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The aim of this thesis is to examine the development of service business and the 
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1 JOHDANTO  

 

Palveluiden merkitys teollisuudessa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, kun 

yritykset keskittyvät omaan osaamisalueeseensa ja ulkoistavat muut toimintonsa 

juuri niihin erikoistuneisiin yrityksiin (Ulkuniemi ja Pekkarinen, 2011). Tästä 

johtuen perinteiset koneita sekä laitteita valmistavat teollisuusyritykset ovat 

joutuneet laajentamaan tarjontaansa valmistusliiketoiminnan ulkopuolelle ja 

kehittämään palveluita osaksi tarjoomaansa. Lisäksi palveluiden avulla yritykset 

ovat pyrkineet varmistamaan asemansa markkinoilla sekä takaamaan pitkän 

aikavälin kasvun. (Jacob ja Ulaga, 2008; Kindstöm, 2010) Palveluista on tullut yhä 

tärkeämpi osa teollisuusyritysten portfolioita ja tuotteiden asema tarjoomassa on 

pienentynyt sekä palveluiden merkitys kasvanut (Kindström, 2010). Aihetta paljon 

tutkineiden Homburgin, Fassnachtin ja Guentherin (2003) mukaan arvoa lisäävien 

palveluiden tarjoaminen onkin enää yksi niistä harvoista keinoista, joilla voidaan 

erottua kilpailijoista tämän päivän erittäin kilpailluilla markkinoilla. 

 

 Työn tausta  

 

Yritykset toimivat jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla ja toiminta on jatkuva 

sopeutumisprosessi, jossa yritykset reagoivat markkinoiden mahdollisuuksiin, 

rajoituksiin, kilpailuun ja uhkiin (Äijö, 2008). Markkinat ovat muuttuneet monilla 

aloilla yhä enemmän palveluiden suuntaan ja palvelut muodostavatkin monen 

teollisuuden laitevalmistajan tuloksesta jo suuremman osan kuin perinteisten 

tuotteiden myynti. Asiakkaat haluavat keskittyä yhä enemmän 

pääosaamisalueisiinsa, mikä tarkoittaa palveluiden toimittajille on yhä enemmän 

kysyntää näillä muilla alueilla. Portfolion laajentaminen yhä voimakkaammin 

palveluiden puolelle tarjoaa toimittajille markkinapotentiaalin lisäksi myös 

taloudellisia, strategisia ja markkinoinnillisia hyötyjä. (Lehtonen ja Kostama, 

2014). Taloudelliset hyödyt tulevat esiin etenkin palveluiden paremmasta katteesta 

tuotteisiin verrattuna (Lehtonen, 2013) sekä niiden toistuvuudesta ja 

pidempiaikaisista sopimuksista, jotka tasaavat yritysten kassavirtaa. Palveluiden 

avulla voidaan Lehtosen (2013) mukaan myös erilaistua kilpailijoista mutta 
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toisaalta erilaiset palvelut myös hankaloittavat standardisointia ja näin ollen tekevät 

niiden hallinnasta monimutkaisempaa.  

 

Palveluliiketoiminta eroaa perinteisestä tuotteiden valmistuksesta runsaasti ja 

voidakseen toimia tällä erilaisella toiminta-alueella tulee yritysten muuttaa usein 

toimintatapojaan. Muutos tuotteiden valmistajasta palveluntarjoajaksi ja siitä 

edelleen kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarjoajaksi ei ole yksinkertainen ja koko 

strategia tuleekin usein uudistaa, jotta kaikkia palveluiden tarjoamia ulottuvuuksia 

voidaan hyödyntää. (Lehtonen ja Kostama, 2014) Teollisuusyrityksissä yleisesti 

ymmärretään jo hyvin palveluiden merkitys liiketoiminnalle mutta niiden 

hyväksikäyttäminen kokonaisvaltaisesti vaatii usein vielä kehitystä. Lisäksi 

palveluiden hallinta yleensäkin on monissa yrityksissä edelleen tuoterakenteeseen 

perustuvaa eikä moderneja tietojärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia ole 

tarjooman hallinnassa tehokkaasti hyödynnetty. 

 

Valmet Oyj (myöhemmin kohdeyritys tai yritys), on aloittanut toimintansa yli 220 

vuotta sitten konepajana, josta pikkuhiljaa toiminta on kehittynyt yhä vahvemmin 

palveluiden suuntaan. Tällä hetkellä yrityksen tuloksesta noin 40 % tulee 

palveluliiketoiminnasta ja tämän osuuden ajatellaan tulevaisuudessa kasvavan 

entistä suuremmaksi. Palveluiden osuuden kasvu johtuu pitkälti asiakkaiden halusta 

keskittyä ydinliiketoimintaansa ja ulkoistaa palveluihin sekä kunnossapitoon 

liittyviä tehtäviä (Valmet, 2017a). Kasvava palveluiden tarve ja laaja kirjo erilaisia 

palveluita on aiheuttanut kohdeyritykselle tarpeen kehittää palveluiden hallintaa 

sekä palvelutarjoomaa. Asiakkaille pystytään tarjoamaan mitä erilaisimpia 

ratkaisuja heidän tarpeisiinsa, joten on tärkeää kehittää sitä, miten näitä palveluita 

hallitaan, miten niistä muodostetaan ratkaisuja asiakkaalle sekä miten niistä 

muodostetaan tarjoomaa, jota voidaan sisäisesti hallinta tehokkaasti. Lisäksi 

tärkeää on myös kehittää sitä, miten asiakkaita voidaan palvella paremmin ja heidän 

näkökulmaa tuoda esiin jo palveluiden suunnittelussa sekä tietenkin myös 

myynnissä. 
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 Tavoitteet ja rajaus  

 

Tämän diplomityön tavoitteena on auttaa kohdeyritystä palveluliiketoiminnan 

uudistamisessa ja myyntitoiminnan kehityksessä. Yrityksessä on jo pidemmän 

aikaa ollut meneillään laaja, monta pienempää projektia sisältävä 

projektikokonaisuus, jonka pääasiallisena tavoitteena on toiminnan kehittäminen 

asiakaslähtöisempään suuntaan sekä siirtyminen perinteisestä teknologiaan ja 

koneiden valmistukseen keskittyvästä toimintamallista palveluorganisaatioksi. 

Yrityksen yksi neljästä tärkeimmästä strategisesta tavoitteesta on tulla maailman 

parhaaksi asiakkaidensa palvelussa (Valmet, 2017b) ja juuri tähän pyritään 

palveluliiketoiminnan kehittämisellä.  

 

Yrityksen palvelutarjooman kehittäminen on osa tätä laajaa projektikokonaisuutta, 

ja kehityksen tavoitteena on muokata yrityksen palveluportfoliota sekä sen hallintaa 

asiakaslähtöisempään suuntaan. Asiakaslähtöisen palvelutarjoomaa avulla koko 

yrityksen laajaa osaamista voidaan hyödyntää tehokkaasti ja asiakkaalle voidaan 

tarjoata ratkaisuja juuri heidän tarpeisiinsa samalla hyödyntäen yrityksen omia 

vahvuuksia ja asiantuntijuutta. Kehitystyötä varten halutaan kohdeyrityksessä 

kartoittaa toiminnan nykytilannetta sekä edellytyksiä uudenlaiselle palveluiden 

hallinnalle.  

 

Tämän diplomityön alkuperäisenä tarkoituksena ja tehtävänantona yritykseltä, oli 

tutkia erityisesti palveluiden hallinnan uudistamisen avulla saatavia etuja 

kohdeyritykselle. Tätä lähdettiin tutkimaan haastattelemalla yrityksessä 

työskenteleviä henkilöitä sekä myös itse aktiivisesti projektissa työskentelemällä, 

ja nopeasti havaittiin, että työn tutkimuskysymystä olisi hyvä laajentaa. 

Toiminnassa havaittiin haasteita, jotka voivat hidastaa tavoiteltujen etujen 

saavuttamista, ja siksi näiden tekijöiden esiintuomista pidettiin erittäin tärkeänä. 

Näitä haasteita aiheuttavia tekijöitä päätettiin tutkia tarkemmin ja työn painopistettä 

muutettiin siksi niiden suuntaan. Tästä johtuen tutkimuksen alussa yhdessä 

kohdeyrityksen kanssa asetettuihin tutkimuskysymyksiin päätettiin vielä lisätä 
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toinen pääkysymys, jotta nämä yrityksen toiminnassa olevat haasteet saatiin 

paremmin tuotua esiin.  

 

Tutkimuksen ensimmäisen pääkysymyksen avulla tarkastellaan palvelujen 

hallinnan kehityksessä luotujen mallien avulla saavutettavia etua, keskittyen 

etenkin niihin etuihin, jotka voidaan saavuttaa vaikuttamalla yrityksen tämän 

hetkisessä toiminnassa oleviin haasteisiin. Toisen pääkysymyksen tarkoituksena 

onkin juuri tuoda ilmi näitä toiminnan haasteita, puuttuen lisäksi myös 

edellytyksiin, jotka tulee olla kunnossa, jotta valittuja malleja voidaan hyödyntää.  

 

Tutkimuksen pääkysymykset: 

 

- Miten myyntiä ja kannattavuutta voidaan kasvattaa palveluiden 

modulaarisen tuotteistamisen avulla? 

- Miten yrityksen nykytila vaikuttaa palvelukonseptin käyttöönottoon? 

 

Tutkimuksen alakysymykset täydentävät pääkysymyksiä ja ovat etenkin yrityksen 

kannalta mielenkiintoisia. Niihin vastaaminen perustuu vielä tässä vaiheessa 

pitkälle teoriaan sekä olettamuksiin, sillä käytännön etuja ei pystytä yrityksessä 

vielä mittaamaan. Esitetyn konseptin oletetaan kuitenkin tuovan ratkaisuja 

yrityksessä tällä hetkellä oleviin haasteisiin, joten siten myös näihin kysymyksiin 

on yleisellä tasolla mahdollista vastata. 

 

Täsmentävät alakysymykset: 

 

- Mitä hyötyä on palveluiden modulaarisella tuotteistamisella? 

- Miten uusi palvelukonsepti otetaan käyttöön ja millaisia vaikutuksia sillä 

on tämänhetkiseen toimintaan? 

- Miten konsepti näkyy ja mitä etuja se tuo asiakkaalle? 

- Mitä haasteita konseptista sekä sen käyttöönotosta voi seurata ja miten 

niihin valmistaudutaan? 
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Työ on rajattu yrityksen antamien ohjeiden mukaan, noudattaen projektin 

tavoitteita ja jo tehtyjä päätöksiä. Palvelutarjooman muodostamisessa on 

yrityksessä aiemmin päätetty hyödyntää modulaarisuutta sekä tuotteistamista ja 

siksi näitä keinoja käytetään myös tässä työssä. Tarjooman rakennetta esitellään 

tässä työssä esimerkkien avulla ylätasolla ja koska sen lopullinen muoto on vielä 

diplomityön aikana työn alla, ei sen esittelemistä yksityiskohtaisesti pidetty 

lisäarvoa tuovana. Tutkimuksen tarkoituksena on keskittyä siihen, mitä palveluiden 

hallinnan kehittäminen kohdeyritykseltä vaatii ja mitä haasteita mallin 

käyttöönotosta aiheutuu, joten näiden ymmärtämiseen riittää mallin tarkastelu 

ylätasolla.  

 

Kohdeyrityksen globaali ja laajalle levinnyt organisaatio sekä suuri määrä 

palveltavia teollisuuden aloja rajaavat mahdollisuuksia käyttää yleisiä 

toimintamalleja ja aiheuttavat tarpeen soveltaa kirjallisuudessa esitettyjä ratkaisuja. 

Toimintaympäristöjen lisäksi esitettyihin malleihin ja etenkin niiden sopivuuteen 

yritykselle sekä implementointiin vaikuttavat monet muutkin ulkoiset ja sisäiset 

tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen olemassa olevat tavat toimia, sen 

strategiset tavoitteet sekä asiakkaiden mielipiteet. Yritys toimii teollisuudessa 

yritysmarkkinoilla, joilla organisaatiot käyvät kauppaa keskenään. Sen asiakkaana 

ovat yritykset, jotka ostavat tuotteita sekä palveluita omaan käyttöönsä tuotantoaan 

varten, ja näin ollen markkinat sekä asiakkaan käyttäytyminen eroavat 

huomattavasti esimerkiksi kuluttajamarkkinoista. (Puusa, Reijonen, Juuti ja 

Laukkanen, 2014) Tämä vaikuttaa tarkastelun näkökulmiin merkittävästi ja tuo 

siihen omia haasteita.  

 

Työ on tehty todelliseen meneillään olevaan kehitysprojektiin, jonka vuoksi työstä 

on jätetty esittelemättä osa kerätystä aineistosta, johtuen työn julkisuudesta. Työssä 

esitellään toimintaa yleisellä tasolla ja käytännön toimenpiteisiin ei työssä oteta 

tarkemmin kantaa. Kohdeyritys on pörssiyhtiö ja siksi osaa tiedoista halutaan 

suojella. Tästä syystä kaikkea haastatteluista kerätty materiaalia ei ole esitelty työn 

julkisessa osassa eikä myöskään tarkemmin eritelty, miten konsepti otetaan 

käyttöön yrityksessä ja miten tietojärjestelmiä hyödynnetään. Työ keskittyy 
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toiminnan tarkastelemiseen ylätasolta, joten yksittäisten myyjien toimenkuvaan ja 

erilaisten projektien tai osa-alueiden ominaisuuksiin ei myöskään oteta työn 

puitteissa kantaa eikä haastateltavien henkilöiden nimiä julkaista. 

 

 Tutkimuksen toteutus  

 

Diplomityö on toteutettu osana meneillään olevaa projektia ja materiaalia on kerätty 

jatkuvasti yrityksessä työskennellessä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina 

eli kuten Puusa ym. (2014) teemahaastatteluita kuvaavat, haastattelut olivat 

vapaamuotoisia ja haastateltavat vastasivat vapaasti ilman vastausvaihtoehtoja 

haastattelijan etukäteen valitsemiin teemoihin liittyneisiin kysymyksiin. 

Haastattelijoille kerrottiin haastatteluiden olevan nimettömiä, jotta haastateltavat 

pystyivät esittämään kriittisiä mielipiteitä ja kehitysehdotuksia vapaasti. 

Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen tekstejä analysoitiin työtä 

varten. Haastatteluista löydettiin paljon samankaltaisuuksia sekä yhteneviä 

mielipiteitä, joten näistä pääteltiin ongelmien olevan todellisia haasteita, joihin 

tulee kiinnittää huomiota. Kaikki tässä työssä esitetyt mielipiteet ovat useamman 

henkilön esittämiä mielipiteitä ja suoria lainauksia on käytetty esittämään niiden 

todelliset sanamuodot, jotta väärintulkinnoilta vältyttäisiin.  

 

Tutkimus on toteutettu jatkona ja sivutyönä työn tekijän omille työtehtäville 

yrityksessä, joten työn tekijällä on jo etukäteen ollut laaja käsitys yrityksen 

sisäisistä toiminnoista sekä omia mielipiteitä toimintatavoista ja projektista. Tätä 

näkemystä on hyödynnetty työssä paljon kuitenkin siten, että pääpaino on 

haastattelujen avulla saaduilla tuloksilla. Haastateltaviksi valittiin yrityksen 

ehdotuksesta kymmenen henkilöä, jotka työskentelevät organisaatiossa eri 

positioissa, alueilla, maantieteellisillä sekä organisaatiotasoilla ja näin on pyritty 

saamaan mahdollisimman laaja kuva toiminnasta. Haastatteluissa on ollut mukana 

henkilöitä, jotka työskentelevät myös aiheeseen liittyvässä kehitysprojektissa mutta 

suurin osa henkilöistä ei aktiivisesti ole ollut mukana. Näin on saatu hyvä ja kattava 

otos mielipiteitä, jotka edesauttavat sekä tämän diplomityön etenemistä että 

meneillään olevan kehitysprojektia.  
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 Raportin rakenne 

 

Diplomityön teoriaosuudessa esitellään palveluliiketoimintaa, palveluiden 

markkinointia sekä palveluita yleisesti. Palvelut eroavat ominaisuuksiltaan 

huomattavasti etenkin kohdeyrityksen ydinosaamisalueesta eli koneiden ja 

laitteiden valmistuksesta ja siksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota palveluiden 

mukanaan tuomiin erilaisiin ominaisuuksiin ja ymmärtää niiden vaikutukset 

toimintaan. Palveluiden määrittelyn jälkeen työssä esitellään erilaisia teoreettisia 

toimintakeinoja, joilla palveluita voidaan hallita ja hallinnan avulla toimintaa 

tehostaa. Näitä hallintakeinoja sovelletaan myöhemmin kohdeyrityksen 

tarjoomaan. Työn kolmannessa teorialuvussa eli luvussa neljä esitellään 

tarkemmin, millaisia vaikutuksia palveluilla on yrityksen strategiaan ja miten 

strategiaa tulee uudistaa, jotta tehtävillä päätöksillä ja suuntaviivoilla tuetaan 

palveluiden myyntiä tehokkaasti.  

 

Työn empiriaosassa, eli luvusta viisi eteenpäin, teoreettisia malleja sovelletaan 

yrityksen tämänhetkiseen toimintaan ja toiminnan kehitykseen. Ensimmäisenä 

teoriaosuudessa tarkastellaan yrityksen nykytilannetta, jotta kehitystarpeita ja 

lähtökohtia voidaan paremmin ymmärtää. Yrityksen vahvuuksia, sen yleistä 

toimintaa sekä historiaa esitellään yleisellä tasolla, sillä näillä kaikilla on 

voimakkaasti vaikutusta tämän hetkisiin toimntatapoihin. Nykytilan avulla pyritään 

muodostamaan ymmmärrys siitä, miksi valittuihin ratkaisuihin on päädytty ja mitä 

rajoituksia yrityksen tämän hetkinen toiminta luo kehitykselle. Työssä keskitytään 

erityisesti toiminnassa tällä hetkellä oleviin haasteisiin, joihin halutaan 

kehitysprojektilla vaikuttaa, joten siksi näitä tekijöitä on luvussa esitelty laajasti 

tarkemmalla tasolla. Tämän jälkeen yrityksen nykyistä myyntiprosessia tutkitaan 

erillisinä kappaleena seuraavassa luvussa eli luvussa kuusi, sillä luoduilla malleilla 

halutaan vaikuttaa juuri siihen, miten myyntiä halutaan yrityksessä tulevaisuudessa 

toteuttaa. 

 

Luvussa seitsemän tutkitaan palveluliiketoiminnan kehitystä kohdeyrityksessä 

soveltamalla alussa esitettyjä teoreettisia malleja yrityksen toimintaan. Luvussa 
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esitellään teorian tarjoamien viitekehysten avulla yrityksessä muodostettu 

palveluportfolio, jonka tarkoituksena on toimia palvelunhallinnan pohjana ja tukea 

osaltaan yrityksen tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita. Tämän lisäksi 

kappaleessa esitellään, miten konseptin implementoidaan osaksi yrityksen 

toimintaa ja mitä hyötyjä konseptilla voidaan saada aikaan. Erityisesti huomiota 

kiinnitetään haasteisiin, jotka saattavat vaikeuttaa konseptin implementointia tai 

kokonaan pilata konseptin ajatuksen. Näihin sioihin tulee viimeistään nyt kiinnittää 

huomiota, jotta mahdolliset korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä ja siten myös 

käyttöönotossa voidaan onnistua. Haasteet ovat työn kannalta tärkeässä osassa 

myös konseptista saatavia etuja tarkasteltaessa, sillä olettamuksena on, että konsepti 

tulee vaikuttamaan moniin yrityksellä oleviin haasteisiin ja pullonkauloihin 

positiivisesti. Konseptin oletetaan tuovan ratkaisuja ja muutoksia etenkin 

myyntiprosessin tämän hetkisiin toimintatapoihin ja edistävän yrityksen 

tavoitteiden saavuttamista myynnin ja myyntitapojen osalta. Työn tärkeimmät 

tulokset sekä jatkotoimenpiteet ja suositukset siitä, miten toimintaa tulisi 

tulevaisuudessa kehittää, esitellään lopuksi viimeisissä kappaleissa.  
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2 PALVELULIIKETOIMINTA 

 

Palvelut ovat usein valmistusta harjoittaville yrityksille välttämättömyys tuotteiden 

ja laitteiden toiminnan kannalta (Parantainen, 2008) mutta samalla ne tarjoavat 

erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa myyntiä sekä erilaistua kilpailijoista 

tarjoamalla yrityksen luontaista osaamista, jota ei muilta kilpailevilta toimijoilta 

löydy. Palvelut tarjoavat myös mahdollisuuden päästä lähemmäksi asiakkaita ja sitä 

kautta tavan oppia paremmin heidän toimintatapojaan sekä prosesseja, mikä taas 

edesauttaa arvon tuottamista asiakkaille. (Grönroos, 2015) Palvelut ovatkin yhä 

tärkeämpi osa myös teollisuuden koneita valmistavien yritysten myyntiä ja 

tarjoomaa ja siksi niiden ominaisuuksiin tulee kiinnittää huomiota sekä hallintaa 

kehittää vastaamaan niiden vaatimia tarpeita.  

 

Asiakkaat haluavat palveluiden toimittajilta arvoa tuottavia ratkaisuja ongelmiinsa 

ja tämän hetken erittäin kilpailluilla markkinoilla toimittajan on kyettävä 

vastaamaan tähän tarpeeseen pysyäkseen mukana kilpailussa. Aiemmin perinteisen 

valmistukseen keskittyneen yrityksen tavoitteet ovat keskittyneet teknisen 

ratkaisun tuottamiseen asiakkaalle, ei niinkään arvon tuottamiseen asiakkaalle 

mutta vastatakseen asiakkaiden nykyaikaisiin vaatimuksiin tulee tätä näkökulmaa 

laajentaa. (Grönroos, 2015) Palveluiden toimittaminen ja niiden hallinta eroaa 

perinteisten tuotteiden valmistuksesta voimakkaasti, joten toimiakseen tehokkaasti 

myös tällä alueella tulee yritysten muuttaa toimintatapoja palveluille sopivaksi. 

Tätä varten tulee palveluiden ominaisuudet ja niistä aiheutuvat erilaisuudet sekä 

haasteet toiminnalle ymmärtää, jotta kehitystä tehdään oikeaan suuntaan.  

 

 Palvelun määritelmä 

 

Palveluiden yksiselitteinen määritteleminen on hyvin hankalaa, sillä ilmiöinä ne 

ovat monimutkaisia sekä vaihtelevia kokonaisuuksia, ja termillä voidaan tarkoittaa 

erilaisia kokonaisuuksia aina henkilökohtaisesta palvelusta, palveluun tuotteena tai 

tarjoomana (Grönroos, 2015). Yksinkertaistettuna palvelut ovat tekoja, prosesseja 

ja suorituksia (Zeithaml ja Bitner, 1996). Toisaalta perinteisen liiketalouden 
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määritelmän mukaan palvelut ovat hyötyä tuottavia vaihdon välineitä (Lehtinen ja 

Niinimäki 2005). Nämä molemmat ovat hyvin yleisellä tasolla olevia tapoja 

määritellä palveluita ja samankaltaisia määrityksiä on tehty runsaasti jo 1960-, 

1970- ja 1980-luvuilta lähtien mutta lopullista määritelmää ei palveluille 

edelleenkään ole (Grönroos, 2015).  

