehdotukset, painokäyrän ja liikuntasuoritusten seuranta.

4.3.3 Markkinointi- ja myyntisuunnitelmahypoteesit
Kun startup miettii omia jakelu/myyntikanaviaan, muutama ohjaava kysymys auttaa
hahmottamaan kokonaisuutta (Distribution and Pricing Hypothesis). Lisääkö valittu kanava arvoa myyntiprosessiin? Mitkä ovat tuotteen hinta ja kompleksisuus? Onko asiakkaiden keskuudessa vakiintuneet ostotavat? On selviö, että räätälöidyn ammattituotteen
hinta on eri kuin massatuotantotuotteen, jota myydään vähittäistavarataloissa pienemmillä katteilla. Hinta vaikuttaa valittavaan jakelukanavan valintaan, kuten vaikuttaa
myös tuotteen monimuotoisuus ja asiakkaiden vakiintuneet ostotavat.
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Web- ja mobiilikanavat saavuttavat miljardeja ihmisiä langattomasti. Kyseiset kanavat
ovat auki 24/7. Mobiilikanava on vasta alkanut vaikuttaa ihmisten elämäntyyliin ja tapoihin hoitaa asioita. Samalla täytyy muistaa, että kysyntää täytyy pystyä luomaan
myös nettisivulle. Web- tai mobiilikanavaa valittaessa on hyvä huomioita niiden vahvuudet ja heikkoudet. Jos oikea kanava ei ole selkeä, on sitä hyvä testata, jotta löydetään
kustannustehokkain sekä riittävän volyymin tuottava kanava. (Blank & Dorf 2012, 104109)
Hinnoittelu tarjoaa useita eri mahdollisuuksia. Hinnoittelua voidaan katsoa mm. elinkaariarvon pohjalta. Tuoko asiakas lisää tuloja myös varsinaisen myynnin jälkeen?
(Blank 2007, 49-51) Web- ja mobiilipuolella ansaintamallit eivät ole niin suoraviivaisia
kuin fyysisissä tuotteissa. Kyseinen ympäristö tarjoaa useita mahdollisuuksia ansaita.
Palvelu voi olla kertamaksulla käyttöönotettavissa tai kuukausittaista maksua vastaan tai
käyttökertojen mukaan. Myös asiakasliikenteen ohjaamisesta ja suositteluista voi ansaita, kuten omien asiakaslistojen myynti voi tuoda tuloja. Mainostulot voivat olla myös
merkittävä tulon lähden. Monitahoiset web- ja mobiilipalveluiden ansaintamahdollisuudet mahdollistavat sen, että usein startupit keskittyvät ensin saamaan kriittisen massan
käyttäjiä ja vasta sitten miettimään tulovirtojaan. (Blank & Dorf 2012, 181-186)
NewMe on Internetissä tarjottava palvelu, joka on mobiilioptimoitu. Palveluun kirjautuminen ilmaista, mutta palvelun täysipainoinen käyttäminen edellyttää luoton lataamista omalle tilille. Ladattua arvoa voidaan käyttää palvelun sisällä olevien palveluiden
käyttämiseen. Erityispiirteenä palvelun hinnoittelussa on keskustelupalstalle laitetusta
viesteistä perittävä pienen pieni veloitus. Lisäpalvelut ovat maksullisia.
Vaikka Internet tarjoaa useita rahavirtamahdollisuuksia, on syytä pitää mielessä, että
asiakkaiden pitää ensin löytää palvelu ennen kuin liikevaihtoa voidaan odottaa. Asiakkaan löytämisprosessin aikana ollaan jatkuvasti etsimässä tietoja ja vastauksia asiakkaalle merkityksellisiin asioihin. Tilaisuutta pitää hyödyntää myös myynnin ja markkinoinnin osalta. Asiakkailta pitää tiedustella miten he kuulevat uusista tuotteista ja palveluista. Näiden tietojen avulla valmistaudutaan omaan myyntiprosessiin. Mikä on yrityksen kysynnän luomisen hypoteesi (Demand Creation Hypothesis). (Blank 2007, 52)
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Varmasti jokaisen yrityksen unelma on, että asiakkaita tulvisi ovista ja ikkunoista? Todellisuus on valitettavasti karumpaa: kysyntää pitää aktiivisesti luoda (Creating Customer Demand). Miten sitten saadaan asiakkaat käyttämään valittua myyntikanavaa? Kysyntää luodaan monilla tavoilla: mainostamalla, pr:llä, vähittäismyynti promootioilla,
roskapostilla, kotisivuilla, suosituksilla, seminaareilla, telemarkkinoinnilla, partnereiden
avulla. Keinoja on siis monia ja kustannukset vaihtelevat valittavan toiminnon mukaan.
On selvitettävä miten asiakkaat saavat tietää uusista tuotteista. (Blank 2007, 52-53)
Mobiiliapplikaatioiden kaupoissa on yli miljoona applikaatiota. Tuotteen rakentaminen
on helpoin osuus projektissa. Haasteet alkavat, kun palvelulle pitää löytää asiakkaita.
Asiakkaita täytyy haalia asiakas kerrallaan joka päivä. Asiakkaiden haaliminen (get customers/acquisition) vaatii suuren asiakasvirran luomista yrityksen pääsivuille, sillä vain
murto-osa kävijöistä ostaa tai testaa palvelua. Tavoite on siis vetää (”pull”) sivuille
mahdollisimman paljon liikennettä. Internet mahdollistaa useiden ”pull” menetelmien
hyödyntämisen. Ensin on tärkeää ymmärtää asiakkaiden osto- ja käyttäjäkäyttäytymistä
palvelun ympäriltä ja laatia sen pohjalta ”Get Customers” -strategia. (Blank & Dorf
2012, 144-151)

Kuvio 9 The ”Get, Keep and Grow” Customers Funnel in Web/Mobile (Blank & Dorf
2012, 144)
Eric Ries (2011, 206-212) on tiukkana juuri startup-yrittäjän kestävän kasvun suhteen.
Hän antaa yhden nyrkkisäännön kestävän kasvun luomiselle: ”uudet asiakkaat tulevat
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vanhojen asiakkaiden toimesta”. Tärkeitä väyliä ovat puskaradio, tuotteen näkeminen
kaverilla tai kaverin kautta, maksettu markkinointi ja asiakkaiden toistuvat ostokerrat.
Internetin sosiaaliset verkostot, kuten myös Tupperware, ovat hyviä esimerkkejä siitä
miten asiakkaat myyvät yrityksen tuotteita luonnostaan. Tietoisuus tuotteista leviää kuin
itsestään.
Ries (2011, 212-223) kertoo esimerkin Hotmailin markkinointitavasta, joka teki siitä aikoinaan kuuluisan: jokaisessa lähetyssä sähköpostissa oli lopussa viesti, jossa kerrottiin,
että voit luoda ilmaisen Hotmail-tilin täältä. Samaan ideaan on perustunut Facebookin
suuri suosio, ystävät kutsuvat ystäviään käyttämään palvelua. Riesin perustama startup
oli ajatellut rakentaa oman menestyksensä tämän reseptin mukaisesti. Heidät yllättikin
se, etteivät palvelua käyttävät olleetkaan kiinnostuneita kutsumaan mukaan omia kavereitaan, vaan halusivat luoda samanhenkisiä kontakteja palvelun sisällä. Jotta he pystyivät tarjoamaan asiakkailleen sosiaalisesti aktiivisen ympäristön, piti heidän ”ostaa” asiakkaat maksullisilla markkinoilla. Tärkeintä tätä keinoa käytettäessä on laskea, että uusia asiakas tuo enemmän tuloa kuin hänen hankkimiseensa kuluu.
Painonpudottajat viihtyvät anonyymissä Internet-ympäristössä. Kysyntää pitää luoda
heille tutussa ympäristössä. Haasteeksi nousee oikeiden kanavien löytäminen riittävän
suuren massan saavuttamiseksi. Kokemuksiini laihdutuspalveluita tarjoavan ketjun pohjalta peilaten mietin, että edessäni on samaa haaste kuin Eric Riesillä omaa palveluaan
markkinoidessa: painonpudottajat haluavat löytää oman anonyymin käyttäjäryhmän
palvelun sisältä eikä niinkään kutsua ystäviään mukaan palveluun.
Kysynnän luomisessa auttaa, jos tuotteelle tai palvelulle löydetään vaikuttajaryhmä (Influencers). Onko ryhmä toimittajia, alan vaikuttajia, edelläkävijä asiakkaita, joita yleisö
kuuntelee? (Blank 2007, 53) NewMe:n tavoite on saada alanvaikuttajia puhumaan palvelun puolesta. Esimerkiksi tunnettu ravitsemusalan ammattilainen sopisi rooliin täydellisesti. Myös medianäkyvyys ja laaja näkyvyys Internetissä on tärkeässä roolissa.

