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data collection was conducted from manufacturing industry in Finland, Germany and 
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ALKUSANAT 

 

Tämän diplomityön myötä saatan opintoni päätökseen Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

tuotantotalouden tiedekunnassa. 

 

Haluan kiittää Lappeenrannan teknillisen yliopiston hanketoimintaa, joka mahdollisti 

diplomityön tekemisen. Erityiskiitokset viimeisistä vuosista menevät hankkeen 

vastuulliselle johtajalle Juha Varikselle sekä muulle tiimille. Hankkeen ja tiimin osaamisen 

myötä pääsin tutustumaan ensimmäistä kertaa syvällisesti valmistavaan teollisuuteen. 

Kiitokset kuuluvat myös diplomityön ohjaajalle ja tarkastajalle Asta Salmelle sekä työn 2. 

tarkastaja Joona Keräselle. Heiltä saadun palautteen ja ohjeistuksen avulla pystyin 

löytämään uusia näkökulmia työni sisältöön. 

 

Lopuksi haluan kiittää perhettäni ja ystäviäni tuesta sekä kannustuksesta, jonka avulla olen 

saanut lisäpotkua opintoihin ja liike-elämään. Viimeiset vuodet ovat olleet hyvällä tavalla 

kiireisiä ja tätä kautta olen huomannut, että oikeanlaisen tuen avulla on mahdollista päästä 

lähemmäs unelmiaan.  

 

Lappeenrannassa 27.3.2017 

Panu Parviainen
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Määritelmät ja lyhenteet 

 

Yliopistosta lähtöisin oleva start-up-yritys = yritys, joka hyödyntää akateemisessa 

ympäristössä kehitettyä immateriaalioikeutta. Yrityksen perustajajoukko koostuu 

tutkimuslaitoksen opiskelijoista ja kantahenkilökunnasta 

Kaupallistamishanke = hanke, jonka avulla uusi tuote tai innovaatio on mahdollista viedä 

markkinoille 

Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa-hanke = Tekesin rahoitusinstrumentti, jonka 

tarkoituksena on vauhdittaa innovaatioiden kaupallistumista 

Tietoprosessi = prosessi, joka tapahtuu ihmisten vuorovaikutuksen välillä ja johon vaikuttaa 

muun muassa henkilöiden kemiat ja keskusteluympäristö 

NC-metallisorvi = teollisuudessa yleisin käytetty tietokoneohjattu sorvityyppi, jolla 

voidaan valmistaa akselimaisia metallikappaleita 

Älykäs säätöjärjestelmä = järjestelmä, joka kykenee ohjelmiston avulla säätämään 

prosessia anturitiedon perusteella 

Metallin koneistaminen/lastuaminen = koneistamalla voidaan valmistaa uusia, 

tarkkamittaisia tuotteita 

Sorvausprosessin optimointi = lastuamis- ja syöttönopeuden mahdollisiman suurien 

arvojen etsiminen huomioon ottaen laatu ja turvallisuusvaatimukset 

Tuotannon tehokkuuden ylläpito = tuotannon tunnuslukujen mittaaminen luotettavasti ja 

tiedon hyödyntäminen tuotannon kehittämisessä 

Raportointi ja automaattinen tiedonkeruu = kerätyn tiedon jatkuva analysointi ja 

selkokielisen viestin tuottaminen järjestelmän käyttäjälle 

Online-valvonta = työstöprosessin valvonta reaaliaikaisesti 

Hitsauksen säätöjärjestelmä = ohjelmistopohjainen järjestelmä, joka tuottaa käyttäjälle 

tietoa hitsausprosessista sekä optimoi hitsauksen parametreja 

 

Taulukot 

 

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Taulukko 2. Asiakastiedon määritelmiä  

Taulukko 3. Haastatellut valmistavan teollisuuden toimijat toimialakohtaisesti 

Taulukko 4. Tiivistelmä tutkimuskysymyksistä, niiden tavoitteista ja vastauksista 



8 

Kuvat 

 

Kuva 1. Asiakasymmärryksen muodostuminen 

Kuva 2. Partnerin valintamalli uuden tuotteen kehityskehitysprojektiin  

Kuva 3. Kaupallistamisprosessin vaiheiden ja asiakasymmärryksen kytkeytyminen 

Kuva 4. Viitekehys asiakasvuorovaikutuksen ja uuden tuotteen menestymisen tutkimuksessa 

Kuva 5. Fyysinen tuote ja integroitu palvelutuote 

Kuva 6. Palvelurakenteen muodostumisen prosessi 

Kuva 7. Service blueprintin rakenne 

Kuva 8. Service blueprintin kehittämisprosessi  

Kuva 9.  Asiakasymmärrys ja uuden tuotteen kehitysprosessi 

Kuva 10. Toimintatutkimusprosessi  

Kuva 11. Metallisorvauksen automaattisen optimointijärjestelmän toimintaperiaate 

Kuva 12. Tutkijan roolin ja tiedonkeruumenetelmien kuvaus 

Kuva 13. Tutkimusprosessin etenemisen kuvaus 

Kuva 14. Tietolähteiden valinta uuden tuotteen kaupallistamisprojektiin hyödyntäen 

partnerin valintamallia 

Kuva 15. Haastateltavan yrityksen toimialan vaikutus tiedon hyödynnettävyyteen uuden 

tuotteen kehitysprosessissa 

Kuva 16. Haastateltavan henkilön yritysaseman vaikutus tiedon hyödynnettävyyteen uuden 

tuotteen kehitysprosessissa 

Kuva 17. Suomalaisille konepajoille tehdyn survey-kyselytutkimuksen toteutus ja 

tutkimustulokset 

Kuva 18. Asiakasymmärryksen muodostumisen elementit 

Kuva 19. Asiakasymmärryksen muodostuminen asiakastiedon lähteistä 

Kuva 20. halutuimpien tuoteominaisuuksien muuntaminen palvelutuotteiksi 

kuva 21. Palvelutarjoomasta johdettu service-blueprin 

 

 

 

 

 



9 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta ja tutkimusongelman kuvaus 

 

Diplomityö aloitettiin tutustumalla alan kirjallisuuteen ja tieteellisiin artikkeleihin. 

Hakusanat liittyivät uuden tuotteen kehitys prosessiin, asiakasymmärrykseen ja 

asiakastietoon. Suoritetun esitutkimuksen perustella saatiin selville, että uuden tuotteen 

kehitysprosessin alkuvaihetta on tutkittu vähän alan kirjallisuudessa ja tieteellisissä 

artikkeleissa. Osa tutkijoista jopa väitti, että aihe on laiminlyöty tutkijapiireissä. Lisäksi 

useat tutkijat korostivat asiakkaan mukana olon tärkeyttä uuden tuotteen kehitysprosessissa. 

Tehdyn esitutkimuksen perusteella diplomityön aiheeksi vahvistui asiakasymmärryksen 

hyödyntäminen uuden tuotteen kehitysprosessissa.  

 

Diplomityö toteutettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston TEKES:n tutkimuksesta uutta 

tietoa ja liiketoimintaa-hankkeen aikana, jossa asiakasymmärryksen selvittäminen oli yksi 

keskeisimmistä toimenpiteistä. Kyseessä on Tekesin rahoittama innovaation 

kaupallistamishanke, joka alkoi kesällä 2014 ja päättyi syksyllä 2016. Kaupallistettava 

innovaatio on NC-metallisorvauksen automaattinen valvonta- ja optimointijärjestelmä. 

Hankkeen alkaessa Lappeenrannan teknisellä yliopistolla oli rakennettuna prototyyppi, 

jonka kehittämiseen ja kaupallistamiseen valmisteluun rahoitus myönnettiin. Tutkimuksesta 

liiketoimintaa-rahoitusinstrumentin tarkoituksena on tukea ja vauhdittaa uuden tuotteen 

kehitystä tutkimuslaitosympäristössä, sillä ilman ulkopuolista tukea innovaatiot 

kaupallistuvat pienellä todennäköisyydellä. 

 

Hankkeen työpaketit jakautuivat kahteen osaan: kaupallisesti valmisteleviin toimenpiteisiin 

ja prototyypin kehitykseen sekä testaukseen. Diplomityö keskittyy kaupalliseen osioon, 

jonka keskiössä ovat markkinatutkimus ja liiketoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen. 

Markkinatutkimuksen rooli on toimia liiketoimintamahdollisuuksien analyysin pohjana. 

Tiedonkeruu asiakasrajapinnasta on yksi tärkeimmistä selvitystyökaluista ja sillä on suuri 

merkitys realistisen ja validin lopputuloksen saamiseksi. Olennaista onkin, että 

tiedonkeruumenetelmät ulottuvat asiakasrajapintaan asti, jossa kehitettyä tuotetta tullaan 

todellisuudessa käyttämään. Yksi rahoittajan vaatimuksista on, että kaupallistaja- ja 
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tuotekehitystiimien tulee osallistua yritysvierailuille, seminaareihin ja messuille perinteisen 

desktop-työskentelyn ohella. 

 

Kehitetty teknologia perustuu korkeatasoiseen analytiikkaan, jota tavallisen loppukäyttäjän 

on vaikea ymmärtää. Innovaatio on olomuodoltaan ohjelmisto, joka säätää anturitiedon 

perusteella NC-sorvin leikkuuprosessia. Suomen konepajateollisuus on perinteinen ja 

konservatiivinen teollisuuden ala ja samoja piirteitä voidaan tunnistaa myös muualta 

Euroopasta. Valmistuksen ideologiana on ollut kautta aikojen se, että koneistaja säätää 

leikkuuprosessia oman kokemuksensa kautta silmä- ja kuulohavaintojen perusteella. 

Kaupallistamishankkeen tarkoituksena onkin selvittää, onko muutosvastarintaa vielä 

olemassa ja onko valmistava teollisuus valmiina ottamaan vastaan ohjelmistoja, jotka 

säätävät automaattisesti leikkuuprosessia.  

 

Tässä diplomityössä syvennyttään selvittämään liiketoimintamahdollisuuksia 

asiakasymmärryksen näkökulmasta. Asiakasymmärryksellä tarkoitetaan sitä, että 

ymmärtääkö potentiaalinen asiakas teknologian hyödyt ja tuottaman arvon ilman, että 

palveluntarjoajan tarvitsee sitä itse selittää. Asiakasymmärryksen mittaamiseen käytettiin 

erilaisia ja monitasoisia tiedonkeruumenetelmiä useista tietolähteistä. Asiakasymmärrys ja 

siitä johdettu asiakastieto on arvokasta myös tuotekehityksen näkökulmasta, sillä 

kaupallistamisen valmisteluhankkeissa prototyyppiä tulee kehittää aina asiakastarpeen 

pohjalta markkinoita vastaavaksi. Diplomityön varsinainen tutkimusongelma on, kuinka 

kaupallistamishankkeen aikana asiakasrajapinnasta saatua voidaan hyödyntää uuden 

tuotteen kehitysprosessin kaupallisessa osiossa. 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Diplomityön tavoitteena on tutkia asiakasymmärryksen linkittymistä uuden tuotteen 

kehitysprosessin eri vaiheisiin tutkimuslaitosympäristössä. Uuden tuotteen kehitysprosessi 

jakautuu tutkimuslaitosympäristössä kahteen kehityspolkuun: kaupalliseen ja tekniseen. 

Tutkimuksen fokus tulee olemaan kaupallisessa osuudessa ja erityisesti markkinaympäristön 

tutkimuksessa ja siellä sijaitsevissa asiakastiedon lähteissä. Tavoitteena on luoda syvällinen 

ymmärrys, kuinka asiakasrajapinnassa sijaitsevaa tietoa voidaan hyödyntää mahdollisimman 

tehokkaasti ja monipuolisesti uuden tuotteen kehityshankkeen kaupallisessa osiossa. Lisäksi 
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lukija tulee saamaan ymmärryksen, kuinka asiakasymmärrys muodostetaan ja millainen sen 

syntymismekanismi on. Alla olevassa taulukossa (taulukko 1.) on kuvattuna 

tutkimuskysymykset ja niiden tavoitteet. 

 

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

 

Tutkimuskysymys   Tavoite 

 

TK1: Kuinka asiakasymmärrystä voidaan 

mitata uuden tuotteen kehitysprosessissa? 

 

Tunnistaa asiakasymmärryksen 

muodostamisen työkalut ja lähteet sekä 

kertoa sen syntymismekanismi 

TK2: Miten asiakasymmärrys 

muodostetaan ja kuinka sitä voidaan 

hyödyntää uuden tuotteen kehitysprosessin 

kaupallisessa valmistelussa? 

Luoda ymmärrys, millaisen prosessin 

kautta asiakasymmärrystä voidaan 

hyödyntää uuden kehitettävän tuotteen 

palvelutarjooman muodostamisessa 

 

1.3 Työn rajaukset 

 
Uuden tuotteen kehitysprosessi on laaja käsite ja sitä käytetään niin liike-elämässä kuin 

akateemisessa ympäristössä. Diplomityön teoriaosassa tullaan käsittelemään uuden tuotteen 

kehitysprosessia ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Kuten edellä mainittiin, hankkeessa on 

kaksi kehityspolkua, kaupallinen ja tekninen, joista jälkimmäinen rajataan ulkopuolelle. 

Tarkastelu keskittyy ainoastaan kaupallisien toimien valmisteluun. 

 

Diplomityössä käsiteltävät aihealueet etenevät kronologisesti seuraten uuden tuotteen 

kehitysprosessia. Tutkimuksen aihealueiden valintaperustana on käytetty 

asiakasymmärryksen linkittymistä kaupallistamisprosessin kuhunkin vaiheeseen. 

Tutkimusaiheiden valintaprosessia ei tulla kuitenkaan kuvaamaan tässä työssä, sillä ennen 

työn aloittamista diplomityöntekijällä oli käytettävissään tieto uuden tuotteen 

kehitysprosessin vaiheista, joihin asiakasymmärrys olennaisesti liittyi. Tieto oli peräisin 

rahoittajan edustajalta sekä kaupallistamisen valmisteluhankkeen asiantuntijoilta. 
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Uuden tuotteen kehitysprosessi koostuu kahdeksasta vaiheesta, jotka tullaan kuvaamaan 

kappaleessa 2.3. Tarkasteluun otettiin ainoastaan vaiheet neljästä seitsemään, joissa 

asiakasymmärryksen selvittäminen oli tärkein toimenpide hankkeen työpakettien 

tavoitteiden toteutumisen kannalta. Loput neljä vaihetta rajattiin ulkopuolelle, koska 

asiakasymmärrys ei ollut niissä riittävästi esillä tai ne olivat liian teknisiä luonteeltaan. 

Ulkopuolelle rajattuja osa-alueita ovat muun muassa uuden idean tunnistaminen, idean 

kehittäminen, konseptin testaus, kilpailukykyselvitykset, tuotteen kaupallistuminen sekä 

yrityksen perustamiseen liittyvät toimet. Diplomityössä ei tulla myöskään ottamaan kantaa 

perustettavan yrityksen tiimiin, rahoitukseen tai yhteistyöverkostoihin liittyviin 

näkökulmiin. 

 

1.4 Käytetyt menetelmät 

 
Diplomityön aikana käynnissä ollut uuden tuotteen kaupallistamishanke mahdollisti 

monipuolisten tutkimusmenetelmien käytön sekä monitasoisen tiedonkeruun. Työn 

teoreettinen viitekehys on muodostettu kirjallisuuslähteistä sekä tieteellisistä artikkeleista. 

Tietoa haettiin tutkimukseen liittyvillä hakusanoilla eri tietokannoista. Hakutulokset 

linkittyivät pääosin asiakasymmärrykseen, asiakastietoon ja uuden tuotteen 

kehitysprosessiin sekä palveluliiketoiminnan kehittämiseen.  

 

Kaupallistamishanke mahdollisti monitasoisen tiedonkeruun diplomityön empiria- ja 

teoriaosuuteen. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin perinteistä desktop-työskentelyä sekä 

teemahaastatteluita. Tietoa kerättiin asiakasrajapinnasta yritysvierailuilla, sähköisellä 

kyselylomakkeella ja puhelinhaastatteluilla. Koska hankkeen kaupallisen 

tutkimustoiminnan keskiössä oli saada signaaleja asiakasrajapinnasta, tiedonkeruuvaihetta 

toteutettiin poikkeuksellisesti kahden vuoden ajan. Yritysvierailut konepajojen 

tuotantotiloissa ja valmistavan teollisuuden toimijoiden luona mahdollistivat laadukkaan 

etnografisen tutkimuksen, jonka avulla tietoa saatiin kerättyä todellisesta 

toimintaympäristöstä. Lisäksi hanke mahdollisti matkustamisen Euroopan suurimmille 

kansainvälisille valmistavan teollisuuden messuille Saksaan ja Italiaan vuosina 2014 ja 

2015. Lisäksi diplomityöntekijällä oli mahdollisuus osallistua useisiin Suomessa 

järjestettyihin valmistavan teollisuuden messuihin ja alan seminaareihin. Kaiken kaikkiaan 
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diplomityöntekijä osallistui yli kymmeneen valmistavan teollisuuden huipputapahtumaan 

kahden vuoden aikana Suomessa ja Euroopassa. 

 

Työn tutkimusmenetelmäksi valittiin toimintatutkimus, sillä sen arvioitiin soveltuvan 

parhaiten ratkaisemaan käytännön haasteita tieteeseen tukeutuen. Davisonin ja Ojasalon 

mukaan toimintatutkimus pyrkii kaventamaan tutkimuksen ja yritysmaailman kuilua ja sille 

on tyypillistä, että tutkimuksen tekijä ja muut projektiryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti 

työntekoon. Tavoitteena on löytää ratkaisu yrityksen haasteisiin ja toteuttaa valittu ratkaisu 

käytännössä. (Davison et al. 2004, s. 83; Ojasalo et al. 2009, s. 22-25) Voidaankin todeta, 

että toimintatutkimuksen toimintatapa ja tavoitteet mukailevat uuden tuotteen 

kehityshankkeen tavoitteita ja työskentelytapaa. 

 

1.5 Työn rakenne 

 
Diplomityö koostuu kahdesta osasta: teoria- ja empiriaosuudesta. Käsiteltävät aihealueet 

seuraavat molemmissa osuuksissa uuden tuotteen kehitysprosessin kulkua ja kuten 

edellisessä kappaleessa mainittiin, asiakasymmärryksen linkittyminen prosessin vaiheisiin 

oli tutkimusaiheiden valintakriteerinä. Teoriaosuus alkaa toisesta kappaleesta ja siinä tullaan 

kertomaan mitä asiakasymmärrys on ja mistä se muodostuu. Tämän jälkeen esitellään 

diplomityön punainen lanka eli uuden tuotteen kaupallistamisprosessi sekä kerrotaan, kuinka 

asiakasymmärrys linkittyy siihen. Kolmannessa kappaleessa keskitytään 

palveluliiketoiminnan näkökulmiin ja siihen, kuinka asiakasymmärrystä voidaan hyödyntää 

alustavan palvelutarjooman muodostamisessa. Kolmannen kappaleen lopussa esitellään 

diplomityöntekijän kehittämä palvelutarjooman kehitystyökalu ja service blueprint-

menetelmä, jota tullaan käyttämään empiriaosuudessa alustavan palvelutarjooman 

muodostamisessa. 

 

Tutkimuksen empiriaosa jakautuu kahteen osaan viidennessä ja kuudennessa kappaleessa. 

Viidennessä kappaleessa kuvataan uuden tuotteen kehityshankkeen aikana tehtyä 

kenttätutkimusta ja sen vaiheita. Lisäksi kappaleessa kuvataan asiakasrajapinnassa 

käytettyjä tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Kuudennessa kappaleessa kerätty 

asiakastieto ja muodostettu asiakasymmärrys tullaan muuntamaan alustavaksi 

palvelutarjoomaksi service blueprint-menetelmän avulla. Seitsemännessä kappaleessa 
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muodostetaan tehdyn tutkimuksen johtopäätökset sekä vastataan tutkimuskysymyksiin. 

Lisäksi kappaleessa arvioidaan tutkimuksen onnistumista sekä kerrotaan diplomityön 

tutkimuksen aikana esille nousseista jatkotutkimusaiheista. Kahdeksannessa kappaleessa on 

diplomityön yhteenveto. 
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2 INNOVAATIOT JA ASIAKASYMMÄRRYS UUDEN TUOTTEEN 

KEHITYSPROSESSISSA  

 

Diplomityön tarkoituksena on luoda ymmärrys, kuinka asiakkaan tarpeita voidaan ymmärtää 

paremmin uuden tuotteen kehitysprosessin aikana. Aihe on ollut viime vuosina 

ajankohtainen ja innovaatiot ovatkin olleet usein keskustelun aiheena eri medioissa. Aiheen 

suosiota ja pinnalle nousua selittää osittain se, että innovaatioita pidetään kasvun moottorina 

nykypäivän tietointensiivisessä yhteiskunnassa, jossa elämme. (Castells & Himanen 2001& 

Trott 2002) Innovaatioiden odotetaan ratkaisevan useita ongelmia liittyen suuriin 

kokemiimme muutoksiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen, globalisaatioon ja 

nykyisen kilpailukyvyn heikkenemiseen. Kirjallisuutta tarkasteltaessa edellä mainittujen 

ilmiöiden ymmärryksen nykytila on se, että organisaatioiden selviytyminen muutoksista 

riippuu suurilta osin innovaatioista. (Gupta & Wilemon 1990; Trott 2002; Börjesson et al. 