 

Grönroos (2015) määrittelee palveluiden olevan prosessi, joka ainakin jossain 

määrin koostuu aineettomien toimintojen sarjasta, jonka tarkoituksena on ratkaista 

asiakkaan ongelmia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Myös Lovelock (1996) 

kuvaa palveluiden olevan enemmänkin prosessi kuin asia ja samaa mieltä ovat 

myös Solomon, Surprenant, Czepiel ja Gutman (1985). Prosessimaisuus on monien 

määritelmien yhdistävä tekijä, ja tämän lisäksi käytetään usein myös seuraavaa 

neljää termiä, aineettomuus (Intangibility), heterogeenisyys (Heterogeneity), 

erottamattomuus (Inseparability) ja katoavaisuus (Perishability) eli IHIP (mm. 

Zeithaml, Parasuraman ja Berry, 1985; Vargo ja Lusch, 2004).  

 

Aineettomuudella tarkoitetaan, että palvelulta puuttuu fyysinen ominaisuus, joka 

tuotteilla yleensä on, heterogeenisyydellä tarkoitetaan sitä, ettei palveluita voi 

standardoida samalla tavalla kuin tuotteita, erottamattomuudella tarkoitetaan 

palvelun tuottamisen ja kuluttamisen yhtäaikaisuutta ja katoavaisuudella 

tarkoitetaan sitä, ettei palvelua voida varastoida samalla tavalla kuin tuotteita 

(Vargo ja Lusch, 2004). Näitä neljää IHIP tekijää on kuitenkin rajusti kritisoitu ja 

etenkin Lovelock ja Gummesson (2004) esittävät niiden olevan vanhentuneita ja 

puutteellisia koko jatkuvasti laajentuvan palvelukirjon määrittelyyn. 

 

Palveluiden ominaisuuksista voidaan tunnistaa kolme peruspiirrettä, jotka toistuvat 

lähes jokaisessa palvelussa. Näitä ovat aiemmin mainittu palveluiden 

prosessiluonne sekä sen lisäksi palveluiden tuottamisen ja kulutuksen 

samanaikaisuus ja asiakkaan vuorovaikutus palveluiden tuotantoprosessissa. 

Tärkein näistä ominaisuuksista on palveluiden prosessiluonne eli palvelut 

koostuvat toiminnoista, joissa käytetään erilaisia resursseja asiakkaan ongelman 

ratkaisemiseen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. (Grönroos, 2015) Palveluita 
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ei voida varastoida ja niitä ei usein ole olemassa ennen kuin ne kulutetaan. Lisäksi 

palveluiden lopputulos näkyy vasta palvelun suorituksen jälkeen ja asiakkaat 

kokevat palveluiden lopputuloksen ja siitä saatavan arvon subjektiivisesti. 

(Grönroos, 2015; Ulkuniemi ja Pekkarinen, 2011) Kaikki nämä ominaisuudet 

yhdessä tekevät palveluista monimutkaisia ja niiden hallinnasta haastavaa. 

 

Asiakas ostaa palvelun saadakseen ratkaisun ongelmaansa. Ongelma voi olla hyvin 

monenlainen ja asiakas ei välttämättä edes tiedä, mistä ongelma koostuu. 

Ostaessaan palvelun, asiakkaalle pääasia on sen lopputuloksessa ja palvelun arvo 

muodostuu asiakkaan omien arvonluontiprosessien kautta. Harvoin on olemassa 

kahta samanlaista palvelua, sillä asiakkaan toimiympäristö sekä arvon kokeminen 

ovat aina yksilöllistä (Zethaml ja Bitner, 1996). Toisin kuin usein tuotteiden 

kohdalla asiakas ei etsi tiettyä palvelua vaan ratkaisuja (Grönroos, 2015) ja tämä 

tekeekin palveluiden suunnittelusta ja toimittamisesta haastavaa. Tapoja, joilla 

tavoitetilaan päästään, on usein monia, samoin kuin lopputuloksia, ja yksi palvelun 

ominaisuuksista onkin, ettei palvelun lopputulosta voida tarkkaan sanoa ennen kuin 

palvelu on suoritettu.  

 

 Erikoispalvelut 

 

Palvelut voidaan jakaa pienempiin osiin niiden ominaisuuksien perusteella. Yksi 

tällainen erityinen palvelumuoto, jota tulee tarkemmin tutkia, on 

asiantuntijapalvelut. Konsultointipalvelut sekä muut vastaavat asiantuntijapalvelut 

yleistyvät jatkuvasti ja siksi niiden hallintaan sekä ominaisuuksiin tulee kiinnittää 

entistä enemmän huomiota. Asiantuntijapalveluilla tarkoitetaan palveluita, joissa 

asiakkaalle tarjotaan asiantuntijuuden, kokemuksen ja ratkaisujen avulla apua 

heidän ongelmiinsa (Roth ja Menor, 2003). Palveluiden perusominaisuuksien 

lisäksi asiantuntijapalvelut sisältävät siis aina erikoisosaamista ja juuri se tekee 

niistä asiantuntijapalveluita. Erikoisosaaminen on tietotyötä, suunnittelua ja 

vastaavaa henkistä prosessointia asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi ja sen 

pohjana on tieto, taito, luovuus ja motivaatio. (Lehtinen ja Niinimäki, 2005) 

Asiantuntijapalvelut syntyvät toimittajan ja asiakkaan välisen yhteistyön tuloksena 
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(Lehtinen ja Niinimäki, 2005), joten niiden toimittaminen vaatii jatkuvaa ja laajaa 

tiedonjakoa toimittajan ja asiakkaan välillä. (Pietiläinen, Lehtimäki, Keso ja 

Hiukka, 2007) Sujuvan yhteistyön avulla tarjontaa voidaan lisäksi suunnitella 

enemmän asiakkaan tarpeiden mukaan (Nätti ja Ojasalo, 2008). 

 

Asiantuntijapalveluiden suunnittelussa ja tarjoamisessa tulee ottaa huomioon 

palvelun toimittamisen ominaispiirteet, jotka asettavat rajoitteita ja tuovat 

mukanaan haasteita. Asiantuntijapalveluiden toimittamiseen liittyy aina riskejä, 

sillä palvelu on ohjeita, neuvoja ja ideoita (Lehtinen ja Niinimäki, 2005), jotka 

syntyvät palvelun tuottamisen ja toimittamisen aikana. Asiantuntijapalvelun arvo 

syntyy toimittajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa ja siksi asiakkaan 

tulee olla aktiivinen, jotta päästään haluttuun tavoitetilaan (Pietiläinen ym., 2007). 

Konsultointiyritykset ovat erikoistuneet juuri asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen 

mutta sen lisäksi monet muut yritykset tarjoavat niitä osana muuta tarjoamaa. 

Etenkin teknologiayrityksiltä, jotka tekevät tuotekehitystä, löytyy usein paljon 

tällaista teknistä osaamista, jonka hyödyntäminen tarjoamalla osaamiseen liittyviä 

palveluita, on luonnollinen lisäys portfolioon. 

 

 Palveluportfolio 

 

Toimiakseen tehokkaasti palveluliiketoiminnassa tulee yritysten kiinnittää 

huomiota palveluiden hallintaan, johtuen etenkin niiden erilaisista ominaisuuksista 

tuotteisiin verrattuna. Palvelu sekä sen lopputulos syntyvät kun asiakas käynnistää 

palvelun tuotantoprosessin ja palvelu koostuukin siis joukosta piirteitä, jotka 

liittyvät prosessiin ja prosessin lopputulokseen (Grönroos, 2015). Näistä prosessiin 

ja sen lopputulokseen liittyvien piirteiden kokonaisuudesta koostuu Grönroosin 

(2015) mukaan myös koko palvelutarjooma, jota kuitenkin kirjallisuudessa on 

käsitteenä tutkittu vain vähän. Tässä työssä palvelutarjoomalla tarkoitetaan juuri 

tuon määritelmän mukaan erilaisista palveluista koostuvaa kokonaisuutta, jossa 

yhdistyvät yrityksen palveluliiketoiminnan hallinnoimat ja asiakkaalle tarjottavat 

palvelut. 
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Asiakkaat vaativat yhä räätälöidympiä palveluita toimittajilta, kun taas 

markkinoiden kilpailutilanne aiheuttaa tarpeen palveluiden standardisointiin 

(Lampel ja Mintzberg, 1996; Rahikka, Ulkuniemi ja Pekkarinen, 2011; Tuunanen 

ja Cassab, 2011). Tästä aiheutuu monia haasteita kuten esimerkiksi, kuinka 

hallitaan monimutkaista palvelutarjoomaa, kuinka mahdollistetaan yhtäaikaisesti 

palveluiden räätälöinti sekä standardisointi ja kuinka mahdollistetaan laajan 

tarjooman konfigurointi (Böttcher ja Klingner, 2011). Tuotteiden valmistuksessa 

näihin ongelmiin on esitetty erilaisia ratkaisuja mutta palvelut eroavat perinteisistä 

tuotteista monilla tavoin ja niiden käsittely ei siksi noudata samoja periaatteita eikä 

malleja voida sellaisenaan suoraan käyttää. 

 

Lehtonen (2013) on tehnyt tutkimuksen palvelutarjooman käsittelystä sekä 

hallinnasta teollisuusyrityksissä. Tutkimuksessa vertaillaan seitsemää eri Suomessa 

toimivaa globaalia teollisuusyritystä ja niiden palveluliiketoimintoja. Tutkimuksen 

mukaan yrityksillä ei useinkaan ole selkeää rakennetta palvelutarjoomalle ja niillä 

yrityksillä, joilla palvelurakenne on, perustuu se usein historiaan sekä 

tuoteportfolioon. (Lehtonen 2013) Kokonaan puuttuva tarjooma tai 

tuoteportfolioon perustuvat tarjooma eivät kumpikaan ota huomioon palveluiden 

erityistarpeita ja tällaisessa tilanteessa tarjoomaa sekä sen hallintaa tulee uudistaa 

paremmin myös palveluliiketoiminnalle sopivaksi.  

 

Palvelutarjoomaa tulee Grönroosin (2015) mukaan tarkastella aina asiakkaan 

näkökulmasta, sillä se auttaa ymmärtämään paremmin asiakkaan lähtökohdat ja 

jättää omat, yrityksen sisäiset toimintatavat vähemmälle huomiolle. Tarkastelun 

kohteena tulee olla kokonaisvaltaisesti kaikki asiakkaan palvelusta kokema, aina 

toiminnallisesta laadusta lopputuloksen tekniseen laatuun asti. Näiden lisäksi 

yrityksen imago ja viestintä vaikuttavat palvelun kokemiseen, joten nekin tulee 

ottaa huomioon palvelutarjooman suunnittelussa, jotta asiakkaalle voidaan tarjota 

arvoa tuottavia palveluita. (Grönroos, 2015)  
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 Palveluiden markkinointi 

 

Palveluiden markkinointi on palveluiden ominaisuuksista johtuen erittäin 

merkittävä osa palvelun lopputulosta ja sitä, miten palvelun katsotaan onnistuneen. 

Palvelun markkinoinnilla asiakkaalle luodaan mielikuva siitä, mitä palvelun avulla 

voidaan saada aikaan ja mikä sen lopputuotos on. Levitt (1980) esitti jo 1980-

luvulla, että asiakkaat eivät osta vain tuotteita tai palveluita vaan niiden tuottamia 

hyötyjä. Hän perustaa väittämänsä sillä, että peruspalvelu tai -tuote on aina 

pohjimmiltaan samanlainen mutta se, miten palvelu tai tuote on markkinoitu, 

tuotettu ja miten asiakas sitä käyttää, tekee siitä erilaisen kilpailijoihin nähden 

(Levitt, 1980). Palvelusta tai tuotteesta saatu hyöty on aina asiakaskohtaista, sillä 

asiakkaan toimintaympäristö ja -tavat ovat aina toisistaan poikkeavia.  

 

Nykypäivän markkinointi lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että asiakas ostaa 

lisäarvoa tuottavia ratkaisuja tarpeisiinsa ja ongelmiinsa, ei niinkään vain palveluita 

tai tuotteita (Puusa ym., 2014). Asiakkaat ostavat tarjoomia, jotka koostuvat 

tuotteista, palveluista, tiedoista, huomion osakseen saamisesta ja muista tekijöistä 

(Grönroos, 2015). Näiden muodostamasta kokonaisuudesta eli palvelusta syntyy 

asiakkaan kokema arvo (Grönroos, 2015; Gummesson, 1999). Asiakas kokee arvon 

omien prosessiensa kautta hyödyntäessään ostamaansa palvelua (Normann ja 

Ramirez 1993; Grönroos, 2015). Perinteisesti palvelun yleisen määritelmän 

mukaan palvelun arvo sekä itse palvelu muodostuu samanaikaisesti kuin palvelun 

tuotanto- ja toimitusprosessi toteutuvat (Grönroos, 2015). Toisaalta palvelun arvo 

voidaan nähdä myös kauaskantoisten tulosten perusteella, esimerkiksi 

teollisuudessa tehtaille tarjottavien huoltopalveluiden vaikutukset voivat olla 

välittömiä tai näkyä vasta pidemmän ajanjakson jälkeen kokonaisvaltaisen 

tehokkuuden paranemisena.  

 

 Palveluiden ostamisen ja myynnin haasteet 

 

Palveluiden erilaisten ja vaihtelevien ominaisuuksien vuoksi niiden hallintaan sekä 

ostamiseen ja myyntiin liittyy haasteita, jotka tulee ottaa huomioon yritysten osto- 
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ja myyntiprosesseissa. Ulkuniemi ja Pekkarinen (2011) esittelevät tutkimuksessaan 

kolme pääongelmaa, mitä liittyy palveluiden ostamiseen. Näitä ovat palveluiden 

määrittely, arvonluonti ja hinnoittelu (Ulkuniemi ja Pekkarinen, 2011) ja niitä on 

seuraavassa esitelty kutakin tarkemmin.  

 

Palvelun arvon määrittely on hankalaa etukäteen, sillä palvelua ei ole varsinaisesti 

ole olemassa ennen kuin palvelu kulutetaan. (Ulkuniemi ja Pekkarinen, 2011) Näin 

ostajan on vaikea tietää, onko palvelusta saatava arvo siihen käytettävien resurssien 

arvoinen. Palvelun sisältö voidaan määritellä keskittymällä palvelun tuottamiseksi 

tarvittaviin panoksiin, siitä saataviin lopputuloksiin ja lopputilaan (Axelsson ja 

Wynstra, 2002). Näin asiakkaalle voidaan muodostaa parempi ymmärrys palvelun 

kokonaisarvosta. Toisaalta palvelun sisältöä ja arvon ymmärtämistä voidaan 

edesauttaa myös pilkkomalla palvelu pienempiin osiin. Esimerkiksi paperitehtaalla 

tehtävä asennustyö voidaan jakaa suunnitteluun, tarkastuksiin, mittauksiin, itse 

asennustyöhön ja asennuksessa tarvittaviin välineisiin. Tällaista palvelun 

pilkkomista kutsutaan moduloinniksi ja sitä esitellään tarkemmin jäljempänä. 

Tarkoituksena tällaisella on saada asiakas ymmärtämään, mitä palvelu sisältää ja 

mistä arvo muodostuu.  

 

Palvelun lopputulokseen ennustettavuuteen vaikuttaa toimittajan ja ostajan välinen 

suhde ja se, onko ostajalla aiempaa kokemusta palvelusta. Mitä enemmän ostaja 

tietää ja tuntee palvelua sekä toimittajaa, sen helpompi hänen on arvioida 

lopputulosta etukäteen. (Ulkuniemi ja Pekkarinen, 2011) Palvelut tuleekin nähdä 

vaihdon välineenä palvelun toimittajan ja asiakkaan välillä, jossa arvo luodaan 

tehokkaan yhteistyön avulla (Pekkarinen ja Ulkuniemi, 2008). Palvelu toimitetaan 

asiakkaalle yhteistyössä asiakkaan kanssa ja lopputulos määräytyy myös pitkälti 

sen mukaan kuinka, hyvin yhteistyö on toiminut. Tästä johtuen ostoprosessissa 

tulee huomioida molempien osapuolten tehtävät ja vastuut, jotta päästään haluttuun 

lopputulokseen. 

 

Palvelun arvon muodostuminen on monimutkainen prosessi ja siihen vaikuttavat 

monet tekijät. Arvo muodostuu asiakkaille prosessin eri vaiheissa, asiakkaat 
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kokevat arvon eri tavalla ja asiakkaan odotukset ovat erilaiset (Woodruff, 1997). 

Esimerkiksi pienelle paperitehtaalle tehtävä parannus voi olla heille hyvinkin 

arvokas tuotannon parantumisen kannalta mutta taas isolle tehtaalle sama palvelu 

voi olla vain normaali huoltotoimenpide, joka ei varsinaisesti tuota lisäarvoa. 

Palvelusta saatava arvo perustuu myös asiakkaan odotuksiin palvelusta ja siihen 

kuinka hyvin hän kokee lopputuloksen toteutuneen. Yleisesti voidaan sanoa, että 

voidakseen kasvattaa asiakasarvoa tulee keskittyä parantamaan sellaisia 

ominaisuuksia, jotka ovat asiakkaalle avaintekijöitä (Landroguez, Castro ja 

Cepeda-Carrión, 2011).  

 

Kolmantena haasteena palveluiden ostoprosessissa kuten myös myynnissä on 

palveluiden hinnoittelu. Asiantuntijapalveluiden hinnoittelu on haasteellista, sillä 

asiakas vertaa hintaa usein palvelun toimittamiseen kuluvaan aikaan kun 

todellisuudessa hinta tulisi ennemminkin suhteuttaa sen aikaan saamaan arvoon 

(Sipilä, 1999). Palvelun lopputulos ja onnistuminen määräytyy 

asiantuntijapalveluissa monesti sen mukaan, kuinka hyvin asiakas toteuttaa 

palvelun toimittajalta saamia ohjeita, joten hinnoittelun tulisi myös tukea 

molempien osapuolten toimintaa siten, että päästään molempia osapuolia 

hyödyttävään lopputulokseen.  

 

Palveluiden hinnoitteluun on olemassa erilaisia malleja, joista Sipilä (1999) 

esittelee asiantuntijapalveluille seuraavanlaisia hinnoittelutapoja: lista- ja 

tarjousperusteiset hinnat, aikaveloitus ja kapasiteettiveloitus, kattohinnoittelu, 

success fee -hinnoittelu sekä minimiveloitukset ja pienpaketit. Myöhemmässä 

teoksessaan Sipilä (2003) lajittelee nämä hinnoittelumallit tarkemmin neljään 

luokkaan, jotka ovat tuotospohjainen hinnoittelu, resurssipohjainen hinnoittelu, 

hyöty- ja arvopohjainen hinnoittelu ja käyttöoikeusperusteinen hinnoittelu.  

 

Tuotospohjainen hinnoittelu perustuu lopputuloksesta maksettavaan kiinteään 

hintaan kun taas resurssipohjainen hinnoittelu on niin sanottu kustannusperusteinen 

hinnoittelu, eli asiakas maksaa palvelusta aiheutuvat kustannukset kuten henkilön 

palkan sekä tila- ja laitekapasiteetin (Jaakkola, Orava ja Varjonen, 2009). Tällaisen 
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aika- ja kapasiteettiveloitus on hyvin perinteinen hinnoittelumenetelmä mutta kuten 

Sipilä (1999) mainitsee, sen avulla voi menestyä kohtuullisesti muttei 

erinomaisesti. Tekninen osaaminen on kartutettu usein jo kauan etukäteen, jolloin 

palvelun toimittaminen eli neuvojen antaminen voi olla hyvinkin nopeaa. Nämä 

neuvot ovat usein hyvin arvokkaita, joten ajan perusteella niiden hinnoittelu ei ole 

palveluntarjoajalle mielekästä. Tästä syystä kustannusperusteisesta hinnoittelusta 

halutaan päästä eroon ja kehittää enemmän tulokseen perustuvia 

hinnoittelumenetelmiä.  

 

Palveluiden toimittajat haluavat yhä useammin käyttää hyöty- ja arvoperusteista 

hinnoittelua, jossa hinta perustuu asiakkaan palvelusta saamaan arvoon (Jaakkola 

ym., 2009). Success fee hinnoittelulla saadaan usein todellisempi sekä myös 

korkeampi hinta palvelusta. Tämä perustuu siihen, että palvelulla asiakas saa 

monesti suuria hyötyjä esimerkiksi tehokkuuden parantumisena, jolloin arvo on 

suuri mutta vastaavasti tätä vasten tehty työ saattaa olla hyvinkin pieni.  

 

Pidempiaikaisissa sopimuksissa eräs monesti käytetty menetelmä on niin kutsuttu 

bonusmalli, jossa yhdistyy kiinteä hinta sekä menestykseen perustuva hinnoittelu. 

Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa tietyn perushinnan ja mikäli tietyt 

tavoitteet saavutetaan, maksaa hän myös niihin perustuvan bonuksen. Teknologian 

ja erilaisten ohjelmistojen sekä niihin liittyvien palveluiden vuoksi myös 

käyttöoikeushinnoittelua käytetään enenevässä määrin ja tietyillä osa-alueilla sen 

ajatellaan muodostuvan vallitsevaksi hinnoittelumenetelmäksi. Tällaisella 

hinnoittelumallilla asiakas saa käyttöoikeuden tiettyyn järjestelmään ja voi 

mahdollisesti ostaa lisäpalveluita esimerkiksi järjestelmän sisällä. 