4.3.4 Markkina- ja kilpailuhypoteesit
Markkinatyyppi-hypoteesin (Market Type Hypothesis) tekeminen ei ole niin akuutti
kuin monet muut asiat asiakkaan löytämisprosessin agendalla, mutta jotain on kuitenkin
alustavasti määriteltävä. Markkinatyypin määrittely voi olla hankalaa, mutta useimmilla
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yrityksillä on kuitenkin mahdollisuus itse vaikuttaa millä markkina-alueelle he tulevat.
(Blank 2007, 53) Tämän sivun taulukossa 3 on esitelty markkinatyyppien piirteitä.
Painonhallinta on ollut kuuma peruna jo useita vuosia. Suomen tilastot osoittavat yhä,
että suomalaiset lihovat ja ovat fyysisesti huonommassa kunnossa jo nuorempina. Terveyskirjasto.fi (2012) mukaan kolmas osa aikuisista miehistä on ylipainoisia ja naisten
vastaava luku on puolet. Myös tuoreimmat tutkimustulokset Britanniasta vahvistavat tätä trendiä. Lähes neljännes brittiläisistä ovat lihavia. Ennustus on, että vuonna 2020
puolet lapsista on joko lihavia tai ylipainoisia. (www.hs.fi 15.4.2012)
Taulukko 3 ”Markkina-tyyppien” piirteitä (Blank 2007, 26)

Jo olemassa oleville markkinoille tulo (Entering an exiting market) vaatii aina vahvaa
käsitystä siitä miten kilpailijat lyödään laudalta tuotteen vaikuttavilla ominaisuuksilla.
Jos ollaan tulossa kypsille markkinoille, pitää selvittää tarkasti: kilpailutilanne, markkinaosuudet kilpailijoiden kesken, kilpailijoiden käyttämät markkinointibudjetit, mikä on
arvioitava kustannus markkinoille päästäkseen, suorituskykysi suhteessa kilpailijoihin,
markkinaosuustavoite, mitkä ovat markkinoiden standardit, onko ne tarkoitus hyväksyä
vai laajentaa tai muuttaa niitä? Jos vallitsevia standardeja muutetaan, saatetaankin olla
uudelleen segmentoimassa markkinoita. (Blank 2007, 53-54) Blank & Dorf muistuttavat, että jo olemassa olevilla markkinoilla startup on vähiten resursseja omaava heikoin
pelaaja (Blank & Dorf 2012, 118). Tuotteen ominaisuuksien lisäksi merkittäviä eron tekeviä asioita ovat helppous, palvelu ja brändi. (Blank & Dorf 2012, 116)
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Käytössä olevat painonhallintanettipalvelut ovat hyvin samankaltaisia. Asiakkaat eivät
ole täysin tyytyväisiä markkinoilla jo oleviin työkaluihin. Tarve on kuitenkin olemassa.
Internet ja mobiiliapplikaatiot tarjoavat runsaan joukon erilaisia painonpudotuspalveluja. Suurin osa näistä palveluista on keskittynyt laskemaan asiakkaidensa kaloreita. Asiakkaan täytyy kirjata jokaisen ruokailun pienimmätkin suupalat saadakseen ohjelmalta
palautetta minkä verran kaloreita ruoka on sisältänyt. Parhaimmat ohjelmat antavat tämän tiedon lisäksi tietoa ruuan sisällöstä siinä määrin kuin mahdollista. Käytännössä
tämä tarkoittaa arviota kuitujen, rasvojen, hiilihydraattien ja proteiinien suhteesta toivottuun suhteeseen. Keventäjät-palvelu on rakentanut myös laadukkaan ja laajan asiantuntijaverkoston työskentelemään palvelunsa ekspertteinä tiettyinä kellonaikoina vuorokaudesta ”online”. Lisäksi heidän sivuiltaan löytyy runsaasti tietoa ravitsemuksesta, liikunnasta sekä kehon ja mielen asioista.
Vallitsevan kilpailutilanteen saavuttamiseksi, voi yksi vaihtoehto olla olemassa olevien
markkinoiden uudelleen segmentointi (Resegmenting an Existing Market). Tähän mahdollistaa voimakas hintakilpailu tai uuden ominaisuuden lanseeraaminen mikä uudelleen määrittelee markkinat. Vahvistaaksesi näkemystä ollaanko tulossa uudelleen segmentoimaan markkinoita voi miettiä mm. seuraavia asioita: miltä jo olemassa olevilta
markkinoilta asiakkaat tulevat, mikä on tyypillistä näille asiakkaille, mitkä näiden asiakkaiden tarpeista on jäänyt huomioimatta kilpailijoilta, mitkä ominaisuudet yrityksenne tuotteessa saavat asiakkaat vaihtamaan tuotteeseenne, voisivatko jo olemassa olevat
yritykset tarjota saman palvelun, meneekö asiakkaiden opettamiseen aikaa, miten opetetaan markkinat, miten kysyntää luodaan. (Blank 2007, 55-56)
Toisaalta en voi olla miettimättä, onko palvelussani jotain sellaista uutuutta, jonka
vuoksi minun olisikin hyvä katsoa NewMe-palvelun kuulumista tähän kategoriaan.
Täysin koskemattomalle markkina-alueelle tulo (Entering a New Market) voi vaikuttaa
naurettavan helpolta: ei kilpailua ja korkeat katteet. Ajatuksia markkinoille tulosta voidaan peilata seuraavasti: miltä markkinoilta potentiaaliset asiakkaat tulevat, mikä pakottava tarve saa asiakkaat ostamaan/käyttämään tuotetta, mikä vastustamaton toiminto saa
asiakkaat ostamaan/käyttämään tuotetta, miten kauan menee aikaa asiakkaiden perehdyttämiseen markkinaosuuden kasvamiseksi, miten luodaan kysyntää, mikä estää ketterää kilpailijaa kiihdyttämästä yrityksenne ohitse. (Blank 2007, 56-57)
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Kilpailuetuhypoteesin (Competitive Hypothesis) määrittelemisessä yrittäjällä täytyy olla
selkeä kuva siitä miten tuote eroaa kilpailijoista edukseen. Vallitsevat kilpailijoiden hallussa olevat markkinaosuudet on myös hyvä pitää mielessä. Jos alalla vallitsee yhden
yrityksen markkinadominanssi eli ns. monopoliasema, on ainut vaihtoehto vastata kilpailuun uudelleen segmentoimalla markkinat. Yhden yrityksen 30 prosentin markkinaosuus, ei taas ole este kilpailun aloittamiseksi. Startup-yrittäjien pitää muistaa, että toiset startupit eivät kilpaile toisen startupin kanssa kuin korkeintaan rahoituksesta. Todellinen kilpailu on siinä kuka ymmärtää asiakasta parhaiten. (Blank 2007, 57) Kilpailua
voidaan katsoa siis uhkana tai mahdollisuutena.
Kilpailuedun määrittämiseksi on hyvä miettiä miten kilpailijat ovat määritelleet kilpailijansa, onko kyseessä ominaisuus vai palvelupohjainen erottautuminen, mitä he lupaavat,
mitkä ovat heidän ominaisuudet, miksi yritys on parempi. Entä antaako kehitteillä oleva
tuote enemmän mahdollisuuksia kuin kilpailijoiden, miksi asiakkaan haluaisivat sellaisia ominaisuuksia, onko jakelukanava parempi, entä hinta, mistä kilpailijoiden tuotteista
pidetään, mikä kaipaa muutosta, koska tuotetta ei ole olemassa, miten ihmiset selviytyvät ilman sitä. (Blank 2007, 58)
Kuten olen jo aikaisemmin kirjoittanut, jo olemassa olevat painonhallintapalvelut perustuvat lähes pelkästään ravinnon kaloreiden laskemiseen. NewMe katsoo samaa ongelmaa toiselta näkökulmalta. Sen sijaan, että asiakas syöttäisi omia syömisiään, palvelu
suhteuttaa antamansa ohjeet asiakkaan tavoitteisiin ja tulevaisuuden minä toimii ohjeiden antajana ja kannustajana. Palvelukokemus on helpompi, nopeampi ja innostavampi.
Markkina- ja kilpailijatietoja (Market Knowledge) hankittaessa verkostoituminen on
avainsana. Alan konferenssit, ihmiset, kirjat, tapahtumat auttavat yrittäjää hahmottamaan mitä trendejä on toimialalla nähtävissä. Samalla voidaan testata verkoston kontakteilla omaa ideaa ja saada palautetta idean kehittämistä varten. (Blank 2007, 64-65)
Selvitän kilpailutilannetta etsimällä ahkerasti Internetissä sekä Applen App Storessa
vastaavia palveluita. Tarjontaa löytyy paljon niin Suomesta kuin ulkomailta. Palveluita
on tarjolla hyvin laaja skaala ilmaisista maksullisiin. Monet palveluista näyttävät ensivaikutelmalta monimutkaisilta eli vaikeilta ymmärtää nopeasti. Toisista syntyy heti luotettava kuva, kun taas toiset herättävät epäilyksiä.
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Kilpailijoita ovat Internetissä mm.: Keventäjät, Kiloklubi, kalorilaskuri.fi, ShapeUp,
eBalance.ch ja eBalance.de, TweedWhatYouEat, Weight Loss Buddy, SparkPeople.
Kilpailijoita kännykässä ovat mm.: MealTracker, ShapeUp, MyFitnessPal.
Itsessään iPhonea varten on kehitelty yhteensä lähes 16 000 erilaista hyvinvointiin liittyvää applikaatiota. Joten tarjontaa silläkin puolella on reippaasti. Tarjonnan määrä viittaa minusta myös siihen, että alaa pidetään voimakkaasti kasvavana. Taistelua käydään
enemmänkin siitä kuka keksii parhaimman idean saralla? (http://148apps.biz/
21.5.2012)

