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palvelukehityksen tärkeyttä. Työssä keskitytään pieniin ja keskisuuriin  

palveluyrityksiin näiden muodostaessa suurimman osan palvelualan yrityksistä ja 

joissa tutkimusten mukaan palvelujen kehitys on heikkolaatuista sekä 

kehitystyökalujen tuntemus vähäistä.  

 

Työ tehdään kirjallisuuskatsauksena ja tuloksena muodostetaan opas, jonka 

tarkoituksena on havainnollistaa case-yrityksen näkökulmasta johdonmukaisesti ja 

yksinkertaisia esimerkkejä käyttäen systemaattista uuden palvelun 

kehitysprosessia ja millaisia asioita prosessin eri vaiheissa täytyy ottaa huomioon, 

sekä miten kehitystyökaluja käytetään. Opas on suunnattu lähinnä B-to-B 

markkinoilla toimiville palvelualan pk-yrityksille, mutta työssä esitetty 

kehitysprosessi ja työkalut soveltuvat myös muille palveluyrityksille 

yleiskäyttöisyytensä vuoksi.  
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1 JOHDANTO 

Palveluliiketoiminta kasvaa jatkuvasti suuremmaksi ja muodostaa jo noin 70% kaikesta 

liiketoiminnasta. (Vermeulen et al. 2009, s. 625 & Torney et al. 2009, s. 1) Yli 90% palvelualan 

yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. (Vermeulen et al. 2009, s. 626) Nykyisillä 

kilpailuilla markkinoilla palveluyrityksillä ei ole varaa lepäillä laakereillaan, vaan niiden on 

jatkuvasti pysyttävä kilpailijoidensa edellä kehittämällä uusia palveluita tai parantamalla 

vanhoja ja samalla tyydytettävä asiakkaidensa tarpeet ja odotukset. Monilla yrityksillä ei 

kuitenkaan ole suunnitelmallista tapaa kehittää ja julkaista uusia palveluita, mikä johtaa 

tehottomuuteen ja palvelujen epäonnistumiseen muun muassa laatuongelmien takia. (Bullinger 

et al. 2003, s. 275-276) 

 

Palveluiden kehittämisen ollessa tuotekehitystä monimutkaisempaa, palveluprosessien 

kehittämisen tutkimuksen ollessa vielä melko järjestäytymätöntä ja palvelualan jakautuessa 

moneen eri sektoriin omine erityispiirteineen, ei yhtä ainutta joka tilanteeseen käyvää 

palveluiden kehitysprosessia ole olemassa, vaan kehitysprosesseja ja niissä käytettäviä 

metodeja ja työkaluja on mukautettava sektoreittain ja jopa yrityskohtaisesti parhaan tuloksen 

saamiseksi. Kuitenkaan monet näistä kehitysmetodeista ja työkaluista eivät ole yrityksille 

tuttuja tai ainakaan niitä ei käytetä, vaikka niistä olisikin kuultu. (Aurich et al. 2010, s. 139) 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

Työn tavoitteena on aikaansaada opas, joka auttaa ymmärtämään palveluiden ominaispiirteitä,  

systemaattisen palveluprosessin kehityksen hyötyjä, sekä millaisia palveluprosessin kehityksen 

työvälineitä on olemassa ja miksi ja miten niitä käytetään. Oppaalla on tarkoitus selkeyttää 

palveluliiketoimintaa harjoittavan pk-yrityksen uuden palvelun kehitystä ja tuoda aihetta 

helpommin lähestyttävämmäksi. Lisäksi tutkitaan millaisia eroja palveluliiketoiminnasta ja 

palvelualan pk-yrityksistä löytyy ja ovatko jotkut kehitystyökalut soveltuvampia 

tietyntyyppisille yrityksille kuin toiset. Palvelusektorin laajuuden vuoksi tässä työssä 

rajoitutaan tutkimaan aihetta lähinnä B-to-B –markkinoilla toimiviin pk-yrityksiin. Lisäksi 

työssä keskitytään nimenomaan uuden palvelun kehittämisprosessiin ja siinä käytettäviin 

metodeihin ja työkaluihin.  
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1.2 Työn rakenne 

Työ tehdään kirjallisuuskatsauksena käyttäen havainnollistamiseen kuvitteellista case-yritystä. 

Kuva 1 havainnollistaa työn rakenteen. Aiheeseen johdattelun jälkeen käsitellään 

palveluliiketoimintaa B-to-B markkinoilla. Vaikka työssä keskitytään lähinnä teollisuuden 

palveluihin, valaistaan työssä myös muita palveluliiketoiminnan aloja joilla pk-yritykset 

toimivat. Tämä on oleellista myös senkin takia, että se perustelee myöhemmin käsiteltävien 

työkalujen valinnan sopivuutta juuri kyseisiin palveluihin. Case-yrityksen kuvauksen jälkeen 

siirrytään käsittelemään uuden palvelun kehittämisprosessia ja sen eri vaiheita: määritys, 

hahmotus, suunnittelu ja toteutus. Vaiheiden työkaluja käydään läpi teoreettisesti sekä 

soveltavin esimerkein. Jokaisesta osiosta vedetään johtopäätöksinä tiivistetyt toimenpideohjeet 

ja lopun yhteenvedossa kootaan oppaan sanoma lukijalle.  
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Kuva 1. Kandidaatintyön rakenne. 
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2 PALVELULIIKETOIMINTA 

Perinteisesti palveluliiketoimintaa on tarkasteltu kuluttajamarkkinoiden näkökulmasta 

yritysmarkkinoiden sijaan, minkä vuoksi myös palveluprosessien kehitys on keskittynyt 

kuluttajan tarpeiden ja ominaispiirteiden huomioimiseen (Karandikar, H. & Vollmar, G. 2006, 

s. 739, Russel & Taylor 2011, s. 190-214). Palveluliiketoiminnan jako ei kuitenkaan ole näin 

yksiselitteistä.  

 

Barry & Terry (2008, s. 234) esittää kattavan hierarkkisen jaottelun palveluliiketoiminnalle 

kuvassa 2. Palvelut jaetaan karkeasti kuluttajapalveluihin (B-to-C) ja yrityspalveluihin (B-to-

B). Kuluttajapalvelut kohdistuvat yksityisille toimijoille eivätkä haaraudu pidemmälle. B-to-B-

markkinoilla, sekä ostajana että myyjänä toimii yritys tai muu organisaatiotaho (Ojasalo & 

Ojasalo 2010, s. 24). Jälkimmäistä haaraa pitkin palvelut jakautuvat edelleen 

palveluorganisaatioille kuten asiantuntijapalveluihin ja teollisuuden palveluihin. Teollisuuden 

palvelut jaetaan edelleen ostoa edeltäviin, oston aikaisiin ja myynnin jälkeisiin palveluihin.  

 

 

Kuva 2. Palveluiden taksonomia (Barry & Terry 2008, s. 234) 
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2.1 Teollisuuden palveluliiketoiminta 

Tänä päivänä palveluiden suurta merkitystä teollisuudelle ei voi kiistää. Euroopan palvelut ja 

trendit -raportti korostaa palveluiden muuttunutta luonnetta: palvelut eivät ole ainoastaan 

tuotteiden tukitoimintoja, vaan toimivat myös itsenäisesti myytävinä yksiköinä. Yrityksiltä 

edellytetään asiakkaiden tarpeiden kuten luotettavuuden, saatavuuden ja suorituskyvyn 

ymmärtämistä. (Field Service Europe 2013, s. 2)  Tyypillisesti teollisuuden palveluliiketoiminta 

on hyvin paikallista, mihin vaikuttaa sekä fyysinen että kulttuurillinen läheisyys. Jokaisella 

markkinalla on omat piirteensä, jolloin tietty palvelutarjooma ei välttämättä sovi toiselle. 

(Karandikar, H. & Vollmar, G. 2006, s. 739-740)  

 

Moninaiset palveluliiketoiminnan strategiat teollisuudessa luovat myös useita palvelutasoja. 

Teollisuusyritysten palvelutarjoamat eroavat merkittävästi toisistaan. Samoin kirjallisuus 

esittelee useita luokitteluperusteita palveluliiketoiminnalle. Kotler ja Keller (2012, s. 379) jakaa 

palveluiden tuottamisen välinelähtöisiksi tai ihmislähtöisiksi, joista jälkimmäinen jakaantuu 

vielä toimittajan ammattitaidon mukaan. Mathieu (2001, s.451-452) luokittelee 

palveluliiketoiminnan sen mukaan tuetaanko niillä tuotetta vai asiakkaan liiketoimintaa. Rekola 

& Rekola (2007, s. 26-27) menee niin pitkälle, että luokittelee neljä teollisen 

palveluliiketoiminnan kypsyystasoa: pakollinen palvelu, palvelua kannattavuuden takia, 

palvelua kasvun takia ja aito palveluyritys. Palvelutasojen jaottelun perspektiivi vaihtelee niin 

palvelun suhteesta tuotteeseen kuin asiakkaaseen. Kuitenkin yhteistä näille näkemyksille on 

jaotella palvelua sen kehitystason mukaan. Kalliokoski et al. (2003 s. 18-20) tarkastelevat 

palvelujen kehitystasoa ja asiakasorientoituneisuutta.  

 

Sekä asiakasymmärrys ja sitoutuminen asiakkaan liiketoimintaan jaetaan neljään eri tasoon. 

Jälkimmäinen näkökulma eli sitoutumisen vaiheet lähtevät liikkeelle laitetoimituksista 

operaatioiden kautta aina asiakkaan prosessien ja liiketoiminnan tukemiseen asti. Asiakkaan 

ostotoiminnan ja yksittäisten operaatioiden tunteminen sekä prosessien ymmärtäminen ja 

syvimmillään asiakkaan liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen ja tunteminen muodostavat 

asiakasymmärryksen neljä eri tasoa. Palveluliiketoiminta voidaan jakaa viiteen eri 

palvelutasoon, jotka löytyvät kuvasta 3: 
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 Laitetoimittaja  

 Järjestelmätoimittaja  

 Ratkaisukumppani  

 Strateginen kumppani  

 Arvokumppani (Kalliokoski et al. 2003, s. 18-20 & Korhonen et al. 2011, s. 54) 

 

 

Kuva 3. Palvelutason vaiheet suhteutettuna asiakasorientoituneisuuteen (Korhonen et al. 2011, s. 54) 

 

Pinnallisin palvelutasoista on laitetoimittaja, joka keskittyy tarjoamaan lähinnä fyysisiä 

tuotteita tai palveluja kuten varaosia. Transaktiot ovat yksittäisluonteisia eivätkä perustu 

pitkäaikaisiin sopimuksiin. Järjestelmätoimittaja tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin mukailtuja 

palveluja, jotka usein sisältävät myös aineettomia palveluita, kuten laitetukea. Molemmat edellä 

mainituista tasoista keskittyvät asiakkaan investointipäätöksen tukemiseen kokonaiskuvan ja 

asiakkaan prosessien elinkaariajattelun sijaan. Seuraavalla tasolla palvelun tarjoaja on jo 

osittain vastuussa joistain asiakkaan operaatioista kuten kunnossapidosta. Strategisella 

kumppanilla vastuu kasvaa kattamaan osittain asiakkaan koko prosessit. Arvokumppani on 

osallisena asiakkaan arvonluontiprosessia ja osallistuu aktiivisesti parantamaan ja kehittämään 
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asiakkaan koko liiketoimintaa. Vastuun kasvaessa toimittajan osaamisen ja asiakkaan 

liiketoiminnan ymmärryksen tulee myös kasvaa. (Kalliokoski et al. 2003 s. 18-20., Korhonen 

et al. 2011, s. 54.,  Ojasalo 2009, s. 127., Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 29-30. & Salkari et al. 