 

Kokonaisuudessaan hinnoittelu tulee olla aktiivista sekä joustavaa ja kehittyä 

uutuuden, kilpailutilanteen, vaihtoehtojen kuten myös asiakassuhteen mukaan 

(Sipilä, 1999). Mikään yksittäinen palveluiden hinnoittelumalli ei sellaisenaan ole 

järkevä vaihtoehto laajalle valikoimalle vaan erilaisia malleja voidaan käyttää 

joustavasti erityylisille palveluille (Jaakkola ym., 2009). Elinkaariajattelun mukaan 

tuominen myös palveluiden suunnitteluun ja hinnoitteluun auttaa kaikkien 
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todellisten palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten selvittämisessä 

(Ulkuniemi ja Pekkarinen, 2011). Total cost of ownership (TCO) eli 

kokonaisvaltaiset kustannukset ottavat huomioon kustannukset ennen palvelua, sen 

aikana ja sen jälkeen (Hurkens, van der Valk ja Wynstra, 2006). Tällainen 

ajattelumalli sopii hyvin teknologiateollisuuden muuttuvaan palvelumaailmaan, 

jossa tuotteita sekä palveluita aletaan muutenkin tarjota enemmän 

kokonaisvaltaisina ratkaisuina. Asiakkaan näkökulmasta palveluita tulee tarkastella 

palvelusta saatavien hyötyjen näkökulmasta, sillä ne ovat monesti huomattavasti 

suuremmat kuin palvelusta maksettu hinta.  
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3 PALVELUIDEN HALLINTA 

 

Palveluiden asema teollisuusyritysten portfoliossa korostuu nykyään entistä 

enemmän. Jo vuonna 2012 Rabetinon, Kohtamäen, Lehtosen ja Kostaman 

tekemässä tutkimuksessa, johon osallistuivat suuret suomalaiset teollisuuskonsernit 

sekä muutama vastaava eurooppalainen yritys, huomattiin kuinka suuren osan 

palvelut muodostavatkaan koko yrityksen toiminnasta. Mukana tutkimuksessa 

olivat toistensa kilpailijat Valmet (tutkimuksen alussa Metso), Voith, Andritz, 

ABB, Wärtsilä, Neste Jacobs sekä Outotec, ja kaikkien näiden yritysten palveluiden 

osuus koko tuloksesta oli noin 30-40 % lukuun ottamatta Neste Jacobsia, jonka 

palveluiden osuus oli 100 %. Tutkimuksessa tutkittiin myös palveluiden kohdetta 

ja kolmella toistensa suurimmalla kilpailijalla Valmetilla, Voithilla ja Andritzilla 

suurin osa tarjottavista palveluista oli tuotteita tukevia palveluita, keskimäärin noin 

85 % palveluista, kun taas asiakkaan prosessia tukevia palveluita oli huomattavasti 

vähemmän vain noin 15 %. Neste Jacobs tekee tässä vertailussa poikkeuksen, sillä 

sen vastaavat luvut ovat 30 % ja 70 % painottuen enemmän asiakkaan prosessin 

parantamiseen, ja samaan suuntaan ovat menossa myös Wärtsilä ja Outotec (60 % 

ja 40 %). (Rabetino, Kohtamäki, Lehtonen ja Kostama, 2015) 

 

Palveluiden määrä myös teknologiateollisuuden yritysten portfoliossa on myös 

lisääntynyt ja siksi niiden hallintaan tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi Rabetinon 

ym. (2015) tutkimuksessa tunnistettujen palveluiden määrä yrityksillä vaihteli 

runsaasti 106:sta 455:een eri palveluun. Suurin määrä eri palveluita oli Valmetilla 

(455) ja ABB:lla (426), kun taas muilla yrityksillä määrä oli keskimäärin noin 150:n 

luokkaa. (Rabetino ym. 2015) Erityisesti Valmetin ja ABB:n osalta portfolio onkin 

siis hyvin laaja ja tällaisen valikoiman hallinta on hankalaa, joten toiminnan 

kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi tarvitaan ohjauskeinoja hallintaa 

helpottamaan.  

 

Palveluita toimittavan yrityksen strategiasta riippuen, keinot niiden hallintaan 

vaihtelevat (Pekkarinen ja Ulkuniemi, 2008). Toki palveluiden sisältö ja 

ominaisuudet vaikuttavat myös voimakkaasti ja siksi portfolion hallinnassa onkin 
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hyvä yhdistellä erilaisia menetelmiä tehokkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Apuna palveluportfolion hallintaan on esitetty palveluiden luokittelua ja 

standardisointia sekä tuotteistamista, modulointia hyödyntämällä. Tietyt palvelut 

vaativat aina hallintatavasta riippumatta asiakaskohtaista räätälöintiä kun taas 

jotkin palvelut voidaan standardisoida helposti (Pekkarinen ja Ulkuniemi, 2008). 

Näin ollen kaikkien palveluiden asemaa ja ominaisuuksia on hyvä pohtia, jotta 

niiden asema on selvillä ja portfoliosta saadaan kokonaisuus, jonka hallinta on 

tavoitteiden mukaan mahdollista. Seuraavassa on esitetty tarkemmin palveluiden 

muodostamista ja hallintakeinoja sekä lopuksi selvitetty, kuinka näiden avulla 

voidaan rakentaa toimiva palveluportfolio ja kuinka sitä voidaan hallita. 

 

 Palveluiden tuotteistaminen 

 

Asiakkaan näkökulmasta myyntiprosessissa tärkeintä on tehdä ostamisesta 

mahdollisimman helppoa (Parantainen, 2007, s. 38). Tämä on juuri palveluiden 

tuotteistamisen perusidea ja pohjimmainen tarkoitus, miksi palveluita halutaan 

tuotteistaa. Hyvin tuotteistettua palvelua on helpompi myydä, ostaa sekä 

markkinoida (Härkönen, 2015), sillä palveluun liittyvä tarjonta ja prosessit ovat 

selkeässä muodossa (Härkönen, Tolonen ja Haapasalo, 2017). Tuotteistettujen 

palveluiden sisällön ymmärtäminen sekä sisäisesti että ulkoisesti on myös 

helpompaa kuin tuotteistamattomien, hyvin määriteltyjen ominaisuuksien ansiosta. 

Tuotteistaminen auttaa sekä palveluiden toimittajaa että ostajaa palveluiden sisällön 

ymmärtämisessä ja mallinnuksessa (Ritala, Hyötylä, Blomqvist ja Kosonen, 2013) 

sekä systematisoinnissa ja virallistamista. Lisäksi tuotteistaminen auttaa niiden 

hallinnassa, jolloin sitä voidaan tehdä järjestelmällisesti ja standardoidusti samalla 

kuitenkin mahdollistaen palveluiden muokkaamisen muuttuviin asiakastarpeisiin 

(Härkönen ym., 2017).  

 

Tuotteistamisesta on hyötyä etenkin asiantuntijapalveluiden hallinnassa, sillä sen 

avulla palveluiden laatu tasaantuu, niistä saatava kate paranee, toiminta tehostuu ja 

kustannusten sekä kannattavuuden analysointi helpottuu (Torkkeli, Salmi, Ojanen, 

Länkinen, Laaksolahti, Hänninen ja Hallikas, 2005). Asiantuntijapalveluiden 
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tuotteistamisella palvelun asiakashyödyt maksimoituvat ja palvelun toimittajan 

tavoitteet saavutetaan (Lehtinen ja Niinimäki, 2005). Lisäksi tuotteistettujen 

palveluiden hinnoittelu on helpompaa (Chattopadhyay, 2012) ja resurssien käyttö 

tehostuu sekä toimittajan että asiakkaan organisaatiossa (Torkkeli ym., 2005). 

 

Palveluiden tuotteistaminen ei ajatuksena ole uusi idea mutta todellisia 

esimerkkitapauksia on vähän. Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa Härkönen, 

Tolonen ja Haapasalo kuvaavat viitteitä kirjallisuudesta löytyvän palveluiden 

tuotteistamiseen mutta konseptin todellisen aseman palveluiden kentässä ja 

yhteyden palvelutarjoomaan sekä prosesseihin olevan kuitenkin vielä epäselvä. 

Tuotteistamisen rakenteesta on tehty useita tutkimuksia mutta tarkka asema 

palveluiden kehityksessä, palveluiden suunnittelussa, operaatioissa, niiden 

myynnissä ja markkinoinnissa on puutteellinen. (Härkönen ym., 2017) Lisäksi 

puuttuu rajaus siitä, mitä lasketaan ylipäätänsä tuotteistamiseksi (Hemple, Finch ja 

Pasternak, 2015).  

 

Yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei palveluiden tuotteistamiselle ole tehty 

(Jaakkola ym., 2009; Chattopahyay, 2012) mutta voidaan sanoa, että palveluiden 

tuotteistamisella tarkoitetaan sitä, että asiantuntemus tai osaaminen muutetaan 

palvelutuotteeksi myytävään, markkinoitavaan ja toimituskelpoiseen muotoon 

(Parantainen, 2007). Usein puhutaan myös siitä, että tuotteistamisella palvelusta 

yritetään tehdä tuotteen kaltainen, jolloin palvelun tuottamisesta ja lopputuloksesta 

tulee stabiilimpi ja näkyvämpi. (Chattopadhyay, 2012)  

 

Palveluiden tuotteistamisella yritykset haluavat parantaa kilpailu- ja suorituskykyä. 

Tämä tehdään määrittelemällä, systematisoimalla ja konkretisoimalla palveluita, 

mikä tekee niiden tuottamisen ja toimittamisen kannattavammaksi sekä 

tehokkaammaksi. (Chattopadhyay, 2012) Hyvin määritellyn palvelun 

tuotteistamisprosessin avulla palvelun laatu myös vakiintuu (Chattopadhyay, 

2012), mikä lisää kannattavuutta ja todennäköisyyttä, että asiakas saa haluamansa 

lopputuloksen, ja on näin ollen tyytyväinen palveluun (Torkkeli ym., 2005).  

 



29 

 

Tuotteistamattoman tai huonosti tuotteistetun palvelun hinnoittelu on 

monimutkaista eikä asiakkaalle osata kertoa tarkkaa hintaa tai palvelun sisältöä 

(Parantainen, 2007). Tällaisissa tapauksissa palvelulta puuttuu usein vastuuhenkilöt 

palvelun suorittamiselle, joten ongelmien ilmetessä, asiakkaalle saattaa aiheutua 

yllättäviä kustannuksia kun palvelun lopputulos ei ole sitä, mistä aiemmin on 

puhuttu. Hyvin tuotteistetun palvelun ominaisuuksiin kuuluu, että kustakin 

toimitetusta palvelusta saadaan sille kuuluva hinta mutta huonosti tuotteistetulle 

palvelulle näin ei välttämättä ole. Tuotteistamattomaan palveluun sisältyy monesti 

lisäkustannuksia, joko asiakkaalle tai toimittajalle kun toimituksen sisältöä ei ole 

määritelty tarpeeksi hyvin. Tästä johtuen palvelun toimittaminen voi tulla 

molemmille osapuolille kalliiksi, etenkin jos palvelu laajenee alkuperäisestä, 

sovitusta kokonaisuudesta. 

 

Palveluiden tuotteistaminen tapahtuu usein jo olemassa oleville palveluille 

(Chattopadhyay, 2012; Lehtinen ja Niinimäki, 2005) mutta sitä voidaan tehdä myös 

kehittääkseen uusia palveluita uuteen tai jo olemassa olevaan asiakastarpeeseen 

(Lehtinen ja Niinimäki, 2005). Palveluiden tuotteistaminen alkaa palveluiden 

ominaisuuksien määrittelyllä, mikä tarkoittaa palvelun sisällön, käyttötarkoituksen 

ja toteutuksen määrittelyä. Palvelun lähtökohtana on asiakkaan ongelman 

ratkaiseminen, joten palvelun sisältö tulee määritellä siten, että ongelmaan saadaan 

ratkaisu tehokkaasti asiakkaan toimintaympäristö huomioiden. Näin saadaan 

muodostettua palvelutuote, jonka sisältö ja toteutustapa tuottavat asiakkaalle arvoa 

sekä kertovat, mitä aineellista ja aineetonta hyötyä asiakas saa palvelusta. (Jaakkola 

ym., 2009) 

 

Tärkeimmän osan palvelusta muodostaa ydinpalvelu, jonka vuoksi asiakas ostaa 

palvelun. Tämän lisäksi asiakkaalle tarjotaan lisä- ja tukipalveluita, joiden avulla 

palvelua voidaan erilaistaa kilpailijoiden vastaavista palveluista. (Jaakkola ym., 

2009) Tuki- ja lisäpalveluilla asiakkaalle voidaan myydä palveluita, jotka eivät 

välttämättä tuotteistamattomia palveluita myytäessä kuuluisi osaksi palvelua tai 

tulisivat ilmaiseksi sen mukana. Tuotteistamalla palveluita, nämä aiemmin jopa 

kannattamattomat ja tuottamattomat palvelut saadaan muutettua arvoa tuottaviksi 
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tekijöiksi. Asiakaskohtaista variointia voidaan helposti tehdä tuotteistettuihin 

palveluihin, joko pienillä muutoksilla ydinpalveluun, lisäpalveluiden avulla tai 

moduloinnilla (Chattopadhyay, 2012).  

 

Palvelun sisällöllisen määrittelyn lisäksi tuotteistaminen vaatii palvelun 

toimittamisen yksityiskohtaista määrittelyä. Palvelun toimittamisella tarkoitetaan 

palvelun tuottamista ja se kattaa koko prosessin asiakkaan alkutilanteen 

kartoittamisesta aina ongelman ratkaisemisen ja palvelun toteuttamisen loppuun 

asti. Palvelun toimittamista varten tulee molempien palveluun osallistuvien 

osapuolten näkökulmat huomioida ja siksi tarkastelu on hyvä jakaa kahteen osaan: 

sisäiseen ja ulkoiseen tuotteistamiseen. Sisäisellä tuotteistamisella tarkoitetaan 

palveluntuottajan omien asiakkaalle näkymättömien prosessien, jotka vaaditaan 

palvelun toimittamiseen, tuotteistamista, kun taas ulkoisella tuotteistamisella 

tarkoitetaan asiakasrajapinnassa näkyvien toimintojen suunnittelua ja 

konkretisointia. (Lehtinen ja Niinimäki, 2005) Palveluprosessin määrittelyllä koko 

palvelun toimitusprosessi avataan ja siihen liittyvät vaiheet määritellään. Lisäksi 

kuhunkin vaiheeseen tarvittavat resurssit tarkennetaan, jotta toimintaa voidaan 

aikatauluttaa tehokkaammin ja palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia 

voidaan arvioida tarkemmin. (Jaakkola ym., 2009)  

 

 Palveluiden modularisointi ja paketointi 

 

Palveluiden hallinnassa voidaan tuotteistamisen lisäksi ja tukena käyttää muitakin 

keinoja tehokkaamman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tuotteistamisessa tulee 

hyvin nopeasti vastaan tarvittavien palveluiden suuri määrä, jolloin 

palveluportfolio laajenee vaikeasti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tämä johtuu 

moninaisista asiakastarpeista kun palveluita toimittavat yritykset pyrkivät 

asiakaslähtöisyyteen ja räätälöivät kunkin palvelun asiakkaalle erikseen. Asiakkaan 

näkökulman huomioiminen palveluiden suunnittelussa on toki olennainen tekijä, 

sillä palvelut tuotetaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja tarkoituksena on 

asiakkaan ongelmien ratkaisu asiakkaalle arvoa tuottavalla tavalla. 

Asiakaslähtöisen palvelutarjooman luonnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon 
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yrityksen omat resurssit sekä mahdollisuudet ja yrittää löytää tasapaino asiakkaan 

haluamien yksilöllisten palveluiden sekä tehokkaan palvelutarjooman ja niiden 

toteutuksen välillä (Carlborg ja Kindström, 2013). Tähän ratkaisuna käytetään usein 

standardisointia niin palveluprosessien (Böttcher ja Klingner, 2011) kuin 

palveluprosessien osienkin osalta (Voss ja Hsuan, 2009) sekä lisäksi modulointia 

(mm. Torkkeli ym., 2005; Araujo ja Spring, 2010; Ulkuniemi ja Pekkarinen, 2011). 

 

Modulointi on lähtenyt liikkeelle teollisuuden prosesseista ja vuonna 1965 Starr 

esitteli ensimmäisen kerran tutkimuksessaan modulaarisen valmistusprosessin 

(Voss ja Hsuan, 2009). Modularisointia on tämän jälkeen hyödynnetty runsaasti 

tuotteiden valmistuksen yhteydessä liittyen usein tuotantoon, organisaatioon ja 

toimitusketjun modulointiin. Näistä aiheista on tehty paljon tutkimuksia mutta 

palveluiden osalta modulointia on tutkittu huomattavasti vähemmän. (Bask, 

Lipponen, Rajahonka ja Tinnilä, 2010) Ensimmäisen kerran palveluiden 

modulointia esitteli tutkimuksessaan Sundbo (1994) ja vuoden 2002 

tutkimuksessaan hän esitti palveluiden moduloinnin olevan suuntaus, johon 

tulevaisuudessa tullaan menemään. (Sundbo, 2002)  

 

Tarve palveluiden paremmalle hallinnalle ajaa yritykset etsimään uusia keinoja ja 

modulointi tarjoaa hallintaan hyvän ratkaisun mahdollistaen palveluiden 

kustomoinnin asiakaskohtaisesti kuitenkin standardisointia hyödyntämällä (mm. 

Carlborg ja Kindström, 2013; Ulkuniemi ja Pekkarinen, 2011; Böttcher ja Klinger, 

2011). Palveluiden modularisoinnilla voidaan saavuttaa monia etuja ja yleisesti sen 

ajatellaan kustomoinnin lisäksi hyödyttävän yrityksiä kustannusten vähentämisessä 

sekä innovaatioihin ja kehitykseen liittyvissä toimenpiteissä. Erillisenä olevat 

moduulit mahdollistavan nopeamman kehityksen ja implementoinnin, parantavat 

niiden ominaisuuksia sekä käytettävyyttä, tarjoavat mahdollisuuksia kehittää uusia 

palveluita ja auttavat strukturoimaan tietoa. (Dörbecker ja Böhmann, 2015)  

 

Palveluiden moduloinnilla tarkoitetaan palvelun pilkkomista pienempiin osiin eli 

moduuleihin. Nämä moduulit sekä niihin liittyvät toimenpiteet voidaan 

standardisoida ja asiakas voi ostaa palvelun koostamalla sen sopivista moduuleista 
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omien tarpeidensa mukaan (Torkkeli ym., 2005). Modulaarisuus toteutetaan 

yleensä ydinpalvelun ympärille, jota asiakas sitten täydentää sopivilla 

lisäpalveluilla (Jaakkola ym., 2009). Näin asiakas saa räätälöityä palvelua, jonka 

hallinta ja toimitus tapahtuvat entistä tehokkaammin. Etuna asiakkaalle on 

joustavuus kun taas toimittajalle kustannustehokkuus (Jaakkola ym., 2009) ja 

palveluportfolion hallinnan yksinkertaistaminen.  

 

Palveluiden modulointi edellyttää sitä, että moduulit on hyvin määritelty ja osat 

itsenäisiä sekä yhdisteltävissä toisiinsa (Jaakkola ym., 2009). Määrittelytyö ja 

yhteyksien löytäminen sekä moduulien sisällön suunnittelu on kuitenkin hyvin 

vaikeaa ja iso syy siihen, miksi kaikkia palveluita ei pystytä moduloimaan mallin 

erinomaisista hyödyistä huolimatta. Moduulien tulee yhdistyä toisiinsa 

saumattomasti yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi ja niiden tulee olla standardoituja, 

jotta niiden uudelleenkäyttö on mahdollista. Suurin haaste onkin juuri moduulien 

yhteensovittaminen ja kuvaaminen siten, että moduuli voi toimia palvelun osana ja 

samalla täyttää nämä sille esitetyt vaatimukset. (Baldwin ja Clark, 1997) 

Moduloinnin soveltuvuutta kaikille palveluille tuleekin siksi harkita tarkkaan ja 

soveltaa sitä alueilla, missä sen avulla on mahdollista saada enemmän hyötyjä kuin 

sen hallintaan joudutaan käyttämään panoksia. Hyvin suunniteltuna 

modulaarisuudella voidaan saavuttaa erinomaisia etuja, joten määrittelyvaihe tulee 

tehdä huolella ja säännöstöt moduulien käyttöön luoda jo alussa.  

 

Asiakkaalle voidaan tuottaa erilaisia palvelupaketteja moduuleita yhdistämällä. 

Näin muodostetut palvelupaketit voidaan kohdentaa jokaisen asiakkaan tarpeisiin 

sopivaksi ja koota asiakkaan näkökulmasta räätälöity palvelu. Palvelupaketteja 

voidaan muodostaa eri tavoilla moduuleista, joko esimerkiksi siten, että pohjana on 

standardoitu ydinpalvelu, jota muokataan moduulien avulla, tai sitten kokonaan 

moduuleilla koottu palvelu siten, että asiakas valitsee sopivat moduulit yhdeksi 

palvelupaketiksi. (Torkkeli ym., 2005) Näin jälkimmäisellä tavalla tehtynä osa 

moduuleista voi olla myös niin sanottuja pakollisia palveluita eli asiakas valitsee 

aina osan palveluista ja osan hän voi jättää pois tai valita erilaisista vaihtoehdoista.  
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Mikään asiakkaan ongelma ei koskaan ole samanlainen vaan olosuhteet vaihtelevat 

aina, jolloin todellisuudessa palvelut vaativat aina jonkin asteista kustomointia 

(Chattopadhyay, 2012). Moduloinnilla tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan 

entistä paremmin, joten siksi etenkin monimutkaisten asiantuntijapalveluiden sekä 

monenlaisia eri toimintoja yhdistelevien kokonaisuuksia tarjoaville yrityksille tämä 

on hyvä palveluiden hallintakeino. Moduuleista rakennettuihin palvelupaketteihin 

voidaan yksinkertaisesti yhdistää myös muita kuin palvelutuotteita eli esimerkiksi 

varaosia tai perinteisiä tuotteita. Tämä on hyvin yleinen tilanne esimerkiksi 

yrityksellä, joilla on omaa tuotteiden valmistusta. Näin voidaan tukea sekä 

tuotteiden, että palveluiden myyntiä esimerkiksi tarjoamalla palveluita jo valmiiksi 

tuote- tai laitemyynnin yhteydessä.  

 

 Palvelupakettien tuotteistaminen ja palvelutarjooman muodostaminen 

 

Asiakaslähtöisten palvelupakettien ja -tuotteiden rakentaminen lähtee liikkeelle 

asiakkaan etsimien hyötyjen sekä omien sisäisten tekijöiden ja tavoitteiden 

pohjalta. Näiden avulla mietitään ja valitaan palvelupaketit, jotka halutaan 

tuotteistaa. Palvelupakettien tuotteistaminen aloitetaan palvelupaketin laajuuden, 

kohderyhmien sekä osien määrittelystä ja tässä hyödynnetään aiemmin kuvattua 

modulointia. (Torkkeli ym., 2005) Moduloinnin avulla palvelupaketille 

määritellään sisältö sekä mahdolliset lisäpalvelut, jota voidaan tarjota kunkin 

palvelupaketin mukana. Mikäli palvelutarjoomaan halutaan lisätä myös tuotteet, 

määritellään kullekin tuotteistettavalle palvelupaketille myös tuoteportfoliosta 

tuotteet, joita voidaan tarjota palvelupaketin ohella.  

 

Palvelupaketti koostuu perinteisesti kolmesta erilaisesta palvelutyypistä, joihin 

tarjottavat palvelut voidaan luokitella niiden tarkoituksen mukaan. Nämä 

palvelutyypit eli ryhmät ovat ydinpalvelut, mahdollistavat palvelut ja tukipalvelut. 

Ydinpalvelu on näistä tärkein ja syy palvelutuotteen tai jopa yrityksen markkinoilla 

oloon. (Grönroos, 2015) Teollisuusyritysten ydinpalvelua ovat yleensä laitteiden 

huollot ja laitteisiin liittyvien prosessien hallinta. Perinteisesti näitä on pidetty 

kuitenkin ennemmin tukipalveluina, joiden tehtävänä on tukea valmistettavien 
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tuotteiden toimintaa ja käyttöä mutta palveluiden merkityksen korostuessa, 

tärkeimmistä palveluista on tullut ydinpalveluita. Nämä ydinpalvelut ovat monesti 

edelleen myös tukipalveluita omille laitteille mutta niiden merkitys yrityksille on jo 

niin suuri, ettei niitä voida kohdella pelkästään tukipalveluina.  

 

Lisäpalveluita ovat palvelut, jotka mahdollistavat ydinpalvelun käytön (Grönroos, 

2015). Teollisuudessa lisäpalveluita ovat esimerkiksi kuntotarkastukset ja 

mittaukset sekä prosessi- ja tuotetuki. Kolmas palveluryhmä eli tukipalvelut 

sisältävät loput palvelut. Tukipalveluita käytetään arvon lisäämiseen tai tarjooman 

erilaistamiseen kilpailijoista, ja osa tukipalveluista voi olla myös mahdollistavia 

palveluita riippuen tilanteesta (Grönroos, 2015). Ulkoistuspalvelut sekä 

koulutuspalvelut ovat hyviä esimerkkejä tukipalveluista, joiden tehtävä on tarjota 

asiakkaalle lisää vaihtoehtoja laajemmalla näkökulmalla.  

