
Harjoitukset Liiketoimintamallit

Tulevaisuuden kilpailuetu. Liiketoimintamallin ytimenä on asiakkaille luotava arvo ja 

asiakaslupaus. Sen avulla voidaan hahmottaa ja kirkastaa ne keskeiset elementit, joiden avulla 

strategia ja suuret kehityslinjat voidaan toteuttaa käytännössä. Tarkistelemme sinun yritystäsi 
liiketoimintamallien eri kohtien kautta ymmärtääksemme parhaiten, millä keinoin 
erottautuminen ja kilpailuedun kasvattaminen tapahtuu käytännössä. On tärkeää katsoa 

yritystään syvemmin, jotta kokonaisuus hahmottuu. Näin on helpompaa ymmärtää, mitä kohtia 
kannattaa muuttaa, mihin panostaa, mitä lisätä ja mitä poistaa.  

Käytämme harjoituksien pohjalla kansainvälisesti hyväksi todettua Business Canvas –mallia, jonka 

olen räätälöinyt ja keventänyt  juuri pienille yrityksille muokattuna.    

Katsotaan ensin kokonaiskuvaa siitä, millaisia kohtia tähän sovellettuun liiketoimintamalli-

kanvakseen kuuluu, ennen kuin lähdemme purkamaan kohtia yksi kerrallaan.  
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Ensimmäisenä kohtana lähdemme liikkeelle asiakkaan ongelmasta. Tämä on yksi tärkeimmistä ja 

erityistä panostusta vaativista alueista, erityisesti pienyrittäjällä, kun lähdetään perustamaan

yritystä tai kehittämään uutta tuotetta. Asiakkaan ongelmalla tarkoitetaan konkreettisesti sitä, 

että meillä on kolme vaihtoehtoa, joko meidän tuotteemme tai palvelumme tulisi 1. ratkaista 

asiakkaan ongelman 2. kohdata asiakkaan todellinen tarve 3. synnyttää asiakkaalle uusi tarve tai 

osoittaa olemassa oleva ongelma.  

Jos me kehitämme tuotteita tai palveluita täysin omasta lähtökohdastamme, omista tarpeista 

käsin tai oletetuista asiakkaan tarpeista käsin, emme näe kokonaistilannetta. Näin hyvätkin ideat 

saattavat joutua roskakoriin loppujen lopuksi, mikäli ei ole varmistettu sitä, että asiakkaan oikea 

tarve, haaste tai halu on olemassa. Kaikki olettamat, mitä olemme tehneet tulisi testata ja 

varmistaa. Tähän kyseiseen aiheeseen sukellamme syvemmälle myöhemmin.  

Ensimmäinen kohta on siis asiakkaan ongelma. Kuvaa alla olevaan harjoitukseen kaikki ne 

asiakkaasi ongelmat, haasteet ja tarpeet, mihin liiketoimintasi perustuu. 
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Toisena kohtana on Ratkaisut. Ratkaisut ovat yksinkertaisesti niitä palveluita tai tuotteita, mikä on 

meidän ydintoimintaamme, mitä me tarjoamme asiakkaillemme ratkaistakseen heidän 

ongelmiaan, tai täyttääksemme heidän tarpeitaan. Kuten aiemmin mainitsin, meidän 

yrityksiemme tuotteiden ja palveluidemme lähtökohtana tulisi olla asiakkaan ongelma tai 

todellinen tarve.  

Kuvaa nyt alla olevaan harjoitukseen kaikki ne palvelut ja tuotteet, mitä yrityksesi tarjoaa. Pohdi 

niitä erityisesti tästä ratkaisunäkökulmasta ja merkitse ne tuotteet vaikka ympyröimällä, mitkä 

vastaavat ensimmäisessä harjoituksessa merkitsemiisi asiakkaan ongelmiin, haasteisiin ja 

tarpeisiin.  