2005)  

 

Suomessa innovaatiokäsitys on ollut perinteisesti teknologia-orientoinut, joka viittaa 

vahvaan insinööriosaamiseen maamme sisällä. Tästä huolimatta asiakkaan ja loppukäyttäjän 

huomioonottamiseen liittyvät näkökulmat on otettu vahvasti huomioon. Suomen 

innovaatiostrategian mukaan maailman markkinat on pullollaan teknologioita mutta niihin 

liittyvä kilpailukyky perustuu usein kykyyn täyttää asiakkaiden, kuluttajien ja kansalaisten 

tarpeet. Olennaisinta kilpailukyvyn kannalta on se, että tarjotut tuotteet ja palvelut ovat 

tarvetta vastaavia. (The OECD Innovation Strategy, 2015)  

 

2.1 Asiakasymmärrys ja asiakkaan kytkeytyminen 

 
Kohdistetun tuote- ja palvelutarjooman luominen sisältää paljon haasteita ja tässä 

kappaleessa tullaan ottamaan esille näkökulmia ja työkaluja, joiden avulla asiakasta voidaan 

ymmärtää paremmin jo innovaation kaupallistamisen valmisteluvaiheessa. Kirjallisuutta 

tarkasteltaessa innovaatioille löytyy useita määritelmiä. Hislop (2005) mukaan ne ovat 

tietointensiivisiä prosesseja, jotka pitävät sisällään luovuutta, jonkin asian hyödyntämistä, 

johtamista ja tiedon käsittelyä. Garcia ja Calantone (2002, s. 112) määrittelee innovaation 

iteratiiviseksi prosessiksi, joka on syntynyt uuden markkinan tai uudenlaisen tarpeen 

havaitsemisesta. Tähän liittyy olennaisesti toimet, joissa ratkaisu ongelmaan tarjotaan 



16 

teknologiaan perustuvalla keksinnöllä. Muita ominaispiiteitä ovat ratkaisun tuottaminen, 

markkinointi ja kaupallisen menestyksen tavoittelu.  

 

Pääotsikossa mainittu asiakasymmärrys on termi, jota käytetään yleisesti liike-elämässä ja 

kirjallisuudessa (Tekes, 2015) Kirjallisuustutkimuksen perusteella termi customer insinght 

on englannin kielinen vastine suomalaiselle asiakasymmärrys-termille ja molemmilla 

tarkoitetaan tietoa, miksi asiakkaat ostavat juuri sinun tuotetta tai palveluasi.  

 

Asiakasymmärrys muodostuu kahdesta komponentista, jotka ovat asiakastieto ja palvelua 

tuottava yritys. Asiakastieto on moniulotteinen käsite ja sille löytyy useita määritelmiä ja 

tarkastelutapoja kirjallisuudesta. Salomo et al. (2003) määritellee asiakastiedon tiedoksi, 

joka sisältää tietoa asiakkaan tarpeista, olennaisista tuotevaatimuksista sekä 

käyttäjäkokemuksista kilpailevissa tuotteissa. Asiakasymmärryksen toinen puoli muodostuu 

siitä, kun asiakkaan tarpeita ja mielihaluja peilataan palvelua tuottavan yrityksen 

resursseihin, tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin vastata asiakastiedon vaatimuksiin. Alla 

olevassa kuvassa (kuva 1.) on kuvattuna asiakasymmärryksen muodostuminen. 

 

 
Kuva 1. Asiakasymmärryksen muodostuminen 

 

Kirjallisuuden mukaan vastaavuuksia ja tarkastelunäkökulmia aiheeseen löytyy useita. 

Yhtenä tarkastelunäkökulmana voidaan käyttää (Thomken, 2003 s.244) määritelmää, jonka 

mukaan asiakkaalla on tieto siitä itsellään mitä hän tarvitsee ja valmistajalla on tieto 

ratkaisusta, jolla tyydyttää asiakkaan tarve. Perinteisesti vastuu tästä on ollut kautta aikojen 
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valmistajalla ja tiedonkeruuta on suoritettu erilaisin menetelmin, kuten markkinatutkimuksin 

ja kenttähaastatteluin. (Kohlbacker 2008, s. 327) 

 

Toisena tarkastelunäkökulmana voidaan käyttää innovaatioiden diffuusio-teoriaa. Rogersin 

(2003) mukaan diffuusio on innovaation kaupallistamista ja tuomista yleiseen käyttöön. 

Tarkoitus on saada kohderyhmä omaksumaan ja kuluttamaan innovaatiota. Tähän 

vaikuttavat luonnollisesti innovaation ominaisuudet, joita tuotekehityksen avulla saadaan 

räätälöityä. (Conway, 2009) 

 

Lagrosenin 2005 mukaan onnistunut tuotekehitys vaatii asiakkaan syvällistä ymmärrystä 

heidän nykytilastaan, tarpeista ja mielihaluista. Useat alan kirjailijat ja asiantuntijat 

korostavat yleisesti asiakkaan näkökulman huomioon ottamisen tärkeyttä nykypäivän ja 

tulevaisuuden yrityksissä (Skyrme 2002; Day 1999; Narver and Slater 1990; Kahn 2001) 

mutta innovaatioprosessin ja asiakkaan kytkeytyminen on useiden lähteiden mukaan vielä 

tärkeämmässä asemassa yrityksen menestymisen kannalta. (Lagrosen 2005; Leonard 2002; 

Cooper 1996; Maidique & Zirger 1996; Joshi & Sharma 2004; Salomo et al. 2003, Sioukas 

1995; Atuahene-Gima 1995; Cooper 1999)  

 

Uuden tuotteen menestymisen edellytys on nimeen omaan se, että asiakas kokee kehitetyn 

tuotteen hyödylliseksi ja puoleensavetäväksi. Jotta edellä kuvattu innovaatioprosessi on 

mahdollista saavuttaa, yritysten tulee kyetä siirtämään asiakkaisiin liittyvä tieto omaan 

tuotekehitysprosessin sisälle. Täytyy myös muistaa, että onnistunut asiakastiedon 

siirtäminen ei riitä pelkästään vaan tietoa pitää pystyä käsittelemään ja tulkitsemaan oikealla 

tavalla. (Hart et al. 1999) 

 

2.2 Asiakastieto ja sen muodostuminen 
 
Edellisessä kappaleessa korostettiin asiakkaan roolin tärkeyttä innovaatioprosessin aikana. 

Vaikka asiakkaan rooli onkin helppoa ymmärtää tiedon tuottajana innovaatioprosessissa, 

haasteellista on tietää, mikä osa asiakastiedosta on käyttökelpoista ja arvokasta 

kaupallistettavan innovaation näkökulmasta. Hart et al. (1999) mukaan empiirisiä 

tutkimuksia ei olemassa paljoakaan siitä, mitä tietoa asiakkaista tarvitaan. Rationaalisen 

suunnittelun teorian mukaan tuotekonseptiin ei vaikuta pelkästään hankkeen sisäinen 
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projektipäällikkö ja vanhemmat asiantuntijat vaan myös asiakkaiden mukaan ottaminen on 

myös avainasemassa. Tämä onkin yksi niistä syistä, erityisesti innovaatioprosessin 

näkökulmasta, miksi asiakastiedon konsepti on olemassa. (Yen-Tsung Huang, I-Chun Chen 

2009) Asiakastiedolle on löydettävissä useita eri määritelmiä kirjallisuudesta, joista 

tarkasteluun on otettu viisi eri määritelmää. Määritelmät on kasattu alla olevaan taulukkoon 

(taulukko 2.) 

 

Taulukko 2. Asiakastiedon määritelmiä  

Kirjailija Konseptin nimi Asiakastiedon määritelmä 

Yen-Tsung 

Huang, I-Chun 

Chen (2009) 

Asiakastiedon 

kehittäminen 

(Development of 

customer 

knownledge) 

Prosessi, jolla kehitetään asiakkaan ymmärrystä 

ja mieltymyksiä uudesta tuotteesta. Prosessi on 

tutkimusta, joka tapahtuu innovaatioprosessin eri 

vaiheissa, joissa asiakkaan tunnustelun avulla 

opitaan uutta tuoteideaan, konseptiin ja 

prototyyppiin liittyen. 

Salomo et al. 
(2003) 

Asiakastieto 
(Customer 
knownledge) 

Asiakastiedon konseptia ei ole määritelty mutta 
artikkelin kirjoittajien mukaan tiedolla viitataan 
tuoteominaisuustietoon, käyttäjäkokemuksiin 
vastaavilla tuotteilla sekä muuhun 
markkinaperusteiseen tietoon 

Kärkkäinen, 
Piippo, 
Puumalainen ja 
Tuominen (2001) 

Asiakastarve              
(Customer need) 

Määritelmä ottaa kantaa asiakastarpeen 
arviointiin erityisesti tuotekehitysvaiheessa. 
Heidän mukaansa olennaista on ymmärtää 
asiakkaan todelliset tarpeet, potentiaalisesti 
saavutettavat hyödyt, must-be-tarpeet ja ne 
tekijät, joilla asiakas saadaan vakuuttumaan. 
Asiakastarpeet ja vaatimukset voidaan tunnistaa 
analysoimalla trendejä ja perehtymällä yritysten 
sidosryhmien tarpeisiin 
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Danneels (2002) 

Asiakkaan 
asiantuntemus 
(Customer 
competence) 

Määritelmä ottaa kantaa asiakkaan 
asiantuntemukseen yleisesti eikä keskity 
erityisesti tuotekehitysvaiheeseen. Asiakkaan 
asiantuntemus antaa yritykselle mahdollisuuden 
palvella tiettyjä asiakasryhmiä ja tarjoaa tietoa: 
asiakastarpeesta, mieltymyksistä ja 
ostokäytännöistä, jakelusta ja asiakasrajapintaan 
pääsystä, asiakkaan ja yrityksen 
tiedonvaihtokanavista tuotekehityksen ja 
kaupallistamisen aikana 

Ulwick (2002) Asiakkaan panos          
(Customer input) 

Määritelmä ottaa kantaa asiakkaan tuomaan 
panostukseen (input). Artikkeli korostaa sitä, että 
asiakkailta ei kannata kysyä pelkästään 
ratkaisuista vaan halutuista tuloksista, jotka 
uuden tuotteen käytöllä voidaan saavuttaa. 
Tämän avulla saadaan myös selville tietyn 
tuotteen tai prosessin käytön nykytila todellisen 
käyttäjän näkökulmasta. Nykytilaselvityksen 
tuloksia voivat olla vaikeudet nykyisen prosessin 
toteuttamisessa ja tähän on mahdollista löytää 
yhteistyössä ideaaliratkaisu. 

 

Useista tietolähteistä kasatun taulukon perusteella voidaan todeta, että asiakkaan 

ymmärtäminen on monimutkainen ja moniulotteinen prosessi. Terminologia asiakkaan 

ymmärtämisen välillä vaihtelee, sillä osa kirjailijoista puhuu asiakastiedosta, asiakkaan 

panostuksesta, asiakkaan vuorovaikutuksesta ja osa asiakkaiden tarpeesta. Asiakastiedon 

moniulotteisuutta ja haasteellisuutta kuvastaa myös hyvin (Kohlbacker 2008, s.327) 

toteamus, että asiakastiedon keruuprosessi voi olla hintalapultaan suuri ja aikavievä, sillä 

asiakastarpeet ovat monimutkaisia, monivivahteisia ja nopeasti muuttuvia. Hän muistuttaa 

myös, että uuden tuotteen kehitysprosessiin tarvittavasta tiedosta osa on niin sanottua 

hiljaista tietoa, joka on oma kokonaisuutensa yrityksen sisällä ja ulkopuolella. Uuden 

tuotteen kehitysprosessiin tarvittava hiljainen tieto sijaitsee erityisesti asiakkaissa sekä 

muissa sidosryhmissä, kuten kilpailijoissa, toimittajissa ja liiketoimintakumppaneissa. 

(Kohlbacker 2008, s.327) 

 

Diplomityön ensimmäinen tutkimuskysymys liittyy asiakastiedon hyödyntämiseen uuden 

tuotteen kehitysprosessissa ja terminologian lisäksi on olennaista ymmärtää myös 
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asiakastiedon syntymisen mekanismi. Yrityksillä on olemassa olevaa tietoa tuotteista, 

markkinoista ja asiakkaista (Nonaka et al. 2001b) Yrityksiin sitoutunut tieto on jakautunut 

joka puolelle yrityksiin ja yksittäinen henkilö ei sitä pysty tuomaan uuden tuotteen 

kehitysprosessin. (Probst, Büchel & Raub 1998) Yrityksillä on olemassa erityispiirre tiedon 

tuottamisen näkökulumasta, sillä organisaatioon sitoutunut tieto kehittyy ajan mittaan ja 

tästä syystä alalla pitkään olleilla yrityksillä on monesti syvällinen ymmärrys asiakkaista ja 

markkinoista. Prosessi toimii siten, että yritykset kehittävät omaa asiantuntijuuttaan 

asiakkaidensa avulla ja tutkivat heidän ominaisuuksiaan ja mielihaluja, jotka ovat 

asiakastarpeen takana. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tämä tarkoittaa sitä, että yrityksellä 

on käytössään vakaa ja spesifi tietokanta, jota he voivat käyttää uusien tuotteiden 

kehitysprosessissa. (Atuahene-Gima et al. 2005) Prosessi on jatkuva, sillä tieto aiemmista 

projekteista käytetään uudelleen uusissa hankkeissa. (Marsh & Stock 2006) 

 

Asiakastiedon muodostamiseen liittyy myös olennaisesti kysymys, millaisia asiakkaita 

uuden tuotteen kehitysprosessiin kannattaa ottaa mukaan. On se selvää, että kaikkia 

asiakkaita ei ole mahdollista ottaa mukaan ja tämän vuoksi täytyy löytää paras 

yhteistyökombinaatio. Emdenin, Calantonen ja Drogen (2006) ovat tutkineet 

yhteistyökumppanin valintaa yhteistyöhön perustuvassa uuden tuotteen kehitysprojektissa. 

Heidän kehittämän mallin toimintaperiaate on vaiheittain etenevä yhteistyökumppanin 

valintaprosessi, jossa jokaisen vaiheen päätyttyä tehdään päätös yhteistyön jatkamisesta tai 

hylkäämisestä. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan yhteistyökumppanin teknologiaan 

liittyvää osaamista sekä heidän kautta saavutettavaa hyötyä markkinoille pääsyyn liittyen. 

Toisessa vaiheessa arvioidaan strategisia näkökulmia, joissa keskitytään 

motivaatiotekijöihin ja yhteisten tavoitteiden toteutumiseen. Toinen päätöksentekovaihe 

tulee olemaan tässä vaiheessa ja siinä tullaan päättämään, että muodostetaanko tiimi 

toteuttamaan yhteisinnovointiprojektia. Kolmannessa vaiheessa keskitytään arvioimaan 

vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, joita ovat kulttuurien yhteensopivuus ja 

muutosherkkyys sekä pitemmän aikavälin orientoituneisuus aiheeseen nähden. Jos kriteerit 

saadaan täytettyä riittävän hyvin, viimeisenä on tarkastelussa rahoitukseen ja lainsäädäntöön 

liittyvät näkökulmat ja tämän jälkeen päätös uuden tuotteen kehityshankkeen toteuttamisesta 

voidaan tehdä. Alla olevassa kuvassa (kuva 2.) on kuvattuna Emdenin, Calantonen ja Drogen 

(2006) kehittämä malli, jota tullaan hyödyntämään diplomityön empiriaosuuden 

haastatteluiden tietolähteiden valinnoissa. 
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Kuva 2. Partnerin valintamalli uuden tuotteen kehityskehitysprojektiin. (Mukaillen: Emden, 

Calantone ja Droge, 2006) 

 

Vaikka malli ottaakin kantaa valintaprosessin eri vaiheisiin, pääkriteereinä partnerin 

valinnalle on kolme osa-aluetta, jotka partnerin tulee täyttää riittävän hyvin päästäkseen 

mukaan uuden tuotteen kehitysprosessiin. Kyseiset osa-alueet ovat tekninen tietämys, 

strateginen yhteensopivuus ja vuorovaikutuksen yhteensopivuus. Emden, Calantone ja 

Droge (2006) 

 

2.3 Innovaation kaupallistamisprosessi ja asiakasymmärrys 
 
Edellisissä kappaleissa on puhuttu useaan kertaan uuden tuotteen kehitysprosessista ja 

innovaatioprosessista, jotka ovat molemmat rinnakkaisia termejä kaupallistamisen 

valmisteluprosessisille. Tässä diplomityössä kaupallistamisprosessilla tarkoitetaan uuden 

tuotteen kehitysprosessia ja innovaation markkinoille viemisen valmistelua. 

Kaupallistamisprosessi on sarja kaupallistamishankkeen aikana tehtäviä toimintoja. 

Nobelius & Trygg (2002) ja Koen et al. (2001) mukaan innovaatioprosessi jakautuu kolmeen 

osaan: aloitusvaihe, kehitysvaihe ja kaupallistamisvaihe. Tässä diplomityössä tullaan 



22 

tarkastelemaan aloitusvaihetta ja siihen liittyviä näkökulmia. Innovaatioprosessin 

aloitusvaiheeseen kuuluu toiminnot, jotka tapahtuvat ennen varsinaista tuotekehitysvaihetta. 

Innovaatioprosessin aloitusvaiheen ymmärrys on kaikista vähäisintä ja siitä on saatavilla 

niukasti tutkimustietoa ja tästä syystä diplomityössä tehtävä tutkimus keskittyy ainoastaan 

ensimmäisen vaiheen tarkasteluun. (Koen et al. 2001)  

 

Innovaatioprosessin aloitusvaihe on mielenkiintoinen tutkimuksen alue ja sillä on suuri 

merkitys innovaatioprosessin lopputuloksen kannalta, sillä siinä tullaan määrittämään koko 

innovaatioprosessin suunta. (Reid & de Brentani 2004) Suunnanmääritykseen liittyy aina 

kriittisiä päätöksiä, joita ovat esimerkiksi päätökset kohdeasiakkaista ja strategisista 

linjauksista. (Kim & Wilemon 2002) Ensimmäiseen kehitysvaiheeseen liittyy myös fakta, 

että uuden tuotteen kehityskustannukset kasvavat radikaalisti ajan funktiona ja tästä johtuen 

aloitusvaiheessa tehdyt muutokset ja testaukset on mahdollista toteuttaa alhaisemmilla 

kustannuksilla. (Reid & de Brentani 2004) Aloitusvaiheessa huolellisesti tehdyt toimet 

maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti, sillä useiden ideoiden kehittäminen maksaa 

murto-osan siitä, kun yksi idea implementoidaan valmiiksi tuotteeksi. Cooper (1997) ja 

(Reid & de Brentani 2004)  

 

Cooper (1997) ja Monaert et al. (1995) ovat tutkimuksissaan tulleet siihen tulokseen, että 

hyvin ja laadukkaasti suunnitellut työtavat ja menetelmät ovat tekijöitä, jotka erottavat 

onnistuneet ja epäonnistuneet uuden tuotteen kehitysprojektit toisistaan. Jotta 

innovaatioprosessi toimiva ja edellä kuvatun kaltainen, tulee siihen pystyä integroimaan 

kaikki prosessin osat, mukaan lukien asiakkaat. Alan kirjallisuus korostaa asiakastiedon ja 

asiakasymmärryksen merkitystä innovaatioprosessin aikana. (Cooper 1996, 1999, 2006; 

Ernst 2002; Olson & Bakke 2001; Skyrme 2002) Vaikka asiaa korostetaankin, silti tuhannet 

uuden tuotteen kehitysprojekti epäonnistuvat siitä syystä, että asiakastarvetta ei ole otettu 

huomioon. Innovaatioprosessin aloitusvaiheesta on saatavilla niukasti empiiristä 

tutkimustietoa, vaikka sen tärkeyttä on korostettu tutkijapiireissä. (Backman et 2007) 

 

Innovaatioprosessille on olemassa muitakin määritelmiä ja tarkastelutapoja. Kotlerin, 

Kellerin, Goodmanin ja Hansesin (2003) mukaan uuden teknologian tai tuotteen 

kaupallistamisprosessi jakautuu kahdeksaan eri osaan. Alla on kuvattuna (Kuva 3.) koko 

kaupallistamisprosessi vaihe vaiheelta ja diplomityössä tarkasteluun otetut tutkimuksen 



23 

aihealueet on rajattu punaisella viivalla. Lisäksi kuvalla havainnollistetaan 

asiakasymmärryksen kytkeytymistä kaupallistamisprosessin eri osiin.  