 

Palveluportfolion tulee sisältää sopivassa suhteessa palveluita näistä kaikista 

kolmesta ryhmästä mahdollistaakseen kattavien palvelupakettien rakentamisen. 

Aiemmin moduloidut palvelun perusosat kuuluvat kaikki johonkin näihin kolmeen 

ryhmään ja muodostavat yhdistettynä palvelupaketin. Ydinpalvelu on yleensä 

moduuleista se, joka muodostaa perusratkaisun asiakkaan ongelmaan ja jonka 

valintaan asiakas ei voi vaikuttaa. Lisäpalvelut ja tukipalvelut voivat olla joko 

moduuleita, joita asiakas voi valita palvelupaketin sisällä olevista moduuleista tai 

sitten vaihtoehtoisesti toisena palvelupakettina. Ydinpalvelut sekä siihen liittyvät 

lisä- ja tukipalvelut muodostavat yhdessä tuotevalikoiman kanssa palvelupaketteja, 

jotka voidaan tuotteistaa ja näin ollen tarjota asiakkaalle tehokkaasti mietittyjä 

palvelukokonaisuuksia. Yhdessä palvelupaketit muodostavat yrityksen 

palveluportfolion, jolla pystytään tarjoamaan ratkaisu valittuihin asiakkaan 

ongelmiin.  

 

Palveluportfolion esittäminen, hallinta ja kehittäminen ovat osa yrityksen 

tärkeimpiä toimia, sillä yksinkertaisuudessaan yrityksen menestys riippuu siitä, 

kenellä on paras tarjooma sekä tapa markkinoida ja myydä sitä (Äijö, 2008). 

Tarjottavista palveluista tulee siksi tehdä asiakkaille selkeitä kokonaisuuksia ja 
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palvelupaketteja, joiden ostaminen on helppoa, markkinointia varten voidaan 

palvelut esittää asiakkaalle sopivalla tavalla ja palvelut ovat toisiinsa sopivia 

olematta kuitenkaan päällekkäisiä. Ulkuniemi ja Pekkarinen (2011) korostavat, että 

moduuleista koostuvien palveluiden tulee toimia saumattomasti yhteen, jotta 

palvelu näkyy yhtenä kokonaisuutena asiakkaalle eikä erillisinä moduuleina. Tämä 

tarkoittaa sitä, että palvelun sisällä toimintojen tulee olla hyvin koordinoituja sekä 

suunniteltuja ja toimittajan sekä asiakkaan välinen yhteistyö tulee olla sujuvaa. 

(Ulkuniemi ja Pekkarinen, 2011) Tuotteistaminen ja modulointi ei välttämättä näy 

asiakkaan suuntaan lainkaan, vaan heille palvelut esitetään asiakaslähtöisinä 

kokonaisuuksia. Se, miten palveluita sisäisesti yrityksessä hallitaan, on heidän 

näkökulmastaan merkityksetöntä. (Parantainen, 2008)  

 

Palveluiden yhdistäminen yhtenäiseksi portfolioksi modularisuutta hyödyntämällä, 

tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden ulkoistaa omia toimintoja yksinkertaisesti. 

Etenkin teollisuudessa työntekijöiden keski-ikä kasvaa jatkuvasti ja osaavaa 

henkilöstöä eläköityy, jolloin tehtailla ei välttämättä enää ole tarpeeksi osaavaa 

henkilöstöä. Lisäksi toinen tekijä, joka ajaa asiakkaita laajempien 

palvelukokonaisuuksien suuntaan, on jatkuva tarve vähentää kustannuksia sekä 

keskittää omaa toimintaansa juuri omalle toimialueelle ja jättää esimerkiksi 

huoltotyöt ulkoiselle toimijalle. Tämä edesauttaa eri palveluita yhdistävien 

huoltopakettien myyntiä toimittajan näkökulmasta ja lisäksi myös pidempiaikaisten 

sopimusten tekemistä.  

 

 Palveluiden yhdistäminen tuoteportfolioon 

 

Sekä tuotteita että palveluita tarjoavan yrityksen kokonaisvaltaisen myynnin 

tehostamiseksi, palveluita ei voida enää kohdella erillisenä osana yrityksen 

toimintaa vaan ne tulee sitouttaa osaksi tuotteiden myyntiä. Kuczmarski ja Johnston 

(2005) esittivät palveluiden ja tuotteiden nivoutumisen kokonaisvaltaiseksi 

kokonaisuudeksi olevan kasvava trendi jo vuonna 2005 ja tarkasteltaessa yritysten 

toimintaa tällä hetkellä voidaan sanoa heidän olleen oikeassa. Palvelutarjooma 

voidaan yhdistää osaksi tuotetarjoomaa, jolloin laitteiden myynnin yhteydessä 
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tarjotaan esimerkiksi huoltopalveluita kaupan mukana. Tällaiset kokonaisvaltaiset 

ratkaisut ovat asiakkaalle usein parempia kuin tuotteet yksinään ja ovat siten 

asiakkaalle houkuttelevia (Homburg ym., 2003).  

 

Shankar, Berry ja Dotzel (2009) esittelevät tutkimuksessaan hybriditarjooman, joka 

yhdistää yhden tai useamman tuotteen sekä yhden tai useamman palvelun 

ratkaisuksi, joka tuottaa enemmän arvoa kuin jokainen osa erikseen ostettuna. 

Hybriditarjooman avulla voidaan houkutella uusia asiakkaita ja lisätä myyntiä, kun 

asiakaskuntana voidaan hyödyntää sekä palveluiden että tuotteiden asiakkaita. 

Hybriditarjooma voidaan muodostaa eri tavoin palveluiden ja tuotteiden 

ominaisuuksista riippuen. Tällaisen kokonaisvaltaisen tarjooman avulla voidaan 

esimerkiksi yhdistää tuotteita ja palveluita, jotka ovat sellaisenaan erikseen 

ostettavissa mutta yhdistämällä niiden avulla voidaan tuottaa enemmän arvoa kuin 

erikseen ostettuna. Toisaalta toinen vaihtoehto on yhdistää palvelu suoraan 

tuotteeseen siten, että asiakas ostaa koneen mukana sille huollon tuleville vuosille. 

Kolmantena vaihtoehtona Shankar ym. esittelevät erottamattomat palvelun ja 

tuotteen yhdistelmät, jossa asiakkaan on ostettava molemmat voidakseen käyttää 

laitetta. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi monia automaation järjestelmiä, joissa 

tuotteen lisäksi on ostettava ohjelmisto, joka avulla laitteet toimivat ja mahdollisesti 

myös palvelu, joka analysoi saatavaa tietoa. (Shankar ym., 2009) 

 

Hybriditarjooman myyntiin liittyy hyötyjen lisäksi kuitenkin paljon riskejä, sillä 

etujen saavuttaminen ei aina ole yksinkertaista ja tarjooman muodostamisessa on 

helppo epäonnistua. Tutkimuksessaan Shankar ym. (2009) esittävät neljä suurinta 

tekijää, jotka yleisimmin aiheuttavat epäonnistumisen tällaisen tarjooman 

muodostamisessa. Näitä ovat erilaistamisen epäonnistuminen, mitoituksen 

epäonnistuminen, markkinoinnin ja hinnoittelun arvioinnin epäonnistuminen sekä 

brändiin investoinnin epäonnistuminen. (Shankar ym., 2009) Näihin kaikkiin 

tekijöihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota ja suunnitella palveluita sekä tuotteita 

yhdistävää myyntiä varten kokonaisuudet, joilla asiakkaalle voidaan todella tarjota 

enemmän arvoa kuin, mitä he saisivat ostaessaan osat erikseen.  
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Hybriditarjoomaa on teollisuudessa hyödynnetty laajasti jo vuosia esimerkiksi 

varaosien osalta, jotka on yhdistetty monissa yrityksissä palveluliiketoiminnan 

portfolioon. Varaosat muodostavat Rabetinon ym. (2015) tutkimuksessa noin 50 % 

tutkimukseen osallistuneiden yritysten palveluiden kokonaismyynnistä, joten 

niiden osuus on yrityksille merkittävä. Varaosat ovat hyvä esimerkki tuotteista, 

jotka on saatu sujuvasti osaksi sekä tuotteiden että palveluiden myyntiä ja tästä 

syystä yrityksillä on monesti jo ymmärrystä aiheesta. Toinen liiketoiminta-alue, 

jolla hybriditarjoomaa hyödynnetään usein, on automaation palvelut. Niissä 

yhdistyvät sovellukset, niihin liittyvät palvelut sekä itse laitteet, ja ne on nivottu 

tiiviisti yhteen kokonaisuuksiksi, joiden erottaminen toisistaan on usein 

mahdotonta tai ainakin hyödytöntä, hyvin tuotteistettujen kokonaisuuksien 

ansiosta.  

 

Palveluiden ja tuotteiden yhdistäminen yhtenäisiksi ratkaisuiksi tarjoaa yrityksille 

mahdollisuuden erottua muista toimijoista ja näin lisätä myyntiä. Arvoa tuottavilla 

palveluilla yritykset voivat tarjota asiakkaille ratkaisuja, joiden kopioiminen on 

huomattavasti hankalampaa kuin tuotteiden (Homburg ym., 2003). Kilpailevien 

tuotteiden ominaisuudet ja toiminta ovat usein hyvin samankaltaisia ja monet 

yritykset voivat tarjota lähes samoja tuotteita. Yhdistämällä niihin palveluita, 

voidaan asiakkaille tarjota uniikkeja ratkaisuja, joissa hyödynnetään koko yrityksen 

vahvuuksia optimaalisesti.  

  

Edellytyksenä tuote- sekä palvelutarjooman yhdistävälle sujuvalle myynnille on 

hyvin suunniteltu portfoliorakenne. Tämä tarkoittaa sekä palveluiden että 

tuotteiden huolellista määrittelyä sekä yhtenäisyyksien selvittämistä, jotta 

tiedetään, mitkä palvelut sopivat tarjottaviksi toistensa kanssa sekä mihin 

palveluihin voidaan sujuvasti yhdistää tuotteita. Kun nämä asiat on hyvin 

suunniteltu, voidaan asiakkaalle tuottaa enemmän arvoa ja mahdollisesti myydä 

ratkaisuja paremmalla hinnalla kuin erikseen ostettuna. Yritysten toiminnassa 

palveluiden yhdistäminen kiinteästi osaksi tuoteportfoliota vaatii sitoutumista ja 

strategian muutosta ylätasolta asti, jotta kaikki hybriditarjooman edut saadaan 

täysin hyödynnettyä (Ulaga ja Renartz, 2011).  
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 Tuotetiedon ja portfolion hallinta 

 

Edellytyksenä sekä tuote että palveluportfolion nykyaikaiselle käytännön 

hallinnalle ovat erilaiset tietojärjestelmät, joiden avulla kaikkea tuotteisiin ja 

palveluihin liittyvää tietoa voidaan hallita. Tuotetiedonhallintaan valmistettavien 

tuotteiden osalta on kiinnitetty huomiota jo vuosia mutta palveluiden mallintaminen 

tietojärjestelmissä on monille yrityksille uusi uusi mahdollinen kehitysalue. 

Tehokkaan ja yhtenäisen toiminnan mahdollistamiseksi yritykset tarvitsevat 

keinoja, joilla palveluihin liittyvää tietoa voidaan hallita nykyaikaisella tavalla. 

Etenkin globaalisti toimivilla yrityksillä, joiden palveluportfolio on laaja, 

palveluiden hallintaan tulee kiinnittää erityisesti huomioita, jotta toiminta on 

yhtenäistä ja koko asiakaskuntaa voidaan palvella tehokkaasti tasalaatuisilla 

palveluilla. Tuotetiedonhallinnan järjestelmät ovat tarjonneet keinot vastaaviin 

haasteisiin tuotteiden osalta, joten samojen menetelmien avulla palveluidenkin 

hallintaan voi olla mahdollista saada apua.  

 

Tuotetiedon hallintaan kehitettyjen tietojärjestelmien avulla kaikkea tuotteisiin 

liittyvää tietoa pidetään yllä järjestelmissä, joista käytetään yleisesti termejä PDM 

(Product Data Management) tai PLM (Product Lifecycle Management) eli 

suomeksi tuotetiedonhallinta. (Sääksvuori ja Immonen, 2002) Termeillä 

tarkoitetaan Sääksvuoren ja Immosen (2002) mukaan systemaattista menetelmää, 

jolla hallitaan ja kehitetään teollisesti valmistettavaa tuotetta. Järjestelmässä 

hallitaan tuotteeseen liittyvää määrittelytietoa kuten fyysisiä ja toiminnallisia 

ominaisuuksia, elinkaaritietoa eli tuotteet kehityskulkua tuotekehityksestä tuotteen 

valmistuksen lopettamiseen asti sekä lisäksi tuotteeseen liittyvää metatietoa eli 

tietoa tiedon taustasta. Tuotetietoihin liittyy myös tuotetietomallin hallinta eli eri 

tuotetietojen väliset yhteydet ja integraatiot muihin järjestelmiin. Näistä kaikista 

tiedoista yhteensä muodostuu teollista valmistusta harjoittavan yrityksen fyysinen 

tuote, jossa yhdistyy yrityksen aineellinen ja aineeton osaaminen. (Sääksvuori ja 

Immonen, 2002) PDM:ssä kaikki tarvittava tieto on saatavilla samasta paikasta ja 

samalla tavalla elektronisesti, mikä lisää toiminnan tehokkuutta ja helpottaa 

tuotteiden hallintaa (Kropsu-Vehkaperä, Haapasalo, Härkönen ja Silvola, 2009).  
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Tuotetiedonhallinnan järjestelmillä pyritään tehostamaan sekä nopeuttamaan 

etenkin yrityksen tilaus-toimitusprosessia sekä parantamaan sen laatua. (Sääksvuori 

ja Immonen, 2002) PDM-järjestelmiin liittyviä tutkimuksia on runsaasti ja kyseiset 

järjestelmät kuuluvat etenkin insinöörityötä ja valmistusta harjoittavien yritysten 

tärkeimpiin työkaluihin ja menetelmiin (Kropsu-Vehkaperä ym., 2009). 

Sääksvuoren ja Immosen (2002) tutkimuksessa tutkimuksen kohteena olevan 

yrityksen havaittiin saavuttavan PDM-järjestelmän avulla välittömiä hyötyjä, jotka 

ilmenivät etenkin ajansäästönä, laadun parantumisena ja sitoutuneen pääoman 

pienenemisenä. Lisäksi järjestelmän avulla saatiin kerättyä arvokasta tietoa 

toiminnasta, jota voitiin käyttää päätöksenteon tukena yrityksen toimintaa 

suunniteltaessa. (Sääksvuori ja Immonen, 2002) Nämä kaikki saavutetut edut ovat 

tärkeitä myös palveluiden osalta ja etenkin toiminnan yhtenäistämisen kannalta 

vastaavanlaisen järjestelmän käyttö myös palvelutuotteille voisi tarjota merkittäviä 

etuja.  

 

PDM-järjestelmän tarkoituksena on muuttaa yrityksen asiantuntijoiden hallussa 

oleva tieto yrityksen pääomaksi sekä mahdollistaa globaali toiminta samanlaisena 

ja ajankohtaisena yrityksen kaikissa toimipisteissä (Sääksvuori ja Immonen, 2002). 

Perinteisesti tuotetiedonhallinta on keskittynyt nimenomaan fyysisten tuotteiden 

mallintamiseen tietojärjestelmissä mutta mikään ei estä myös palveluiden 

mallinnusta samanlaisella tavalla. Samojen tietojärjestelmien hyödyntäminen läpi 

organisaation helpottaa tiedon hallintaa ja yhtenäistää toimintaa sekä tietenkin 

mahdollistaa yhteyksien luomisen eri alueiden välille. Tuotetiedonhallinnan 

yhtenäisten järjestelmien avulla tarjoutuu mahdollisuus myös yhdistää palveluita ja 

tuotteita kokonaisuuksiksi, joiden aiemmin esiteltiin tuottavan asiakkaalle 

enemmän arvoa kuin hän saisi ne erikseen ostamalla. 

 

Palveluiden tuotetiedonhallinnan edellytyksenä on huolellisesti määritellyt 

prosessit ja palveluiden sisällöt, jotta niitä ylipäätänsä voidaan mallintaa 

tietojärjestelmissä. Toisaalta tietojärjestelmillä voidaan tukea tätä määrittelytyötä 

ja portfolion hallintaa merkittävästi, sillä usein yrityksiltä puuttuu ylipäätänsä 

työkalut palveluiden systemaattiselle hallinnalle. Erilaiset PDM järjestelmät ovat 
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tarjonneet merkittäviä etuja tuotteiden hallinnalle ja niistä on muodostunut yritysten 

toiminnan kannalta merkittäviä järjestelmiä valmistavassa teollisuudessa, joten 

siksi vastaavanlaisten järjestelmien käyttö myös palveluiden hallitsemiseksi näissä 

yrityksissä on perusteltua. Voidakseen toimia tehokkaasti markkinoilla tulee 

palveluita toimittavien yritysten keksiä keinot palvelutuotteiden nykyaikaiselle 

hallitsemiselle ja toteuttaa nämä tehdyt suunnitelmat työkaluilla, jotka palvelevat 

yrityksen toimintaa nyt ja tulevaisuudessa.  
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4 PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN 

 

Yrityksen elämäntehtävä eli missio koostuu kolmesta tekijästä, joita ovat toiminta-

ajatus, arvot ja visio. Toiminta-ajatus kertoo, miksi yritys on olemassa, arvot ovat 

yrityksen perusperiaatteita ja kertovat sen kulttuurista, kun taas visio kuvaa 

yrityksen tulevaisuuden tahtotilaa. Näiden kolmen tulee olla yhtenäisiä ja 

vuorovaikutuksessa keskenään, sillä ne ohjaavat koko yrityksen toimintaa. 

(Kamensky, 2010) Mission toteuttamiseksi yritys tarvitsee strategian, joka ohjaa 

yrityksen käytännön toimintaa siten, että toiminnalle asetetut kannattavuus-, 

jatkuvuus- ja kehittämistavoitteet saavutetaan. Strategiassa määritellään 

suuntaviivat ja tekijät, jotka ohjaavat toimintaa mission mukaiseen tavoitteeseen 

yrityksessä valitulla toiminta-alueella. (Kamensky, 2010; Lasserre, 2012)  

 

Yrityksille, jotka toimivat aidossa kilpailutilanteessa, strategia on välttämättömyys, 

kilpailussa pärjätäkseen ja menestyäkseen (Kamensky, 2010; Puusa ym., 2014). 

Tästä syystä myös palveluliiketoiminnalle tulee määrittää strategia, joka ohjaa 

tavoitteiden mukaista toimintaa. Sopivan strategian määrittäminen onkin siis 

erittäin tärkeää ja erilaisia vaihtoehtoja on useita. Tästä syystä seuraavassa tutkitaan 

erilaisia lähtökohtia, joiden avulla palveluliiketoimintaa voidaan ohjata sekä 

otetaan tarkemmin kantaa myös siihen, miten strategia voidaan implementoida 

osaksi toimintaa ja mitä tekijöitä implementoinnissa tulee ottaa huomioon. 

 

 Erilaiset strategiset näkökulmat 

 

Strategia ohjaa toimintaa monella eri tasolla, omistajatasosta aina yksilöstrategiaan 

asti (Lasserre, 2012). Monesti jokaiselle toiminnolle on määritelty omat strategiat 

(Puusa ym., 2014) ja niiden tulee olla linjassa koko yrityksen toiminnan kannalta, 

jotta kokonaisvaltaiset tavoitteet saavutetaan. Kullekin liiketoiminnalle tulee 

määrittää toimintaa parhaalla tavalla ohjaavat strategiat, jotka ottavat huomioon 

liiketoiminnan rajoitteet ja vaatimukset. Strategia voidaan laatia monesta erilaisesta 

näkökulmasta, ja seuraavassa tutkitaan tarkeiimmin Grönroos (2015) palveluille 

esittelemiä neljää tärkeää näkökulmaa. Nämä näkökulmat ovat ydintuote-, hinta-, 
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palvelu- ja imagonäkökulma. Ydintuotenäkökulmalla tarkoitetaan perinteistä 

teollisuudessa käytettyä valmistusliiketoiminnan strategiaa, jossa ydintuote on 

pääasiallinen arvoa tuottava tekijä asiakkaalle. Ydintuotestrategialla kilpaillaan 

ensisijaisesti tuotteiden paremmuudella sekä teknologialla ja palvelut ovat ehkä 

välttämättömiä mutta niitä ei pidetä strategisina tekijöinä. Hintanäkökulmasta 

tarkasteltuna edullista hintaa kilpailukeinona kun taas imagonäkökulman avulla 

pyritään ydintuotteelle luomaan lisäarvoa markkinoinnin keinoin. (Grönroos, 2015) 

 

 Palveluliiketoimintaa tukevat strategiat 

 

Monet aiemmin tuotteiden valmistukseen keskittyneet yritykset ovat voimakkaasti 

kasvattaneet palveluliiketoimintojaan, ja siksi myös liiketoiminnan ohjaamisen 

näkökulmaan on alettu kiinnittää huomiota. Tuotteiden osalta usein käytetty 

ydintuotenäkökulma ei palveluiden ohjaukseen ole välttämättä kannattavin 

ratkaisu, sillä sen toteuttaminen sellaisenaan voi olla hankalaa ja aiheuttaa 

ajautumisen hintakilpailuun, joka harvemmin on toimittajalle eduksi (Grönroos, 

2015). Esitellyistä näkökulmista myöskään hinnan käyttäminen 

palveluliiketoiminnan ohjaamisen näkökulmana ei välttämättä ole tehokkain 

ratkaisu, sillä hinta on yleensäkin palveluliiketoiminnassa erilaisessa roolissa kuin 

valmistavassa teollisuudessa. Tämä ajaakin tilanteeseen, jossa strategian 

päivittäminen on usein tarpeen ja siksi muita sopivia näkökulmia sen lähtökohdaksi 

tulee tarkastella. 

 

Grönroosin esittelee kolmantena strategisena näkökulma imagonäkökulman mutta 

sen hyödyntäminen teollisuudessa voi olla hyvinkin haastavaa. Toki imago ja 

brändin houkuttelevuus ovat isossa roolissa myös teollisuuden palveluidenkin 

kannalta mutta kaikkea potentiaalia on sen avulla hankalaa saavuttaa etenkään kun 

ajatellaan arvon tuottamista asiakkaille. Imagonäkökulmaa käytetään monesti 

kuluttajamarkkinoilla esimerkiksi design-tuotteiden strategianäkökulmana 

(Grönroos, 2015), ja niihin se sopii huomattavasti teollisuuden huoltoja paremmin.  
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Neljännen näkökulman eli palvelunäkökulman tarkoituksena on palveluiden avulla 

tukea ydintuotteen tai -ratkaisun myyntiä. Näkökulman mukaan palveluaineksia 

pidetään strategisesti tärkeinä ja asiakkaalle arvoa tuottavina tekijöinä, niistä 

ydinratkaisun ympärille muodotetun kokonaisratkaisun avulla. (Grönroos, 2015) 

Yhdessä ydinratkaisu, joka voi olla sekä palvelu että tuote, ja siihen integroidut 

palvelut muodostavat siis kokonaisuuden, jonka avulla asiakas saa ratkaisun 

ongelmaansa ja yritys voi hyödyntää osaamistaan mahdollisimman laajasti. 