Nämä ympyröimäsi tuotteet ovat kärkituotteitasi, kuten varmasti ymmärsitkin jo. Niiden pohjalta 

yrityksesi markkinoinnin olisi tehokasta kohdentaa. Siellä missä missä tarve ja ratkaisu kohtaavat, 

siellä on myös laajemmalle myynnille loistava mahdollisuus! 
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Kolmantena on kohtana on asiakaskohderyhmät. Puhun mielelläni tästä aihealueesta, koska se

on yksi käytännön muutoksiin ja tuloksiin vaikuttavimmista kohdista. Se tarkoittaa käytännössä

sitä, että valitsemalla kohdeasiakkaat mahdollisimman tarkkaan ja tutkimalla niitä 

mahdollisimman syvällisesti, saa myynti- ja markkinointitoimenpiteillä huomattavasti parempaa 

tulosta. 

Lähtökohtana tässä kohtaa on se, että olette edellisessä kohtaa jo pohtineet asiakkaan 

ongelmaa ainakin pintapuolisesti. Näin ollen siis kohderyhmä perustuu ryhmään, jossa 

ongelmien tai haasteiden kohtaamia asiakkaita on. Saatamme usein määrittää kohderyhmän 

liian laajalle, koska emme haluaisi rajata asiakkaita poiskaan ja tästä seurauksena 

markkinointimme ei toimi välttämättä kovin tehokkaasti. Se johtuu yhdestä syystä. Potentiaalinen 

asiakas ei tunnista itseään viestistä, mikä on kohdistettu laajalle yleisölle. Mitä tarkemmin 

määritetty kohderyhmä on ja mitä syvällisemmin me tunnemme kohdeasiakkaan ajatuksia, 

odotuksia, tilannetta, ja päivittäistä toimintaa, sen tarkemmin pystymme kohdistamaan 

markkinointiviestin. Tällöin asiakas ymmärtää helposti, että tämä viesti on tarkoitettu juuri 

minulle. Käymme tätä tarkemmin läpi vielä asiakaskohderyhmän moduulissa.

Nyt sinun tarkoituksenasi on merkitä, mitä nyt tällä hetkellä ajattelet kohderyhmästäsi.  Koska 

myöhemmässä moduulissa teemme paljon tarkemman asiakaskohderyhmäharjoitteen, niin voit 

tähän miettiä nyt karkeasti asiakaskohderyhmät, mutta kuitenkin niin, että alat jo pohtimaan 

tarkemmin kuin mitä olet aiemmin tehnyt.     
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Neljäntenä kohtana ovat arvolupaus ja kilpailuetu. Tämä kohta on ehkäpä yksi merkittävimmistä 

kohdista yrityspersonoinnissa ja samaan aikaan moni käyttää liian vähän aikaa juuri tähän 

kohtaan. Tässä kurssissa tämä on itseasiassa se ydin, mitä me haemme. Haluan kuitenkin tässä 

välivaiheessa herätellä jo suoraan sinua miettimään, että miten tilanne tällä hetkellä on ja onko 

toiminnassa jo nyt hiomattomia timantteja. 

Millaista lisäarvoa me tuotamme asiakkaillemme? Mitä arvolupaus tai kilpailuetu sitten tarkoittaa? 

Itseasiassa nyt olemme hyvin ytimessä, kun keskustellaan erottautumisesta kilpailukentässä. 

Arvolupaus on nimittäin juuri se syy, miksi asiakkaat valitsevat jonkun tietyn toimijan toisen 

sijasta. Joko kyseinen yritys ratkaisee juuri asiakkaan ongelman tai sitten se osuu juuri asiakkaan 

tarpeeseen, kuitenkin niin, että siinä pieni erilaisuuden tekijä, lisäarvo tai joku innovatiivinen 

elementti. Yhtenä mahdollisuutena on luoda "rahat takaisin, törkeä lupaus, kuten Jari 
Parantainen mainitsee.