 

 Kuva 3. Kaupallistamisprosessin vaiheiden ja asiakasymmärryksen kytkeytyminen (Kotler 

et al. 2003)  

 

Kotler et al. kaupallistamisprosessissa ensimmäinen askel on keksiä tai tuottaa idea jonkun 

tahon toimesta ja yliopistoympäristössä tämä tarkoittaa konkreettisesti tutkijoita ja 

opiskelijoita tai yksittäisiä henkilöitä. Toinen askel on kehittää idea sellaiseen muotoon, että 

se voidaan esitellä kollegoille ja muille relevanteille sidosryhmille. Kolmatta vaihetta 

kutsutaan konseptin testaukseksi, joka voi käsittää prototyypin tai sen osien testaamista. 

Neljännessä vaiheessa luodaan markkinointistrategia, joka keskittyy kehitettävän tuotteen 

näkökulmasta potentiaalisien asiakkaiden tunnistamiseen ja markkinoiden analysointiin eri 

tiedonkeruumenetelmien avulla. Kun potentiaaliset asiakkaat ja toimijat on tunnistettu 

markkinoilta, on tärkeää analysoida liiketoiminnan mahdollisuudet peilattuna omiin 

resursseihin. Tämä on viides askel ja se onkin yksi kriittisimmistä vaiheista tiedonkeruun 

näkökulmasta, sillä tässä vaiheessa tehdään päätös prototyypin jatkokehityksestä tai 

pöytälaatikkoon viemisestä. Kuudes vaihe keskittyy edellä kuvatun mukaisesti tuotteen 

kehitykseen ja tulevan liiketoiminnan näkökulmasta olennaista onkin ohjata tuotekehitystä 

asiakastarpeen pohjalta. Koska diplomityön aiheena on asiakasymmärryksen 

hyödyntäminen innovaatioprosessin kaupallistamisen valmisteluvaiheessa, tarkasteluun 

otetaan erityisesti, neljäs ja viides kuudes ja seitsemäs vaihe. (Kotler et al. 2003) 

 



24 

Kotler et al. (2003) kuvaamasta kaupallistamisprosessista pystyy löytämään kaikki Nobelius 

& Trygg 2002 ja Koen et al. 2001 kuvaamat vaiheet mutta siinä ei korosteta alkuvaiheessa 

tehtävän kehitystyön merkitystä. Diplomityön empiriaosan ja tulosten kannalta onkin 

tärkeää keskittyä aloitusvaiheen tarkasteluun ja sekä siihen, kuinka asiakasymmärrys 

saadaan vietyä sinne mahdollisimman tehokkaasti.  

 

2.4 Asiakasymmärrys innovaatioprosessin kaupallistamisen valmisteluvaiheessa 

 
Asiakasymmärrys on termi, jotka käytetään nykypäivänä niin akateemisessa käytössä kuin 

liike-elämässä. Sillä kuvataan erityisesti useita tietolähteitä, joita asiakasrajapinnassa on 

olemassa. Asiakasymmärryksen selvittäminen voi olla perinteistä markkinatutkimusta tai 

liiketoiminnallista tiedonkeruuta ja louhintaa suoraan markkinapaikalta tai kolmansilta 

osapuolilta. (Bailey, Baines, Wilson ja Clark 2009)  

 

Asiakkaat ovat ovat yksi asiantuntemuksen lähde innovaatioprosessin aloitusvaiheessa ja 

kuten aikaisemmissa kappaleissa on kuvattu, sen merkitystä ei tule kyseenalaistaa.  Ernst 

2002; Cagan & Vogel 2002; Smith et al. 1999; Verworn, Herstatt & Nagahira 2008; Dahlsten 

2004; Reinertsen 1999 Kirjallisuustutkimuksen perusteella ei ole olemassa paljoakaan 

tutkimuksia, jotka käsittelisivät asiakkaan näkökulmaa erityisesti uuden tuotteen 

kehitysprosessin aloitusvaiheessa. Dahlstenin (2004) mukaan aihe on laiminlyöty 

tutkijapiireissä ja kuten edellisessä kappaleessa todettiin Kotler et al. (2003) 

kaupallistamisprosessin olevan puutteellinen tältä osin. Yleensä aloitusvaihe liitetäänkin 

yhteen muiden innovaatioprosessin vaiheiden kanssa. (Dahlsten 2004) 

 

Dahlsten (2004) on tutkinut potentiaalisten asiakkaiden osallistumista 

tuotekehitysprosessiin. Hänen tutkimuksen kohteena oli autovalmistaja Volvon XC90-

katumaasturin kehitysprosessi, johon oli otettu mukaan Hollywood –vaimoja. Ryhmä naisia 

tapasi säännöllisesti kolmivuotisen tuotekehitysprojektin aikana. Dahlstenin mukaan 

potentiaalisen asiakkaan ja tuotekehitystiimin välisellä vuorovaikutuksella oli merkittävä 

vaikutus lopulliseen tuotteeseen. Hän kuvaili osallistuneiden naisten roolia enemmin 

tuotepäätösten vahvistajina kuin ideoiden luojina. Käyttäjien osallistuttamisen kautta saatiin 

myös muita etuja, kuten lisääntynyttä asiakasymmärrystä sekä lisätietoa organisaation sisällä 

tehtävien päätöksien teon tueksi. Lisäksi käyttäjien mukaan ottaminen 
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tuotekehitysprosessiin toi myös julkisuusarvoa yritykselle, sillä media kiinnostui Volvon 

toimintatavasta. 

 

Buur ja Matthews (2008) tekivät samantapaisen tutkimuksen, joka liittyi jäteveden 

käsittelyyn erikoistuneeseen Danfoss-nimiseen yritykseen. Danfossin projektissa oli 

tavoitteena selvittää uusien tuotteiden käyttömahdollisuuksia jäteveden käsittelyssä. 

Tutkimustiimi toteutti etnografisen tutkimuksen, jossa useat teknikot pääsivät kokeilemaan 

useamman eri vedenkäsittely-menetelmän käyttöä. Tämän jälkeen järjestettiin työpaja, jossa 

mielipiteet ja käyttäjäkokemukset käytiin läpi. Tutkimuksen taustalla olleet kirjailijat 

kehittivät tutkimuksen aikana saatujen kokemuksien avulla osallistavan suunnittelun-

viitekehyksen. Viitekehystä ei kuitenkaan tulla tarkastelemaan tässä diplomityössä. 

 

Stappers et al. (2008) on myös tutkinut osallistuttavia tekniikoita tuotesuunnittelun 

alkuvaiheessa. Hän tarkasteli tutkimuksissaan useampaa case-tapausta, jossa arvioitiin 

tuotteen lopullisen käyttäjän osallistuttamisen hyödyllisyyttä kehitettävän tuotteen 

lopputuloksen kannalta. Tutkittavissa case-tapauksissa käyttäjät osallistutettiin aluksi 

alkukartoitukseen sekä myöhemmin he saivat testata prototyyppejä kotiolosuhteissa. 

Tutkimusryhmä oli yllättynyt käyttäjien innokkuudesta ja asiantuntijamaisuudesta. 

Tutkijoiden havaintona oli myös se, että innovaatioprosessin eri vaiheet: tutkimusvaihe, 

arviointivaihe ja suunnittelu ja tutkimus sulautuivat hyvin yhteen kaikissa case-tapauksissa. 

Lisäksi he huomasivat, että tutkijoiden, käyttäjien ja suunnittelijoiden roolit etenivät 

päällekkäin ja tutkimuksen edetessä. 

 

Flint (2002) on tutkinut asiakasymmärryksen muodostumista innovaatioprosessin 

aloitusvaiheessa. Hän korostaa, että kaavamaiset ja systemaattiset menetelmät parantavat 

innovaatioprossin menestymisen todennäköisyyttä. Hänen mukaansa asiakkaan syvällisen 

ymmärtämiseen kehitetyn kaavamaisen menetelmän käyttäminen ideointivaiheessa on 

olennaisen tärkeää lopputuloksen kannalta. Hän nimeää kyseisen tekniikan erääksi 

asiakasarvon määrittelytekniikaksi ja toteaa myös etnografisten menetelmien olevan myös 

toimivia. Etnografiset menetelmät ovat hyväksi todettuja pitemmälle aikavälille tähdätyn 

asiakasymmärryksen muodostamisessa hänen mukaansa. Flint (2002) on myös tutkinut 

asiakasarvon muutosta ja hänen teoriansa avulla voidaan ymmärtää asiakkaan tulevaisuuden 

tarpeita. Teorian tarkastelu kuitenkin tullaan rajaamaan diplomityön ulkopuolelle. 
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Gruner &Homburg (2000) ovat tutkineet asiakkaan osallistumisen vaikutusta uuden tuotteen 

kehitysprosessiin koneenrakennusalalla. Heidän tutkimustuloksien tarkastelu on erittäin 

mielenkiintoista diplomityön aiheen kannalta, koska empiriaosan case-tapauksessa 

kehitettävän tuotteen markkinasegmentti on juurikin valmistavassa konepajateollisuudessa. 

Tutkimuksessaan Gruner & Homburg (2000) keskittyvät kahteen osa-alueeseen, jotka ovat 

asiakasvuorovaikutuksen intensiteetti tuotteen kehitysprosessin eri vaiheissa sekä mukaan 

otettujen asiakkaiden luonteenpiirteet ja niiden vaikutukset. Heidän tutkimustuloksien 

perusteella asiakasvuorovaikutuksen mukanaolo tietyssä tuotekehityksen vaiheessa 

vaikuttaa positiivisesti uuden tuotteen menestymiseen. Kehitysprosessiin osallistutetun 

asiakkaan luonteenpiirteillä oli myös merkittävä vaikutus uuden tuotteen menestykseen. Alla 

olevassa kuvassa (kuva 4.) on esitelty Grunerin & Homburgin (2000) käyttämä kolmiosainen 

viitekehys, jonka avulla he suorittivat tutkimuksen.  

 
Kuva 4. Gruner &Homburg (2000) käyttämä viitekehys asiakasvuorovaikutuksen ja uuden 

tuotteen menestymisen tutkimuksessa 

 

Ensimmäiseksi vuorovaikutusta mitattiin kuudessa eri tuotekehitysprosessin vaiheessa. 

Tarkasteltavat vaiheet olivat idean luominen, tuotekonseptin kehitys, projektin määrittely, 
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insinööriosaaminen, prototyypin testaaminen ja tuotteen markkinoille vienti. Toisessa 

vaiheessa osallistuneiden asiakkaiden luonteenpiirteet jaoteltiin neljään eri tyyppiin. Von 

Hippelin (1986) mukaisesti lead-käyttäjiin ja kolme muuta luonteenpiirrettä tunnistettiin 

haastatteluiden teon aikana, jotka olivat teknisyys, rahakeskeisyys ja 

asiakassuhdekeskeisyys. Kolmannessa vaiheessa arvioitiin uuden tuotteen menestymistä ja 

tähän käytettiin neliulotteista mallia, jonka osa-alueet olivat uuden tuotteen laatu, 

kaupallinen menestys, tuotekehitysprosessin laatu ja hinta.  

 

Diplomityön ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää mitä 

asiakasymmärrys on ja kuinka se muodostetaan. Kuten aiemmin todettiin, ihmiset ovat 

tärkein tiedon lähde asiakasymmärrystä muodostettaessa ja olennaista onkin tunnistaa 

tiedonkeroon näkökulmasta parhaimpien ihmistyyppien luonteenpiirteet. Edellä kuvattu 

menetelmä ja sen avulla saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään diplomityön empiriaosan 

kysely- ja haastattelututkimuksessa.  

 

Kolmella luonteenpiirteellä oli positiivista vaikutusta uuden tuotteen menestykseen, jotka 

olivat lead-user, rahakeskeisyys ja asiakassuhdekeskeisyys. Syynä edellä mainittujen 

luonteenpiirteiden positiiviselle vaikutukselle avioitiin olevan yritysten uskallus jakaa 

sensitiivistä tietoa ihmistyypeille, joiden he voivat olettaa parantavan yhteistyön 

tehokkuutta. Selityksenä teknisorientoituneiden piirteiden negatiiviselle vaikutukselle 

arvioitiin olevan heidän tarpeiden erilaisuus muihin markkinoilla oleviin toimijoihin 

verrattuna. Esille nostettiin myös ydinkyvykkyyksien teoria, jonka mukaan yritykset 

palkkaavat teknistä osaamista silloin, kun heillä on itsellään hankaluuksia ratkaista omia 

ongelmiaan. (Gruner &Homburg 2000) 

 

Tutkimuksessa mukana olleet teknis-tyyppiset ihmiset olivat ominaisuuksiltaan erittäin 

innovatiivisia sekä heillä oli vahvaa know-how-osaamista. Rahakeskeiset haastateltavat 

edustivat toimialaa ja heidän maineensa alalla näytteli pääosaa. Kolmanteen 

luonteenpiirteeseen eli asiakassuhdekeskeisyyteen vaikutti osallistuja-asiakkaan suhde 

tuotteen kehittäjäyritykseen. Konkreettisesti tällä tarkoitettiin osallistuvan asiakkaan ja 

kehittäjäyrityksen vuorovaikutuksen tasoa tuotekehityshankkeen ulkopuolella. Neljäntena 

olivat Von Hippelin (1986) kuvaamat lead-käyttäjän ominaispiirteet.  (Gruner&Homburg 

2000) 
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Tutkimus antaa myös näkemyksiä mihin vaiheisiin uuden tuotteen kehitysprosessissa 

asiakas kannattaa ottaa mukaan. Tutkimustuloksissa asiakasvuorovaikutuksen positiivinen 

vaikutus nousi voimakkaimmin esille prototyypin testausvaiheessa ja tuotekonseptin 

kehityksessä. Lisäksi positiivista vaikutusta havaittiin idean luomisvaiheessa ja markkinoille 

viemisessä. Tutkijat tekivät tästä johtopäätöksen, jonka mukaan asiakkaan vuorovaikutus on 

arvokkaimmillaan tuotekonseptin konkreettisessa tuotekehitysvaiheessa. Projektin 

määrittelyn ja insinööriosaamisen tasoilla ei havaittu merkittävää vaikutusta 

asiakasvuorovaikutusta tarkasteltaessa. Yhteenvetona voitiin todeta 

asiakasvuorovaikutuksen vaikuttavan positiivisesti uuden tuotteen menestykseen. (Gruner 

& Homburg 2000) 

 

Seuraavassa kappaleessa tullaan käsittelemään uuden tuotteen kehitysprosessin 

aloitusvaiheen loppuosaa, johon kuuluu uuden kehitettävän tuotteen fyysisten 

tuoteominaisuuksien muuntaminen palvelutuotteiksi. Näkökulmia haetaan erityisesti 

palveluliiketoiminnasta ja kappaleessa tullaan valitsemaan työkalu, jonka avulla 

tuotetarjoomasta saadaan synnytettyä palvelutuotteita. 
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3 UUUDEN TUOTTEEN KEHITYSPROSESSI JA PALVELULIIKETOIMINTA 

 
Diplomityön tutkimusalueet etenevät seuraten uuden tuotteen kehitysprosessia ja 

palveluliiketoiminnan mukaan ottaminen sijoittuu prosessin loppupuolelle. Edellisessä 

kappaleessa tutkittiin asiakasymmärrystä ja sen muodostumista sekä kuvattiin sen tärkeää 

roolia uuden tuotteen kehitysprosessissa. Kaupallisten toimien esivalmistelu oli rahoittajan 

vaatimus hankkeessa, jonka aikana diplomityö toteutettiin. Jotta kaupallista esivalmistelua 

voitiin tehdä, ensimmäinen vaihe oli muodostaa asiakasymmärryksen perusteella johdettu 

palvelutarjooma. Kappaleessa tullaankin tutkimaan palveluliiketoiminnan ominaispiirteitä 

ja prosesseja, joilla asiakasymmärryksen perusteella muodostetut tuoteominaisuudet 

saadaan muunnettua palvelutuotteiksi. 

 

3.1 Näkökulmia palveluliiketoiminnasta 

 
Palvelut ovat nykypäivänä monimutkainen ilmiö ja sen monimuotoisuutta edustaa hyvin 

termi palvelukonsepti. Palvelukonseptilla voidaan tarkoittaa useaa eri asiaa, kuten 

esimerkiksi personoitua palvelua, palvelutuotetta tai palvelutarjoomaa. Kaikilla näillä on 

omat ominaispiirteensä mutta yhteisenä tekijänä näille on, että melkein kaikista tuotteista 

voidaan tehdä palveluliiketoimintaa, jos se vastaa asiakkaan tiettyyn tarpeeseen. (Grönroos, 

2009) Palveluliiketoiminnan moottorina toimii tuote, jolla tarkoitetaan konkreettista 

myytävää hyödykettä. (Goedkoop, 1999) mukaan tuote on niin konkreettinen asia, että sen 

voi pudottaa varpaiden päälle ja se täyttää samalla asiakkaan tarpeen. (Grönroos, 2010) taas 

määrittelee tuotteen fyysiseksi esineeksi, jota voidaan säilyttää ja jonka tuotanto ja jakelu 

ovat erillään tuotteen kulutuksesta.  

 

Toisin kuin tuotteet, palvelut ovat aineettomia prosesseja, joita ei voi säilyttää tai pudottaa 

varpaiden päälle. Palveluilla tarkoitetaan vuorovaikutteista toimintaa, jonka avulla tuotetaan 

toisille taloudellista arvoa. Usein taustalla on liiketoiminta ja arvontuotanto tapahtuu tällöin 

vuorovaikutuksen kautta asiakkaan kanssa, jolloin asiakas voi osallistua osallistua 

esimerkiksi palvelun tuotantoon. (Goedkoop, 1999)  

 

Palvelutuote on palvelutarjooman ydin ja palvelua tuottavan yrityksen näkökulmasta sen 

voidaan ajatella olevan panostus asiakkaan suuntaan. Asiakkaan näkökulmasta taas 

palvelutuote on syy palveluiden käyttämiseen. Palvelutuotteella voidaan tarkoittaa 
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esimerkiksi majoitusta yön yli tai liiketilan siivousta.  (Storey & Easingwood, 1998) 

Määritteleekin palvelutuotteen enemmän tai vähemmän aineettomaksi vuorovaikutukseksi 

asiakkaan ja palvelutyöntekijöiden välillä, jossa käytetään toimittajan hyödykkeitä tai 

järjestelmää asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. Alla olevassa kuvassa on kuvattuna 

palvelutuotteen muodostuminen Li et al. (2012) mukaan (kuva 5.) 

  

 

 

Kuva 5. Fyysinen tuote ja integroitu palvelutuote. (Mukaillen: Li et. al. (2012) 

 

Li et al. (2012) mukaan integroitu palvelutuote koostuu konkreettisesta fyysisestä tuotteesta 

ja aineettomasta palvelusta ja näiden kahden elementin yhteisvaikutuksesta. Heidän 

mukaansa aineeton palvelu voidaan jakaa toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin osiin. 

Toiminnallisella osalla on suora vaikutus fyysisen tuotteen toimintaan ja rakenteeseen sekä 

lisäksi se tarvitsee toimiakseen konkreettisen osan tuotteesta toimiakseen. Ei-toiminnalliset 

osat ovat taas itsenäisiä toimintoja ja eivät tarvitse toimiakseen konkreettista tuotteen osaa 

ympärilleen. Toiminnallinen palvelu voi olla esimerkiksi huoltopalveluita tai etäohjausta, 

jolloin palvelun toteutus on riippuvainen konkreettisesta huoltokohteesta. Konsultointi ja 

kuljetuspalvelut ovat taas ei-toiminnallisia palvelun osia, sillä niillä ei ole suoraa vaikutusta 

palvelutuotteen toimintaan. 

 

(Li et al., 2012) toteavat, että asiakkaiden kasvavat vaatimukset ja markkinoilla olevat yhä 

personoidummat tuotteet ja palvelut ovat vaikuttaneet yritysten kilpailukykyyn kustannusten 

näkökulmasta, sillä selviytyäkseen markkinoilla yritysten täytyy pystyä tarjoamaan 

räätälöityjä asiakasratkaisuja. Räätälöidyt palvelutuoteratkaisut nostavat kustannuksia 

useilla liiketoiminnan osa-alueella, kuten johdossa, suunnittelussa, valmistuksessa ja 

toimitusketjussa. Tuotteiden modularisointi on yksi työkalu näiden kustannusten 
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Fyysinen tuote 

Fyysinen  
tuote 

Aineeton 
palvelu 

Toiminnallinen osa 
Ei-toiminnallinen osa 
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vähentämiseen, sillä moduuleista koostuva tuoterakenne mahdollistaa 

kustannustehokkaamman liiketoiminnan. Tuotteiden modulointi on erittäin olennainen osa 

tuotteistamista mutta se tullaan rajaamaan diplomityön ulkopuolelle fokuksen 

säilyttämiseksi uuden tuotteen kehitysprosessissa. 