4.4 Toinen vaihe: testaa ja määrittele ongelmahypoteesi
Kun vaihe ykkösen hypoteesit on pistetty paperille, on aika kohdata asiakkaat ja testata
pitävätkö ne paikkaansa. Hypoteesien testaaminen ja täsmentäminen asiakkailta saatavan palautteen pohjalta auttaa yrittäjää täsmentämään määrittelemiään asiakasongelmia
ja ratkaisuja niihin (Test and Qualify Your Hypothesis (Test ”Problem” Hypothesis)).
Harvoin itse määritetyt hypoteesit säilyvät koskemattomina asiakkailta saatujen tarkennuksien jälkeen. Jos yrityksen olettamukset ovat väärässä, on mahdollisuus reagoida tilanteeseen. Mitä iloa on tuotteella, jota kukaan ei halua ostaa? Vasta kun yrityksellä on
riittävästi ymmärrystä asiakkaasta, on aika esitellä tuoteominaisuuksia. Tämä toinen
vaihe pitää sisällään ensimmäiset asiakaskontaktit, asiakkaan ongelman esittelyn, syvällisen ymmärryksen asiakkaasta, tietoa markkinoista. (Blank 2007, 58)
Potentiaalisten asiakkaiden kanssa täytyy päästä keskustelemaan. Yrittäjä aloittaa sinnikkään ”myyntityön” päästäkseen tapaamaan heitä.

Ensimmäiset asiakaskontaktit

(Friendly First Contacts) syntyvät siten, että listataan 50 tärkeintä asiakasta ja sovitaan
heidän kanssaan tapaaminen. Koska aika ja resurssit ovat rajallisia, on ymmärrettävä,
ettei tehtävä ole läpihuuto juttu. On osattava perustella, miksi yritys antaisi omaa aikaansa jonkun toisen asialle. Oikeiden kontaktien löytämiseksi suosituksista ja ystävien
kontakteista voi olla apua. Tehtävä vaatii aikaa ja oveluutta, samalla rakennetaan soittolistaa tulevaa myyntityötä varten. (Blank 2007, 59-60)
Asiakaspalaute web- ja mobiilipalveluiden käytöstä olisi hyvä tulla suoraan perustajille.
Palautteen laadun suhteen haastattelut ovat parempi kuin esimerkiksi kyselyt Internetis-
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sä. Myös tarkkailemalla asiakkaita MVP-tuotteen parissa saadaan hyviä tuloksia. (Blank
& Dorf 2012, 213-214) Minimum viable product on web- ja mobiilipalveluita tarjoavalla yrityksellä tärkeä keino testata konseptia, sillä ilman todellista käyttäjäkokemusta on
vaikea saada käsitystä palvelukonseptista. (Blank & Dorf 2012, 230) Kuten aikaisemmin tullutkin esille, näitä laadullisia tiedonkeruumetodeja hyödynnetään myös sen palvelumuotoilukehittämismenetelmän parissa.
Itse huomaan pian, ettei ystäviäni taikka tuttaviani kiinnosta erityisemmin projektini
hyvinvointipalvelun rakentamiseksi. Kaikilla tuntuu olevan omat kiireet ja varsinkin
työajan ulkopuolella vapaa-aika on suuri houkutin tehdä kaikkea mahdollista muuta kivaa kuin istua ideariihissäni pähkäilemässä painonhallintaan liittyviä seikkoja.
Pidän ensimmäisen workshopin, johon pääsee osallistumaan kolme naista, joille kaikille
on yhteistä tyytymättömyys kehoonsa. Lisäksi kaikki ovat käyttäneet jotain Suomen
markkinoilla olevaa Internet-pohjaista painonhallintapalvelua, jollain tasolla, jossain
vaiheessa elämäänsä. Olen valinnut teemaksi yleisesti painonpudottamisen ja siihen liittyvät mielikuvat. Käytän sana-assosiaatiota ja kuusi hattua ideointimallia keskustelun
runkona.
Lopputuloksena vahvistuvat aavistukseni siitä, että nykyisistä palveluista ei erityisemmin pidetä. Yllättävänä asiana itselleni valkenee painonpudotukseen liittyvät negatiiviset tunteet. Itse katson laihduttamista positiivisena asiana, terveyden ja energian näkökulmasta. Mutta monille painonpudotus on hyvin rankka ja vastenmielinen teema. Ihmiset kokevat olevansa pakotettuja pudottamaan painoa mm. kauneusihanteiden vuoksi.
Nykyisissä Internet-pohjaisissa painonhallintapalveluissa (esim. Kiloklubi, Keventäjät
tai Kalorilaskuri) osallistujia ärsyttää palveluita käyttävien laaja jakauma. He kokivat,
että on vaikea löytää itselleen sopivaa keskusteluseuraa palveluiden keskustelupalstoilta. Joku viittasi, ettei yhteisöllisyys kiinnosta, kun siellä on kuitenkin ”perämetsän
150kg mammat”. Yhteisöllisyys koettiin toisaalta negatiiviseksi myös siksi, ettei haluta
jakaa omia asioitaan toisille. Samoin yhteinen tunnelma oli, että liian yksityiskohtaiseen
tietojen syöttämiseen kyllästyy helposti. Myös tiedot ruoka-aineista eivät välttämättä ole
palveluissa ajan tasalla ja muutekin sivustojen luojan ylläpito voi olla laiskahkoa. Käytettävyys koettiin epämiellyttäväksi.
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Positiivista palautetta jo olemassa olevat palvelut saivat tavoitettavuudestaan. Internetiä
pääsee käyttämään 24/7. Palvelulta saatavaa positiivista palautetta arvostettiin. Kun palvelu näyttää, että menee hyvin, tulee siitä hyvä tunne. Myös vapaaehtoisuutta kehuttiin:
on pitkälti kiinni itsestään käyttääkö – kukaan ei tyrkytä mitään ja kaikki on omalla vastuulla. Samoin ryhmällä oli yksimielinen kuva siitä, että palvelut ovat turvallisempia
kuin ihmedieetit.
Tulevaisuuden palveluiden osalta ideoitiin helpommin käytettäviä, visuaalisempia, kannustavia, oikein henkilön palautteeseen ja yhteydenpitoon pohjautuvia palveluita. Toivelistalla oli lisäksi palvelu, joka kertoisi kuukauden ajan mitä pitäisi syödä. Toiveena
oli myös, että palvelu palkitsisi käyttäjäänsä konkreettisilla palkinnoilla.
Saadakseen enemmän palautetta potentiaalisilta asiakkailta, yrittäjän pitää saada keskustelua heidän kanssaan. Jo kerätty tieto kasataan lyhyeksi ja ytimekkääksi ”ongelman esitykseksi” (”Problem Presentation”), jota testataan asiakkailla. Tärkeintä esityksessä on
ytimekäs ongelman esittäminen, nykyisten ratkaisuiden esittäminen ja omasta ratkaisusta kertominen. Tarkoitus ei ole paljastaa kaikkea keralla vaan aloittaa ongelman esittämisestä ja saada palautetta asiakkailta kokevatko he ns. ongelman omakseen. Esittelykierroksen jälkeen yrittäjällä pitäisi olla realistisempi käsitys siinä, onko hänen määrittelemänsä hypoteesit osuneet oikeaan vai ilmeneekö jotain uutta, mikä on huomioitava
tuotteet/palvelun suunnittelussa. Tarkoitus ei ole siis vakuuttaa potentiaalisia asiakkaita
ongelman/kilpailun tai luomasi ratkaisun määrittelyillä, vaan saada selville oletko oikeilla järjillä näiden attribuuttien ymmärtämisessä. (Blank 2007, 61-62)
Omassa prosessissani ei ole suoranaisesti Blankin ehdottamaa ongelman esittely askelta. Pitämäni ideariihi numero yksi oli rakennettu siten, että halusin saada vahvistusta omille käsityksilleni siitä, mihin tämän hetkisissä palveluissa ollaan tyytyväisiä tai
tyytymättömiä. Myös ideariihi kakkosen anti voisi mennä tämän otsakkeen alle.
Syvällisen asiakasymmärryksen muodostamiseksi (In Depth Customer Understanding)
on yrittäjän myös tarkistettava tekemänsä hypoteesit siitä miten asiakas todellisuudessa
viettää päivänsä. Tämä käsittää rahan käyttöön ja työskentelytapoihin liittyvät rutiinit.
On päästävä käsiksi asiakkaan sielun elämään ja varmistuttava siitä, että asiakas on
valmis maksamaan tuotteestasi. Lisäksi on ymmärrettävä toimiala, johon tuotetta/palvelua ollaan rakentamassa. Tavoite on, että tiedustelukierroksen päätteeksi voi-
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daan korvata hypoteesit asiakkaista, heidän ongelmistaan ja toimintatavoistaan todellisilla faktoilla. (Blank 2007, 63-64)