Myymällä tällaisia paketoituja kokonaisuuksia, yrityksen on mahdollista hyödyntää 

ydintuotteen ominaisuudet entistä paremmin ja näin tarjota asiakkaalle enemmän 

arvoa. Palvelunäkökulma tarjoaakin näin oivallisen keinon luoda suuntaviivat 

palveluiden hallinnalle ja sen hyödyntäminen strategiassa sekä 

palveluliiketoiminnan suunnittelussa voi tuoda yritysten kaipaamia etuja tälle 

liiketoiminnalle.  

 

Toimintaa voidaan toki ohjata näiden neljän esitellyn näkökulman lisäksi myös 

muista näkökulmista. Kamensky (2010) esittelee yhdeksän lähtökohtaa, josta 

strategisia bisnesalueita voidaan määrittää. Näitä bisnesalueita voidaan käyttää 

myös strategian pohjana ja niillä voidaan saada etuja myös palveluliiketoiminnalle. 

Näitä lähtökohtia, joista toimintaa voidaan tarkastella, ovat tarve-, asiakas-, 

markkina-, tuote-, teknologia-, osaamis-, resurssi-, verkosto- ja kilpailulähtöisyys. 

(Kamensky, 2010) Monet näistä ovat samankaltaisia Grönroosin esittämien 

näkökulmien kanssa kun taas osa voi olla sellaisenaan palveluille vaikeasti 

määriteltäviä. Palveluiden kannalta mielenkiintoisin näistä näkökulmista on 

asiakasnäkökulma, sillä se on vuosia ollut selvästi korostetuin näkökulma kaikilla 

toimialueilla sen merkityksen vuoksi. Palveluliiketoiminnan näkökulmasta 

asiakasnäkökulma on erityisen tärkeää, sekä johtamisen että hallinnan kannalta, 

joten siksi sitä tulee tutkia tarkemmin.   

 

 Asiakaslähtöisen palvelustrategian muodostaminen 

 

Palveluiden tarkoituksena on tarjota asiakkaalle ratkaisua jo olemassa oleviin 

ongelmiin tai tehostaa olemassa olevaa toimintaa jollakin tavalla, ja tähän 
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pystyäkseen palvelun toimittajan tulee ymmärtää asiakkaan todelliset tarpeet sekä 

arvonluontiprosessit. Voidakseen toimittaa asiakkaalle palveluita ja tuotteita, joilla 

voidaan vastata asiakkaan tarpeisiin, tulee toimittajan tarkastella omaa tarjontaansa 

kriittisesti. Asiakkaan on helpointa ostaa palveluita kun ne kohtaavat hänen 

todellisten tarpeidensa kanssa, ja tästä syystä palveluiden toimittajat haluavat 

panostaan asiakaslähtöisyyteen myös strategiatasolla yhä enemmän. 

Asiakaslähtöisestä tarjoomasta asiakkaan on helpompi ymmärtää palveluiden 

päämäärä ja näin valita tarpeisiinsa sopivat palvelut.  

 

Asiakaslähtöisyys ei kuitenkaan aina ole toimittajalle itsestäänselvyys ja etenkin 

laitevalmistajilla sekä valmistukseen keskittyneillä yrityksillä, näkökulma on 

monesti painottunut tuotteisiin sekä teknologiaan. Asiakaslähtöisyyden avulla 

voidaan palveluliiketoimintaa kuitenkin tukea huomattavasti paremmin kuin 

tuotelähtöisyydellä, joten kokonaisvaltaisen näkökulman muuttaminen sen 

pohjalle, on perusteltua. Asiakaslähtöisyyden lisäksi palveluliiketoiminnassa 

voidaan hyödyntää edellä mainituista näkökulmista palvelustrategiaa, joka ottaa 

huomioon palvelut strategisina tekijöinä sekä arvon tuottamisen palveluiden avulla. 

Näistä kahdesta näkökulmasta palveluliiketoimintaa tarkastelemalla voidaan sitä 

ohjata aiemmin käytettyjä keinoja paremmin, kyseisen liiketoiminnan 

ominaisuudet huomioivalla tavalla. Jotta haluttuihin tavoitteisiin päästään ja 

asiakkaita voidaan palvella liiketoiminnalle sopivalla tavalla, tulee palvelustrategia 

sekä asiakaslähtöisyys aktiivisesti implementoida osaksi toimintaa (Homburg ym., 

2003). 

 

 Uusien strategisten lähtökohtien implementointi 

 

Asiakaslähtöisen palvelustrategian implementoiminen osaksi toimintaa ja 

palveluiden hallintaa sekä johtamista on edellytys, jotta esiteltyihin tavoitteisiin 

voidaan päästä. (Homburg ym., 2003) Palvelustrategian käytännön 

implementoinnista on kirjallisuudessa tehty vain vähän tutkimusta (Homburg ym., 

2003) vaikkakin aihe on merkittävä yritysten toiminnan kannalta. Strategian 

tarkoituksena on ohjata toimintaa ja suuntaviivat toiminnalle, joten uuden strategian 
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implementointi vaatii usein olemassa olevian toimintatapojen muutosta laajasti. 

Tarkoituksena strategian uudistamisella on usein muuttaa toiminnan näkökulmaa 

merkittävästi uudenlaiseksi, joten vanhojen toimintatapojen poistaminen ja niiden 

korvaaminen uusilla on ensiarvoisen tärkeää.  

 

Homburgin ym. (2003) mukaan uuden palvelustrategian onnistunut implementointi 

vaatii merkittäviä muutoksia organisaatiossa liittyen etenkin organisaation 

johtamiseen, kulttuuriin sekä henkilöstön hallintaan. Näihin tulee erityisesti 

kiinnittää huomiota, sillä etenkin henkilöstön merkitys muutosten onnistumisessa 

ja niiden käytännön implementoinnissa on merkittävä. Lisäksi strategian 

implementoinnissa tulee huomioida asiakkaat asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. 

Palveluiden toimitus tapahtuu aina asiakkaan ja toimittajan välillä, asiakassuhteessa 

(Grönroos, 2015), joten tämän suhteen huomioiminen palvelustrategian luomisessa 

on tärkeää. Palveluiden tarkoituksena on ratkaista asiakkaan ongelma, joten mitä 

enemmän vuorovaikutusta osapuolten välillä on, sitä paremmin toimittajan on 

mahdollista tarjota oikeanlainen ratkaisu.  

 

 Palveluliiketoiminnan yhdistyminen muuhun liiketoimintaan 

 

Markkinat ovat yleisen käsityksen mukaan joko siirtyneet tai siirtymässä 

palvelutalouteen, ja menestyäkseen tällaisessa taloudessa, yritysten tulee pystyä 

tarjoamaan asiakkaalle ydinratkaisun lisäksi kokonaisvaltaista palvelua kilpailijoita 

paremmin. (Grönroos, 2015) Tämän tarkoittaa sitä, että palveluliiketoiminnan 

strategian uudistamisen lisäksi myös koko muu toiminta tuli yhdistää valittuihin 

strategioihin ja näin ollen muodostaa yksi yhteinen tarjoomakokonaisuus. Tämän 

avulla koko yrityksen tarjoomaa voitaisiin käsitellä yhtenäisesti ja asiakkaalle 

aidosti arvoa tuottavien kokonaisuuksien toimittaminen olisi mahdollista.  

 

Grönroosin (2015) mukaan asiakkaan näkökulmasta, kaikki toimittajan tuottama on 

itseasiassa palveluliiketoimintaa ja kaikki toimittajat ovat täten palveluyrityksiä. 

Asiakkaan näkökulmasta hänelle tärkeintä onkin saada prosesseillen tukea arvoa 

tuottavalla tavalla, tapahtuu se sitten palveluiden, fyysisten tuotteiden tai 
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järjestelmien kautta. (Grönroos, 2015) Asiakkaat haluavatkin yleensä 

kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joilla heidän tarpeensa täytetään siihen parhaiten 

sopivalla tavalla, eivätkä asiakkaat useinkaan etsi ratkaisuksi vain yhtä tuotetta. 

Sopivilla palveluiden ja tuotteiden yhdistelmillä asiakkaat voivat usein saada 

paremman ratkaisun kuin erikseen palveluita ja tuotteita ostettaessa, joten siksi he 

ovat kiinnostuneet näistä erityisesti. (Homburg ym., 2003) 

 

Websterin (1994) mukaan jokaisen yrityksen tulisi muuttaa toimintansa 

palvelulähtöiseksi voidakseen toimia asiakaslähtöisesti. Palvelunäkökulman 

omaksuminen koko yrityksen liiketoimintaan onkin pysyvän kilpailuedun 

saavuttamisen edellytys. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä valmistus että 

palveluoperaatiot tulisi tehokkaan toiminnan takaamiseksi yhdistää samaksi 

liiketoiminnaksi, sillä kahden erilaisen liiketoiminnan menestyminen samassa 

organisaatiossa on hankalaa. (Grönroos, 2015) Yhdistämällä kaikki liiketoiminnat 

samaan kokonaisuuteen voidaan muodostaa yhtenäinen tarjooma ja hallita sitä 

samoilla keinoilla läpi organisaation. Hybriditarjooma mahdollistaa sekä 

palveluiden että tuotteiden tehokkaan myynnin, sillä ydinratkaisun ympärille 

voidaan yrityksen osaamisen avulla muodostaa kokonaisuuksia, jotka tuottavat 

yhdessä ydinratkaisun kanssa enemmän arvoa kuin erikseen ostettuina. Grönroosin 

(2015) mukaan tuote- ja palveluliiketoimintaa pitäisikin yhdistää saamaan 

logiikkaan perustuvaksi liiketoiminnaksi, jolloin teollisuusyritykset pysyisivät 

kilpailukykyisenä markkinoilla ja pystyisivät vastaamaan asiakkaiden muuttuviin 

tarpeisiin. 
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5 KOHDEYRITYKSEN PALVELULIIKETOIMINNAN 

NYKYTILA  

 

Palveluiden toimittajilta vaaditaan jatkuvaa kehitystä sekä sopeutumista alituisesti 

muuttuvassa toimintaympäristössä ja tästä syystä myös kohdeyrityksen toimintaa 

halutaan kehittää palveluiden osalta. Kohdeyrityksessä halutaan vahvasti panostaa 

asiakkaiden parempaan palveluun ja asiakaslähtöiseen myyntitapaan sekä luoda 

edellytykset tulevaisuuden muuttuvalle tavalle toimia palveluiden tarjoajana. 

Myynnin halutaan palveluiden osalta siirtyvän ratkaisumyynnin ja koko elinkaaren 

kattavien palvelusopimusten suuntaan sen sijaan, että keskityttäisiin myymään 

asiakkaalle pelkästään perinteisiä huoltopalveluita. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

tulevaisuudessa asiakkaat voivat ostaa kohdeyritykseltä esimerkiksi käytettävyyttä 

sekä pidempiä kokonaisvaltaisia sopimuksia, jotka sisältävät tarpeen mukaan 

palveluita ja varaosia sekä muita tuotteita. Tällaisen myyntimallin ideana on, että 

asiakas voi keskittyä omaan pääliiketoimintaansa ja heille arvoa tuottaviin 

toimintoihin, kun taas kohdeyritys voi tuoda asiakkaalle kaiken osaamisensa 

liittyen toimittamiinsa laitteisiin ja niiden ylläpitoon. Näin molemmat osapuolet 

voivat toimia omilla vahvuuksillaan ja asiakkaiden tehtaat saadaan toimimaan 

optimaalisesti.  

 

Mahdollistaakseen tällaisten kokonaisuuksien myynnin, tulee kohdeyrityksen 

muuttaa tällä hetkellä olemassa olevia toimintatapoja ja uudistaa palveluiden 

hallintaansa siten, että tällaisten ratkaisujen myynti on mahdollista halutulla tavalla. 

Kohdeyrityksen palveluiden hallinta on ylipäätänsäkin nykytilanteessa monilta osin 

puutteellinen, joten sen kehitys koko toiminnan kannalta on välttämätöntä. Tätä 

varten yrityksessä onkin meneillään kehitysprojekti, jonka tavoitteena on luoda 

yhtenäiset mallit toiminnalle ottaen samalla huomioon yrityksen tavoitteet sekä 

ratkaisumyynnin että asiakaslähtöisyyteen panostamisen osalta.  

 

Uudet myyntitavat vaativat asiakaslähtöisiä toimintatapoja, jotta asiakkaille 

voidaan tarjota ratkaisuja heidän ongelmiinsa arvoa tuottavalla tavalla. Tämä 

edellyttää strategian päivittämistä ja toiminnan muutoksia monilta osin, jotta sekä 
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palveluiden asettamiin haasteisiin, että asiakaslähtöisyyteen voidaan toimissa 

päästä. Asiakaslähtöisyys on erittäin hyvä näkökulma palveluliiketoiminnalle ja 

tarjoaa erinomaisen suunnan kehittää toimintaa, sillä asiakkaat ovat merkittävässä 

osassa palveluiden tuottamista ja toimittamista. Yrityksessä käynnissä olevan 

kehitysprojektin tavoitteena onkin vaikuttaa juuri tähän asiakaslähtöisyyteen ja 

muodostaa uudet toimintatavat palveluliiketoiminnalle juuri tähän näkökulmaan 

pohjautuen. Muutoksia varten tulee yrityksen toimintaa kartoittaa sekä toiminnan 

taustalla vaikuttavia tekijöitä tutkia tarkemmin, jotta muutokset tehdään oikein, 

liiketoiminnan vaatimalla tavalla.   

 

Seuraavassa esitellään tarkemmin yrityksen nykytilannetta sekä yleisellä tasolla 

että haastatteluissa kartoitettujen mielipiteiden avulla. Näin ymmärretään 

paremmin, mitkä ovat yrityksen todelliset vahvuudet, joita tulee kehityksessä 

mahdollisuuksien mukaan korostaa sekä lisäksi heikkoudet, joita tulee ottaa 

huomioon. Liiketoimintaympäristö sekä yrityksen historia luovat myös omat 

vaatimuksensa sekä tuovat mukanaan tiettyjä toimintatapoja, jotka tulee 

kehityksessä myös huomioida. Lisäksi nykytilanteen kartoituksessa tarkastellaan 

erityisesti toiminnassa tällä hetkellä olevia haasteita, sillä niihin pyritään juuri 

projektilla vaikuttamaan. Nämä haasteet liittyvät sekä ulkoisiin tekijöihin kuten 

markkinoiden muutoksiin että sisäisiin toimintatapoihin kuten tarjoaman 

puuttumiseen ja resurssien käyttöön. Näihin kaikkiin on tarkoitus kehittää 

ratkaisuja ja tarjoaman uudistamisprojekti asiakaslähtöiseksi tarjoaakin tähän 

hyvän mahdollisuuden.  

 

 Kohdeyrityksen esittely 

 

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologian, 

automaation ja palveluiden toimittaja sekä kehittäjä (Valmet, 2017c). Palveluiden 

hallinnan kehitysprojekti toteutetaan keskittyen etenkin vakaaseen liiketoimintaan 

eli Palvelut ja Automaatio -liiketoiminta-alueisiin, joista yhdessä käytetään tässä 

työssä nimitystä palveluliiketoiminta. Kohdeyrityksen palveluliiketoiminta kattaa 

kaikki sellu-, paperi- ja energiateollisuuteen tarjottavat palvelut ja 
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automaatiotoimitukset sekä myös muille teollisuuden aloille kuten esimerkiksi 

meriteollisuuteen ja kaivosteollisuuteen tarjottavat palvelut sekä automaation. Tällä 

hetkellä Palvelut ja Automaatio -liiketoimintojen portfoliot ovat erillisiä mutta ne 

sisältävät samanlaisia elementtejä, kuten varaosia, laitteita, työtä ja ohjelmistoja. 

Liiketoiminnat keskittyvät vahvasti samoihin asiakkaisiin ja siksi niiden välistä 

vuorovaikutusta halutaan kehittää sekä tehostaa nykytilannetta paremmaksi. Tästä 

syystä näiden liiketoimintojen tarjoomat halutaan yhdistää samaan portfolioon ja 

hallita niitä tulevaisuudessa yhdessä samoilla malleilla.  

 

Palveluliiketoiminta sisältää perinteisesti kaikki tarjottavat huoltopalvelut mutta 

niiden lisäksi kohdeyritys tarjoaa runsaasti muitakin palveluita kuten tehtaiden 

modernisointeja, ulkoistuspalveluita, varastonhallintaa, koulutuspalveluita sekä 

erilaisia tutkimuksia ja pilotointipalveluita. Automaatioliiketoiminta tarjoaa tukea 

näille palveluille erilaisten järjestelmien kautta, ja lisäksi sen tarjoomaan kuuluvat 

Industrial Internetiin eli teolliseen internetiin liittyvät uudenlaiset mahdollisuudet 

sekä palveluiden että tuotteiden osalta. Yhdessä nämä liiketoimintalinjat 

koostuvatkin siis vaihtelevasti tuotteista, palveluista sekä asiantuntijapalveluista, ja 

puhuttaessa kohdeyrityksen palveluista tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa yhdistyy 

osia näistä kaikista erilaisista vaihtoehdoista. 

 

Kohdeyritys on 220 vuotta, vuonna 2017, täyttänyt teollisuusyritys, jonka 

historiaan on kuulunut monia erilaisia vaiheita sekä paljon yritysostoja. Tamfelt, 

joka nykyään on osa kohdeyritystä, perustettiin vuonna 1797 ja se valmisti 

ydintuotteenaan teknisiä tekstiilejä. Valmet Oy perustettiin vuonna 1951 ja sen 

valikoimaan kuuluivat alkuvuosikymmeninä laajasti erilaiset koneet muun muassa 

laivat, lentokoneet, aseet, veturit, traktorit, laivanmoottorit, hissit ja paperikoneet. 

Vasta 1980- ja 1990-luvulla yritys alkoi keskittyä paperikoneisiin ja niihin 

liittyvään teknologiaan.  

 

Vuonna 1999 kohdeyritys fuusioitui Rauma Oy:n kanssa ja yrityksen nimeksi tuli 

Metso. 2000-luvulla yrityksen laajeneminen jatkui ja silloin tehtiin merkittäviä 

sulautumisia ja yritysostoja massa-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnoissa. 
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Tämä vahvisti yrityksen asemaa markkinoilla merkittävästi ja teki siitä vahvan 

kokonaistoimittajan paperi- ja selluteollisuudessa. 31.12.2013 Metso jaettiin 

kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi, Metsoksi sekä Valmetiksi, ja tämän seurauksena 

Valmet on keskittynyt entistä vahvemmin sellu-, paperi- ja energialiiketoiminta-

alueisiin. Vuotta myöhemmin, vuoden 2015 alussa, kohdeyritys osti Metsolta 

Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan ja sen myötä Automaatiosta tuli 

yrityksen neljäs liiketoimintalinja. (Valmet, 2017d) Nykypäivänä kohdeyritys 

koostuu siis neljästä pääliiketoiminnasta, joita ovat Sellu ja Energia, Paperi, 

Automaatio sekä Palvelut.  

 

Kohdeyritys toimii globaalisti ympäri maailman ja toimipisteitä on noin 150 yli 

kolmessakymmenessä eri maassa (Valmet, 2017e). Yrityksellä on vankka asema 

kaikissa liiketoiminnoissaan ja se on vakiintunut markkinajohtaja pääliiketoiminta-

alueillaan. Yli puolet maailman noin 3 800:sta toiminnassa olevasta sellu- ja 

paperitehtaasta ostaa vuosittain palveluita kohdeyritykseltä (Valmet, 2017f), joten 

siksi niiden hallinta ja kehittäminen on yritykselle erittäin tärkeää koko toiminnan 

kannalta. Palveluliiketoimintaa halutaan kehittää entistä vahvemmaksi, sillä 

asiakkailla on jatkuvasti enemmän tarvetta yrityksen toimittamille palveluille ja 

siten potentiaalinen markkina-alue on jatkuvasti kasvava. Globaalina toimijana 

palveluiden hallinta on erittäin tärkeää, jotta toiminta on yhtenäistä ja asiakkaille 

voidaan tarjota samanlaisia palveluita huolimatta siitä, missä asiakkaan tehdas tai 

laitos sijaitsee. Yksi kohdeyrityksen tärkeistä tavoitteista onkin toimia yhtenäisenä 

kokonaisuutena, One Valmet -periaatteella ja tämän toteutumista pyritään 

edistämään myös tämän kehitysprojektin avulla. 

 

 Kohdeyrityksen vahvuudet 

 

Kohdeyrityksellä on vahva asema toimialansa markkinoilla palveluiden sekä 

laitteiden toimittajana. Yrityksessä tehtyjen haastatteluiden perusteella, sen 

suurimmat vahvuudet ovat teknologinen osaaminen, luotettavuus ja hyvä maine, 

kokonaisvaltainen tarjooma sekä laaja asennettu laitekanta. Monet haastateltavista 

pitävät lisäksi automaatioliiketoimintaa erittäin hyvänä lisänä portfolioon ja etenkin 
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tulevaisuudessa sen tarjoamien ratkaisujen ajatellaan olevan selvä kilpailuetu 

muihin toimijoihin nähden. Haastateltavien mukaan luotettavuus ja hyvä maine 

johtuvat etenkin kohdeyrityksen palveluilleen sekä tuotteilleen antamistaan takuista 

sekä siitä, että asiakkaat tietävät yrityksen ottavan vastuun lupaamistaan toimista ja 

vastaavan virheistä, mikäli niitä tapahtuu. Luotettavuuteen haastateltavat kokevat 

vaikuttavan etenkin kohdeyrityksen suuri koko sekä tunnettuus toimialueellaan, ja 

se onkin merkittävä etu suhteessa pienempiin kilpailijoihin, muun muassa 

globaaleissa korporaatiosopimuksissa sekä takuista keskusteltaessa.  

 

Alkuperäisenä laitevalmistajana eli OEM (Original Equipment Manufacturer) 

toimijana, kohdeyritys on myös palveluiden osalta vahvoilla etenkin tietyillä 

tuotealueilla, joissa laitteiden alkuperäiset piirustukset ovat välttämättömiä 

palveluita toimitettaessa. Palveluiden osalta monissa tehtävissä töissä sekä 

palveluihin kuuluvissa osissa kuten varaosissa, tarvitaan suunnittelupiirustuksia, 

jotta palvelu voidaan toimittaa laadukkaasti, ja ne ovat saatavilla vain laitteen 

alkuperäisellä valmistajalla. Vahvana OEM-toimittajana kohdeyrityksellä on paras 

tieto toimittamistaan laitteista ja näin ollen se on luonnollinen valinta ostettaessa 

palveluita laitekannalle. Kohdeyrityksen laitteet ovat erittäin laajasti käytössä 

erityisesti sellu- ja paperitehtailla, joidenkin arvioiden mukaan jopa 40 % maailman 

paperista tuotetaan yrityksen laitteilla, ja tämä onkin merkittävä etu kilpailussa 

muihin toimittajiin nähden.  