 

3.2 Palvelurakenteen muodostaminen 

 
Uuden palvelun kehittämisellä tarkoitetaan rationaalista toimintaa, jolla kehitetään 

palvelutuotetta toimittajalle tai suoraan asiakkaalle. Yleisesti tarkasteltuna palveluyrityksillä 

ei ole olemassa kaavamaista prosessia palveluiden kehittämiselle verrattuna esimerkiksi 

valmistavan teollisuuden tuotekehitystoimintaan. (Boughnim, Yannou 2005, s.6) 

Edvardsson et al. (1996) Mukaan palvelurakennetta muodostettaessa huomioon tulee ottaa 

kolme asiaa, jotka ovat palvelukonsepti, palvelusysteemi ja palveluprosessi. Alla olevassa 

kuvassa (kuva. 6) on kuvattuna palvelurakenteen muodostumisen prosessi. 

 
Kuva 6. Palvelurakenteen muodostumisen prosessi (Mukaillen: Edvardsson et al. 1996) 

 

Palvelurakenteen muodostamisen ensimmäinen vaihe on palvelukonseptin kehittäminen. 

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään asiakkaalle tarjottavan tarjooman sisältö peilattuna 

asiakkaan tarpeisiin. Diplomityön keskiössä oleva asiakasymmärrys muodostuu tarjottavasta 

sisällöstä ja asiakkaiden tarpeista, jotka ovat prosessin ensimmäisen vaiheen sisältö. 

Voidaankin todeta, että asiakasymmärryksen rooli on avainasemassa heti palvelurakenteen 

kehittämisen aloitusvaiheesta asti. (Edvardsson et al. 1996) Toisessa vaiheessa 

arviointiprosessin läpi päässeiden ideoiden soveltuvuutta peilataan yrityksen strategiaan ja 
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kulttuuriin asiakasymmärryksen teorian mukaisesti. Kolmannessa vaiheessa palvelu 

implementoidaan palvelusysteemiin sisäisten ja ulkoisten markkinointiprosessien avulla. 

 

(Boughinim ja Yannou 2005, s.6) mukaan palvelurakenteen rakentamiseen tarvitaan 

useampi tiimi, joilla kaikilla on omat erikoisosaamisalueet. Konkreettisesti tällä tarkoitetaan 

sitä, että tiimeissä on oltava henkilöitä palvelurakenteen jokaiselta osa-alueelta, kuten 

esimerkiksi myynnistä, markkinoinnista ja tuotekehityksestä. 

 

Shostack (1984; 1987) on yksi merkittävistä palveluliiketoiminnan tutkijoista ja hänen 

mukaan palveluita määrittäessä yrityksen sisällä on yleistä, että palvelut on kuvattu heikosti 

ja epäselvästi. Tähän on syynä se, että markkinoijat eivät ole aina parhaita henkilöitä 

suunnittelemaan mainoskampanjoita tai johtamaan palveluita. Tähän ongelmaan on 

olemassa kuitenkin erilaisia työkaluja ja menetelmiä. Jotta palvelukokonaisuus voidaan 

hahmottaa riittävän hyvin, tarvitaan järjestelmä, joka dokumentoi palvelun rakenteen 

karttamaisesti. Käytettävässä järjestelmässä tuleekin näkyä kaikki prosessit ja tarvittavat 

toiminnot riittävän selkeästi ja ne tulee olla kuvattuna objektiivisesti. (Shostack 1984, s. 135) 

 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella palvelurakenteen kasaamiseen on olemassa useita 

menetelmiä. Yleisimpiä hakutuloksia kirjallisuudesta olivat service blueprint, 

prosessikaavio, vuokaavio, palvelumuotoilu ja BPMN (business process modeling notation). 

Tutkimustiimin ja diplomityöntekijän oman arvioinnin perusteella Service blueprint-

menetelmä oli edellä mainituista menetelmistä kaikista selkein käyttää ja se oli riittävän 

monipuolinen alustavan palvelurakenteen muodostamiseen. Muissa menetelmissä 

heikkoutena oli liiallinen monimutkaisuus ja lähestymistapojen teknisyys 

käyttötarkoitukseen nähden. 

 

3.3 Service blueprintin rakennne 

 
Service blueprint määritellään kuvana tai karttana, jolla kuvataan palvelujärjestelmä siten, 

että sen kehittämiseen osallistuvat eri ihmiset ymmärtävät kokonaisuuden riippumatta 

heidän roolistaan yrityksessä. Konkreettisesti Service blueprintillä kuvataan palvelun 

toimitusprosessia, asiakkaiden rooleja, palvelutyöntekijöiden rooleja ja näkyviä 
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palvelukomponenttien osia. Sillä tullaan vastaamaan kysymyksiin: kuka tekee mitä ja 

kenelle, kuinka usein ja missä olosuhteissa. (Boughnim & Yannou 2005, s. 8)  

 

Menetelmän avulla palveluprosessi kuvataan kaksiulotteisena kuvana, joka jakaa palveluun 

vaikuttavat tekijät ylhäältä alaspäin kuvattuna viiteen osa-alueeseen: fyysiset tekijät, 

asiakkaan toiminnot, yhteyshenkilön asiakkaalle näkyvät toiminnot, yhteyshenkilön 

asiakkaalle näkymättömät toiminnot sekä palvelun tukiprosessit. (Boughnim & Yannou 

2005, s. 8) Edellä kuvatut viisi osa-aluetta jaetaan kolmeen osaan rajapintojen avulla. Nämä 

rajapinnat ovat vuorovaikutuksen linja, näkyvyyden linja ja sisäisen vuorovaikutuksen linja. 

Vuorovaikutuksen linjalla erotetaan asiakkaan toiminnot ja toimittajan toiminnot toisistaan. 

Ylimpänä olevan rajapinnan yläpuolella on toimintoja, valintoja ja tarpeita, jotka suoritetaan 

asiakkaan toimesta. Näkyvyyden linjalla erotetaan asiakkaalle näkyvät ja asiakkaalle 

näkymättömät toiminnot toisistaan. Tämän rajapinnan yläpuolella on asiakkaan kanssa 

kentällä tapahtuva toiminta, joka kuvataan blueprint-menetelmässä termillä front-office. 

Blueprint-kartassa alimpana rajapintana on sisäisen vuorovaikutuksen linja, joka erottaa 

asiakkaalle näkymättömän backstage-toiminnan sekä yrityksen työntekijöiden toiminnan 

tukiprosesseista. Tukiprosesseilla tarkoitetaan toimintoja, jotka eivät ovat välttämättömiä 

palvelelun toimittamisen näkökulmasta mutta niillä on parantava vaikutus palvelun 

toteutukseen. (Boughnim & Yannou 2005, s. 8) Edellä kuvattu service blueprintin rakenne 

on kuvattuna alla olevassa kuvassa (Kuva 7.), josta näkyy blueprintin osa-alueet: fyysiset 

tekijät, rajapinnat sekä palvelurakenteen elementit.   
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Kuva 7. Service blueprintin rakenne (Mukaillen: Fitzsimmons & Fitzsimmons 2011, s. 76; 

Boughnim & Yannou 2005, s.8) 

 

Kuvassa olevasta blueprintin esimerkkimallipohjasta voidaan tunnistaa myös palveluiden 

mahdolliset virhekohdat, jotka on kuvattu V-symbolilla. Kirjallisuustutkimuksen mukaan 

blueprint-menetelmää on ehdotettu täydennettäväksi kahdella uudella rajapinnalla, jotka 

ovat implementoinnin linja ja tilauspisteen linja. Implementoinnin linjalla erotetaan 

palveluiden johtamisen toiminta-alue ja tukitoiminnot toistaan. Johdon toiminta-alueeseen 

kuuluvat muun muassa suunnittelu, johtaminen ja seuranta. Tilauspisteen linja taas sijaitsee 

ylimmän rajapinnan alapuolella, ja erottaa asiakkaaseen liittyvät tukiprosessit ja asiakkaasta 

riippumattomat tukiprosessit. (Boughnim & Yannou 2005, s. 8) Tässä diplomityössä tullaan 

käyttämään perinteistä kolmeen kenttään perustuvaa service blueprintin rakennetta, sillä 

tarkoituksena on johtaa ensimmäinen versio kaupallistamisen valmisteluhankeen aikaisesta 

palvelurakenteesta, jota on mahdollista esitellä potentiaalisille asiakkaille. 

 

3.4 Service blueprintin käyttäminen palvelutarjooman kehittämisessä 

 
Viitekehys ei yleensä itsessään riitä palveluprosessin onnistuneeseen muodostamiseen vaan 

siihen tarvitaan myös avuksi kehittämisprosessi ja käyttöohjeet. Blueprint-menetelmän 

kehittäjän Shockstacin (1984, 1987) mukaan palveluprosessin muodostamiseen käytetään 

nelivaiheista menetelmää, jonka avulla palvelutarjooma saadaan muodostettua 
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systemaattisesti. Ensimmäiseksi tulee tunnistaa palvelun tuottamiseen tarvittavat prosessit ja 

esittää ne kaaviomaisessa muodossa. Palvelun kuvauksen tarkkuus riippuu siitä kuinka 

monimutkainen ja minkä tyyppinen palvelu on kyseessä. Seuraavaksi tulee tunnistaa 

palvelun tuottamisen mahdolliset virhekohdat, joilla tarkoitetaan palveluprosssin osia, 

jolloin jokin voi mennä vikaan. Kolmannessa vaiheessa tulee arvioida prosesseihin 

sitoutunutta aikaa, koska sillä saadaan hyvin kuvattua palvelun tehokkuutta. Neljännessä 

vaiheessa analysoidaan tuotettavan palvelun kannattavuutta saatujen asiakasprojektien 

näkökulmasta tietyn ajanjakson aikana. 

 

(Zeithaml & Bitner 2000, s. 239) esittävät blueprintin rakentamiseen kuusivaiheisen 

menetelmän, joka on kuvattuna alla olevassa kuvassa (kuva.8) oikeassa laidassa.  

 
Kuva 8. Service blueprintin kehittämisprosessi (Shostack 1984) ja (Zeithaml & Bitner 2000)  

 

Molemmat menetelmät ovat luonteeltaan melko samanlaisia mutta Zeithaml ja Bittner 

keskittyvät kehittämisprosessiin hieman yksityiskohtaisemmin. Diplomityössä 

palvelurankenteen muodostamiseen tullaan käyttämään Shostackin (1984) ja Zeithalm & 

Bittner (2000) menetelmistä johdettua diplomityötekijän kehittämää mallia. Kehitetty uusi 
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menetelmä soveltuu hyvin esimerkiksi kaupallistamisen valmisteluhankkeen aikaiseen 

palvelurakenteen määrittelyyn, sillä se siihen on otettu vain ne elementit mukaan Bittnerin 

ja Shostackin malleista, joiden on arvioitu olevan merkityksellisiä liiketoiminnan 

suunnitteluvaiheessa. Vaiheet ovat kuvattuna alla: 

 

1. Tunnista palvelun tuotteistamiseen tarvittavat prosessit ja kuvaa ne asiakkaan ja 

toimittajan näkökulmasta 

2. Tunnista palvelun tuottamisen virhekohdat 

3. Varmista asiakkaan pysyminen palvelun keskiössä 

 

Ensimmäinen tehtävä toimenpide on palveluiden tuottamiseen tarvittavien prosessien 

tunnistaminen. Tämä on olennaista, sillä perustettavan yrityksen kassavirta tulee syntymään 

tuotteista ja palveluista. Palvelut tulee pystyä kuvaamaan niin toimittajan kuin asiakkaan 

näkökulmasta, sillä tämän avulla saadaan kehitettyä entistä asiakaslähtöisempiä ratkaisuja. 

(Ylikoski 2001, s. 34 – 35, 38.) Toisena vaiheena oleva mahdollisten virhekohtien 

tunnistaminen on olennaista jo liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa, sillä yrityksen pitää aina 

tietää palvelun tuottamisen riskit ja niiden olemassa olon syyt. Kolmannessa eli viimeisessä 

vaiheessa varmistetaan asiakkaan pysyminen palvelun keskiössä. Kärkkäinen et al. (1995) 

mukaan yritys on kuin laiva ilman kompassia merellä, jos ei tiedä asiakkaan tarpeita 

esimerkiksi tuotekehitykseen liittyen.  

 

Kehitetty malli ei ota kantaa tuotetun palvelun liiketoiminnalliseen kannattavuuteen, sillä 

aihepiiri on rajattu diplomityön ulkopuolelle. Tarkastelun voidaan suorittaa esimerkiksi 

liiketoimintaskenaarioiden avulla, joilla on mahdollista arvioida tuotetun palvelun 

kannattavuutta. 

 

3.5 Service blueprintin heikkoudet 

 
Palvelutarjooman kehittämiseen on olemassa erilasia työkaluja, joista osa lueteltiin 

kappaleessa 3.2. Kaikilla näillä menetelmillä on omat puutteensa ja heikkoutensa. Boughnim 

& Yannou (2005, s. 8) ja Fliess & Kleinaltenkamp (2004, s. 396-397) nostavat 

artikkeleissaan esille service blueprintin puutteita. Näitä ovat esimerkiksi implementoinnin 

linjan ja tilauspisteen linjan puuttuminen. Näiden ylimääräisen kahden linjan kehityksen 
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syynä on se, että perinteisessä blueprint-menetelmässä ei eroteta asiakkaista riippuvia ja 

asiakkaista riippumattomia prosesseja toisistaan. Uusittu malli keskittyykin enemmän 

palvelutuotannon rakenteeseen ja siitä käy paremmin ilmi tuotettavien palveluiden 

arvoketju.  

 

Blueprint-menetelmän suunnitteluvaiheessa on myös mahdollista lähteä heti väärälle 

polulle, jos kehittämisprosessin tiimiä ei kasata riittävän huolellisesti. Johtajien rooli on 

avainasemassa kannustaa kehitystiimi parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, sillä jos 

kaikkia vaiheita ei suoriteta huolellisesti, tällöin tuotettu blueprint ei eroa nivaskasta 

powerpoint-kalvoja. (Kaitovaara & Hyötyläinen 2002) Olennaista on, että kaikki vaiheet 

suoritetaan huolellisesti ja kehitysprosessia koordinoi kokenut henkilö henkilö, joka on 

vastuussa idean tuottamisvaiheesta kaupalliseen valmiuteen asti. (Junarsin, 2010) 
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4 TEORIAYHTEENVETO 

 
Diplomityön ensimmäisessä osassa tarkasteltiin asiakasymmärrystä useasta eri 

näkökulmasta. Ensimmäisessä teoriakappaleessa tutkittiin asiakasymmärryksen lähteitä ja 

syntymismekanismia. Asiakasymmärryksen tutkimuksessa pinnalle nousseita asioita olivat 

asiakasrajapintatutkimuksen systemaattisuus sekä kriittinen lähestymistapa. Kriittisellä 

lähestymistavalla tarkoitetaan sitä, että on olennaista löytää tiedon keruun näkökulmasta 

juuri ne oikeat henkilöt ja ihmistyypit tuomaan tietoa uuden tuotteen kehitysprosessiin. 

Tutkimusta tehdessä aikaa on yleensä käytettävissä vain rajallisesti ja kaikkia halukkaita ei 

ole mahdollista ottaa mukaan, joten on olennaista tietää missä käyttökelpoinen ja relevantti 

tieto mahdollisesti sijaitsee.  

 

Diplomityön toisessa teoriaosassa tutkittiin, kuinka muodostettua asiakasymmärrystä 

voidaan hyödyntää uuden tuotteen kehitysprosessissa. Alustavan palvelutarjooman 

muodostaminen nousi yhdeksi tärkeimmistä toimenpiteistä uuden tuotteen kehitysprosessin 

onnistumisen kannalta. Palvelurakenteen muodostaminen on monivaiheinen prosessi ja 

tutkimuksen edetessä huomattiin, että asiakasymmärrys linkittyi palvelurakenteen 

muodostamisen jokaiseen vaiheeseen. Kirjallisuustutkimuksen perusteella on yleistä, että 

yritykset eivät osaa kuvata omia palveluitaan selvästi ja yksiselitteisesti. Teoriatutkimus 

antaakin viitteitä, että palvelurakenteen muodostaminen jo uuden tuotteen kehitysvaiheessa 

on avainasemassa toimivassa palveluliiketoiminnassa. 
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Alla olevassa kuvassa (kuva. 9.) on kuvattuna asiakasymmärryksen ja palveluliiketoiminnan 

yhteyttä uuden tuotteen kehitysprosessissa. 

 

 
Kuva 9.  Asiakasymmärrys ja uuden tuotteen kehitysprosessi 

 

Diplomityön tarkoitus on lisätä ymmärrystä, kuinka asiakasymmärrystä voidaan hyödyntää 

uuden tuotteen kehitysprosessissa. Vasemmassa laidassa on kuvattuna asiakasymmärryksen 

muodostuminen vaihe vaiheelta. Oikeassa laidassa on kuvattuna uuden tuotteen 

kehitysprosessi ja sen vaiheet. Tutkimusongelmana on, kuinka nämä kaksi elementtiä 

yhdistetään käytännössä siten, että tietoa saadaan vietyä vasemmalta oikealle 

mahdollisimman tehokkaasti ja järkevästi. Seuraavasta kappaleesta eteenpäin alkaa 

diplomityön empiriaosuus, jossa tullaan käytännössä toteuttamaan edellä kuvattu prosessi 

käyttäen erilaisia kenttätyöskentelymenetelmiä sekä hyödyntäen palveluliiketoiminnan 

kehitystyökaluja. Tavoitteena on kuvata asiakasrajapinta-tiedonkeruun ja uuden tuotteen 

kehitysprosessin välistä yhteyttä tutkimuslaitosympäristössä ja arvioida siitä saadun tiedon 

sovellettavuutta liike-elämässä. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA METODOLOGIA 

 
Diplomityö toteutettiin toimintatutkimuksena työsuhteessa Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston kanssa. Diplomityön aihe, asiakasymmärryksen hyödyntäminen uuden tuotteen 

kehitysprosessissa, liittyi Lappeenrannan teknillisen yliopiston innovaation 

kaupallistamisen valmisteluhankkeeseen. Hanke oli Tekesin rahoittama ja siinä tutkittiin 

uuden kehitettävän teknologian näkökulmasta markkinoita ja kaupallistamisen 

mahdollisuuksia. Markkinatutkimuksen lisäksi hankkeessa tehtyä prototyypin kehitystyötä 

ohjasi potentiaalisilta asiakkailta kerätty asiakastieto. Asiakkaiden mukaan ottaminen 

innovaatioprosessiin ohjausryhmätyöskentelyn kautta oli myös rahoittajan vaatimus ja 

edellytys, jotta hankkeeseen saatiin kosketuspinta tutkimuslaitoksen ulkopuolelle. 

Ohjausryhmä koostui valmistavan teollisuuden edustajista, rahoitusalan asiantuntijoista sekä 

yliopiston tutkimushenkilökunnasta. Ohjausryhmän tapaamisia pidettiin säännöllisesti 

kaksivuotisen hankkeen aikana ja työskentelyä kokouksissa ohjasi ohjausryhmän 

puheenjohtaja. Hankeen etenemistä ja tulostavoitteiden saavuttamista seurattiin aktiivisesti 

rahoittajan puolelta ja jos tulostavoitteita ei saavutettu, rahoituksen katkeaminen oli 

mahdollista. Hankkeen työskentelymenetelmät olivat monipuolisia ja niihin kuului desktop-

työskentelyä, asiakasrajapinta- ja kansainvälisiä messuvierailuja. Lisäksi hankkeessa 

hyödynnettiin loppuasiakkaisiin liittyviä sidosryhmiä, joilta saatiin monipuolisia 

näkemyksiä kehityssuunnan tueksi. 

 

Diplomityön tarkoitus on luoda ymmärrystä, kuinka asiakasymmärrys muodostetaan 

innovaatioprosessin alkuvaiheessa ja kuinka tämä tieto saadaan vietyä uuden tuotteen 

kehitysprosessiin kaupallisen kehitystoiminnan tueksi. Tutkimuksen empiriaosan 

ensimmäinen osuus, asiakasymmärryksen muodostaminen, toteutettiin tietoprosessien 

näkökulmasta. Tietoprosesseilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa uuden tiedon syntymistä 

ihmisvuorovaikutuksen välillä erityisesti tutkimuslaitosympäristön ja liike-elämän välillä. 

