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29.03.2020 
 
Viite: Business Finland - Method Putkisto Finland Oy:n  liiketoimintamallin muutos asiakaskäyttäytymisen  
muuttuessa radikaalisti Korona-epidemian seurauksena. 
  
  
Anomme kehitysrahoitusta Business Finlandilta liiketoimintamallin uudistamiseksi. Tämä rahoitus turvaisi 
yrityksemme jatkuvuuden mahdollistamalla uuden liiketoimintamallin ja palveluiden muodon nopean 
suunnittelun, kehitystyön ja testaamisen seuraavan 12 kuukauden aikana.  Alla täsmennämme hakemuksen 
luonnetta ja yksityiskohtia. Kysymys on vakavasta ja  elintärkeästä kehitystyön tarpeesta. 
Rahoitushakemukseen ei liity nykyisen liiketoimintamallimme jatkamiseen ja turvaamiseen. Tässä on kysymys  
uuden liiketoimintatavan luomisesta asiakaskäyttäytymisen muuttuessa radikaalisti Korona-epidemian 
seurauksena. Ryhmäliikunta, lyhytkurssit, kansainväliset tapaamiset ja koulutustoiminta nykymuodossaan on 
keskeytetty. Liiketoiminnan kassavirta on tyrehtynyt. 
 
Aiempaan hakemusversioomme viitaten toitte esiin kolme aluetta, joita haluatte uudelleen arvioida 
vaadittavia rahoituskriteerejä vasten.  Puhutut alueet ovat a) oppimisympäristö, b) henkilöstön uudet 
valmiudet ja c) palvelumme digitalisointi. 
 
Hakemuksemme on kokonaisuudessaan kehityshakemus. Olemme fokusoineet muutostarpeet 
 ja tarkentaneet miten ne täyttävät rahoituskriteerien ehtoja.  Olemme myös pohtineet muutosjohtamisen 
työjärjestystä liiketoimintamuutoksen läpiviemiseksi. 
  
 
TAUSTA 
Liiketoimintamme sekä kuluttaja- että yritys-segmentissä lamaantui hetkessä Covid-viruksen aiheuttaman 
vakavan markkinahäiriön seurauksena. Uskomme, että sen vaikutukset ovat osaksi peruuttamattomat ja  
pysyviä. Tästä syystä yrityksellämme on välitön ja mittava liiketoimintamuutoksen pakko, jos mielimme pysyä 
hengissä. Kuitenkin samalla tilanne avaa Putkiston metodille uusia  mahdollisuuksia muuttuneiden 
asiakastarpeiden kautta. Vain onlinepalvelut kuten: Ohjaajien valmennustunnit verkossa, Live-lähetykset, 
digikurssit, ja onlinekoulutus - ovat juuri nyt ainoa keino huolehtia ja kohdata nykyiset ja potentiaalit asiakkaat. 
Emme voi kohdata kasvokkain ja ryhmässä. Meidän on oltava online saavutettavissa.    
Siksi meidän on, ei vain uudistettava yrityksemme liiketoimintamalli, vaan luotava se kokonaan uudelleen 
uusien palvelukanavien ja - mallien kautta. Rahoituksella toteutamme tämän välttämättömän muutoksen. 
Muutosrahoitus  luo sillan  yrityksen nykytoiminnasta uuteen liiketoimintamalliin siirtymiselle. Rakennamme 
samalla pohjaa  myös kansainvälistymiseen ja lopulta uuteen kasvuun, kun asiakaskohtaamiset tulevat mukaan 
uudelleen. 
 
 
  
TAVOITE 
Method Putkisto Finland Oy:n  strategian keskiössä on kannattava kasvu, ohjaajien osaamisen kehittäminen  ja 
kansainvälistyminen. Ydinosaamisemme pysyy, mutta se miten toimimme, tarjoamme, tuotamme ja 
muotoilemme sekä kuinka ohjaajamme toteuttavat  palveluamme tulee muuttumaan radikaalisti. Se edellyttää 
liiketoimintamallin ja palvelutuotannon digitalisoimista uusiin jakelukanaviin ja uusiin asiakaskohtaamisen 
muotoihin. Siirrymme strategian fokusalueena seuraavaksi 100 %:sti online.  
 