 

 Kohdeyrityksen haasteet 

 

Kohdeyrityksen palveluliiketoiminta on tällä hetkellä kannattavaa ja myynti on 

hyvässä kasvussa monilla markkina-alueilla. Sisäisesti toiminnassa on kuitenkin 

paljon haasteita ja moni niistä aiheutuu vuosien saatossa kehittyneistä 

toimintatavoista, jotka eivät enää tue nykyistä toimintaa. Kohdeyritys on aloittanut 

toimintansa laitteiden valmistajana ja tämä näkyy edelleen vahvasti yrityksen 

toiminnassa, vaikka palveluiden osuus koko yrityksen myynnistä muodostaakin 

nykyään noin 40 %. Palveluiden osalta yrityksestä puuttuu varsinaiset tavat ohjata 

sekä hallita palveluita keskitetysti ja tästä muodostuu haasteita kaikkeen niihin 
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liittyvään toimintaa. Palveluiden hallinta on vahvasti keskittynyt jokaisen 

tuotealueen alle, ja toiminta niissäkin on vaihtelevaa. Yhtenäistä linjaa tai 

tietojärjestelmää palveluiden hallinnalle ei ole olemassa eikä yrityksessä 

varsinaisesti ole edes tietoa kaikista tarjolla olevista palveluista.  

 

Seuraavassa esitellään tarkemmin yhtenäisen tarjooman puutteen aiheuttamia 

haasteita sekä muita toiminnassa olevia haasteita, joista monet niistäkin ovat 

jollainlailla seurausta tarjooman puutteesta. Useat esitetyistä haasteista ovat yleisiä 

suurissa organisaatioissa ja niihin voi olla vaikea vaikuttaa mutta toisaalta osa 

haasteista taas on kohteita, jotka voidaan korjata toimintatapoja muuttamalla. 

Yrityksessä meneillään olevan kehitysprojektin avulla näihin haasteisiin halutaan 

ratkaisuna muodostaa yhtenäinen portfolio, jossa kaikki olemassa olevat palvelut 

esitetään. Tästä syystä myös ratkaisun vaikutusta haasteisiin pohditaan jo tässä 

vaiheessa. 

 

5.3.1 Yhtenäisen tarjooman puute 

 

Kohdeyrityksen palveluvalikoima on hyvin laaja ja monipuolinen johtuen siitä, 

palvelut kohdistuvat usein suoraan tiettyyn prosessin osaan ja vaativat siksi 

erikoisosaamisen lisäksi myös paljon työtä, jonka standardisointi on hankalaa. 

Monet tarjottavista palveluista ovat kertaluontoisia eikä niitä välttämättä ole edes 

olemassa tarjoomassa ennen kuin asiakkaalta tulee pyyntö tarjota ratkaisu tiettyyn 

ongelmaan. Palvelut yhdistävät usein lisäksi monia yksittäisiä palveluita ja 

muodostavat näin toisistaan riippuvaisia kokonaisuuksia, jotka voivat olla täysin 

uniikkeja tai toisaalta myös usein toistuvia. Nämä kaikki ominaisuudet aiheuttavat 

haasteita palveluiden määrittelyissä ja toimituksissa etenkin organisaation 

laajuudesta johtuen. Lisäksi haasteita aiheutuu myös siitä, että osaaminen erityisesti 

alemmilla tasoilla on keskittynyt ja erikoistunut tiettyihin tuotealueisiin sekä 

lokaatioihin.  

 

Kohdeyrityksessä ei koko palveluliiketoiminnan osalta ole toimintaa ohjattu 

yhtenäisesti vaan toiminta on jaoteltu alemmille organisaation tasoille. Tässä 
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jaottelussa on mukana vain vähän itse palveluperusteista logiikkaa ja jaottelu on 

ennemminkin tehty tuotealueittain ja joissain tapauksissa myös historiaan sekä 

aiempiin yritysostoihin perustuen. Tämä aiheuttaa sen, että tarjottavat palvelut 

ohjautuvat voimakkaasti kunkin tuotealueen ominaispiirteiden mukaan ja kaikille 

yhtenäistä palveluiden hallintamallia ei ole olemassa. Lisäksi ylipäätänsä 

palveluiden sisältöjen määrittelyä ja nimikkeistön hallintaa ei läheskään kaikilla 

tuotealueilla ole tehty lainkaan, mikä aiheuttaa ongelmia monilla osa-alueilla. 

Samaa palvelua myydään useilla erilaisilla nimikkeillä ja erilaisilla sisällöillä, 

jolloin palveluiden seuraaminen ja jäljitettävyys eivät onnistu tehokkaasti tai 

lainkaan. Yhtenäisellä palveluportfoliolla ja nimikkeistöllä sekä yleensä 

palveluiden systemaattisella ja nykyaikaisella hallinnalla voidaankin saavuttaa 

merkittäviä etuja sekä hallinnallisesti että taloudellisesti. 

 

Palveluiden yhtenäisen hallintamallin puute vaikuttaa kaikkeen toimintaan 

palveluliiketoiminnassa. Tarjottavat palvelut ja niiden sisältö vaihtelevat 

voimakkaasti ja tästä aiheutuu hämmennystä myös asiakkaalle. Jo pelkästään 

tarjousdokumenttien ulkonäkö eri lokaatioissa ja eri tuotealueilla vaihtelee 

huomattavasti, ja kun mennään itse tarjouksen sisältöön, ongelma on vielä 

suurempi. Haastateltavien mukaan myyjästä riippuen asiakas voi saada hyvin 

erilaisen tarjouksen samaan tarjouspyyntöön ja vieläpä hyvin erilaisella hinnalla. 

Lisäksi myyjän myyvät mielellään oman tuotealueensa palveluita mutta 

lisäpalveluiden tarjoaminen riippuu paljolti heidän osaamisestaan. Tällä tavalla ei 

saada hyödynnettyä kaikkia mahdollisia palveluita, mitä olisi mahdollista tarjota, 

eikä se johdu yleensä vain tiedon tai koulutuksen puutteesta. Tietoa on saatavana 

runsaasti mutta sen löytäminen on haaste, sillä myyjän eivät välttämättä edes tiedä 

mitä etsiä. Koko tarjoomaa ei ole esitetty selkeästi yhdessä paikassa, joten myyjien 

on hankalaa tutkia, mitä lisäpalveluita tai vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakkaille 

voitaisiin tarjota tai mitä heille on aiemmin tarjottu.  

 

Tarjooman uudistamiseen ja selkeämpään esitystapaan liittyy myös muita sitä 

puoltavia tekijöitä ja yksi tällainen on hinnoittelu. Tällä hetkellä kohdeyrityksen 

portfoliossa on tuotealueita, joista ei asiakkaalta peritä ollenkaan hintaa vaan nämä 
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toiminnot näkyvät pelkästään kustannuksina. Yksi tällainen osa-alue on esimerkiksi 

koulutuspalvelut, jotka usein tarjotaan asiakkaalle muiden palveluiden sekä 

tuotteiden osana ja niiden koetaan sisältyvän jo tarjoukseen. Tämä tarkoittaa sitä, 

ettei palvelu lukujen valossa näytä tuottavan lainkaan myyntiä, vaan myynti on jopa 

negatiivinen. Jotta tällaisista palveluista voitaisiin saada hinta ja sitä kautta 

myyntiä, pitäisi ne pystyä erittelemään omaksi rivikseen tarjouksessa, mikä 

tarkoittaa sitä, että ne tulisi pystyä tarjoamaan asiakkaalle arvoa tuottavina erillisinä 

tuotteistettuina palveluina. Tällaisia tuotealueita, jotka virheellisesti myydään 

osana muuta palvelua, on koulutuksen lisäksi muitakin ja niiden kaikkien 

ongelmana on, ettei niitä pidetä erillisinä tuotteina tai palveluina. Tuotteistamisen 

avulla voidaan tällaisille asiantuntijapalveluille saada enemmän sisältöä ja samalla 

mahdollistaa niiden tarjoaminen asiakkaille siten, että asiakkaat havaitsevat niiden 

tarjoavan etuja, joista he ovat valmiita maksamaan erillisinä palveluina.  

 

5.3.2 Yhteistyö organisaation sisällä 

 

Yhtenäisen tarjooman puuttuminen vaikeuttaa yhteistyön tekemistä eri toimi-

alueiden välillä. Yleensä palveluita toimitettaessa asiakkaan haluamat toimenpiteet 

ja tavoitteet vaativat eri osa-alueilta sekä eri lokaatioista tulevaa osaamista. Näiden 

eri osaamisten ja toimitusten tukee yhdistyä yhdeksi kokonaisuudeksi asiakkaalle 

mutta ilman palveluportfoliota ja tietoa kaikista tarjolla olevista palveluista, 

asiakkaalle ei pystytä tarjoamaan yhtä laajoja kokonaisuuksia kuin mitä olisi 

mahdollista ja asiakkaan kannalta optimaalisinta. Tämän alueen kehittäminen on 

myynnin kannalta merkittävää ja onnistuneella portfolion muodostamisella ja 

hallinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia etuja. Yhtenäisen 

palveluportfolion luominen ei kuitenkaan ole helppoa ja etenkin tämän hetkinen 

heikko yhteistyö tuotealueiden ja organisaatioiden välillä vaikeuttaa tehtävää 

entisestään. Ellei tätä osa-aluetta saada parannettua ja yhteistyötä lisättyä, voi 

yhtenäisen palveluportfolion avulla tavoiteltavien etujen saavuttaminen olla erittäin 

hankalaa. 
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Haastatteluissa jokainen haastateltava mainitsi, että yrityksen sisällä yhteistyö eri 

tuotealueiden, organisaatioiden tai lokaatioiden kanssa on tuottanut ongelmia 

jollain tavalla. Heikko yhteistyö vähentää tiedon kulkua ja sen johdosta menetetään 

jopa mahdollisia kauppoja kun potentiaaliset kohteet, jotka tulevat toisaalla ilmi 

eivät tule oikealle alueelle tietoon. Lisäksi heikko yhteistyö hämmentää asiakasta 

ja antaa yrityksestä epäammattimaisen kuvan kun ei tiedetä tarkasti, mitä muilla 

osa-alueilla on meneillään. Haastateltavien mukaan yhteistyö on monesti 

henkilösidonnaista eli tuttujen henkilöiden kanssa yhteistyö toimii ja tiedon 

jakaminen sekä avun pyytäminen onnistuu hyvin.  

 

”Yhteistyö henkilöityy vahvasti, ihmiset jotka tuntevat toisensa niin yhteistyö 

toimii myös paremmin.” 

 

Kun taas mennään oman päivittäisen toiminnan ulkopuolelle ja tarvitaan apua 

joltain muulta tuotealueelta, kuin minkä kanssa yleensä tehdään yhteistyötä, jo 

pelkkä oikean henkilön löytäminen tuottaa vaikeuksia. Monet haastateltavista 

mainitsevat, että kyselemällä tarpeeksi oikeat henkilöt kyllä löytyvät mutta tähän 

tuhlaantuu usein turhaan aikaa. 

 

Sellu- ja etenkin paperiteollisuuden ominaispiirteisiin kuuluu, että monia 

peruspalveluiden toimittamista ja etenkin huoltotoimia varten tehtaan tuotanto 

joudutaan keskeyttämään sovituksi ajaksi. Tällöin korjauksia tehdään tiiviillä 

aikataululla usealla eri alueelle, esimerkiksi paperitehtaalla puristimella sekä 

kuivatusosalla ja projektien toimenpiteillä on monesti vaikutusta toisiinsa. 

Kuitenkin haastateltavien mukaan monissa tällaisissa tapauksissa projektit ovat 

erillisiä eivätkä välttämättä edes tiedä toistensa osallisuudesta kyseiseen seisokkiin, 

vaikka molemmat palvelut tulevatkin samalta toimittajalta eli kohdeyritykseltä. 

Projektien yhtenäinen hallinta on tällaisissa tapauksissa toteutettu huonosti sekä 

asiakkaan että kohdeyrityksen toiminnan kannalta eikä asiakkaalle tällä tavalla 

voida tuottaa etuja, joita olisi mahdollista kokonaisvaltaisena toimittajana 

saavuttaa. Yhdistämällä projektit keskenään ja hallitsemalla niitä yhdessä, 

voitaisiin resurssien käyttöä tehostaa sekä hyödyntää omaa laajaa osaamista 
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tarkastelemalla prosessia yhtenä kokonaisuutena eikä vain tuotealue kerrallaan. 

Kun toimintaa ohjataan eri paikoista eikä tieto projektien välillä kulje sujuvasti, saa 

asiakas helposti negatiivisen kuvan kohdeyrityksestä ja asiakasarvon tuottaminen 

kilpailijoita paremmin on hankalaa. 

 

Yhteistyötä on haastatteluiden mukaan vuosien aikana yritetty parantaa erilaisilla 

keinoilla, muun muassa siten, että projekteilla on yksi yhteinen projektipäällikkö, 

joka pitää huolen siitä, että yhteistyö toimii. Näin asiakas saa parempaa ja 

kokonaisvaltaisempaa palvelua, epäselvyydet toimituksissa vähenevät sekä 

tiedonkulku asiakkaan ja kohdeyrityksen välillä paranee. Edelleenkin ongelmia 

kuitenkin ilmenee, ja tämä on merkittävä korjattava haaste, sillä tulevaisuudessa 

yhteistyön merkitys isompien palvelupakettien myynnissä ja toimituksessa tulee 

korostumaan. Tärkeimpänä edellytyksenä eri tuotealueita yhdistävässä myynnissä, 

on juuri yhteistyön sujuva toimiminen, joten tähän tavoitteiseen ja myynnin 

sujuvaan onnistumiseen on mahdotonta päästä, ellei yhteistyö läpi organisaation 

kaikilla tasoilla ja kaikissa lokaatioissa sekä niiden välillä, ole saumatonta.  

 

Yhteistyön heikkous ei ylety ainoastaan projektien myyntiin ja toimitukseen, vaan 

myös voittojen, kustannusten sekä vastuiden jakaminen tuottaa haastateltavien 

mukaan monesti ongelmia. Etenkin laajemmissa projekteissa, joissa yhdistellään 

tuotteita ja palveluita eri organisaatioista sekä tuotealueista, ongelmat korostuvat 

eivätkä nykyiset ohjausmenetelmät tue tarpeeksi tällaisten pakettien myyntiä. 

 

”On sitä sisäisesti vähän et kenelle tää kuuluu. Varsinki sitten jos tulee 

ongelmia ja kustannuksia ni ei se oo saumatonta edelleenkään.” 

 

Yleensä projekteissa se osa-alue, jolla on suurin osuus, on vastuussa projektista, ja 

kustannukset jaetaan projektien koon mukaan. Aina tämä ei kuitenkaan ole 

yksinkertaista ja etenkin tietyt vanhat organisaatiorakenteet ja yritysostojen mukana 

tuomat uudet toiminta-alueet tuottavat tällaisissa tapauksissa vaikeuksia.  
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Kaikki haastateltavat toteavat, että kohdeyrityksen viimeisimmän yritysoston eli 

automaatioliiketoiminnan integroiminen osaksi portfoliota ei ole täysin onnistunut.  

 

”...missä me ollaan epäonnistuttu, ... niin viimesimmissä yritysostoissa. 

(Niitä ei olla integroitu tarpeeksi hyvin)” 

 

Automaatio liittyi osaksi kohdeyritystä vuotta myöhemmin Valmetin Metsosta 

irtautumisen jälkeen, mutta vaikka organisaatiot ovat aiemminkin olleet samaa 

yritystä, on toimintojen välillä vielä selkeä kuilu. Tähän eräs haastateltava 

mainitsee erään konkreettisen esimerkin, mikä aiheuttaa ristiriitaa: sisäistä 

siirtohinnoittelua tehdään automaation osalta eri tavalla kuin koko muussa 

organisaatiossa. Tämä on asia, jonka haastateltava kokee erittäin tärkeäksi asiaksi 

korjata mutta tähän mennessä siihen ei vielä ole puututtu. Automaatiopalveluiden 

merkitys tulee tulevaisuudessa voimistumaan yhä enemmän ja ne tulevat liittymään 

jokaiselle muulle tuotealueelle, joten yhteistyöhön ja liiketoimintojen väliseen 

toimintaan tulee kiinnittää enemmän huomiota jo tässä vaiheessa. Epäonnistuminen 

automaation integroinnissa voi aiheuttaa valtavia menetyksiä myynnissä, mikäli 

tätä osa-aluetta ei pystytä tulevaisuudessa hyödyntämään koko sen tarjoamalla 

potentiaalilla. 

 

5.3.3 Resurssien käyttö 

 

Myyjien osaaminen ja osaamisen kiteytyminen tietyille henkilöille aiheuttaa 

suuressa organisaatiossa ongelmia. Monet palveluista ovat sellaisia, että niiden 

myynti vaatii myyjältä paljon teknistä ymmärrystä sekä tietämystä. Tällaisten 

tarjousten tekemiseen menee yleensä paljon aikaa, eikä aiempia samanlaisia 

palveluita voida helposta käyttää esimerkkinä, sillä yhteistä linjausta niiden 

haalintaan ei ole. Teknisiä asiantuntijoita on vain rajallinen määrä, eivätkä he siksi 

voi ottaa kantaan jokaiseen tarjouskyselyyn. Asiakkailta tulee paljon 

tarjouspyyntöjä, joita tekniset asiantuntijat yrittävät ratkaista mutta näistä 

kyselyistä iso osa on vain alustavan hinnan kyselyä sekä kauppoja, jotka eivät tule 

toteutumaan. Monet tällaisista kyselyistä ovat lisäksi hyvin karkealla tasolla, jolloin 
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niiden käsittelijät joutuvat alusta asti selvittämään, mistä koneesta tai tehtaasta edes 

on kyse.  

 

Kaikkien tarjolla olevien palveluiden tarkoilla määrittelyillä voitaisiin saada 

ratkaisu tähän ongelmaan. Tuotteistamisen avulla jokainen tarjottava palvelu olisi 

etukäteen määritelty ja mahdollisesti myös hinnoittelumallit luotu, joten 

budjettitarjous voitaisiin tehdä hyvinkin nopeasti. Palveluiden hallinta 

mahdollistaisi myös palveluiden uudelleen käyttämismahdollisuuden, jolloin 

tarjouksen tekoa ei tarvitsisi aloittaa tyhjästä ja referenssitapauksia olisi mahdollista 

saada nopeasti tarjouksen teon tueksi. Palveluiden jaottelulla pienempiin 

kokonaisuuksiin voitaisiin lisäksi tarjota asiakkaalle uniikkeja ratkaisuja ja samalla 

palvelut saataisiin paremmin vastaamaan jo malleina niiden todellista sisältöä. 

Haastateltavien mukaan kaikista asiakkaiden lähettämistä tarjouskyselyistä pitäisi 

jo heti kyetä antamaan asiakkaalle karkea budjettitarjous ilman teknistä 

asiantuntijaa, jonka jälkeen ne voitaisiin lähettää teknisille henkilöille oikeaa 

tarjousta varten. Tähän tavoitteiseen voitaisiin päästä ehdotetuilla menetelmillä, ja 

näin mahdollistettaisiin teknisten asiantuntijoiden parempi hyödyntäminen ja 

keskittyminen potentiaalisiin kauppoihin.  

 

Toinen haasteita aiheuttava tekijä asiantuntijoiden osalta on niin sanotun hiljaisen 

tiedon siirtäminen. Teknisillä henkilöillä on usein paljon tietoa sekä kokemusta 

itsellään tuotteista, laitteista ja palveluista, jota he ovat kartuttaneet asian parissa 

usein vuosia työskennellessään. Ongelmana on se, että tuosta tiedosta vain pieni osa 

on kirjattu johonkin järjestelmään, tiedostoon tai jopa paperille, jolloin henkilöiden 

vaihtuessa yrityksestä katoaa myös tällainen tuotetieto. Tämä asiantuntijuus olisi 

hyvä saada hyödynnettyä ja kerättyä tietojärjestelmiin, jotta se on myös muiden 

käytettävissä, sillä etenkin pohjoismaissa henkilöstöä ikääntyy kovaa vauhtia ja 

yritysten teknologinen kilpailuvaltti uhkaa vähentyä, ellei tietoa ole saatavilla. 

Kohdeyritykselläkin keski-ikä etenkin asiantuntijoiden joukossa on suhteellisen 

korkea, joten heitä korvaamaan tarvitaan tulevaisuudessa paljon osaavia ihmisiä, 

joille tämä tieto olisi hyvä saada käyttöön. Tietojärjestelmät tarjoavat tähän 

uudenlaisen mahdollisuuden, sillä niihin tieto voidaan tallentaa moninaisilla 
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tavoilla siten, että se ohjaa myyjien työtä entistä enemmän. Edellytyksenä tällaiselle 

tietojen keräämiselle on kuitenkin yhtenäiset järjestelmät ja mallit, joihin tieto 

voitaisiin kerätä oikeassa muodossa ja oikealla tavalla. 

 

Kohdeyrityksellä on käytössä monia myynnin työkaluja ja tietojärjestelmiä mutta 

monet niistä ovat jo vanhoja ja eivät enää sovellu laajamittaiseen käyttöön. 

Haasteena onkin näiden järjestelmien ja merkittävien resurssien muuttaminen siten, 

että ne tukevat tulevaisuuden toimintaa ja ovat yhtenäisiä, kuitenkin mahdollistaen 

kaikkien palveltavien toimialojen erilaisten ominaisuuksia huomioimisen. Tällä 

hetkellä jokaisella toimialueella on käytössä toisistaan eroavat tietojärjestelmät 

sekä tavat toimia, joten ne eivät sellaisenaan tue asetettuja tavoitteita tai 

yleensäkään palveluiden hallintaa. Palveluiden hallintaan ylipäätänsä ei yrityksessä 

tällä hetkellä ole minkäänlaisia työkaluja, joten niiden kehittäminen on ensisijaisen 

tärkeää, jotta palveluita voidaan hallita. Tuotteiden hallinnassa on 

menestyksellisesti käytetty vastaavaan tarkoitukseen PLM- sekä PDM-järjestelmiä 

ja ne voisivat tarjota ratkaisun palveluidenkin haasteisiin, joten niiden tarkempi 

tutkiminen yrityksen sisällä on tarpeen.  

 

Palveluiden hallinnan puuttuminen on merkittävä haaste yritykselle mutta toisaalta 

se mahdollistaa monia asioita. Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto vaatii aina 

runsaasti määrittelytyötä ja resursseja mutta toisaalta sen avulla voidaan edistää 

toimintatapojen muutosta, rakentamalla järjestelmä kokonaan yrityksen tämän 

hetkisten tavoitteiden mukaan. Näin ollen vanhojen ohjauskeinojen muuttaminen 

uudenlaiseksi voi olla helpompaa, sillä asioita ei ole aiemmin määritelty kaikilla 

tuotealueilla ja määrittelytyö voidaan monilta osin aloittaa puhtaasti tarpeiden 

mukaan. Jo joillakin tuotealueilla olemassa olevia tietojärjestelmiä tulee 

yhtenäistää siten, että kaikilla tuote-alueilla on käytössä samat työkalut ja 

tulevaisuudessa myös yhtenäiset tavat toimia.  