Teoriaosuuden mukaisesti innovaatioprosessiin tarvittava tieto on aina sitoutunut ihmisiin ja 

tiedonkeruuta tehdessä haasteena ja avainasemassa oli löytää ne oikeat asiakkaat ja 

sidosryhmät, joilta saadaan uuden tuotteen kehityksen kannalta hyödyllistä tietoa. Liike-

elämän puolelta löydettiin useita asiantuntevia kumppaneita. Haastatteluita ja arviointeja 

tehdessä täytyi ottaa huomioon esimerkiksi haastateltavan asema yrityksessä ja hänen 

kulttuuritaustansa. Vaikka edellä mainitut asiat saatiin selvitettyä, silti ei voitu koskaan olla 
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varmoja haastateltavan henkilön henkilökohtaisista intresseistä ja niiden vaikutuksesta 

haastattelutuloksiin. Kokonaisuudessaan ja yleisesti tarkasteltuna toteutettu 

toimintatutkimus oli erittäin mielenkiintoinen toteuttaa valmistavan teollisuuden kanssa 

yhteistyössä. Haastatteluita ja kenttätutkimusta tehdessä havaittavissa oli monelle 

perinteiselle alalle ominaista muutosvastarintaa uusia teknologioita kohtaan. Tämä ilmiö oli 

tunnistettu olemassa olevaksi valmistavan konepajateollisuuden puolella jo ennen hankeen 

aloittamista ja tämä oli myös yksi syistä, miksi rahoittaja näki hankkeen arvokkaaksi 

maamme kilpailukyvyn kehityksen kannalta. 

 

5.1 Toimintatutkimusprosessi 

 
Tapaustutkimukset ovat tulleet yhä suositummiksi laadullisen tutkimuksen piirissä. (Stake 

2000) Tapaustutkimukset soveltuvat hyvin liiketoiminnan tutkimukseen ja Erikssonin & 

Kovalaisen (2008) mukaan tapaustutkimuksen avulla voidaan käsitellä yksityiskohtaisesti 

vaikeasti käsitettäviä liiketoimintaan liittyviä asioita. Tässä diplomityössä 

tapaustutkimuksen metodologisena lähestymistapana tullaan käyttämään 

toimintatutkimusprosessia. Davison et al. (2004 s. 72-73) kuvaa toimintatutkimusprosessin 

seitsemään eri vaiheeseen, joka on esitettynä alla olevassa kuvassa (kuva 10.) 

 

 
Kuva 10. Toimintatutkimusprosessi. (Mukaillen: Davison et al. 2004 s. 72-73) 

 

Ensimmäisenä tehdään nykytilaselvitys tutkimuskohteesta teoreettisen viitekehyksen avulla, 

jolloin saadaan selville mahdolliset ongelmakohteet ja haasteet. Prosessi etenee siten, että 
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tämän jälkeen suunnitellaan toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi ja lopuksi kyseinen 

ratkaisu toteutetaan käytännössä. Tämän jälkeen arvioidaan saatujen tulosten merkitystä ja 

tavoitteiden täyttymistä. Tulosten arvioinnin jälkeen on pohdinta ja oppimisvaihe, jonka 

jälkeen toimintatutkimusprosessi päättyy. (Davison et al. 2004 s. 72-73) 

 

Toimintatutkimusprosessi linkittyy diplomityöhön siten, että seuraavassa kappaleessa on 

kuvattuna tutkimuskohteen nykytila ja ongelmakohteet, jonka jälkeen varsinainen 

tutkimusprosessi alkaa edellä kuvatun mukaisesti. Kappaleesta 5.4 alkaen suunnitellaan 

toimenpiteitä tutkimusongelman ratkaisemiseksi ja kappaleessa 6 esitetään ratkaisu 

kuvattuun tutkimusongelmaan. Diplomityön seitsemännessä kappaleessa arvioidaan ja 

pohditaan saatuja tutkimustuloksia useammasta eri näkökulmasta.  

 

5.2 Tutkimuksen aloitus, taustat ja lähtötilanne 

 
Tutkimuksen päällimmäisenä lähtökohtana oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

osaaminen lastuavan työstön tekniikoissa, ohjelmistokehityksessä ja signaalikäsittelyssä 

sekä Vmax tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa-hanke, jonka aikana diplomityö 

toteutettiin. Vmax-hankkeen taustalla on kaksi aikaisempaa tutkimushanketta: 

Viimeistelysorvauksen analysointi- ja säätöjärjestelmä FeedChip2 (SISU 2010 1.8.2008–

31.4.2010) ja Rouhintasorvauksen reaaliaikainen analysointi- ja säätöjärjestelmä FeedChip1 

(SISU 2010 1.1.2006–30.4.2009).  

 

Viimeisimmässä hankkeessa, jonka aikana diplomityö toteutettiin, lähtökohtana oli kehittää 

käyttäjäystävällinen, mihin tahansa metallintyöstökoneeseen asennettavissa oleva 

käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjä saa sorvausprosessin antureilta tulevan signaalitiedon 

merkityksen helposti ymmärrettävään muotoon. Käyttäjä voi seurata sorvausprosessin 

aikana käyttöliittymällä lastuamisen sujuvuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia, lastun 

murtumista, värähtelyjä, terän kulumista, terien kestoaikaa ja tehdä myös järjestelmän 

ehdottamia korjausmuutoksia sorvausprosessiin. Alla olevassa kuvassa (kuva 11.) on 

kuvattuna kehitetyn metallisorvauksen optimointijärjestelmän toimintaperiaate. 
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Kuva 11. Metallisorvauksen automaattisen optimointijärjestelmän toimintaperiaate 

 

Vmax-kaupallistamisen valmisteluhanketta aloittaessa tutkimusryhmän ongelmana oli 

markkinatiedon puute, jonka avulla liiketoiminnallisia mahdollisuuksia pystytään 

arvioimaan. Tutkimusryhmällä ei ollut varmistettua käsitystä potentiaalisista asiakkaista, 

kehitetyn teknologian kilpailukyvystä sekä teknologian vastaanottokyvystä valmistavassa 

teollisuudessa. Edellä mainitut uuden tuotteen kehitysprosessin osa-alueet olivat myös 

rahoittajan arviointikriteerejä, joilla arvioitiin tutkimushankeen onnistumista. Hankkeen 

tavoitteena oli saada laaja ymmärrys markkinoista ja kaupallistumismahdollisuuksista, 

johon diplomityön keskiössä oleva asiakasymmärrys liittyy olennaisesti. 

 

5.3 Tutkimusprosessin kuvaus 
 
Tutkimusprosessi rakentui erilaisista tiedonkeruumenetelmistä, joiden toteuttaminen oli 

diplomityöntekijän vastuulla. Tutkimuksessa käytettyjä tiedonkeruumenetelmiä olivat 

kansainväliset messut, sähköinen kyselytutkimus, teemahaastattelut, workshopit sekä 

konepajavierailut. Useiden tiedonkeruumenetelmien avulla oli tavoitteena saada kattava 

kokonaiskuva valmistavan teollisuuden, erityisesti konepajasektorin nykytilasta. 

Tiedonkeruun taustalla olleet teemat jakautuivat alla olevan kuvan (kuva.12) mukaisesti 

neljään osa-alueeseen, jotka olivat tuotanto-ongelmat, maksuhalukkuus, nykytila 

ongelmanratkaisussa sekä jo käytössä olevat tietoa tuottavat järjestelmät. 
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Kuva 12. Tutkijan roolin ja tiedonkeruumenetelmien kuvaus 

 

Tutkimuksen tiedon lähteet sijaitsivat valmistavan teollisuuden toimijoissa ja tarvittava tieto 

oli vaihtelevasti sitoutuneena eri yrityksien henkilöstöön. Tavoitteena oli kerätä 

mahdollisimman paljon metallisorvaukseen liittyvää tietoa konepajoista, 

kunnossapitotoimijoista, teräpalavalmistajista, työstökonevalmistajista, kilpailevista 

järjestelmistä sekä teräksen valmistajilta. Tietoa saatiin kerättyä laajasti erityyppisiltä 

toimijoilta ja henkilöiltä. Kokonaisuudessaan tiedonkeruuprosessi oli onnistunut, jonka 

osoitti loppuun asti viety uuden tuotteen kaupallistamisen valmisteluhanke. 

 

Tutkimuksen empiriaosalla on tavoitteena vastata tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisenä 

tavoitteena empiriaosassa on kertoa lukijalle, että asiakasrajapinnassa oleva tieto on 

sirpaloitunut toimijakenttään ja kerätty tieto ei ole välttämättä hyödynnettävissä uuden 

tuotteen kehitysprosessissa. Toisena tavoitteena on osoittaa, että tiedonkeruun näkökulmasta 

on olennaista tuntea haastateltavan taustat ja asema yrityksessä. Tästä tutkimusasetelmasta 

saadaan myös tietoa, että minkä tyyppisten henkilöiden jakama tieto oli hyödyllisintä 

diplomityön aikana käynnissä olleen uuden tuotteen kehityshankkeen kannalta. Kolmantena 

tavoitteena on luoda ymmärrystä case-esimerkin avulla, kuinka asiakasymmärrys 

muodostetaan asiakastiedon lähteistä sekä kuinka sitä voidaan hyödyntää 

palveluliiketoiminnan alustavan tarjooman luomisessa. Alla olevassa kuvassa (kuva.13) on 
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kuvattuna tutkimusprosessin eteneminen kokonaisuudessaan tutkimuskysymysten 

esittelystä pohdinta- ja oppimisvaiheeseen.  

 

 
Kuva 13. Tutkimusprosessin etenemisen kuvaus 

 

5.4 Tutkimustulosten arviointi 

 
Toimintatutkimukseen liittyy olennaisesti tulosten arviointivaihe, joka on toteutettu 

johtopäätökset kappaleessa 7. luvussa. Arviointivaiheessa tullaan kokoamaan yhteen 

diplomityöstä saadut tulokset ja niitä arvioidaan useammasta eri näkökulmasta. Arviointi 

tullaan toteuttamaan arvioimalla teoreettisen viitekehyksen suhdetta empiriaosuuteen 

käytännön ja tieteen näkökulmasta. Käytännön näkökulmilla otetaan kantaa teoreettisen 

viitekehyksen hyödyntämismahdollisuuksiin kenttätutkimustyössä ja liike-elämässä. 

Tieteen näkökulmasta tarkastelu perustuu saatujen tutkimustulosten luotettavuuteen ja 

pätevyyteen. 

 

Käytännön näkökulmien esiin ottamisella tarkoitetaan vapaamuotoista arviointia, joka 

perustuu tutkimustiimin tietolähteiden tarpeisiin. Tietolähteet tässä case-esimerkissä olivat 

vahvasti sidoksissa markkinatietoon. Vapaamuotoisen arvioinnin lisäksi luotettavuuden ja 

pätevyyden tulkintaan käytettiin reliabiliteetin ja validiteetin arviointia. Tutkimustulosten 

reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten luotettavuutta ja toistettavuutta. 

Tutkimustuloksen voidaan todeta olevan reliaabeli eli luotettava, kun tutkimuksesta saadaan 

sama tulos useamman tutkijan toimesta samalla menetelmällä. Tutkimustuloksen voidaan 

todeta olevan myös reliaabeli silloin, kun tutkimuskohdetta tutkitaan useampaan kertaan 
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samoilla menetelmillä ja päädytään samaan lopputulokseen. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 231; 

Metsämuuronen 2005, s. 64-65) 

 

Tässä tutkimuksessa reliabiliteetin arviointi tulee kohdistumaan asiakasymmärryksen 

muodostamisprosessiin asiakastiedon lähteistä. Konkreettisesti reliabiliteetin tutkimuksella 

haetaan vastaus siihen, että onko asiakasymmärryksen muodostamisen prosessi riippuvainen 

kehitettävän uuden tuotteen tyypistä. Empiriaosuudessa on tarkastelussa vain yksi case-

esimerkki, mikä luo haasteita reliabiliteetin tarkasteluun. Teoreettisessa viitekehyksessä on 

kuitenkin otettu esille useita näkökulmia asiakasymmärryksen muodostamisesta todellisessa 

liiketoimintaympäristössä, jonka avulla reliabiliteetin tarkastelu voidaan suorittaa riittävällä 

laajuudella.  

 

Tutkimuksen validiteetilla kuvataan tutkimuksen pätevyyttä, jonka voidaan ajatella olevan 

tutkimusta, että saatiinko käytetyllä tutkimusmenetelmällä tavoitteeksi asetettuja tuloksia. 

Validiteettia on mahdollista jo arvioida ennen tutkimusvaihetta, jolloin se kertoo, ollaanko 

tutkimassa sitä mitä on tarkoitus tutkia. Validiteetti onkin yksi työkalu, jonka avulla voidaan 

todeta käytettyjen mittareiden soveltuvuutta tutkimusasetelmaan nähden. (Hirsjärvi et al. 

2009, s. 231; Metsämuuronen 2005, s. 57, 65) Tässä tutkimuksessa validiteetin tarkastelu 

tulee painottumaan valittujen tutkimusmenetelmien arviointiin tutkimuksen onnistumisen 

näkökulmasta. Konkreettisesti tulosten arviointi-kappaleessa tullaan vastaamaan, että 

soveltuuko asiakasrajapintaan kohdistettu sähköinen kyselytutkimus ja teemahaastattelut 

tiedonkeruumenetelmiksi silloin, kun on tarkoitus tutkia asiakasymmärryksen 

syntymismekanismia uuden tuotteen kehitysprosessissa. 

 

5.5 Empiirinen tutkimusaineisto: suomalaiset konepajateollisuuden toimijat 

 
Tutkimukseen osallistuneiden teollisuuden edustajien valinnat ja konepaja-kyselytutkimus 

tehtiin hyödyntämällä Emdenin, Calantonen ja Drogen (2006) kehittämää partnerin 

valintamallia. Ennen varsinaista tiedonkeruuvaihetta tutkimustiimi oli kasannut laajan 

rekisterin potentiaalisista tietolähteistä, jotka kuuluivat sidosryhmätarkastelussa 

potentiaalisiin tietolähteisiin kaupallistettavan sorvauksen optimointijärjestelmän 

näkökulmasta. Tutkimusprosessi aloitettiin sähköisellä kyselytutkimuksella, joka lähetettiin 

274 suomalaiselle konepajalle sähköpostitse. Vastaajilla oli vastaamisaikaa yksi kuukausi ja 
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tänä aikana tutkimustiimi oli lisäksi puhelimitse yhteydessä vastaajiin, sillä tämän uskottiin 

nostavan vastaamisprosenttia. Vastausajan umpeuduttua lista konepajoista jaettiin kahteen 

osaan, jotka olivat kyselyyn vastanneet ja ei-vastanneet. Lisäksi tämän vaiheen jälkeen 

kyselyyn osallistuneet teollisuuden edustajat jaettiin Emden (2006) et al. mukaisesti kahteen 

eri ryhmään teknologisen yhteensopivuuden, strategisen yhteensopivuuden ja 

vuorovaikutuksellisen yhteensopivuuden perusteella. Survey-tutkimuksen lopussa 

konepajoilla oli mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa, jos he halusivat tutkimustiimin 

vierailevan konepajalla uuden tuotteen kehitysyhteistyöhön liittyen. Tätä tietoa käytettiin 

myös arviointiprosessin tukena yhteistyökonepajojen valintoja tehdessä. 

 

Potentiaalisten tietolähteiden rekisteriin oli kasattu konepajojen lisäksi muita relevantteja 

toimijoita, kuten kunnossapitotoimijoita, teräpala-ja työkaluvalmistajia, 

työstökonevalmistajia, kilpailevia järjestelmätoimittajia sekä teräksen valmistajia. Edellä 

mainituille toimijoille tehtiin Emdenin (2006) partnerin valintamallin mukaisesti arviointi 

teknologisesta, strategisesta ja vuorovaikutuksellisesta yhteensopivuudesta uuden tuotteen 

kehityshankkeen näkökulmasta. Kokonaisuudessaan tietolähteiden valinta ja arviointi tehtiin 

kolmessa eri vaiheessa alla kuvatulla tavalla (kuva 14.). Ensimmäisessä vaiheessa arviointiin 

teknologista yhteensopivuutta ja jos teollisuuden edustaja täytti tämän reunaehdon 

tutkimustiimin mielestä, pääsi kyseinen toimija mukaan seuraavaan vaiheeseen. Toisessa 

vaiheessa arvioitiin strategista yhteensopivuutta ja jos reunaehto täyttyi, edellä kuvatun 

mukaisesti jatkettiin kolmanteen vaiheeseen, joka oli vuorovaikutuksellinen 

yhteensopivuus.  

 

Soveltuvuustestin ensimmäisessä vaiheessa negatiivisesti vaikuttaneita tekijöitä olivat muun 

muassa partnerin vähäinen tietämys kehitettävän uuden tuotteen markkinoista tai 

teknologiasta. Toisessa vaiheessa negatiiviset tekijät liittyivät partnerin haluun ohjata 

tuotekehitystä omien tarpeidensa mukaisesti ottamatta huomioon kaupallistajatiimin 

tavoitteita. Kolmannessa vaiheessa ei havaittu suurempia ongelmia, sillä kaksi ensimmäistä 

vaihetta olivat tässä case-esimerkissä riittäviä erottelemaan relevantit ja epärelevantit 

toimijat toisistaan. 
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Kuva 14. Tietolähteiden valinta uuden tuotteen kaupallistamisprojektiin hyödyntäen Emden 

et al.  (2006) partnerin valintamallia 

 

5.6 Haastattelut ja tiedonkeruu 

 
Tutkimustiimi koostui kuudesta avainhenkilöstä, jotka kaikki olivat aktiivisesti mukana 

tutkimustoiminnassa koko hankkeen ajan. Tiimin osaamisalueet jakautuivat neljään osa-

alueeseen: teknis-kaupallinen, metallin koneistaminen, ohjelmisto-osaaminen sekä 

valmistava teollisuus yleisesti. Haastatteluihin ja kyselytutkimukseen valmistautumisessa 

hyödynnettiin koko projektiryhmän osaamisrepertuaaria. Kyselytutkimuksessa käytetty 

kysymysrunko rakennettiin tiiviissä yhteistyössä ohjelmisto-osaajien, metallin 

koneistamiseen erikoistuneiden sekä teknis-kaupallis-taustaisten henkilöiden kanssa. 

Työskentely eri tiimien välillä tapahtui työpajoissa, jota johtivat tekniskaupallis-taustaiset 

henkilöt.  
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Teemahaastattelut suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiloissa, kansainvälisillä 

messuilla Saksassa ja Italiassa, asiantuntija-seminaareissa tai haastateltavan valmistavan 

teollisuuden edustajien luona. Kaikissa teemahaastatteluissa oli mukana vähintään yksi 

tekniskaupallinen henkilö sekä yksi teknisen-osaamisen edustaja. Teemahaastatteluiden 

suurin haaste liittyi metallisorvauksen ja kehitettävän uuden teknologian erikoissanastoon, 

monimutkaisiin päättelyketjuihin sekä korkeatasoiseen matematiikkaan ja fysiikkaan. 

Poikkitieteellisesti kasatun haastattelijatiimin etuna tiedon keruun näkökulmasta oli, että 

haastateltavaa henkilöä pystyttiin haastattelemaan parhaalla mahdollisella tavalla hänen 

osaamistaustastaan riippumatta. 

 

Haastatteluiden tukena käytettiin projektitiimin kanssa yhteistyössä rakennettua 

kysymysrunkoa. Yliopiston tilojen ulkopuolella tehdyt haastattelut suoritettiin kasvokkain 

haastateltavien kanssa joko messuilla erillisessä neuvottelupöydässä tai valmistavan 

teollisuuden edustajan neuvotteluhuoneessa. Haastatteluissa oli mukana aina vähintään 

kaksi henkilöä, joista toinen suoritti haastattelun ja toinen kirjasi samanaikaisesti sekä 

tarkkaili haastateltavan olemusta ja kehon liikkeitä. Kysymysrunkoa ei tulla kuitenkaan 

tarkastelemaan tässä työssä, koska fokuksena on kuvata tietoprosessia ja menetelmiä, joilla 

kerätty tieto saadaan vietyä sisälle uuden tuotteen kehitysprosessiin. 

 

5.7 Haastatteluista saadun datan analysointi 

 
Tutkimuksen laadun näkökulmasta tietoa saatiin kerättyä paljon useista ja erityyppistä 

tietolähteistä. Kokonaisuudessaan tietoa saatiin kerättyä yhdeksästä suomalaisesta 

konepajasta sekä yli neljältäkymmeneltä metallisorvaukseen liittyvältä valmistavan 

teollisuuden toimijalta. Hanke mahdollisti matkustamisen Saksaan ja Italiaan 

kansainvälisille messuille, jolloin näkemyksiä ja haastattelutuloksia saatiin myös Suomen 

ulkopuolelta. Vaikka haastattelut ja kyselytutkimus keskittyivätkin Suomeen, tämä 

mahdollisti haastattelutulosten ja näkemysten vertailun laajasti. Analyysimenetelminä 

käytettiin erilaisia laadullisen- ja määrällisen tutkimuksen työkaluja. Valmistavan 

teollisuuden toimijoiden haastatteluosiossa käytettiin apuna keskusteluaiheiden 

teemoittelua, haastateltavien henkilöiden tyypittelyä ja luokittelua sekä analyysi-osiossa 

käytettiin laskennallisia menetelmiä. Kyselytutkimusta tehdessä ja aineistoa analysoidessa 

hyödynnettiin samaan tapaan edellä mainittuja työkaluja. 
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5.7.1 Valmistavan teollisuuden toimijoiden haastatteluaineiston analysointi 

 
Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.) on listattuna haastellut valmistavan teollisuuden 

toimijat toimialakohtaisesti pois lukien suomalaiset konepajat. Taulukosta nähdään 

haastateltavan asema yrityksessä sekä haastatteluiden kautta saadun tiedon hyödyntämisaste 

uuden tuotteen kehitysprosessissa.  