Ymmärtääkseni paremmin laihduttajia ja olemassa olevien Internet-palveluiden käyttäjäkokemuksia teetän sähköisen kyselyn, joka leviää sähköpostitse sekä Facebookissa.
Kyselyssä selvitän ovatko ihmiset käyttäneet Internet-painonpudotuspalveluita, mitä
niistä ovat käyttäneet ja mitä mieltä ovat olleet niistä. Vähemmistö vastaajista on käyttänyt palveluita ja pieni enemmistö heistä käyttäisi palveluista uudestaan. Vastaajista
ne, jotka palveluita eivät ole käyttäneet kokivat palvelut tarpeettomiksi itselleen. Ymmärtääkseni asiakkaiden tarpeita enemmän kysyin heidän hulluimpia toiveita Internetpainonhallintapalveluksi: ”Millaisia ominaisuuksia/toimintoja unelmiesi painonhallinta/painonpudotus-nettipalvelussa pitäisi olla, että käyttäisit sitä? Mainitse "hulluimmatkin" toiveesi. Vastauslistalla toistuvat NewMe:n kaltaiset ominaisuudet: nähdä itsensä
tulevaisuudessa, helppo, yksinkertainen, kannustava, antaa valmiita ostolistoja ja ruokailuesimerkkejä.

4.4.1 Tuotekonseptihypoteesin testaaminen ja määritteleminen
Aivan kuten asiakasongelmahypoteeseja testattiin asiakastarpeen ymmärtämisen kirkastamiseksi, nyt on aika testata tuotekonseptihypoteesia (Test and Qualify the Product
Concept (The ”Product” Hypothesis)). Tuotekonseptin kirkastamiseksi keskustelu asiakkaiden pitäisi käydä kanssa kiivaana. (Blank 2007, 65)
Tässä vaiheessa pitäisi olla kertynyt realistisempi käsitys asiakkaista ja heidän ongelmistaan (First Reality Check). Saaduista tiedoista kootaan esitys, josta selviää miten
asiakas viettää päivänsä sekä kuluttaa rahansa. Saatuja faktoja verrataan kirjattuihin hypoteeseihin. Tärkeintä on hahmottaa, onko asiakkaan arki ja haasteet osattu määrittää
riittävän syvällisellä tasolla ja oikein. (Blank 2007, 66)
Todellinen realiteettitarkistuspiste on, kun tarkentuneita asiakkaiden tarpeita verrataan
tehtyihin tuotehypoteeseihin. Kohtaavatko tuoteominaisuudet hyvin, kohtalaisesti vai ei
ollenkaan? Blankin (2007, 65-67) mallissa, tuotekehitys on jo aloitettu hypoteesien pohjalta. Hän korostaa, että tiimi ei saisi tehdä hätiköityjä päätöksiä tuoteominaisuuksien
muuttamisesta ennen kuin voidaan olla erittäin varmoja siitä, ettei tuote ei vastaa tarvetta. Mietin, että pohjautuukohan Blankin näkemys jo tehdyn työn hukkaan haihtumi-
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seen? Hän kannustaa enemminkin etsimään tuotteelle uusia markkinoita: mille markkinoille tuote sopisi sellaisenaan? Blank (2007) painottaa, että vain ja ainoastaan, jos tuotteelle ei löydy mitään markkinoita, vaihdetaan ominaisuusmääritelmiä. Itse olen tästä
näkemyksestä toista mieltä. Olisin itse kiinnostuneempi tekemään asiakasetsimistyön
ensin ja vasta sitten aloittamaan ”koodaamisen”. Itse keskityin ensin pelkästään löytämään asiakkaat ja mahdolliset yhteistyökumppanit idealleni. Samalla kun tuotekonseptin ominaisuuksia mietitään, on syytä pitää mielessä minimiominaisuusmäärä ensimmäistä lanseerausta varten, eikä alkaa paisutella listaa jokaisen asiakkaan toiveen mukaan. (Blank 2007, 67)
Ideariihi kakkosessa paljastan tuotekonseptini. Ideariihessä on vain kaksi osallistujaa,
joista toinen on osallistunut myös ensimmäiseen ryhmätyöskentelyyn. Aloitamme
ideoimalla millaisia ominaisuuksia olisi ideaalissa painonhallintapalvelussa. Ideoissa
korostuvat visuaalisuus, helppous, ravitsemukseen liittyvä neuvonta, ohjeistus tai esimerkit.
Ideariihen toisessa osiossa paljastan NewMe-konseptin. Esittelen konseptin sivulla 25
olevan piirretyn kuvan 1 avulla. Kuva edustaa raakaehdotusta siitä, miltä NewMepalvelun etusivu voisi näyttää. Kuva on piirretty puhtaaksi tekemäni luonnoksen pohjalta.
Avaan kohta kohdalta ideariihen osallistujille NewMe:n toimintoja kuvan avulla. Kerron, että viestien laittaminen keskustelufoorumiin maksaa 0,01euroa. Tulevaisuuden
minä ehdottaa päivittäin ruokailuja, näet itsesi nyt ja tulevaisuudessa. Suurimpana kritiikkinä konseptia kohtaan nousee näkemys palautteen puutteesta. Ideariihen osallistujat
miettivät, osaako omaa syömistään peilata riittävän hyvin NewMe:n antamiin esimerkkeihin. Osallistujien viesti on selkeä: palautetta pitäisi saada. Keskustelufoorumin keskusteluihin osallistumisesta eivät ideariiheen osallistujat ole valmiita maksamaan. Palvelusta kokonaisuudessa kylläkin, jos se todella toisi lisäarvoa. Esittelemäni pohjalta ei
osallistujille synny tunnetta lisäarvosta.
Maksulliset kommentoinnit herättävät erityistä keskustelua ryhmässä. Kukaan ei näe,
että joku maksaisi siitä, että saa jakaa haluamaansa viestiä muille. Kokemuksen taustalla
on ajatus siitä, että mm. Facebook tarjoaa kyseisen palvelun ilmaiseksi. Itse näen asian
eri tavalla. Minusta tässä on tulevaisuutta. Olenkin erityisen innoissani, kun 2012 tou-
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kokuun alussa eri medioissa leviää uutinen Facebookin testauksista. Facebook testaa
toimisivatko maksulliset viestit, jos sitä vastaan saisi parempaa näkyvyyttä palvelussa.
Myös Facebook siis haluaa rahastaa ihmisten välisellä kommunikaatiolla. Uutinen ei
minua ihmetytä – päinvastoin. (www.hs.fi 15.5.2012)
Tuote-esittelyn (”Product Presentation”) tavoite on testata asiakkailla päivitettyyn tuotekonseptia. Esityksen onnistumiseksi määritellään viisi tuotteen/palvelun tärkeintä
ominaisuutta. Esityksen selkeyttämiseksi käytetään tarinoita havainnollistamaan tuotekokemusta: päivä ennen ja jälkeen tuotteen. Vierailujen aikana ei olla myymässä tuotettasi vaan selvittämässä onko se myytävissä. (Blank 2007, 67) Itse käytän tuoteesittelytapaamisissani puhtaaksi piirrettyä NewMe-palvelukonseptin kuvaa (kuva 1 s.
25). Sen pohjalta avaan, tarinoiden ja ominaisuuksien kera, konseptin perusideaa.
On tulkintakysymys voidaanko listata useiden asiantuntijoiden kanssa käymäni idean
esittelytilanteet tuote-esittelyn vai ensimmäisen realiteettitarkistuksen alle. Molemmissa
oli kuitenkin tarkoitus saada palautetta idealleni eri sidosryhmiltä. TULI-hankkeen osalta yhteyshenkilöni on Markku Oikarainen. Hän lähettää minut sparraamaan ideaani
Klaus Afursinin juttusille. Lehikoiseen otan yhteyttä, sillä etsin idealleni toteuttajayritystä ja mahdollisesti osakaspohjaisella mallilla, mikäli ideani herättäisi riittävästi kiinnostusta. Larjon tapaan ystävän suosituksesta. Hän on koodaaja, joka voisi olla kiinnostunut osakkuudesta startupissa oikean idean tullessa kohdalle. Lappalaisen löydän monen soiton jälkeen Itä-Suomen yliopistolta. Hän on ravitsemusalan ammattilainen sekä
lihavuustutkija, jonka elämäntyö on hyvinvointiasiat ravitsemuksen näkökulmasta. Lavaksen tapaan entisen työkaverini suosituksesta. Lavas on sarjayrittäjä, jonka osaamiseen kuuluvat niin pienet kuin suuretkin sähköiset ratkaisut kuin kauppapaikatkin.
Yhteistä näiden henkilöiden kanssa käydyille keskusteluille NewMe-idean tiimoilta on
se, etteivät he näe riittävästi kaupallistamispotentiaalia konseptissa. Lisäksi Lavas painottaa, että suunnittelemani alustan rakentamiskustannukset ovat startup-tyyppiselle yritykselle turhan kalliit. Hän jää myös pohtimaan palvelun laaja-alaisuutta. Hänen mielestään NewMe yrittää ratkaista liian monta ongelmaa yhdellä iskulla. Lavas pyytää minua
heittämään tekemäni paperin roskakoriin ja antamaan tilaa uusille yksinkertaisimmille
ideoille.
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Maksullisista viesteistä saan myös negatiivista palautetta. Lavaksen, kuten monen
muunkin, mielestä idea maksullisista viesteistä ei ole tätä päivää. Itse yritän haastaa vastapuolella olevat näkemään sen tulevaisuutena. Vain Lappalainen lämpenee idealle nähden asiassa laadullisesti hyviä puolia: maksullinen viesti voisi vähentää turhia viestejä
foorumissa.
Blank painottaa: lisää asiakaspalautetta tarvitaan. Asiakastapaamiset voivat olla jo vanhoja tuttuja yrityksiä tai sitten uusia. Tärkeintä on saada reilu otanta kommentteja asiakkailta, noin viisikymmentä yritystä tai kuluttajatapaamista on Blankin mukaan suositeltava määrä (Yet More Customer Visits). Tapaamisten aikana haetaan reaktioita ongelman määrittelyyn, tuoteominaisuuksiin, hinnoitteluun, jakelukanavaan, ostopääkseen
liittyviin seikkoihin. Tässä kohtaa keskustelua pitäisi käydä jo sellaisten ihmisten kanssa, jotka oikeasti vastaava rahankäytöstä ja tekevät ostopäätökset. Tapaamiset potentiaalisten myyntikanava- ym. muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ovatko hypoteesit
niiden osalta asetettu realistisesti vai onko niissä parantamisen varaa? (Blank 2007, 6870)
Tuoreet uutiset asiakkailta takataskussa on aika seuraavalla realiteettitarkistuspisteelle:
onko käsissä valmis tuote valmiille asiakasryhmälle? Yleensä vaihtoehtoja tässä vaiheessa on neljä. 1. Asiakkaat rakastavat tuotetta sellaisenaan. 2. Asiakkaat pitävät tuotteesta, mutta haluavat lisäominaisuuksia. 3. Asiakkaat ymmärtävät tuotteet, mutta vasta
perinpohjaisen esitelmöinnin päätteeksi. 4. Asiakkaat eivät näe tarvetta palvelulle.
(Blank 2007, 70-71)
Koska startupeilla on kiire lanseerata tuotteensa mahdollisimman pian, ja saada aikaiseksi rahavirtaa aloituksesta alkaen, on löydettävä balanssi asiakkailta saadun palautteen
ja käynnissä olevan kehitystyön kanssa. (Blank 2007, 71) Tässä kohtaa olen samaa
mieltä kuin jo ensimmäisen realiteettitarkistuspisteen kohdalla. Oikeasti pieni startup
pystyisi hyödyntämään resurssinsa ketterämmin, kun se kohdistaisi tekemisensä yhteen
vaiheeseen kerrallaan, esimerkiksi ottamaan selvää asiakkaiden tarpeista ja ongelmista
ennen kuin tuotekehitys on käynnissä.
En tapaa enempää asiakkaita. Seuraava palautteen paikka on, kun NewMe-ideani ja
alustava liiketoimintasuunnitelmani menevät PowerPoint-esityksellä TULI-hankeraadin
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arvosteltavaksi. Haen heiltä rahoitusta ideani toteuttamiselle. Palaute on negatiivinen.
Raati ei pääse kiinni ideastani eikä myöskään ansaintalogiikasta.
Blank muistuttaa, että matkan varrella hankitut kontakti on hyvä säilyttää. Hän painottaa, että asiakkaidenetsimisprosessin aikana on hyvä verkostoitua sellaisten alan edelläkävijähenkisten asiakkaiden ja henkilöiden kanssa, jotka voivat olla hyödyksi neuvonantajina yritykselle. (1st Advisory Board) (Blank 2007, 72) Itse olen verkostoinut matkanvarrella tulevaisuuden neuvonantajapotentiaalien kanssa, mutta mitään ei ole vielä
lyöty lukkoon.

