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1. Tuotteen arvon luonne
Mistä tuotteen arvo muodostuu, 
mistä asiakas maksaa?
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Tuotteen arvo 
asiakkaalle määrittyy 
siitä hyödystä, jonka se 
mahdollistaa asiakkaan 
käytössä



2. Liiketoimintamalli
Kuinka asiakkaan tuotteesta saama arvo
kytkeytyy yrityksen toimintaan?

Tuote Tuotanto

Asiakas Kehitys

Arvo Teknologia

OsaaminenOsaaminen
Näkyvyys,
mielikuvat





Tuote Tuotanto

Asiakas Kehitys

Yrityksen liiketoimintamalli
1. Yksittäiset komponentit

2. Liiketoiminnan osien
yhteydet

Kehikko 1: Erityisesti tällä luennolla



Arvo

Tuote- & 
palveludesign

Liiketoimintadesign
= kuinka tuote & palvelu tuotetaan

Yrityksen liiketoimintamalli

Tuote Tuotanto

Asiakas Kehitys



Yrityksen liiketoimintamalli
Liiketoimintamalli = yhteenkytkeytyneiden ja toisistaan riippuvien

toimintojen systeemi, joka määrittää kuinka
yritys toimii sekä mitkä ja missä ovat
rajapinnat asiakkaisiin, kumppaneihin ja 
toimittajiin

= Kehikko, joka kuvaa yrityksen
liiketoimintamallia. Keskittyy erityisesti:
1. yrityksen kannalta olennaisimpiin
aktiviteeteihin ja niiden kytköksiin
2. yritysten välisten merkittävien erojen
kuvaamiseen

Kuvaus
liiketoimintamallista



Liiketoimintamalli

Operaatiot
• Kyvykkyyksien ja toimintojen

yhdistelmät
• Scope (sisäisesti tuotettu vs. 

ulkoistettu)
• Toimintojen sijainti

Asiakasyhteys
• Kanavat & myynti

• Asiakassuhde
• Brändit & markkinointi

Markkinapositio
• Tuotevalikoima ja asiakkaiden tarpeet

• Tuotteen arvo ja tuottologiikka
• Asiakassegmentit ja -tyypit

Kehitys
• Uudet tuotteet ja palvelut

• Uudet markkina-alueet
• Uudet osaamiset ja teknologiat

Prof. Jens Schmidt
TU-C2010 Introduction to 
Strategic Management

Kehikko 2: Tarkempi, erityisesti strategian tarkasteluun



www.businessmodelgeneration.com

Liiketoimintamalli
Kehikko 3: Business Model Canvas,

erityisesti uuden liiketoiminnan hahmotteluun ja viestintään

http://www.businessmodelgeneration.con
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Tyypillisiä liiketoimintamalleja kuntosaleilla
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Valitun asiakasryhmän 
tuotteesta saaman 
arvon tuotanto 
määrittää yrityksen 
liiketoimintaprosessit



3. Liiketoimintaympäristö
& Kilpailu
Mistä asiakkaista yrityksen kannattaa 
kilpailla?



Käyttöarvo =
Tuotteen hyöty asiakkaan käytössä

Vaihtoarvo =
Markkinahinta

Periaattellin
en maksimihinta Tuotteen 

kilpailtu 
hinta

Arvo ei ole tuotteen tai palvelun ominaisuus, vaan
käytön ja transaktion ominaisuus



Tuote Tuotanto

Asiakas Kehitys

Tuote Tuotanto

Asiakas Kehitys

Tuote Tuotanto

Asiakas Kehitys

Käyttöarvo

Kilpailevat yritykset ja
liiketoimintamallit

Markkina-
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à
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Kilpailija?

Suora kilpailu: Samankaltaiset myymälät
Epäsuora (asiakas-)kilpailu: 

appit, elokuvat, purilaiset, 
vaatteet, jne. jotka kilpailevat 
saman asiakasryhmän 
samoista tarpeista
(esim. 12-15 vuotiaat)

Suora kilpailu: E.g. Espresso House
Epäsuora (resurssi-)kilpailu:

Hampurilaisravintolat,  
vaateliikkeet, jne., jotka 
kilpailevat samoista 
liiketiloista



Kilpailun intensiteetti
Porterin viisi voimaa

Uudet
tulokkaat

Korvaavat
tuotteet

Toimittajat AsiakkaatSisäinen
kilpailu



Tyypillisiä liiketoimintamalleja kuntosaleilla
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Tuote Tuotanto

Asiakas Kehitys

Arvo Hinta
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Porter 1995 What is strategy? HBR

IKEAn synergiset prosessit



Tuote Tuotanto

Asiakas Kehitys

Arvo Hinta

Mikä on käyttäjän tavoite ja 
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Miksi asiakas 
ostaa tuotetta tai 
palvelua?

Mitä yrityksen 
kannattaa tehdä 
ja miten?

Mistä asiakkaista 
yrityksen 
kannattaa 
kilpailla?

Tuotteen arvo asiakkaalle 
määrittyy siitä hyödystä, jonka se 
mahdollistaa asiakkaan käytössä

Asiakkaan arvo ja sitä vastaavan 
tuotteen tuottaminen määrittää 
yrityksen rajat ja toiminnan

Yrityksen resurssit, osaaminen ja 
liiketoimintamalli määrittävät sen 
markkinan, jossa yritys on 
kilpailukykyinen