2007, s. 6-8.) 

 

2.2 Palvelut 

Palvelutuotteiden ja prosessien määritelmät ovat hyvin epämääräisiä, eikä universaalisti 

hyväksyttyjä määritelmiä ole, mikä onkin tarkemman tarkastelun kannalta ongelmallista. Tässä 

työssä tyydytään käyttämään Philip Kotlerin, aikamme ehkä tunnetuin markkinoinnin 

teoreetikko, varsin yksinkertaista mutta täsmällistä ja lyhyttä määritelmää: ”Palvelu on mikä 

tahansa teko tai suoritus, jonka kuka tahansa osapuoli voi tarjota toiselle, ja joka on oleellisesti 

aineeton eikä muodosta minkäänlaatuista omistajuutta. Se voi olla tai olla olematta sidottu 

fyysiseen tuotteeseen.” (Kotler 2012, s. 400) 

 

2.2.1 Palveluiden ja hyödykkeiden erot 

Palvelu on monimutkainen ilmiö ja tavallisesti palveluja verrataan fyysisiin tuotteisiin. 

(Grönroos 2000, s. 49-53) Kirjallisuudessa on esitetty koko joukko palvelujen erityispiirteitä 

suhteessa fyysisiin tavaroihin. Parasuraman et al. jaottelevat palvelut neljän ominaispiirteensä 

mukaan: aineettomuus, heterogeenisyys, erottamattomuus sekä katoavaisuus. Samalla he 

luettelevat jokaisen piirteen tuomat erot ja seuraukset palvelujen johtamiselle verrattuna 

tuotteiden johtamiseen. (Parasuraman et al. 1985, s. 42) Grönroos on luonut oman taulukkonsa 

listaten tuotteiden ja palvelujen erot. Hän myös tuo oman näkemyksensä palvelujen 

ominaisuuksista lisäten muun muassa, että toisin kuin fyysisissä tavaroissa omistajuus ei siirry 

palveluissa. (Grönroos 2001, s. 80-81) Yhdistämällä nämä molemmat näkökannat saadaan 

luotua yhteenvetona taulukko 2 palvelujen ja fyysisten tavaroiden välisistä eroista. 
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Taulukko 1. Palveluiden ja hödykkeiden väliset eroavaisuudet (Parasuraman et al. 1985,  s. 42 & Grönroos 

2001,  s. 80-81.) 

Ominaisuus Hyödyke Palvelu 

Aineettomuus - Konkreettisia 

- Asia 

- Varastoitavissa 

-Abstrakteja 

- Toiminto tai prosessi 

- Ei varastoitavissa 

Heterogeenisyys - Homogenisia  

- Standardeja 

- Helppo kontrolloida 

-  Heterogeenisia 

- Vaihtelevia 

- Paljon kontrolloimattomia tekijöitä 

Erottamattomuus - Tuotanto ja jakelu erillään 

kulutuksesta 

- Ydinarvo tuotetaan tehtaassa 

 

- Asiakkaat eivät (normaalisti) 

osallistu tuotantoprosessiin 

- Tuotanto, jakelu ja kulutus 

samanaikaisia prosesseja 

- Ydinarvo tuotetaan ostajan ja 

myyjän välisessä 

vuorovaikutuksessa 

- Asiakkaat osallistuvat tuotantoon 

Katoavaisuus - Omistajuus siirtyy 

- Yleisyys & Pysyvyys 

- Palautettavissa 

- Omistajuus ei siirry 

- Ainutkertaisuus & Katoavaisuus 

- Ei palautettavissa 

 

Selkein ero hyödykkeiden ja palveluiden välillä on palveluiden käsitteellisyys ja aineeton 

luonne. Palveluita ei kyetä varastoimaan, mikä lisää haasteita hallita kausittaista kysynnän 

vaihtelua. Palveluita ei ole helppo patentoida tai hinnoitella, jolloin niiden kopiointi on yleistä 

ja palveluiden kannattavuus vaihtelevaa. Myös palvelutarjonnan viestiminen asiakkaalle on 

haastavaa. (Parasuraman et al. 1985, s. 42 & Shanker 2008, s. 35-38) 

 

Palveluita pidetään heterogeenisinä, sillä niiden vakiointia pidetään lähes mahdottomana 

prosessiluonteensa takia. Palvelut sopeutetaan aina tilanteen mukaan, mikä lisää prosessissa 

ilmenevien kontrolloimattomien tai ennakoimattomien tekijöiden määrää. Ihmiskeskeisten 

palveluiden johdonmukaisuutta on vaikea saavuttaa, sillä mitä yritys pyrkii toimittamaan voi 

erota täysin asiakkaan saamasta ja kokemasta palvelusta. (Parasuraman et al. 1985, s. 42 & 

Shanker 2008, s. 35-38) 
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Palvelut ovat tyypillisesti ensin myyty ja sitten tuotettu ja kulutettu samanaikaisesti toisin kuin 

hyödykkeet, jotka yleensä tuotetaan ensin, sitten myydään ja lopuksi kulutetaan. Asiakkaan 

osallistuminen tuotantoon ja toimittajan läsnäolo kulutuksessa tekee palveluiden 

massatuotannon hyvin haasteelliseksi jossei mahdottomaksi. (Parasuraman et al. 1985, s. 42 & 

Shanker 2008, s. 35-38) 

 

Palveluita kulutetaan eikä osteta, jolloin varsinaista omistajuutta palvelulle ei synny. Palvelut 

eivät ole palautettavissa niiden ainutkertaisen luonteensa takia; vaikka palveluiden vaikutus 

ulottuu palvelutapahtuman ulkopuolelle, palvelu itsessään on olemassa vain prosessin ajan. 

(Parasuraman et al. 1985, s. 42 & Shanker 2008, s. 35-38) 

 

Palveluiden ja hyödykkeiden erojen tarkastelun sijaan on kuitenkin syytä tunnistaa ja tiedostaa 

Grönroosin (2000, s. 53) korostamat palveluiden neljä ominaispiirrettä: 

 

 Palvelut ovat enemmän tai vähemmän aineettomia 

 Palvelut tekoja ja tekojen sarjoja eivätkä aineettomia 

 Palvelut tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossain määrin samanaikaisesti 

 Asiakas osallistuu tuotantoprosessiin ainakin jossain määrin 

 

2.2.2 Palvelutuotteet ja prosessit 

Palvelun arvonmuodostuksen ymmärtämisen kannalta on oleellista ymmärtää 

vuorovaikutuksen ja käyttäjän rooli. Grönroos (1989, s. 87) korostaakin ettei palvelu ole 

tuotantoprosessin lopputuote vaan toimintaa, joka alkaa asiakaan kontaktista yritykseen ja 

päättyy, kun palvelun kulutus lakkaa. Palvelun arvo muodostuukin pitkälti asiakkaan 

käyttöprosesseista; palveluntarjoaja luo vain edellytyksiä arvon syntymiselle. Palvelun 

tarjoajan näkökulmasta palvelutuotteet voidaan nähdä aineellisten ja aineettomien 

komponenttien summana (Goldstein et al. 2002, s. 121-122). Kotler kategorisoi viisi eri 

palvelutarjontatyyppiä (service mix), jossa on tunnistettavissa sekä goods- että service-

dominant logiikkaa. Palvelun ja tuotteiden osuus kokonaisuudesta vaihtelee 

merkityksettömästä merkittävään osaan:  
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 puhdas aineellinen hyödyke  

 aineellinen hyödyke, jonka ohessa palveluita  

 hybridi 

 merkittävä palvelu, jonka ohessa vähäisessä määrin hyödykkeitä ja palveluita 

 puhdas palvelu (Kotler 2012, s. 378-379) 

 

Palveluprosessien tyypittelyä voidaan tehdä kuitenkin monen eri dimension kautta. 

Luokitteluperusteita voivat olla esimerkiksi asiakkaan osallistuminen, asiakaskohtaisuus, 

asiantuntijakeskeisyys, pääoma- ja kapasiteettikeskeisyys ja toistuvuus eli standardimaisuus. 

Grönroos (2001, s. 84) ryhmittelee palvelut inhimillisyyttä ja tekniikkaa korostaviin palveluihin 

sekä ajoittain ja jatkuvasti tarjottaviin palveluihin. Kotlerin analysoidessa palvelutuotteita 

palvelu/hyödyke-suhteen kautta Schmenner (1986, s. 25) tyypittelee palvelut 

asiakaskohtaisuuden ja työvaltaisuuden mukaan muodostaen taulukon 2 mukaisen palveluiden 

nelikenttämatriisin.  

 

Taulukko 2. Palveluiden luokittelu (Schmenner 1986, s. 25) 

 

 

Matriisi koostuu neljästä osa-alueesta, joiden asiakaskohtainen räätälöinti ja työintensiivisyys 

on pienin palvelutehtaalla, joka tuottaa esimerkiksi logistisia palveluja kuten sähkönsiirtoa. 

Palvelujen räätälöinnin tason noustessa luokitellaan se palvelukaupaksi, joita ovat esimerkiksi 

huolto- ja kunnossapitopalvelut. Massapalveluiksi kutsutaan esimerkiksi tukkuliikkeitä, joissa 

palvelumahdollisuuksia on tarjottavana useita, mutta ne ovat samoja jokaiselle asiakkaalle. Kun 

sekä työvaltaisuus ja asiakaskohtaisuus ovat suuria, luokitellaan palvelu asiantuntijapalveluksi 

kuten esimerkiksi konsultoinniksi. 
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3 PALVELUALAN  PK-YRITYKSET  

Vermeulen et al. (2007, s. 630) jakavat palvelualan pk-yritykset kolmeen sektoriin: toimittajan 

hallitsemiin (hotellit, ravintolat yms.), tuotantointensiivisiin (kuljetus, siivous, talouspalvelut 

yms.) ja tieto-/taitointensiivisiin (konsultointi, suunnittelu yms.). Tässä oppaassa keskitytään 

lähinnä tuotantointensiiviseen palvelusektoriin kuuluviin B-to-B palveluyrityksiin.  