4.5 Neljäs vaihe: varmistuminen määritelmistä ja löydöksistä
Takana on tässä vaiheessa kaksi realiteettitarkistuspistettä. Tiedossa pitäisi olla näkemys asiakas- ja tuotehypoteesien oikeellisuudesta tai epävireisyydestä. Sijoittajat kiinnostuvat yleensä yrityksistä vasta kun nämä tosiasiat alkavat olla balanssissa. Kehittäjän
on syytä olla varmistunut siitä, että hän on ymmärtänyt oikein asiakkaan ongelman. Ongelman ratkaisemiseksi kehitetty tai kehitteillä olevan tuotteen/palvelun pitäisi vastata
asiakkaan toiveita. Lisäksi näiden kahden yhtälö pitäisi tuottaa yritykselle liikevaihtoa
ja kannattavaa kasvua. Varmistuksen (Verify Problem, Product and Business Model)
pohjalta tehdään päätös edetäänkö kehitystyössä vai haudataanko projekti. (Blank 2007,
72-73) Web- tai mobiilipalvelun kehittäjän saamien palauteiden määrä pitäisi ylittää
fyysisen tuotteiden kehittäjän. Saatujen palautteiden pohjalta myös uusien toimintojen
pitäisi tulla testatuiksi. (Blank & Dorf 2012, 259)
Saadakseen vihreää valoa kehitysjatkolle, pitää pystyä rehellisesti vastaamaan Blankin
(2007, 73) esittämään kysymykseen:” Oletko luottavainen, että olet osannut täsmentää
asiakkaan ongelman, jonka ratkaisemisesta he ovat valmiit maksamaan?” Vain myönteinen vastaus saa jatkoa.
En ole saanut mielestäni riittävästi positiivista palautetta NewMe-ideani toteuttamiselle
miltään kohderyhmältä. Positiivista on, että ongelman olemassa olo on matkalla varmistunut. Painonhallintaan kaivataan jatkuvasti uusia ”parempia” työkaluja. Osa saamistani
palautteista tukee ideoitani, kun vastaavasti osa palautteista tyrmää konseptin. Erityisesti NewMe:n liiketoimintamalli on saanut osakseen kyseenalaistavia kysymyksiä. Joko
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ideani on niin tulevaisuudesta, että muut eivät näe sitä tai sitten he ovat oikeassa. Konseptia pitää vielä testata.
Blank korostaa, että vaikka työtä on tähän pisteeseen tultua tehty paljon, ei se välttämättä tarkoita alkua eikä loppua. Työt jatkuvat kävi niin tai näin. Tarvittaessa asiakkaanlöytämisprosessi täytyy toistaa useita kertoja, ennen kuin oikea lähestymiskulma löytyy.
Jotta nyt hankittujen tietojen pohjalta voidaan tehdä päätös edetäänkö vai poistutaanko
(Iterate or Exit), pitää olla selkeä käsitys tärkeimmistä asioista, joita Blank (2007, 75)
tenttaa seuraavasti: ”olemmeko löytäneet ongelman, jonka asiakas haluaa ratkaistavan?
Vastaako tuotteemme/palvelumme tähän tarpeeseen? Jos näin on, onko meillä tuottava
liiketoimintasuunnitelma?” Jos kaikki näyttää hyvältä, jo kerätyt tiedot tulevat hyvään
käyttöön prosessin seuraavassa vaiheessa – asiakkaan kehittäminen.
Päätän poistua. Saamani palaute on suurimmalta osin negatiivista. En koe, että näillä resursseilla kannattaisi jatkaa idean eteenpäin viemistä. Olen yhä sitä mieltä, että uusille
painonhallintapalveluille on kysyntää. Jään rauhassa miettimään mikä voisi kevyempi,
ketterämpi konsepti, joka saisi positiivisemman palautteen kohderyhmässä.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET
5.1 Ideaa pitää pommittaa
Ideasta innovaatioksi -matka startup-yrittäjälle on pitkä ja kivinen tie. On oltava merkillisen motivoinut viemään eteenpäin omaa ideaansa ilman tiimiä, riittävää osaamista ja
verkostoja. Ideasta innovaatioksi -projekti on ollut minun henkilökohtainen projektini,
jota olen hyvin itsenäisesti vienyt eteenpäin. Olisi toivottavaa, jokaiselle aloittelevalle
yrittäjälle, varsinkin sellaiselle, joka rakentaa jotain oikeasti uutta, olla liittoutunut muutaman henkilön kanssa. Yksin on raskasta tehdä ”oikeita” päätöksiä, keksiä uutta, sparrailla ja katsoa asioita laaja-alaisesti. Niin, ellei ole ”Steve Jobs -reincarnation”. Vaikkakin minun on vaikea uskoa, että kaikki Steven ”keksinnöt” olisivat pulpahtaneet täysin ilman vaikutteita ympärillä olevista ihmisistä, asioista ja ideoista. Kaikki me tarvitsemme vaikutteita, palautetta, keskustelua ja rohkeaa haastamista jo olemassa olevasta
luodaksemme jotain uutta. Toisilla on kysy uskoa villeimpiinkin ehdotuksiin enemmän
kuin toisilla. Ehkä tämä kyky erottaa ideasta innovaatioksi -pelle pelottomat toisistaan?
Innovaatioaktivistina tunnettu Åbo Akademin professori Alf Rehnin Facebook-päivitys
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päivältä 6.5.12 vahvistaa näkemystäni: ”Creativity is not ”having ideas”. Everyone has
ideas. #Creativity is not killing them.”
Jos verrataan tarjolla olevia työkaluja innovaation kehittämiseen, voisin sanoa, ettei ole
yhtä oikeaa mallia viedä omaa kehittämisprosessiaan maaliin. Voi olla, että olen siinä
mielessä onnekas, että olen tehnyt matkaani yksin, että minun on ollut pakko kysyä
säännöllisesti palautetta projektin ulkopuolisilta henkilöiltä varmistaakseni olenko menossa oikeaan suuntaan. Normaalisti tämä sparraus tapahtuisi pääsääntöisesti organisaation sisällä. Olen vahvasti sitä mieltä, että organisaation sisällä ei koskaan ole tuoreinta
tai kirkkainta asiakasnäkemystä. Vaikka asiakkailla teetettäisiin kyselyitä sekä haastatteluja, esimerkiksi ulkopuolisten firmojen toimesta, ei tieto ole enää yhtä tuoretta ja
täsmällistä kuin yrityksen henkilökunnan itse tehdyt tiedustellut asiakkaidensa toiveista
ja tarpeista. Samalla olen myös sitä mieltä, ettei asiakas aina osaa sanoa mikä olisi oikea
ratkaisu hänen ongelmaansa, eikä minusta tämän tyyppinen tietojenkerääminen sitä tavoittelekaan. Asiakkaalta saadut tiedot auttavat organisaatiota/yritystä/henkilöä hahmottamaan asiakkaan arjen haasteet paremmin. Saadut tiedot ruokkivat luovuutta, joiden
pohjalta ongelmiin lähdetään kehittämään ratkaisuja. Ratkaisuideoita on toivottavaa testata asiakkaalla niin pian kuin mahdollista. Testaaminen auttaa kehityksen painopisteiden oikeiden suhteiden hahmottamisen. Tämän takia Eric Ries (2011) puhuu The Lean
Startup -kirjassaan minimun viable productin rakentamista (MVP). Samalla hän kannustaa kehittäjää prosessin ”build – messure – learn” jatkuvaan toistamiseen kunnes oikea
sävel on löytynyt.
Stephen Vargon (26.4.2012) Service Dominant Logic -luennon pohjalta on hyvä muistaa, että innovointi on myös markkinoiden luomista. Me luomme markkinoita. Ennen
autoja ei ollut automarkkinoita. Ennen iPodia ei ollut iPod-markkinoita. Jollakin oli
unelma tuotteesta, rakensi sen ja perusti sen ympärille organisaation. Minusta tätä samaa asiaa voidaan katsoa juuri edellä mainittujen teemojen pohjalta. Asiakkaat eivät aina osaa sanoa mikä olisi ratkaisu heidän ongelmiinsa, mutta heidän määrittelemät haasteet ruokkivat palvelukehittäjää miettimään ”out side of the box” – miten tämän voisi
tehdä vielä paremmin. Palveluiden tuottajan on hyvä pitää mielessä Vargon (2004) perusoppi: ”The customer is always the co-creator of value.” Minusta tätäkin oppia voidaan katsoa kahdesta näkökulmasta. Ensinäkin asiakas auttaa luomaan uuden tuotteen
tai palvelukonseptin kertomalla ongelmistaan, antamalla palautetta eli käymällä dialogia
tuottajan kanssa. Toisaalta, kun tuote tai palvelu on valmis, ei tuote/palvelu itsessään