 

Yhtenäisen palveluiden hallinnan tietojärjestelmän luominen koko organisaation on 

haastavaa mutta toiminnan kannalta oleellista. Tietojärjestelmien avulla 

palveluiden hallinta yhtenäistyy, jolloin kaikki palveluihin liittyvä tieto on 
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järjestelmällisesti saatavana kaikille samalla tavalla. Tämä edistää myös myyntiä ja 

raportointia, sillä palveluita voidaan seurata halutuilla tavoilla. Tällä hetkellä 

vanhojen tarjousten ja toimitusprosessien järjestelmällinen tallennus ja 

hyödyntäminen puuttuvat monilta tuotealueilta lähes kokonaan tai on ainakin 

monilla osin haastavaa, sillä palveluita ei ole tuotteistettu ja niiden sisältö on 

epäselvä. Tällä tarkoitetaan sitä, että samojen huoltotoimien toistumisen 

seuraaminen esimerkiksi asiakaskohtaisesti ei tällä hetkellä onnistu. Aiempia 

myyntitapauksia olisi hyvä käyttää hyväksi palveluita kehitettäessä, sillä niiden 

avulla voitaisiin oppia tuntemaan, kuinka usein asiakkaat palveluita tarvitsevat, 

minkälaisista tarjouksista asiakkaat ovat kiinnostuneita ja mitkä toisaalta ovat 

kannattamattomia palveluita. Tämän tiedon käyttäminen uusia tarjouksia tehtäessä 

voisi tarjota monilla osa-alueilla merkittäviä etuja.  

 

5.3.4 Passiivinen myyntitapa 

 

Tarjousten teon haasteisiin kuuluu myös kohdeyrityksen passiivisuus prosessissa. 

Usein kysely tarjoukselle tulee suoraan asiakkaalta, ei niinkään kohdeyrityksen 

suunnalta. Haastateltavat mainitsevat tämän olevan monesti ongelma, sillä asiakas 

ei välttämättä tarkkaan tiedä, mikä todellinen ongelma on, ja siksi he tekevät 

oletuksia sekä pyytävät tarjousta tähän paikantamaansa alueeseen. Kuitenkin kun 

kohdeyrityksen huoltomiehet menevät tehtaalle selvittämään asiaa, paljastuu usein, 

että ongelma on aivan toisessa paikassa. Haasteena on, että asiakkaan todellisen 

ongelman juurisyytä on vaikeaa tarjousvaiheessa selvittää, jos asiakas haluaa 

tarjouksen vaan tietystä parannuksesta. Kun tarjous halutaan lisäksi tehdä 

mahdollisimman nopeasti, jää todellisen ongelman selvittäminen helposti 

pienemmälle osalle ja tarjous muodostetaan vain asiakkaan tarjouspyyntöön 

perustuen. 

 

”Myynnissä ei käytetä tarpeeksi aikaa asiakkaiden todellisten haasteiden 

selvittämiseen.” 
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Jos tarjous lähtisi liikkeelle kohdeyrityksen suunnasta, voitaisiin asiakkaalle tarjota 

paremmin jo ennakoivaa huoltoa ja esimerkiksi etäyhteyksillä saatavan tiedon 

perusteella ongelma voitaisiin havaita ongelmat jo etukäteen ennen kuin ne näkyvät 

itse koneessa tai lopputuotteessa. Paremmalla palveluiden hallinnalla palveluiden 

toistuvuutta voitaisiin helposti seurata ja havaita palveluiden toistuvuudet selkeästi. 

Tällä tavalla asiakkaalle pystyttäisiin tarjoamaan palveluita ennen kuin mitään 

hajoaa ja tulee tuotannon menetyksiä. Nopealla tarjouksen teolla pystyttäisiin myös 

erottumaan paremmin kilpailijoista ja näin mahdollisesti lisätä kauppojen 

onnistumista. Lisäksi asiakas saisi hyötyä kohdeyrityksen laajasta tarjoomasta, sillä 

tällä hetkellä asiakas ei välttämättä tunne koko kohdeyrityksen tarjoomaa, joten he 

eivät edes pyydä tarjousta kaikkiin ongelmiin, mihin kohdeyrityksellä olisi ratkaisu. 

Usein etenkin erilaisiin käytettävyyksiin liittyvissä parannuksissa mahdollisia 

ratkaisuja on useita ja asiakas ei osaa erilaisista vaihtoehdoista kysyä ellei niitä 

hänelle esitellä. Aktiivisella kohdeyrityksen suunnasta tapahtuvalla myynnillä, 

voitaisiin tähän saada parannusta ja jo etukäteen tarjota parasta mahdollista 

ratkaisua asiakkaan haasteisiin. 

 

Yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa myynnin onnistumiseen on tapa, miten 

tuotteita myydään. Kohdeyrityksen tarjooma koostuu hyvin erikokoisista 

palveluista, tuotteista ja projekteista. Pienemmät varaosamyynnit menevät suoraan 

normaalia tarjousprosessia noudattaen myyjältä ostajalle tai jopa verkkokaupan 

kautta kun taas isommissa projekteissa, joissa kohdeyritys ottaa haltuunsa koko 

asiakkaan konepajan tai uusii tehdaslinjan, myynti tapahtuu monimutkaisempaa 

reittiä pitkin. Tällöin asiakkaan kanssa käydään paljon neuvotteluita ja tarjousta 

käydään esittelemässä asiakkaalle henkilökohtaisesti. Haastatteluissa eräs 

haastateltava sanoi näiden tarjousneuvotteluiden olevan erittäin kriittisiä ja 

kohdeyrityksen toimivan niissä monesti hyvin vanhoillisella tavalla. Hän kertoi 

myyntiesitysten olevan usein perinteisiä ”kalvosulkeisia”, jotka harvoin saavat 

asiakkaan kiinnostumaan, joten haasteena kohdeyrityksellä onkin kehittää 

konkreettista myyntityötä ja tapaa esittää asioita mielenkiintoisella sekä mieleen 

jäävällä tavalla. Etenkin sopimuksien ja suurempien kokonaisuuksien myynti vaatii 

entistä parempia neuvottelutaitoja ja perusteluita, jotta asiakas on valmis 
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sitoutumaan toimittajaan ja sopimaan kerralla suuremmista kokonaisuuksista ja 

investoinneista. 

 

Tarjouksen tekoon liittyy myös muita konkreettisia haasteita. Kohdeyrityksen 

palvelut ovat usein monimutkaisia ja yhdistävät eri tuotealueita keskenään. Tämä 

aiheuttaa sen, että tarjouksentekoaika on usein hyvin pitkä eikä asiakkaalle osata 

antaa edes budjettitarjousta nopeasti. Erään haastateltavan mukaan, mitä pidempi 

aika kestää tarjouksen teossa, sitä epätodennäköisemmin asiakas ostaa toimittajalta 

palvelun tai tuotteen. Sääksvuoren ja Immosen (2002) mukaan vasteajasta, joka 

kuluu asiakkaan huoltopalvelupyynnön toteuttamiseksi eli time to service, olevan 

tullut erittäin olennainen kilpailutekijä investointilaitevalmistajien kohdalla. Siksi 

myös kohdeyrityksen tulee kiinnittää tekijään huomiota toimissaan ja pyrkiä sitä 

pienentämään. Kohdeyritykselle on ensiarvoisen tärkeää nopeuttaa 

tarjouksentekoprosessia ja kyetä antamaan asiakkaalle jo heti asiasta puhuttaessa 

ensimmäinen tarjous, josta neuvotteluissa voidaan lähteä liikkeelle. Haastateltavan 

mukaan näin kohdeyritys jää paremmin asiakkaan mieleen ja jos tarjousehdotus on 

tarpeeksi hyvä, ei asiakas välttämättä enää pyydä tarjousta muualta. 

 

Konkreettisten myyntitapojen muutosten lisäksi tulee yrityksessä kehittää myös 

yleisesti tapoja tehdä myyntiä, jotta voidaan vastata tulevaisuuden tavoitteisiin. 

Kohdeyrityksessä halutaan kasvattaa ratkaisujen myyntiä, minkä edellytyksenä on 

usein tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa esimerkiksi erilaisten partnership 

sopimusten sekä muiden yhteistoimintamuotoja avulla. Tämä muuttaa tällä hetkellä 

olevia myyntitapoja ja edellyttää uudenlaisten toimintamallien luomista. 

Yrityksessä halutaan myös edistää pitkäaikaisten sopimusten tekoa asiakkaiden 

kanssa ja irtautua vanhasta teknologiaan keskittyneestä myyntimallista keskittyen 

enemmän asiakkaiden palveluun. Tulevaisuudessa asiakkaalle halutaan myydä 

enemmän ratkaisuja kuten luotettavuutta sekä käytettävyyttä ja tällaisten 

ratkaisujen myymiseen on nyt tarkoitus luoda edellytykset. 
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5.3.5 Arvonluonti ja hinnoittelu 

 

Kohdeyrityksellä on hyvä maine asiakkaiden silmissä mutta haastatteluissa 

jokainen haastateltava mainitsee kohdeyrityksen olevan tunnettu myös korkeista 

hinnoistaan, ja joidenkin haastateltavien mukaan yritys on jopa kallein toimittaja 

markkinoilla. Hinta onkin ehkä yleisin syy siihen, miksi asiakas päätyy valitsemaan 

toimittajaksi kilpailijan kohdeyrityksen sijaan. Korkeita hintoja perustellaan 

takuilla, luotettavuudella, tuotteiden ja palveluiden erinomaisuudella sekä 

teknologisella edistyneisyydellä ja asiakkaat myös osittain haastateltavien mukaan 

ymmärtävät tämän. Asiakkaat eivät silti ole aina valmiita maksamaan korkeampia 

hintoja ja tämä kertoo usein pitkälti siitä, etteivät he koe saavansa palvelusta sen 

hinnan eli kohdeyrityksen määrittämän arvon mukaisia etuja. 

 

Asiakkaan palveluista saama arvo muodostuu asiakkaan omissa 

arvonluontiprosesseissa ja voidakseen tuottaa asiakkaalle arvoa tulee 

kohdeyrityksen ymmärtää, mitkä tekijät ovat näitä arvoa tuottavia tekijöitä. Etenkin 

asiantuntijapalveluiden osalta hinnoittelu pohjautuu pitkälti asiakkaan palvelusta 

saamaan arvoon ja sen mittaamien perinteisillä menetelmillä on haastavaa. 

Asiakastyytyväisyys ja asiakkailta saatava palaute ovat hyviä mittareita, joiden 

avulla voidaan arvioida palveluiden onnistumista. Jos asiakkaalta tulee usein 

palautetta korkeista hinnoista voi se olla viesti siitä, ettei asiakas usko palvelun 

olevan tuon rahan arvoinen ja tämä tarkoittaa, että palveluita tulee kehittää. 

Palveluiden modulaarinen rakenne ja mahdollisuus rakentaa haluamansa palvelut 

eri osista voivatkin tarjota tähän haasteeseen ratkaisun, sillä niiden avulla asiakas 

voi valita juuri ne itselle arvoa tuottavat tekijät ja näin ollen hinta vastaa paremmin 

asiakkaan tarpeita.  

 

Asiakkaan suhtautuminen hintaan riippuu monissa tapauksissa toki voimakkaasti 

myös asiakkaasta ja tuotealueesta. Etenkin kiireellisissä ja kriittisissä tapauksissa 

asiakas on monesti valmis maksamaan enemmän koska he tuntevat kohdeyrityksen 

luotettavuuden. Toisaalta myös ne yritykset, joilla on enemmän rahaa käytössään 

maksavat mieluummin korkeampaa hintaa laadusta.  



64 

 

”Länsimaiset yhtiöt on valmiita maksaa Valmetin kalliimpia hintoja koska 

ne tietää et jos tulee ongelmia niin Valmet auttaa.” 

 

”Asiakkaat ajattelevat, että Valmet on kallis mutta myös luotettava”  

 

Luotettavuus ja hyvä maine ovatkin kohdeyrityksen tärkeimpiä menestystekijöitä 

ja valttikortteja kilpailussa markkinoilla. Näitä arvoja tulee korostaa entistä 

enemmän ja saada asiakas ymmärtämään palveluiden todellinen arvo. Erityisesti 

asiakkaat, joiden investointibudjetit ovat tiukkoja, hyötyisivät luotettavista ja 

kestävistä palveluista, joten heidät tulisi saada ymmärtämään kohdeyrityksen 

tarjoamat edut, jotta heidät voidaan saada asiakkaaksi ostamaan palveluita. 

Asiakkaiden tulee kokea saavansa siihen käytettäviä resursseja vastaava palvelu, 

jotta hinnasta ei muodostu ongelmallista tekijää, ja kohdeyritys saa myös 

tulevaisuudessa palveluita myytyä tavoitteiden mukaan kasvavalla tahdilla. 

 

Eräitä tapoja, jolla hinnan muodostamiin haasteisiin ja yleensäkin kilpailuun 

markkinoilla voidaan vaikuttaa, ovat myyntistrategiat ja niihin liittyvät 

hinnoittelumenetelmät. Hinnoittelumenetelmiä on runsaasti erilaisia ja kullekin 

niistä on omat käyttökohteensa. Perinteisesti valmistavassa teollisuudessa ja 

tuotteiden myynnissä menetelmänä on käytetty kustannuspohjaista hinnoittelua 

mutta etenkin asiantuntipalveluiden osalta tämä on aiemmin esitettyihin teoriaan 

perustuen hyvin hankalaa. Tästä syystä kohdeyrityksessä halutaan edistää 

asiakasarvoon pohjautuvaa hinnoittelua, jonka avulla asiakkaalle myydään tuotteita 

heidän saamiinsa hyötyihin perustuen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että 

asiakkaalle myydään laitteiden käytettävyyttä ja mitä enemmän katkoja tuotannossa 

saadaan vähennettyä, sitä enemmän asiakas maksaa kohdeyritykselle. 

Haastateltavien henkilöiden mukaan tällä hetkellä asiakkaat eivät kuitenkaan 

ymmärrä kunnolla tällaista asiakasarvoon perustuvaa myyntimallia ja ovat harvoin 

kiinnostuneita tarjouksista, joissa tällaista on käytetty.  
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”...riippuen tuotealueesta yleensä asiakas ei haluu lähtee sellasee.  

Ne haluu etukäteen tietää paljon ne maksaa Valmetille 

 vuoden päätyttyä ja that’s it.” 

 

”Se on aika vaikee konsepti ollu sekä projekteissa että  

service toiminnassa et saadaan myytyy se idea siinä.” 

 

Kohdeyrityksen haasteena onkin kehittää tätä myyntitapaa ja hinnoittelua edelleen, 

jotta sen avulla voidaan myyntiä tehdä tulevaisuudessa. 
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6 KOHDEYRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN TOIMINTA  

 

Palveluliiketoiminnan myyntiin kohdistuu toiminnan kehittämisen sekä 

kehitysprojektin johdosta tehtävien muutoksien myötä paljon erilaisia uusia 

toimintatapoja. Nämä tulevat muuttamaan myyntivaihetta sekä tapaa hallinnoida 

palveluiden myynti voimakkaasti, sillä nykyiset toimintatavat eivät sellaisenaan tue 

tavoitetilan kaltaista myyntitoimintaa riittävästi. Palveluliiketoiminnan 

kehitysprojektin tarkoituksena on edistää myyntiä ja siksi onkin tärkeää tuntea, 

miten myynti prosessina tällä hetkellä toimii ja miten myyntiä yleisesti 

kohdeorganisaatiossa ohjataan. Näin saadaan parempi käsitys siitä, mitkä asiat 

voivat tältä osa-alueelta aiheuttaa haasteita ja toisaalta myös mitkä tukevat tehtäviä 

muutoksia. Etenkin myyntiprosessin teoreettinen malli, joka on jo muokattu 

tulevaisuuden tavoitteisiin sopivaksi, on yksi tällainen tekijä, joka edesauttaa 

uudenlaisen myyntitavan implementointia. Teoreettisen mallin yhdistäminen 

käytäntöön on kuitenkin suuri haaste, johtuen monista tekijöistä, varsinkin vahvasti 

tuotemyyntiin suuntautuneista, tällä hetkellä voimassa olevista 

organisaatiorakenteista sekä yhtenäisten myynnin hallintamallien puutteesta koko 

palveluliiketoiminnan sisällä. 

 

 Kohdeyrityksen myyntiprosessin ominaisuudet 

 

Palveluliiketoiminta on yrityksessä jaettu useampaan alaorganisaatioon ja jaottelu 

perustuu pitkälti tuoteryhmäjakoon sekä osittain myös historiaan. Palveluita 

myydään sekä ohjataan näihin rakenteisiin perustuen eikä etenkään palveluiden 

ohjaukseen tai hallintaan ole yhteisiä toimintatapoja. Myyntiä seurataan 

tuotealueittain ja jokaiselle tuotealueelle on omat, kunkin organisaation 

määrittämät tavoitteet. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi myyjille on asetettu 

myös taloudelliset kannusteet, niin kutsutut bonusrajat, joiden avulla heitä 

motivoidaan saavuttamaan annetut tavoitteet. Myyjät kuuluvat kukin tiettyyn 

tuotealueeseen ja tavoitteet on sitoutettu niihin perustuen. Tämä on perusteltua 

monilla tuotealueilla, sillä ne ovat hyvin spesifejä ja myyjät ovat erikoistuneet juuri 

tiettyyn teknologiaan. Vaadittavan asiantuntijuuden vuoksi, myyjät keskittyvätkin 
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juuri oman tuotealueensa palveluiden myymiseen ja yhteistyön teko sekä 

tarjouksiin yhdistettävät muut palvelutuotteet ovat hyvin riippuvaisia tuotealueen 

ominaisuuksista.  

 

Myyntiä tehdään useilla tasoilla asiakkaan osto-organisaatiota noudattaen ja 

projektin kokoluokasta riippuen. Esimerkiksi varaosia myydään sellaisenaan 

asiakkaan ostajalle kun taas suurempia varasosapaketteja tai varaosien varastoinnin 

ulkoistuksia voidaan myydä kunnossapito- ja tuotantopäällikölle tai kokonaan 

tehtaan tason tapauksissa vielä ylemmälle portaalle. Palvelutuotteiden kokoluokan 

lisäksi toimitettavien palveluiden toimitusaika sekä niihin tarvittava työaika 

vaihtelevat merkittävästi. Myynti saattaa olla nopea tilaus, jonka tekemiseen menee 

myyjältä minuutteja aikaa mutta toisaalta myynti koostuu myös projekteista, joiden 

suunnittelu ja palvelun toimittaminen vaatii kokonaisuudessaan useita kuukausia, 

jopa vuosia kun lasketaan tarjouksen alkuvaiheista aina palvelun lopullisen 

toimituksen toteutumiseen asti.  

 

Perinteisesti myynti on yrityksessä ollut hyvin tuotelähtöistä mutta tavoitteiden 

mukaan tätä halutaan yrityksessä muuttaa. Tarkoituksena on, että asiakkaille 

tarjotaan entistä enemmän laitteiden toiminnan ylläpitoa ja muita laajempia 

ratkaisuja, joten myyntiprosessin tulee pystyä vastaamaan näihin muutoksiin. 

Tarkoituksena tulevaisuudessa on uusilla malleilla lisätä suurempien 

kokonaisuuksien myyntiä, mikä tarkoittaa sitä, että tarjouksissa tullaan 

yhdistelemään useita tuotealueita ympäri organisaatiota. Edellä esitetyt tämän 

hetkiset toimintatavat aiheuttavat kuitenkin tähän haasteita, sillä ne ovat selkeästi 

ristiriidassa haluttujen toimintatapojen kanssa.   

 

 Myyntiprosessin vaiheet 

 

Kohdeyrityksen myyntiprosessi on tarkkaan määritelty ja se tapahtuu aina samalla 

perusperiaatteella. Myyntiprosessi noudattaa läheisesti asiakkaan ostoprosessia, 

mikä lisää myynnin tehokkuutta. Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty molempien 

sekä kohdeyrityksen, että asiakkaan myyntiprosessit samassa kuvassa, ja kuten 



68 

 

kuvasta näkyy, on esitystapaa jo muokattu asiakas- ja ratkaisukeskeiseen suuntaan. 

Tavoitteena on, että myynti lähtee liikkeelle aktiivisena parannusehdotuksena 

kohdeyrityksen suunnasta ja yhdessä asiakkaan kanssa mietitään paras ratkaisu, jo 

ennen ongelman syntymistä. Haastateltavien mukaan kuitenkin tällä hetkellä noin 

80 % myynnistä lähtee liikkeelle asiakkaan tarjouspyynnöstä ja tätä onkin tarkoitus 

parantaa, sekä ohjata toimimaan enemmän alla olevan kuvan 1 mukaan.  

 

 

 

Kuva 1. Myyntiprosessi vaiheittain (mukaillen kohdeyrityksen sisäistä materiaalia). 

 

Asiakkaan ostoprosessin alussa asiakkaalle on muodostunut tarve jonkinlaiselle 

kehitykselle tai parannukselle mutta ratkaisutapaa tähän pohditaan. Tässä vaiheessa 

kohdeyrityksen tarkoituksena on yhdessä asiakkaan kanssa muodostaa ratkaisu, 

jolloin voidaan hyväksikäyttää kohdeyrityksen osaamista parhaalla mahdollisella 

tavalla. (Valmet, sisäinen materiaali) Uuden palvelutarjooman avulla asiakkaalle 

voidaan kehitysprojektin seurauksena tarjota ratkaisut palveluportfoliosta vaikka 

koko hänen tehtaalleen, samalla mallilla. Palveluportfoliosta palvelutuotteiden 

valinta on uudessa mallissa tehty asiakkaalle helpoksi, ja tuotteistetuista 

asiakaslähtöisistä palveluista asiakkaalle voidaan nopeasti muodostaa sopiva 

ratkaisu. Palveluiden modulaarisen rakenteen avulla asiakkaan kanssa voidaan 

yhdessä keskustella palvelun sisällöstä ja asiakas voi valita itselleen 

kokonaisuuksista sopivat palvelut sekä niitä tukemaan tarvittavat lisäpalvelut.  
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Haastateltujen mukaan tämä vaihe jää kuitenkin yleensä väliin koska asiakas 

lähettää suoraan tarjouspyynnön, mikä tarkoittaa usein sitä, että todellinen ongelma 

jää kartoittamatta ja prosessissa jää tärkeimmät alkuvaiheet vähemmälle huomiolle. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että asiakkaan ostoprosessissa siirrytään hyvin nopeasti 

toiseen vaiheeseen, jossa projektin kannattavuutta arvioidaan ja sille määritellään 

tavoitteet sekä aikataulut, budjetti ja projektitiimit. Näin kohdeyrityksen 

mahdollisuudet vaikuttaa projektin toteutustapaan usein pienenevät, sillä kuten 

haasteita esiteltäessä haastateltavat mainitsivat, asiakas on jo valinnut parhaan 

ratkaisun ja pyytänyt tarjouksen muiltakin toimijoilta. Kun asiakas on valinnut 

tarjouksista itselleen sopivimman, siirrytään asiakkaan ostoprosessissa vaiheeseen 

kolme, jossa asiakas sitoutuu valitsemaansa projektiin ja tekee tilauksen. (Valmet, 

sisäinen materiaali) 

 

Kohdeyrityksen myyntiprosessi alkaa proaktiivisessa myynnissä mahdollisuuksien 

etsimisestä (Opportunity identification) ja vahvistamisesta (Opportunity 

validation). Kohdeyrityksessä asiakkaat on suuremmissa myyntitapauksissa 

jaoteltu eri luokkiin ja luokasta riippuen asiakkaille tehdään suunnitelma, mitä 

asiakas voisi tulevaisuudessa tarvita ja näitä suunnitelmia käytetään hyväksi 

myynnin alkuvaiheessa. Kun potentiaalinen asiakas on löytynyt tai asiakas on 

pyytänyt tarjousta haluamalleen osa-alueelle, tehdään analyysi siitä, onko 

kohdeyrityksellä ratkaisua ongelmaan ja voidaanko se toteuttaa (Indicative 

proposal). Budjettitarjous -vaiheessa (Budget proposal) asiakkaalle ehdotetaan 

alustavaa tarjousta ja hintaa ratkaisulle. Mikäli asiakas hyväksyy tarjouksen, (Firm 

proposal), kohdeyritys sekä asiakas sitoutuvat toisiinsa ja tähän asti edetään vain 

jos asiakkaalla on varmasti aikomus edetä projektissa. Loppuneuvottelut (Final 

negotiation) tapahtuvat usein johtotasolla ja niissä käydään tarkasti läpi sopimuksen 

yksityiskohdat. Niiden sopimisen jälkeen tehdään sopimus toimituksesta ja 

projektin toteutus voidaan aloittaa. (Valmet, sisäinen materiaali) 
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7 KOHDEYRITYKSEN PALVELULIIKETOIMINNAN 

KEHITTÄMINEN  

 

Kohdeyrityksen palveluliiketoiminnan kehittäminen lähtee liikkeelle yhtenäisen 

palvelutarjooman muodostamisella, palveluiden hallinnan kehittämisellä sekä 

näiden toimintojen implementoinnilla osaksi toimintaa. Nämä kaikki kehitystoimet 

tulevat parantamaan yrityksen toimintaa ja auttamaan kohdeyritystä 

kokonaisvaltaisesti sekä sisäisissä toiminnoissa että toimittaessa asiakkaiden 

kanssa. Palveluliiketoiminnan kehittämisen tarkoituksena on muokata toimintaa 

yrityksen asettamien tavoitteiden mukaan, kehittää ratkaisuja olemassa oleviin 

ongelmiin ja muodostaa palveluiden hallinnalle vahva pohja, jota tulevaisuudessa 

voidaan hyödyntää kaikissa toiminnoissa ja osa-alueilla sekä kehittää edelleen. 

