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1 Johdanto 

1.1 Työn taustaa 

 

Suunnitteluorganisaatioista suuri osa on pieniä, jopa yhden alan harjoittajan toi-

minimellä toimivia yrityksiä. Pienyritysten johdosta suunnitteluyrityksiä on huo-

mattavan suuri joukko ja hintakilpailu alalla on kovaa.  

 

Suunnitteluliiketoiminta on teknistä osaamista ja innovointikykyä vaativa liike-

toiminta-alue (Lönnqvist & Mettänen 2003). Suurin osa kotimaisista suunnittelu-

liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joiden 

henkilökunta on teknisen koulutuksen käyneitä suunnittelijoita. Organisaatioiden 

johto on usein näytön avulla johtotehtäviin nousseita ja organisaatiolle tärkeiksi 

muodostuneita teknisiä asiantuntijoita, joiden koulutukseen ei ole sisältynyt joh-

tamisen koulutusta. Itse asiassa valtaosa keskisuurista palveluorganisaatioista ei 

tee systemaattista liiketoiminnan strategista suunnittelua (Larsen et al. 2006). 

 

Johtamisen koulutuksen puuttuessa on organisaation strategiatyöskentelyssä usein 

paljon kehitettävää. Pahimmassa tapauksessa strateginen työskentely puuttuu ko-

konaan ja organisaation johtaminen on puhtaasti reaktiivista.  Suuressa suunnitte-

luorganisaatiossa tarjotaan asiakkaalle lukuisia erilaisia asiantuntijapalveluita 

(Kaiser & Riglstetter 2011). Palvelutuotteiden kannattavuuden seuraaminen on 

yleistä, mutta kannattavuuden taustalla olevien tekijöiden ymmärtämiseen keski-

tytään usein vähemmän. Organisaation pitkäjänteisen strategisen kehittämisen 

mahdollistamiseksi on tunnistettava liiketoiminnan menestystekijät ja kyettävä 

selkeästi arvioimaan omia vahvuuksia ja heikkouksia kilpailijoihin nähden. 

 

Suomen suunnitteluliiketoiminnan avautuessa kansainväliselle kilpailulle ja kil-

pailun kiristyessä entisestään korostuu strategisen suunnittelun ja johtamisen mer-

kitys organisaation menestymisessä. Tämän tutkimustyön lopputuloksena synty-

nyttä palvelutuotteiden johtamisen viitekehystä voidaan käyttää palveluorganisaa-
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tioiden strategisen johdon välineenä. Viitekehyksen mukaisella visuaalisella työ-

kalulla organisaation palvelutuotteiden nykytilasta tullaan aikaisempaa tietoisem-

maksi. Aktiivisen seuraamisen myötä havaitaan palvelutuotteiden kilpailukyvyssä 

tapahtuvat muutokset nopeasti, jolloin muutoksiin voidaan reagoida entistä aikai-

semmin. Ja kuten tutkimustyö osoittaa, jatkuva strategian sovittaminen liiketoi-

mintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin toimii perustana menestymiselle.  

 

1.2 Työn tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaus 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää toimintamalli suunnitteluorganisaation palve-

lutuotteiden strategisen johtamisen tueksi. Tutkimuksella pyritään selvittämään 

palvelutarjooman hallintaan ja johtamiseen soveltuva työkalu, tai menetelmä, jon-

ka avulla, tai jota kehittämällä, voidaan hallita ja johtaa suunnittelupalveluita. 

Tutkimuksessa selvitetään suunnitteluorganisaation menestystekijöitä, sekä palve-

lutuotteiden ja -tarjooman hallintaan soveltuvia välineitä ja menetelmiä. Tutki-

muksen avulla pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat suunnitteluorganisaation menestymisessä?  

2. Millaisia työkaluja ja toimintamalleja on kehitetty palvelutuotteiden strategi-

seen johtamiseen?  

3. Millainen viitekehys on toimiva suunnittelupalveluiden strategisessa johtami-

sessa?  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään suunnitteluorga-

nisaatioiden ja niiden palveluiden menestymisen avaintekijöitä. Suunnittelupalve-

luiden menestystekijöiden avulla pyritään löytämään avaintekijät suunnitteluorga-

nisaation palveluiden kehittämiseksi, sekä strategisen johtamisen tärkeimmät fo-

kusalueet. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään tunnistamaan olemassa olevat palve-

lutuotteiden hallintaan liittyvät työkalut ja menetelmät. Tunnistettujen työkalujen 
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ja menetelmien joukosta valitaan ja jalostetaan kolmanteen tutkimuskysymykseen 

vastaava suunnittelupalveluiden johtamiseen soveltuvan työkalun viitekehys. 

 

Uusien palvelutuotteiden ja niiden kehityshankkeiden johtamisen menetelmät 

eroavat voimakkaasti olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden hallinnasta. Tut-

kimuksessa keskitytään löytämään olemassa olevien palvelutuotteiden strategi-

seen johtamiseen työkalu tai menetelmä, eikä siinä huomioida uusien palvelutuot-

teiden innovointia tai kehittämishankkeiden valintaa ja johtamista. Tutkimuksessa 

ei oteta kantaa suunnitteluorganisaatioiden palvelutuotteisiin tai tuotteistamiseen. 

Tutkimus rajattiin lisäksi käsittelemään suunnittelupalveluiden strategiseen joh-

tamiseen soveltuvan viitekehyksen tuottamiseen, eikä siinä oteta kantaa yksittäis-

ten mittareiden syöttöarvoihin tai päivitystiheyteen. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia ja rakenne 

 

Tutkimusotteella tarkoitetaan tutkimuksen tekemiseen vaikuttavia erilaisia tie-

teennäkemyksiä. Jokaisella tutkimusotteella on omanlainen lähestymistapa tutki-

musongelmaan ja omia metodisia erityispiirteitä. Tässä tutkimuksessa on käytetty 

toiminta-analyyttistä tutkimusotetta. Toiminta-analyyttinen tutkimusote on alun 

perin Näsin ja Neilimon (1980) kehittämä, jota Kasanen ja kumppanit (1991) ovat 

myöhemmin täydentäneet.  

 

Toiminta-analyyttisessä tutkimusotteessa keskeisenä tavoitteena on yksittäisten 

ilmiöiden tulkinta, kuvaus ja ymmärtäminen. Toiminta-analyyttisessä tutkimusot-

teessa teoria ja empiria ovat voimakkaasti vuorovaikutuksessa keskenään. (Kasa-

nen et al 1991, 316–319) 

 

Työn teoria kerätään kirjallisuustutkimuksella, jossa keskeisinä tutkimuksen koh-

teina ovat suunnitteluorganisaation strategiseen johtamiseen, sekä palvelutuottei-

siin vaikuttavat menestystekijät. Työn empiirinen aineisto kerätään tekemällä 

haastatteluja sekä organisaation sisäisille asiantuntijoille että palveluita hyödyntä-
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ville asiakkaille. Haastattelut perustuivat puolistrukturoituihin kysymyksiin, joi-

den tuloksista muodostettiin kvantitatiivinen yhteenveto. 

 

Tutkimuksen teoriaosuus jakaantuu alla olevan kuvan 1 mukaan kolmeen pää-

aiheeseen. Teoria-aiheita ovat strateginen johtaminen, palveluliiketoiminta ja pal-

velutarjooman johtaminen.  

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne. 

 

Strategisen johtamisen luvussa kuvataan kirjallisuudesta löydetyt strategisen joh-

tamisen määritelmät ja organisaation menestymiseen vaikuttavat johtamisen teki-

jät. Palveluliiketoiminnan luvussa käsitellään palveluliiketoimintaan liittyviä il-

miöitä, palveluliiketoiminnan määritelmää, palveluliiketoiminnan luokittelua ja 

palvelutuotteisiin liittyviä menestystekijöitä. Näiden kahden pääluvun avulla 

muodostetaan näkemys suunnittelupalveluiden kriittisistä menestystekijöistä. 

 

Teoriaosion kolmas luku käsittelee palvelutarjooman johtamista. Tässä luvussa 

esitellään kirjallisuudesta löydettyjä palvelutuotteiden strategisen johtamisen väli-

neitä ja niiden käyttömahdollisuuksia. Palvelutarjooman johtamisen luvun teorian 

avulla voidaan tunnistaa suunnittelupalveluiden strategiseen johtamiseen ja hallin-

taan soveltuvat välineet ja tehdä päätös valittavasta menetelmästä viitekehyksen 

muodostamiseksi. 
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Yhdessä teorialuvut 2-4 muodostavat pohjan teoreettisen viitekehyksen muodos-

tamiselle. Teoreettinen viitekehys toimii tutkimuksen empiirisessä osiossa esitel-

tävän haastattelututkimuksen pohjana. Haastattelututkimuksen avulla teoreettinen 

viitekehys jalostetaan suunnitteluorganisaation liiketoimintaympäristöön ja orga-

nisaation toimintamalliin soveltuvaksi. Tutkimuksen lopussa kuvataan haastattelu-

tutkimuksen tulokset ja niiden arviointi, sekä esitetään tutkimuksen tuloksista saa-

dut johtopäätökset.   
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2 Strateginen johtaminen 

2.1 Strategian määritelmä 

 

Strategia on yksi yritysjohtamisen vanhimmista käsitteistä. Kamenskyn (2010, 

s.16) mukaan strategian historia koostuu suurelta osin sodankäynnistä, jossa stra-

tegiaa on hyödynnetty vastustajan voittamiseen. Nykypäivänä strateginen ajattelu 

erottaa päämäärätietoiset organisaatiot lyhytkatseisista. Vaikka organisaatiot voi-

vat menestyä ajattelematta pitkäjänteisesti toiminnan kehittämistä, kilpailukyvyn 

kasvattamista ja fokuksen asettamista, on menestyminen tällöin kuitenkin enem-

män tai vähemmän tuuriin pohjautuvaa. Pitkäjänteisellä strategisella suunnittelul-

la, organisoitumisella ja johtamisella annetaan organisaation menestymiselle 

mahdollisimman hyvä mahdollisuus.  

 

Strateginen ajattelu ja johtaminen fokusoivat rakentamaan organisaatiolle parem-

paa tulevaisuutta olemalla proaktiivinen ja tuottamalla lisäarvoa yhteisölle 

(Kaufman et al 2003, s. 41). Pitkän ajan tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa 

myös organisaation taloudellista menestymistä (Vuorinen 2013, s. 15). Kamensky 

(2010, s. 18) antaa strategialle kolme määritelmää. Näitä määritelmiä ovat: 

 

Strategiamääritelmä 1:  Strategia on yrityksen tietoista keskeisten tavoitteiden ja 

toiminnan suuntaviivojen valintaa muuttuvassa maail-

massa. 

 

Strategiamääritelmä 2: Strategian avulla yritys hallitsee ympäristöä. 

 

Strategiamääritelmä 3: Strategian avulla yritys tietoisesti hallitsee ulkoisia ja 

sisäisiä tekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhtei-

ta siten, että yritykselle asetetut kannattavuus-, jatku-

vuus- ja kehittämistavoitteet pystytään saavuttamaan. 
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Kamenskyn strategiamääritelmistä on hyvä avata helposti hieman epäselväksi 

jäävä strategiamääritelmä 2: Strategian avulla yritys hallitsee ympäristöä. Ka-

mensky (2010, s.19) esittää tämän määritelmän muodostuvan kolmesta eri tasosta: 

Yritys sopeutuu ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, yritys muokkaa ympäristöä 

ja vaikuttaa siihen, sekä yritys valitsee oman toimintaympäristönsä. Parhaiten me-

nestyvät yritykset eivät tyydy vain sopeutumaan vallitsevaan ympäristöön, vaan 

muokkaavat liiketoimintaympäristöä aktiivisesti ja tekevät tietoisesti markkina-, 

tuote- ja kilpailulajivalintoja, joiden avulla ne kasvattavat omaa kilpailukykyä ja 

hallitsevat ympäristöä. 

 

Vuorinen (2013, s. 15) kuvaa strategiaa toiminnaksi, joka mahdollistaa pitkän 

aikavälin menestyksen. Strategia on hänen mukaansa menestysresepti, joka toimii 

yrityksen kannattavuuden kaavana. Ennen kaikkea strategia on Vuorisen (kuten 

edellä) mukaan päätösten ja toimenpiteiden joukko, joka tuo yritykselle menestys-

tä tulevaisuudessa. Haverila ja kumppanit (2009, s. 44) määrittelevät strategisen 

johtamisen puolestaan jatkuvaksi, iteratiiviseksi prosessiksi, jonka tarkoituksena 

on pitää organisaatio yhteensopivana ympäristönsä kanssa. 

 

Suunnittelukoulukunnan edustajien mukaan strategia on suunnitelma (Lainema et 

al. 2001, s. 33). Liiketoimintaympäristö on alati muuttuva ja strategian määritel-

mienkin mukaan strategiaa tulee tarkistaa ja päivittää jatkuvasti, jotta yritys pysyy 

kilpailukykyisenä. Lainema ja kumppanit (2001, s. 56) mainitsevat yrityksen me-

nestymisen johtavan toisinaan myös täydellisyyden illuusioon. Illuusiossa elävä 

organisaatio saattaa menettää markkinajohtajuutensa, ellei se seuraa enää aktiivi-

sesti markkinatrendejä ja kilpailijoiden kehittymistä. 

 

Organisaation strategiatasoja on useita, joilla jokaisella on oma merkityksensä. 

Kamensky (2010, s. 21) esittää strategialle kuusi perustasoa: Omistajastrategia, 

konsernistrategia, toimialastrategia, liiketoimintastrategia, funktiostrategia ja yksi-

löstrategia.  
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Kuten Kamensky (2010) esittää, omistajastrategia toimii perustana kaikille muille 

strategiatasoille. Omistajastrategian ydinkysymyksenä on omistajan tahto, joka 

ilmenee elämäntehtävän ja strategisten tavoitteiden kautta. Elämäntehtävä muo-

dostuu organisaation olemassaolon tarkoituksesta.  

 

Konsernistrategiaa voidaan nimittää myös ryhmätason strategiaksi. Konsernistra-

tegian tarkastelun painopiste on organisaatiorakenteesta riippumatta organisaation 

ylin taso ja siihen on sisällytetty omistajien tahto ja usein ainakin osittain myös 

omistajastrategia. (Kamensky 2010, s. 23)  

 

Kamenskyn (2010, s. 23) mukaan konsernistrategia vastaa kysymyksiin: Miksi 

olemme olemassa, mikä on haluttu tahtotilanne ja millä periaatteilla toimimme? 

Missä liiketoiminnoissa olemme ja millä painoarvoilla? Miten eri liiketoimintoja 

johdetaan siten, että konserni on enemmän, kuin liiketoimintojensa summa? 

 

Strateginen johtaminen voi myös epäonnistua. Strategisessa johtamisessa vaikut-

taa Kamenskyn (2014, s. 31) mukaan alla esitetyt kymmenen yleistä menestyste-

kijää. Ilman näitä tekijöitä ei organisaatio ole joustava liiketoimintaympäristön 

muuttuessa.  

 

1. Yhteinen strategia- ja bisneskieli 

2. Kyky, halu ja rohkeus uudistua 

3. Tietotulvasta ymmärrykseen ja näkemykseen 

4. Joukkuepelin sisäistäminen 

5. Kyky keskittyä olennaiseen 

6. Pitkäjänteisyys myös kvartaalitaloudessa 

7. Riittävä liiketoimintaosaaminen 

8. Toimialaosaaminen ja näkemys sen muuhun ympäristöön 

9. Kokonaisnäkemys johtamisesta 

10. Verkosto-osaaminen ja vuorovaikutustaidot 
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2.2 Strategisen johtamisen merkitys 

 

Yritysmaailmassa strategia on äärimmäisen tärkeä menestymisen väline. Kuten 

Kamensky (2010, s. 16) esittää, on strategia aidossa kilpailutilanteessa toimivalle 

yritykselle välttämättömyys. Ilman strategiaa organisaatio ei toimi yhdensuuntai-

sesti, kehitystoimet voivat ohjata organisaation eri osia eri suuntiin ja johtaa kil-

pailukyvyn heikkenemiseen. Kun organisaatiolla on visio, kuva tulevaisuudesta ja 

omasta liiketoiminnasta, on pitkällä aikavälillä kehitettävä organisaatiota johdon-

mukaisesti tämän saavuttamiseksi. 

 

Organisaatiot toimivat jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaikkien 

organisaatioiden tulee voida muuttua toimintaympäristön mukana kasvattaakseen 

kilpailukykyään, tai edes säilyttääkseen olemassa olevan markkina-asemansa. 

Kamensky (2010, s. 20-22) esittää organisaatioiden muutosherkkyyteen ja rea-

gointitapaan seuraavat pelkistetyt tavat: 

 

1. Muutos on jo tapahtunut, mutta yritys ei edes huomaa sitä. 

2. Muutos on tapahtunut, yritys huomaa sen mutta ei ymmärrä sen vaikutuk-

sia eikä reagoi. 

3. Muutos on tapahtunut, yritys huomaa sen, ymmärtää sen vaikutuksen mut-

ta ei osaa tai ei halua muuttua. 

4. Muutos on tapahtunut, yritys huomaa sen, ymmärtää sen vaikutukset ja 

muuttaa toimintaansa. 

5. Yritys havaitsee tulevat muutokset ennakkoon ja kääntää mahdollisuudet 

ja jopa uhat omaksi edukseen. 

 

Muutosten havaitseminen vaatii liiketoimintaympäristön jatkuvaa seuraamista. 

Organisaation on uudistettava visiota tulevaisuudesta liiketoimintaympäristön 

muuttuessa ja muokattava strategiaa kääntääkseen muutoksen organisaation kil-

pailueduksi.  
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Strategia ja strateginen johtaminen on siis yksi tärkeimmistä osa-alueista organi-

saation menestymisessä. Kun strategialla luodaan organisaation menestyksen 

suunnitelma, on strategisella johtamisella varmistettava tämän toteutuminen. Stra-

tegisessa johtamisessa on huomioitava liiketoiminnalle tärkeiden osa-alueiden 

merkitys strategian toteutumiselle. Vuorinen (2013, s. 15) esittää strategisen joh-

tamisen olevan pitkän aikavälin, kuukausien, vuosien ja vuosikymmenten toimin-

nan johtamista, operatiivisen johtamisen keskittyessä lyhyen aikavälin toiminnan 

johtamiseen.  

 

2.3 Strateginen arkkitehtuuri 

 

Strateginen arkkitehtuuri on yrityksen strategisen johtamisen kokonaisrakenne 

(Kamensky 2010, s. 53). Strateginen arkkitehtuuri muodostuu organisaation stra-

tegian suunnittelusta, sekä toteutuksen ja valvonnan rakenteista. Kamensky (2010, 

s. 53) esittää strategisen arkkitehtuurin tärkeimmäksi tehtäväksi yhteisen ymmär-

ryksen ja näkemyksen syntymisen helpottumisen. Seuraavalla sivulla olevassa 

kuvassa 2 on esitetty Kamenskyn (2014, s. 56) kuvaus organisaation strategisesta 

arkkitehtuurista.  

 

Aikaisemmin tutkimuksessa osoitettiin, että strategia on organisaation menestymi-

sen kannalta välttämättömyys. Hyvin laadittu strategia ei kuitenkaan yksin takaa 

organisaation menestymistä, vaan tarvitsee lisäksi onnistuneen strategian jalkaut-

tamisen. Strategian jalkauttaminen helpottuu, kun organisaation strategia on ym-

märretty ja jokainen tietää tehtävänsä sen toteutumiseksi. Strateginen arkkitehtuu-

ri auttaa Kamenskyn (2010, s. 53) mukaan yhteisen näkemyksen muodostumista 

seuraavilla tavoilla: 

 

1. Se auttaa näkemään moninaisten ulkoisten ja sisäisten tekijöiden keskinäi-

siä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteita. 