 

Taulukko 3. Haastatellut valmistavan teollisuuden toimijat toimialakohtaisesti 

 

Haastateltava yritys 
Haastateltavan asema 

yrityksessä 

Saadun tiedon 

hyödyntäminen uuden 

tuotteen 

kehitysprosessissa 

asteikolla 1-5 

Työstökonevalmistaja 1 Myyntijohtaja/Suomi 4 

Työstökonevalmistaja 2 Myynti-insinööri/Japani 4 

Työstökonevalmistaja 3 Myynti-insinööri/Saksa 4 

Työstökonevalmistaja 4 Toimitusjohtaja/Suomi 4 

Työstökonevalmistaja 5 

Sovellus- ja 

teknologiajohtaja/Saksa 4 

Työstökonevalmistaja 6 Kehitysjohtaja/Iso-Britannia 4 

Työstökonevalmistaja 7 Myynti-insinööri/Saksa 1 

Työstökonevalmistaja 8 Kehitysjohtaja/Saksa 4 

Työstökonevalmistaja 9 Myyntijohtaja/Saksa 2 

      

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 1 

Innovaatio- ja 

kehitysjohtaja/Suomi 4 

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 2 Myynti-insinööri/Suomi 3 

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 3 Myyntijohtaja/Suomi 4 
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Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 4 Myyntijohtaja/Saksa 2 

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 5 Teknologiajohtaja/Suomi 1 

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 6 Myynti-insinööri/Suomi 2 

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 7 Kehitysjohtaja/Suomi 4 

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 8 Myyntijohtaja/Suomi 4 

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 9 Myyntijohtaja/Suomi 4 

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 10 Toimitusjohtaja/Suomi 4 

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 11 Myynti-insinööri/Suomi 4 

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 12 Toimitusjohtaja/Suomi 4 

Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittaja 13 Toimitusjohtaja/Suomi 5 

      

Työkalu-ja teräpalavalmistaja 

1 Sovellus- ja teknologiajohtaja 5 

Työkalu-ja teräpalavalmistaja 

2 Toimitusjohtaja/Suomi 5 

Työkalu-ja teräpalavalmistaja 

3 Toimitusjohtaja/Suomi 5 

Työkalu-ja teräpalavalmistaja 

4 Myyntijohtaja/Saksa 3 

      

Kilpailevat 

järjestelmätoimittajat 1 Toimitusjohtaja/Saksa 4 
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Kilpailevat 

järjestelmätoimittajat 2 Myyntijohtaja/Israel 4 

Kilpailevat 

järjestelmätoimittajat 3 Myyntijohtaja/Saksa 3 

Kilpailevat 

järjestelmätoimittajat 4 Myyntijohtaja/Saksa 3 

Kilpailevat 

järjestelmätoimittajat 5 Myyntijohtaja/Saksa 4 

Kilpailevat 

järjestelmätoimittajat 6 Myyntijohtaja/Suomi 4 

Kilpailevat 

järjestelmätoimittajat 7 Toimitusjohtaja/Saksa 3 

Kilpailevat 

järjestelmätoimittajat 8 Myyntijohtaja/Saksa 4 

      

Teräksen valmistaja 1 Vientijohtaja/Suomi 3 

Teräksen valmistaja 2 Myyntijohtaja/Suomi 1 

      

Ohjainvalmistaja 1 Teknologiajohtaja/Saksa 2 

Ohjainvalmistaja 2 Teknologiajohtaja/Saksa 2 

Ohjainvalmistaja 3 Teknologiajohtaja/Saksa 2 

Ohjainvalmistaja 4 Teknologiajohtaja/Saksa 2 

      

Anturivalmistaja 1 Myynti-insinööri/Suomi 2 

 

Tutkimuskysymysten kannalta mielenkiintoisin tutkimustulos liittyy taulukon viimeiseen 

sarakkeeseen, jossa on arvioitu haastatteluista saadun tiedon hyödyntämismahdollisuuksia 

uuden tuotteen kehitysprosessissa. Jotta taulukkoa voidaan tulkita yksiselitteisesti, alla on 

selitettynä ja kuvattuna tiedon hyödynnettävyys asteikon kriteerit. 
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1 = Haastatteluista saatu tieto ei hyödynnettävissä uuden tuotteen 

kehitysprosessissa  

2 = Haastatteluista saatu tieto vähän hyödynnettävissä uuden tuotteen 

kehitysprosessissa   

3 = Haastatteluista saatu tieto kohtalaisesti hyödynnettävissä uuden tuotteen 

kehitysprosessissa   

4 = Haastatteluista saatu tieto hyvin hyödynnettävissä uuden tuotteen 

kehitysprosessissa  

5 = Haastatteluista saatu tieto täysin hyödynnettävissä uuden tuotteen 

kehitysprosessissa  

 

Asteikon kriteerien syvällisempi sisältö on muodostettu subjektiivisesti projektiryhmän 

sisällä ja se on tältä osin vain suuntaa antava. Asteikon tarkoitus on asettaa eri tietolähteet 

paremmuusjärjestykseen ja toimia tältä osin informaationa saman tyyppisen tuotteen 

kehityshankkeessa, joissa tietolähteinä saman tyyppisiä sidosryhmiä. 

 

Alla olevissa kuvissa (kuva 15.) ja (kuva 16.) on analysoitu yllä olevia haastattelutuloksia 

yrityksen toimialan ja haastateltavan yritysaseman perusteella. Ensimmäisestä kuvasta 

voidaan nähdä ne toimialat, joista saatiin eniten hyödynnettävissä olevaa tietoa uuden 

tuotteen kehitysprosessiin. Jälkimmäisestä kuvasta taas nähdään ne toimihenkilöt, joilta 

saatiin eniten sellaista tietoa, jota pystyttiin hyödyntämään uuden tuotteen 

kehitysprosessissa. 
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Kuva 15. Haastateltavan yrityksen toimialan vaikutus tiedon hyödynnettävyyteen uuden 

tuotteen kehitysprosessissa 

 

Työkalu- ja teräpalavalmistajilta saatiin kaikista eniten relevanttia tietoa hankkeen tueksi, 

sillä he toimivat läheisessä yhteistyössä kehitettävän järjestelmän loppukäyttäjän eli 
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koneistajan kanssa. Tästä syystä teräpala- ja työkaluvalmistajiin oli sitoutunut paljon 

kokemusperäistä tietoa, jonka arvioitiin olleen arvokkainta hankkeen kannalta. Kilpailevat 

järjestelmätoimittajat, kunnossapito- ja automaatiotoimittajat sekä työstökonevalmistajat 

olivat toiseksi parhaita tietolähteitä. Kilpalevien toimijoiden korkean arvosanan taustalla oli 

tieto tieto kohdemarkkinoista, potentiaalisista asiakkaista, myyntivolyymeista sekä 

tulevaisuuden trendeistä. Kunnossapito- ja automaatiotoimittajien saadun tiedon hyödyn 

taustalla oli vahva osaaminen uusista mahdollisista liiketoimintaympäristöistä, joilla 

hanketiimillä ei ollut vielä tietoa hankkeen aloitusvaiheessa. Kunnossapito- ja 

automaatiotoimittajat asentavat työstökoneita ja järjestelmäkokonaisuuksia ja täten omaavat 

kokonaisvaltaisen käsityksen tuotantoympäristöistä. Heidän roolinsa tiedontuottajana oli 

nimenomaan uusien liiketoimintaympäristöjen löytämisessä. Työstökonevalmistajat 

edustavat sidosryhmää, joka mahdollistaa tulevaisuuden liiketoiminnan. He valmistavat 

konkreettisesti sovelluskohteen, johon innovaatio on mahdollista asentaa. 

Työstökonevalmistajien antaman tiedon avulla tutkimusryhmän oli mahdollista suunnitella 

järjestelmä, joka on yhteensopiva sovelluskohteen kanssa. 

 

Alimmat arvosanat saaneet teräksen valmistajat, ohjainvalmistajat ja anturitoimittajat ovat 

toimijoita, jotka liittyvät suoranaisesti kehitettävän tuotteen liiketoimintaan mutta heihin ei 

ollut sitoutuneena esimerkiksi sovelluskohteeseen, markkinoihin tai loppukäyttäjiin liittyvää 

tietoa. Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen kannalta arvokkainta tietoa oli 

järjestelmän loppukäyttäjiin liittyvä kokemusperäinen tieto sekä markkinaympäristön 

tuntemus ja uusien markkina-alueiden tietämys.   

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 16.) esitetyn haastateltavien titteleiden jakautuminen tarjoaa 

vain suuntaa antavaa tietoa ja sen perusteella ei voida tehdä yleistystä, että toimitusjohtajilta 

saadaan parasta tietoa. Kuvassa olevan diagrammin tarkoitus on kuvata sitä, että 

kansainvälisillä messuilla on mahdollista haastatella monen tyyppisiä henkilöitä eri 

osaamistaustoilla. Tehdyt haastattelut osoittavat tässä case-esimerkissä, että tieto on 

jakautunut eri henkilöille ja monesti on kannattavaa pohtia, millaisella osaamistaustalla 

olevaa henkilöä kannattaa haastatella. 
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Kuva 16. Haastateltavan henkilön yritysaseman vaikutus tiedon hyödynnettävyyteen uuden 

tuotteen kehitysprosessissa 
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5.7.2 Konepajoille tehdyn kyselytutkimuksen analysointi 

 
Kyselytutkimus toteutettiin hankkeen aikana syksyllä 2014 ja sen tavoitteena oli selvittää 

suomalaisen konepajateollisuuden näkemyksiä ja mielikuvia metallintyöstön oheislaitteista.  

Kyselytutkimuksella testattiin kehitettävän uuden tuotteen houkuttelevuutta markkinoilla 

kertomalla kehitteillä olevista tuoteominaisuuksista. Kyselyyn vastaajille annettiin 

mahdollisuus kertoa oma mielipide esitellyistä tuoteominaisuuksista ja tavoitteena olikin 

tämän palautteen avulla ohjata prototyypin kehitystä. Tiedustelimme myös nykytilaa 

metallin työstämiseen liittyvien ongelmien ratkaisusta muun muassa kysymällä jo käytössä 

olevista apujärjestelmistä sekä nykyisistä toimintatavoista. 

 

Diplomityön tutkimuskysymysten näkökulmasta mielenkiintoisin tutkimustulos oli, että 274 

kpl konepaja-otoksesta 42kpl konepajan edustajaa täytti sähköisen kyselyn loppuun asti, 

jolloin vastausprosentiksi muodostui 15%. Yllättävää oli myös vastanneiden konepajojen 

innokkuus uutta teknologiaa kohtaan, sillä 19% vastaajista eli 8 kpl ilmoitti halukkuutensa 

osallistua uuden tuotteen kehitysprojektiin asiantuntijattiedon tuottajan rooliin sekä 

tarjosivat testiympäristömahdollisuutta uuden tuotteen kehityksen tueksi. Konepajoilla oli 

aikaa kyselytutkimuksen vastaamiseen yksi kuukausi ja tänä aikana tutkimusryhmä yritti 

nostaa vastaamisprosenttia kertomalla puhelimitse tehtävästä tutkimuksesta ja sen 

merkityksestä valmistavan teollisuuden kilpailukyvylle. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

myös kuvata hiljaisen tiedon olemassa oloa asiakasrajapinnassa ja sitä, että kaikki 

asiakasrajapinnassa oleva tieto ei ole hyödynnettävissä tai saatavilla uuden tuotteen 

kehitysprosessisiin. Alla olevassa kuvassa (kuva 17.) on yhteenveto kyselytutkimuksen 

tuloksista. 

 
Kuva 17. Suomalaisille konepajoille tehdyn kyselytutkimuksen toteutus ja tutkimustulokset 

Yhteenveto kyselytutkimuksesta ja haastattelututkimuksesta 

274 kpl suomalaiselle 
konepajalle lähetettiin 

kyselytutkimus +
puhelinkontaktointi

232 kpl ei 
osallistunut/jätti 
kyselyn kesken

42 kpl osallistuneita 
konepajoja 

kyselytutkimuksessa

8 kpl konepajoista ilmaisi 
kiinnostuksensa osallistua 

uuden tuotteen 
kehitysprojektiin

Tietoa ei saatu vietyä 
asiakasrajapinnasta uuden 

tuotteen 
kaupallistamisprojektiin

Alkutilanne Tutkimusvaihe Tutkimustulos

Tutkimusprosessin eteneminen

Vain osa 
asiakasrajapinnasta 

olevasta tiedosta 
saatiin 

hyödynnettyä uuden 
tuotteen 

kehityshankkeessa
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Molempien tutkimuksien tutkimustulokset kuvaavat sitä, että kaikki asiakasrajapinnassa 

oleva tieto on sirpaloitunutta ja se ei ole välttämättä hyödynnettävissä tai saatavilla uuden 

tuotteen kehitysprojektissa. Haastattelututkimusta aloittaessa tiedettiin entuudestaan, että 

haastateltavan henkilön osaamistaustalla on merkitystä uuden tuotteen kehityksen kannalta 

relevantin tiedon saamiseen. Kyselytutkimuksella saatiin osoitettua se, että haastateltavien 

henkilöiden asemalla yrityksessä oli merkitystä hankkeen oikeanlaisen tiedon tuottamisen 

näkökulmasta. Tutkimustulokset ovat merkittäviä ja niitä voidaan hyödyntää tulevissa uuden 

tuotteen kehityshankkeissa, sillä hankkeet ovat yleensä saman tyyppisiä sisällöltään 

teknologian tyypistä riippumatta. Uuden tuotteen kehitysprosessin sanotaankin olevan kuin 

laiva ilman kompassia merellä, jos siihen ei ole saatavilla tietoa asiakasrajapinnasta. 

Seuraavassa kappaleessa, uuden tuotteen kehitysprosessia seuraten, asiakasrajapinnasta 

saatu tieto yhdistetään service blueprint-työkalun avulla alustavaksi palvelutarjoomaksi. 
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6 ASIAKASYMMÄRRYS KERTOO MITÄ ASIAKKAALLE VOI TARJOTA 

 
Asiakasymmärryksen selvittäminen on yksi tärkeimmistä toimista uuden tuotteen 

kehitysprosessissa ja se oli yksi rahoittajan tärkeimmistä arviointikriteereistä uuden tuotteen 

kehityshankkeen onnistumisessa. Diplomityön empiria-osan ensimmäisessä osassa kuvattiin 

tiedonkeruuvaihetta ja uuden tuotteen kaupallistamisprosessin mukaisesti tässä kappaleessa 

kuvataan, kuinka muodostettua asiakasymmärrystä voidaan hyödyntää alustavan 

palvelutarjooman muodostamisessa. Ensimmäiseksi kuvataan asiakasymmärryksen 

muodostuminen kerätystä asiakastiedosta ja tätä peilataan kaupallistajatiimin tavoitteisiin ja 

mahdollisuuksiin innovaation kaupallistamisessa. Lopuksi muodostettu asiakasymmärrys 

muutetaan alustavaksi palvelutarjoomaksi liike-elämässä käytetyn service blueprint-

menetelmän avulla. 

 

6.1 Tiedonkeruun avulla muodostettu asiakasymmärrys ja todellinen asiakastarve 

 
Todellisen asiakastarpeen ja asiakasymmärryksen selvittämisessä on olennaista, että tietoa 

kerätään riittävän monipuolisin menetelmin. Kirjallisuustutkimuksen perusteella haastattelut 

ja sähköinen kyselytutkimus osoittautuivat parhaimmiksi tavoiksi saada laadullista tietoa, 

josta asiakasymmärrys muodostuu. Täytyy muistaa kuitenkin, että asiakastarpeesta voidaan 

saada näillä menetelmillä vain suuntaa antavia signaaleja. Voidaankin sanoa, että 

asiakastarve todentuu vasta silloin, kun kauppa on solmittu. Alla olevassa kuvassa (kuva 18.) 

on kuvattuna asiakasymmärryksen muodostuminen. 

 

 
 

Kuva 18. Asiakasymmärryksen muodostumisen elementit 
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Asiakasymmärrys muodostettiin portaittain kolmessa vaiheessa, jotka olivat: 

 

1. Asiakastiedon lähteiden (konepajat ja valmistavan teollisuuden edustajat) jakaminen 

segmentteihin kehitettävän uuden tuotteen näkökulmasta 

2. Asiakastiedon analysointi segmenttien perusteella 

3. Kehitettävän uuden tuotteen ratkaisun esittely potentiaaliselle asiakkaalle 

 

Ensimmäisessä vaiheessa kyselytutkimuksessa mukana olleet konepajat jaettiin neljään eri 

ryhmään eli segmenttiin, jotka olivat ”tuottavuus ja tehokkuus”, ”korkeat laatuvaatimukset”, 

”raskaat ja isot kappaleet” sekä ”laatu ja tehokkuus”. Valmistavan teollisuuden edustajat 

jaettiin kolmeen ryhmään, jotka olivat ”vahvaa osaamista lastuavassa työstössä”, ”vahvaa 

osaamista cnc-työstökoneista ja markkinoista” sekä ”automaatio-osaaja ja fms-toimittaja”. 

Asiakassegmentointi on käytännössä erittäin laaja toimenpide ja se on rajattu tästä syystä 

diplomityön ulkopuolelle. Käytännössä segmentointi toteutettiin ohjausryhmän 

asiantuntijoiden sekä rahoittajan edustajan avustuksella. 

 

Toisessa vaiheessa segmenteistä kerätty tieto analysointiin kartoittamalla lastuavaan 

työstöön liittyviä ongelmia sekä nykyisiä ongelmanratkaisumenetelmiä, sillä 

asiakasymmärryksen pohja pohjautuu näihin kahteen elementtiin. Ongelmien selvittäminen 

nähtiin ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi toimenpiteeksi, sillä kehitettävän uuden tuotteen 

markkinoille viemisen tarkoitus on lastuavan työstön ongelmien ratkaisu uudella 

älykkäämmällä tavalla. Toiseksi tärkein selvitystyö asiakasymmärryksen näkökulmasta oli 

asiakkaan ongelman eli lastuvan työstön häiriöiden ratkaisun nykytilaselvitys.  

 

Kolmannessa vaiheessa tutkimusryhmällä oli selkeä käsitys lastuavan työstön ongelmista ja 

tässä vaiheessa oli mahdollista saada kommentteja ja palautetta uuden kehitettävän tuotteen 

toiminnallisuuksista ja tavoista ratkaista metallin lastuamisen ongelmia. Kolmannessa 

vaiheessa tutkimusryhmä esitti oman ratkaisun kuhunkin tunnistettuun ongelmaan ja tätä 

tietoa hyödynnettiin alustavan palvelutarjoomaan kehityksessä. Alla olevassa kuvassa (kuva 

19.) on kuvattuna asiakasymmärryksen muodostuminen vaihe vaiheelta. 
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Kuva 19. Asiakasymmärryksen muodostuminen asiakastiedon lähteistä 

 

Selvitetyllä asiakasymmärryksellä oli merkittävä rooli uuden tuotteen kehityshankkeessa, 

sillä se toimi ohjenuorana kaupallisen toiminnan valmistelussa sekä diplomityöstä 

ulkopuolelle rajatussa tuotekehityksessä. Kaupallisen toiminnan valmistelussa arvokkain 

tutkimuksen avulla saatu tieto oli halutuimmat tuoteominaisuudet ja tuotteen kehityskohteet. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että selvitetty asiakasymmärrys ei riitä todellisen asiakastarpeen 

todentamiseen sillä, todellinen maksuhalukkuus ongelman ratkaisusta voidaan todeta vasta 

silloin kun kauppa saadaan solmittua. Seuraavassa kappaleessa uuden tuotteen 

kehitysprosessiin otetaan mukaan palveluliiketoiminta, jossa halutuimmat 

tuoteominaisuudet tullaan muodostamaan alustavaksi palvelutarjoomaksi.  

 

6.2 Palveluliiketoiminta ja uuden tuotteen kehitysprosessi 

 
Uuden tuotteen kehitysprosessin viimeisessä vaiheessa selvitetty asiakasymmärrys tullaan 

muodostamaan alustavaksi palvelutarjoomaksi service blueprint-menetelmällä. 