54
tuota arvoa asiakkaalle vaan palvelutilanteessa tuotteen tai palvelun kanssa yhdessä syntynyt uusi arvo. Ei pelkästään iPhone tuo arvoa, vaan asiakkaan itse räätälöimä käyttäjäkokemus iPhonen avulla. Ei pelkästään NewMe-palvelu sellaisenaan tuo arvoa käyttäjälle, vaan käyttäjän ”yhteistyö” palvelun kanssa synnyttää arvoa käyttäjälle.
Muotoilukeskus Muovan luennolta Serve-vuosiseminaarissa (Tekes 26.4.2012) jäi mieleeni sivun kuvio 10. Tässä yhdistyvät minusta Vargon yhdessä luomisen -viestin pääkohdat kuin omat kokemukseni ja oppini niin kirjoista kuin kohtaamisista asiakkaiden
kanssa kuten myös palvelualan seminaareista.

Kuvio 10 Qualitative methods in Service Design - Identifying customer value through
social media. (Lammi et al. 2012).
Yhdessä luominen vaatii aktiivisen lähestymisen sekä asiakkaan että tuottajan puolelta.
Molempien osapuolien kohtaamisessa syntyy ja luodaan uutta arvoa kokemusten ja tarpeiden kautta. Tuottaja hyödyntää omaa osaamistaan ja tulevaisuuden visioitaan. Asiakas antaa omien kokemuksien kautta syntyneet havainnot ja odotukset kehittäjän käytettäväksi. Kun nämä kaksi osapuolta kohtaavat avoimessa dialogissa, syntyy uutta arvoa.

5.2 Innovaatio vaatii laaja-alaista otetta
Olen pohtinut innovaatio-teemaa startupien näkökulmasta. Startup-yrittäjyys on uuden
luomista tai olemassa olevan konseptoimista asiakkaalle helposti ymmärrettävämpään
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sekä myytävämpään pakettiin. Startup-yrittäjille tarkoitetulla PIB-innovaatioleirillä
Hauholla mietittiin juuri näitä samoja teemoja: paino tuoteominaisuuksista on saatava
hyötyihin. Asiakas ei osta ominaisuuksia vaan hyötyjä itselleen aivan kuten näemme
kuviosta 10. Hyödyt voivat olla aina taloudellisista hyödyistä emotionaalisiin hyötyihin.
Kehittäjän suurin haaste on vastata kysymyksiin: mitä? kenelle? miksi? miten? Mitä arvoa oikeasti tuotan asiakkaalleni? Ketkä ovat asiakkaitani? Miksi asiakas ostaisi tuotteeni? Miten lisäarvoa luodaan?
Startup-yrittäminen/innovointi eli uuden luominen on kokonaisvaltainen markkinoinnin
paketti. Sen ammattimaisia käytännön osaajia on oikeasti harvassa enkä ihmettele yhtään miksi. Innovaatiot vaativat laaja-alaista osaamista sekä herkkää pelisilmää ymmärtää niin tuottajaa kuin asiakasta. Harvoin on tarjolla yhtä oikeaa vastausta ”mihinkään”,
siksi esimerkiksi testaaminen on yksi tärkeimmistä kehittäjän työkaluista.
Polku ideasta innovaatioksi ei koskaan ole yksiselitteinen. Jos jotain olen oppinut matkani aikana, niin sen, että mieli on viritettävä tietylle taajuudelle, jossa on aktiivisesti
palloteltava vaihtoehtoja - eri ratkaisuja, ongelmia ja näkökulmia. Jos omaa aihealuettaan ei ole valinnut, ei voi myöskään syvällisesti tutustua, miettiä, haastaa tai benchmarkata kenttää. On sukellettava syvälle nähdäkseen mitkä ovat ne ongelmat, joihin on
etsimässä ratkaisua – uutta tarjottavaa. Siinä mielessä täytyy myöntää, että McKinsey &
Companyn (2000) ajatukset alakohtaisesta kokemuksesta pitävät paikkaansa. Samalla
asiantuntijuus on osattava valjastaa uusille taajuuksille sinisten merien löytämiseksi.
Saatujen palautteiden pohjalta jouduin hylkäämään NewMe-ideani kehittämisen. Tunteet olivat ristiriitaiset, sillä osa saaduista palautteista puhui uuden konseptin puolesta,
toiset taas olivat vahvasti sitä vastaan. Kuten ideat yleensä ne kehittyvät ajansaatossa.
Niin minullekin kävi. Noin kuukausi sen jälkeen kun olin haudannut NewMe-konseptin,
syntyi uusi idea. Laitoin saamastani ideasta heti viestiä eräälle minua jo NewMe:n kanssa sparranneelle henkilölle. Kysyin, että olisiko tässä konseptissa hänestä liikeideaa?
Tällä kertaa vastaus oli myöntävä. Uusi ideani oli hänestä selkeämmin rajattu niin konseptiltaan kuin alustaltaan.
Tein lisää kilpailu- sekä markkinatutkimusta uuden ideani tiimoilta, kehittelin uuden
liiketoimintasuunnitelman sekä tällä kertaa myös html-proton ja laitoin paketin TULIraadin arvioitavaksi rahoitushakemuksen kera. Raadilta saamani palaute oli myönteinen.
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Sain toivomani tuotekehitysrahoituksen. Pääsimme aloittamaan työt kehittäjäporukan
kanssa saman tien. Onneksi hyvät kontaktit olivat jo entuudestaan valmiina. Työn aloittaminen oli huomattavasti helpompaa. Tavoitteena on päästä lanseeraamaan mobiiliapplikaationi vielä tämän vuoden puolella.