2. Se auttaa näkemään strategian ydinkohdat unohtamatta välttämättömiä tu-

kirakenteita strategian luomisen, toteutumisen ja uudistamisen kannalta. 

3. Se auttaa sopivien työkalujen ja työskentelymetodien valinnassa. 

4. Se antaa mahdollisuuden visualisoida ja pelkistää. 
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Kuva 2. Yrityksen strateginen arkkitehtuuri. (Kamensky 2014, s. 56) 

 

Kaikki toiminta organisaatiossa lähtee organisaation elämäntehtävästä, joka muo-

dostuu omistajien visiosta, arvoista ja organisaation perustarkoituksesta eli toi-

minta-ajatuksesta. Elämäntehtävä toimii strategisen suunnittelun päämääränä, jota 

kohti organisaatiota ohjataan.  

 

Organisaation strateginen johtaminen vaatii onnistuakseen toimivan prosessin. 

Organisaatiolla pitää olla menestymisen mahdollistava toimiva suunnitelma, jonka 

toteutuminen tulee varmistaa. Onnistuneesti rakennettu visio ja oikein määritellyt 
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menestystekijät eivät vielä takaa strategian toteutumista, vaan organisaatio on 

saatava toimimaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä suurempi orga-

nisaatio on, sitä suurempi tarve on strategian toteutumisen eri osa-alueiden mit-

taamiselle ja seurannalle. 

 

2.4 Analyysit 

 

Organisaation menestymisen takaamiseksi ja strategisten päätösten tueksi tarvi-

taan hyvin monen tyyppistä tietoa. Tietoa tarvitaan mm. omasta sisäisestä tehok-

kuudesta, menestystekijöistä valituilla tuotteilla, palveluilla ja markkinoilla, sekä 

markkinoiden ulkoisista tekijöistä. Kilpailuvahvuuksien analysoinnilla voi kerätä 

tietoa yrityksen tai liiketoiminta-alueen teoreettisesta tilasta tai odotuksista 

(Gleißner et al. 2013, s 57-58). Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 3 on esitetty 

Kamenskyn näkemys erilaisista analyyseistä strategisten päätösten taustalla.   

 

Erilaiset analyysit ovat tärkeitä johtamisen välineitä omien vahvuuksien ja mark-

kinoiden tarjoamien mahdollisuuksien arvioinnissa. Gleißner ja kumppanit (2013, 

s 57-58) mm. esittävät lupaavien markkinoiden valinnan olevan organisaation 

tärkein strateginen päätös. Ilman markkinoiden ja omien vahvuuksien harhatonta 

analysointia ei voida saada varmuutta parhaista markkinoista.  
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YMPÄRISTÖANALYYSIT 

Makrotason analyysit 
Toimiala-analyysit: 
 Kysyntäanalyysit 
 Asiakasanalyysit 
 Toimittaja-analyysit 
 Kilpailuanalyysit 
 Verkostokumppanuusanalyysit 
 Skenaariot 
 Heikot signaalit 

SYNTEESIANALYYSIT 

Menestystekijät 

SWOT: Vahvat ja heikot puolet, mahdollisuudet ja uhat 
Menestystekijät/SWOT 
Portfoliot 
Ydinosaamispuu 
Analyysikartat 

SISÄISEN TEHOKKUUDEN ANALYYSIT 

Organisaation kokonaistehokkuus 
 Organisaatiorakenne 
 Organisaation resurssit 
 Ohjausjärjestelmät 
 Palkitsemisjärjestelmät 
 Organisaation osaaminen 
 Johtamistapa 
 Organisaatiokulttuuri 
 
Toiminto ja prosessikohtaiset analyysit 
 Tuotteet ja tuotekehitys 
 Jakelu 
 Markkinointi 
 Tuotanto 
 Materiaalinhankinta 
 Taloushallinto 
 Henkilöstöhallinto 
 Tietohallinto 
 
Taloudelliset analyysit 
 Yksikön taloudelliset tunnusluvut 
 Pääoman tuottoanalyysi 
 Kustannusanalyysi 
 SBA-, tuote- ja asiakaskohtaiset  

kannattavuusanalyysit 

Kuva 3. Kokonaiskartta strategisista analyyseista. (Kamensky 2014, s. 113) 
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3 Palveluliiketoiminta 

3.1 Palvelun määritelmä 

 

Teollisessa tuotannossa voidaan melko selkeästi määritellä tuotteet ja niiden muo-

dostumisen rakenne, raaka-ainetarpeet ja valmistuksessa tarvittavat laitteet. Palve-

luiden johtaminen ja määritteleminen on teollisia tuotteita huomattavasti moni-

mutkaisempaa. Haasteet palveluliiketoiminnan johtamisessa johtuu palveluiden 

luonteesta. Useammat palveluliiketoiminnan asiantuntijat (Rissanen 2005, Grön-

roos 1998) ovat esittäneet, että palvelut ovat enemmän tai vähemmän aineettomia, 

ne tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossakin määrin samaan aikaan ja niiden tuot-

taminen tapahtuu yhdessä asiakkaan kanssa. Grönroos (1998, s. 53) toteaa palve-

luiden myös olevan asioiden sijasta tekoja ja tekojen sarjoja. Lönnqvist ja kump-

panit (2010, s. 40) esittävät, että palveluilla on kuitenkin usein pitkäaikaisia ai-

neellisia seurauksia. 

 

Kirjallisuudessa on esitetty hyvin monia hieman toisistaan eroavia palvelun mää-

ritelmiä. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 1 on esitetty joitakin tutkimuk-

sessa löydettyjä palvelun määritelmiä. 

 

Vaikka useimmissa määritelmissään Grönroos toteaa palvelun olevan ainakin jos-

sakin määrin aineetonta, tuo hän myös esille, ettei aineettomuus ole palveluita 

kuvattaessa absoluuttinen määre (Grönroos 2009, s. 76-80). Usein palvelulla on 

kuitenkin hyvin pitkäaikaisia aineellisia vaikutuksia. Grönroos (2009, s. 79) toteaa 

myös palveluiden tärkeimmän piirteen olevan niiden prosessiluonne. Palvelut 

muodostuvat ongelman ratkaisuksi erilaisista prosesseista ja suorassa vuorovaiku-

tuksessa asiakkaan kanssa. 
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Taulukko 1. Palvelun määritelmiä. 

Regan 1963, s.57 Palvelut ovat toimintaa, etuuksia tai tyydytystä, joita 

tarjotaan myytäväksi, tai annetaan tavaroiden myynnin 

yhteydessä. Tarkemmin sanottuna ne edustavat joko 

aineettomia palvelun yhteydessä tyydytystä tuovia 

(vakuutus) , aineellisia palvelun yhteydessä tyydytystä 

tuovia (kuljetus, asuminen), tai aineettomia tuotoksia 

ostettaessa joko hyödykkeitä tai muita palveluja (luot-

to, toimitus). 

Grönroos 1998, s. 52 Palvelu on ainakin jossain määrin aineeton teko tai 

tekojen sarja, jossa asiakkaan ongelma ratkaistaan 

yleensä siten, että asiakas, palveluhenkilökunta ja/tai 

fyysisten resurssien tai tavaroiden ja/tai palvelun tarjo-

ajan järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

Rissanen 2005, s. 18 Palvelu on vuorovaikutus, teko, tapahtuma, toiminta, 

suoritus tai valmius, jossa asiakkaalle tuotetaan tai 

annetaan mahdollisuus lisäarvon saamiseen ongelman 

ratkaisuna, helppoutena, vaivattomuutena, elämyksenä, 

nautintona, kokemuksena, mielihyvänä, ajan tai mate-

rian säästönä jne. 

Grönroos 2009, s.77 Palvelu on ainakin jossain määrin aineeton toimintojen 

sarjasta koostuva prosessi, jossa toiminnot tarjotaan 

ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan yleensä, 

muttei välttämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijöiden 

ja/tai fyysisten resurssien tai tuotteiden ja/tai palvelun-

tarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa. 
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tamaa ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä palveluita. Suunnittelupalvelut kuuluvat 

asiantuntijapalveluiden luokkaan, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa paneudutaan 

syvemmin tähän palveluiden alaluokkaan. 

 

3.3 Asiantuntijapalvelut 

 

Kuten Shmenner (1986) esitti, ovat asiantuntijaorganisaatiot ihmisen osaamista ja 

ongelmanratkaisukykyä vaativia ja paljon vuorovaikutusta ja räätälöintiä vaativia 

palveluita. Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 14) toteavat asiantuntijaorganisaation 

olevan sellainen organisaatio, jossa pääosa tehdystä työstä on uuden tiedon sovel-

tamista ja kehittämistä, kuten suunnittelua ja konsultointia. 

 

Kaiser ja Ringlstetter (2011, s. 3) määrittelevät asiantuntijaorganisaation sellai-

seksi, joka vaatii suoraa kontaktia palvelun tuottajan ja kuluttajan välillä ja jonka 

tuote muodostuu pääasiassa aineettomasta lopputuotoksesta.  Kaiserin ja Ringls-

tetterin (2011, s 3) määritelmä sisältää kuitenkin hyvin heterogeenisen ja laajan 

alueen erityyppisiä palveluita tarjoavia yrityksiä aina siivous yrityksistä ja pika-

ruokaloista konsulttiyrityksiin.  Tästä syystä Kaiser ja Ringlstetter (2011, s. 3) 

esittävät asiantuntijaorganisaatioille kaksi alatyypin kuvausta: Asiantuntijaorgani-

saatiot, jotka tarjoavat tietoon pohjautuvia palveluita ja asiantuntijaorganisaatiot, 

jotka tarjoavat palveluita yrityksille. 

 

Asiantuntijaorganisaatiot voidaan Kaiserin ja Ringlstetterin (2011, s. 21) mukaan 

jakaa alaluokkiin. Alla olevat asiantuntijaorganisaatioiden alaluokat muodostavat 

heidän mukaansa yhdessä markkinatutkimuksia tarjoavien yritysten kanssa 75 % 

kaikkien asiantuntijaorganisaatioiden liikevaihdosta. 

• Auditointiyritykset 
• Lakitoimistot 
• Konsultointiorganisaatiot 
• Rekrytointiorganisaatiot 
• Investointipankit 
• Kommunikaatiopalvelut 
• Suunnitteluorganisaatiot 
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Case organisaatio edustaa asiantuntijaorganisaatioiden alaryhmistä suunnitteluor-

ganisaatioita. Suunnitteluliiketoiminnasta käytetään kirjallisuudessa myös nimi-

tystä suunnittelukonsultointi (Malhotra & Morris. 2009, s. 904). Suunnittelukon-

sultointi muodostuu tyypillisesti jatkuvasti uusien spesifisten ja asiakaskohtaisten 

ratkaisujen tuottamisesta (Kaiser & Ringlstetter. 2011, s. 17). Suunnittelukonsul-

toinnissa painitaan Kaiserin ja Ringlstetterin (2011, s. 17) mukaan sellaisten ky-

symysten kanssa, joita ei voida selkeästi kuvata asiakkaan toimesta. Konsultointi-

liiketoiminnassa palvelun tehtävänä on heidän mukaansa (kuten edellä) kehittää 

ideoita ja konsepteja, jotka toimivat asiakkaan päätöksenteon pohjana.  

 

Suunnitteluliiketoiminnan palveluiden laajuus voi vaihdella ideoiden tuottamises-

ta ja kehittämisestä, rakentamiseen ja detaljien tuottamiseen (Kaiser & Ringlstet-

ter. 2011, s. 33). Suunnittelupalvelut tarjotaan Kaiserin ja Ringlstetterin mukaan 

pääsääntöisesti perinteisessä projektimuodossa, jossa palvelun tuottava tiimi kerä-

tään asiakkaan vaatimuksien perusteella.  

  

3.4 Asiantuntijapalveluliiketoiminnan menestystekijät 

 

Larsen ja kumppanit (2006, s. 182) esittävät Mondianon ja Nichionnan (1986) 

näkemyksen tutkimuksessaan, jonka mukaan menestyvät organisaatiot keskittyvät 

edullisen hinnan sijaan tarjoamiensa tuotteiden laatuun, ovat voimakkaasti asia-

kasorientoituneita, vastasivat nopeasti ja joustavasti asiakastarpeisiin ja uusiin 

trendeihin, välttävät suoraa kilpailua ja laajentavat nopeasti uusien tuotteiden tar-

jonnan ulkomaille. Samassa tutkimuksessa Larsen ja kumppanit esittävät menes-

tyvien organisaatioiden täyttävän asiakkaiden tarpeet suunnittelemalla korkealaa-

tuisia palveluita ja tuotteita. Palveluiden ja tuotteiden laatu on noussut esiin myös 

lukuisissa muissa tutkimuksissa (Clifford & Cavanagh 1985, Taylor et al. 1990, 

Tonge et al. 1998).  

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 5 on esitetty Larsenin ja kumppaneiden nä-

kemys palveluorganisaation tärkeimmistä menestystekijöistä ja niiden merkityk-
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sellisyydestä kilpailukyvyn muodostumisessa. Kuvan kaaviossa lukuarvo 1 tar-

koittaa tekijän voimakasta merkitystä ja 6 vähiten merkityksellistä arvostusta. 

 

 

Menestystekijä: 

A. Palvelun yksilöllisyys 
B. Innovaatiokyky 
C. Kohdennettu markkinointi 
D. Joustavuus 
E. Aikainen siirtyminen kasvaville markkinoille 
F. Laadukkaan henkilökunnan houkutteleminen ja sitominen 
G. Palvelun tuoma lisäarvo ja laatu  
 

Kuva 5. Palveluorganisaation menestystekijät. (Larsen et al 2006, s. 187) 

 

Coelho ja kumppanit (2012, s. 335) esittävät palvelun asiakaskohtaisen kusto-

moinnin olevan merkittävä tekijä asiakkaan pysyvyydessä. Kustomoinnin voidaan 

katsoa olevan palveluntarjoajan ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Mitä enem-

män palveluntarjoaja ja asiakas ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja mitä 

enemmän asiakas osallistuu palvelun lopputuloksen syntymiseen, sitä räätä-

löidympi palvelu on. Tässä tutkimuksessa palvelun kustomointisuhteesta käyte-

täänkin myöhemmin nimitystä palvelun vuorovaikutussuhde.  

 

Myös Kaiser ja Ringlstetter (2011, s. 4) ovat päätyneet tutkimuksessaan siihen 

tulokseen, että haastavien, monimutkaisten ja strukturoimattomien ongelmien rat-
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kaiseminen vaatii kehittynyttä ja voimakasta henkilökohtaista vuorovaikutusta 

asiantuntijan ja asiakkaan välillä.  

 

Coelho ja kumppanit (2012, s. 333-337) esittävät palvelun tarjoajan ja tuottajan 

välisen vuorovaikutuksen olevan suorassa yhteydessä palvelun laadun muodostu-

misessa. Heidän tutkimuksessaan esitetään seuraavat kuusi hypoteesia siitä, kuin-

ka vuorovaikutussuhde vaikuttaa palvelun laadun muodostumiseen. Coelhon ja 

kumppaneiden esittämien vuorovaikutuksen hypoteesien keskinäiset kausaalisuh-

teet on esitetty seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 6. 

 

H1 Suurempi palvelun vuorovaikutus johtaa kokemukseen paremmasta palvelun 

laadusta. 

H2 Suurempi palvelun vuorovaikutussuhde johtaa parempaan asiakastyytyväisyy-

teen.  

H3 Suurempi palvelun vuorovaikutussuhde johtaa asiakkaan luottamuksen kas-

vuun. 

H4 Suurempi palvelun vuorovaikutussuhde johtaa asiakasuskollisuuden kasvuun. 

H5 Palvelun vuorovaikutuksen suhde ja asiakkaan uskollisuuden välinen kausaa-

lisuhde on sitä heikompi, mitä suurempi on asiakastyytyväisyys.  

H6 Palvelun vuorovaikutussuhteen ja asiakkaan uskollisuuden välinen kausaa-

lisuhde on sitä voimakkaampi, mitä korkeampi on asiakkaan luottamus palve-

lun tarjoajaan. 
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Kuva 6. Palvelun vuorovaikutuksen vaikutus asiakassuhteeseen. (Coelho et al. 

2012, s.337) 

Lacerda ja kumppanit (2011, s. 131) toteavat, että asiantuntijapalvelun onnistumi-

sen arvioijana toimivat eri sidosryhmät. Onnistumista ei tämän mukaan arvioi 

vain palvelun tuottaja ja asiakas. Myös Kaiser ja Riglstetter (2011, s. 4) osoittavat 

tutkimuksessaan, että asiantuntijaorganisaatioiden palvelutuotannossa asiakkaalla 

on merkittävä rooli. 

Kaiser ja Ringlstetter (2011, s.4) esittävät asiantuntijaorganisaation kriittisimmiksi 

menestystekijöiksi vuorovaikutuskyvyn lisäksi, tiedon ja osaamisen, sekä mai-

neen. Heidän mukaansa asiantuntijaorganisaatioiden liiketoiminta perustuu asiak-

kaiden strukturoimattomien ongelmien ratkaisemiseen. Strukturoimattomien on-

gelmien ratkaiseminen vaatii puolestaan erityistä asiantuntemusta, mikä mahdol-

listaa palveluntarjoajan kilpailuedun suhteessa asiakkaaseen ja kilpailijoihin. Kai-

serin ja Riglstetterin (Kuten edellä. s. 4) mukaan asiantuntijaorganisaatioiden ar-

vonmuodostusta voidaan pitää myös erittäin tietointensiivisenä, koska siinä edel-

lytetään koneiden, tai oman pääoman sijaan työntekijöiltä asiantuntemusta, koke-

musta ja kykyä ratkaista ongelmia. 
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Palvelun laatu ja laadunvalinta paljastuu usein, jos ollenkaan, vasta palvelun so-

pimuksen umpeuduttua (Kaiser ja Ringlstetter 2011, s. 5). Palvelun laadun epä-

varmuuden johdosta asiakkaan kokema turvattomuuden tunne johtaa heidän mu-

kaansa palveluntarjoajan tuottaman laadun maineen korostumiseen. Hyvän mai-

neen voidaan tässä tapauksessa katsoa toimivan oven avaajana ja johtavan tuotta-

viin sopimuksiin.  

 

Alla olevassa kuvassa 7 on esitetty Kaiserin ja Riglstetterin näkemys asiantuntija-

organisaatioiden kriittisten resurssien liittymisestä asiantuntijapalveluiden tuotta-

miseen. 

 

Kuva 7. Asiantuntijaorganisaation kriittiset resurssit. (Kaiser & Ringlstetter 

2011. s. 4) 

 

Myös Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 54) ovat päätyneet siihen tulokseen, että 

tieto ja osaaminen on asiantuntijaorganisaation tärkein menestystekijä. He ovat 

havainneet tärkeäksi menestystekijäksi Kaiserin ja Riglstetterin tapaan myös kiin-

teän yhteistyön asiakkaan kanssa, eli vuorovaikutussuhteen.  
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Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 53-54) esittävät  kaiken kaikkiaan 8 asiantuntija-

organisaation menestystekijää. Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty kaikki 8 me-

nestystekijää, sekä niiden merkitys organisaation toiminnassa.  

 

Taulukko 2. Asiantuntijaorganisaation menestystekijät. (Lönnqvist &Mettänen 

2003, s. 53) 

1. Tuotoksen laatu 

 

Asiantuntijatyössä työn tulosten laatu on usein tärkeäm-

pää kuin määrä. Asiantuntija pyrkii esimerkiksi tekemään 

mahdollisimman tasokkaita suunnitelmia, ei mahdolli-

simman montaa suunnitelmaa. 

2. Ajanhallinta ja ajankäytön tehok-

kuus 

Asiantuntijatyön tuottavuuden kannalta ajankäytöllä on 

suuri vaikutus. Asiantuntijan tulisi voida kohdistaa rajalli-

set aikaresurssinsa varsinaisen työtehtävänsä tekemiseen 

ja välttää turhia töitä. Toisaalta luovaan ongelmanratkai-

suun kuluu aikaa, mutta työn tulos ei välttämättä riipu 

käytetyn ajan kestosta. 