 

3.1 Palveluiden kehitys ja innovaatiotoiminta pk-yrityksissä  

Vermeulen et al. mukaan pk-yritysten uusien palvelutuotteiden kehityksestä ei ole tehty kovin 

paljon tutkimusta, vaan suurin osa tehdyistä tutkimuksista keskittyy suuriin yrityksiin. Tämä 

on mielenkiintoista, koska suurin osa yrityksistä on pk-yrityksiä ja pk-yrityksillä on selvät omat 

piirteensä uusien palvelutuotteiden kehityksessä ja innovoinnissa. Johtuen mm. vähäisemmästä 

sisäisestä byrokratiasta ne ovat vapaampia ja nopeampia vastaamaan markkinoiden muuttuviin 

vaatimuksiin ja kehittämään innovaatiotoimintaa verrattuna suuriin yrityksiin. (Vermeulen et 

al. 2007 s. 627) 

 

Innovaatiota ja siihen liittyviä toimenpiteitä palvelualan pk-yrityksissä tutkiessaan Vermeulen 

et al. huomasivat, että suuri osa (71%) yrityksistä on sisällyttänyt innovoinnin strategiaansa, 

mutta vastaavasti innovaatioprosessin dokumentointia ja muodollisuutta toteuttaa yllättävän 

harva (38%) yritys ja innovointi vain ”tapahtuu”. Innovoinnin ja erilaisten 

innovaatiotoimenpiteiden käyttö yrityksissä korreloi Vermeulen et al. tutkimuksen mukaan 

uusien palvelutuotteiden julkaisun ja yrityksen kasvun ja menestyksen kanssa. Vermeulen et al. 

listasivat muutamia tärkeimpiä organisaation toimenpiteitä, jotka vaikuttavat uusien 

palvelutuotteiden julkaisuun positiivisesti. Näitä ovat:  

 

a) innovointi osana strategiaa   b) dokumentointi 

c) ulkopuolisten verkostojen käyttö   d) markkinatutkimus 

e) yritysyhteistyö    f) työntekijöiden osallistaminen  

g) työntekijöiden koulutus.  

 

Eri palvelusektoreilla on luonnollisesti eri painotukset, minkä toimenpiteiden käyttö johtaa 

parempiin tuloksiin.  
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Tuotantointensiivisen sektorin tuloksellisimmiksi toimenpiteiksi osoittautuivat 

markkinatutkimus, dokumentointi ja työntekijöiden osallistaminen. Markkinatutkimus 

luonnollisesti auttaa määrittämään palvelutuotteen asiakkaan tarpeiden mukaiseksi, 

dokumentoinnilla palveluprosessien suunnittelu yhdenmukaistuu ja palvelujen modularisointi 

ja standardointi helpottuu ja työntekijöiden osallistaminen lisää ideointia ja auttaa 

suunnittelemaan paremmin toimivia palveluita. (Vermeulen et al. 2007 s. 634-635)  

 

Torney et al. huomauttavat puolestaan, että laatu on elintärkeää palveluiden menestyksen 

kannalta ja että yli 40% uusista palveluista ei pärjää markkinoilla. Suurimmiksi syiksi tähän on 

yleensä palvelukehityksen spontaanius ja epämuodollisuus, sekä palveluiden kehitykseen 

käytettävien metodien ja työkalujen käytön puute. (Torney et al. 2009 s. 1) 

 

Näiden tutkimusten perusteella B-to-B liiketoimintaa harjoittavan pk-yrityksen onkin järkevää 

käyttää palvelunkehityksessään systemaattista ja toistettavaa kaavaa ja hyväksihavaittuja 

metodeja ja työkaluja helpottaakseen ja nopeuttaakseen palveluiden käyttöönottoa sekä 

varmistaakseen onnistuneen ja laadukkaan palvelun. Kehitysprosessia, -työkaluja ja niiden 

käyttöä esitellään tarkemmin kohdassa 4. 

 

3.2 Case-yrityksen esittely 

Palvelun kehittämisprosessia havainnollistetaan kuvitteellisen esimerkkiyrityksen kautta, joksi 

valikoitui huolto- ja kunnossapitopalveluita tarjoava pk-yritys XYZ Oy. Yritys edustaa 

teollisuuden palveluliiketoiminnan tasoista strategista kumppania. Yhtiö pyrkii osaksi 

asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla kattavia ja räätälöitävissä olevia 

kunnossapitopalveluita, jotka mahdollistavat asiakkaiden keskittymisen ydinliiketoimintaansa.  

Yrityksen erikoisosaamisena on prosessiteollisuus, johon kuuluvat öljynjalostamot, 

petrokemia-, ja muovitehtaat. Palvelutarjoomaan kuuluvat korkeapainepesut, imuroinnit, 

mekaaniset kunnossapitotyöt ja katalyyttityöt. Yhtiö huolehtii myös itse prosesseissaan 

syntyvästä ongelmajätteen käsittelystä, loppusijoituksesta ja hävittämisestä. Strateginen tavoite 

yrityksellä on kasvaa lokaalisti ja globaalisti ja toimia yhteistyössä muiden alan yritysten kanssa 

isojen projektien yhteydessä. XYZ Oy:n liikevaihto vuonna 2014 oli yli 7 miljoonaa euroa ja 

henkilöstömäärä keskimäärin yli 50.   
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4 UUDEN PALVELUN KEHITTÄMISPROSESSI 

Tutkimus uusien palveluiden kehittämisen osalta on ollut vähäistä ja keskittynyt lähinnä 

palveluinnovaatioihin ja uusien palveluiden menestystekijöihin, jolloin käytännön toimet 

palveluiden kehittämiseksi ovat jääneet epämääräisiksi (Alam & Perry 2002, s. 515). Vaikka 

monet tutkimustulokset osoittavat palveluiden kehittämisprosessien  merkittävyyden yritysten 

kilpailutekijänä palvelutuotannossa, oli vielä 2000 –luvun taitteessa vallalla käsitys, jonka 

mukaan uusia palveluita syntyy sattumanvaraisesti sen sijaan että ne edellyttäisivät tarkoin 

määriteltyjä kehitysprosesseja  (Menor et al. 2002, s. 136). Myös tutkimusalan terminologia on 

vaihtelevaa, mutta toisaalta termit edellyttävät tarkkaa semanttista tarkastelua. Palveluiden 

kehittämisprosessiin voidaan viitata termeillä kuten ”Service Engineering” tai ”New Service 

Development”. Tässä oppaassa palveluiden kehittämisellä ja innovoinnilla viitataan prosessiin, 

jonka tarkoituksena on luoda kehittävälle yritykselle uusia palvelutuotteita. 

 

Suurin ero tuotekehityksen ja palvelunkehityksen välillä on asiakkaan osallistuminen, joka on 

jälkimmäisen osalta oleellinen osa prosessia (Alam & Perry 2002, s. 515). Edvardsson et al. 

osoittavat lisäksi tutkimuksellaan, että palveluiden kehitys on paljon muodollisempaa 

verrattuna tuotekehitykseen. He toteavatkin uuden palvelun kehityksen olevan  erittäin 

monimutkainen prosessi suunnittelun ja hallinnan kannalta; palvelun innovoinnille ei voida 

esittää selkeitä vaiheita niiden päällekkäisyyksien takia. (Edvardsson et al. 1995, s. 33) Tästä 

huolimatta neljä erillistä aliprosessia esiintyy kartoitettaessa palvelun kehitystä tarkemmin: 

ideavaihe, projektin muodostumisen vaihe, suunnitteluvaihe ja implementointivaihe 

(Edvardsson et al. 1995 s. 33 & Harvey, J. 2010, s. 315).   

 

Palvelua kehittäessä täytyy ottaa huomioon palvelun tyyppi, palvelun monimutkaisuus ja 

yrityksen tilanne. Palvelusta ja työntekijöiden osaamistasosta riippuu millaisia metodeja ja 

työkaluja kehitysprosessissa kannattaa käyttää. (Torney et al. 2009 s. 4) Tässä oppaassa 

käsiteltäväksi rajatut B-to-B palveluliiketoiminnan pk-yritykset ovat lähinnä kohtuullisen 

vähävuorovaikutteisia (asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus), joten prosessikehitys 

kannattaa kohdistaa modulaarisuuteen ja standardoituun palvelutuotteeseen. Tähän käytettävät 

kehitystyökalut ovat monelta osin samoja kuin tuotekehityksessä. (Bullinger et al. 2003, s. 279)  
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Seuraavissa osioissa käydään jokaisen kehitysvaiheen erityispiirteet läpi. Lisäksi esitellään 

jokaiseen vaiheeseen soveltuvia työkaluja ja sovelletaan näitä esimerkinomaisesti case-

yritykseen. Monia esiteltävistä työkaluista voi käyttää useammassa vaiheessa kehitysprosessia 

ja ne soveltuvat muillekin palvelualan sektoreille, eikä kehitysprosessin kulku ja käytettävät 

työkalut ole kiveenhakattuja, vaan tässä pyritään esittämään yleinen jaottelu kehitysprosessista. 

Yleisiä työkaluja joita voidaan käyttää prosessin kehittämisen eri vaiheissa kuten asiakaskysely, 

kilpailija-analyysi ja kustannus-hyötyanalyysi ei käsitellä tässä oppaassa. 

 

4.1 Palvelun määritys 

Asiakkaan suurimpien ongelmien, turhautumien, tarpeiden ja halujen tunnistaminen on kiistatta 

uuden palvelun kehityksen kannalta tärkein vaihe (Kahn 2013, s. 58). Palvelun määritys 

jäsentää ongelman lähtien asiakkaan tarpeista. Palveluprosessi rakennetaan ratkaisemaan 

asiakkaan ongelma samalla rajaten itse prosessi. (Harvey 2010, s. 320-321.) Prosessin rajaus 

on välttämätön osa palveluiden kehittämistä, sillä se määrittelee palveluprosessin lähtökohdat. 

Asiakastarpeiden selvittämiseksi Hyysalo (2006, s. 9) listaa kolme tyypillistä keinoa: 

markkinatutkimukset, asiakaskyselyt sekä käyttäjäkokemukset, joista käyttäjäkokemukset ovat 

kaikkein informatiivisin lähde, joskin näistä jokainen täydentää toisiaan luoden kokonaiskuvan 

palvelutarpeesta ja ongelmasta. Kun asiakasymmärrys on saavutettu, voidaan siirtyä prosessin 

kehittämiseen, lähtien liikkeelle sen rajojen määrityksistä. Tähän voidaan hyödyntää 

esimerkiksi SIPOC –työkalua. 

