
Liiketoiminnan  
huoLtoPaLVeLu  
– iLmaa, kiPinää  
ja PoLttoainetta 
Soveltuu uuden liiketoiminnnan suunnittelu- ja 
käynnistämisvaiheeseen.

Optimoin ja synkronoin myynnin, tuotteet 
ja markkinoinnin. Tuloksena on myynnin 
tukimateriaalit myynnin vauhdittamiseksi ja 
tuotteen oheismateriaalit kiinnostavuuden 
lisäämiseksi.



mikSi YRittäjän kannattaa 
YmmäRtää moPon tekniikkaa?

Yrittäjä: Hei
Mopohuolto: Hei

 – Mulla olis hyvä liikeidea, mutta en saa sitä 
toimimaan. En ymmärrä mikä siinä on vikana. 
Asiakkaat sanovat, että on hyvä juttu ja itsekin 
olen siitä innostunut.

 – Lähteekö se kuitenkin käyntiin?
 – No, ei oikeastaan…
 – Sun firmas on vähän niin kuin mopo, joka ei lähde 

käyntiin? 
 – Niin joo. Tai siis eihän se firma ole, vaan sellainen 

tuoteidea.
 – Jep, sinulla on siis tuote/toimite/palveluidea ja 

sille markkinat eli kysyntä, mutta homma ei vain 
lähde toimimaan?

 – Jep. 

Edellinen keskustelu käydään usein yrittäjän kanssa 
uuden tuotteen tai liiketoiminnan äärellä. Mopoa 
potkitaan käyntiin vaan ei lähde. Yritystoiminta ei 
toimi ja se on jostakin vähän rikki. 

Tavoitteena on saada uusi liiketoiminta 
käynnistettyä. Päästä säätämään, optimoimaan ja 
parantamaan heikosti ja epätasaisesti yskähtelevää 
yritystä. Tapauksessa jossa käynnistäminen ei 
onnistu lainkaan, on liiketoimintaa ensin korjattava. 

Jos mopo ei lähde käyntiin, syy on ilman, 
polttoaineen tai kipinän saannissa. eli myynnissä, 
tuotteissa tai markkinoinnissa - ja yleensä näissä 
kaikissa! (Toimivasta liiketoiminnasta voidaan 
arvioida riittääkö suorituskyky markkinoilla ja miten 
sillä pärjätään kilpailussa.)

Vesa Tamminen-Larmi, vesa@islandb.fi, 0400200388



näin PotkaiSet YRitYkSeSi käYntiin tai 
uuteen Vauhtiin

Yritystoiminnan käynnistämisessä ja sen uudistamisessa on paljon samaa 
kuin mopon käynnistämisessä ja virittämisessä. 

Mopot ja yritystoiminnat tuppaavat käynnistymään ensi yrittämällä, kun 
liiketoiminnan moottori saa oikeassa suhteessa myynnin polttoainetta, 

kipinää tuotteista ja sopivasti happea markkinoinnista, 

Huristele toimivalla yritykselläsi oikeaan suuntaan. Apunasi ovat 
liiketoiminnan tavoitteiden hallintalaitteet ja mittaristo.

hallintalaitteet auttavat sinua ohjaamaan liiketoimintaasi päämäärän ja 
tavoitteiden suunnassa. 

mittaristosta näet kuinka lähellä tavoitteita olet ja voitko ne 
resurssisuunnittelulla tavoittaa. 

asiakaspalvelutilanteet ja myynti on yrityksen polttoainetta. 
Huolehdit jatkuvista asiakastapaamisista, joissa voit kartoittaa tarpeita 
ja ottaa niitä huomioon suunnitellessasi tuotteita ja markkinointia.

tuotteet ovat yrityksen sytystulppa ja kipinä. Ne sytyttävät 
myynnin ja markkinoinnin. Toimitat asiakkaille yrityksesi 
tuoteratkaisuja ja liiketoimintasi pysyy käynnissä – myynti ja 

markkinointi eivät siihen yksin riitä!

kaasarissa yrityksesi markkinointi ja happi 
yhdistetään myynnissä räjähtäväksi kokonaisuudeksi. 
Asiakaspalvelutilanteesi ovat tuotekehitystä ja markkinointisi 

tukee aina myyntiä - niin helposti unohtuvia perusasioita.