3. Tieto ja osaaminen. Asiantuntijan tärkein resurssi on henkilökohtainen osaa-

minen, minkä vuoksi sitä on jatkuvasti kehitettävä. 

4. Työntekijän ja organisaation 

tarpeiden yhteensopivuus. 

 

Organisaatio saa asiantuntijalta parhaan työpanoksen, kun 

hän on motivoitunut työhönsä. Tähän on hyvät mahdolli-

suudet, jos työtehtävä on tekijän mielestä kiinnostava. 

5. Hyvä työilmapiiri. Kun asiantuntija viihtyy työssään, hän luultavasti panos-

taa sen tekemiseen. Hyvässä työilmapiirissä myös yhteis-

työn toteutuminen on todennäköistä. 

6. Kiinteä yhteistyö asiakkaiden 

kanssa. 

 

Asiantuntijaorganisaatiolla on usein hyvin läheiset yhtey-

det asiakkaidensa kanssa. Töitä voidaan tehdä jopa yhteis-

työssä asiakkaan kanssa. Vuorovaikutusta tarvitaan, jotta 

asiantuntija tunnistaa sellaisetkin asiakkaan tarpeet, joita 

asiakas ei osaa ilmaista tai ei itse edes tunnista. 

7. Tiedon muutosprosessien hyö-

dyntäminen. 

 

Koska asiantuntijan työstä suuri osa on innovointia, tulee 

tiedon muunnosprosessien – eli sellaisten prosessien, 

joissa tieto lisääntyy, jalostuu ja muuntuu osaamiseksi – 

tukea ja tehostaa työn tekemistä. 

8. Tiedon virtaus suhdeverkostossa. 

 

Henkilökohtaisten, epävirallisten  verkostojen avulla 

saatavilla olevan tiedon määrä moninkertaistuu ja oikea 

tieto on mahdollista löytää nopeammin. 

 

Edellä esitettyjen hypoteesien (Coelhon ja kumppanien 2012, Kaiser ja Ringlstet-

ter 2011, Lönnqvist ja Mettänen 2003) pohjalta voidaan todeta, että tiiviillä yh-

teistyöllä asiakkaiden kanssa voidaan saavuttaa asiakasluottamusta ja kasvattaa 
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asiakastyytyväisyyttä. Vuorovaikutussuhteen parantaminen johtaa asiakkaan ko-

keman laadun parantumiseen.  

 

Kaiser ja Ringlstetter (2011) on havainnut myös muiden asiantuntijaorganisaation 

kriittisten resurssien vaikuttavan asiakkaan kokemaan laatuun. Alla olevassa ku-

vassa 8 on esitetty kolmen asiantuntijaorganisaation kriittisen resurssin kausaa-

lisuhteet palvelun laatuun ja asiakkaan kokemukseen palvelun laadusta. Kaiserin 

ja Ringlstetterin (2011, s. 40) mukaan maineen kasvattaminen johtaa siihen, että 

tuotettu laatu koetaan korkeampana. Saman lopputuloksen tuottaa myös tiiviimpi 

yhteistyö asiakkaan kanssa. Tiivis vuorovaikutus johtaa samalla myös varsinaisen 

palvelun laadun kasvuun, kun asiakkaan tarpeet tulevat selkeämmin esille. Tiedon 

ja osaamisen kasvattaminen johtaa lisäksi palvelun laadun kasvuun.  

 

 

Kuva 8. Palvelun laadun kasvattamisen lähestymistavat. (Kaiser & Ringlstetter 

2011, s. 40) 

 

Gleißner ja kumppanit (2013, s. 56) esittävät organisaation menestymisen takana 

olevan pääsyn parempiin resursseihin. Näitä resursseja ovat heidän mukaansa 

mm. osaavat henkilöstöresurssit.  

 

Suunnitteluorganisaatiot ovat asiantuntijaorganisaatioita, joten niihin vaikuttavat 

samat menestystekijät, kuin muihinkin asiantuntijaorganisaatioihin. Suunnittelu-

organisaatiot ovat kuitenkin erittäin voimakkaasti projektiluontoisesti toimivia 

palveluorganisaatioita. Kuten Malhotra ja Morris (2009, S. 904) osoittavat, on 
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projektijohtaminen yksi suunnittelukonsultoinnin kriittisistä osista. Heidän mu-

kaansa tekniset konsultit ovat pääsääntöisesti myös projektipäälliköitä. Toimit-

taakseen projektin kannattavasti, on projektin yleisesti tunnetut tekijät, laajuus, 

aika ja kustannus, kyettävä hallitsemaan. 

 

Oijiako ja kumppanit (2007, s.413) toteavat, että on mahdotonta luoda jokaista 

projektia koskeva menestystekijöiden tarkistuslista. Heidän mukaansa projektien 

menestymisen ja epäonnistumisen kriteerit vaihtelevat eri projekteissa. Kriteerien 

määräytymiseen vaikuttavat Oijiakon ja kumppaneiden  (2007, s. 413) mukaan 

mm. projektin koko, projektin ainutlaatuisuus, teollisuudenala, monimutkaisuus ja 

eri sidosryhmien roolit.  

 

Projektin onnistumiseen vaikuttaa suuri joukko muuttujia, eikä projekteille voida 

siksi luoda yhtä yksiselitteistä kaikenkattavaa mittaristoa (Lacerda et al. 2011, s. 

135). Lacerdan ja kumppaneiden mukaan (kuten edellä) projektien onnistumista 

tulee mitata pehmeillä (mm. asiakastyytyväisyys) ja kovilla (mm. taloudellinen 

onnistuminen) mittareilla. Heidän tekemien havaintojen mukaan projektien eri 

ulottuvuuksia tulee myös voida priorisoida ja tulosten arviointi tulee myös olla 

dynaamista.  

 

Vaikka projektien menestystekijöistä ei voida antaa jokaista projektia koskevaa 

yksityiskohtaista listaa, on kuitenkin tunnistettavissa yksinkertaistettuna projekti-

en menestystä kuvaavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat Oijiakon ja kumppaneiden 

mukaan (Kuten edellä, s. 413) kustannukset, aika ja laatu. Wickramatillake ja 

kumppanit (2007, s.54) puolestaan esittävät tutkimuksessaan suurten verkostoitu-

neiden projektien onnistumisen avaintekijöiksi budjetin jakamisen, aikataulutuk-

sen, etenemisen seuraamisen, etenemisen ennustamisen ja suorituskyvyn seuraa-

misen. 
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4 Palvelutarjooman johtaminen 

4.1 Palvelutuote ja palvelutarjooma 

 

Palvelutuote on konkreettinen kuvaus palvelusta. Palvelutuote on Rissasen (2005, 

s. 155) mukaan usein vaikeasti hahmotettava, nopeasti muuttuva ja palvelutuotan-

to tehdään paljolti asiakkaan kanssa yhdessä palvelutuottajan vaikutuspiirin raja-

maastossa tai kokonaan sen ulkopuolella. Palvelutuotannon ollessa dynaaminen ja 

asiakaskeskeinen prosessi, on markkinointi yksi tärkeimmistä palvelutoiminnan 

työkaluista (kuten edellä).  

 

Tuotanto-organisaation suoritteita ja niiden tekemiseen liittyviä tekijöitä on usein 

helppo mitata (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 50). Esimerkiksi keinutuoleja val-

mistavan organisaation lopputuotteesta voidaan yksiselitteisesti ja tarkasti laskea, 

kuinka monta kappaletta tiettyä mallia myydään kuukaudessa, kuinka paljon yh-

den keinutuolin tekemiseen kuluu aikaa ja kuinka paljon eri raaka-aineita sen 

valmistukseen tarvitaan. Tuotanto-organisaation suoritteista voidaan lisäksi hel-

posti mitata lopputuloksen laatua ja tuotannon tehokkuutta, koska tuotteet ovat 

usein melko vakioituja, niiden valmistusaika on suhteellisen lyhyt ja niiden val-

mistukseen käytettävät resurssit selkeästi hahmotettavia (Kuten edellä). 

 

Suunnittelutoimistossa tehdään monenlaisia suunnitelmia, joista pienempien te-

keminen voi viedä muutamia tunteja ja suurempien jopa vuosia. Suunnitelmien 

tekemiseen käytetyt resurssit ovat tietokoneita ja ohjelmistoja lukuun ottamatta 

aineettomia, esimerkiksi suunnittelijan ajatustyötä ja hänen suhdeverkostonsa hy-

väksikäyttöä. (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 51) 

 

Suunnittelupalvelun lopputulos voi syntyä suuren erilaiseen tietoon ja taitoon eri-

koistuneiden asiantuntijoiden joukon yhteistyön tuloksena. Esimerkiksi uuden 

innovatiivisen jätevedenpuhdistamon kokonaissuunnittelun palvelu vaatii osaa-

mista jäteveden puhdistuksen prosessista, puhdistamon sijainnin määrittelevästä 

kaavoituksesta, puhdistamon tilavarauksen layoutsuunnittelusta, rakennesuunnit-
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telusta, kallion louhintasuunnittelusta ja monista muista erikoisosaamista vaativis-

ta osa-alueista. Palvelun lopputuloksen näkeminen on tällaisessa hankkeessa 

mahdollista vasta puhdistamon käyttöönoton jälkeen, joka on n. 10 vuoden päästä 

sopimuksen syntymisestä. 

 

Palvelutuotteet jaetaan ydin-, tuki- ja lisäpalveluihin, jotka yhdessä muodostavat 

palvelupaketin. Ydinpalvelut ovat niitä palveluita, joilla vastataan asiakkaan tar-

peisiin, kuten rakennuksen asuinrakennuksen arkkitehtisuunnittelu. Tukipalvelut 

ovat niitä välttämättömiä organisaation palveluita, jotka mahdollistavat ydinpalve-

lun tuottamisen ja toimituksen. Tukipalveluita ovat mm. organisaation ICT tuki-

palvelut, laskutus ja suunnitelmien tulostamiseen hyödynnettävät kopiolaitoksen 

palvelut. (Jaakkola et al 2009, s. 11) 

 

Organisaation lisäpalvelut ovat sellaisia palveluita, joilla voidaan erottua kilpaili-

joista ja kasvattaa sitä kautta kilpailukykyä (Grönroos 2009, s. 222-223). Arkki-

tehtisuunnittelun esimerkissä tällaisia ovat mm. havainnekuvat, animaatiot ja 

muut sellaiset palvelut, jotka eivät sisälly perinteisen arkkitehtisuunnittelun pakol-

liseen sisältöön.  

 

Palvelutarjooma on organisaation tarjoamien palveluiden kokonaisuus. Palvelutar-

jooman kuvaamisen ja arvioimisen kautta saadaan selkeä käsitys siitä, minkälai-

sista palveluista yrityksen liiketoiminta arviointihetkellä koostuu ja palvelut on 

myös helpompi kuvata asiakkaalle. (Jaakkola et al 2009, s. 7) 

 

Palvelutarjooman tulee Grönroosin (2009, s. 223) mukaan olla asiakaslähtöinen ja 

sen tulee ottaa huomioon sekä palveluprosessin toiminnallinen laatu, että lopputu-

loksen tekninen laatu. Palvelutarjooman arvioinnin tarkoituksena on Jaakkolan ja 

kumppanien (2009, s. 7) mukaan havaita, miten palveluja tulisi kehittää. Seuraa-

valla sivulla olevassa kuvassa 9 on esimerkki asiantuntijaorganisaation palvelutar-

jooman havainnollistamisesta asiakastarpeen ja yrityksen prosessien kautta. 
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Kuva 9. Konsultointiyrityksen palvelutarjooma. (Jaakkola et al 2009, s. 7) 

 

4.2 Palvelutarjooman strateginen johtaminen 

 

Palvelutarjooman johtaminen viittaa päätöksentekoon palvelun ylläpitämisestä, 

palvelutarjooman laajentamisesta uusia palveluita lisäämällä, tai tarjooman kaven-

tamisesta ja rationalisoimisesta palveluita lopettamalla (Papastathopoulou et al. 

2012, s. 844). Myös Argouslidis (2005) esittää palvelutarjooman johtamiseen liit-

tyvien päätösten viittaavan joko tarjooman laajentamiseen uusien palveluiden stra-

tegisella kehittämisellä, tai tarjooman rationalisoimiseen strategisella päätöksellä 

palveluiden eliminoimisesta, tai korvaamisesta uudella kehittyneemmällä vaihto-

ehdolla. 

   

Papastathopoulou ja kumppanit (2012, s. 845) esittävät palvelutarjooman koostu-

van usein palveluista, jotka ovat useilla eri elinkaaren vaiheilla. Palvelutarjooman 

strategisessa johtamisessa haasteeksi muodostuu suuren palvelutarjooman hallit-

seminen ja kokonaisuuden hahmottaminen. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 

10 on esitetty palvelutarjooman analysoinnin kokonaisuus. Palvelutarjooman ana-

lysoinnissa tulee arvioida palvelutuotteiden kykyä täyttää asiakastarpeet, oma 

ydinosaaminen ja resurssien tasapaino, sekä arvioitava kunkin palvelutuotteen 

tärkeyttä organisaation strategian näkökulmasta. 
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Kuva 10. Palvelutarjooman analysoiminen. (Jaakkola et al 2009, s. 9) 

 

Organisaation strategiseen johtamiseen ja tuotteiden analysointiin löytyy monia 

valmiita työkaluja. Vuorinen (2013, s. 33) on ryhmitellyt työkalut tavoitteen ja 

strategiatyön painopisteen avulla neljään kenttään. Vuorisen esityksessä työkalu-

jen tavoite on joko uuden ja erilaisen tekemistä, tai toiminnan tehostamista. Stra-

tegiatyön painopiste jakaantuu Vuorisen (kuten edellä) esityksessä sisäiseen maa-

ilmaan ja ulkoiseen ympäristöön. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 11 on esi-

tetty strategiset työkalut ryhmiteltynä Vuorisen esitystä mukaillen. Kuvassa on 

vihreällä ellipsillä esitetty tutkijan lisäämät tuoteportfolion johtamiseen löydetyt 

työkalut, jotka Vuorisen esityksestä puuttuivat. Lisäksi vuorisen esityksestä poike-

ten Balanced Scorecard ja SWOT-analyysi on asetettu sisäisen ja ulkoisen paino-

pisteen väliin, niiden soveltuessa kummankin tarpeen analysointiin. 

 

Palvelutuotteiden strategisen johtamisen välineiden tulee kyetä asemoimaan oma 

palvelutuotanto suhteessa kilpailijoihin ja markkinoiden vaatimuksiin. Näitä työ-

kaluja tutkijan tulkinnan mukaan ovat elinkaarimalli, SWOT-analyysi, BCG-
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matriisi, GE-matriisi, Viiden kilpailuvoiman malli ja palvelutuotteiden tuottavuu-

den mittaaminen, jonka yksi työkalu on Balanced Scorecard. 

 

 

Kuva 11. Strategisen johtamisen työkalut. (Vuorinen 2013, s. 33) 

 

4.3 Työkalut palvelutarjooman johtamiseen 

4.3.1 Tuotteen elinkaarimalli 

 

Yksi palvelutuotteiden vahvuutta ja markkinoiden tilaa kuvaava työkalu on tuot-

teen elinkaarimalli. Tuotteen elinkaarimalli käsite (Product Life Cycle, PLC) on 

Roger Everrett:n vuonna 1962 kehittämä teoria tietyn tuotteen myynnin muutok-

sesta sen olemassaolon aikana.  
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Elinkaarimalli on lähtenyt alun perin markkinoinnin tarpeesta tuotteen markki-

noillaoloajan myynnin vaihteluiden tarkastelussa (Bartlett & Twineham, 2013, s. 

1915). Em. (s. 1914) toteavat tuotteen elinkaaren perustuvan käsitykseen, jonka 

mukaan tuotteilla on rajallinen elinikä markkinoilla ja että elinikänsä aikana jo-

kainen tuote kulkee erilaisten vaiheiden läpi.  

 

Elinkaarimalli perustuu osittain Everettin (1995, s 262) esittämään näkemykseen 

innovaatioiden käyttöönoton mallista, jossa kuluttajat, tai asiakkaat, jaetaan vii-

teen eri tyyppiin. Everettin (1995, s 262) mukaan asiakkaat jakaantuvat innovaat-

toreihin, aikaisiin käyttöönottajiin, aikaiseen valta-virtaan, myöhäiseen valtavir-

taan ja vitkastelijoihin. Asiakkaiden erilainen käyttäytyminen aiheuttaa Everettin 

mukaan kellomaisen vakiokäyrän innovaatioiden käyttöönotossa. 

 

Vaikka tuotteen elinkaarimalli on alun perin kehitetty osoittamaan teollisuuden 

tuotteiden myynnin kehitystä, samasta mallista käytetään myös termiä palvelun 

elinkaarimalli (Service life cycle, SLC). Palvelun elinkaarimallia on myös käytet-

ty palvelutuotteiden myynnin kehittymisen kuvaamisessa palvelun olemassaolon 

aikana. (Papastathopoulou et al. 2012, s. 848) 

 

Bartlett ja Twineham (2013, s. 1914) toteavat, että tuotteen elinkaarella on genee-

risimmässä muodossaan neljä vaihetta: esittely, kasvu, kypsyys ja taantuma. Tä-

hän perusajatukseen on kuitenkin heidän mukaan useita lukuisia variaatioita, jois-

sa vaiheiden määrä ja nimikkeet vaihtelevat.   

  

Sipilä (1995, s. 56) esittää kuvauksen tuotteen elinkaaresta ja markkinoiden kyp-

syydestä, jossa tuotteen elinkaari on jaettu viiteen vaiheeseen. Sipilä (kuten edel-

lä) kuvaa tuotteen elinkaaren käsittävän kehityksen, markkinoille tulon ja lansee-

rauksen, kasvun, kypsyyden ja laskun. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 12 on 

esitetty Sipilän näkemys tuotteen elinkaarimallista. Kuvasta voidaan havaita, että 

kypsyysvaiheen aikana kassavirta kääntyy laskuun ja laskuvaiheen aikana tuot-

teesta tulee kannattamattomampi.  
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Kuva 12. Tuotteen elinkaari. (Sipilä 1995, s. 56) 

 

Esittelyvaihe 

Esittelyvaiheella viitataan pisteeseen, jolloin tuote esitellään markkinoille. Esitte-

lyvaiheessa on usein hyvin vähän, tai ei ollenkaan, kilpailua. (Bartlett & Twine-

ham, 2013, s. 1915). Esittelyvaiheessa kassavirta on alhainen, koska markkinoin-

tikustannukset ovat korkeimmillaan. Kuitenkin kateprosentti on tällöin korkeim-

millaan. (Haverila ym. 2009, s. 266) 

 

Gort ja Klepper (1982, s. 631) esittävät, että esittelyvaiheen pituus riippuu tuot-

teen kopioitavuuden helppoudesta, markkinoiden koosta ensiesittelyn jälkeen ja 

mahdollisten kilpailijoiden määrästä. 

 

Kasvuvaihe 

Kasvuvaiheessa tuotteen myyntimäärät kasvavat. Tuotteen saatavuus on yleensä 

kasvuvaiheessa heikko, mikä herättää kilpailijoiden kiinnostuksen. (Haverila ym. 

2009, s. 266). Bartlett ja Twineham (2013, s. 1915) toteaa markkinointikustannus-

ten olevan kasvuvaiheessa kaikista suurimmat. 

 

Gort ja Klepper (1982, s. 631) mukaan tässä vaiheessa kilpailijoiden määrä kasvaa 

terävästi. Em. (s. 631) esittävät, että kaikilla markkinoilla olevilla tuotteilla on 
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vaihe, jossa tuottajien määrä kasvaa voimakkaasti. Em. (s. 631) pitävät tämän vai-

heen olemassaoloa kiistämättömänä.  