 

4.1.1 SIPOC 

SIPOC tulee sanoista Supplier-Input-Process-Output-Customer (Toimittaja-Syöttö-Prosessi-

Tuloste-Asiakas). Työkalu on lomakemainen listaten työsuoritusten rajaukset edellä 

mainittuihin kenttiin. Menetelmä ei kuitenkaan kerro, kuinka prosessi tulisi suorittaa. (Harvey 

2010, s. 83)  

 

Parhaimmillaan menetelmä yhdistää yrityksen kyvykkyydet vastaamaan asiakkaiden odotuksia 

huomioiden yrityksen käytettävissä olevat voimavarat. Taulukolla voidaan tunnistaa aukot eri 

toimijoiden välillä kuten toimittajan ja syöttövaatimusten tai tulosteen ja asiakkaan odotusten 

välillä. SIPOC antaa myös visuaalisen ja yhtenevän kokonaiskuvan prosessin laajuudesta ja 
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vaatimuksista jokaiselle sidosryhmälle. Työkalu myös selventää syy-seuraussuhteita ja 

tunnistaa prosessin arvoa tuottamattomat osat kuten prosessille tarpeettomat syötöt tai tulosteet, 

jotka asiakas saa mutta ei tarvitse. Kuvassa 4 on sovellettu SIPOC-työkalua mekaaniseen 

kunnossapitopalveluun. 

 

Prosessi:

Tarkoitus:

Toimittajat Syötteet Prosessin askeleet Tulosteet Asiakkaat

Tuotantotyöntekijät Asiakastilaus Työn määritys Puhtaat tuotantolaitteet Työntekijät

Asiakaspalvelu Huoltokohde Resurssien valmistelu Jätehuolto Hankintatoimi

Hallinto: talous & HR Työskentelytavat ja aika Siirtymä Turvalliset tuotantolaitteet Vastaava esimies

Esimies: Prosessi-insinööri Materiaalit Toimenpiteen suoritus Laitteiden toimintakyky

Varusvarasto Turvallisuusmääräykset Jätehuolto Kapasiteetin kasvu

Siirtymä seuraavalle 

työkentälle tai 

toimipisteeseen

Aloitus: Asiakastilaus Lopetus:

Mekaaninen kunnossapito

Tuotantolaitteiston toimintakunnon säilyttäminen

Asiakas maksaa suoritteesta

Prosessin kulku

 

Kuva 4. Palvelumääritys,  XYZ Oy. (Harvey 2010, s. 321) 

 

4.1.2 FAST 

Functional analysis system technique on prosessin määritykseen soveltuva keino, jota 

käyttämällä saadaan kyseessä olevan prosessin toiminnallisuudet kuvattua prosessikehityksen 

seuraavaa vaihetta varten. Keino on varsin yksinkertainen, eikä käyttäjän tarvitse olla 

palveluyrityksen työntekijä eikä omata syvällistä tuntemusta suunnitteilla olevasta palvelusta, 

looginen päättelykyky ja yleiset tiedot toimialasta riittävät. Alustavaan FAST -malliin on jopa 

suositeltavaa käyttää ulkopuolista henkilöä, että saavutetaan tarpeeksi laaja katsaus 

toiminnallisuuksiin. Tarkentavassa vaiheessa käytetään omaa henkilökuntaa. (Harvey 2010, s. 

324) Kuvassa 5 on FAST -kaavio case-yrityksen palveluprosessista ”Mekaaninen 

kunnossapito”, jossa prosessin toiminnallisuudet jaetaan osiin ja tarkennetaan niitä tarpeen 

vaatiessa.  
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Kuva 5. FAST kaavio XYZ Oy:n mekaanisesta kunnossapitoprosessista 

 

FAST -kaaviota ei välttämättä tarvita, mikäli SIPOC-määritys on tehty huolellisesti, mutta 

FAST auttaa silti havaitsemaan paremmin mitä osia ja toimintoja prosessin suorittamiseen 

sisältyy. Havaitut toiminnallisuudet ja niitä vastaavat asiakastarpeet arvotetaan 

kehitysprosessin seuraavassa vaiheessa.  

 

Palvelun määrittämisen yhteenveto 

 Tunnista yrityksen vahvuudet ja kyvykkyydet 

 Yhdistä yrityksen tarjooma vastaamaan asiakkaiden tarpeita 

 Kuvaa palvelun perusidea auki: kuka tuottaa miten ja mitä, kelle ja miksi. (SIPOC) 

 Arvioi palvelun asiakasarvoa eli palvelun hyöty/panos-suhdetta asiakkaalle 

 Määritä palveluprosessin toiminnallisuudet (FAST) 

 Tuloksena palvelun perustietojen määritys 
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4.2 Palvelun hahmottaminen 

Prosessin hahmottamisvaiheessa arvotetaan asiakkaan tarpeita asiakassegmenteittäin, 

pohditaan miten näitä mitataan ja mitkä ovat tavoitearvoja. Lisäksi tarkastellaan 

asiakastarpeiden tyydyttämiseen vaadittavia palveluprosessin toiminnallisuuksia, jotta voidaan 

keskittyä tärkeimpiin toiminnallisuuksiin.  Tarkoituksena on saada prosessin suunnittelua 

varten tarkat määritelmät palvelun suorittamiseen vaadittavista asioista. Arvottamiseen voidaan 

käyttää matriisityyppistä QFD (quality function deployment) analyysia. Kano-mallia voidaan 

käyttää palvelun osien luokittelemiseen siltä osin, kuinka ne vaikuttavat asiakkaaseen samoin 

kuin hyöty-etu-ominaisuus (benefit-advantage-features) mallia. (Harvey 2010, s. 316-317)  

 

4.2.1 Kano 

Kano-tyytyväisyysmalli on Japanissa 80-luvulla kehitetty menetelmä, joka pyrkii mittaamaan 

laatua proportionaalisesti eli keskittyen tarkastelemaan vain yhtä ominaisuutta. Tuotteen tai 

palvelun laatu voidaan jaotella ryhmiin sen mukaan, kuinka hyvin hyödykkeeseen kohdistuvat 

odotukset täyttyvät ja miten eri tekijät vaikuttavat palvelusta tehtyyn kokonaislaatuun. Kano-

malli luokittelee laatuatribuutit viiteen eri kategoriaan: 

 

1. Pakolliset tekijät: Asiakkaat eivät erikseen mainitse vaatimuksiaan, koska ottavat 

ominaisuudet itsestäänselvyyksinä. Toisaalta perusominaisuudet ovat erittäin tärkeitä ja 

aiheuttavat suurta tyytymättömyyttä puuttuessaan. 

2. Parantavat tekijät: Täyttyessään aiheuttavat tyytyväisyyttä ja vice versa. 

Ominaisuudet nähdään usein positiivisesti proportionaalisia eli tasaisesti tyytyväisyyttä 

lisäävinä ”mitä enemmän sen parempi” –ominaisuuksina. 

3. Houkuttelevat tekijät: Aiheuttavat tyytyväisyyttä täyttyessään, mutta eivät aiheuta 

tyytymättömyyttä, mikäli eivät täyty. Attribuutit aiheuttavat positiivisen yllätyksen ja 

niitä pidetäänkin ylimääräisinä bonuksina. 

4. Yhdentekevät tekijät: Ominaisuuksilla ei ole vaikutusta asiakastyytyväisyyteen, koska 

ovat yhdentekeviä palvelun kannalta. 

5. Käänteiset tekijät: Käänteinen parantaville tekijöille, jolloin aiheuttavat 

tyytymättömyyttä mitä enemmän esiintyvät palvelussa ja vice versa. Ominaisuuksia 

kuvaa ”mitä vähemmän sen parempi” -ajatus. (Grigoroudis & Siskos 2009 s. 81) 
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Kano-työkalun avulla voidaan selkeämmin hahmottaa asiakastyytyväisyyden lähteet, joita 

voidaan hyödyntää tuotesuunnittelussa esimerkiksi mietittäessä ”trade off” – tilanteita. Tällöin 

on syytä tietää, mitkä palvelun ominaisuudet ovat tärkeitä asiakkaille ja mitkä eivät. 

Ominaisuuksia muutettaessa on hyvä tietää, paljonko mikäkin ominaisuus vaikuttaa asiakkaan 

kokonaistyytyväisyyteen. Vaihtokauppatilanteessa on hyvä tiedostaa, paljonko toisen 

ominaisuuden muuttaminen on pois toiselta ja tämän vaihtokaupan niin sanottu suhde eli ovatko 

ominaisuudet lineaarisesti, ei yhtään vai kiihtyen muuttuvia kuvan 6 tapaan. (Grigoroudis & 

Siskos 2009 s. 82-83) 

 

 

 

Kuva 6. Kano:n tekijät (Grigoroudis & Siskos 2009 s. 82) 

 

Edellämainitut tekijät voisivat esimerkinomaisesti olla: 

1. Siisteys ja järjestelmällisyys, oikeat työvälineet 

2. Nopeus, luotettavuus, asiantuntevuus 

3. Neuvojen antaminen ja opastus 

4. Laskutus 

5. Aikatauluista poikkeaminen, epäasiallinen toiminta 

1.Pakolliset tekijät 

3.Houkuttelevat tekijät 

2.Parantavat tekijät 

5.Käänteiset tekijät 

4.Yhdentekevät tekijät 

Korkea suorituskyky 

Matala suorituskyky 

Tyytyväisyys 

Tyytymättömyys 
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4.2.2 QFD 

Quality function deployment on matriisimuotoinen systemaattinen kehitystyökalu, joka vastaa 

kysymyksiin mitä halutaan ja miten se toteutetaan. QFD on tärkeimpiä palveluprosessien 

kehitystyökaluja, koska sitä käyttämällä saadaan yhdistettyä asiakkaiden tarpeet mitä (VOC – 

the voice of the customer) prosessin toiminnallisiin osiin miten (kartoitettu käyttämällä FAST 

kaaviota) käyttämällä painotettuja arvioita asiakastarpeista. Tuloksena on lista tärkeimmistä 

prosessin toiminnallisuuksista arvotettuna tärkeysjärjestykseen. Tämän perusteella voidaan 

keskittyä prosessin kuvaamisessa tärkeimpiin asioihin ensiksi. (Harvey 2010, s. 323) 

 

Mallin käyttö palveluprosessin kehityksessä on kaksiosainen: ensin yhdistetään QFD-

matriisissa asiakkaiden tarpeet ne täyttäviin mitattaviin teknisiin ominaisuuksiin, minkä 

tuloksena saadaan painotetut arvot näistä ominaisuuksista. Tämän jälkeen nämä ominaisuudet 

yhdistetään prosessin toiminnallisuuksiin ja tuloksena saadaan painotetut arvot näille 

toiminnallisuuksille ja nähdään mitkä ovat tärkeitä asiakastarpeiden tyydyttämisessä. Sopivia 

teknisiä ominaisuuksia voidaan tuottaa esimerkiksi pitämällä aivoriihi. (Harvey 2010, s. 323) 

 

Asiakkaiden tarpeet on saaty asiakaskyselyillä ja niitä on mahdollisesti arvioitu Kanon-mallilla, 

josta saadaan pohjaa tarpeiden painotuksiin. Painotukset voidaan tehdä esimerkiksi asteikolla 

1-5, jossa 5 on merkitsevin. Tämän jälkeen jokaista asiakastarvetta verrataan saatuihin teknisiin 

ominaisuuksiin ja arvioidaan miten vahvasti kukin ominaisuus korreloi kyseisen asiakastarpeen 

täyttymiseen. Korrelaatiota merkitään yleensä neliportaisesti, jossa 0 = ei yhteyttä, 1 = heikko 

yhteys, 3 = jonkinlainen yhteys ja 9 = vahva yhteys. Tästä saadaan absoluuttinen ja suhteellinen 

painotus jokaiselle ominaisuudelle, jotka sitten siirretään seuraavaan matriisiin. Tämä matriisi 

on toiminnaltaan samanlainen, mutta tässä verrataan painotettuja ominaisuuksia prosessin 

toiminnallisuuksiin. Ominaisuuksien painotetut luvut voidaan myös skaalata sopivammaksi. 