YRitYStoiminnan  
meneStYmiSen Rakentuminen

...syntyy mopokuskin eli liiketoiminnanharjoittajan panostuksesta, mopon 
suorituskyvyn kehittämisestä, mopon huollosta ja ylläpidosta  

sekä hyvästä tuurista. 

Vaikka hyvää tuuria ei osuisikaan omalle kohdalle, myynnin, tuotteiden ja 
markkinoinnin johtaminen yhdessä vähentää riskejä ja  

auttaa ohjaamaan yritystoimintaa.

40 % 

70 % 

30 % 

20 % 10 % 

Liiketoiminnan- 
harjoittajan 
panostus

Liiketoiminnan 
suorituskyvyn 
kehittäminen

Liiketoiminnan  
huolto ja ylläpito

Riskien  
vähentämisen 

potentiaali

Hyvä tuuri



VaLmiit käYtännÖn mYYnti- ja  
maRkkinointitoimenPiteet

käynnistysapu liiketoiminnan suunnittelu- tai 
käynnistysvaiheen ongelmanratkaisuun. myynti 
kuntoon tuotteiden avulla, tuotteet kuntoon 
myynnin avulla ja myynnin tukeminen markki-
noinnin ja tuotteiden avulla.

1. Liikeideasta tavoiteasetteluun:  
Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu, 
myynnin, tuotteiden ja markkinointiviestinnän 
synkronointi ja aineistojen toteutus  
TAI 
 
 
 
 
 
 

2. uudistuvan liiketoiminnan käynnistys- 
toimenpiteet:  
Ongelmanratkaisu, myynnin, tuotteiden ja mark-
kinointiviestinnän synkronointi ja aineistojen 
toteutus  
TAI 

3. Pitch Deckin ohjaaminen ja materiaalin toteutus:  
Aloittavan yrityksen tai uudistuvan liiketoiminnan  
suunnittelu ja käynnistys, yrityskuva tai tuoteilme ja 
Pitch Deckin toteutus

YRitYSPaLVeLu- 
SeteLi 2020

YhteenVeto

    kehityssuunnitelma [2,5 kehityspv] 
Aloittavan yrityksen liiketoiminnan tai udistuvan 
liiketoiminnan suunnittelu tai käynnistäminen

     myynnin suunnittelu ja 
kehittäminen [4 kehityspv]

    tuotteiden kehittäminen ja 
tuotteistaminen [4 kehityspv]

 markkinointiviestintä  
[4 kehityspv]

    Liiketoiminnan koeajopalaute  
[0,5 kehityspv + 1 lisäkehityspv muutoksille]

Yhteensä 15+1 kehityspv 
hinta 5000 € + alv 24 %

Sisällöt



kehitYSSuunniteLma aLoittaVan YRitYkSen 
Liiketoiminnnan 
SuunnitteLu (a1)

aLoittaVan YRitYkSen 
Liiketoiminnan 
käYnniStäminen (b1)

uuDiStuVan 
Liiketoiminnan 
SuunnitteLu (a2)

uuDiStuVan 
Liiketoiminnan 
käYnniStäminen (b2)

•	 Yrityksen perustiedot
•	 Tuotteistamis-sprintti
•	 Kehittämistehtävä ja tarpeet
•	 Tavoitteet
•	 Toimenpiteet
•	 Tulokset

0,5 kehityspv
•	 Arvolupaus
•	 Perustehtävä ja tulos -testi
•	 Lähtötilanne, päämäärä vs. 

tavoitteet sekä toimenpiteet ja 
tulos -testi

•	 Arvot, prosessit ja projektit sekä 
toiminta ja tulos -testi

•	 Ankka-mallinnus ja konsep-
tointi, pitseri

•	 Toimintaympäristön tuntemus, 
SWOT8, BMC, käynnistämisto-
imet 

•	 Myynti- ja tuotelaskelma

2 kehityspv

•	 Liiketoiminnan ydin- ja avain-
prosessit

•	 Tavoitteet ja perusmittaristo
•	 Liiketoimintaratkaisun päivitys-

tarpeet
•	 Myynti-, tuote- ja markkinoin-

tiviestinnän toimenpiteet  tulok-
sen saavuttamiseksi (myynnin, 
tuotteiden ja markkinoinnin 
osastrategia)

