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Professia lyhyesti

 Professia Oy on konsultointi- ja kehitysyhtiö.

 Erityisalanamme on muutoksen ja kasvun hallinta ja palveluliiketoiminnan 
konseptit.

 Yrityksille tarjoamme monipuolisia liiketoiminnan kehittämispalveluita. 
Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä kasvamaan ja yrittäjiä menestymään. 

 Toimimme julkishallinnon liiketoiminnan konsultteina. Tavoitteenamme on 
auttaa suunnittelemaan ja menestyksekkäästi toteuttamaan muutoshankkeita.

 15 ammattilaista projektihallinnon, prosessien, IT:n ja liiketoimintaosaamisen 
aloilta



Esityksen rakenne

 Liiketoiminnan kehittäminen
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 Esimerkkejä



Liiketoiminnan kehittäminen

 Liiketoiminnan kehittäminen voidaan määritellä toiminnaksi, joka 

tavoitteena on yrityksen kannattavan kasvun ja kansainvälistymisen 

mahdollistaminen ja saavuttaminen yrityksen toiminnan eri vaiheissa:

 Käynnistäminen

 Vakiintunut toiminta

 Omistajanvaihdos



Yritysten kilpailukykyä luovat 

osaamiset

Liiketoimintaosaaminen

Teknologinen osaaminen
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Lähde: EK 2006, Tulevaisuusluotain -loppuraportti



(Hi-tech)-yrityksen

haasteet

Yritys 

perustettu

Ensimmäinen 

tuote valmis

Vakiintunut 

toiminta

Kasvu 

itsenäisenä

Yrityskauppa

IPO

Myynti 

käynnistynyt

• Liiketoimintasuunnitelma

• Rahoitus yrityksen alkupääomaksi

• Asiakaslähtöinen tuotemäärittely

• Tuotekehitysprojektin onnistunut läpivienti

• IPR:n turvaaminen

• Merkittävä rahoitus tuotekehitykseen

• Markkinointi

• Myyntiorganisaation rakentaminen ja johtaminen

• After-sales –palvelut

• Organisaation rakentaminen

• Kansainvälistyminen

• Tuoteroadmap



Palveluyrityksen erityiset

YRKE-tarpeet
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Yrityskauppa

IPO

Myynti 

käynnistynyt

• Markkinaselvitykset

• Palvelun tuotteistus helposti myytäväksi ja ostettavaksi

• Palveluiden markkinoinnin ja myynnin osaaminen

• Palveluihin soveltuvien liiketoimintamallien koulutus 

• Rohkaisu kasvuun

• Skaalausmallit, mm. franchising

• Palveluyrityksen rahoitusmallit



Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta

Palvelusektori

Valmistava

teollisuus
• tuotantoteollisuus

• prosessiteollisuus

• rakennusteollisuus

Osaamisintensiiviset

liike-elämän palvelut

palvelut KIBS

Tuotteisiin

tai tuotantoon

integroidut palvelut

Teknologian

mahdollistamat

uudet palvelut

ja

palvelun tehostamisen

edellyttämät teknologiat



Asiantuntijapalvelujen luokittelua

INNOVATIIVISUUS

Luovat toimeksiannot

TUOTTEISTAMINEN

Mallinnetut toimeksiannot

Kokemusperusteiset toimeksiannot

Tutkimus ja kehitys

Ohjelmistotuotteet

Tekniset palvelut

Koulutus

Kirjanpito ja tilintarkastus

Konsultointi

Lainopilliset palvelut

Ohjelmistojen suunnittelu

Mielipide- ja markkinaselvitykset



Palvelut innovaatiojärjestelmässä

Tutkimus

Yrityskulttuuri

Innovaatio

Korkea koulutustaso

Idea

Kasvava yri-

tys

Kasvanut yritys

Luovuuden yrityskulttuuri

Toimintamallit

Julkinen sektori Liike-elämä

Tilaaja – tuottaja

toimintamallit

Palvelut

Pysyvä fasilitaattori

Palvelut

Lähde: mukaellen Himanen 2006



Kansallisen innovaatio-

järjestelmän keskeiset
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Asiantuntijapalvelujen

kehittyminen on sidok-

sissä asiakastoimialan

tarpeisiin ja kehitykseen

KIBS = Knowledge Intensive

Business Services

= tietointeesiviset liike-elämän

palvelut



KIBS ja rooli asiakkaiden liiketoiminnan 

kehittämisessä
 1) Asiakas ulkoistaa palvelun tuottajalle jonkin erityisosaamista vaativan 

rutiinitoiminnon (esim. yl. juridiset palvelut, kirjanpito). Ulkopuolisen palvelun 
roolina mahdollistaa asiakkaan keskittyminen ydinliiketoimintaansa ja 
vapauttaa resursseja esim. kehittämistoimintaan

 2) Palvelun tuottaja voi aktiivisesti viestiä muissa yrityksissä, toimialoilla ja 
maissa havaitsemiaan ideoita ja toimintamahdollisuuksia asiakkaan tietoon, 
vaikka se ei itse olekaan kehittämässä näitä eteenpäin (esim. raportti eri 
toimintamalleista)

 3) Palvelun tuottaja voi lisäksi toimia uusien ideoiden käytäntöön 
soveltamisessa tai soveltamisen tukena asiakkaalle (esim. liikkeenjohdon tai 
IT-konsultointi)

 4) Palvelun tuottaja voi tuoda lisäarvoa asiakkaan liiketoimintaan tuomalla 
yrityksen käyttöön uusia toimintamalleja ja/tai toimimalla liiketoiminnan 
kehittämisen aktivaattorina

 5) Palvelun tuottaja innovaation lähteenä ja alullepanijana (harvoin, koska 
kuuluu yl. asiakkaan ydinosaamiseen). Toisaalta KIBS-yritys voi tuoda esiin 
markkina-mahdollisuuksia tai vaihtoehtoisia teknologisia valintoja.