 

Kypsyysvaihe 

Kypsyysvaiheessa myynnin kasvu saavuttaa huippunsa ja tasaantuu, kun markki-

nat saavuttavat kyllästymispisteensä. Tässä vaiheessa kilpailu on todennäköisesti 

kiivaimmillaan ja voitot pienenevät. Kypsyysvaiheen loppupuolella, lähellä las-

kuvaiheen siirtymää, osa kilpailijoista alkaa jo luopua tuotteesta alhaisen katteen 

ja tuoton johdosta. (Bartlett & Twineham, 2013, s. 1915). 

 

Gort ja Klepper (1982, s. 631) jakavat kypsyysvaiheen kahteen osaan, joista en-

simmäistä he kuvaavat vaiheeksi kolme. Vaiheessa kolme uusien kilpailijoiden 

määrän kasvu tasaantuu ja kilpailijoiden määrän nettomuutos tulee lähelle nollaa, 

kun uusia kilpailijoita tulee markkinoille yhtä paljon, kuin on markkinoilta vetäy-

tyviä.  

 

Gort ja Klepper (1982, s. 631) esittävät toiseksi kypsyysvaiheeksi vaiheen, jonka 

he nimeävät vaiheeksi neljä. Vaiheessa neljä kilpailijoiden määrän nettomuutos 

kääntyy laskuun, kun uusia kilpailijoita tulee markkinoille vetäytyviä vähemmän, 

mutta on edelleen lähellä nollaa.  

 

Laskuvaihe 

Laskuvaiheessa muutokset asiakkaiden toiveissa ja teknologian kehitys vähentää 

tuotteen houkuttelevuutta ja myynti alkaa laskea. Myynnin laskiessa tuotto ja 

kannattavuus heikkenevät. (Haverila ym. 2009, s. 267) 

 

Laskuvaiheessa tuotteen myyntihinnat saattavat laskea rajusti ja monet kilpaili-

joista vetäytyvät markkinoilta. (Bartlett & Twineham, 2013, s. 1915) 

Gort ja Klepper (1982, s. 631) näkevät laskuvaiheen alkavan pisteestä, jossa kil-

pailijoiden määrän nettomuutoksen ei enää voida katsoa olevan lähellä nollaa, 

vaan se kääntyy selkeästi negatiiviseksi. Gort ja Klepper (1982, s. 631) esittävät, 
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että laskuvaihe jatkuu kunnes markkinat kutistuvat ja tuote vanhenee, tai uusi in-

novaatio aloittaa uuden elinkaarisyklin. 

 

Vaikka tuotteen elinkaarimalli antaa teoriassa hyvää tietoa markkinointi- ja tuote-

kehitystoimien strategisen päätöksenteon tueksi, on lähes mahdotonta määritellä 

aukottomasti millä elinkaaren vaiheella kukin tuote, tai palvelu sijaitsee. Kuten 

tässä tutkimuksessa on aikaisemmin osoitettu, palvelut ovat asiakkaan kanssa yh-

dessä tuotettavia ja joka kerta ainutlaatuisia tapahtumia. Elinkaarimalli ei ole aina 

niin yksiselitteinen, vaan palvelu muuttuu joka palvelutapahtuman myötä.  

 

4.3.2 SWOT 

 

SWOT-analyysi on hyvin tunnettu nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian 

laatimisessa sekä ongelmien ja kehityskohteiden tunnistamisessa. SWOT-

analyysiä voi käyttää yritystoiminnan arviointiin koko laajuudessaan tai jonkin 

oman tai kilpailijan tuotteen tai palvelun aseman tai kilpailukyvyn arvioimisessa. 

 

Joidenkin mukaan SWOT analyysi on alun perin Albert Humbhryen kehittämä. 

Siihen muotoon, missä SWOT tunnetaan tänä päivänä, on kuitenkin vaikuttanut 

useiden tutkijoiden tekemä yhteinen perättäinen työkalun kehittely. (Friesner 

2015) 

 

SWOT analyysiä voidaan käyttää palvelun aseman ja kilpailukyvyn arviointiin. 

SWOT analyysissä arviointi tehdään analysoimalla kustakin palvelusta niiden 

vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Seuraavalla sivulla olevassa ku-

vassa 13 on esitetty SWOT analyysin perusrakenne.  
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Kuva 13. SWOT-analyysin rakenne. 
 

Vahvuudet 

 

SWOT-analyysin vahvuuksiin kirjataan kaikki oman palvelun tuotantoon, osaami-

seen ja kilpailuetuihin liittyvät tekijät, joiden vuoksi palvelu on kilpailukykyinen. 

Vahvuudet tulisi kirjata sekä sisäisten, että ulkoisten asiakkaiden näkökulmasta 

(Lee & Sai On Ko 2000, s. 67). Kysymyksiä, joihin vahvuuksilla tulisi vastata, on 

Leetä ja Si On Kota (2000, s. 67) mukaillen: 

 

1. Onko palveluilla mitään yksilöllistä, tai erottuvaa vahvuutta, jonka avulla 

organisaatio erottuu joukosta? 

2. Mikä saa asiakkaan valitsemaan sinun organisaatiosi kilpailijoiden joukos-

ta? 

3. Onko palvelulla jotakin sellaista tekijää, jota kilpailijat eivät voi kopioida 
nyt tai tulevaisuudessa?   
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Heikkoudet 

 

Heikkouksiin kirjataan kaikki palvelun heikkoudet, joiden vuoksi asiakas saattaa 

valita kilpailutilanteessa toisen palveluntarjoajan, tai joiden vuoksi palvelun lop-

putulos ei välttämättä vastaa odotusta. Heikkoudet tulisi kirjata organisaation si-

säisestä näkökulmasta, mutta ennen kaikkea asiakkaan näkökulmasta (Lee & Sai 

On Ko 2000, s. 67). 

 

Lee ja Sai On Ko (2000, s. 67) esittävät heikkouksille neljä kysymystä, joihin or-

ganisaation tulisi vastata. Alla on Leen ja Sai On Kon kysymyksiä mukaillen laa-

dittu neljän kysymyksen lista palvelutuotteiden heikkouksien arviointiin. 

 

1. Onko mitään sellaisia palvelun tuotantotekijöitä, joita voitaisiin tehostaa? 

2. Mikä ja miksi kilpailijoiden palvelutuotannossa toimii paremmin, kuin 

meidän organisaatiossa? 

3. Onko tiedossa mitään sellaista tekijää, jota palvelutuotannossa tulisi vält-

tää? 

4. Onko kilpailija saanut valloitettua kilpailevalla palvelulla jonkin markki-

nasegmentin?  

 

Mahdollisuudet 

 

SWOT-analyysin mahdollisuuksiin kirjataan kaikki sellaiset palvelutuotannon 

tekijät, joiden avulla voidaan luoda kilpailukykyä ja erottua kilpailijoista. Leen ja 

Sai On Kon (2000, s. 67) mukaan on erittäin tärkeää määritellä, kuinka organisaa-

tio ja palvelutuote voi jatkaa kasvua markkina-alueella.  Mahdollisuuksien arvi-

ointiin he esittävät kolme kysymystä, joita mukaillen palvelutuotteelle voidaan 

laatia seuraava lista. 

 

1. Missä ja mitkä ovat kiinnostavat mahdollisuuden palvelutuotteen markki-

na-alueella? 

2. Onko markkinoilla tulossa uusia palveluun vaikuttavia trendejä? 
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3. Mitä sellaisia tekijöitä organisaatiossa ennustaan tulevaisuudelle, jotka 

voivat tuoda uusia mahdollisuuksia? 

 

Uhat 

 

SWOT analyysin uhat sarakkeeseen kirjataan kaikki sellaiset tekijät, jotka ovat tai 

voivat muodostua uhaksi palvelutuotannossa, tai kilpailukyvyssä. Tällaisia uhkia 

voivat olla esimerkiksi tietylle markkinasegmentille erikoistunutta palvelua koh-

taavat rajojen sulkeutumiset ja laki-, tai vaikka verotusmuutokset. Esimerkiksi 

pääasiassa Venäjän markkinoille suunnattu palveluvienti koki vuoden 2014 lopus-

sa vaikeuksia ruplan voimakkaan heikkenemisen ja sitä kautta kilpailukyvyn las-

kun johdosta. Lee ja Sai On Ko (2000, s. 67) tuovat esille, että tällaisiinkin uhka-

kuviin on varauduttava, vaikka markkinat olisivat tällä hetkellä voimakkaassa 

kasvussa. 

 

SWOT analyysin uhat sarakkeeseen kirjattaville tekijöille voidaan esittää Leetä ja 

Sai On Kota (2000, s. 67) mukaillen seuraavat kysymykset. 

 

1. Mitä sellaista teidän kilpailijat tekevät, että se tukahduttaa oman palvelu-

tuotannon kehitystä? 

2. Onko mitään sellaista, tai voiko muodostua, muutosta asiakkaan toimin-

nassa, joka asettaa uusia vaatimuksia palveluille? 

3. Heikentääkö teknologian kehittyminen organisaation markkina-asemaa 

palvelun tarjoamisessa? 

 

SWOT analyysi on hyödyllinen väline yksittäisen palvelun, tai organisaation ase-

man analysoinnissa. SWOT analyysiä on kuitenkin myös kritisoitu sen ollessa 

usein joko liian yksityiskohtainen tai lavea, että analyysi muodostuu verraten 

käyttökelvottomaksi sen alkuperäiseen tarkoitukseen (Ruocco & Proctor 1994, s. 

24). SWOT ei myöskään sovellu suuren palvelutarjooman kokonaisuuden hallin-

taan, tai havainnollistamiseen. 
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4.3.3 Viiden kilpailuvoiman malli 

 

Michael E. Porter esitteli vuonna 1979 analyysimallin markkina-alueen viiden 

kilpailutekijän arvioimiseksi. Porter esitteli tuolloin kuvauksen viidestä voimasta, 

jotka muokkaavat teollisuutta, kilpailua ja kannattavuutta. Porter (2008, s. 24) 

esittää viitekehykselleen myös kysymyksen ”Miksi jotkut sosiaaliset ryhmät, ta-

loudelliset laitokset ja maat edistyvät ja menestyvät?” Viiden kilpailuvoiman mal-

lin avulla voikin arvioida organisaation ja tuotteen uhkatekijöitä ja varautua tämän 

avulla tulevaisuuden markkinoiden muutoksiin. 

 

Taistelu markkinaosuuksista ei Porterin mukaan rajoitu vain kilpailijoiden keski-

näiseen kilpajuoksuun. Kilpailu muodostuu siihen liittyvistä taloustekijöistä ja 

kilpailuvoimista, jotka eivät rajoitu vain olemassa oleviin palveluntarjoajiin. Kil-

pailua muodostavat loppupelissä asiakkaiden, toimittajien, mahdollisten uusien 

kilpailijoiden ja korvaavien tuotteiden kokonaisuus. (Porter 1979, s. 34) 

 

Porterin viiden kilpailuvoiman malli perustuu viiteen tekijään, joiden yhteisvaiku-

tus määrittelee teollisuudenalan kassavirran potentiaalin (Porter 1979, s. 34). Seu-

raavalla sivulla olevassa kuvassa 14 on esitetty Porterin näkemys kilpailuvoiman 

muodostumisesta. 

 

Viiden kilpailuvoiman mallia käytetään SWOT-analyysin tapaan. Myös viiden 

kilpailuvoiman mallin kenttiin kirjataan kunkin kentän otsikkoa kuvaavat uhat. 

Työkalu tuo viiden kilpailuvoiman tilan ja uhkakuvat selkeästi johdon tietoisuu-

teen ja auttaa näin strategisten päätösten tekemisessä. 
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Kuva 14. Viiden kilpailuvoiman malli. (Porter 2008, s. 80) 

 

Uusien kilpailijoiden uhka 

 

Uudet kilpailijat tuovat mukanaan uutta kapasiteettia, halun kasvattaa markkina-

osuutta ja usein myös huomattavia resursseja. Markkinoille tulossa on kuitenkin 

aina myös omat vaikeutensa. Haasteita uusille markkinoille pyrkiville palveluntar-

joajille asettaa olemassa olevan tuottajan mittakaavaetu, palvelun yksilöllisyys, 

pääoman tarve, olemassa olevien toimijoiden kustannustehokkuus, jakelukanavien 

puute ja hallituksen politiikka. Nämä tekijät vaikeuttavat uusien kilpailijoiden 

pääsyä markkinoille. (Porter 1979, s. 37-38) 

 

Uusien kilpailijoiden uhkaa arvioidessa organisaation strateginen johto voi arvioi-

da omaa kilpailuvoimaa edellä esitettyjen kuuden hidasteen kautta. Arviointia on 

hyvä tehdä mm. seuraavien kysymysten avulla.  
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1. Miten helppo omat palvelut on kopioida?  

2. Kuinka paljon pääomaa kilpailevan organisaation käynnistäminen vaatii? 

3. Kuinka suuri palvelutuotannon tuottavuusetu omassa toiminnassa on? 

 

Asiakkaiden neuvotteluvoima 

 

Organisaation on hyvä varmistaa, että oma palvelu tuo lisäarvoa asiakkaalle. Val-

litsevassa kilpailutilanteessa on kuitenkin hyvä arvioida myös omien palveluiden 

kilpailukykyä. Kilpailutilanteessa oman palvelun erottuminen positiivisesti kilpai-

lijoiden palvelusta jää kuitenkin loppujen lopuksi asiakkaan päätettäväksi. Kilpai-

lutilanteessa muodostuu tilanteita, jossa asiakkaan neuvotteluvoima kasvaa ja pal-

veluntarjoajan on joustettava. 

 

Asiakkaan neuvotteluvoimaa kasvattavat tilanteet, joissa hankitaan kerralla suuri 

määrä palvelua, hankitaan standardipalvelua, joka on saatavissa useilta toimittajil-

ta, asiakas tilaa vain murto-osan lopputuotteesta, asiakasorganisaatio ansaitsee 

pientä voittoa, tilattavan tuotteen laatu ei ole tärkeä tilaajan lopputuotteen laadul-

le, palveluntarjoajan tuote ei alenna tilaajan kustannuksia, tai tilaajalla on mahdol-

lisuus laajentaa toimintaa palveluntarjoajan alueelle. (Porter 1979, s. 42-43) 

 

Vaihtoehtoisten tuotteiden uhka 

 

Vaihtoehtoiset tuotteet saattavat asettaa tarjottavalle tuotteelle, tai palvelulle hin-

takaton, ellei oman palvelun laatua, tai erottumista kyetä parantamaan. Vaihtoeh-

toiset tuotteet heikentävät näin ollen palvelun markkinoiden kasvua ja kassavirtaa. 

(Porter 1979, s. 44) 

 

Suunnittelupalveluissa voidaan arvioida tarjottavan palvelun kilpailevia muotoja 

ja omaa osaamista tällä saralla. Esimerkkinä voidaan sanoa perinteinen kaksiulot-

teinen suunnittelu. Mikäli suunnitteluorganisaation ainoa osaaminen on perintei-

nen piirustuksiin pohjautuva rakennussuunnittelu, ei se pääse kilpailemaan tieto-
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mallipohjaisesti suunniteltavista hankkeista. Tietomallipohjainen suunnittelu puo-

lestaan on suunnitteluliiketoiminnassa verrattain uusi tulokas. 

 

Alihankkijoiden neuvotteluvoima 

 

Verkostoituminen nähdään tänä päivänä voimavarana, jonka avulla saavutetaan 

parhaillaan kilpailuetua ja kasvatetaan tuottavuutta. Verkostoituminen tarkoittaa 

kuitenkin yhteisen edun tavoittelua ja yhteistä toiminnan ja kilpailukyvyn kasvat-

tamista. Mikäli kumppanuus pohjautuu alihankintaan, voi alihankkija olla joissa-

kin tilanteissa vähemmän riippuvainen asiakkaastaan, kuin asiakas on alihankki-

jasta. Tällaisessa tilanteessa alihankkijalla on suuri neuvotteluvoima, mikä voi 

heikentää palveluorganisaation omaa kassavirtaa. 

 

Alihankkijoiden neuvotteluvoima kasvaa mm. tilanteissa, joissa alihankintaa tar-

joaa pieni määrä yrityksiä, alihankkijan tuote on yksilöllinen, alihankkijan ei ole 

välttämätöntä kilpailla teollisuuden muiden tuotteiden kanssa, alihankkijalla on 

kyky integroitua syvemmälle teollisuuteen, tai teollisuudenala ei ole alihankkijalle 

tärkeä asiakas. (Porter 1979, s. 41-42)  

 

Olemassa olevien toimijoiden välinen kilpailu   

 

Olemassa olevien toimijoiden välinen kilpailu on tunnetuin ja helpoiten havaittava 

kilpailutilanne. Käyttämällä taktiikoita, kuten hintakilpailu, uusien tuotteiden esit-

teleminen ja mainonta, voi vaikuttaa omaan kilpailuvoimaan. (Porter 1979, s. 45) 

 

Kilpailua kiristävät tilanteet, joissa kilpailijoita on lukuisia, tai kilpailijat ovat suh-

teellisen samankokoisia ja vahvuisia. Myös toimialan hidas kasvu, kilpailijoiden 

tuotteiden ja palveluiden samankaltaisuus ja korkeat kiinteät kustannukset ovat 

kilpailua kiristäviä tekijöitä. Lisäksi helposti pilaantuvat tuotteet, kapasiteetin 

kasvattaminen suurissa erissä, korkeat liiketoiminnan lopettamisen esteet ja kil-

pailijoiden voimakkaasti erilaiset strategiat ja kilpailukeinot kiristävät kilpailua. 

(Porter 1979, s. 45) 
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Myös Porterin viiden kilpailuvoiman malli on hyvä yksittäisten organisaatioiden, 

tuotteiden, tai palveluiden kilpailuaseman arvioinnissa ja strategian muodostami-

sessa. Laajemman tuote-, tai palvelutarjooman kokonaishallinnan välineenä sen 

tarjoamaa tietoa on kuitenkin vaikea hyödyntää palautteen ollessa enemmän kvali-

tatiivista. 

 

4.3.4 BCG-matriisi 

 

BCG-matriisi, eli Bostonin matriisi, on Boston Consulting Groupin kehittämä 

malli strategisten liiketoiminta-alueiden hallintaan. Bostonin matriisi on paljon 

käytetty malli tuoteportfolion hallinnassa. (Haverila et al. 2009, s. 61) 

 

BCG-matriisissa tuotteet sijoitetaan nelikenttämatriisiin, joka luokittelee portfoli-

on tuotteet niiden markkinoiden kasvunopeuden ja suhteellisen markkinaosuuden 

perusteella. BCG-matriisin kenttiin sijoittuvia tuotteita kutsutaan kysymysmer-

keiksi, tähdiksi, koiriksi ja lypsylehmiksi (Haverila et al. 2009, s. 61-62). Alla 

olevassa kuvassa 15 on esitetty BCG-martiisin nelikenttä. 

 

Kuva 15. BCG-matriisi. (Haverila et al. 2009, s. 61) 
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Tähdet 

Tähdet ovat nopean kasvun tuotteita ja palveluita, jotka kilpailevat markkinoilla, 

jossa ne ovat kilpailijoihin nähden vahvoja. Tähtituotteet vaativat usein suuria 

investointeja säilyttääkseen kasvun. Ennen pitkää kasvu kuitenkin hidastuu ja 

olettaen, että tuote säilyttää markkinaosuutensa, siitä muodostuu lypsylehmä-

tuote. (Haverila et al. 2009, s. 61) 

 

Lypsylehmät 

Lypsylehmät ovat vähäisen kasvun tuotteita ja palveluita, joilla on suuri markki-

naosuus. Nämä kypsät palvelut ovat menestyviä tuotteita, jotka vaativat suhteelli-

sen vähän investointeja. Näitä palvelutuotteita tulee hallita ja valvoa, jotta ne jat-

kavat suuren kassavirran generoimista. Lypsylehmät tukevat suurella kassavirral-

laan tähti-tuotteita. (Haverila et al. 2009, s. 62) 

 

Kysymysmerkit 

Kysymysmerkit ovat tuotteita ja palveluita, joilla on pieni markkinaosuus voi-

makkaasti kasvavilla markkinoilla. Tämä yhtälö viittaa siihen, että palvelutuotteil-

la on potentiaalia, mutta ne saattavat vaatia huomattavia investointeja osaamisen 

ja markkinaosuuden kasvattamiseksi ja valtaamiseksi suuremmilta kilpailijoilta. 