(Harvey 2010, s. 330) Kuvissa 7 ja 8 on esimerkkimallit QFD-matriiseista. 
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Kuva 7. XYZ Oy:n asiakastarpeet QFD-mallissa. 

 

 

Kuva 8. XYZ Oy:n mekaanisen kunnossapitoprosessin toiminnallisuudet QFD-mallissa. 

  

Esimerkkitapauksessa huomataan siis, että tärkeimmät prosessin toiminnallisuudet ovat 

huoltotoimenpiteen suoritus, työntekijöiden koulutus, työprosessien kehitys ja työvälineiden 

huolto.  
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Vaikka mallin käyttäminen on periaatteessa yksinkertaista, oikeiden tulosten saaminen vaatii 

huomattavaa paneutumista lähtötietoihin ja painotusten tekemiseen ja erityisen tärkeää on 

kerätä asiakastarpeet vain tietyltä asiakassegmentiltä kerrallaan, jotta tulokset olisivat 

käyttökelpoisia. QFD-malliin saadaan lisättyä muitakin osioita ja paljon käytetty malli on HOQ 

House-of Quality, jota tämäkin esimerkki rajallisesti edustaa. Tämän oppaan puitteissa käydään 

läpi kuitenkin vain yksinkertainen ja periaattellinen versio. 

 

4.2.3 FAB -analyysi  

FAB –analyysi tutkii tuotteen tai palvelun ominaisuuksia (features), etuja (advantages) ja 

hyötyjä (benefits). Palvelun hahmottamisen kannalta tämä on oleellisen tärkeä analyysi, sillä 

ihmiset usein sekoittavat edellä mainitut ominaisuudet keskenään.(Bplans 2015, Business 

Definitions) Esimerkiksi huoltotoimien puhdistukset ovat palvelun ominaisuus, mikä saattaa 

tehostaa kemiallisten prosessien hyötysuhdetta luoden etua ja viime kädessä hyötyä asiakkaalle 

resurssien tehokkaampana hyötykäyttönä. Työkalu auttaa myös hahmottamaan 

arvonluontiprosessia, jotka sisältävät usein arvoa tuottamattomia osioita (Harvey 2010, s. 102). 

Edellisestä esimerkissä lopputuotteen puhtauden parantuminen on arvoa tuottamatonta, jos jo 

aikaisempi lopputuotteen laatu on riittävä. 

 

Taulukko 3 kuvaa esimerkinomaisesti, kuinka palvelu kuten mekaaninen kunnossapito voidaan 

hahmottaa FAB –analyysin avulla. Toimittaja sijaitsee taulukon vasemmalla puolella tarjoten 

ominaisuudet ja asiakas oikealla vastaanottaen hyödyt. Edut sijoittuvat keskimmäiseen 

sarakkeeseen. Tiivistettynä analyysi koostuu kolmesta vaiheesta: 

 

1. Määritä palvelun piirteet 

2. Pohdi mitä etuja se tuo 

3. Palvelun konkreettiset hyödyt asiakkaalle 
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Taulukko 3. Mekaanisen kunnossapitopalvelun FAB -analyysi 

Piirteet Edut Hyödyt 

Siisteys Epäpuhtauksien vähyys Tuottavuuden kasvu 

24/7 päivystys Saatavuus Vakuus palvelun saannista 

Räätälöitävyys Tehokkuus Soveltuvuus 

Asiantuntevuus Turvallisuus Imago 

 

Palvelun hahmottamisen yhteenveto. 

 Jaa asiakkaat segmentteihin ja muodosta segmenteille asiakastarpeet 

 Painota asiakastarpeet ja yhdistä ne palveluprosessin toiminnallisuuksiin (Kano, 

QFD) 

 Määrittele asiakkaan palveluodotuksista halutut konkreettiset palveluvaikutukset ts. 

ratkaisut ongelmiin 

 Tuloksena palveluprosessin kriittiset toiminnallisuudet prosessin kuvaamista varten 

 

 

4.3 Palvelun suunnittelu 

Palvelusuunnittelun lähtökohtana toimivat asiakkaiden tarpeet, joita palvelujen määrittelyssä 

on pyritty huomioimaan. Palvelut suunnitellaan palvelutarjonnan spesifikaatioiden mukaan 

luovasti mutta täsmällisesti edeten yleisestä mallinnuksesta pikkutarkkoihin yksityiskohtiin 

asti. (Harvey 2010, s. 316) Kattavan kokonaiskuvan saamiseksi edetään palvelun suunnittelussa 

kahden askeleen kautta: yleinen konseptiin perustuva mallinnus, jota seuraa palveluprosessin 

suoritusta kuvaava tarkempi kuvaus. Mallinnuksen avulla on mahdollista luoda 

palveluprosessille toimintaohjeet, joita seuraamalla palvelu on mahdollista toteuttaa tiettyyn 

rajaan asti.   

 

4.3.1 Konseptointi 

Palvelukonseptin määrittäminen on kriittinen elementti palvelun suunnittelussa, koska se 

ilmaisee palvelusysteemin rajat, joilla muodostetaan eheä kokonaisuus. Voidaankin 

argumentoida, että palvelukonsepti ei niinkään ole prosessin suunnittelutyökalu, vaan 

enemmänkin pohja koko palvelun suuntaviivoille ja tulisi tehdä heti asiakastarpeiden 
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keräämisen jälkeen. Tässä oppaassa se kuitenkin esitellään suunnitteluvaiheessa Harveyn 

esimerkin pohjalta. Konseptilla luodaan kuva palvelusta ja varmistutaan sen sopimisesta 

yrityksen palveluportfolioon. Erityisesti teollisuuspalveluiden toimitusketjujen ja tuotteiden 

monimutkaisuus edellyttää myös toimintaperiaatteiden määritystä konseptoinnin avulla. 

Konseptin luonnissa olisi kuitenkin syytä ottaa myös huomioon asiakaslähtöisyys. Johnston ja 

Clark (2001, s. 40) näkevät palvelukonseptin toimittajan ja asiakkaan yhteisenä näkemyksenä 

palvelusta, jonka tulisi sisältää: 

 

 Idea: palvelun perusmäärittely ja syy palvelun tarpeelle 

 Kokemus: Asiakkaan suora kokemus palveluprosessista 

 Vaikutus: palvelun aikaansaama tulos tai muutos asiakkaassa 

 Toiminta: tapa, jolla palvelu toteutetaan ja toimitetaan 

 Arvo: asiakkaan palvelusta kokema hyöty suhteessa kustannuksiin ja vaivannäköön 

 

Palvelukonsepti voidaan myös nähdä koostuvan palveluelementeistä, jotka tuottavat arvoa 

asiakkaalle. Roth ja Menor (2003, s. 150) jakavat palvelukonseptin tarjonnan ydin- ja 

tukipalveluihin, mitä Grönroos täydentää lisäpalveluiden idealla käyttäen tosin eri termiä. 

Kuvassa 9 nähdään Jaakkola et al. visualisoima palvelupaketin kokoaminen.. Ydinpalvelut 

vastaavat asiakkaan tärkeimpään tarpeeseen ja ovat markkinoilla olon syy. Tukipalvelut 

mahdollistavat ydinpalveluiden tuottamisen ollen kuitenkin välttämätön osa kokonaisuutta. 

Lisäpalvelut mahdollistavat kilpailijoista erottumisen ja lisäarvon tuottamisen. (Grönroos 2000, 

s. 119-120) 
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Ydinpalvelut
korkeapainepesut
mekaaniset
kunnossapitotyöt

Tukipalvelut

jätehuolto
laskutus

yhteydenpito

päivystyskoulutus

Lisäpalvelut

 

Kuva 9. Palvelupaketin koostuminen XYZ Oy:ssa (Jaakkola et al. 2009, s. 11) 

 

Goldstein et al. kuitenkin kritisoivat liiallista palveluiden jaottelua, sillä asiakkaat kokevat 

palvelun yksittäisenä kokonaisuutena, minkä vuoksi yksittäisten palveluosioiden määrittelyn 

sijaan tulisi keskittyä luomaan kokonaisvaltaista palvelukonseptia vastaamaan asiakkaan 

tarpeisin. Ydinpalvelusta on mahdollista johtaa useita kehittyneitä palveluita, joilla 

monipuolinen palvelukonsepti voidaan luoda. Kuva 10 selventää Goldstein et al. näkemystä 

palvelukonseptista. Heidän mukaansa palvelukonseptin tulisi olla suurin vaikuttaja palvelun 

suunnittelupäätöksissä ja konseptin tärkein tehtävä onkin tuoda strategia mukaan palvelujen 

suunnitteluun. Huonon palvelunsuunnittelun sanotaan johtuvan kuvan 10 osien irrallisuudesta 

toisistaan. Usein palveluliiketoimintaa jarruttaa palvelukonseptin puuttuminen kokonaan. 

(Goldstein et al. 2002, s. 122-132) 
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Kuva 10. Palvelukonsepti (Goldstein et al. 2002, s. 124) 

 

Palvelukonsepti tulisikin ottaa osaksi palvelun suunnitteluprosessia. Konseptin kehittämisen ja 

arvioinnin apuvälinenä voidaan hyödyntää Pugh-matriisia. 