Esimerkkinä voisi toimia vaikka työnohjaaja, joka myy valmennuksiaan. Työnohjaajia alkaa olla jo 

paljon, mutta mitä jos yksi heistä onkin juuri hetki sitten asunut Piilaaksossa, kaikkien 
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yritystrendien ytimessä ja tuonut sieltä maailman luokan tuulia viedyksi suomalaiseen

työyhteisöön. Eikö tämä lisäelementti kyseisellä työnohjaajalla olekin paljon kiinnostavampi kuin 

taas sellaisella tarjoajalla, joka ei tuo mitään lisäarvoa perustoiminnan lisäksi? 

Toinen esimerkkini isommassa kokoluokassa liittyy yhteen brasilialaiseen kenkämerkkiin. Heidän 

tuotteenaan on perus muovikenkä, joka ei ole jalassa mitenkään erityinen ja vastaavanlaisia 

kopioita löytyy maailmasta paljon. Kengät luovutetaan sinulle kuitenkin tietynlaisessa laatikossa

ja sen sisällä on vielä erikseen pussi. Laatikko ja pussi täytyy säilyttää, sillä jos niitä haluaa 

vaihdella muiden kenkien omistajien kanssa siihen varatussa portaalissa, laatikko ja pussi 

todistavat, että kyseessä ovat aidot kengät. He ovat siis onnistuneet luomaan kengästä 

tietynlaisen statuksen mittarin. Kaikki, jotka omistavat parin näitä kenkiä, kuuluvat erityiseen 

heimoon. Kyseessä on merkittävän kokoinen yritys Brasiliassa. Ihmisiä on ohjattu luomaan

heimoa ja näin ollen heimo ylläpitää itse sen aktiivisuutta. Se on viety jopa niin pitkälle, että 

heillä on omat tuoksunsa, mitä voi ostaa; on isoja tapahtumia ja heiltä voi jopa hankkia useiden

tuhansien timanttimuovikengät hääkengiksi. Eikö olekin itsestään selvää, että he erottuvat muista 

perustason muovikenkätoimijoista?

Kolmas esimerkkini liittyy vielä palveluun. Eräs suuhygienisti on tehnyt vastaanotostaan 

kylpylämäisen, vastaanotolle laitetaan jalkaan kylpytossut ja odotusaula on kuin upeassa 

kauneushoitolassa. Pelkopotilaalle siis unelmapaikka. Sellaisen hammashoidon yhteydessä, missä 

pitää odottaa aineiden vaikutusta ym. saa kaupan päälle purentalihasten hierontaa kasvoilla. 

Kumman itse valitsisit kliinisen, pelkistetyn hammashoitajan vastaanoton, vai todella

ammattitaitoisen hoitajan vastaanoton, jossa saat kaikkea edellä mainittua ja samaan hintaan 

vielä?  

Neljäs esimerkkini liittyy liiketoimintamallien muuttamiseen. Helsinkiläinen kahvila myy 

palveluitaan istumisajan hinnoitteluperusteella. Eli maksat siitä, kauanko istut, etkä vain siitä, mitä 

juot ja syöt. Näin ollen yrittäjä on uskaltanut ottaa rohkean lähestymistavan siihen, mitä 

perinteiset kahvilan pitäjät harmittelevat. Nimittäin jos asiakkaat ostavat kahvin ja istuvat 4h 

vieden samalla paikan joltakin muulta ostavalta asiakkaalta, kuinka kannattavana näet kahvilan 

liiketoiminnan? 

Tämä on nyt juuri sitä yrityspersonoinnin ydintä, mistä olemme koko kurssin tähän asti 

puhuneet. Arvolupaus voi olla sekä laadullista, eli asiakaskokemusta, muotoilua ym. tai sitten 

määrällistä, eli palvelun nopeuteen tai hintaan liittyvää. 

Meillä on erilaisia tapoja, millä arvolupausta voidaan tuottaa, eli voimme tuottaa jotain täysin 

uutta nykyiseen asiakastarjontaan tai voimme parantaa nykyistä, tai sitten voimme räätälöidä 
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asiakkaille täysin omanlaisia tuotteita tai palveluita. Nyt tässä verkkokurssissa haluamme löytää 

sen oikean tavan sinun oman potentiaalisi kautta, osui se sitten mihin näistä kategorioista 

tahansa.  Yksinkertaisesti sanottuna asiakkaan pitää nähdä selkeästi se arvo, minkä hän saa 

ostamalla sinun tuotteitasi tai palveluitasi.  