Johdon tulee tarkkailla kysymysmerkkejä ja päätettävä, mihin palveluihin inves-

toidaan. Johdon on myös kyettävä tekemään päätös siitä, minkä kysymysmerkkinä 

olevista tuotteista on annettava epäonnistua ja lopetettava tuotteen, tai palvelun 

tarjoaminen. (Haverila et al. 2009, s. 62) 

Koirat 

Koirat ovat sellaisia tuotteita ja palveluita, joilla on vähäinen markkinaosuus 

markkinoilla, jotka eivät ole strategisesti tärkeitä, tai muuten houkuttelevia. Koirat 

voivat generoida kassavirtaa juuri sen verran, että ne eivät tuota tappiota, mutta 

ovat harvoin, jos koskaan, investoimisen arvoisia. Koirat tyypillisesti myydään, 

tai niiden tarjonta lopetetaan. (Haverila et al. 2009, s. 62) 
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Bostonin matriisissa tehdään useita olettamuksia. Näitä olettamuksia ovat Haveri-

lan ja kumppaneiden (2009, s. 62) mukaan mm.: 

 Markkinaosuutta voidaan kasvattaa investoimalla markkinointiin 

 Markkinaosuuden kasvu generoi aina kassavirtaa 

 Kassavirta generoituu tuotteen ollessa elinkaarimallin kypsyysvaiheessa 

 Paras mahdollisuus rakentaa dominoiva markkina-asema on tuotteen elin-

kaarimallin kasvuvaiheessa.  

 

Bostonin matriisissa tuotteilla viitataan tuotteen elinkaarimalliin. Kuten tuot-

teenelinkaarimallin arvioinnissa mainittiin, ei palvelutuotteiden elinkaarimalli 

seuraa yleistettyä tuotteen elinkaaren käyrää, vaan se on dynaaminen ja jokainen 

palvelutapahtuma on yksilöllinen. 

 

Tutkijan näkemyksen mukaan Bostonin matriisin käyttöön palveluliiketoiminnas-

sa liittyy epävarmuuksia. Suunnitteluliiketoiminta pohjautuu ihmisten osaamiseen 

ja markkinoiden omatoimiseen rakentamiseen. Olemassa olevat tuotteet kehittyvät 

dynaamisesti, eikä niiden markkinoiden erotteleminen ole aina yksinkertaista. 

Suunnittelupalveluiden kilpailukyky pitäisi mitata jonkin muun, kuin markkina-

osuuden perusteella. Onko tuotteiden lokeroiminen kahden muuttujan perusteella 

riittävää ja ohjaako nelikentän käyttö riittävällä tasolla strategisen johdon huomio-

ta?  

 

4.3.5 McKinsey-GE Matriisi 

 

McKinsey & Co. kehitti Bostonin matriisin pohjalta laajemman 9-lohkoisen mat-

riisin strategisten liiketoiminta-alueiden hallintaan. McKinsey-GE matriisi kehi-

tettiin alun perin General Electricin tarpeisiin. (Haverila et al. 2009, s. 62) 

 

GE-matriisissa strategisia liiketoiminta-alueita tarkastellaan toimialan houkuttele-

vuuden ja yksikön, tai tuotteen, vahvuuden mukaan. Toimialan houkuttelevuus ja 

tuotteen vahvuus voidaan määritellä usean tekijän perusteella. Organisaatio valit-
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see määritysperusteet ja laskentatavat. Toimialan houkuttelevuus voi perustua 

esimerkiksi seuraaviin tekijöihin, tai niiden yhdistelmiin. (Haverila Et al. 2009, s. 

63) 

- Markkinoiden kasvunopeus 
- Markkinan koko 
- Kysynnän vaihtelu 
- Toimialan kannattavuus 
- Kilpailun intensiteetti 
- Globaalit mahdollisuudet 
- Makroekonomiset tekijät (PEST; Poliittinen, Ekonominen, Sosiaalinen ja 

Teknologinen). 
 

Tuotteen vahvuutta voidaan puolestaan Haverilan ja kumppaneiden (2009, s. 63) 

mukaan arvioida mm. seuraavien tekijöiden avulla. 

- Markkinaosuus 
- Markkinoiden kasvunopeus 
- Brandien arvo 
- Pääsy jakelukanaviin 
- Tuotantokapasiteetti 
- Kannattavuus suhteessa kilpailijoihin 

 

GE-matriisissa tuotteiden luokittelu tapahtuu BCG-matriisista poiketen kuuteen 

lokeroon. Lokerot muodostuvat markkinoiden korkeasta, keskisuuresta ja matalas-

ta houkuttelevuudesta, sekä tuotteen korkeasta, keskisuuresta ja matalasta vah-

vuudesta. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 16 on esimerkki GE matriisin luo-

kittelutaulusta Haverilan ja kumppanien (2009, s. 63) esitystä mukaillen, johon 

kukin organisaation liiketoimintayksikkö, tuote, tai palvelu sijoitetaan valittujen 

mittareiden tulosten mukaisesti. 
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Kuva 16. GE-matriisi. 

 

Kukin tuote sijoitetaan matriisiin yleensä ympyrän muodossa. Ympyrään liitetään 

lajittelutekijät (markkinoiden koko ja markkinaosuus) ja etenemissuunta matriisis-

sa. Kuvaajassa ympyrän koko kuvastaa useimmiten markkinoiden kokoa ja tuot-

teen markkinaosuus esitetään ympyrän sisällä sektorina. Tuotteen kehityssuunta ja 

nopeus esitetään kuvaajassa nuolella, jonka suunta kuvaa kehityksen suuntaa ja 

pituus sen nopeutta. 

 

GE-Matriisi on havainnollinen työkalu, jonka avulla voidaan BCG-matriisin ta-

paan tarkastella useita tuotteita samanaikaisesti.  BCG-matriisiin nähden GE-

matriisin etuna on mittareiden vapaa määrittely, mikä mahdollistaa työkalun räätä-

löinnin kunkin organisaation liiketoimintaympäristön ja organisaatiorakenteeseen 

soveltuvaksi. 
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4.3.6 Palveluiden tuottavuuden mittaaminen 

 

Tuottavuuden mittaamisen keskeisimpänä tavoitteena on tuoda informaatiota tu-

kemaan johdon päätöksentekoa (Ukko et. al. 2007, s. 39). Ukko ja kumppanit 

(Kuten edellä) toteavat ihmisen suorituskyvyn mittaamisen johtavan ennen pitkää 

tämän käyttäytymisen positiiviseen muutokseen. Tämän ajatusmallin mukaan oi-

keiden palvelutuotannon osa-alueiden mittaaminen alkaa ennen pitkää tehostaa 

kyseisten osa-alueiden toimintaa.  

 

Asiantuntijat eivät tyypillisesti mittaa tuottavuuttaan samassa mittakaavassa, kuin 

teollisuuden yritykset (Nachum 1999, s. 941). Jos asiantuntijat eivät mittaa toi-

minnan tehokkuutta, eivät muutokset toteudu nopeasti, eikä välttämättä oikean 

suuntaisina. McLaughlin ja Coffey (1990) osoittavat tuottavuuden mittaamisen 

oikein määritellyin komponentein auttavan tuotosten ja resurssien vaikutussuhtei-

den hahmottamisessa. Heidän mukaansa mittaaminen on tärkeää tietoon perustu-

van johtamisen mahdollistamiseksi. 

 

Mittariston rakentamiseen on olemassa erilaisia viitekehyksiä. Ehkä tunnetuin 

tuottavuuden mittaamisen viitekehyksistä on Balaced Scorecard.  Balanced Score-

card on Professori Robert Kaplanin ja David Nortonin 1990 luvulla kehittämä 

tasapainoinen mittaristo (Lee & Sai On Ko 2000, s. 70). Kaplanin ja Norttonin 

mukaan (1990) Balaced Scorecard muuttaa organisaation mission ja strategian 

tuottavuuden mittareiksi ja tarjoaa viitekehyksen strategian toteutumisen mittaa-

miselle ja johtamiselle. 

 

Mittaamisessa tärkeintä on valita oikeat mittarit ja mittauksen kohteet. Mittaami-

nen voi huonosti toteutettuna ohjata työntekijää optimoimaan vääriä asioita (Hope 

& Mühlemann 1997, s. 304). Projektiliiketoiminnassa mittariston tulee Lacerdan 

ja kumppanien (2011, s. 135) mukaan rakentua pehmeistä (mm. asiakastyytyväi-

syys) ja kovista (mm. taloudellinen onnistuminen) mittareista. 
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Hyvällä mittaamisella on Saaren (2006, s. 41-43) mukaan viisi ominaisuutta. Näi-

tä ominaisuuksia ovat: Mittauksen tärkeys, eli relevanssi, mittauksen tarkkuus, eli 

validiteetti, mittauksen luotettavuus, eli reliabiliteetti, mittauksen ja tunnuslukujen 

ymmärrettävyys, sekä mittauksen edullisuus. 

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on kehittänyt suorituskykymatriisiin pohjau-

tuvan SAKE-mittariston. Työkalun avulla yritykset voivat rakentaa itselleen sopi-

van ja kattavan suorituskykymittariston. 

 

SAKE-sovellus on kehitetty pääosin julkisin varoin, joka mahdollistaa sen jake-

lemisen maksutta. Sovellus kokoaa yrityksen suorituskyvyn yhdeksi suoritusky-

kyä kuvaavaksi arvosanaksi. Sovelluksen avulla rakennetaan mittaristo, joka sisäl-

tää enimmillään 6 osa-aluetta ja 6 mittaria osa-aluetta kohden. Mittaristo tallentaa 

mittaushistoriaa 12 viimeiseltä mittausjaksolta. 

 

Sake mittaristossa loppukäyttäjä näkee selkeän syöttösivun, johon kunkin mittarin 

mitattu arvo täytetään. Kun käyttäjä tallentaa uuden mittauskohdan, laskee mitta-

risto käyttäjälle kokonaisarvosanan suorituskyvystä ja päivittää kuvaajat osa-

alueiden suorituskyvyn muutoksesta. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 17 on 

esitetty SAKE-mittariston syöttötaulu. 

 

Kuva 17. SAKE-mittariston syöttötaulu. 
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Loppukäyttäjän ei tarvitse olla tietoinen työkalun taustalla toimivasta laskennasta. 

Laskenta tapahtuu organisaation laatimien mittareiden ja syöttöarvojen painotus-

ten mukaan. Organisaatio määrittelee itse, mitä mittareita käyttää, mitkä ovat mit-

tareiden arvosteluperusteet, syöttöarvot ja painoarvo arvosanan muodostamisessa. 

 

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 18 on esitetty SAKE-mittariston mittareiden 

arvoasteikko. Arvoasteikolle määritellään kunkin mittarin syöttöarvot asteikolle 0-

10. Syöttösivulle syötettävän arvon perusteella valitaan lähin arvosana osa-alueen 

kokonaisarvosanan laskentaan.  

 

 

Kuva 18. SAKE-mittariston arvoasteikko. 

 

Osa-alueen arvosana muodostuu loppukäyttäjän syöttöarvon mukaan määräyty-

neiden erillisarvosanojen perusteella. Mittariston rakentamisen yhteydessä määri-

tellään kunkin mittarin merkitys kokonaisarvosanan muodostumisessa. Lopullinen 

arvosana muodostuu osa-alueen mittareiden painotettuna keskiarvona. Alla ole-

vassa kuvassa 19 on esitetty arvosanan muodostumisen taustalla olevasta tulostau-

lusta. 
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Kuva 19. SAKE.mittariston osa-alueen arvosanan muodostuminen. 
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5 Palvelutuotteen johtamisen viitekehys 

5.1 Viitekehyksen rakenne ja käyttö 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli rakentaa viitekehys palvelutuotteiden strategiseen 

johtamiseen. Teoria osassa on selvitetty organisaation strategisen johtamisen aset-

tamia menestymisen vaatimuksia ja asiantuntijaorganisaation ja niiden palvelu-

tuotteiden menestystekijöitä. 

 

Kyetäkseen hallitsemaan palvelutarjoomaa, organisaation on kyettävä tunnista-

maan palveluiden nykytila, sekä niiden heikkoudet ja vahvuudet. Tämän lisäksi 

organisaation strategisen johdon olisi kyettävä hahmottamaan suuresta palvelu-

tuotteiden joukosta ne palvelut, joiden kilpailukyky vaatii lähempää tarkastelua ja 

toimenpiteitä. 

 

Teoriatutkimuksen perusteella viitekehys päätettiin rakentaa palvelutuotteiden 

kilpailukyvyn mittaamisen ja johtoryhmän visuaalisen hahmotuksen yhdistelmä-

nä. Palvelutuotteiden kilpailukyvyn mittaamisen pohjaksi päätettiin valita Lap-

peenrannan suorituskykymatriisiin pohjautuva SAKE mittaristo. Sakemittariston 

valintaan vaikuttivat sen kokonaisvaltaisuus, helppokäyttöisyys ja muokattavuus.  

 

Mittariston tulokset esitetään GE-matriisiin pohjautuvalla luokittelutaululla, joka 

esittää koostetusti organisaation palvelutuotteiden tilan. GE-matriisin malliin pää-

dyttiin sen kyvyn visualisoida samanaikaisesti koko tuoteportfolio, sekä muokat-

tavuuden perusteella.  

 

GE-matriisista tutut markkinoiden houkuttelevuus ja liiketoimintayksikön vah-

vuus päätettiin säilyttää luokittelutaulun akseleina sillä muutoksella, että vaaka-

akseli nimetään liiketoimintayksikön vahvuuden sijaan palvelutuotteen vahvuu-

deksi. Markkinoiden houkuttelevuus toimii GE-matriisin tapaan luokittelutaulun 

pystyakselina.  
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Seuraavassa kuvassa 20 on esitetty viitekehyksen visuaalinen palvelutuotteiden 

luokittelutaulu. Luokittelutaulussa jokainen palvelutuote on kuvattu omalla teks-

tuurillaan olevalla pallolla. Pallon koko määräytyy palvelutuotteen markkinoiden 

koon mukaan. GE-matriisista poiketen vaaka- ja pysty akselia ei jaeta kolmeen 

lokeroon, vaan tuotteet sijoitellaan tauluun niiden SAKE-mittariston kautta mark-

kinoiden houkuttelevuudelle ja palvelutuotteen vahvuudelle saadun arvosanan 

mukaan. Työkaluun voidaan myös liittää mittauksen historiatieto, jolloin tuotteen 

muutos ja operatiivisen johtamisen onnistuminen nähdään eräänlaisena trendivii-

vana. Kuvassa on esitetty esimerkki trendiviivasta vasemmassa alanurkassa ole-

van keltaisen esimerkkipalvelutuotteen päällä. 

 

 

Kuva 20. Palvelutuotteiden luokittelutaulu. 

 

Visuaalinen, kaikki palvelutuotteet objektiivisesti näyttävä, työkalu tuo selkeästi 

esiin palvelutuotteiden strategisen merkityksen organisaatiolle, sekä organisaation 

vahvuuden ja osaamisen palvelun tuotannossa. Työkalun avulla palveluorganisaa-

tion strateginen johto tulee tietoiseksi tuotteiden vaikutuksesta organisaation tu-

loksen muodostumisessa, sekä osoittaa heikkoudet suuren palvelutarjooman jou-

kosta. 
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Työkalun tulkinta 

 

Luokittelutaulussa on eroteltu kaksi merkityksellisintä aluetta. Taulun vasempaan 

alanurkkaan päätyvät ne palvelut, joiden markkinat eivät ole organisaatiolle ko-

vinkaan houkuttelevat, eivätkä oma palveluntuotanto ja osaaminen ole vahvaa. 

Tällaisten palvelutuotteiden kyky generoida organisaatiolle kassavirtaa on heikko. 

Palveluiden markkinoiden laajentamista ja palvelutuotannon tehostamista olisi 

tällöin harkittava, tai palvelutuotanto kannattaisi mahdollisesti ulkoistaa. Luokitte-

lutaulun oikeaan ylänurkkaan päätyvät puolestaan ne palvelut, joiden markkinat 

ovat erittäin houkuttelevia ja joissa organisaation oma palvelutuotanto on tehokas-

ta ja osaavaa. Nämä palvelutuotteet ovat erittäin kilpailukykyisiä kärkituotteita, 

jotka generoivat organisaatiolle parhaiten kassavirtaa ja todennäköisesti suurim-

man osan tuloksesta.  

 

Luokittelutaulusta voidaan havaita myös muita selkeitä kehittämiskohteita. Va-

sempaan ylänurkkaan päätyvät palvelut ovat sellaisia palveluita, joiden markkinat 

ovat erittäin houkuttelevat, mutta joiden palvelutuotanto ei ole muodostunut vah-

vaksi. Näiden tuotteiden osalta organisaation on panostettava osaamisen kehittä-

miseen ja tuottavuuden kasvattamiseen. Kehitystoimien onnistumista ja tehok-

kuutta voidaan seurata palvelutuotteen liikkeenä kohti oikeata ylänurkkaa. Tarvit-

taessa kehitystoimenpiteitä voidaan tehostaa, mikäli muutosnopeus on johdon 

näkemyksen mukaan liian hidasta. 

 

Oikeassa alanurkassa ovat Bostonin matriisin luokittelusta tutut lypsylehmät. Näi-

den palveluiden tuotanto osataan hyvin ja se on tehokasta, mutta markkinat eivät 

ole kovin houkuttelevia. Markkinoiden heikko houkuttelevuus voi johtua esimer-

kiksi siitä, että palvelutuotteen elinkaari on kypsyysvaiheessa, jossa markkinat on 

kyllästetty ja kilpailunintensiteetti on korkealla. Tällaisilla markkinoilla pärjätäk-

seen on palvelutuotannon oltava äärimmäisen tehokas, koska hinta on usein rat-

kaiseva tekijä. 
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Luokittelutaulun keskivaiheella olevat palvelutuotteet ovat sellaisia palveluita, 

joiden markkinat ja palveluntuotannon vahvuus on keskitasoa. Näiden palveluiden 

tuottavuutta kannattaa kehittää kilpailukyvyn parantamiseksi ja paremman kassa-

virran mahdollistamiseksi. Myös palvelutuotteiden markkinoiden houkuttelevuut-

ta kannattaa parantaa esimerkiksi markkinoiden laajentamisen, tai markkinaosuu-

den kasvattamisen myötä. 

 

Työkalun rakenne 

 

Jokaiselle palvelutuotteelle tallennetaan oma SAKE-Mittaristo, jonka syöttösivul-

la annetaan markkinoiden houkuttelevuuden ja palvelutuotteen vahvuuden ar-

vosanat. Markkinoiden houkuttelevuuden arviointi tapahtuu joidenkin mittareiden 

osalta harvoin, ehkä jopa kerran vuodessa. Tällaisia houkuttelevuuden tekijöitä 

ovat erilaiset tilastoista saatava tieto. Palvelutuotteen vahvuuden tekijöiden päivit-

täminen voi puolestaan tapahtua dynaamisesti projektikohtaisen mittauksen kaut-

ta. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty tarkemmin optimaalista mittaustiheyttä, eikä 

syöttöarvoja.  

 

Jokaisen palvelutuotteen SAKE-mittaristo linkitetään luokittelutaulun tiedostoon, 

josta palvelutuotteen tiedot päivittyvät visuaaliseen luokittelutauluun. Seuraavassa 

kuvassa 21 on esitetty palvelutuotteiden strategisen johtamisen viitekehyksen ra-

kenne. 
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Kuva 21. Palvelutuotteiden strategisen johtamisen viitekehys. 

