
Tarkennettu liiketoiminnan kuvaus   
 

   Mukailtu: Business Model Canvas, strategyzer.com 

Tuote/ palvelu/ liikeidea: 

 
  8. Tärkeimmät  

yhteistyökumppanit 
Keitä tarvitsemme yhteistyö-
kumppaniksemme saavut-
taaksemme palvelulupauk-
sen? Ketkä heistä ovat kes-
keisimpiä? 

 

7. Kriittiset tehtävät  
Mitä tehtäviä ja toimintoja on 
tehtävä, jotta voimme lunas-
taa asiakkaallemme anta-
mamme palvelulupauksen?  

 

2. Arvolupaus 
Mitä hyötyä asiakkaamme 
saa palvelustamme/ toimin-
nastamme?  

 

4. Asiakassuhteet 
Miten hoidamme suhtei-
tamme asiakkaisiin? Minkä 
tyyppiseen asiakassuhtee-
seen pyrimme? 
 

1. Asiakassegmentit 
Keitä asiakkaamme ovat?  

 

6. Kriittiset resurssit  
Mitä resursseja on oltava 
käytössä, jotta voimme lu-
nastaa asiakkaallemme an-
tamamme palvelulupauk-
sen?  
 

3. Markkinointi, myynti 
ja toimitus  
Miten asiakkaamme saavat 
tiedon palvelustamme/ tuot-
teestamme? Miten saamme 
uusia asiakkaita?  
 

9. Kustannusrakenne 
Mistä toiminnoista syntyvät keskeisimmät kustannukset palvelussa/toimin-
nassa? 

 

5. Kassavirta  
Miten tuotteemme/ palvelumme hinnoitellaan? Mistä saamme taloudellisia re-
sursseja toiminnallemme?  

 
 



Tarkennettu liiketoiminnan kuvaus   
 

   Mukailtu: Business Model Canvas, strategyzer.com 

 
 
 
 
 
 
 
Tuote / palvelu/ liikeidea: (esimerkki) B&B majoitus riippumatoissa ja teltoissa 

Tärkeimmät yhteistyö- 
kumppanit 
 
Alueen matkailuyritykset, 
eräoppaat ja juhlatalot, ta-
pahtumajärjestäjät, kunnat, 
yhdistykset. 
 
Retkeilytarvikkeiden val-
mistajat. 

Kriittiset tehtävät 

 
Kuvaukset majoitus- 
tarvikkeista ja paketoinnit. 
Varausjärjestelmän luomi-
nen. Sopimukset, pelisään-
nöt ja vakuutukset. 

Arvolupaus 
 
Lupaamme mutkatonta ja 
luonnonläheistä lyhytmajoi-
tusta retkimukavuuksilla 50 
km säteellä Jyväskylästä. 
Majoitus toimitetaan ja pys-
tytetään haluttuun osoittee-
seen haluttuna ajankoh-
tana.  
Mahdollisia maksullisia tai 
tarjousperusteisia lisäpal-
veluita kuten ruokatarvik-
keita, nuotiopuita, teltta-
sauna, aurinkopaneeleja 
jne. 

Asiakassuhteet 
 
Pyritään luomaan kumppa-
nuuksia B2B asiakkaiden 
kanssa. Panostetaan 
kanta-asiakkuuksiin B2C 
puolella.  

Asiakassegmentit 
 
Kaiken kokeneet matkaili-
jat, jotka viipyvät yhdessä 
paikassa lyhyitä aikoja ja 
haluavat erilaisen majoitus-
kokemuksen.  
Retkeilijät jotka haluavat 
päästä helpolla. Myös 
isommat seurueet. 
 
Juhlien järjestäjät ja juhlati-
lat tilapäiseen majoitustar-
peeseen. 
 
Yöpyjät 50 km säteellä Jy-
väskylästä. 

Kriittiset resurssit 
 

Auto, telttoja ja muuta  
erätarviketta, yhden puoli-
päiväisen henkilön työaika.  

Markkinointi, myynti ja  
toimitus 

Tarjoukset alueen majoi-
tus- ja juhlapalveluyrityk-
sille, B2C-asiakkaille säh-
köisen varausjärj. kautta. 
Kannustetaan kokemusten 
jakamiseen. 

 
 

Kustannusrakenne 
 
Henkilöstökulut, tarvikkeiden hankinta, polttoaine, varausjärjestelmän ra-
kentaminen ja sähköinen markkinointi. 

Kassavirta 
 
Syntyy telttojen ja majoitustarvikkeiden perusvuokrausta isommista mak-
suista, sekä tarvikkeiden välittämisestä pyydettävistä välityspalkkioista. Ma-
joitushinta voidaan pitää lähes hotellihuoneen tasolla. Hankimme sponso-
rietuja erätarvike- ja aurinkopaneelivalmistajalta, jotka saavat tuotteilleen 
näkyvyyttä. Tapahtuma-aikoina dynaaminen hinnoittelu. 

OHJE 
Tämä työkalu auttaa hahmottamaan yritystoimintasi tai palvelusi/ tuotteesi liiketoimintapotentiaalia. Samaan näkymään kootaan tiiviste-
tysti kaikki liiketoiminnan päätekijät. Voit käyttää työkalua uuden liiketoiminnan suunnitteluun tai nykyisten tuotteiden arviointiin ja kehittä-
miseen. Täytä ruudut numerojärjestyksessä. 
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