Arvolupaus on taas kilpailuedun yksi edellytys. Kilpailuedulla tarkoitetaan sellaista ominaisuutta 

yrityksessäsi, joista kilpailijasikin olisivat kateellisia. Mitä sellaista on sinun yrityksessäsi tai 

palveluissasi, joka jo nyt erottaa sinua muista, tai sellaista, mistä asiakkaat ovat kerta kerran 

jälkeen innoissaan? 

Täytä siis allaolevaan laatikkoon arvolupauksen kohdalle se, että miksi asiakkaat ostavat juuri 

sinun palveluitasi tai tuotteitasi. Minkä arvolupauksen pystyt jopa ylittämään asiakkaan kohdalla? 

Mikäli tämä kohta tuntuu vaikealta nyt, voit palata tähän kun olet käynyt koko kurssin, sillä tämä 

on juuri se asia, minkä haluan sinun kirkastavan omassa toiminnassasi. Kun olet löytänyt sen 

timantin, millä yrityksesi erottautuu, se on sinun arvolupauksesi ja tärkein kilpailuetusi.  

Täytä kilpailuetukohtaan sellainen asia, mikä on sinun yrityksellesi jotenkin ainulaatuinen 

verrattuna muihin. Mitä sellaista sinulla on, mitä muiden on hyvin vaikea kopioida tai saavuttaa? 
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Viidentenä kohtana kuviossa on yrityksesi tärkein tehtävä. Tällä kohdalla tarkoitan sellaista osaa 

yrityksesi toiminnassa, mikä on ehdottoman kriittinen, jotta yrityksesi toiminta mahdollistuu. 

Näitä voi olla useampikin kohta, mikäli mietitään kokonaisuutena sekä sisäistä prosessia, että 

ulkoista prosessia. Haluaisin nyt kuitenkin, että keskittyisit asiakasnäkökulmaan tässä kohtaa. Mikä 

on tärkein tehtävä yrityksessäsi, jotta asiakkaasi ovat riittävän tyytyväisiä, tai odotukset ovat 

ylitetty. Mainittakoon vielä, että mm. markkinointi on aina, joka päivä tärkeimpiä tehtäviäsi, mutta 

nyt tässä tehtävässä haluan, että mietit enemmän prosessimaisesti toimintaasi.  

Esimerkkien kautta mietittynä verkkokauppatoiminnassa voidaan tällaisena pitää sekä 

toimituksen nopeutta, mutta myös asiakaspalvelun nopeutta ja laatua. Paraskin tuotevalikoima 

voi menettää asiakaskuntansa verkkokaupassa, mikäli toimitukset ovat hitaita tai asiakaspalvelu ei 

ole riittävän tehokasta ja palvelualtista.  

Kun taas mietitään konsulttiyrityksen näkökulmasta, tärkein tehtävä on luoda asiakasprojektissa

tarpeeksi kuvaavat ja tarkat mittarit. Tämän lisäksi tärkein tehtävä on myös ymmärtää asiakkaan 

tarve riittävän syvällisesti, jotta tarjottava palvelu kohtaa asiakkaan tarpeen.  

Tästä näkökulmasta täytä jälleen laatikko nykytilanteen osalta. 
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Kuudennessa kohdassa keskitymme aiheeseen resurssit. Yrityksesi resursseja ovat taloudelliset 

resurssit, fyysiset resurssit, älylliset / osaamisen resurssit, henkilöresurssit. On tärkeää tunnistaa, 

mikä on resurssiesi tilanne tällä hetkellä, rehellinen arvio. Lisäksi kannattaa tunnistaa, mitkä 

resurssit ovat tärkeitä nykyisen tilanteen kannalta, mutta mutta myös tulevaisuuden tavoitteiden 

osalta. Mitä resurreja yrityksesi tarvitsee, että se voi hyvin ja kehittyy? 