TARVE 
Uusi digistrategia  ja palvelumalli on kehitettävä ja tuotettava pikavauhdilla ja lanseerattava nykyisille sekä 
uusille asiakkaille.  Ketterästi ja jatkuvan parantamisen periaattein suuntaamme toimintamalliamme  
asiakapalautteen ja -kysynnän mukaan.  Tämän hetkinen markkinoiden kriisitilanne luo palvelullemme uusia 
mahdollisuuksia ja kysyntää. Kuluttajat omaksuvat parhaillaan uusia tapoja kuluttaa hyvinvointi- ja 
koulutuspalveluita. Poikkeustilanteen jälkeen kysyntä digi- ja onlinepalveluille on todennäköisimmin juurtunut 
pysyvästi osaksi kulutuskäyttäytymistä.   Tästä syystä myös meillä on kiire. Tarjooma on saatava verkkoon, 
jossa kuluttajat ja yritykset voivat niitä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää. Jos tässä onnistumme 
markkinanäkymät ja kriisin jälkeinen kasvu ovat mahdollista.    
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Olemme jakaneet suunnitelman kolmeen osaan:  
 

1. KEHITYSKOHTEET  
2. TYÖJÄRJESTYS  
3. BUDJETTI 

 
 

1. KEHITYSKOHTEET  
 
1.1. Digitaalisen liiketoimintamallin täsmentäminen  
 

● Uuden liiketoimintamallin kehittäminen  ja palvelumuotoilu asiantuntijoiden avulla 
● Selvitämme mitä osioita liiketoiminnastamme  voidaan ja kannattaa digitalisoida ja missä 

järjestyksessä ne tulee toteuttaa. (Valmennusohjelmat, digikurssit, onlinetunnit) 
● Määrittelemme minkälaisia toimintamalleja ja  prosesseja tarvitsemme, joiden avulla palvelumme 

parhaiten tuotetaan digitaaliseen muotoon esim. verkkokaupat, oppimisympäristöt, webinaarit. 
● Miten ohjaajaverkostomme pystyy ottamaan käyttöön uudet  työtavat ja kehittämään alueellista 

liiketoimintaa?  Meillä on noin 80 ohjaajaa eri puolilla Suomea. 
● Osa fokusoitumista on palvelumuotoilu. Palvelumuotoilun tavoite on rakentaa silta Method Putkiston 

lajeista (filosofiasta) markkinointikanavien kautta helposti ostettaviin tuotteisiin (asiakaskokemus). 
 
1.2. Tarvittavan teknologian arviointi 
 
Tällä hetkellä meillä ei ole käytössä  teknologiaa liiketoimintamallin siirtämiseksi digitaalisiin alustoihin ja -
kanaviin. Yhdessä asiantuntijoiden kanssa määrittelemme, testaamme ja kokeilemme. 
 

● Mitä digitaalisia työkaluja  tarvitaan ja evaluoimme niiden soveltuvuutta muutoksen apuvälineiksi 
● Testaamme myös asiakaskokemusta ja kuinka eri alustat soveltuvat mm. eri kielisille asiakkaille ja 

erilaisiin  palvelutuotteisiin (Method Putkisto Instituutin koulutusohjelmat tai esim. yrityksille 
tarkoitettu Finnmotion palvelukokonaisuus) 

● Arvioimme käyttöönottoa ja sisältökokonaisuuksia  esim. valmennusmodulit  
● Miten liiketoimintamalli skaalautuu digitaalisesti eri markkinoille, eri palvelujen kautta aktiivisella 

markkinoiden testaamisella ja palautekyselyillä? 
● MIten eri järjestelmät markkinoinnissa, myynnissä, asiakaspalvelussa ja online -kohtaamisessa 

keskustelevat ja toimivat alustana uudelle liiketoimintamallille? 