Palveluliiketoiminnan näkökulman mukaan ottaminen on olennaista tulevaisuuden 

kaupallisen toiminnan kannalta sekä se oli myös rahoittajan vaatimus, sillä hankkeen aikana 

on turvallista testata erilaisia palvelukombinaatioita ilman taloudellista riskiä esittelemällä 
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mahdollisia palvelutuotekonsepteja potentiaalisille asiakkaille. Voidaankin ajatella, että 

service blueprint-menetelmän avulla muodostettu palvelutarjooma ja sen esittely 

potentiaaliselle asiakkaalle toimii myös asiakasymmärryksen selvittämisen työkaluna.  Jotta 

service blueprint-menetelmää voidaan hyödyntää oikealla tavalla, asiakasymmärryksen 

perusteella halutuimmat tuoteominaisuudet täytyy muuntaa palvelutuotteiksi. Tässä on 

hyödynnetty diplomityön teoriaosassa kehitettyä service blueprintin palvelutarjooman 

kehitystyökalun ensimmäistä kohtaa, jossa ensimmäiseksi tulee tunnistaa palvelun 

tuottamiseen tarvittavat prosessit, jotka ovat tässä tapauksessa kehitettävän uuden tuotteen 

tuoteominaisuuksia.  Alla olevassa kuvassa (kuva 20.) on kuvattuna halutuimmat 

tuoteominaisuudet sekä niiden muuntamisprosessi palvelutuotteiksi. 

 

 
 

Kuva 20. halutuimpien tuoteominaisuuksien muuntaminen palvelutuotteiksi 

 

Kehitystyökalun ensimmäisen vaiheen mukaisesti prosessit tulee myös kuvata asiakkaan ja 

toimittajan näkökulmasta, joka on kuvattu keskimmäisessä laatikossa asiakkaan kokemana 

hyötynä kustakin tuoteominaisuudesta. Kolmannessa laatikossa on asiakkaan kokeman 

hyödyn perusteella johdettu palvelutuote kustakin tuoteominaisuudesta. Kehitystyökalun 

kaksi muuta vaihetta eli palvelun tuottamisen virhekohdat ja asiakkaan keskiössä pysymisen 
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varmistaminen toteutuvat virallisessa blueprint-kaaviossa. Alla olevassa kuvassa (kuva 21.) 

on kuvattuna koko palvelutarjooman blueprint halutuimmilla palvelutuotteilla.  

 
 

kuva 21. Palvelutarjoomasta johdettu service-blueprint 

 

Blueprint-kaavion ylimmässä kentässä on kuvattuna palvelu asiakkaan näkökulmasta. 

Diplomityöntekijällä oli mahdollisuus vierailla potentiaalisten asiakkaiden tiloissa ja 

tutustua heidän tuotantoonsa, jolloin asiakkaan toiminnoista saatiin muodostettua hyvä 

käsitys. Asiakkaan toimintoihin kuuluivat metallin koneistaminen NC-sorvilla sekä 

työnjohto. Koneistamiseen kuuluu metallin sorvaaminen, jonka koneistaja suorittaa 

itsenäisesti. Työnjohtoon kuuluu tuotannon tehokkuuden, sujuvuuden, laadun ja 

turvallisuuden seuranta. Toiseksi ylimmällä tasolla on asiakkaalle näkyvät toiminnot. Näihin 

kuuluvat toimittajayrityksen palvelutuotteiden toteuttaminen asiakasrajapinnassa. Asiakas 

osallistuu näihin toimintoihin aktiivisesti ja ne toteutetaan vuorovaikutuksellisesti.  

 

Toiseksi alimmassa kentässä on asiakkaalle näkymättömät toiminnot, joita tarvitaan 

palvelutuotteen toteuttamiseen. Näitä toimintoja ovat palveluiden johtaminen, online-

valvonta sekä kolmannen osapuolen hyödyntäminen. Alimmalla tasolla ovat tukiprosessit ja 

niiden yhteys on kuvattuna palveluun kuuluviin toimintoihin. Tukiprosesseiksi määritettiin 

muutamia toimintoja, kuten esimerkiksi asiakaspalvelu ja crm-järjestelmän ylläpito. 

Fyysiset tekijät

Asiakkaan omat 
toiminnot

Vuorovaikutuksen linja

Näkyvyyden linja

Sisäisen vuorovaikutuksen linja

Asiakkaalle näkyvät 
toiminnot

Asiakkaalle näkymättömät 
toiminnot

Tukiprosessit

Palveluiden 
johtaminen

Asiakaspalvelu

Online-
valvonta

CRM-
järjestelmän 

ylläpito

Kolmannen 
osapuolen 

hyödyntäminen

Raportointi ja 
autom. tiedonkeruuV V

V

Palvelurakenteen elementit

Metallin 
koneistaminen

Konepajan
työnjohto

Sorvausprosessin
optimointi

Tuotannon 
tehokkuuden ylläpito
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Tukiprosessien tehtävä on edistää tuotettavaa palvelua ja ne ovat tärkeitä toimivan 

liiketoiminnan kannalta, vaikka niillä ei olekaan välitöntä vaikutusta palvelun 

toteuttamiseen.  

Vaikka service blueprint-menetelmän tavoitteena on muodostaa valmis palveluprosessi, 

tässä diplomityössä sen rooli oli kuvata palvelun tuottamiseen tarvittavia toimenpiteitä ja 

niiden yhteyksiä toisiinsa. Edellä kuvattu blueprint toimii pohjana ja alustavana kuvauksena 

palveluiden tuottamiselle ja sen avulla on helppo esitellä suunniteltua palvelutarjoomaa 

esimerkiksi potentiaaliselle asiakkaalle. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 
Työn alussa esitettiin kaksi tutkimuskysymystä, joiden tarkoitus oli ohjata diplomityön 

etenemistä tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimuskysymyksillä oli myös merkittävä 

rooli diplomityön rakenteessa, sillä molemmat tutkimuskysymykset sijoittuvat tiettyihin 

vaiheisiin uuden tuotteen kehitysprosessissa. Tutkimuskysymykset on esitetty alla: 

 

Kuinka asiakasymmärrystä voidaan mitata uuden tuotteen kehitysprosessissa? 

Miten asiakasymmärrys muodostetaan ja kuinka sitä voidaan hyödyntää uuden tuotteen 

kehitysprosessin kaupallisessa valmistelussa? 

 

7.1.1 Ensimmäinen tutkimuskysymys  

 
Ensimmäistä tutkimuskysymystä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. 

Asiakasymmärryksen mittaamisella voidaan tarkoittaa konkreettisesti erilaisia menetelmiä, 

joilla asiakasymmärrystä saadaan muodostettua. Syvällisemmin tarkasteltuna 

asiakasymmärryksen muodostaminen on tietoprosessi kahden tai useamman ihmisen välillä, 

johon vaikuttaa esimerkiksi koulutus, luonteenpiirteet, henkilökemiat, asema yrityksessä tai 

kulttuuritausta. Diplomityö antaa vastauksen molempiin eri näkökulmiin konkreettisen case-

esimerkin avulla. 

 

Tutkimusryhmällä oli tarve saada signaaleja asiakasrajapinnasta sellaisessa muodossa, että 

niitä voitiin käyttää päätöksen teon tukena uuden tuotteen kehitysprosessissa. 

Asiakasymmärrys ja sen muodostaminen olivat ratkaisuna tähän. Asiakasymmärrys 

muodostuu asiakastiedosta ja tietoa kerättiin useilla eri menetelmillä, jotka ovat vastauksia 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Menetelmiä, joilla asiakastietoa saatiin kerättyä 

onnistuneesti, olivat sähköinen kyselytutkimus, teemahaastattelut kasvokkain ja 

puhelimitse, yritysvierailut valmistavan teollisuuden edustajien tuotantotiloissa sekä 

kansainvälisille alan messuille osallistuminen. Edellä mainituilla menetelmillä saatiin 

kerättyä runsaasti ja monipuolisesti tietoa loppukäyttäjiltä, teknologiajohtajilta, 

toimitusjohtajilta, myynti-insinööreiltä sekä muilta alan asiantuntijoilta. 
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Ensimmäisenä tutkimusongelmana oli, että relevantin asiakastiedon lähteiden sijaintia ei 

tunnettu etukäteen ennen tutkimuksen aloittamista.  Uuden tuotteen kehitysprosessin 

alkuvaiheessa tutkimusryhmällä oli käsitys, että tietoa on saatavilla paljon mutta ei tiedetty 

varmaksi missä se sijaitsee. Ratkaisuna tähän luotiin kolmivaiheinen partnerin 

valintaprosessi, jonka avulla tietolähteiden laadukkuutta voitiin arvioida kolmen eri kriteerin 

avulla. Kriteerit olivat teknologinen, strateginen ja vuorovaikutuksellinen yhteensopivuus. 

Valintaprosessi eteni vaiheittain edellä kuvattujen kriteerien mukaisesti ja jos partnerin 

arvioitiin olevan riittävän yhteensopiva, jatkopaikka seuraavaan vaiheeseen varmistui. 

Käytännössä valintaprosessi oli nopea ja sujuva, sillä diplomityöntekijällä oli käytössään 

lista potentiaalisista asiakastiedon lähteistä. 

 

Diplomityön empiriaosuudessa saatiin myös kuvattua hiljaisen tiedon olemassa oloa 

asiakasrajapinnassa sekä myös sitä, että haastateltavan ihmisen osaamis- ja yritystaustalla 

on merkitystä uuden tuotteen kehitysprosessissa tiedon hyödynnettävyyden näkökulmasta. 

Tämä kuvattiin muun muassa tehdyn kyselytutkimuksen avulla suomalaisiin konepajoihin, 

joista vain 15% oli halukkaita jakamaan tietoa uuden tuotteen kehitysprosessiin.  

 

Lisäksi teemahaastatteluilla kerätyn tiedon hyödyntämisastetta analysoitiin asteikolla 1-5. 

Mitä korkeamman luvun haastateltu henkilö sai, sitä paremmin häneltä saatua tietoa voitiin 

hyödyntää uuden tuotteen kehitysprosessissa. Arvioinnin taustalla oli käytännön näkökulmat 

tiedon hyödynnettävyydessä hankkeen aikana. Tutkimustiimillä oli erityisesti tarvetta 

tiedolle, joka liittyy järjestelmän loppukäyttäjiin, markkinoihin, sovelluskohteeseen sekä 

uusiin liiketoimintaympäristöihin. Ennen haastatteluita ja kyselytutkimusta oli jo tiedossa, 

että tieto on jakautuneena eri toimijoihin mutta ei kuitenkaan tiedetty sitä, että ketkä ovat 

parhaita tiedon lähteitä. 

 

Työkalu- ja teräpalavalmistajat ja kilpailevat järjestelmätoimittajat olivat kaikista 

parhaimpia tietolähteitä pisteillä 4,5 ja 3,6, sillä heillä oli muita toimijoita paremmin tietoa 

liittyen käyttäjäperäiseen, markkinoihin ja sovelluskohteeseen liittyvään tietoon.   

Heikoimpia tietolähteitä case-esimerkissä olivat teräksen valmistajat, ohjainvalmistajat sekä 

anturivalmistajat pisteillä 2,0. Syynä tähän oli puutteet markkinatiedossa, 

käyttäjäkokemuksista, uusista markkinaympäristöistä. 
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Tiedon hyödynnettävyyttä arvioitiin myös haastateltavan yritysasetelman perusteella. 

toimitusjohtajat ja kehitysjohtajat saivat analyysin perusteella korkeimmat pisteet, jotka 

olivat 4,25 ja 4,0. Alahaisimmat pisteet saivat sovellus- ja teknologiajohtajat ja myynti-

insinöörit pistemäärillä 2,57 ja 2,86. Tästä ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöstä, että 

toimitusjohtajilta saadaan parasta tietoa ja, että myynti-insinöörit ovat heikoin tiedonlähde. 

Analyysillä saadaan kuvattua sitä, että tieto on jakautunut eri osiin organisaatiossa eri 

henkilöille. Konkreettisesti tätä tietoa voidaan hyödyntää tilanteessa, jossa yritys tai 

tutkimusryhmä valmistautuu haastatteluihin, joissa on mahdollista haastatella useampaa 

henkilöä eri osaamistaustoilla. Tehdyn analyysin perusteella haastattelijan on kannattavaa 

tutkia etukäteen haastateltavan osaamistausta ja peilata tätä tarvittavan tietoon. 

 

7.1.2 Toinen tutkimuskysymys 

 
Toinen tutkimuskysymys sijoittuu uuden tuotteen kehitysprosessin puoliväliin, jolloin 

kaupallisesti valmistelevien toimenpiteiden tulee olla jo käynnissä. Tutkimuskysymyksen 

tarkoitus oli selvittää, kuinka asiakasymmärrys muodostetaan ja kuinka sitä voidaan 

hyödyntää uuden tuotteen kehitysprosessin kaupallisten toimien valmistelussa. 

Palveluliiketoiminnan näkökulmien mukaan ottaminen nähtiin ensimmäiseksi ja 

tärkeimmäksi toimenpiteeksi uuden tuotteen kehitysprosessin kaupallisessa 

valmisteluvaiheessa.  Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä kuvattiin tiedonkeruuta ja 

käytettyjä menetelmiä ja uuden tuotteen kehitysprosessin mukaisesti toinen 

tutkimuskysymys vastaa, kuinka tämä toteutetaan konkreettisesti. Ensimmäiseksi 

muodostetiin asiakasymmärrys kolmivaiheisen prosessin mukaisesti. Ensimmäisessä 

vaiheessa kerätyn asiakastiedon perusteella muodostettiin segmenttikohtaiset analyysit 

potentiaalisten asiakkaiden ongelmista ja ongelmanratkaisumenetelmistä.  Tämän jälkeen 

tutkimustiimi peilasi kehitettyä ratkaisua kuhunkin ongelmaan, jolloin saatiin selville mitä 

asiakkaalle voi todellisuudessa tarjota, joka on riittävä tieto peilattuna asiakasymmärryksen 

määritelmään. 

 

Tämän jälkeen tutkimusryhmällä oli käsissään tuoteominaisuuksia, joista täytyi saada 

muodostettua palvelutuotteita. Palvelutarjooma muodostettiin tunnistamalla palvelun 

toteuttamiseen tarvittavat elementit, jonka jälkeen prosessi kuvattiin asiakkaan ja toimittajan 

näkökulmasta. Asiakkaan suunnasta kuvattu prosessi mahdollisti asiakkaan kokeman 
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hyödyn ymmärtämisen, jolloin tuoteominaisuuksista oli mahdollista muuntaa 

palvelutuotteita. Lopuksi palvelutuotteet sijoitettiin service blueprint-kaavioon, jonka avulla 

tuotettu palvelutarjooma saatiin mallinnettua neljän fyysisen tekijän avulla. Nämä neljä 

tekijää olivat asiakkaan omat toiminnot, asiakkaalle näkyvät toiminnot, asiakkaalle 

näkymättömät toiminnot sekä tukiprosessit. Service blueprintin avulla saatiin kuvattua 

selkeästi palvelun tuottamiseen tarvittavavat toimenpiteet ja niiden yhteydet toisiinsa, mikä 

oli arvokasta tutkimustiimin kokonaistilanteen ymmärryksen kannalta. Lisäksi selkeästi 

määritelty palvelutarjooma toimi työkaluna esitellessä suunniteltua palvelutarjoomaa 

potentiaalisille yhteistyökumppaneille.  

 

Täytyy muistaa, että asiakasymmärryksen perusteella muodostettu palvelutuote ja 

palvelutarjooma on vain yksittäinen toimenpide monivaiheisessa uuden tuotteen 

kehitysprosessissa. Prosessi voi olla hyvinkin kompleksi riippuen kehitettävästä tuotteesta 

ja yhteistyökumppaneista ja muodostettua asiakasymmärrystä on mahdollista hyödyntää 

myös esimerkiksi tuotekehityksen puolella. Alla olevassa taulukossa (taulukko 4.) on 

kuvattuna tiivistetysti tutkimuskysymykset ja niiden tavoitteet sekä pääkohdat vastauksisista 

 

 

Taulukko 4. Tiivistelmä tutkimuskysymyksistä, niiden tavoitteista ja vastauksista 

 

Tutkimuskysymys   Tavoite Vastauksen pääkohdat 

   

TK1: Kuinka 

asiakasymmärrystä 

voidaan mitata uuden 

tuotteen 

kehitysprosessissa? 

 

 

Tunnistaa 

asiakasymmärryksen 

muodostamisen 

työkalut ja lähteet sekä 

kertoa sen 

syntymismekanismi  

 

 

Työkaluja: kyselytutkimukset, 

teemahaastattelut, yritysvierailut, 

kansainväliset messut 

 

Asiakasymmärrys on tietointensiivinen 

prosessi ja se muodostuu 

asiakasrajapinnassa sijaitsevasta 

asiakastiedon lähteistä peilattuna yrityksen 

omiin tavoitteisiin ja resursseihin 
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TK2: Miten 

asiakasymmärrys 

muodostetaan ja 

kuinka sitä voidaan 

hyödyntää uuden 

tuotteen 

kehitysprosessin 

kaupallisessa 

valmistelussa? 

 

 

 

 

 

 

Luoda ymmärrys, 

millaisen prosessin 

kautta 

asiakasymmärrystä 

voidaan hyödyntää 

uuden kehitettävän 

tuotteen 

palvelutarjooman 

muodostamisessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakasymmärryksen muodostaminen:  

1. Asiakastiedon lähteiden segmentointi  

2. Nykytilaselvitys ongelmista ja 

ongelmanratkaisumenetelmistä  

3.Oman ratkaisun esittely ja palautteen 

keruu tulevaa toimintaa varten 

 

Palvelutarjooman muodostaminen: 

1. palvelun tuottamiseen tarvittavien 

prosessien tunnistaminen 

2. Toimittajan ja asiakkaan välisen 

prosessin kuvaaminen molempien 

näkökulmasta 

3. Palvelutuotteen muodostaminen 

asiakkaan kokeman hyödyn perusteella 

4. Service blueprint-menetelmän avulla 

palvelurakenteen kuvaus 

 

7.2 Tulosten arviointi 

 
Saatuja tutkimustuloksia tullaa arvioimaan ensisijaisesti tutkimuslaitosympäristössä. 

Diplomityön työn tulosten hyödynnettävyyden kannalta saatujen tutkimustulosten 

hyödynnettävyyttä on mielenkiintoista arvioida myös todellisessa 

liiketoimintaympäristössä. 

 

7.2.1 Tutkimuslaitosympäristö 

 
Tutkimus saatiin toteutettua tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tässä kappaleessa tullaan 

arvioimaan tutkimuskysymysten tavoitteiden täyttymistä, käytettyjen menetelmien 

soveltuvuutta tutkimusasetelmaan nähden sekä teoreettisen viitekehyksen vastaavuutta 

empiriaosuuteen.  
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Ensimmäisen tutkimuskysymyksen ensimmäisenä tavoitteena oli tunnistaa 

asiakasymmärryksen muodostamisen työkalut ja lähteet sekä kertoa sen 

syntymismekanismi. Diplomityön aikana käynnissä ollut uuden tuotteen kehityshanke 

mahdollisti poikkeuksellisen laajan tiedonkeruun Suomessa ja Euroopassa kahden vuoden 

aikana. Diplomityön tekijällä oli mahdollista tutkia erilaisia tiedonkeruumenetelmiä sekä 

kokeilla niitä ja valita näistä parhaiten toimivat menetelmät omaan käyttöönsä. Kaiken 

kaikkiaan tietoa saatiin kerättyä onnistuneesti sähköisellä kyselytutkimuksella, 

teemahaastatteluilla tietyissä olosuhteissa sekä puhelinhaastatteluilla. Edellä mainitut 

tutkimusmenetelmät olivat avainasemassa asiakastiedon keruussa ja niiden voidaan todeta 

olevan tutkimuksen perusteella toimivia työkaluja asiakasymmärryksen muodostamiseen. 

 

Ennen tiedonkeruuvaiheen aloittamista tutkimustiimillä oli tieto siitä, että tietoa on olemassa 

paljon mutta ei tiedetty, mikä tiedosta on käyttökelpoista ja missä se sijaitsee. 

Diplomityöntekijällä oli mahdollisuus tutkia perusteellisesti kehitettävään uuteen 

tuotteeseen liittyviä markkinoita ja kasata lista potentiaalisista asiakkaista, 

yhteistyökumppaneista ja muista relevanteista toimijoista. Useamman kuukauden kestäneen 

kenttä- ja työpöytätutkimuksen jälkeen asiakastiedon potentiaalisiksi ja relevanteiksi 

lähteiksi muodostui joukko, johon kuului yli 270 kpl suomalaisia konepajoja ja yli 40kpl 

valmistavan teollisuuden toimijoita. Diplomityön tekijän muodostama partnerin valintamalli 

oli avainasemassa edellä mainittujen asiakastiedon lähteiden valinnassa, sillä Suomen 

valmistavan teollisuuden toimialarakenne on varsin monipuolinen ja kokee muutoksen 

aikaa. (EK, tuotanto ja investoinnit 2015) Partnerin valintamallin avulla saatiin valittua ne 

toimijat, jotka olivat teknologisesti, strategisesti, vuorovaikutuksellisesti yhteensopivia. 