•	 Arvot ja näytetty toiminta tulok-
sen saavuttamiseksi

2 kehityspv

Liiketoiminnan  
huoLtoPaLVeLu



mYYnnin SuunnitteLu 
ja kehittäminen

tuotteiDen 
kehittäminen ja 
tuotteiStaminen 

maRkkinointiVieStintä

•	 Myyntiprosessi ja asiakasodo-
tusten kartoittaminen tuotesu-
unnittelun tarpeisiin

•	 Asiakkaan ostovaiheet myyn-
nin, tuotteistamisen ja markki-
noinnin ohjaustekijöinä 

•	 Myynnin suunnittelu (liidit, 
myyntipuheen avaintekijät os-
tovaiheittain)

4 kehityspv

PitCh DeCk
•	 Liiketoimintaratkaisun/-suunnitelman visualisointi esiteltävään muotoon
•	 Pitch Deckin ohjaaminen, yrityskuva tai tuoteilme ja Pitch Deckin toteutus

7 kehityspv

•	 Tuotteistaminen ja palveluista-
minen 

•	 Sisäänheittotuotteet, tarjouskil-
pailutuotteet, lisämyyntituot-
teet

•	 Myynnin vauhdittajien ja 
esteiden tunnistaminen, mo-
tivaatio/hygienia-mallinnus, 
tuotefaktorit myynnin ja markki-
noinnin tarpeisiin, Cost Function 
Deployment

•	 Myynnin ja markkinoinnin vaati-
mat tuoteominaisuudet

•	 Ostamisen helpottaminen

4 kehityspv

•	 Myyntiprosessia tukeva mark-
kinointi

•	 Ostovaiheiden huomioiminen 
markkinoinnissa ja viestinnässä

•	 Markkinoinnin toimenpiteiden 
segmentointi

•	 Tuote/yritysilme ja yritys-
viestinnän materiaalit, myynnin 
tukimateriaalit, tuotteen liite-
materiaalit, markkinointimateri-
aalien synkronointi

4 kehityspv

Liiketoiminnan  
huoLtoPaLVeLu



taVoitteet ja 
mittaRiSto

Liiketoiminnan 
koeajoPaLaute 

toteutettuja 
Liiketoiminnan  
huoLtoPaLVeLuita •	 Tavoitteet mittareiksi

•	 Taloutta kuvaavat perusmit-
tarit (omistajanäkökulma)

•	 Asiakasta kuvaava mittaristo
•	 Prosesseja kuvaavat mittarit
•	 Osaamista ja osaamisresurs-

sia kuvaavat mittarit (hen-
kilöstönäkökulma)

(2 kehityspv, ei sisälly yrityspalve-
lusetelitarjoamaan. Käsitellään 
kevennettynä yrityksen kehitys-
suunnitelman yhteydessä.)

•	 Kuulemme liiketoiminnan 
koeajopalautteen ja säädämme 
toimenpiteitä. 

•	 Palaamme aiheeseen sopimuk-
sen mukaan 1-5 kuukauden 
kuluttua. Käymme läpi suun-
nitelman ja kyvyn toteuttaa sitä. 

•	 Tavoitteet, toimepiteet, toiminta 
ja resurssit tavoitteiden saavut-
tamiseksi:
•	 Asiakastarpeiden kartoittam-

isprosessi
•	 Asiakkaalle ratkaisuntoimit-

tamisen prosessi
•	 Asiakkaan vakuuttuneek-

sitekemisen prosessi

0,5 kehityspv 
+ 1 lisäkehityspv muutoksille

Liiketoiminnan  
huoLtoPaLVeLu

Yhteensä 15+1 kehityspv 
hinta 5000 € + alv 24 %