 
1.3. Henkilöstöresurssien osaamisprofiilit 
  

● Muutostilanne vaikuttaa myös meidän henkilöstöömme. Uudet  osaamisprofiilit ja 
palveluorganisaation edellyttämät toimenkuvat ja työroolit muuttuvat.  Syntyy tarve uuden 
osaamisen rekrytointiin ja nykyhenkilöstön osaamisen kehittämiseen.   

● Etätyö ovat nyt arkipäivää. Toimimme jo nyt useilla paikkakunnilla. Suurin muutos ei liity 
kommunikaatioon organisaation sisällä vaan siihen, että meidän on luotava valmiudet 
onlinelähetyksiin ja sisältötuotantoon hajautetusti. 

● Liiketoimintamuutoksen rinnalla käynnistämme laajan ohjaajakunnan valmennusohjelman. Olemme 
antaneet  sille nimeksi Digiloikka. 

 
  
 
1.4.  Digiloikka ja ohjaajien osaamisen kehittäminen 
 

● Digiloikka on Method Putkiston sertifioitujen  ohjaajien  ja studioiden  kasvu- ja kehitysohjelma. 
Ohjaajia meillä on yhteensä noin 80 ja studiota Suomessa 10. 
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● Tässä ohjelmassa nostetaan ohjaajien valmiuksia digimarkkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun. 
Haluamme, että parhaat käytännöt ( kohdat 1-3) siirtyvät nopeasti ohjaajakunnan työkalupakkiin ja 
mahdollistavat heille uusia tulonlähteitä liiketoimintaympäristön muutoksessa.  

● MP Ohjaajilla oli 2019 keskimäärin 2000 asiakaskohtaamista kuukaudessa. Otimme tavoitteeksi 
tammikuussa 2020 yli 50 %:n kasvun. Tavoite ei toteutunut vaan tilanne 3/2020 olikin - 100%. Kaikki 
asiakaskohtaamiset on peruttu ja siirretty kuukausien päähän.  

● Digiloikassa viemme uuden liiketoimintamallin kentälle. Mahdollistamme ohjaajille ja studioille 
mahdollisuuden liiketoimintaan ja uusien asiakasryhmien löytämiseen. Jopa  60% ohjaajista on 
tilanteessa, jossa he joutuvat joko lopettamaan liiketoimintansa, pitämään taukoa tai etsimään uutta 
työtä. Haluamme Digiloikalla estää ohjaajakunnan liiketoiminnan romahtamisen ja verkostoida heidän 
osaamisensa tuottamaan sisältöjä- ja materiaaleja onlinetunteihin ja -tuotteisiin, joita kuluttajat 
muutostilanteessa tarvitsevat. Siksi digiloikka! 

 
  
1.5. Digitaalinen alustatalous ja Instituutti 
  

● Muutoksessa joudumme uudistamaan toimintatapojemme lisäksi markkinointi, myynti ja 
asiakaspalvelutyökalut - ja alustat. 

● Digitaaliset palvelukanavat ja  kuluttajien uusi tapa ostaa palveluja pakottavat meidät rakentamaan 
kokonaisvaltaiset asiakaspolut ja asiakaskokemuksen johtamisen verkkoon. Lähdemme liikkeelle 
tilanteesta, jossa olemme käytännössä menettäneet kaikki asiakkaamme, koska emme voi enää heitä 
kohdata perinteisellä tavalla. 

● Joudumme rakentamaan digitaalisen palveluinfran  kokonaan uudelleen: Websivut, online-
videotuotanto, verkkokaupan, oppimisympäristön valmennus sisältöineen, asiakaspalvelun eri 
kanavissa ja  asiakkuudenhallinnan. Tavoite on tehdä tämä alustoilla, jotka integroituvat yhteen. 
(Kehityskohdat 1-2) 

● Palveluinfran seuraava taso on taktinen. Kuinka opimme uuden tavan viestiä, myydä ja palvella. 
Menettämättä henkilökuntaamme ja ohjaajaverkostoa (Kehityskohdat 3-5).   