Jos olet mikroyrittäjä, tässä kohtaa sinua voi naurattaa, sillä teet lähes kaiken itse, taloudellisia 

resursseja ei juuri ole, ja osaamista pidetään yllä kantapään kautta virheen ja erheen avulla. 

Nauraminen on toki hyvästä, mutta sen jälkeen kannattaa tarttua silti asiaan kiinni, sillä tämä aihe 

koskee sinua erityisen kriittisesti, mikäli olet pieni yrittäjä. Uskallan väittää, että suurin este 

pienyrityksien kasvussa on juuri se, että kaikki yritetään tehdä itse, pelätään kasvattaa resursseja 

ja näin ollen tyydytään siihen, mitä ehditään tekemään vuorokauden aikana. Mieti, jos pystyisit 

suurimman osan ajastasi tekemään juuri sitä, missä olet parhaimmillasi? Miten se vaikuttaisi 

yrityksesi hyvinvointiin? 

Eräs tilitoimistoyrittäjä kiteytti yrityksen taloudellisia resursseja hienosti. Hän sanoi, että yritystä ei 

voi johtaa kuin johtaisit henkilökohtaista talouttasi. Näinhän suuri osa yrittäjistä tekee. Hän jatkoi, 

että silloin kun yrityksellä menee hyvin, pitäisi mennä neuvottelemaan yrityslainaa, sillä kun 

huonot ajan kohtaavat, sitä lainaa ei välttämättä olekaan saatavilla enää. Moni pienistä yrittäjistä 

nimittäin pelkäävät, sillä takaraivossa kummitelee ajatus siitä, että yrityksenkin tulisi pyrkiä täysin 

riskittömään tilanteeseen, kuten henkilökohtaisessa taloudessa. Te, jotka olette pitkänlinjan 

yrittäjiä tiedätte tämän kohdan todeksi ja olette varmasti jo johtaneetkin yritystä sen mukaisesti.  

On ilahduttavaa huomata, että moni pieni yrittäjä käyttää jo harjoittelijoita ym. henkilöresurssien 

lisäämiseksi, mutta edelleen verkostojen ja ulkoistamisen voima on jäänyt liian pienelle 

huomiolle.  

Kun puhutaan taas hieman suuremmista keskisuurista yrityksistä resursseja on taas käytössä 

paljon laajemmalla skaalalla jo luonnostaan, mutta kuinka hyvin resurssit ovat hyödynnetty laaja-

alaisesti tai onko tunnistettu niitä tärkeimpiä resursseja ja sitä, miten niitä voidaan sekä käyttää, 

että suojella? Henkilöresurssien kohdalla voidaan esimerkiksi miettiä, että ketkä yrityksenne 

toimijoista ovat erityisen tärkeitä resursseja, ovatko ne asiakasrajapinta työskentelevät, huollon 

toimijat vai hallintotaso? 

Fyysisien resurssien tärkeys taas näkyy yrityksissä esimerkiksi tuotantotilojen ja varastojen 

tarpeessa. Yksinkertaisesti, mitkä fyysiset resurssit ovat tärkeitä, jotta arvolupaus asiakkaalle 

toteutuu? 
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Osaamisenresurssien näkökulmasta tullaan isompaan alueeseen kuin se ensinäkymältä 

vaikuttaisi. Jotta meidän osaamisresurssimme olisi riittävän hyvää ja sitä olisi tarpeeksi, meidän 

tulisi ymmärtää ne tulevaisuuden trendit, minne toimialamme on menossa. Osaamisen 

strateginen ajattelu on tärkeää myös pienyrittäjän näkökulmasta. Ajan puute on yksi suurimmista 

syistä, mitä asiakkaani ovat kertoneet osaamisen päivittämisen ja kehittämisen kohdalla. Mikä 

olisi kuitenkin sellainen tärkeä osaamisenresurssi, mitä yrityksesi todella tarvitsee toteuttaaksesi 

arvolupauksen asiakkaallesi? 