 (Mukaellen Bessant & Rush 1995, Wood 2001)



Verkostot tiedon ja resurssien lähteinä

HALLINTO

• poliittinen tuki

• lainsäädäntö, regulaatio

• tuet

YLIOPISTOT

TUTKIMUSLAITOKSET

• tutkimus

• kompetenssit

KILPAILIJAT

• perustutkimus

• standardit

• tuet

YRITYS

TOIMITTAJA

• uudet teknologiat

• komponentit

KONSULTIT

• prosessikehitys

•liiketoiminnan kehittäminen

•strateginen tuki

TÄYDENTÄVÄT

TOIMITTAJA

• täydentävä tietotaito

• integrointi

OSTAJAT

• uudet vaatimukset

• markkinatestit

• referenssit

JAKELIJAT

• uudet vaatimukset

• tiedonkeruu

Gemünden, Ritter and Heydebreck (1996)

Verkostot tiedon ja resurssien lähteinä



Verkostoituminen?
 Verkostoituminen on siis samantyyppisten toimijoiden välisten 

yhteyksien ja vuorovaikutuksen luomista, kehittämistä ja ylläpitämistä

 Verkosto ei ole arvo sinänsä!

 Kohti yhteistä näkemystä lisäarvosta asiakkaille liiketoiminnan 
menestyksen perustana

 Miten hyödyntää verkostoja oman liiketoiminnan 
kehittämisessä?

 Miten tuottaa verkostossa lisäarvoa asiakkaalle?



HORISONTAALINEN
VERKOSTOYHTEISTYÖ

Arvoketju

Jalostusarvo

VERTIKAALINEN
YHTEISTYÖHYÖTY



VERKOSTON
VOIMAVARAT

• yrityskanta ja tuo-
tantovälineet

• osaaminen ja sen
kehittäminen

• luonnonvarat ja
raaka-aineet

• yhteistoimintape-
rinne

• yrittäjäperinne
•rahoitus

MARKKINAYMMÄRRYS
•asiakaskohderyhmät
•asiakkaiden tarpeet

•kehitystrendit
•kilpailu
•partnerit

Verkosto-
aihio

VERKOSTO-
VISIO



www.forumvirium.fi



www.forumvirium.fi



Serve – Innovatiiviset Palvelut –

teknologiaohjelman foorumit

 Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia verkottumiseen seminaareissa ja 
foorumeissa 

 Foorumit 

 aktivoivat yrityksiä innovaatiotoimintaan ja palveluliiketoiminnan 
järjestelmälliseen kehittämiseen

 täsmentävät tutkimustarpeita eri aloilla ja luovat tutkimukseen 
uusia yhteistyömalleja

 tuottavat uutta tietoa, osaamista ja ratkaisumalleja mm. 
palveluinnovaatioista, palveluliiketoiminnasta, palvelujen 
strategisesta muutoksesta ja palvelujen
kansainvälistymisestä

 lisäävät yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden välistä 
verkottumista

 BestServ: Teknologiateollisuus
 ServeRe: Kiinteistöliiketoiminta
 KIBS foorumi
 Kaupan alan foorumi

www.tekes.fi/serve



BestServ Organisation

BestServ

Task Force BestServ Forum

BestServ

Research Programme

Business 

models
Organisation

Technology

LCB

Company

clusters
Company

clusters
Company

clusters

BestServ

Round Tables

-Meetings

-R&D update

-ISBD

-www-site

www.bestserv.fi



ASIAKKUUS-
YMPÄRISTÖ

markkinointi
suunnittelu ja toteutus

liikelahjat

lanseeraus
näyttelyt
lehdistö

JOHTORYHMÄ

kriteerit
tuotteiden valinta

kehittäminen
koordinointi

LAATUMERKKIVERKOSTON TOIMINTAMALLI

VÄHITTÄISMYYNTI

tuoteideat
lanseeraus

myynti

TALOUS
osaamisen näyttö

LOGISTIIKKA
jakelu

palaute
laskutus

YRITYS

MUOTOILURENGAS

ideointi
tuotteiden suunnittelu

tuotekokonaisuudet

YRITYS

YRITYS

www.laatumerkki.fi



Muotoilurengas
 Muotoilija ja yritykset yhteistyössä

 Yhtenäinen teema

 Asiakaslähtöisyys Uudet tuotekokonaisuudet

 Yhteiset tavoitteet ja tahtotila

 Tekemällä oppiminen

www.laatumerkki.fi
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Kiitoksia mielenkiinnostanne!

Vastaan mielelläni kysymyksiinne.