 

4.3.2 Pugh-matriisi 

Pugh-työkalua käytetään konseptien järjestelmälliseen kehittämiseen. Menetelmä perustuu 

Stuart Pughin kehittämään konseptinarviointimenetelmään, jossa eri konseptivaihtoehtoja 

vertaillaan havainnollistavasti keskenään. Karkean tason suunniteluvaiheessa numeeriset 

menetelmät ovat usein liian tarkkoja ja saattavat siten olla jopa harhaanjohtavia, jolloin Pughin 

kaltaisen karkean arviointimetodin käyttö on suositeltavaa. (Harvey 2010, s. 338-340 & 

Kärkkäinen et al. 1995, osa B8) 

 

Perusajatuksena on tuoda esille konseptien vahvuudet ja heikkoudet. Referenssikonseptiksi 

voidaan valita intuitiivisesti parhaimmalta vaikuttava vaihtoehto. Vertailukonsepteiksi 

kelpaavat niin yrityksen muut tarjottavat palvelut kuin kilpailevan yrityksen tuote tai palvelu 

hyödyntäen niin sanottua benchmarkingia eli kilpailijavertailua. Vertailtavat konseptit 

asetetaan taulukon 4 mukaisesti omiin sarakkaisiinsa. Vasemmalle puolelle tulevat vertailussa 
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käytettävät kriteerit omille riveilleen. Taulukon keskelle sijoitetaan arviot kustakin konseptista 

eri kriteerien suhteen. Vertailu tapahtuu kolmen symbolin kautta: 

 

 (+) konsepti on parempi kuin referenssikonsepti 

 (-) huonompi kuin referenssikonsepti 

 (0) likimain yhtä hyvä (Harvey 2010, s. 338-340 & Kärkkäinen et al. 1995, osa B8) 

 

Kokonaisarviossa lasketaan plussat, miinukset ja nollat yhteen kukin erikseen omille riveilleen 

taulukon alaosaan. Plussia ja miinuksia ei siis tule laskea yhteen keskenään. Toisaalta työkalun 

avulla saatavat plussien ja miinusten summat eivät myöskään kerro suoraan konseptien 

keskinäistä paremmuutta. 3 plussaa enemmän tai 2 miinusta vähemmän saanut konsepti ei 

välttämättä ole toistaan huonompi tai parempi, jolloin lopullinen vertailu on suoritettava 

tervettä järkeä käyttämällä. (Harvey 2010, s. 338-340 & Kärkkäinen et al. 1995, osa B8) 

 

Taulukko 4. Mekaanisten kunnossapitopalvelukonseptien vertailua (Käräinen et al. 1995, osa B8 s. 3,9) 

Vertailukriteeri Kaiken kattava Pelkkä palvelu Tuotetuki

Organisointi - 0 +

Kannattavuus + 0 -

Joustavuus + 0 -

Toteutettavuus 0 - +

Arvioiden koosteet

Summa + 2 0 2

Summa - 1 1 2

Summa 0 1 3 0

Paremmuus I III II

Rä
ät

äl
öi

dy
t r

at
ka

is
ut

Vertailtavat konseptit

 

 

Taulukko 4 osoittaa esimerkinomaisesti Pugh-matriisin sovellusta esimerkkiyritykseen. 

Mekaaninen kunnossapito nähdään palvelujen ja tuotteiden muodostamana kokonaisuutena 

referenssikonseptissa ja 1. vertailukonseptissa. Muissa konsepteissa keskitytään joko palveluun 

tai tuotteisiin. Tarkastelunäkökulmaksi on valittu yritys, asiakkaan sijaan. Vaikka esimerkki on 

suppea, tuo se esiin konseptien vertailun hankaluuden eikä malli anna myöskään arvosanaa 

vertailukonseptille. Lisäksi vertailukonseptien asettaminen paremmuusjärjestykseen on 

haastavaa. Kyseisessä palveluesimerkissä parhaimmaksi konseptiksi yritykselle toteuttaa 

valittiin kaikenkattava malli, seuraavaksi valikoitui pelkkään tuotetukeen keskittyvä malli ja 
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viimeiseksi pelkkiä palveluja tarjoava ratkaisu. Huomioitavaa on myös, että konseptien 

paremmuusjärjestykseen vaikuttavat myös valitut kriteerit. Räätälöityihin ratkaisuihin matriisi 

ei ota suoraan kantaa. 

 

Yhteenveto: Konseptointi & Pugh (Kärkkäinen et al. 1995, osa B8, s.14) 

 Muodosta palveluista konsepteja – ratkaisuja - asiakkaiden ongelmiin 

 Arvioi konseptien palvelukokemuksia kokonaisvaltaisesti (mitattavat ja 

mittaamattomat vaikutukset sekä palvelun etukäteis-, aikaiset ja jälkeiset vaikutukset) 

 Selkeä dokumentti yhteiselle näkemykselle  

 Ongelmien tai puutteiden havaitseminen 

 Karkea suunnittelu: ei riitä arvioimaan palvelun kilpailukykyä 

 Pugh ei ole tarkka matemaattinen väline ja konseptien tulee olla vertailukelpoisia 

keskenään 

 

4.3.3 Service Blueprint 

Zeithaml ja Bitner (2003, s. 233) määritelevät palvelun blueprintingin olevan ”Kuva tai kartta, 

joka kuvaa tarkasti palvelujärjestelmää niin, että eri ihmiset, jotka osallistuvat sen kehitykseen, 

voivat ymmärtää ja käsitellä sitä objektiivisesti huolimatta heidän roolistaan tai 

näkemyksistään”.  

 

Prosessianalyysilla voidaan tutkia ja kehittää prosesseja selvittämällä prosessin kriittiset 

vaiheet, ongelmatilanteet ja tekemällä selviksi toimijoiden roolit. Shostack (1987, s. 35) pitää 

parhaana mallintaa palveluita askeleiden sarjana tarkastelematta niitä kuitenkin toisistaan 

erillisinä komponentteina palveluiden prosessiluonteen vuoksi. Shostack (1984 & 1987) onkin 

esittänyt tekniseen suunnitteluun pohjautuvan lähestymistavan palvelun tuotantojärjestelmän 

mallinnukseen, laadintaan ja kehitykseen – blueprint. 

 

Service Blueprint on prosessikaavio, joka kuvaa palveluprosessin etenemistä fyysisen 

tuotesuunnittelun tapaan. Palvelun mallinnus on objektiivista niin, että toimittaja ja asiakas 

ymmärtävät mistä palvelussa on kyse. Blueprint havainnollistaa palvelun tuotannon 
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yksityiskohtaisen kokonaisprosessin, asiakaskontaktit, työntekijöiden ja asiakkaiden roolit sekä 

palveluun liittyvät fyysiset tekijät. (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 220-221)  

 

Palveluorganisaation toimet jakautuvat asiakkaalle näkyviin ja näkymättömiin. 

Näkymättömillä toimilla tuetaan asiakkaalle tarjottavaa palvelua tukiprosessein. Palvelun 

blueprint sisältää lisäksi kolme rajapintaa. Vuorovaikutuksen rajapinta edustaa asiakkaan ja 

palveluorganisaation välistä suoraa vuorovaikutusta.  Näkyvyyden rajapinta erottaa kaikki 

asiakkaalle näkymättömät toiminnot näkyvistä, mikä kertoo palvelun 

vuorovaikutusintensiivisyydestä. Sisäisen vuorovaikutuksen rajapinta erottaa 

kontaktihenkilöiden toiminnot muiden kyseiseen palveluun liittyvien henkilöiden toimista. 

(Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 222) 

 

Service Blueprintin rakentaminen voidaan tiivistää kuuteen eri vaiheeseen: 

 

1. Tunnistetaan Blueprintin kohteeksi otettava palveluprosessi 

2. Identifioidaan asiakas tai asiakassegmentti 

3. Kartoitetaan prosessi asiakkaan näkökulmasta 

4. Kartoitetaan prosessissa tapahtuvat toiminnot 

5. Yhdistetään asiakaskontaktien toiminnot tarvittaviin tukitoimintoihin 

6. Lisätään fyysiset elementit jokaiseen asiakkaan toimintoon. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 

s. 223-226) 

 

Palvelunmallinnus Blueprintillä on hyvin tunnettu menetelmä ja se on helppo sisäistää ja 

käyttää. Joustavuutensa takia siihen voidaan yhdistää myös muita järjestelmiä tai parametreja 

kuten virhetapahtumia estävä fail-safe –systeemi. Työkalun haasteena on prosessien linkitys 

toisiinsa. Palveluprosessit ovat hyvin vaihtelevia verrattuna fyysisiin tuoteprosesseihin, jolloin 

liika yksinkertaistus ei välttämättä ota huomioon kaikkia muuttujia. Malli ei myöskään ota 

kantaa sanattomiin tekoihin tai viesteihin esimerkiksi ystävällisyyteen tai sympaattisuuteen, 

kuten asiakaskeskeisen menetelmän voisi olettaa. Kuva 11 osoittaa esimerkinomaisesti 

yksinkertaisen tehtävän mallinnuksen soveltaen Service Blueprint –työkalua case-yrityksen 

palveluprosessiin.  
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Service Blueprint: Huolto- & Korjauspalvelu

Fyysiset tekijät Sähköinen ilmoitus

Korjaajan olemus ja 

ennakko-ohjeistus 

korjausoperaatiosta

Toimiva laite ja lasku

Asiakkaan toiminnot
Vikailmoitus sähköiseen 

järjestelmään

Päätös vian 

korjaamisesta

Työn hyväksyminen ja 

maksaminen

Vuorovaikutuksen rajapinta

Asiakaspalvelijoiden  

näkyvät toiminnot

Palvelupyynnön vastaanotto: 

kuittaus asiakkaalle ja ilmoitus 

käyntiajasta

Ilmoitusviasta ja 

korjausluvan 

pyytäminen

Valmiin työn luovutus

Näkyvyyden rajapinta Toimenpiteen

suorittaminen

Asiakaspalvelijoiden 

näkymättömät toiminnot

Vian etukäteisarviointi ja 

tarvittavien välineiden varaus

Havaitaan muu vika 

tai ongelma

Työvälineiden huolto

Sisäisen vuorovaikutuksen 

rajapinta

Tukitoiminnot
Työmääräyksen kirjaaminen ja 

puuttuvien välineiden tilaus

Työmääräyksen 

kuittaaminen

Kustannusten laskenta 

& laskun laadinta

 

Kuva 11. XYZ Oy, Tehtäväkuvaus service blueprintin avulla (Zeithaml & Bitner 2003, s. 234) 

 

4.3.4 PCN  

Process Chain Network –analyysi on service blueprint –mallista kehitetty ja mukautettu tapa 

kuvata visuaalisesti palveluprosessia, prosessissa tapahtuvia vuorovaikutuksia kahden 

prosessitoimijan välillä (toimittaja ja asiakas), sekä yhdistää useita prosesseja toisiinsa 

liittyviksi ketjuiksi, joissa voi olla rajattomasti toimijoita. Yhdessä PCN-kaaviossa on aina 

kaksi toimijaa ja molemmilla on omat vuorovaikutusalueensa kyseessä olevassa prosessissa ja 

näitä kaavioita voidaan ketjuttaa ja ottaa näin mukaan muita toimijoita. (Sampson 2012,  s. 186) 

Kuvassa 12 on kuvattu case-yrityksen ydinpalveluihin kuuluva palvelutuote ”Mekaaninen 

kunnossapito” PCN analyysia käyttäen. 
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Kuva 12. XYZ Oy:n mekaanisen kunnossapitotyön PCN-kaavio. 