5.3 Innovaatiokukkanen
Työkaluksi hänelle tai niille, jotka suuntaavat kohti uusia ideoita antaisin piirtämäni innovaatiokukkas-mallin (kuvio 11). Aivan kuten leikki, jossa revitään kukan terälehtiä
pois kukan ydinosasta kysymällä samalla ”rakastaa – ei rakasta”, on ideankin matka innovaatioksi jatkuvaa haastamista, olemassa olevan kyseenalaistamista ja jopa hieman
sattumaa. Toisin kuin kukasta poisrevityt terälehdet innovaatiokukkasen lehdet pyörivät
aktiivisesti idean ympärillä.

Kuvio 11 Innovaatiokukkanen (Mia Lappalainen, 2012)
Kukan ydin eli idea on kaiken alku. Sen ympärillä on seitsemän teemaa, joita peilataan
ideaan. Mitkään kukkasen osat eivät ole stabiileja, vaan ne elävät prosessin edetessä.
Ensimmäinen tärkeä kysymys on miksi. Miksi idea on hyvä? Miksi sinä viet ideaa
eteenpäin? Miksi sitä ollaan kehittämässä? Mikä motivoi kehittämään ideaa eteenpäin?
Tehdäänkö sitä rahasta vai rakkaudesta? Tehdäänkö kehitystä asiakkaille vai itselle?
Miksi-kysymys on tärkeä, sillä idean tie innovaatioksi on pitkä. Jos motivaatio ei ole vi-
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rittäytynyt oikeista lähtökohdista, on todennäköisempää, että ensimmäisten vastoinkäymisten kohdalla matka katkeaa.
Seuraava kysymys on miten, kuka tai ketkä. Miten idea on tarkoitus toteuttaa? Onko
tiimissä useampiakin tekijöitä? Onko projekti kaikille yhtä tärkeä? Mitä osaamista olisi
hyvä saada tiimiin lisää? Tarvitaanko ulkopuolisia asiantuntijoita tai alihankkijoita?
Näitä kysymyksiä on hyvä miettiä jo alkuvaiheessa, sillä on varmaa, ettei kaikkea
osaamista löydy omasta takaa, mutta oikeat kontaktit olisi syytä olla olemassa hyvissä
ajoin. Lisäksi tämä on myös resurssi-kysymys: tiimi on aina enemmän kuin henkilö.
Miltä tuntuu -kysymys. Itselleni tämän kysymyksen merkitys avautui rankan verkostoitumis- ja palautteenhankinta syksyn jälkeen. On suotavaa tiedostaa, että idean matka innovaatioksi ei ole pelkästään kepeää ja ilosta nuoralla tanssimista vaan jatkuvaa haasteiden ratkaisemista. On varmaa, että kehittäjä kokee stressiä, kiirettä ja paineita. Tämän
lisäksi, saatu palaute ei aina ole positiivista. On varauduttava rankkoihinkin aikoihin.
Siksi vastaaminen rehellisesti miksi-kysymykseen auttaa pysymään vahvana silloinkin
kun vastoinkäymiset iskevät vasten kasvoja.
Liikeidea: miten tehdään rahaa? Voisi ajatella, että tämä on itsestään selvä kysymys kuten vastauksen löytäminen siihen. Olen kuitenkin sitä mieltä, että juuri Internetin ja mobiilialustan tarjoamat ”rajattomat” asiakasmäärien mahdollisuudet hämäävät kehittäjiä
lähtemään liikkeelle joskus jopa liian optimistisilla suunnitelmilla. Näin kävi minullekin. Aina ei ole mahdollista testata liikeidean toimivuutta ennakkoon, mutta onneksi
sähköisten palveluiden protojen rakentaminen mahdollistaa kokeilemaan ilman liian
suuria investointeja. Erityisesti silloin, kun kehittämisosaaminen löytyy tiimin sisältä,
voidaan testailla eri ansaintavaihtoehtoja suhteellisen riskittömästi. Myös asiakkaidenhankinta tapa pitää olla tiedossa. Mistä ja miten saavutamme suuret käyttäjämäärämme?
Testaus. Kaikkia idean elementtejä pitää testata koko ajan. Niitä on testattava loppukäyttäjillä, rahoittajilla, tutuilla, yhteistyökumppaneilla, alihankkijoilla. Liikaa on mielestäni vaikea testata. Yleisin ongelma on, että testaukset ovat liian vähäisiä tai luullaan,
ettei ilman protoa tai valmista tuotetta voi testata. On hyvä muistaa, että testausta voi
tehdä ideatasolla, apuvälineillä, ideariihissä, kilpailijoita analysoimalla, kyselyitä teettämällä, haastattelemalla. Jos tuntuu, ettei itseltä löydy riittävästi ideoita erilaisiin testausmenetelmiin voi niitä etsiä palvelumuotoilun kirjoista.

58
Mistä apua -kysymys on merkittävä. Kukaan ei osaa kaikkea ja jostain on löydettävä
myös henkilöitä testauksia varten. Avun saaminen on helppoa ja vaikeaa. Oikeanlaisen
avun saaminen voi olla vaikeaa. Suomessa on paljon erilaisia instansseja, jotka ovat erikoistuneet auttamaan vasta-aloittelevia yrittäjiä. Niistä pitää ottaa aktiivisesti selvää. Itse huomasin, että erityisesti testihenkilöiden saaminen on ollut vaikeampaa kuin ajattelin. Ihmiset ovat kiireisiä, miksi juuri minun asiani olisi heille tärkeä. Lisäksi on varauduttava siihen, että kaikki ihmiset eivät anna sinulle rehellistä palautetta vaan heillä
saattaa olla mahdollisesti ”oma lehmä ojassa” palautteensa tai avunantonsa kanssa.
Hyötyykö toinen osapuoli sinun ideasi jatkokehityksestä? Jos hyötyy, mieti tarkkaan
millaista painoarvoa voit antaa saamallasi palautteelle. Sama koskee rahoitusta. Jos olet
saamassa rahoituksen ideasi toteuttamiselle, voit olla varma, että useita tahoja kiinnostaa saada sinun ”ilmaiset” eurosi heidän yrityksensä liikevaihtoon.
Kehittäminen on vaikeaa ilman oikeaa osaamista ja varsinkin ilman rahaa. Mistä rahaa?
Edellinen kysymys piti sisällään laaja-alaisemmin avuntarpeen näkökulman. Mistä rahaa -kysymys kohdistuu puhtaasti miettimään taloudellisten lisävoimien hankkimista.
Suomessa on tahoja, jotka myöntävät rahoitusta uusille yrittäjille tai ideoille. Olen jopa
kuullut, että erään visuaalisen pelinkehittäjät saivat rahaa hankkeelleen joltain kulttuurialan rahastolta. Itselleni ei olisi tullut mieleen kääntyä kyseisen instanssin puoleen. On
siis hyvä miettiä laaja-alaisesti rahoitusvaihtoehtoja. Suomessa innovaatiopohjaisten
ideoiden rahoittamiseen on erikoistunut Tekes. Myös Ely-keskukset ympäri Suomen tekevät yhteistyötä aloittelevien yrittäjien kanssa. Rahaa anottaessa on tiedostettava myös
oman idean kulurakenne. Rahaa saa harvoin tai juuri koskaan oman palkkansa maksamiseen, mutta tuotekehityksen kuluihin kylläkin. Pääomasijoittajat ovat yksi mahdollisuus löytää sekä osaamista että rahoitusta kasvuyrityksien ideoille. Pääomasijoittajia
pääsee tapaamaan mm. startup-toimintaan erikoistuneiden tahojen kuten Aaltoes:n,
Startup Saunan tai Vigon kautta.