● Method Putkisto Instituutin on siirrettävä koko liiketoimintansa digitaaliseen muotoon. 
Mahdollisimman pian.  Ohjaajien koulutus- ja valmennusohjelmat ovat meille tärkeitä palveluja. Ne 
ovat noin  50 % liiketoimintamme rahavirroista.  Siksi rakennamme digialustamme ja 
koulutusympäristön MP Instituutin lajikurssien ja koulutusohjelmien pohjalle. 

  
 
 
  
  

2. TYÖJÄRJESTYS 
 
Vaihe 1 - Nykyisen tilanteen jäsentäminen  

- ongelmien määrittely ja priorisointi 
- Markkinahäiriön vaikutukset resursseihimme ja akuutin kehityssuunnan löytäminen 
- Palvelumme tarpeen (muutoksen) määrittely sekä kuluttaja- että yrityssegmentissä 
- Tilanteen luomien uusien tuotteiden ja palvelujen palvelumuotoilu 
- Nykyisen palvelutarjonnan uudelleen organisointi 

 
Vaihe 2 – Päätökset ja uusi suunta 

- Uuden strategian fokusalueet ja linjaukset 
- Toiminnan jatkuvuus uudessa markkinaympäristössä  
- Tarkennettu muutosbudjetti ja toimintasuunnitelma 

 
Vaihe 3 - Palvelutuotannon uusiminen 

- Mitkä palvelut uusitaan, mitä uutta kehitetään = palvelumuotoilu 
- Kriteerien määrittely, priorisointi ja valinta 
- Mitä toimintatapoja, -malleja luodaan uudelleen ja miten palvelut  tuotetaan? 
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- Mitä ja miten olemassa olevaa varioidaan uuden kuluttajatarpeen mukaiseksi? 
 
Vaihe 4 – Toteuttava kehitysvaihe 

- Liiketoimintamallin ja palvelutuotannon jatkuva parantaminen asiakaspalautteen pohjalta 
- Palvelukonseptin kehitys ja mallinnus digitaaliseen muotoon 
- Ohjaajien ja henkilöstön digiloikka 
- Potentiaalisten kohderyhmien tarkennus 
- Jatkokehitystarpeiden tunnistaminen 
- Palveluiden jakelutiet  ja kanavat, hintataso ja uudet markkinat (kansainvälistyminen) 

 
 
 
 
 
 
 

3. BUDJETTI 
 
 

 
1.1. Digitaalisen liiketoimintamallin täsmentäminen  

- Asiantuntijatyö ostopalveluna 
 
12.000 EUR 

 
 
1.2. Tarvittavan teknologian arviointi 

- Asiantuntijatyö ostopalveluna 
- Saas-maksut / Palvelujen digitalisointi lisenssit 
- Ostopalvelut 

 
24.000 EUR 
 
1.3. Henkilöstöresurssien osaamisprofiilit 

- Asiantuntijatyö ostopalveluna 
- Digitaalinen asiakaspalvelu / alusta / henkilöstö 

 
6.000 EUR 
 
1.4.  Digiloikka ja ohjaajien osaamisen kehittäminen 

- Asiantuntijatyö ostopalveluna 
- Saas-maksut / alusta 
- Laiteinvestoinnit/ohjaajat / palvelujen digitalisointi 

 
25.000 EUR 
  
1.5. Digitaalinen alustatalous ja Instituutti 

- Asiantuntijatyö ostopalveluna 
- Käyttöönottokoulutus 
- Saas-maksut/alusta / oppimisympäristö 
- Laiteinvestoinnit / palvelujen digitalisointi 

 
33.000 EUR 
 
 



5 
 

Yhteensä 100.000 EUR 