 

Jokaisella prosessin toimijalla (asiakas, toimittaja) on kyky joko aloittaa prosessi tai edistää 

sitä. Toimijoilla on oma vaikutusalueensa, johon kuuluu kolme eri vahvuista 

vuorovaikutusaluetta tiettyyn prosessiin liittyen. Mitä vahvempi vuorovaikutus prosessin 

osassa on toisen toimijan kanssa, sen vähemmän kontrollia toimijalla on prosessin osan suhteen. 

Suora vuorovaikutus jolloin ollaan henkilökohtaisessa asiakaspalvelutilanteessa ihmisten 

välillä. Välillinen vuorovaikutus jolloin suoraa vuorovaikutusta toimijoiden välillä ei ole, mutta 

toinen toimija on vuorovaikutuksessa toiseen toimijaan liittyvän asian kanssa, esimerkiksi 

huoltoyhtiö muodostaa laskun asiakkaan tilauksen perusteella tai asiakas käyttää 

vikailmoituksen tekemiseen toimittajan sähköistä järjestelmää. Itsenäinen toiminta taas on 

irrallaan muiden toimijoiden vaikutusalueesta ja näihin prosessin osiin pystyy vaikuttamaan 

vain kyseinen toimija, esimerkiksi huoltoyhtiö kouluttaa työntekijöitänsä oman organisaationsa 

sisällä. 

Process chain network analyysi: mekaaniset kunnossapitotyöt

Itsenäinen toiminta Back-office Suora Suora Itsepalvelu Itsenäinen toiminta

vuorovaikutus vuorovaikutus

Toimittaja: Case Yritys XYZ Oy Asiakas: Tehdas Oy Ab

Seuraa
laitteiden 
toimintaa

Hanki 
työvälineitä

Kouluta 
työntekijöitä

Suorita 
taloushallintaa

Kehitä 
työprosesseja

Muodosta 
lasku

Huolla 
työvälineitä

Kuittaa
työmääräys

Ota vastaan 
työmääräys

Havainnoi 
muu vika

Tee
huoltotoimen
piteet

Ota vastaan 
palvelupyyntö

Siirry 
suorituspaikall
e

Pyydä 
korjauslupa

Päätä vian 
korjaamisesta

Tee 
vikailmoitus

Hyväksy työ

Maksa lasku

Havainnoi vika
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Kaaviossa laatikot (käytetään myös muunlaisia objekteja) kuvaavat prosessin osia, joissa 

suoritetaan kuvattu toiminto ja toiminnon suorittaa se toimija tai toimijan edustaja, jonka 

vaikutusalueella prosessin osa sijaitsee. Teksti laatikoissa ilmaisee mitä tehdään maksa ja mille 

resurssille se tehdään lasku. Kaavion nuolet kuvaavat riippuvuussuhteita, eli esimerkiksi ennen 

laskun maksamista lasku täytyy luoda. (Sampson 2012, s. 187-189) Vaihtoehtoisia prosessin 

osia voidaan kuvata eri väreillä helpottamaan tunnistusta, kuten tässä tapauksessa on tehty, kun 

huoltomies havaitsee uusia vikoja huollettavassa laitteessa ja selvittää voidaanko tämäkin 

korjata. 

 

PCN analyysin kuvaamisen osat: 

1. Tunnista analysoitava prosessi tai prosessin osa. 

2. Tunnista prosessin (osan) toimijat, yleensä palveluntarjoaja ja asiakas ja varsinkin B-

to-B palvelussa voi olla kannattavaa ottaa mukaan myös asiakkaan asiakas, että 

huomataan arvoketjun muodostus havainnollisemmin. Mukaan voi halutessaan ottaa 

myös muita toimijoita ja ketjuttaa näin prosesseja. 

3. Selvitä prosessin alku- ja loppuosa. Prosessi yleensä alkaa asiakkaan tarpeesta ja loppuu 

tarpeen tyydyttämiseen. 

4. Täytä muut osat prosessista oikeisiin vaikutusalueiden kohtiin. (Sampson 2012, s. 190) 

 

PCN analyysissa on myös mahdollista kuvata arvon ja kustannusten muodostusta prosessissa 

merkitsemällä ne prosessin osat, jossa asiakas saa muuta kuin rahallista hyötyä tai kokee 

epämukavuutta, sekä ne prosessin osat jossa toimittajalle koituu kustannuksia ja ne joissa 

toimittaja saa rahallista vastinetta. Myös ulkoisia palvelun elementtejä kuten huoltoyhtiön 

asiakaspalvelutilan kahvikone voidaan merkitä kyseisen toiminnon viereen lisäinformaatioksi 

kuten service blueprint –menetelmässä, mutta PCN kaaviossa siihen voidaan kuvata mukaan 

mahdollinen arvon tuotto. (Sampson 2012, s. 191) 

 

PCN analyysillä voidaan kehittää prosessia karsimalla sieltä pois turhia prosessin osia sekä 

niitä, jotka eivät tuota arvoa ja näin tehostaa prosessia. Palvelua voidaan myös suunnitella 

kokeilemalla uudenlaisia lähestymistapoja ja niiden vaikutuksia PCN kaaviossa, kuten 

siirtämällä asiakkaan osallistumista prosessin suorittamiseen suuremmissa määrin tai 

toisinpäin, riippuen millä tavalla palvelua tai prosessia halutaan kehittää ja mitkä ovat tavoitteet. 
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Mitä enemmän toimintaa siirretään toimittajan vaikutusalueelle, sitä tehokkaammaksi prosessi 

muuttuu ja voidaan hyödyntää mittakaavaetuja. Toisaalta mikäli toimintaa siirretään asiakkaan 

vaikutusalueelle, mahdollistaa se palvelun kehittämisen räätälöidymmäksi. (Sampson 2012, s. 

192) 

 

4.3.5 FMEA  

FMEA tulee sanoista ”Failure Mode and Effects Analysis” (häiriötila- ja vaikutusanalyysi). Se 

on systemaattinen keino selvittää minkä tahansa prosessin syyt ja seuraukset mahdollisiin 

vikatilanteisiin. Lisäksi metodi pyrkii joko ennakoiviin tai korjaavin toimin poistamaan tai 

minimoimaan vahingot. (Paciarotti et al. 2014, s. 788-793) Palveluprosesseissa metodi on 

suunniteltu tunnistamaan prosessin epäonnistumiset, täyttämään asiakkaan tarpeet, näihin 

johtavien riskien arvioiminen, nykyisen järjestelmän kyvyn estää epäonnistumiset ja 

implementoimaan toimenpiteet, joita vaaditaan häiriövapaan prosessin toimintaan (Rotondaro 

& de Oliveira 2001, s. 2). 

 

FMEA itsessään sisältää myös toisen työkalun: RPN, joka tulee sanoista ”Risk Priority 

Number” (riski-prioriteettinumero). Sen tehtävänä on määrittää palvelun kriittisyys kolmen 

parametrin avulla kertoen nämä keskenään. Tulon arvo määrää jatkotoimenpiteiden 

tarpeellisuuden. Parametrien arvosteluasteikko on määrittelykysymys ollen usein 1-10, missä 1 

kuva tilannetta, jossa häiriöllä ei ole vaikutusta ja 10 tilannetta, jossa se aiheuttaa vaaratilanteen.  

Kuva 13 havainnollistaa työvälineen käyttöä, joka koostuu neljästä askeleesta: 

 

1. Tiedonkeräys analysointia varten voi perustua asiantuntijoiden mielipiteille tai 

historialliseen dataan. 

2. Toinen askel koskee häiriökohteiden tunnistamista ja erityisesti tunnistettavuutta, jota 

kuvataan kirjaimella D (detectability: havaittavuus): kyky havaita ja paikallistaa vika. 

3. Häiriön vakavuutta käsitellään kolmannessa askeleessa kirjaimella S (severity: 

vakavuus), joka antaa numeroarvon häiriöstä aiheutuvien seuraamuksien vakavuudelle. 

4. Viimeinen parametri arvioi häiriön esiintyvyyttä O (occurence: esiintyvyys), joka kuvaa 

vian toistuvuutta. (Paciarotti et al. 2014, s. 792-794 & Rotondaro & de Oliveira 2001, 

s. 2-3) 
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Kuva 13. FMEA –analyysi (Paciarotti et al. 2014, s. 793) 

 

Seuraavaksi menetelmää sovelletaan esimerkkiyrityksen palveluprosessiin taulukossa 4. 

Työkalun esittäminen taulukkomaisessa muodossa havainnollistaa tulosten esittämistä 

prosessin kulun sijaan. Vaikka esimerkin työvaiheet ovat ylimalkaisia antaa taulukko kuitenkin 

hyvin systemaattisen kuvan analyysin käytöstä. Analyysi antaa ymmärtää, että oikean kohteen 

löytäminen ja laitteiden asianmukainen alasajo eivät ole häiriöherkkiä tapahtumia, vaikka 

epäonnistuessaan aiheuttavat vakavia seuraamuksia. Sen sijaan varsin yksinkertaiset 

toimenpiteet, kuten siisteydestä huolehtiminen ja jälkitarkastukset, ovat prosessin suurimmat 

ongelmakohdat RPN arvon mukaan. Mikäli RPN arvon katsotaan olevan hyväksymättömissä, 

voidaan analyysin esittämiin häiriöihin, niiden syihin ja tunnistettavuuksiin puuttua. 

Toimenpiteiden kartoittaminen on lähinnä triviaalia, mutta niiden onnistumista voidaan 

tarkastella niistä saatujen numeeristen arvojen pohjalta. 
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Taulukko 5. Potentiaalisten häiriöiden ja vaikutusten analyysi 

Prosessi:

Askel Vaihe Häiriö Vakavuus Syy Esiintyvyys  Nykyinen kontrolli Tunnistus RPN

1.

Kohteen 

tunnistaminen Väärä kohde 7 Vieras ympäristö 2

Varmennus asiakkaan 

läsnäollessa 2 28

2. Korjaustoimet

Laitteiston 

aktivoituminen 10 Puutteellinen alasajo 2

Hätäseis-kytkimen 

aktivoiminen 1 20

3. Siisteys

Laitteiston 

saastuminen 4
Piittaamattomuus

4 Asiakkaan tarkastus 4 64

4. Lopetus

Laitteiston 

vaurioituminen 9

Virheelliset 

korjaustoimenpiteet 

tai kokoonpano 3

Prosessi-insinöörin 

valvonta ja tarkastus 3 81

Mekaaninen kunnossapito

 

Suurin hyöty työkalusta saadaan palvelun kehitysvaiheen alussa, sillä palvelun muokkaus ja 

korjauskustannukset kasvavat siirryttäessä suunnitteluprosessissa myöhäisempiin vaiheisiin. 

Instrumenttia sovelletaan usein muiden työkalujen kuten QFD tai service blueprintin 

liitännäisenä. Silti se toimii myös itsenäisenä välineenä palvelunkehitysprosessissa ja sitä 

voidaan käyttää niin palvelun suunnittelussa kuin myös palvelua täytäntöönpantaessa.   