5.4 Loppusanat
Toteutuiko tavoitteeni kerätä asiantuntijuutta palveluiden kehittäjänä? Kysymykseen on
vaikea vastata. Ainakin omaan laajempaa näkemystä siitä miten asiakaslähtöistä palveluiden kehittämistä voidaan viedä eteenpäin. Lisäksi ymmärrykseni asiakaslähtöisen kehityksen tärkeydestä on kirkastunut entisestään. Toinen tavoitteistani oli löytää sähköis-
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ten kuluttajapalveluiden kehittämiseen tarkoitettuja työkaluja. En löytänyt näitä työkaluja siinä määrinkin kuin olisin toivonut, mutta Blankin ja Dorfin uusi kirja tarjosi ajanhermolla olevaa näkemystä aiheeseen. Oppini siltä saralta vahvistuvat varmasti jatkossa
kantapään kautta. Oma käynnissä oleva mobiiliapplikaatio-projektini haastaa minut aktiivisesti miettimään yhä uudestaan kaikkea jo oppimaani ja vielä enemmän. Merkityksellisenä pidän sitä, että motivaationi hyvinvointialalla vaikuttamiseen on kasvanut entisestään. Haluan auttaa ihmisiä voimaan paremmin, iloisemmin ja energisemmin.
Miltä sitten näyttää Suomen kasvuyrittäjyyden tulevaisuus? Tekniikka&Talous -lehden
(18.5.2012) tuore uutinen ei lupaa liikoja. Lehti uutisoi kasvuyrittäjyyden hiipumisesta
Suomessa. Tämä tieto vahvistaa niitä ristiriitaisia tunnelmia, joita olen projektinikin aikana seurannut median kautta saaduista uutisista ”startup-boomista”. Uusi tieto perustuu
työ- ja elinkeinoministeriön kasvuyrityskatsauksen tuloksiin. Samalla täytyy huomioida,
että selvitys tehtiin vuosina 2007-2010, jonka jälkeen ”startup-boomi” on vasta virallisesti herännyt. Merkittävää on tulosten myötä saadut näkemykset siitä, että kasvuyrittäjyys olisi vain tekniikka-alan yritysten yksinoikeus. Tosiasiassa valtaosa kasvuyrityksistä toimii palvelualalla, eivätkä ne investoi tutkimukseen taikka tuotekehitykseen. Vientitoimenpiteidenkin osalta heidän toimintansa on vaatimatonta. Tämän pohjalta voidaan
sanoa, että Leimolan (2009) painokkaat ajatukset palvelualojen merkityksestä kasvualana ovat siis (yhä) valideja.
Miettiessäni keväällä uutisoituja tutkimustuloksia nuorten yrittäjyysasenteista, toivoisin
opetussysteemiimme hieman uutta otetta. Mallia voisi ottaa vaikkapa startup-mantereelta USA:sta. Vaihto-oppilasvuoteni aikana 1992-1993 Olympiassa tuli minulle erittäin
selväksi, että heidän järjestelmänsä kannusti lukio-opiskelijoita jo kouluaikana monipuoliseen aktiiviseen toimintaan ja johtajuuteen – omien rajojensa testailuun. Minusta
tämän tyyppistä kannustusta kaivattaisiin myös Suomessa. On väärin olettaa, että nuorten asenteet muuttuvat dramaattisesti siinä vaiheessa kun he lähestyvät aikuisikää. Kuten DealDashin Wolfram osoittaa, ei menestys ja luovuus ole iästä riippuvaista. Tai jos
on, niin nuoresta sellaisesta. Onnistumisten ja epäonnistumisten opit on saatava hyvissä
ajoin.
Medici-ilmiö-kirjan kirjoittaja Frans Johansson (2005) kannustaa meitä astumaan välimaastoon. Alueelle, jossa eri tieteenalat, aiheet ja asiat törmäävät keskenään. Näissä
törmäystilanteissa syntyy eniten innovaatioita. Olen samaa mieltä. Tarvitsemme enem-
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män poikkitieteellistä yhteistyötä. Itsekin huomasin keskustellessani eri asiantuntijoiden
kanssa, että joskus vahva osaaminen voi myös jarruttaa ideointia. Oman alan raamit
tunnetaan niin hyvin, että ne rajoittavat uusien muotojen löytämistä. Toisen alan osaaja
voi taas nähdä saadussa tiedossa mahdollisuuden yhdistellä eri elementtejä uudella tavalla. Olenkin jo kirjoittanut ajatuksiani laaja-alaisen asiantuntijuuden heikkouksista ja
vahvuuksista innovoinnissa. Välimaasto-oppien mukaisesti näkisinkin, että innovoinnissa on tärkeää kerätä laaja-alaisesti tietoa, ideoita ja näkemyksiä useista eri lähteistä,
mutta samalla varoen jäämästä oman alakohtaisen osaamisensa vangiksi.
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LIITTEET
Sähköisesti toteutettu kysely Internetissä olevista painonhallinta palveluista
Olen (Mies) (Nainen)
Ikäni (18-28 vuotta) (29-38 vuotta) (39-48 vuotta) (49-58 vuotta) (59-68 vuotta)
Elämäntilanteeni (Perheellinen) (Yksineläjä)
Oletko koskaan käyttänyt painonhallintaan tai painonpudotukseen tarjolla olevia nettipalveluita? (Kyllä) (En)
Mitä palveluita olet käyttänyt? - Open-Ended Response
Mihin olit tyytyväinen? Mistä et pitänyt? - Open-Ended Response
Käyttäisitkö palvelua/palveluita uudestaan? (Kyllä) (En)
Miksi et ole käyttänyt painonhallintaan tai painonpudotukseen erikoistuneita nettipalveluita? - Open-Ended Response
Millaisia ominaisuuksia/toimintoja unelmiesi painonhallinta/painonpudotusnettipalvelussa pitäisi olla, että käyttäisit sitä? Mainitse "hulluimmatkin" toiveesi. Open-Ended Response
Mikä on sinusta vaikeinta painonhallinnassa? - Open-Ended Response
Miksi? - Open-Ended Response
Kumpi on sinusta haasteellisempaa
(Oppia syömään terveellisesti) (Liikkumaan oikein)
Miksi? - Open-Ended Response
Millaista tukea kaipaisit eniten painonhallintaprojektiisi? Millainen olisi täydellinen tuki? Mihin se kohdistuisi? - Open-Ended Response
Paljonko olet valmis maksamaan painonhallintaan liittyvästä nettipalvelusta? Kuukausitasolla. - Open-Ended Response
Mitä mieltä olet mainosbannereista nettipalveluissa?
(Minusta ok, varsinkin jos palvelu on ilmainen)
(Minä mielummin maksan hieman, että voin olla palvelussa rauhassa)
(En ole puolesta enkä vastaan)
Jos sinuun saa olla yhteydessä jatkokysymysten osalta, jätä tähän yhteystietosi (nimi,
puhelinnumero ja sähköposti).
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IDEARIIHI 1 AGENDA
Tausta:
Jokainen osallistuja on tutustunut jonkinlaiseen painonhallinta nettipalveluun esim. Kiloklubiin tai kalorilaskuri.
Tämän pohjalta tarkoitus alkaa miettiä kyseisten palveluiden hyviä ja huonoja puolia
sekä mahdollisesti ideoida uusia näkökulmia tämän tyyppiseen palvelukonseptiin. Tavoite haastaa jo olemassa olevien palvelukonseptien ”peruspilarit” tai palveluidea.
Ideariihen säännöt:
1. Älä arvioi tai tuomitse ideoita.
2. Kannusta villien ja liioiteltujen ideoiden keksimistä.
3. Määrä on tärkeämpää kuin laatu.
4. Kehitä muiden ideoita.
5. Jokainen osallistuja ja jokainen idea on yhtä arvokas.
Kaikkien pitää päästä sanomaan mielipiteensä.
Agenda:
Lämmittely
Lämmittelyvaiheessa pyritään vapautumaan turhista ennakkoluuloista ja mieltä rajoittavista tekijöistä. Puheenvuoroissa käytetään 3+ -tekniikkaa.
Ideakortit sanoista: painonhallinta, liikunta, ulkonäkö, ruokavalio, keskustelupalsta. Jokainen kirjoittaa kaikki ideat/assosiaatio, jotka tulevat mieleen sanasta, sitten annetaan
vierustoverilla ja ideoidaan vielä lisää. Kun kiertänyt kaikki vaihdetaan sanaa.
Kuusi ajatteluhattua -menetelmä.
Otetaan teemaksi Kiloklubi/kalorilaskuri tai vastaava palvelukonsepti. Mietitään kyseisen/kyseisten palveluiden hyviä ja huonoja puolia kuusi ajatteluhattua -menetelmän
avulla. Tehdään niin, että edetään yhdessä yksi hattu kerrallaan läpi eri hattu-teemojen.
Kirjataan esille nousseita teemoja/ajatuksia ylös.
Valkoinen hattu – Kiloklubi/Kalorilaskuri -palveluiden faktoja
Miksi käyttää?
Punainen hattu – palveluiden herättämiä tunteita
Musta hattu – kriittinen katselmus ko. Palveluihin
Keltainen hattu – palveluiden hyviä puolia
Vihreä hattu – tulevaisuuden palvelun ideointi, villit ideat
IDEARIIHI 2 AGENDA
Aluksi ideoimme mikä olisi ideaali painonpudotuspalvelu.
Sitten on NewMe-konseptin paljastus piirretyn kuvan avulla.
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