Koska arvioinnin kohteena on arvioida partnerin valintamallin toimivuutta case-tapauksessa, 

voidaan todeta sen olevan toimiva työkalu erottelemaan epärelevantit tiedon lähteet 

relevanteista tiedonlähteistä. 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kolmantena tavoitteena oli kertoa asiakasymmärryksen 

syntymismekanismista, joka saatiin kuvattua case-esimerkin avulla. Tutkimusryhmä 

onnistui löytämään diplomityöntekijän valitsemilla tutkimusmenetelmillä ne 

tuoteominaisuudet, jotka olivat halutuimpia asiakkaiden keskuudessa. Asiakasymmärryksen 

muodostaminen onnistui erinomaisesti diplomityössä esitetyllä prosessilla, sillä hankkeen 
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loppuvaiheessa halutuimpien tuoteominaisuuksien toimivuutta päästiin testaamaan 

kokeellisesti todelliseen tuotantoympäristöön. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli luoda ymmärrystä, millaisen prosessin kautta 

asiakasymmärrystä voidaan hyödyntää uuden tuotteen kehitysprosessin kaupallisessa 

valmistelussa. Tutkimustiimi linjasi hankkeen vastuullisen johtajan, rahoittajan edustajan ja 

diplomityön tekijän johdolla palveluliiketoiminnan näkökulman mukaan ottamisen 

ensiarvoisen tärkeäksi kaupallisessa valmistelussa. Asiakasymmärrykselle ja 

palveluliiketoiminnalle oli siis löydettävä yhteys ja se löydettiin palveluliiketoiminnan 

teorioiden ja liike-elämässä käytetyn service-blueprint menetelmän kautta. Tutkimustiimillä 

ja diplomityöntekijällä oli selvillä lista halutuimmista tuoteominaisuuksista mutta 

ongelmana oli löytää niistä palveluliiketoiminnan elementtejä. Diplomityöntekijä onnistui 

löytämään tutkimustyön tueksi palvelutarjooman kehitystyökaluja, joista hän pystyi 

valitsemaan tarkoitukseen soveltuvimmat menetelmät.  

 

Tutkimusryhmällä oli ennen palveluliiketoimintatutkimusta käsitys asiakkaan 

palvelemisesta vain toimittajayrityksen näkökulmasta. Diplomityöntekijän kehittämän 

palvelutarjooman kehitystyökalun avulla palveluprosessi saatiin kuvattua toimittajan lisäksi 

myös asiakkaan näkökulmasta, jolloin tieto asiakkaan kokemasta hyödystä saatiin lisättyä 

mukaan palveluprosessiin. Toisin sanoen tällä toimintatavalla palvelusta saatiin kehitettyä 

sellainen, että siitä on helppo nähdä tarvittavat toiminnot ja kustannustekijät. Tekesin 

palveluliiketoiminnan sanaston (2009) mukaan palvelutuotteeksi voidaan kutsua palvelua, 

josta on muodostettu dokumentoitu palvelukonsepti ja sen kustannustekijät on tunnistettu. 

 

Uuden tuotteen kehitysprosessin aikana on myös tärkeää, että tutkimusryhmä hahmottaa itse 

muodostetun palvelutarjoomaan ja ymmärtää millaisia resursseja sen toteuttamiseen 

vaaditaan. Koska tutkijatiimi oli vahvasti poikkitieteellinen, diplomityöntekijän vastuulla oli 

löytää työkalu, jonka avulla kaikki projektiryhmän jäsenet hahmottavat kokonaisuuden 

kaupallisesta näkökulmasta. Service blueprint-työkalu osoittautui toimivaksi ratkaisuksi, 

sillä tarkastelija näkee yhdellä silmäyksellä kaikki palvelun tuottamiseen vaadittavat 

elementit ja niiden suhteet toisiinsa. Lisäksi blueprint-kaavio oli erinomainen työkalu 

diplomityöntekijälle itselleen kokonaisuuden hahmottamisessa sekä apuväline 

asiakasymmärrystä selvittäessä. 
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7.2.2 Reliabiliteetti 

 
Tutkimuksen reliabiliteetin tarkastelu painottuu asiakasymmärryksen 

muodostamisprosessin tarkasteluun ja tarkemmin siihen, että onko diplomityössä käytetty 

muodostamisprosessi riippuvainen kehitettävästä teknologiasta. Työssä käytetyn 

asiakasymmärryksen muodostamisprosessin todettiin onnistuneen diplomityön case-

esimerkissä. Case-esimerkki oli luonteeltaan erittäin tekninen ja erikoistunut tiettyyn 

teollisuuden alaan. Tutkimuksen voidaan todeta olevan reliaabeli, jos asiakasymmärryksen 

muodostamisprosessia voitaisiin hyödyntää case-esimerkkiä vastaavassa uuden tuotteen 

kehitysprosessissa. Jotta reliabiliteetti saadaan todistettua, tarkasteluun otetaan jo 

markkinoilla oleva hitsauksen älykäs säätöjärjestelmä, joka perustuu case-esimerkin tapaan 

asiakkaan ongelmanratkaisuun ohjelmiston ja korkeatasoisen analytiikan avulla. Eräs 

hitsauslaitevalmistaja mainostaa laitetta työkaluna, jonka avulla saadaan analysoitua 

hitsausprosessista saatua tietoa. Heidän asiakkaallaan on yleensä ongelmana korkeat 

kustannukset, epätarkat hitsausohjeet tai vääränlaiset hitsausarvot. Toimittajayrityksen 

lupauksena on ratkaista edellä kuvatut ongelmat data-analyysin avulla. 

 

Markkinoilla oleva hitsauksen säätöjärjestelmä on toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin 

diplomityössä case-esimerkkinä ollut NC-sorvin säätöjärjestelmä. Molemmissa tapauksissa 

asiakasymmärrys perustuu asiakkaan ongelmaan ja toimittajayrityksen tarjoamaan 

ratkaisuun. Diplomityössä käytettyä asiakasymmärryksen työkalua on mahdollista 

hyödyntää tässä case-esimerkissä ja tutkimustuloksen voidaan todeta olevan reliaabeli. 

Asiakasymmärrys muodostuu kahdesta elementistä: asiakastiedosta ja yrityksen tavoitteista 

ja mahdollisuuksista, eikä tuotteen tyypillä tai tuoteominaisuuksilla ole merkitystä 

asiakasymmärrystä muodostettaessa. Hitsauksen säätöjärjestelmää on mahdollista lähteä 

kehittämään diplomityön mallin avulla. Empiriaosan mukaisesti on mahdollista aloittaa 

tiedonkeruu potentiaalisesta asiakaskunnasta ja siirtyä partnerin valintamallin kautta kohti 

uuden tuotteen tai uuden konseptin kehityshanketta. Diplomityön teoriaosuudessa olleet 

näkökulmat myös tukevat reliabiliteettia, sillä ongelma eli tieto tarpeista ja mielihaluista 

sijaitsee aina asiakkaalla ja ratkaisu toimittajayrityksellä.  
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7.2.3 Validiteetti 

 
Validiteetin tarkastelu kohdistuu valittujen tiedonkeruumenetelmien arviointiin ja erityisesti 

siihen, että olivatko diplomityössä käytetyt menetelmät soveltuvia tutkimusasetelmaan 

nähden. Diplomityön tiedonkeruumenetelmiksi valittiin sähköinen kyselytutkimus sekä 

teemahaastattelut kasvotusten ja puhelimitse. Sähköinen kyselytutkimus toteutettiin 274 kpl 

suomalaiseen konepajaan, joista 42 kpl täytti kyselyn loppuun asti. Vastausprosentti saatiin 

tällöin 15%. (Baruch Y. & Holtom C. B. s.12) 2008 mukaan toteutetun sähköisen 

kyselytutkimuksen vastausprosentti oli melko alhainen, sillä sähköisen kyselytutkimuksen 

vastausprosentti vaihtelee yleensä 50% - 80% välillä akateemisessa tutkimuksissa. 

Sähköisen kyselyn käyttö diplomityössä esitetyssä tutkimusasetelmassa voidaan todeta 

olevan kuitenkin validi, sillä sähköpostitse lähetettyjen sähköisten kyselyiden 

vastausprosentti on alhaisempi verrattuna perinteisiin paperisiin kyselylomakkeisiin. (Nojin 

& Radler 2002) Asiakasrajapinnassa tehtiin lisäksi kahden vuoden ajan teema-haastatteluita 

kasvotusten ja puhelimitse. Asiakasrajapinnassa toteutetut teemahaastattelut olivat 

merkittävä tiedon lähde asiakastiedonkeruun kannalta ja hankkeen kannalta käyttökelpoista 

tietoa saatiin kerättyä konepajaotannan lisäksi yli 40 kpl valmistavan teollisuuden toimijalta.  

 

Teemahaastattelut kansainvälisillä messuilla ja todellisessa tuotantoympäristössä olivat 

parhaita tiedonkeruukeruupaikkoja, sillä relevanttia ja hankkeessa käyttökelpoista tietoa 

saatiin kerättyä jopa suorilta kilpailijoilta. Lisäksi etnografinen lähestymistapa todettiin 

onnistuneeksi valinnaksi, sillä tuotantoympäristöstä saatiin palautetta ja näkemyksiä 

koneistajilta, jotka ovat kehitettävän uuden tuotteen loppukäyttäjiä. Jos käytössä olisi ollut 

jokin toinen lähestymistapa, olisi voinut olla mahdollista, että koneistajien näkemyksiä ei 

olisi saatu hankkeeseen. Taustalla tässä oli tieto, että koneistajien rooli konepajassa on 

valvoa tuotantoa ja sen sujuvuutta koneen välittömässä läheisyydessä eikä heillä ole 

välttämättä mahdollista poistua tuotantotiloista toimistotiloissa sijaitsevaan 

neuvotteluhuoneeseen. Lisäksi tutkimustiimin oli mahdollista nähdä tällä tavoin omin silmin 

tuotannossa esiintyneitä ongelmatilanteita ja ratkaisutapoja, jotka olivat tutkimuksessa 

tehdyn nykytilaselvityksen ydin. Kokonaisuudessaan voidaan todeta käytettyjen 

tutkimusmenetelmien olleen valideja asiakasymmärryksen syntymismekanismin 

tutkimiseen. 
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7.2.4 Liike-elämä 

 
Tavoitteena oli myös arvioida diplomityössä käytetyn viitekehyksen ja menetelmien 

hyödynnettävyyttä liike-elämässä, vaikka aikaisemmassa kappaleessa esitetty hitsaukseen 

liittyvä case-esimerkki antaakin jo viitteitä viitekehyksien toimivuuteen myös todellisessa 

markkinaympäristössä. Ulkopuoliset tiedon lähteet voivat tarjota uutta tietoa ja uusia ideoita 

organisaatioon. Lisäksi ulkopuolisista tietolähteistä saatu tieto voidaan jossain tapauksissa 

mieltää luotettavammaksi tiedoksi, jos verrataan tilanteeseen, jossa tieto tulee oman 

organisaation sisältä. (Hislop et al. 2000) Diplomityö ottaa esille näkökulmia ja haasteita 

asiakastiedon linkittämisestä jo markkinoilla olevan yrityksen sisällä oleviin 

kehityshankkeisiin. Heiskanen et al. (2007) mainitsee, että asiakkaat ovat yleensä tietoisia 

yritysten sisällä olevista tuotekehityshankkeista mutta monesti heidät otetaan mukaan vasta 

myöhemmin hankkeen alettua. Tämän seurauksena on mahdollista, että asiakkaalla ja 

yrityksellä on täysin eritasoinen ymmärrys uudesta kehitettävästä konseptista ja jopa 

työskentelymetodeista. Diplomityö auttaa yrityksiä ymmärtämään tietoprosessien haasteet 

ja tärkeyden ja sen, että yrityksen kehityshanke on aina riippuvainen asiakkaasta.  

 

Lisäksi on mahdollista, että kehittäjäyritys ei itsekkään tiedä mitä he haluavat 

kehityshankkeelta ja tämä luo entisestään haasteita yhteistyöhön, jos kehitysprosessiin 

otetaan mukaan ulkopuolinen asiantuntija. Diplomityössä esitetty kolmivaiheinen partnerin 

valintamalli ja asiakkaan heti aloitusvaiheessa mukaan ottaminen on toimintatapoja, jolla 

kyseisen ongelman syntymistä voidaan ennaltaehkäistä. Partnerin valintamallilla saadaan 

ennaltaehkäistyä jo syntymisvaiheessa olevat ongelmat, sillä malli ottaa kantaa kumppanin 

teknologiseen, strategiseen ja vuorovaikutukselliseen yhteensopivuuteen. Lisäksi 

diplomityössä tehty kyselytutkimus ja haastattelut todistavat, että asiakkaissa sijaitsee paljon 

tietoa mutta vain osa siitä on relevanttia ja käyttökelpoista hankkeen sisällä.  

 

yrityksillä on tarve palvelutarjooman kehitystyökaluille, sillä vielä nykypäivänäkään monet 

yritykset eivät onnistu kuvaamaan palvelutarjoomansa yksiselitteisesti. (Evanschitzky et al. 

2007) Service blueprintin kaltaisista palvelutarjooman kehitystyökaluista on hyötyä 

erityisesti liiketoimintayksiköiden johtajille, jotka suunnittelevat esimerkiksi strategiaan ja 

resurssien allokointiin liittyviä toimenpiteitä. Markkinointijohtajat taas voivat käyttää 

apunaan blueprint-karttoja kehittäessään mainoskampanjoita, joissa haasteena voi usein olla 
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yrityksen sisäisen toimintakapasiteetin huomioon ottaminen. (Kingman-Brundage 1989, s. 

97) Uuden konseptin tai tuotteen kehityshankkeissa voidaan myös havaita saman kaltaisia 

resurssien allokointiin liittyviä haasteita. 

 

7.2.5 Akateeminen uutuusarvo 

 
Diplomityön aloitusvaiheessa tehdystä esitutkimuksesta ilmeni, että asiakasymmärryksen 

hyödyntäminen uuden tuotteen kehitysprosessissa on vähän tutkittu aihe alan 

kirjallisuudessa ja tieteellisissä artikkeleissa. Tässä kappaleessa arvioidaan diplomityön 

tuottamaa uutuusarvoa tutkimustiedon näkökulmasta. Kirjallisuuslähteiden vuosilukujen 

perusteella kiinnostus uuden tuotteen kehitysprosessin tutkimukseen on alkanut 90-luvun 

alkupuolella ja tutkimuksen käytännönläheisyys sekä tulosten hyödynnettävyys esimerkiksi 

liike-elämässä on liittynyt vahvasti tähän. Palveluliiketoiminta elää muutoksen aikaa tällä 

hetkellä ja diplomityö korostaa palveluliiketoiminnan huomioon ottamisen tärkeyttä uuden 

tuotteen kehitysprosessissa. Diplomityön viesti akateemiseen tutkimusmaailmaan onkin se, 

että uuden tuotteen kehitysprosessin tutkimuksen tulee seurata palveluliiketoiminnan 

kehitystä. Konkreettisesti tutkimuksessa tulee ottaa huomioon uuden tyyppiset 

palveluliiketoiminnan mallit, joihin voi liittyä esimerkiksi digitalisaation tarjoamia 

mahdollisuuksia.  

 

Diplomityössä tehty tutkimus osoittaa, että kehityshankkeen kannalta käyttökelpoisen tiedon 

vieminen sisälle hankkeeseen on haastava ja monivaiheinen prosessi. Diplomityön 

aloitushetkellä todettiin, että uuden tuotteen kehitysprosessin alkuvaihe on vähiten tutkittu 

aihealue ja sillä on kaikista suurin vaikutus koko kehityshankkeen lopputulokseen niin 

taloudellisesta kuin käytännön näkökulmasta. Tehty tutkimus ja saadut tutkimustulokset 

tukevat näkemystä uuden tuotteen kehitysprosessin alkuvaiheen tärkeydestä, sillä kerätty 

asiakastieto ei saturoitunut missään vaiheessa kahden vuoden tiedonkeruun aikana. 

Saturoitumattomuudella tarkoitettiin sitä, että vaikka tiedonkeruuvaihetta toteutettiin 

useamman vuoden ajan, silti saatiin jatkuvasti uutta tietoa ja uusia näkemyksiä hankkeen 

sisälle. Akateemista tutkimusta tulisikin tämän perusteella kohdistaa erityisesti alkuvaiheen 

tutkimukseen siten, että saataisiin uusia tehokkaampia toimintatapoja asiakastiedon 

lähteiden tunnistamiseen ja konkreettiseen tiedonkeruuseen. 

 



76 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 
Diplomityön aihe on teema, jota ei ole tutkittu paljoakaan tieteessä. Diplomityö antaa 

vastauksia, millä menetelmillä asiakastietoa on mahdollista viedä kehityshankkeen sisälle ja 

kuinka kerättyä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi alustavan palvelutarjooman 

muodostamisessa. Diplomityössä arvioitiin myös diplomityön tulosten hyödynnettävyyttä 

liike-elämässä ja toteamus oli, että liike-elämässä on tunnistettavissa samankaltaisia 

ongelmia kuin tutkimuslaitosympäristössä. Diplomityöntekijälle heräsi kysymyksiä liittyen 

konkreettiseen hanketyöskentelyyn asiakkaan ja kehittäjäyrityksen välillä. Yksi 

mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi tutkia ympäristöjä ja tiloja, joissa yhteisinnovointi 

olisi mahdollisimman hedelmällistä, sillä ympäristöllä ja käytettävissä olevilla fasiliteeteillä 

on suuri vaikutus tietoprosesseihin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Toisena 

jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tutkia asiakkaan ja kehittäjäyrityksen välistä 

tietoprosessia arvonluonnin näkökulmasta. Tutkimus voitaisiin fokusoida esimerkiksi 

asiakkaan kokemaan arvoon ja tuntemuksiin yhteisinnovointihankkeen aikana. 
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8 YHTEENVETO 

 
Asiakasymmärryksen ja uuden tuotteen kehityshankkeen välinen yhteys on teema, jolle on 

tunnistettu tarve lisätutkimukselle. Nykypäivänä tutkimusta tehdään niin 

tutkimuslaitosympäristössä kuin liike-elämässä. Tulevaisuudessa tutkimuslaitosten ja 

yrityksien roolit tulevat muuttumaan sekä kuilu näiden ympäristöjen välillä kapenee. Tämä 

luo haasteita yhteistyölle ja luo mahdollisuuksia uusien toimintamallien syntymiselle. 

Diplomityön kautta saatiin nostettua esille näkökulmia ja haasteita, joita yritykset ja 

tutkimuslaitokset kohtaavat päivittäisessä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassaan. 

Diplomityön keskiössä ollut asiakasymmärryksen tutkimus antaa vastauksia asiakastiedon 

syntymismekanismiin ja tapoihin, joilla tietoa on mahdollista viedä uuden tuotteen 

kehityshankkeen sisälle.  

 

Ulkopuolisen asiakkaan mukaan ottaminen yhteisinnovointiprosessiin tunnistettiin 

haasteeksi niin liike-elämässä kuin tutkimuslaitosympäristössä, sillä kahden eri 

organisaation välinen työnteko sisältää muuttujia, jotka liittyvät teknologiseen, strategiseen 

ja vuorovaikutukselliseen yhteensopivuuteen. Diplomityössä esitetty partnerin valintamalli 

on työkalu, jolla on mahdollista ennaltaehkäistä edellä kuvattujen muuttujien synnyttämiä 

ongelmia. 

 

Diplomityö antaa myös ymmärrystä ja työkaluja alkuvaiheessa olevan tuoteidean 

kehittämiseen lähemmäs valmista palvelutuotetta. Olennaista onkin ymmärtää, että jo 

kaupallisten valmisteluiden aikana innovaatiosta on mahdollista muodostaa alustavia 

palvelutuotteita ilman taloudellista riskiä. Service blueprint-menetelmä todettiin 

soveltuvaksi alustavan palvelutarjooman muodostamiseen ja sen avulla saatiin onnistuneesti 

kuvattua palvelurakenteen elementtejä ja esiteltyä mahdollisia palvelukombinaatioita 

potentiaalisille asiakkaille. Kokonaisuudessaan diplomityö antaa ymmärryksen 

asiakasymmärryksen syntymismekanismista sekä menetelmistä, joiden avulla sitä on 

mahdollista muodostaa. Lisäksi lukija saa ymmärryksen keinoista, joilla tuoteidea on 

mahdollista muuntaa palvelutuotteeksi siten, että sitä on mahdollista kehittää eteenpäin 

potentiaalisen asiakkaan kanssa. Tehty tutkimus kuvaa myös tiedon sirpaloituneisuutta 

asiakasrajapinnassa ja, että haastateltavan osaamistaustalla ja jopa haastattelupaikalla on 

merkitystä tiedon keruussa.  
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