 

5.2 Teoriapohjaisen viitekehyksen mittarit 

5.2.1 Markkinoiden houkuttelevuus 

 

Organisaation mittaaminen ja kehittäminen tulee pohjautua organisaation strategi-

aan. Gleißner ja kumppanit (2013, s. 58-59) esittävät organisaation tärkeimmäksi 

menestystekijäksi organisaation strategisten liiketoiminta-alueiden valinnan. 

Markkinoiden houkuttelevuuden mittaristoon valittiin mukaan strategisen merki-

tyksen mittari, jonka avulla organisaation johtoryhmä voi arvostaa markkina-

alueiden houkuttelevuuden suhteessa toisiinsa. Markkinoiden houkuttelevuuden 

suhteellinen arvostaminen nostaa markkinoiden strategisen merkityksen punta-

roinnin esiin johtoryhmän työskentelyssä.  

 

Cromley ja kumppanit (1993, s. 721) esittävät markkinoiden houkuttelevuuden 

määrittämisen olevan strateginen prosessi, joka määrittelee sen kuinka organisaa-

tio hyödyntää käytössä olevat resurssit eri markkina-alueiden ja asiakkaiden kes-

ken.  
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Markkinoiden houkuttelevuutta voidaan mitata monin tunnusluvuin, jotka kerto-

vat markkinoiden kyllästymisasteesta, kilpailun asteesta ja markkinoilla olevista 

liiketoiminnan mahdollisuuksista. Markkinoiden houkuttelevuuden keskeisimpiä 

mittareita ovat markkinoiden potentiaali, kilpailu ja toimialan rakenteelliset 

ja taloudelliset tekijät (Cromley et al 1993, s. 721). Buzzel ja Gale (1987) esittä-

vät tutkimuksessaan markkinoiden houkuttelevuuden ja kannattavuuden keskei-

simmäksi mittariksi markkinoiden kasvunopeuden. Toinen merkittävä markki-

noiden houkuttelevuuteen vaikuttava tekijä heidän tutkimuksessaan on markki-

noiden kilpailun intensiteetti (Cromley et al 1993. S. 725).  

 

Gleißner ja kumppanit (2013, s. 59) esittävät tutkimuksessaan, että organisaation 

menestyminen mitataan yleisimmin pääoman tuoton kautta. Tutkimuksessaan 

Gleißner ja kumppanit esittävät organisaation menestystekijöiden vaikutuksen 

pääoman tuoton muodostumisessa. Seuraavassa taulukossa 3 on esitetty Gleißne-

rin ja kumppaneiden esittämä yhteenveto organisaation menestystekijöiden vaiku-

tuksen pääoman tuoton muodostumisessa. Taulukko on mukailtu Gleißnerin 

(2000, s. 42) aikaisemmasta tutkimuksesta. 

 

Taulukko 3. Menestystekijöiden suhde pääomantuottoon. (Gleißner et al 2013, s. 60) 

Menestystekijä  
(ROI-vaikutus) 

Vaikutuk-
sen  

suunta 

Selitys 

Markkinoiden kasvunopeus + Vähemmän kilpailun intensiivisyyttä, 
koska kasvu on mahdollista ilman kilpai-
lun painetta 

Suhteellinen markkinaosuus + Markkinoiden koko, kokemus, markkina-
voima 

Tuotteen laatu + Korkeampi hinta mahdollinen, korkeampi 
asiakasuskollisuus 

Investointi-intensiteetti - Hintakilpailu korkeiden kiinteiden kus-
tannusten vuoksi, pääoman tehoton käyttö 

Vertikaalinen integraatio ± Keskiarvo integraatio tuottaa alhaisimman 
kannattavuuden 

Henkilöstön tuottavuus + Työskentelyn tehokkuus kasvattaa tuottoa 

Tilausten koko - Kovempi hintaneuvottelu asiakkaan kans-
sa, lisää asiakassidonnaisuutta 

Innovaatiokyvykkyys + Erityisen merkityksellinen organisaatioil-
la, joilla on suuri markkinaosuus 
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Markkinoiden houkuttelevuuden keskeisimpiä tekijöitä ovat tutkimuksen mukaan 

markkinoiden strateginen merkitys organisaatiolle, markkinoiden taloudelliset 

tekijät, markkinoiden potentiaali, kilpailu ja markkinoiden rakenteelliset tekijät. 

Markkinoiden potentiaali voidaan laskea esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden, 

tai liikevaihdon suhteena palveluntarjoajien määrään. Keskeisimpiä taloudellisia 

tekijöitä ovat löydösten mukaan markkinoiden kasvunopeus, suhteellinen markki-

naosuus ja potentiaalia kuvaava markkinoiden koko. Taloudellisena tekijänä valit-

tiin mittaristoon mukaan myös toimialan kannattavuus. Tutkimuksen havaintojen 

pohjalta voitiin listata alla olevat markkinoiden houkuttelevuutta kuvaavat kuusi 

mittaria. 

 

1. Toimialan kannattavuus 

2. Markkinoiden koko 

3. Suhteellinen markkinaosuus 

4. Kilpailun intensiteetti 

5. Markkinoiden kasvunopeus 

6. Strateginen merkitys 

 

5.2.2 Palvelutuotteen vahvuus 

 

Kirjallisuustutkimuksen pohjalta löydettiin strategisen johtamisen onnistumisen 

kannalta tärkeitä menestystekijöitä. Organisaation menestyminen edellyttää stra-

tegisen johtamisen kokonaisosaamista ja liiketoimintaympäristön analysointia, 

joiden pohjalta organisaation päätöksenteko tapahtuu. Yleisesti strategisessa joh-

tamisessa voidaan sanoa vaikuttavan seuraavat Kamenskyn osoittamat menestys-

tekijät: 

 

1. Yhteinen strategia- ja bisneskieli 

2. Kyky, halu ja rohkeus uudistua 

3. Tietotulvasta ymmärrykseen ja näkemykseen 

4. Joukkuepelin sisäistäminen 
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5. Kyky keskittyä olennaiseen 

6. Pitkäjänteisyys myös kvartaalitaloudessa 

7. Riittävä liiketoimintaosaaminen 

8. Toimialaosaaminen ja näkemys sen muuhun ympäristöön 

9. Kokonaisnäkemys johtamisesta 

10. Verkosto-osaaminen ja vuorovaikutustaidot 

 

Suunnitteluliiketoiminta on asiantuntijapalvelua, joka on hyvin projektiluontoista. 

Suunnitteluliiketoiminnassa vaaditaan näin ollen projektinjohto-osaamista. Pro-

jektin onnistumisen edellytyksenä puolestaan on kyky hallita kustannuksia, ajan-

käyttöä ja laatua. Tähän hyviä keinoja on budjetin jakaminen, aikataulutus, ete-

nemisen seuraaminen, etenemisen ennustaminen ja suorituskyvyn seuraaminen. 

 

Asiantuntijaorganisaatioille ja palvelun tuotannolle voidaan kirjallisuustutkimuk-

sen pohjalta osoittaa kolme kriittistä resurssia: Osaaminen, vuorovaikutuskyky ja 

maine. Asiantuntijaorganisaatioiden tulee kyetä pääsemään kiinni parempiin re-

sursseihin. Koska asiantuntijapalvelut ovat erittäin tietointensiivisiä ja ihmisen 

läsnäoloa vaativia, on osaavan henkilöstöresurssin houkutteleminen tärkeää. 

 

Larsen ja kumppanit (2007) ovat tunnistaneet palveluorganisaatiolle tärkeimmiksi 

menestystekijöiksi palvelun yksilöllisyyden, innovaatiokyvyn, kohdennetun 

markkinoinnin, joustavuuden, aikaisen siirtymisen kasvaville markkinoille, laa-

dukkaan henkilökunnan houkuttelemisen ja sitomisen, sekä palvelun tuoman lisä-

arvon ja laadun.  

 

Lönnqvist ja Mettänen esittivät puolestaan asiantuntijaorganisaation tärkeimmiksi 

menestystekijöiksi tuotoksen laadun, ajanhallinnan ja ajankäytön tehokkuuden, 

tiedon ja osaamisen, työntekijän ja organisaation tarpeiden yhteensopivuuden, 

hyvän työilmapiirin, kiinteän yhteistyön asiakkaiden kanssa, tiedon muutospro-

sessien hyödyntämisen, sekä tiedon virtauksen suhdeverkostossa. 
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Kaikista löydetyistä suunnittelupalveluiden taustalla vaikuttavista tekijöistä voi-

daan todeta asiantuntijaorganisaation strategiseen johtamiseen vaikuttavan ylei-

sesti strategisen johtamisen osaaminen ja onnistuminen, projektin johtamisen 

osaamisen, sekä asiantuntijaorganisaatioiden menestystekijät ja kriittiset resurssit. 

Koska projektiliiketoiminnan mittariston tulee rakentua pehmeistä (mm. asiakas-

tyytyväisyys) ja kovista (mm. taloudellinen onnistuminen) mittareista, valittiin 

mukaan myös palvelutuotteen kannattavuus. 

 

Viitekehyksen pohjaksi päätettiin ottaa SAKE-mittaristo. SAKE-Mittaristossa on 

mittareiden määrä rajattu kuuteen keskeisimpään mittariin. Kannattavuus mukaan 

laskettuna keskeisiä tekijöitä on yhteensä seitsemän. Näistä pääteltiin ajanhallin-

nan ja ajankäytön tehokkuuden olevan suorassa yhteydessä kannattavuuteen. Mi-

käli kannattavuus on heikko, on todennäköisesti myös ajankäytön tehokkuus mui-

den tekijöiden ohessa, kuten tarjouksen onnistuminen ja liiketoiminnan kiinteät 

kulut, puutteellista. Lopulliseksi teoreettiseksi palvelutuotteen vahvuuden mitta-

ristoksi muodostui tutkimuksen pohjalta seuraava lista. 

 

1. Osaaminen 

2. Vuorovaikutuskyky 

3. Maine 

4. Tuotoksen laatu 

5. Hyvä työilmapiiri 

6. Kannattavuus 
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6 Viitekehyksen soveltaminen 

6.1 Case organisaatio ja liiketoimintaympäristö 

 

Case organisaatio on Suomen markkinoilla mitattuna suuri suunnitteluorganisaa-

tio. Yrityksessä työskentelee yli 300 työntekijää, jotka jakaantuvat pääasiassa eri 

asiantuntemuksen omaaviin suunnittelijoihin, avustaviin työntekijöihin ja hallin-

non työntekijöihin. 

 

Case organisaatiolla on toimipisteitä ympäri Suomea ja toimintaa myös kansain-

välisesti. Organisaatio on rakentunut matriisiorganisaatioksi jakaantuen neljään 

tulosalueeseen ja yhteensä 18 toimialaan. Jokainen toimiala on itsenäisesti tulos-

vastuullinen, mutta liiketoimintaryhmien johto on myös vastuussa oman liiketoi-

mintaryhmän tuloksesta kokonaisuutena. 

 

Case organisaation palvelut muodostuvat yksinkertaisimmillaan toimialakohtaisis-

ta ja itsenäisesti tarjottavista suunnittelupalveluista, kuten arkkitehtisuunnittelu, 

rakennesuunnittelu ja ilmanvaihdon suunnittelu. Case organisaatiolla on kuitenkin 

lähes kaikkien toimialojen läpi kulkevia palvelukokonaisuuksia, joiden toimitta-

miseksi vaaditaan huomattavan heterogeeninen joukko osaamista. Tällaisia palve-

lukokonaisuuksia voivat olla mm. tuulivoimapuiston suunnittelu ja uuden jäteve-

denpuhdistamon suunnittelu. 

 

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 22 on tutkijan hahmottama karkea kuvaus 

suunnitteluliiketoiminnan kannattavuuden muodostumisesta. Suunnitteluliiketoi-

minnan koostuessa lukuisista itsenäisistä projekteista, on tärkeätä saada projekti-

liiketoiminta kannattavaksi. Kannattava projektiliiketoiminta ei kuitenkaan yksin 

määrittele liiketoiminnan kannattavuutta, vaan siihen vaikuttavat myös organisaa-

tion muut rakenteet, kuten hallinnon koko, toimitilojen, ohjelmistojen lisenssien ja 

ICT:n kulurakenteet, sekä resurssien käyttösuhde eli laskutusaste. 
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Kannattava projektiliiketoiminta voidaan jakaa karkeasti kahteen tekijään, tarjo-

uksen onnistumiseen ja projektin ajan hallintaan, eli projektin toteutuksen onnis-

tumiseen. Mikäli projektin tarjoukseen on onnistuttu laskemaan oikea ajantarve ja 

aikaan suhteutettu hinnoittelu on kilpailukykyinen ja kannattava, on projektin 

mahdollista tuottaa organisaatiolle kassavirtaa. Tarjouksen epäonnistumisen myö-

tä on projektin läpivieminen kannattavasti epätodennäköistä.  

 

 

Kuva 22. Suunnitteluliiketoiminnan kannattavuuden muodostuminen. 

 

Onnistuminen tarjouslaskennassa ei itsessään takaa projektin kannattavuutta. Mi-

käli projektin ajanhallinta epäonnistuu ja projektin läpivieminen edellyttää suu-

remman määrän tunteja, kuin tarjouksen laskennassa on huomioitu, voi projektin 

muodostua kannattamattomaksi. Tällaiseen epäonnistumiseen voi johtaa projektin 

johtamisen epäonnistuminen esimerkiksi osaamattomuuden, tai kiireiden johdosta, 

suunnittelijoiden osaamisen puute kyseisestä suunnittelualueesta, tai menetelmis-

tä, tai projektihenkilöstön motivaation puute, joka näkyy mm. tehottomuutena. 
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6.2 Haastattelututkimus 

 

Suunnitteluliiketoimintaan soveltuvan työkalun mittareita lähdettiin selvittämään 

haastattelututkimuksen avulla. Haastattelututkimuksen tavoitteena oli selvittää 

suunnitteluliiketoiminnassa vaikuttavat taustatekijät sisäisestä ja ulkoisesta näkö-

kulmasta. Sisäisen näkökulman tekijöitä selvitettiin case organisaation henkilös-

tön haastatteluiden avulla ja ulkoisia tekijöitä asiakaskunnan haastatteluiden avul-

la. 

 

Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, jossa haastattelija ja haastateltava kes-

kustelivat vapaamuotoisesti ennalta määrätyistä aiheista.  Haastattelun aihepiirit 

valittiin viitekehyksen rakenteen pohjalta käsittelemään suunnittelupalveluiden 

markkinoiden houkuttelevuuden ja palveluiden vahvuuden tekijöitä. 

 

6.3 Haastattelututkimuksen kohderyhmä 

 

Mittariston kehittämiseen tulee ottaa mukaan henkilöstö ja etenkin mittariston 

ensisijaiset käyttäjät. Viitekehys tulee case organisaation johtoryhmän käyttöön, 

joten johtoryhmän edustajat ovat ensisijainen haastattelun kohderyhmä. 

 

Case organisaatiossa työskentelee laatupäällikkö, joka vastaa organisaation kehi-

tyshankkeiden linjaamisesta, sekä yleisten toimintatapojen yhtenäistämisestä. Laa-

tupäällikkö kuuluu myös laajennettuun johtoryhmään. Laatupäällikkö osalliste-

taan mittariston kehittämiseen toimintatapojen yhtenäistämisen ja johtoryhmän 

näkökulmasta. 

 

Projektiluotoisessa liiketoiminnassa projektin onnistumisesta vastaa projektipääl-

likkö. Projektipäällikön näkemys suunnittelupalveluiden menestystekijöistä ja 

laadun mittareista on tästä syystä ensiarvoisen tärkeä. Haastatteluun päätettiin 

ottaa mukaan tästä syystä myös yksi projektipäällikkö. Haastattelussa olisi hyvä 
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olla mahdollisimman kattavasti eri tasoilta olevia työntekijöitä, joten haastatteluun 

otettiin mukaan myös suunnittelutyötä tekevä projekti-insinööri. 

 

Asiantuntijapalveluissa asiakkaalla on suuri merkitys palvelun tuotannossa, sekä 

palvelun laadun mittaamisessa. Asiakas arvostaa palveluntarjoajat omien mittarei-

den kautta ja viimekädessä arvostus näkyy tarjousten hyväksymisen kautta. Asi-

akkaan merkityksellisyyden johdosta haastattelututkimukseen päätettiin ottaa mu-

kaan joukko eri palveluita kuluttavia asiakkaita. Case organisaation strategiassa 

on lisätä yksityisten asiakkaiden määrää. Jotta tutkimuksen tulokset olisivat linjas-

sa strategian kanssa, päätettiin asiakashaastatteluissa painottaa yksityisiä asiakkai-

ta. Asiakashaastatteluun päätyi kolme yksityisen sektorin asiakasta, joista kaksi 

oli kiinteistösuunnittelua tilaavia ja yksi suunnittelumenetelmiin liittyvä kehitys-

konsultointia tilaava asiakas. Lisäksi haastatteluun otettiin mukaan yksi julkisen 

sektorin suunnittelupalveluita tilaava asiakas. 

 

Jotta viitekehyksen mittarit täyttäisivät niille asetetut mittariston vaatimukset, pää-

tettiin haastattelun liittää myös case organisaation taloushallinnon edustajia. Talo-

ushallinnosta haastatteluun otettiin mukaan case organisaation controller, sekä 

taloushallinnon johtaja. Näillä kahden tason näkemyksellä varmistettiin, että valit-

tavat mittarit ovat kustannustehokkaita, relevantteja ja riittävän yksinkertaisia, 

jotta niiden toteutettavuudessa ei tule esteitä.   

 

Haastattelun kohderyhmäksi muodostui alla olevan yhteenvedon mukainen 14 

henkilön joukko case organisaation sisäisiä ja asiakaskunnan edustajia. 

 

Asiakkaat:  

1. Yksityinen: Skanska, Projektipäällikkö 

2. Yksityinen: VVO, Projektipäällikkö 

3. Yksityinen: Kone, Projektipäällikkö 

4. Julkinen: Sipoon kaupunki, Kaavoituspäällikkö 
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Ydinjohtoryhmä:  

1. Organisaation toimitusjohtaja 

2. Tulosalueen johtajat 4 hlö 

3. Organisaation laatupäällikkö 

 

Projektihenkilöstö: 

1. Projektipäällikkö 1 hlö  

2. Projekti-insinööri 1 hlö  

 

Taloushallinto: 

1. Controller 

2. Taloushallinnon johtaja 

 

6.4 Haastattelun rakenne ja kysymykset 

 

Haastattelututkimuksessa asiakkaan, johtoryhmän ja projektipäällikön, projekti-

insinöörin ja taloushallinnon haastatteluissa oli erilainen sisältö. Asiakkaan ja pro-

jekti-insinöörin haastattelussa ei käsitelty case organisaation palveluiden markki-

noiden houkuttelevuutta, vaan siinä keskityttiin löytämään vastaukset palveluiden 

vahvuuden tekijöistä. Projekti-insinööri on tyypillinen tuotantoportaan edustaja, 

joka toimii projektipäällikön alaisuudessa, eikä ole aktiivisesti yhteydessä asiak-

kaaseen, tai hanki uusia toimeksiantoja. Asiakkaan puolestaan epäiltiin ajautuvan 

tarkastelemaan ilmiötä liiaksi asiakkaan oman toiminnan ja markkinoiden näkö-

kulmasta. 

 

Johtoryhmän ja projektipäällikön haastatteluiden avulla selvitettiin sekä palvelui-

den vahvuuden, että markkinoiden houkuttelevuuden tekijöitä. Taloushallinnon 

edustajien haastatteluiden avulla ei selvitetty palvelutuotteiden vahvuuksia, tai 

markkinoiden houkuttelevuutta kuvaavia tekijöitä, vaan pyrittiin varmistamaan 

löydettyjen mittareiden käyttökelpoisuus. 
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Haastattelun avulla pyrittiin taustatekijöiden lisäksi löytämään tekijöiden keski-

näinen merkityksellisyys ja vaikuttavuus palvelun vahvuuden ja markkinoiden 

houkuttelevuuden määrittämisessä.  