 

 

Palvelun suunnittelun johtopäätökset. 

 Tee valinta tarjottavien konseptien suhteen (Pugh-matriisi) 

 Suorita karkeasuunnittelu palvelukonsepteista rajaten valitut prosessit mielekkäiksi 

 Kuvaa palveluprosessi riittävällä tarkkuustasolla (Service Blueprint ja/tai PCN) 

 Tarkastele mahdollisesti ilmeneviä ongelmia ja korjaa puutteet (FMEA) 

 Dokumentoi palvelu yritykselle toimintaohjeeksi ja asiakkaalle arvolupaukseksi 

 Tuloksena tarkasti määritelty prosessikaavio riskiarvioineen 

 

 

4.4 Toteutus 

Kehitysprosessin täytäntöönpanovaiheessa keskitytään valmistelemaan palvelun käyttöönottoa, 

asettamaan palvelulle sopivia mittareita,  testataan palvelukonseptin ja –prosessin toimivuutta 

käyttämällä esimerkiksi palvelun prototyyppiä oikeassa ympäristössä rajatulle 

asiakassegmentille tai esimerkiksi yhdessä toimipisteessä. Tarkoitus on selvittää täyttyvätkö 

asiakastarpeet ja prosessille asetetut vaatimukset ja käyttää tarkoitukseen sopivaksi nähtyjä 

ohjaus- ja kontrollikeinoja tämän saavuttamiseksi. Mikäli näin ei tapahdu, niin iteroidaan 

kehitysprosessia siltä osin missä ongelmia ilmeni ja jatketaan kunnes vaatimukset täyttyvät ja 
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palvelu on valmis otettavaksi käyttöön. Asiakastarpeiden täyttymiseen ja palvelun laadun 

mittaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi Servqual-työkalua. (Torney et al. 2009 s. 3) 

 

4.4.1 SERVQUAL   

Asiakkaiden kokeman palvelun laadun merkitys palvelun lanseerauksen onnistumiseen on 

hyvin tiedostettu ja tarkemmin tutkittu 80-luvulta lähtien. Vuonna 1985 Zeithaml et al. (s. 47-

48) listasivat kymmenen palvelun laatuun vaikuttavaa tekijää, joista yksi liittyi palvelun 

tekniseen laatuun, toinen koettuun laadun imagoon ja loput palvelun prosessiulottuvuuteen. 

Grönroos (2001, s. 123-124) tiivistää hyväksi koetun palvelun kriteerit seitsemään kohtaan. 

Myöhemmin tehdyissä tutkimuksissa palvelun laatutekijöitä on tiivistetty viiteen osa-

alueeseen:  

 

 Konkreettinen ympäristö: Toimitilojen, laitteiden ja materiaalien miellyttävuus ja 

asiakaspalvelijoiden ulkoinen olemus. 

 Luotettavuus: Luvattujen palvelujen tuottaminen täsmällisesti ja virheettömästi 

sovitussa ajassa heti ensimmäisellä kerralla.  

 Reagointialttius: Työntekijöiden halukkuus auttaa asiakkaita, vastata pyyntöihin, 

tiedottaa ja tuottaa palvelu nopeasti. 

 Vakuuttavuus: Työntekijöiden ammattitaito ja kohteliaisuus sekä luotettavan ja 

turvallisen ilmapiirin luominen. 

 Empatia: Asiakkaan ongelmien ymmärrys ja kohteleminen yksilöinä sekä toimiminen 

asiakkaan edun mukaisesti. (Zeithaml et al. 1988, s. 14-40. & Zeithaml et al. 1991, s. 

420-450)   

 

SERVQUAL- menetelmän tarkoituksena on vertailla asiakkaiden palveluodotuksia ja 

palvelukokemuksia palvelun viiden laatutekijän kautta. Osatekijöitä kuvataan yleensä 22 

atribuutilla, joiden onnistuminen arvostellaan seitsemän kohdan asteikolla (”täysin samaa 

mieltä” ja ”täysin eri mieltä”). Palvelun odotusten ja kokemusten välisen poikkeaman 

perusteella voidaan laskea kokonaislaatua koskeva tulos. Mikäli asiakkaan kokemukset jäävät 

odotuksia heikommaksi, on palvelun laatu heikko. (Grönroos, 2001, s. 117) Tällöin palvelua 
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kehitetään vastaamaan asiakkaan odotuksia, joko parantamalla tai heikentämällä laatua. 

Kuvassa 14 on XYZ Oy:n Servqual-esimerkkitaulukko. 

 

Taulukko 6. SERVQUAL-menetelmän esimerkkitaulukko kunnossapitopalvelusta 

 

 

Attribuuttipohjaisista malleista SERVQUAL on tunnetuin laadunmittausväline. Grönroos 

kuitenkin muistuttaa myös toisesta vähemmän käytetystä tavasta selvittää asiakkaiden kokemaa 

laatua; kvalitatiiviset menetelmät, kuten kriittisten tapahtumien selvitystä. Menetelmässä 

pyydetään palvelun käyttäjiä miettimään tilanteita, joissa palveluprosessin lopputulos poikkesi 

tavanomaisesta joko myönteisesti tai kielteisesti. (Grönroos 2001, s. 121)  
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Palvelun toteutuksen johtopäätökset.  

 Aseta realistiset tavoitteet ja näiden täyttymistä osoittavat mittarit 

 Tee prototyyppi palvelusta ja testaa sen toimintaa oikeassa tilanteessa 

 Tarkkaile palvelun vastaanottoa ja asiakkaiden tyytyväisyyttä (SERVQUAL) 

 Tarvittaessa korjaa prosessia asiakaspalautteen perusteella 

 Arvioi ohjaustarpeita ja –ratkaisuja palveluprosessin eri tasoilla 

 Esiintyykö markkinoilla uusia palvelutarpeita, joita yrityksellä on potentiaalia 

tyydyttää? 

 Tuloksena testattu ja toimiva palvelutuote, jolla on sopivat mittarit ja 

ohjausjärjestelmät 
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5 YHTEENVETO 

Palveluliiketoiminta muodostaa nykyisin suuren osan kaikesta liiketoiminnasta ja pk-yrityksiä 

palveluyrityksistä on yli 90%. Nykyinen kilpailutilanne vaatii yrityksiä tehostamaan myös 

palveluiden tuotantoa ja uusia palveluja pitäisi pystyä tuomaan markkinoille yhä nopeammin. 

Palvelun kehittämisprosessi ei ole kuitenkaan ongelmaton ja erityisesti pk-yrityksiltä puuttuu 

tietotaitoa ja rutiini systemaattiseen uuden palvelun kehittämiseen.  

 

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin tätä kehitysprosessia tarkoituksena laatia opas business-to-

business –markinoilla toimiville pk-yrityksille  käytännön apuvälineeksi uuden palvelun 

kehittämiseen ja lisäämään ymmärrystä, miksi palveluprosessia kannattaa kehittää 

systemaattisesti. Tätä pohjustettiin tuomalla esiin palveluiden erityispiirteitä ja eri 

palveluliiketoimintojen eroavaisuuksia. Vaikka palveluliiketoimintoja ja palveluyrityksia on 

hankala tarkasti luokitella, niin huomattiin, että pk-yritykset voidaan jakaa karkeasti kolmeen 

sektoriin, joilla kaikilla on omat painoarvonsa millaisia keinoja palvelujen innovoinnissa 

käytetään ja miten paljon näitä käytetään. Keinoista B-to-B palveluyrityksissä toimivimmiksi 

oli huomattu markkinatutkimus, dokumentointi ja työntekijöiden osallistaminen ja että näiden 

käyttäminen johti todennäköisemmin uusien palvelujen esittelyyn ja sitä kautta yrityksen 

kasvuun ja menestymiseen. Työssä keskityttiin havainnollistamaan dokumentoinnin ja 

systemaattisen palvelunkehityksen hyödyllisyyttä ja tämä tehtiin käyttämällä teollisuuden 

kunnossapitoalan case-yritystä esimerkkinä kehitysprosessia ja työkaluja esiteltäessä.  

 

Teorioiden pohjalta esiteltiin palveluprosessin kehitysvaiheet: määritys, hahmotus, suunnittelu 

ja toteutus sekä näihin liittyviä huomioita ja kehitysmetodeja ja –työkaluja kuten SIPOC, QFD, 

Service Blueprint ja Servqual. Työkalujen käyttöesimerkit toimivat konkreettisina 

esimerkkeinä yrityksille välineiden käytöstä ja uuden palvelun kehittämisestä.  Oppaan 

tarjoamat toimintatavat ja työkalujen ohjeet on pyritty pitämään helposti ymmärrettävinä ja 

kohtuullisen yksinkertaisesti sovellettavissa myös kunnossapitoliiketoiminnan ulkopuolelle. 

 

Työ valaisee tunnetuimmat ja kenties käyttökelpoisimmat palveluprosessin kehitystyökalut ja 

selventää, miten niitä käytetään. Palvelukehityksen vaiheet täsmentävät kunkin työkalun roolit 

ja miksi ne ovat tarpeellisia.  Esiteltyjä metodeja ja työkaluja on järkevää käyttää erityisesti B-
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to-B pk-yrityksissä, joissa vuorovaikutus asiakkaan kanssa on vähäistä ja palvelut on järkevää 

standardoida. Kuitenkin esitettyjä työkaluja voidaan luonnollisesti käyttää hyvin laajasti 

erilaisissa organisaatioissa, eivätkä ne ole sidottuja tässä työssä rajattuun palvelusektoriin. 

Työkaluja voidaan myös käyttää kehitysprosessin eri vaiheissa kuin tässä on esitelty. Työssä 

esitelty jaottelu on vain yleinen runko ja monet työkalut soveltuvat laajasti prosessin eri 

vaiheisiin. On olemassa myös lukuisia muitakin työkaluja, joista osa soveltuu paremmin muun 

tyyppisten palvelujen kehitykseen ja kehitystyökaluja käytettäessä pitäisikin aina ottaa 

huomioon kehittävä organisaatio, kehitettävä palvelu ja kehittävien työntekijöiden osaaminen.  

 

Kuitenkaan kaikille yrityksille soveltuvaa, täysin yleistettävissä olevaa 

palvelunkehitysprosessia ei ole olemassa, mikä herättää aiheen tiimoilta jatkokysymyksiä: 

miten eri palveluliiketoiminnan alojen palvelunkehitys eroavat toisistaan ja kuinka näitä tulisi 

mallintaa. Vaikka työssä käsiteltiin palveluliiketoimintojen eroa, ei työssä tarkemmin käsitelty 

kuin ”Palvelukaupan” palvelunkehitystä, jossa oleellisia piirteitä olivat suuri räätälöinti mutta 

vähäinen asiakaskontakti. Oppaan jatkokehitystä varten olisi syytä myös tutkia, mitä työssä 

tarkasteltujen palvelunkehitystyökalujen käyttöönotto vaatii yritykseltä.  
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