Täytä alla oleva laatikko kaikilla näillä osa-alueilla, mitkä näet yrityksessäsi tärkeinä. Mikäli alla 

oleva tila ei riitä, ota käyttöösi posted-laput ja kirjoittele niihin ja kiinnitä ne tulostettuun 

versioon. 
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Seuraavassa, seitsemännessä kohdassa ovat tärkeimmät partnerit ja yhteistyökumppanit. 

Kuten edellisessä kohtaa mainitsin resursseista puhuttaessa, me hyödynnämme vieläkin 

Suomessa liian vähän verkostoja ja kumppanuuksia ja niiden uusia muotoja, erityisesti pienet 

yritykset. Resurssit ovat pienissä yrityksissä todella rajoitetut, joten yhdistämällä verkostoja ja 

kumppanuuksia, voimme laajentaa samalla omia resurssejamme. Yrityksen resurssien 

laajentamisen ei tarvitse aina tarkoittaa henkilöstön palkkaamista, vaan se voi todellakin 

tapahtua yrittäjäverkostojen ja muiden yhteistyömuotojen avulla. Vaikkakin moni tekee 

yhteistyötä toisten yrittäjien kautta, kuinka monen yhteistyö on viety niin pitkälle, että asiakkaan 

näkökulmasta se näyttää siltä, että yrityksesi on suurempi kuin se todellisuudessa kirjaimellisesti 

olisikaan? Osaamisen näkökulmasta kumppanuudet ovat ehdottoman hyödyllisiä, sillä näin voit 

laajentaa myös omaa tarjontaasi.  

Viimeisimpänä kumppanuusmuotona ovat nousseet esille suosittelukumppanit. En kuitenkaan 

tarkoita perinteisessä mielessä sitä, että sovitaan toisen yrittäjän kanssa, että suosittelette 

toisianne. Vaan tarkoitan kumppanuutta, jossa te myytte toistenne tuotteita jopa niin, että se on 

ajastettua ja strategisesti suunniteltua. Näissä muodoissa usein nämä yhteistyökumppanit 

hyötyvät siitä, että he saavat sinulle asiakkaita, joka on sovittu erillisen sopimuksen avulla. monilla 

yrittäjillä voi olla jopa kymmeniä tällaisia kumppanuuksia olemassa, jotka lähettävät omille 

verkostoilleen valmiiksi muotoiltua myyntikirjettä. Näin ollen he hyötyvät siitä, mikäli se johtaa 

kauppoihin.  

Jo pitkään on puhuttu siitä, että opeta asiakkaasi myymään tuotteitasi, tässä on kyse 

samantyyppisestä asiasta, sillä asiakkaille voidaan luoda samantyyppisiä sopimuksia 

suosittelemisesta, joissa he myös hyötyvät siitä, mikäli kauppoja syntyy heidän suosittelunsa 

pohjalta. Blogaajat ovat yksi esimerkki tämäntyyppisestä suosittelutoiminnasta. Vaikkakin 

blogaajien myyntihenkistä suosittelua on jo kritisoitu laajemmin, heidän tekemän kirjoitukset 

tuotteista ja palveluista kuitenkin toimivat edelleen tehokkaasti! 

Toki emme voi unohtaa niitä perinteisiä yhteistyökumppanuuksia ja partnereita. On syytä 

miettiä, ketä yritykselläsi on tällä hetkellä näissä rooleissa ja ketkä heistä ovat kriittisen tärkeitä. 

Luettele alla olevaan tehtävään, sekä olemassa olevia perinteisiä, mutta määrittele myös uusia 

mahdollisia kumppanuuksia ja partnereita. Ympyröi tehtävässä erityisen tärkeät kumppanuuden 

ja taas uusiin mahdollisuuksiin määrittele, miten lähdet heitä hakemaan omiksi.  
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Kahdeksas kohta käsittelee yrityksesi kustannusrakennetta. Millaisista elementeistä yrityksesi 

kustannukset syntyvät ja onko niiden merkitys yrityksessä arvolupausta tärkeämpi?  