 

Haastattelu toteutettiin viidessä pääsääntöisessä osassa, joiden tarkoituksena oli 

eliminoida teoriapohjaisen mittariston vaikuttavuus. Ensimmäisessä haastattelun 

osassa, esittelyvaiheessa, tutkija esitteli työn tarkoituksen ja teoriapohjaisen työ-

kalun rakenteen. Esittelyvaiheessa tutkija esitteli lyhyesti viitekehyksen pohjana 

toimivan GE-matriisin periaatteen ja joukon siihen liittyviä yleisiä esimerkkimit-

tareita. 

 

Toisessa haastattelun osassa tutkija esitti kolme keskustelun teemaa, johon haasta-

teltava sai vastata vapaamuotoisesti. Tutkija auttoi esimerkein, mikäli haastatelta-

van orientoituminen aiheeseen tätä vaati. Toisen vaiheen teemat, joista keskustel-

tiin, olivat: Markkinoiden houkuttelevuutta kuvaavat mittarit, palvelun kil-

pailukykyä ja menestystä kuvaavat tekijät ja tarjotun palvelun lopputuloksen 

onnistumista kuvaavat tekijät. 

 

Haastattelun kolmannessa vaiheessa haastateltavalle esiteltiin teoriatutkimuksen 

tuloksena muodostettu kummankin osa-alueen kuuden tärkeimmän mittarin jouk-

ko. Mittareiden esittelyn jälkeen haastateltavalta kysyttiin mielipidettä teoriatut-

kimuksen kautta löydettyjen mittareiden tärkeydestä.  

 

Neljännessä vaiheessa tutkija ohjasi haastateltavaa muodostamaan omien vastauk-

sien ja teoriatutkimuksen pohjalta yhteenvedon ja valitsemaan kuusi merkityksel-

lisintä mittaria kummallekin osa-alueelle.  

 

Viidennessä haastattelun osiossa yhteenvedon tuloksena syntyneet mittarit pyy-

dettiin järjestämään tärkeysjärjestykseen. Kun mittarit olivat tärkeysjärjestyksessä, 

pyydettiin haastateltavaa määrittelemään valitsemiensa mittareiden painoarvo, eli 

määrittelemään, kuinka merkityksellisiä mittarit vastaajan mielestä ovat osa-

alueen mittaamisessa. Haastateltava sai painottaa kunkin mittarin merkitykselli-
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syyden vapaasti siten, että niiden yhteenlaskettu lopputulos oli 100 %. Alla ole-

vassa kuvassa 23 on esitetty haastattelun rakenne ja teemat. Haastattelun lopuksi 

kysyttiin vielä mielipidettä soveltuvista mittareiden tunnusluvuista ja syöttöar-

voista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

6.5 Haastattelututkimuksen analysointi 

 

Haastattelututkimuksen avulla selvitettiin suunnitteluliiketoiminnassa vaikuttavien 

palvelutuotteen vahvuuden, sekä markkinoiden houkuttelevuuden taustatekijät. 

Haastattelututkimuksessa kukin haastateltava sai vapaasti määritellä ja arvostaa 

kuusi tärkeintä palvelutuotteen vahvuuden ja markkinoiden houkuttelevuuden 

tekijää, joiden avulla palvelutuotteiden luokitteleminen on mahdollista. 

 

Esittely 

Mittareiden hahmottaminen 

1. Markkinoiden houkuttelevuutta kuvaavat mittarit?  

2. Palvelun kilpailukykyä ja menestystä kuvaavat tekijät? 

3. Tarjotun palvelun lopputuloksen onnistumista kuvaavat tekijät 

Teoriapohjaisten mittareiden esittely 

1. Miten tärkeänä näet teoriatutkimuksen kautta löydetyt mittarit? 

Mittaristojen yhteenveto 

1. Kuusi tärkeintä markkinoiden houkuttelevuutta kuvaavaa tekijää? 

2. Kuusi tärkeintä palvelutuotteen vahvuutta kuvaavaa tekijää? 

Mittareiden arvostus 

Mikä on tekijöiden keskinäinen tärkeysjärjestys ja painoarvo? 

Jatkotoimenpide ehdotukset 

Mitkä olisivat mielestäsi parhaat tunnusluvut ja syöttöarvot mittareille? 

Kuva 23. Haastattelun rakenne ja kysymykset. 
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Tässä tutkimustyössä haastattelututkimuksen tulokset on ryhmitelty kahteen osi-

oon. Ensimmäisessä osiossa osoitetaan haastattelututkimuksen vastausten koonti 

ja yhteenveto palvelutuotteiden markkinoiden houkuttelevuuden tekijöistä. En-

simmäisessä osiossa esitetään myös tärkeimpien tekijöiden arvostuksen laskenta-

periaatteet ja kaavat.  

 

Tulosten toisessa osiossa esitetään haastattelututkimuksen tulokset palvelutuottei-

den vahvuuden tekijöistä. Arvostuksen laskentaperiaatteet ovat identtiset markki-

noiden houkuttelevuuden tekijöiden kanssa.  

 
 
Markkinoiden houkuttelevuus  
 
 
Haastattelututkimuksessa kysyttiin haastateltavilta heidän näkemystä markkinoi-

den houkuttelevuutta kuvaavista mittareista. Jokainen haastateltava sai ensimmäi-

sessä vaiheessa määritellä oman näkemyksen mukaan tärkeimmät mittarit, jotka 

kuvaavat markkinoiden kiinnostavuutta. Määrittelyn jälkeen haastateltaville näy-

tettiin teoriatutkimuksen pohjalta löydetyt mittarit ja haastateltava sai valita omien 

ja teoreettisten mittareiden joukosta mielestään kuusi tärkeintä mittaria. Lopuksi 

haastateltavan tuli järjestää valitsemansa mittarit tärkeysjärjestykseen ja antaa 

mittareille painoarvo siten, että kaikkien mittareiden painoarvojen kokonaissum-

maksi tuli 100 %. 

 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 4 on kooste kaikkien markkinoiden hou-

kuttelevuuden tekijöitä koskevaan haastattelun osioon osallistuneiden vastauksis-

ta. Markkinoiden houkuttelevuuden tekijöitä selvitettiin johtoryhmän, laatupäälli-

kön ja projektipäällikön haastatteluiden avulla.   
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Taulukko 4. Markkinoiden houkuttelevuuden tekijät haastattelussa. 

   Tärkeysjärjestys Markkinoiden houkuttelevuuden tekijä Painoarvo %

JO
R
Y 
1
 

1  Markkinoiden koko 20

2  Markkinoiden kasvunopeus 20

3  Kilpailun intensiteetti 20

4  Toimialan kannattavuus 15

5  Strateginen merkitys 15

6  Markkinoiden brandiarvo 10

JO
R
Y 
2
 

1  Toimialan kannattavuus 20

2  Strateginen merkitys 20

3  Markkinoiden koko 15

4  Kilpailukyky 15

5  Markkinoiden kasvunopeus 15

6  Kilpailun intensiteetti 15

JO
R
Y 
3
 

1  Strateginen merkitys 25

2  Toimialan kannattavuus 20

3  Oma osaaminen 20

4  Markkinoiden koko 15

5  Kilpailun intensiteetti 10

6  Turvallisuus 10

JO
R
Y 
4
 

1  Strateginen merkitys 30

2  Toimialan kannattavuus 30

3  Markkinoiden koko 10

4  Suhteellinen markkinaosuus 10

5  Markkinoiden kasvunopeus 10

6  Kilpailun intensiteetti 10

JO
R
Y 
5
 

1  Toimialan kannattavuus 20

2  Potentiaali 20

3  Markkinoiden kasvunopeus 20

4  Strateginen merkitys 15

5  Suhteellinen markkinaosuus 15

6  Markkinoiden koko 10

La
at
u
p
ää
lli
kk
ö
  1  Potentiaali 20

2  Markkinoiden koko 20

3  Toimialan kannattavuus 20

4  Strateginen merkitys 20

5  Markkinoiden kasvunopeus 10

6  Kilpailun intensiteetti 10

P
ro
je
kt
ip
ää
lli
kk
ö
 

1  Oma osaaminen ja asiakastuntemus 30

2  Toimialan kannattavuus 20

3  Kilpailun intensiteetti 15

4  Markkinoiden kasvunopeus 15

5  Strateginen merkitys 10

6  Markkinoiden koko 10

 

 
Haastattelun tulosten pohjalta laadittiin yhteenveto, jossa kuvattiin kaikki haastat-

telussa esitetyt markkinoiden houkuttelevuuden tekijät. Koska haastatteluiden 

tuloksena saatiin useampia markkinoiden houkuttelevuuden tekijöitä, kuin SAKE-
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mittaristossa rajoituksena oleva kuusi mittaria, oli vastausten perusteella saaduista 

mittareista kyettävä löytämään kuusi merkityksellisintä. Haastatteluiden tuloksena 

saaduista houkuttelevuuden tekijöistä voitiin erotella kaksi merkitystä kuvaavaa 

muuttujaa. Näitä muuttujia olivat esiintymistiheys, eli tekijän esitysten lukumäärä, 

sekä vastaajan esittämä tekijän painoarvo. 

 

Yhteenvedossa kuvattiin tekijöiden vaikuttavuuden selvittämiseksi kunkin tekijän 

vastausten lukumäärä. Vastausten lukumäärän lisäksi yhteenvedossa esitettiin 

kunkin tekijän kaikkien vastausten painoarvojen keskiarvo. Markkinoiden houkut-

televuuden tekijöiden vaikuttavuudesta haluttiin eliminoida yksittäisen vastaajan 

korkealle arvostaman tekijän vaikutus, joten tekijöiden vaikuttavuus päätettiin 

laskea vastausten lukumäärän ja painotuksen keskiarvon yhteisvaikutuksena. Te-

kijän vaikuttavuus laskettiin tästä syystä alla olevalla kaavalla 1.  

 

  Tv = 
	
 x Pa  (1) 

 
Tv  = Tekijän vaikuttavuus 
n  = Tekijän esiintymistiheys vastauksissa 
na = Kaikkien esitysten kokonaislukumäärä 
Pa = Tekijän painoarvojen keskiarvo 
 
Alla olevassa taulukossa 5 on esitetty haastatteluiden tuloksena laadittu yhteenve-

to markkinoiden houkuttelevuuden tekijöistä. Yhteenvedossa on esitetty harmaalla 

pohjalla kuusi merkityksellisintä markkinoiden houkuttelevuuden tekijää. 

Taulukko 5. Suunnittelupalveluiden markkinoiden houkuttelevuuden tekijät. 

Palvelutuotteen vahvuuden tekijä  Vastausten lkm 
Painotuksen  
keskiarvo % 

Tekijän  
vaikuttavuus 

Toimialan kannattavuus 7 20,7  3,45

Strateginen merkitys  7 19,3  3,21

Markkinoiden koko  7 14,3  2,38

Markkinoiden kasvunopeus 6 15,0  2,14

Kilpailun intensiteetti  6 13,3  1,90

Osaaminen markkinoilla 2 25,0  1,19

Markkinoiden potentiaali 2 20,0  0,95
Suhteellinen markkinaosuus 2 12,5  0,60
Kilpailukyky  1 15,0  0,36
Brandiarvo  1 10,0  0,24
Turvallisuus  1 10,0  0,24

Yhteensä  42
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Haastattelun tuloksena löydettyjen kuuden tärkeimmän mittarin vaikutus markki-

noiden houkuttelevuuden kokonaisarvosanaan päätettiin laskea tekijän esiintymis-

tiheyden ja arvostuksen yhteisvaikutuksena. Painoarvon laskennassa pyrittiin mi-

nimoimaan yksittäisen, korkealle arvostetun, esityksen vaikutus jakamalla se 

kaikkien laskennallisten painoarvojen summalla. Tekijöiden keskinäinen lasken-

nallinen painoarvo laskettiin alla olevan kaavan 2 avulla. 

 

  Tpa =  

	
	
	
∑ 	

	
  (2) 

 
Tpa  = Tekijän laskennallinen painoarvo 
n  = Tekijän esiintymistiheys vastauksissa 
na = Kuuden tärkeimmän tekijän esitysten kokonaislukumäärä 
Pa = Tekijän painoarvojen keskiarvo 
 
 
Oikaisun jälkeen markkinoiden houkuttelevuuden kuusi tärkeintä tekijää ja niiden 

painoarvot on esitetty alla olevassa taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Markkinoiden houkuttelevuuden tekijöiden painotus. 

 

 
 
Palvelutuotteen vahvuus 
 
 
Palvelutuotteen lopputuloksen onnistumisen arviointi on suurelta osin asiakkaan 

tekemää. Asiakas arvostaa palvelun laadun ja lopputuloksen onnistumisen ja mää-

rittää täten myös palvelun onnistumista kuvaavat tekijät. Palvelutuotteiden vah-

vuutta kuvaavia tekijöitä kysyttiin kaikilta haastattelututkimukseen osallistuneilta 

Markkinoiden houkuttelevuuden tekijä  Vastausten lkm 
Painotuksen  
keskiarvo % 

Laskennallinen 
painoarvo % 

Toimialan kannattavuus  7  20,7  19,6 

Strateginen merkitys  7  19,3  19,0 

Markkinoiden koko  7  14,3  16,6 

Markkinoiden kasvunopeus  6  15,0  15,5 

Kilpailun intensiteetti  6  13,3  14,8 

Osaaminen markkinoilla  2  25,0  14,5 

Yhteensä  35  107,6  100,0 
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henkilöiltä. Palvelutuotteiden vahvuutta pyrittiin selvittämään kahdella keskuste-

lun aihepiirillä, joita olivat palvelun kilpailukykyä ja menestystä kuvaavat tekijät 

ja tarjotun palvelun lopputuloksen onnistumista kuvaavat tekijät.  

 

Jokainen haastateltava sai ensimmäisessä vaiheessa määritellä oman näkemyksen 

mukaan tärkeimmät mittarit, jotka kuvaavat markkinoiden kiinnostavuutta. Mää-

rittelyn jälkeen haastateltaville näytettiin teoriatutkimuksen pohjalta löydetyt mit-

tarit ja haastateltava sai valita omien ja teoreettisten mittareiden joukosta mieles-

tään kuusi tärkeintä mittaria. Lopuksi haastateltavan tuli järjestää valitsemansa 

mittarit tärkeysjärjestykseen ja antaa mittareille painoarvo siten, että kaikkien mit-

tareiden painoarvojen kokonaissummaksi tuli 100 %. 

 

Haastattelututkimuksen perusteella laadittiin koosteet sekä organisaation sisäisestä 

näkökulmasta että asiakkaan näkökulmasta. Sisäisen näkökulman koosteessa on 

otettu huomioon kaikkien organisaation henkilöstön vastaukset, kun taas asiak-

kaan näkökulmassa on huomioitu vain asiakkaan vastaukset. Seuraavalla sivulla 

olevassa taulukossa 7 on kooste organisaation sisäisten haastatteluun osallistunei-

den vastauksista suunnittelupalveluiden vahvuuden tekijöiksi. 

 

Haastattelun tulosten pohjalta laadittiin markkinoiden houkuttelevuuden tekijöi-

den tapaan yhteenveto, jossa kuvattiin kaikki haastattelussa esitetyt palvelutuot-

teen vahvuuden tekijät. Myös erilaisia vahvuuden tekijöitä esitettiin enemmän, 

kuin SAKE-mittariston rajoittama kuusi mittaria, joten tekijöille laskettiin vaikut-

tavuus edellä esitetyllä kaavalla 1.  
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Taulukko 7. Palveluiden vahvuuden tekijät organisaation haastattelussa. 

   Tärkeysjärjestys Palvelutuotteen vahvuuden tekijä Painoarvo %

JO
R
Y 
1
 

1  Osaaminen 20 

2  Vuorovaikutuskyky 20 

3  Työilmapiiri 20 

4  Kannattavuus 15 

5  Tekninen laatu 15 

6  Markkinaosuus 10 

JO
R
Y 
2
 

1  Osaaminen / Innovatiivisuus 20 

2  Kannattavuus 20 

3  Työilmapiiri 15 

4  Tekninen laatu 15 

5  Maine 15 

6  Vuorovaikutuskyky 15 

JO
R
Y 
3
 

1  Vuorovaikutuskyky 20 

2  Tekninen laatu 20 

3  Työilmapiiri 20 

4  Innovatiivisuus 20 

5  Asiakastyytyväisyys 10 

6  Kannattavuus 10 

JO
R
Y 
4
 

1  Asiakastyytyväisyys 30 

2  Kannattavuus 30 

3  Osaaminen 10 

4  Tekninen laatu 10 

5  Vuorovaikutuskyky 10 

6  Uudet avaukset 10 

JO
R
Y 
5
 

1  Kannattavuus 20 

2  Osaaminen 20 

3  Toimitusvarmuus 15 

4  Tekninen laatu 15 

5  Innovaatiokyky 15 

6  Maine 15 

La
at
u
p
ää
lli
kk
ö
  1  Osaaminen 20 

2  Vuorovaikutuskyky 20 

3  Työilmapiiri 10 

4  Tekninen laatu 10 

5  Asiakassuhteen kehittyminen 20 

6  Kannattavuus 20 

P
ro
je
kt
ip
ää
lli
kk
ö
 

1  Osaaminen 20 

2  Kannattavuus 20 

3  Vuorovaikutuskyky 20 

4  Maine 20 

5  Tekninen laatu 10 

6  Työilmapiiri 10 

P
ro
je
kt
i‐
in
si
n
ö
ö
ri
 

1  Tekninen laatu  20 

2  Osaaminen  15 

3  Työilmapiiri 20 

4  Asiakastyytyväisyys 15 

5  Maine 20 

6  Vuorovaikutuskyky 10 
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Alla olevassa taulukossa 8 on esitetty haastatteluiden tuloksena laadittu yhteenve-

to suunnittelupalveluiden vahvuuden tekijöistä organisaation sisäisestä näkökul-

masta. Yhteenvedossa on esitetty harmaalla pohjalla kuusi merkityksellisintä pal-

velutuotteen vahvuuden tekijää. 

 

Taulukko 8. Palveluiden vahvuuden tekijät organisaation näkökulmasta. 

Palvelutuotteen vahvuuden tekijä 
Painotuksen  
keskiarvo % 

Tekijän 
vaikuttavuus Vastausten lkm 

Kannattavuus  7 19,3  5,63

Osaaminen  7 17,9  5,21

Tekninen laatu  8 14,4  4,79

Vuorovaikutuskyky  7 16,4  4,79

Työilmapiiri  5 17,0  3,54

Asiakastyytyväisyys  4 18,8  3,13

Maine  4 17,5  2,92
Innovatiivisuus  3 18,3  2,29
Toimitusvarmuus  1 15,0  0,63
Markkinaosuus  1 10,0  0,42
Uudet avaukset  1 10,0  0,42

Yhteensä  48

 

Organisaation sisäisestä näkökulmasta tärkeimpiä tekijöitä ovat kannattavuus, 

osaaminen, suunnitelma-aineiston tekninen laatu, vuorovaikutuskyky, työilmapiiri 

ja asiakastyytyväisyys. Laskettaessa yhteenvedosta painoarvot edellä kuvatun 

kaavan 2 mukaisesti, saadaan palvelutuotteen vahvuuden tekijöiden sisäisen nä-

kökulman painotukseksi alla olevan taulukon 9 esittämät prosentit.  

 

Taulukko 9. Palvelun vahvuuden tekijöiden painotus organisaation näkökulmasta. 

Palvelutuotteen vahvuuden tekijä 
Painotuksen 
keskiarvo % 

Laskennallinen  
painoarvo Vastausten lkm 

Kannattavuus  7 19,3 18,5

Osaaminen  7  17,9  17,8 

Tekninen laatu  8 14,4 17,5

Vuorovaikutuskyky  7 16,4 17,1

Työilmapiiri  5 17,0 14,8

Asiakastyytyväisyys  4  18,8  14,3 

Yhteensä  38 103,7 100,00

 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 10 on esitetty asiakkaiden vastaukset 

suunnittelupalveluiden vahvuuden tekijöiksi ja painoarvoiksi. Taulukossa 11 on 

puolestaan esitetty asiakkaiden vastauksista koostettu yhteenveto ja palvelutuot-
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teiden vahvuuden tekijöiden vaikuttavuus. Vaikuttavuus on laskettu edellä kuva-

tun kaavan 1 avulla. 

 

Taulukko 10. Palvelutuotteiden vahvuuden tekijät asiakkaan haastattelussa. 

Tärkeysjärjestys  Palvelutuotteen vahvuuden tekijä  Painoarvo % 
A
si
ak
as
 1
 

1  Osaaminen  30

2  Innovatiivisuus  25

3  Vuorovaikutuskyky  15

4  Aikataulussa pysyminen  15

5  Tekninen laatu  10

6  Työilmapiiri  5

A
si
ak
as
 2
 

1  Osaaminen 20

2  Tekninen laatu 20

3  Kannattavuus 20

4  Aikataulussa pysyminen 15

5  Luotettavuus 12,5

6  Vuorovaikutuskyky 12,5

A
si
ak
as
 3
 

1  Osaaminen 25

2  Tekninen laatu 20

3  Maine 15

4  Vuorovaikutuskyky 15

5  Innovatiivisuus 15

6  Työilmapiiri 10

A
si
ak
as
 4
 

1  Osaaminen 25

2  Innovaatiokyky 25

3  Maine 15

4  Tekninen laatu 15

5  Aikataulun pitävyys 10

6  Budjetin pitävyys/Kannattavuus 10
 

 

Taulukko 11. Palvelutuotteiden vahvuuden tekijät asiakkaan näkökulmasta. 

Palvelutuotteen vahvuuden tekijä 
Painotuksen  
keskiarvo % 

Tekijän  
vaikuttavuus Vastausten lkm 

Osaaminen  4  25,0  4,17 

Tekninen laatu  4  16,3  2,71 

Innovatiivisuus  3  21,7  2,71 

Vuorovaikutuskyky  3  14,2  1,77 

Aikataulussa pysyminen  3  13,3  1,67 

Kannattavuus  2  15,0  1,25 

Maine  2  15,0  1,25 

Työilmapiiri  2  7,5  0,63 

Luotettavuus  1  12,5  0,52 

Yhteensä  24 
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Asiakasnäkökulmasta muodostettiin edelleen kooste, johon laskettiin kuuden 

merkityksellisimmän suunnittelupalvelun vahvuutta kuvaavan tekijän painoarvo. 

Painoarvon laskenta suoritettiin edellä kuvatun kaavan 2 avulla tekijöiden esiin-

tymistiheyden ja painoarvon keskiarvon vaikutuksen tasaamiseksi. Alla olevassa 

kaavassa 12 on esitetty yhteenveto palvelutuotteiden vahvuuden tekijöistä asia-

kasnäkökulmasta. 

 

Taulukko 12. Palveluiden vahvuuden tekijöiden painotus asiakkaan näkökulmasta. 

Palvelutuotteen vahvuuden tekijä 
Painotuksen  
keskiarvo % 

Laskennallinen  
painoarvo Vastausten lkm 

Osaaminen  4 25,0 22,4

Tekninen laatu  4 16,3 18,2

Innovatiivisuus  3  21,7  18,2 

Vuorovaikutuskyky  3 14,2 14,6

Aikataulussa pysyminen 3 13,3 14,2

Kannattavuus  2 15,0 12,4

Yhteensä  19  105,4  100,00 

 

Asiakasnäkökulmasta suunnittelupalveluiden keskeisimpiä vahvuuksia kuvaavia 

tekijöitä ovat osaaminen, suunnitelma-aineiston tekninen laatu, innovatiivisuus, 

vuorovaikutuskyky, aikataulussa pysyminen ja kannattavuus. 

 

Lopullinen palvelutuotteen vahvuutta kuvaava mittaristo muodostettiin tasapai-

noisesta näkökulmasta, jossa huomioitiin kaikkien haastattelututkimukseen osal-

listuneiden vastaukset. Tasapainoisen näkökulman kautta tärkeimmiksi vahvuu-

den tekijöiksi muodostuivat osaaminen, suunnitelma-aineiston tekninen laatu, 

kannattavuus, vuorovaikutuskyky, työilmapiiri ja maine. Seuraavalla sivulla ole-

vassa taulukossa 13 on esitetty tasapainoisen näkökulman tekijät.  Taulukossa on 

kuvattu harmaalla pohjalla kuusi keskeisintä tekijää ja niiden vaikuttavuus. 
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Taulukko 13. Palveluiden vahvuuden tekijät tasapainotetusta näkökulmasta. 

Palvelutuotteen vahvuuden tekijä 
Painotuksen 
keskiarvo % 

Tekijän  
vaikuttavuus Vastausten lkm 

Osaaminen  11  20,5  3,52 

Tekninen laatu  11  15,0  2,58 

Kannattavuus  9  18,3  2,58 

Vuorovaikutuskyky  10  15,8  2,46 

Työilmapiiri  8  13,8  1,72 

Maine  6  17,0  1,59 

Innovatiivisuus  5 20,0 1,56
Asiakastyytyväisyys  4 18,8 1,18
Toimitusvarmuus  4 13,8 0,86
Markkinaosuus  1 10,0 0,16

Uudet avaukset  1  10,0  0,16 

Yhteensä  64 

 
 
 
Suunnittelupalveluiden vahvuutta kuvaaville tekijöille laskettiin painoarvo aikai-

sempien laskelmien mukaisesti käyttäen edellä kuvattua kaavaa 2. Tasapainoisen 

näkökulman mukaan osaaminen on selkeästi merkityksellisin suunnittelupalvelun 

tekijä painoarvolla 20,2 %. Suunnitelma-aineiston tekninen laatu, kannattavuus ja 

vuorovaikutuskyky arvostetaan tasapainoisessa näkökulmassa tasavertaisina vah-

vuuden tekijöinä n. 17 % painoarvolla. Työilmapiiri ja maine edustavat kumpikin 

n. 14 % vaikutusta suunnittelupalvelun vahvuuden arvosanan määräytymisessä. 

Alla olevassa taulukossa 14 on kuvattu yhteenveto suunnittelupalveluiden vah-

vuuden tekijöistä ja niiden keskinäisestä painotuksesta. 

 
 
Taulukko 14. Palvelutuotteiden vahvuuden tekijöiden painotus. 

Palvelutuotteen vahvuuden tekijä 
Painotuksen  
keskiarvo % 

Laskennallinen  
painoarvo 

Vastausten lkm

Osaaminen  11 20,5 20,2

Tekninen laatu  11 15,0 17,5

Kannattavuus  9 18,3 17,3

Vuorovaikutuskyky  10 15,8 16,9

Työilmapiiri  8 13,8 14,1

Maine 6 17,0 13,9

Yhteensä  55 100,3 100,00
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7  Tulokset ja niiden arviointi 

 
Kirjallisuustutkimuksen tuloksena päädyttiin luomaan viitekehys palveluportfoli-

on havainnolliseen tarkasteluun soveltuvan GE-matriisin pohjalta. GE-matriisissa 

tuotteet sijoitetaan markkinoiden houkuttelevuuden ja tuotteen vahvuuden avulla 

kuusikenttäiseen tauluun. Esitettävässä viitekehyksessä GE-matriisista jalostettiin 

palvelutuotteiden luokittelutaulu, jossa kuusikenttäisen matriisin sijaan palvelu-

tuotteet sijoitetaan vapaasti koordinaatistoon. Luokittelutaulun pystykoordinaatti-

na käytetään palvelutuotteen markkinoiden houkuttelevuutta ja vaakakoordinaat-

tina palvelutuotteen vahvuutta organisaatiossa. Palvelutuotteiden sijoittelun koor-

dinaattiarvot lasketaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämän SAKE-

mittariston avulla. SAKE-mittariston avulla saadaan palvelutuotekohtaiset mark-

kinoiden houkuttelevuuden ja palvelutuotteen vahvuuden suorituskykyarvosanat. 

 

Kirjallisuustutkimuksen pohjalta löydettiin teoreettinen mittaristo markkinoiden 

houkuttelevuudelle ja asiantuntijapalveluiden vahvuudelle. Mittareiden määrä 

rajattiin kummassakin mittaristossa SAKE-mittariston rajauksen mukaisesti kuu-

teen mittariin. Asiantuntijapalveluiden markkinoiden houkuttelevuuden keskei-

simpinä mittareina ovat teoriatutkimuksen perusteella toimialan kannattavuus, 

markkinoiden koko, suhteellinen markkinaosuus, kilpailun intensiteetti, markki-

noiden kasvunopeus ja markkinoiden strateginen merkitys. Keskeisimpiä asian-

tuntijapalveluiden vahvuutta kuvaavia mittareita puolestaan ovat löydösten mu-

kaan osaaminen, vuorovaikutuskyky, maine, tuotoksen laatu, hyvä työilmapiiri ja 

kannattavuus. 

 

Suunnitteluliiketoiminnan palvelutuotteiden mittaristo selvitettiin haastattelutut-

kimuksen avulla. Haastattelututkimukseen osallistettiin mittariston loppukäyttäjät, 

eli case organisaation ydinjohtoryhmä, suunnittelupalveluiden tuottamiseen osal-

listuvan henkilökunnan edustajat eri portaista, sekä strategisten kasvutavoitteiden 

mukaiset asiakasryhmät. Haastattelututkimuksen tuloksena havaittiin, että asiak-

kaan näkökulmasta keskeisimpiä palvelutuotteen vahvuutta kuvaavia tekijöitä 

ovat osaaminen, tekninen laatu, innovatiivisuus, vuorovaikutuskyky, aikataulussa 
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pysyminen ja kannattavuus. Näistä tärkeimpänä tekijänä nähtiin osaaminen, jonka 

painoarvoksi palvelutuotteen vahvuudessa muodostui 22,4. Tekninen laatu ja in-

novatiivisuus merkitsevät kumpikin asiakkaan näkökulmasta 18,2 % painoarvoa. 

 

Organisaation näkökulmasta tärkein suunnittelupalveluiden vahvuutta kuvaava 

tekijä on palvelun kannattavuus, jonka arvostus nousi 18,5 %:iin. Kannattavuuden 

jälkeen tärkeimmäksi tekijäksi vahvuudessa nähtiin osaaminen 17,8 % painotuk-

sella ja seuraavana tuotoksen tekninen laatu 17,5 % ja vuorovaikutuskyky 17,1 % 

painoarvolla. Lisäksi kuuden tärkeimmän mittarin joukkoon kuuluu organisaation 

näkökulmasta työilmapiiri painoarvolla 14,8 % ja asiakastyytyväisyys 14,3 % 

painoarvolla. 

 

Sekä asiakkaan- että organisaation näkökulmasta osaaminen on yksi tärkeimmistä 

tekijöistä. Asiakkaalle osaaminen tarkoittaa hyvää lopputulosta ja toimii merkittä-

vämpänä palveluntarjoajan arviointiperusteena. Toinen yhteinen korkealle arvos-

tettu tekijä on tuotoksen tekninen laatu. Yksityisten asiakkaiden näkökulmasta 

hinta on harvoin ratkaiseva tekijä, kun valitaan palveluntarjoajaa, kun taas sisäi-

sessä näkökulmassa kannattavuus on kaikista merkittävin. Asiakkaan näkökul-

massa korostuu myös lopputuotoksen innovatiivisuus. 

 

Varsinainen mittaristo muodostettiin tasapainoisena mittaristona, jossa huomioi-

tiin sekä asiakkaan, että organisaation sisäinen näkökulma. Suunnittelupalvelui-

den vahvuus määritellään tasapainoisen mittariston mukaan, jossa keskeisimpiä 

mittareita ovat osaaminen, tuotoksen tekninen laatu, kannattavuus, vuorovaiku-

tuskyky, työilmapiiri ja maine. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 15 on esi-

tetty tekijöiden painotus lopullisessa mittaristossa.  
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Taulukko 15. Palvelutuotteen vahvuuden tekijät.  

Palvelutuotteen vahvuuden tekijä  Painoarvo 

Osaaminen  20,2

Tekninen laatu  17,5

Kannattavuus  17,3

Vuorovaikutuskyky  16,9

Työilmapiiri  14,1

Maine 13,9

 
Keskeisimpänä huomiona tasapainoisesta mittaristosta havaitaan maineen nouse-

minen kuuden tärkeimmän tekijän joukkoon. Maine korvaa mittaristossa asiak-

kaan arvostaman innovatiivisuuden ja organisaation sisäisessä näkökulmassa mu-

kana olevan asiakastyytyväisyyden. Innovatiivisuuden ja maineen vaikuttavuuden 

ero oli laskennassa vain 0,03 yksikköä. Innovatiivisuus voisikin nousta maineen 

ohi asiakashaastatteluiden osuutta nostamalla. 

 

Suunnittelupalveluiden markkinoiden houkuttelevuuden tekijöitä selvitettiin aino-

astaan organisaation sisäisestä näkökulmasta. Keskeisimmiksi markkinoiden hou-

kuttelevuuden tekijöiksi muodostuivat toimialan kannattavuus, strateginen merki-

tys, markkinoiden koko, markkinoiden kasvunopeus, kilpailun intensiteetti ja oma 

osaaminen markkinoilla. Alla olevassa taulukossa 16 on kuvattu suunnittelupalve-

luiden markkinoiden houkuttelevuuden keskeisimmät tekijät. 

 

Taulukko 16. Markkinoiden houkuttelevuuden tekijät. 

Markkinoiden houkuttelevuuden tekijä  Painoarvo % 

Toimialan kannattavuus  19,6 

Strateginen merkitys  19,0 

Markkinoiden koko  16,6 

Markkinoiden kasvunopeus  15,5 

Kilpailun intensiteetti  14,8 

Osaaminen markkinoilla  14,5 
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Lopullisen työkalun käytettävyyteen liittyy mittareiden lisäksi niiden varsinaiset 

syöttöarvot. Haastattelututkimuksen ohessa varmistettiin, ettei organisaation nä-

kökulmasta ole esteitä mittareiden tiedon hankintaan, mutta varsinaisia syöttöar-

voja tai päivitystiheyttä ei selvitetty. 

 

Tutkimuksen jatkotyönä on hyvä tehdä mittareiden syöttöarvojen selvitys ja tie-

donhankinnan helppouden varmistus. Mikäli jonkun esitetyn mittarin käyttöönot-

toa ei voida suorittaa mittariston luomisen perusvaatimusten mukaan, on mittari 

hyvä vaihtaa haastattelutulosten perusteella seuraavaksi merkitykselliseen. Kun 

käytettävät syöttöarvot ovat tiedossa, on mittaristo hyvä koestaa todellisilla palve-

luilla ja niiden tunnusluvuilla. 

 

Haastattelututkimus toteutettiin siten, että vastaajille esitettiin valmiiksi rajattu 

kuuden teoreettisen mittarin joukko. Haastattelun yhteenvetotilanteessa jokainen 

vastaaja sai koota itse mainitsemiensa ja teoreettisten tekijöiden joukosta mieles-

tään kuusi tärkeintä. Vastauksen tulokset saattaisivat poiketa tämän tutkimuksen 

tuloksista, mikäli vastaajille olisi näytetty rajaamaton joukko asiantuntijapalvelui-

den menestymisessä vaikuttavia taustatekijöitä, joista valinta olisi suoritettu. 
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8 Yhteenveto 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää suunnitteluliiketoiminnan palvelutuotteiden 

strategisen johdon käyttöön soveltuva menetelmä, tai työkalu, jonka avulla palve-

lutuotteiden kilpailukykyä ja kehitystarpeita voidaan helposti arvioida. 

 

Diplomityö piti sisällään kolme päätutkimuskysymystä. Ensimmäisessä tutkimusky-

symyksessä pyrittiin keräämään tietoa suunnitteluorganisaation taustalla vaikuttavista 

menestystekijöistä. Toisen päätutkimuskysymyksen avulla pyrittiin löytämään työka-

lu, tai menetelmä, palvelutuotteiden strategisen johdon käyttöön, tai sellaisen muo-

dostamisen pohjaksi. Kolmas tutkimuskysymys liittyi suunnittelupalveluiden strategi-

sen johtamisen työkalun muodostamiseen.  

 

Tutkimuksen luvut 2-4 toimivat teoriapohjana tutkimuskysymyksiin vastaamisessa ja 

viitekehyksen muodostamisessa. Teoriaosuuden avulla löydettiin toisen tutkimusky-

symykseen vastaavia työkaluja ja menetelmiä, joista yksi täytti tutkijan näkemyksen 

mukaan selkeästi muita paremmin palvelutarjooman strategisen johtamisen vaatimuk-

set. Lukujen 2-4 teoriapohjaa hyödynnettiin suunnitteluliiketoiminnan taustalla olevi-

en menestystekijöiden selvittämisessä. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen saatiin 

vastaus suunnitteluliiketoimintaa harjoittavan case organisaatioon kohdennetun haas-

tattelututkimuksen avulla. Yhdessä haastattelututkimuksen kautta saatu empiirinen 

aineisto ja teoria-aineisto toimivat viitekehyksen muodostamisen perustana. 

 

Tutkimuksen tuloksena tuotettiin viitekehys, joka johdettiin GE-matriisin toimin-

taperiaatteesta. Viitekehyksessä kaikki suunnitteluorganisaation palvelutuotteet 

lajitellaan havainnolliselle luokittelutaululle, jossa pystykoordinaattina käytetään 

palvelutuotteen markkinoiden houkuttelevuutta ja vaakakoordinaattina palvelu-

tuotteen vahvuutta organisaatiossa. Palvelutuotteiden sijoittelun koordinaattiarvot 

lasketaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämän SAKE-mittariston 

avulla. SAKE-mittariston avulla saadaan palvelutuotekohtaiset markkinoiden 

houkuttelevuuden ja palvelutuotteen vahvuuden suorituskykyarvosanat. 
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Suunnitteluliiketoiminnan palvelutuotteiden mittaristo selvitettiin haastattelutut-

kimuksen avulla. Haastattelututkimukseen osallistettiin mittariston loppukäyttäjät, 

eli case organisaation ydinjohtoryhmä, suunnittelupalveluiden tuottamiseen osal-

listuvan henkilökunnan edustajat eri portaista, sekä strategisten kasvutavoitteiden 

mukaiset asiakasryhmät. Haastattelututkimuksen tuloksena havaittiin, että suun-

nitteluliiketoiminnassa keskeisimpiä markkinoiden houkuttelevuuden tekijöitä 

ovat toimialan kannattavuus, strateginen merkitys, markkinoiden koko, markki-

noiden kasvunopeus, kilpailun intensiteetti ja oma osaaminen markkinoilla. Kes-

keisimpiä suunnittelupalveluiden vahvuutta ja houkuttelevuutta kuvaavia tekijöitä 

ovat puolestaan osaaminen, tuotoksen tekninen laatu, kannattavuus, vuorovaiku-

tuskyky, työilmapiiri ja maine. 

 

Mittariston rajaaminen kuuteen merkityksellisimpään mittariin tuo palvelutuotteen 

vahvuuden mittariston kokonaisuuteen epävarmuustekijän. Haastattelun kohde-

ryhmän painotuksesta riippuen viimeiseksi mittariksi voi muodostua joko maine, 

tai innovatiivisuus. Innovatiivisuus on asiakkaiden arvostama palvelutuotteen te-

kijä ja ottamalla haastatteluun mukaan suuremman otoksen asiakkaita, muodostuu 

tämä mainetta merkityksellisemmäksi vahvuuden tekijäksi.  
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