Yritykset yleensä jakautuvat kahteen näkökulmaan, kustannusjohtoiseen ja arvolähtöiseen, mutta 

suuri osa yrityksistä Suomessa on kuitenkin jossain näiden kahden välimaastossa.  

Kustannusjohtoisen yritykset pyrkivät minimoimaan kaikki kustannukset niin alas kuin vaan 

mahdollista, he puhuvat usein riittävästä laadun tasosta, riisutuista tuotteista tai palveluista, sekä 

ulkoistamisesta. Esimerkkinä voisi ottaa Easy Fit- kuntokeskusketjun tai vaikkapa Ryanair-

halpalentoyhtiön.  

Arvolähtöiset yritykset taas keskittyvät enemmän mahdollisimman parhaan laadun ja palvelun 

tuottamiseen ja kustannusjohtoinen ajattelu jää taustalle. Usein tällaiset yritykset tarjoavat 

luksuspalveluja ja eksklusiivista palvelua. Esimerkkeinä voisi olla vaikka luksus hotellit. 
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Täytä harjoitus nyt siitä näkökulmasta, että millainen kustannusrakenne yrityksessäsi muodostuu. 

Voit kategorisoida ne mm. ihmisiin, tuotteisiin, markkinointiin ja myyntiin. Sinun ei tarvitse 

aukaista jokaista kohtaa erikseen, mutta luetteloimalla kohtia haluan, että samalla pohdit onko 

kustannusrakenne yrityksessäsi nyt toimiva, onko joku osa-alue liian raskas ja syö muuta 

toimintaa? Mieti lisäksi, että mihin kohtaan yrityksesi asettaisit tuossa kustannusjohtoisen ja 

arvojohteisen yrityksen määrittelyssä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään myös sitä, että mihin 

suuntaan yrityksesi kustannusrakennetta tulisi ohjata ja millä keinoin.   

Kohta yhdeksän käsittelee yrityksesi rahavirtoja, mistä siis rahavirrat yritykseesi tulevat? 

Rahavirtoja voidaan ajatella erilaisista näkökulmasta, joko niin, että tuleeko rahavirta asiakkaalta 

kertasuorituksena vai onko asiakkaalta tuleva rahavirta jatkuvampaa esimerkiksi jonkun 

huoltosopimuksen tai muun vastaavan kautta. Miten haluaisit asian olevan? 

Onko yrityksessäsi kenties jotain sellaista, mitä myyt lisenssisopimusten kautta, vai jotain sellaista, 

Copyright @ Kipinätehdas. Kaikki oikeudet pidätetään. 



mitä haluaisit kehittää tähän suuntaan? 

Tuleeko raha yritykseesi vain siitä, että teet fyysisesti jonkun suorituksen, vai oletko kehittänyt 

passiivisia keinoja tuottaa rahavirtoja yritykseesi silloinkin, kun et fyysisesti työskentele, 

esimerkkinä ovat esimerkiksi ajastetut verkkokurssit. Entä myykö joku toinen tuotteitasi, jonka 

kautta rahavirtoja ohjautuu yrityksellesi, tai myytkö kenties itse jonkun toisen tuotteita ja saat sitä 

kautta myös rahavirtaa? 

Kuvaa nyt harjoitukseen, mistä rahavirrat yritykseesi tulee ja pohdi ovatko ne linjassa tavoitteittesi 

kanssa? Voisitko kehittää yritykseesi jotain uusia rahavirtoja, jotka voisivat olla esimerkiksi 

passiivisia? 
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Pohdi nyt lopuksi, millaisia ideoita nämä harjoitukset antoivat yritykseesi, löysitkö näiden kautta 

jotain sellaisia vihjeitä, joita olisi mielenkiintoista kehittää eteenpäin yrityksesi erilaistumiseksi. 

Kirjaa näitä ideoita ja ajatuksia tähän alla olevaan laatikkoon.  
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