Tarkoituksena on myös tarjota mahdollisuudet vastata markkinoiden muuttuviin 

tarpeisiin ja suuntauksiin sekä sitä kautta varmistaa yrityksen kasvu ja kilpailukyky 

markkinoilla myös tulevina vuosina.  

 

Seuraavassa esitellään tarkemmin uudenlaisen palvelutarjooman muodostamista 

sekä sen implementointia osaksi toimintaa. Lisäksi esitellään saatavia hyötyjä, 

ennen lanseerausta huomioon otettavia tekijöitä sekä vaikutuksia, joita konseptilla 

saattaa olla yrityksen toimintaa. Käyttöönottovaihe on kohdeyrityksellä vasta 

edessäpäin, joten saavutettavat hyödyt perustuvat teoriaan, olettamuksiin ja 

haastatteluiden avulla kerättyihin mielipiteisiin. Konseptin vaikutukset yrityksen 

toimintaan ovat tässä vaiheessa suuntaa antavia ja todelliset vaikutukset tulevat 

näkyviin tarkemmin vasta kun malli on saatu kokonaan käyttöön. Tavoitteena on, 

että konseptin lanseerauksen myötä samaa mallia voidaan hyödyntää laajasti 

monilla yrityksen osa-alueilla, joten siitäkin syystä todelliset vaikutukset 

toimintaan voivat olla huomattavasti suuremmat, mitä tässä vaiheessa halutaan 

vielä esitellä.  
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 Palvelutarjooman muodostaminen  

 

Aiemmin esiteltyihin haasteisiin perustuen yrityksessä tarvitaan toiminnan 

kehitystä, jotta päästään toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Tästä johtuen 

yrityksessä on aloitettu tarjooman kehittämisprojekti, johon tämäkin työ toimii 

materiaalina. Tarkoituksena on pyrkiä vastaamaan esitettyihin ongelmiin ja tarjota 

keinot, joiden avulla palveluiden asemaa voidaan vahvistaa entisestään ja niiden 

hallintaa parantaa sekä sen myötä myös myyntiä kasvattaa. Haasteita esiteltäessä 

ehdotettiin jo muutamaan ongelmakohtaan ratkaisukeinoja mutta seuraavassa niitä 

on esitelty tarkemmin, sekä määritelty ne paremmin kokonaisuutena siten, että 

vastataan kaikkiin ongelmiin yhtenäisillä menetelmillä. 

 

Kohdeyrityksessä esitettyjä ongelmien tarkemman tutkimisen avulla havaitaan, että 

yhteinen tekijä monille niistä on yhtenäisen tarjoomarakenteen puuttuminen, 

yhtenäisten palvelunimikkeiden puuttuminen sekä kokonaan palveluiden hallinnan 

puuttuminen. Näihin tarpeisiin ratkaisuna yrityksessä on aloitettu yhtenäisen 

palveluportfolion muodostaminen sekä palveluiden rakenteiden määrittely, minkä 

jälkeen niiden hallintaan voidaan kehittää keinot. Näiden avulla voidaan yrityksen 

toimintaa tehostaa sekä parantaa merkittävästi, ja hyödyntämällä tehtyjä malleja 

muillakin toiminnan osa-alueilla voidaan yhtenäisyyttä lisätä sekä hallintaa 

parantaa entisestään.  

 

Yhtenäisen tarjoomaportfolion muodostaminen ei kuitenkaan riitä kaikkien 

haasteiden ratkaisemiseen ja kehityksessä tuleekin erityisesti ottaa huomioon, että 

moni aiemmin esitetyistä haasteista saattaa jopa korostua yhtenäisen 

palveluportfolion kautta. Tällainen haaste on esimerkiksi yhteistyön tekeminen, 

sillä ellei toimintaa saada parannettua tällä osa-alueella, on yhtenäisen tarjoomaan 

käyttäminen hyvin hankalaa. Yhtenäisen tarjooman tarkoitus on yhdistää samaan 

tarjoukseen elementtejä eri puolilta organisaatiota, joten yhteistyön saumaton 

sujuminen eri organisaatioiden välillä on toiminnan suurin edellytys. Kuitenkin 

tiedostamalla nämä ongelmat ja kiinnittämällä niihin huomiota jo alusta lähtien, 

voidaan ongelmista aiheutuvia seurauksia vähentää ja niihin puuttua vaiheessa, 
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jossa ne voidaan vielä ottaa huomioon ja muutosten tekeminen on mahdollista. 

Näitä huomioon otettavia seikkoja esitellään lisää tarkemmin luvussa 7.4. 

 

Tarjooman kehittäminen on aloitettu yrityksessä aiemmin palveluportfolion 

muodostamisella. Tämä tehtiin kartoittamalla olemassa olevat palvelut ja 

tarkastelemalla niitä asiakkaan näkökulmasta. Tarjottavista palveluista 

muodostettiin noin 50 erilaista kokonaisuutta, joiden avulla asiakkaille voidaan 

tulevaisuudessa tarjota ratkaisu kaikkiin heidän ongelmiinsa. Yhdessä nämä 50 

palvelupakettia muodostavat yrityksen palvelutarjooman sisältäen kaikille 

toiminta-alueilla suunnatut palvelut. Palvelukokonaisuudet on suunniteltu kaikki 

asiakasnäkökulmasta, joskin joidenkin palvelupakettien osalta haluttiin pitäytyä 

vanhoissa organisaatiorakenteissa sillä niiden ajateltiin tukevan myös asiakkaan 

näkökulmaa riittävästi. Tällaisia palvelupaketteja, jotka päätettiin jättää ennalleen, 

ovat esimerkiksi varaosat, kulutusosat ja vaihtolaitteet.  

 

Kuvassa 2 on esitetty, kuinka merkittävästi palvelukokonaisuuksien 

muodostaminen muuttaa yrityksen toimintatapoja. Aiemmin tunnistettavia ja 

yrityksen Internet sivuilta löydettävissä olevia palveluita oli noin 460 erilaista 

(Rabetino ym., 2015) mutta kehitysprojektin seurauksena, hallittavia 

palvelukokonaisuuksia on nyt noin 50. Tämän määrän hallitseminen on 

huomattavasti aiempaa helpompaa ja yhtenäisen linjan löytäminen läpi 

organisaation on mahdollista. 

 

 

Kuva 2. Esimerkki palvelukokonaisuuksien muodostamisesta.  
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Jotta palvelukokonaisuuksilla voidaan tarjota asiakkaalle ratkaisuja aiemmin 

määriteltyjen tavoitteiden mukaan, tulee niiden sisältö määritellä. Tähän on apuna 

käytetty standardisointia ja modulointia, niiden teoriassakin esitettyjen tarjoamien 

mahdollisuuksien vuoksi. Standardointi ja modulointi tehostavat palveluiden 

hallintaa toivotulla tavalla ja mahdollistavat asiakaskohtaisen räätälöinnin 

tavoitteiden mukaan. Kukin palvelukokonaisuus on muodostettu kuvan 3 

mukaisella tavalla siten, että palvelut muodostuvat joukosta ennalta määriteltyjä 

aktiviteetteja, joita voidaan uudelleen käyttää useissa palvelukokonaisuuksissa. 

 

 

Kuva 3. Palvelupakettien muodostaminen. 

 

Aktiviteetteja eli kuvassa 3 vaalean harmaalla esitettyjä, palveluiden pienimpiä 

osia, joista palvelukokonaisuudet koostuvat, tunnistettiin noin 40 ja niiden avulla 

voidaan kaikki yrityksen tarjoamat palvelut mallintaa. Näiden lisäksi jokaiseen 

palvelupakettiin sisältyy lisäksi myös kuvassa 3 tummemman harmaalla esitetyssä 

laatikossa olevat komponentit kuten varaosat, tuotteet ja sovellukset. Nämä 

tarkoittavat siis palveluliiketoiminnan hallinnoimia tuotteita, jotka liittyvät aina 

tiettyihin palveluihin. Esimerkin mukaan prosessin suorituskyvyn optimointi 

koostuukin siis asennuksesta, insinöörityöstä, johtamisesta ja testauksesta sekä 

näiden lisäksi prosessista riippuen, kullekin osa-alueelle määritellyistä varaosista.  

 

Palvelun ostaessaan asiakas voi valita aktiviteeteista itselleen sopivat palvelu sekä 

samalla myös yhdistää tarjoukseen muitakin palvelukokonaisuuksia tarpeidensa 
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mukaan. Kuten kuvassa 4 esitetään, kaikkien palvelukokonaisuuksien osalta on 

määritetty muut kokonaisuudet, johon niitä voidaan yhdistää. Esimerkiksi aiemmin 

mainittuun prosessin suorituskyvyn optimointiin voidaan tarjota lisäpalveluna 

muista palvelukokonaisuuksista koulutusta sekä etätukipalveluja. 

 

 

Kuva 4. Palvelupaketin yhdistäminen muihin tarjottaviin palveluihin. 

 

Edellä olevista esimerkkikuvista havaitaan, kuinka varaosia löytyy sekä erillisestä 

palvelupaketista että tummemman harmaalla esitettynä aktiviteettien joukosta. 

Tämä johtuu varaosien tärkeydestä organisaatiolle sekä niiden hieman erilaisista 

hallinatakeinoista. Varaosat sekä muut vastaavat fyysiset palvelutarjoomaan 

kuuluvat tuotteet ovat kuitenkin sellaisenaan palveluita yksinkertaisempia 

määrittää ja niiden hallintaan on jo yrityksessä keinot, joten niiden esittäminen eri 

tasoilla ei sinänsä aiheuta ristiriitaa mallin toiminnalle. Yhtenäisten käytäntöjen 

luonnin kannalta näiden tuotteiden hallintakeinot sekä esitystavat on hyvä kuitenkin 

yrityksen sisällä määrittää, jotta ristiriidoilta vältytään myös tulevaisuudessa. 

 

Palvelupaketit ovat kokonaisuuksia, joita myydään ja markkinoidaan asiakkaille. 

Tulevaisuudessa kaikki palveluliiketoiminnan myynti on tarkoitus ohjata 

tapahtumaan näiden palvelupakettien läpi, joten siksi ne kannattaa tuotteistaa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että niiden sisältö, aktiviteetit, erilaiset modulointivaihtoehdot, 

kokonaisuuksiin liittyvät tuotteet sekä sovellukset ja muut kokonaisuudet, joita 

paketin mukana voidaan myydä, tulee määrittää. Tuotteistamisen yksi tärkeimmistä 

ajatuksista on määrittää tarkasti, mitä palvelu sisältää, miten sitä myydään ja 

toimitetaan sekä ketkä siitä ovat vastuussa. Lisäksi selvitykset markkinoista, 

potentiaalista ja kilpailijoista ovat välttämättömiä edellytyksiä tuotteistamiselle.  
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Näiden määrittelyiden avulla palvelupaketteja on helpompi myydä asiakkaille ja 

saada heidät ymmärtämään, mistä palvelussa on kyse. Tuotteistettujen 

palvelupakettien avulla palveluiden hallintaan voidaan saada monia 

tuotteistamisesta tulevia etuja. Kun koko palvelutarjooma koostuu tuotteistetuista 

palvelukokonaisuuksista, voidaan palveluita ohjata paremmin sekä mallintaa niitä 

myös tietojärjestelmissä. Lisäksi kun kaikille muodostetuille 

palvelukokonaisuuksille on saatu tehtyä mallin mukaiset määrittelyt, voidaan 

henkilöstöä myös kouluttaa paremmin. Näin heidät saadaan tuntemaan koko 

valikoima ja näin saada lisää myyntiä myös tuotealueille, jotka eivät ole aiemmin 

olleet myyjien tiedossa. 

 

Tällä tavalla muodostetulla portfoliolla voidaan kattaa kaikki Palvelut-

liiketoiminnan tuotealueet ja tarjota palveluita kaikille yrityksen toimialoille 

samalla mallilla. Malliin on yhdistetty Automaatioliiketoiminta, joka tarjoaa 

liiketoimintana sekä palveluita, että tuotteita. Toiminnoiltaan monet automaation 

palveluista lähentelevät samanlaista tapaa toimia kuin mihin palveluiden osalta 

halutaan pyrkiä, joten ne toimivatkin osittain myös esimerkkinä. Toisaalta 

automaation palveluilla ongelmana on pitkälti se, ettei niitä ole yhdistetty tarpeeksi 

muiden liiketoimintojen toimintaan, vaikka yhdessä niiden avulla voitaisiin 

saavuttaa merkittäviä etuja. Tällä portfolioiden yhdistämisellä otetaan siis samalla 

kantaa myös tähän haasteeseen ja tavoitellaan näin ollen etuja molemmilla 

toimialueilla.  

 

Kuten aiemmasta havaitaan, kohdeyrityksessä palveluiden modulaarinen 

tuotteistaminen on tehty hieman teoriasta poiketen. Pääosassa ovat tuotteistetut 

palvelupaketit, jotka koostuvat moduloiduista pienemmistä toiminnoista eli 

aktiviteeteista sekä tuotteista. Vaikka huomio keskittyykin enemmän 

palvelupaketteihin, on tosiasiassa yrityksen hallinnan kannalta tärkeimmässä osassa 

aktiviteetit ja niiden modulointi, sen monimutkaisuuden vuoksi. Ne tuleekin 

huolellisesti määritellä, jotta asiakas ymmärtää niiden sisällön tarkasti ja voi 

koostaa moduuleista itselleen sopivan palvelun. Yrityksen näkökulmasta haasteita 

aiheuttaa moduulien yhteensopivuus sekä uudelleenkäyttö, jotta niistä saadaan 
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muodostettua sellaiset, jotka palvelevat suunniteltuja tarkoituksia. Pääasiallisena 

näkyvänä tuotteena asiakkaalle on palvelupaketit, joista myynnissä lähdetään 

liikkeelle, ja valittu palvelupaketti määrää valittavissa olevat kombinaatiot sekä 

mahdollisuudet. Palvelupakettien etuna on niiden asiakaslähtöinen näkökulma sekä 

niiden yhdisteltävyys ja asiakaskohtainen muokkautuvuus. Asiakasnäkökulman 

avulla asiakkaalle voidaan myydä yrityksen tavoitteiden mukaan arvoa tuovia 

ratkaisuja, joka tässä tapauksessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perinteinen 

huoltotoiminto näkyy asiakkaalle ennemminkin käytettävyyden ylläpitona tai 

luotettavuuden parannuksena.  

 

 Konseptin implementointi 

 

Konseptin implementoinnin edellytyksenä on tarkan suunnitelman ja päätösten 

tekeminen siitä, mikä on konseptin virallinen asema toiminnassa, kuka siitä on 

vastuussa ja miten konseptia toteutetaan kaikilla toiminta-alueilla. Tässä 

suunnitelmassa tulee myös tarkasti määritellä, miten käyttöönotto tullaan tekemään, 

missä aikataulussa, ketä siihen osallistuu ja kuka on vastuussa mistäkin. Lisäksi 

tarvitaan erilaisia tukijärjestelmiä ja tietojärjestelmiä, jotka tukevat tehtyjä 

suunnitelmia ja mahdollistavat hallintaan suunniteltujen mallien hyödyntämisen 

toiminnassa.  

 

Tehokkaan implementoinnin mahdollistamiseksi tulee kartoittaa millaisia 

vaikutuksia koko konseptilla on organisaatioon ja mitä muutoksia tulee 

mahdollisesti tulevaisuudessa tehdä. Teoriaosuudessa esiteltiin 

palveluliiketoiminnan johtamiseen liittyen erilaisia strategisia näkökulmia, joita 

palveluliiketoiminnan ohjaamisessa voidaan käyttää ja  palveluiden ohjaamiseen 

yrityksessä valittujen strategioiden tulee myös tukea tehtyä konseptia. Konsepti on 

laadittu yrityksen strategiaa eli asiakaslähtöisyyttä noudattaen, joten myös 

implementoinnissa sekä tulevia ohjauskeinoja luodessa tätä näkökulmaa tulee 

korostaa. Projektin onnistumisen seuraamista varten tulee myös määrittää 

seurantakeinot konseptille ja palveluiden tuotteistamiselle, jotta voidaan 

konkreettisesti seurata projektin etenemistä sekä sen avulla aikaansaatuja tuloksia. 
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Konsepti voidaan implementoida osaksi päivittäistä toimintaa ja ottaa virallisesti 

käyttöön, kun nämä edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu, palvelutarjooma 

määritelty ja palvelumoduulit tuotteistettu. 

 

Konseptin toteuttaminen on aloitettu kohdeyrityksessä palveluportfolion ja siihen 

kuuluvien palvelutuotteiden sekä moduulien määrittelyllä aiemmin esitetyn 

periaatteen mukaisella tavalla. Määrittelytyön avulla kaikkien palveluiden sisällöt 

ja yhteydet toisiinsa on määritelty sekä lisäksi nimetty vastuuhenkilöt ja tehty 

suunnitelmat palvelun myynnille. Näiden lisäksi palveluille on luotu 

hallintajärjestelmä, jonka avulla niiden hallintaa voidaan nyt toteuttaa modernilla 

tavalla ja mahdollistaa palveluiden parempi seurattavuus sekä kaikki niihin liittyvät 

toiminnot. Implementointi osaksi toimintaa on aloitettu pikkuhiljaa ja tavoitteena 

onkin saada konsepti käyttöön pieni alue kerrallaan, ja näin mahdollistaa konseptin 

mukauttaminen toimintaan sopivaksi palautteen ja kohdattujen kehitystoiveiden 

avulla. Näin saadaan paremmin otettua huomioon myös kunkin osa-alueen omat 

tarpeet ja osallistettua työtä todellisuudessa tekevät henkilöt osaksi projektia.  

 

Kehitysprojektin lopputuloksena on tarkoituksena saada käyttöön malli, jossa on 

esitetty koko kohdeyrityksen palvelutarjooma yksinkertaisessa muodossa. Tämän 

palvelutarjooman avulla asiakas voi ostaa haluamiaan tuotteistettuja ja 

standardisoituja ratkaisuja ongelmiinsa. Tarkoituksena on malliin pohjautuvien 

tietojärjestelmien avulla helpottaa ja nopeuttaa myyjien työtä, jolloin alustavien 

tarjousten tekeminen onnistuu nopeasti yhä useammalta myyjältä. Aiemmin 

esitettyihin haasteisiin vastatakseen tietojärjestelmiin on tarkoitus lisätä 

mahdollisimman paljon tietoa, jota on tällä hetkellä vain joillakin asiantuntijoilla, 

ja näin mahdollistaa tuon asiantuntijuuden leviäminen koko organisaation käyttöön.  

 

Myynnin tehostumisen myötä tarkoituksena on myös vapauttaa myyjien aikaa siten, 

että he voivat tehdä aktiivista myyntityötä ja tarjota asiakkaille oikeita ratkaisuja jo 

ennen tarjouskyselyn lähettämistä. Näin pyritään kasvattamaan tarjousten määrää 

ja niiden läpimenoprosenttia sekä näin ollen lisäämään myynnin kannattavuutta. 

Yhtenäisen tarjooman ja tietojärjestelmien avulla tarjousten tekoa sekä niiden 
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sisältöä voidaan myös paremmin yhtenäistää, jolloin asiakas saa aina samanlaisen 

tarjouksen myyjästä riippumatta.  

 

 Saavutettavat hyödyt 

 

Palveluiden tarjooman muodostaminen ja niiden hallinnan kehitys sekä 

modulaarinen tuotteistaminen on tehty vastauksena aiemmin esitettyihin ongelmiin. 

Palvelutarjooman muodostaminen moduuleista helpottaa tarjooman hallintaa ja 

mahdollistaa asiakaskohtaisen räätälöinnin sekä tuo kaivattua asiakasnäkökulmaa 

palveluportfolioon. Tarjooman esittäminen selkeässä ja yksinkertaisessa muodossa 

auttaa asiakasta ymmärtämään, mitä palveluita on tarjolla ja mistä palvelun 

kustannukset muodostuvat. Lisäksi selkeä esitystapa auttaa kohdeyritystä sisäisessä 

markkinoinnissa, sillä näin myös oma henkilöstö ymmärtää, mitä palveluita on 

tarjolla ja miten niitä voidaan helposti yhdistellä. Palvelutarjooman laajempi 

tutkiminen sekä esittäminen osoittavat myös selkeästi kohteet, joista puuttuu 

tarjontaa ja, joita tulee tulevaisuudessa kehittää.  

 

Eräs kehitettävä osa-alue, johon yrityksessä tulee panostaa tulevaisuudessa entistä 

enemmän on sellutehtaille tarjottavat palvelut. Tällä hetkellä toiminta on monilta 

osin erilaista kuin muilla toimialoilla mutta yhteisen palvelumallin avulla tälle osa-

alueelle suuntautuvaa tarjoomaa voidaan kehittää. Yhteisellä palveluportfoliolla 

sekä sen mukaan tuomilla tietojärjestelmillä toimintaa voidaan myös tarkastella 

samoista näkökulmista kuin muitakin toimialoja ja näin saada myös henkilöstö 

ymmärtämään osa-alueen tilanne. Lisäksi portfolion avulla laajempien koko 

tehtaille suuntautuvien palveluiden tarjoaminen etenkin integraattitehtaille 

helpottuu. Integraattitehtailla, joissa valmistetaan sekä sellua, että paperia voidaan 

yhteisen palvelutarjooman avulla helpommin tarjota palveluita, jotka aidosti ottavat 

huomioon ja tehostavat koko tehtaan prosesseja alusta loppuun, aina puun 

käsittelystä valmiiksi paperiksi asti.  

 

Erilaisten tietojärjestelmien hyödyntäminen tarjooman hallinnassa ja myynnissä 

tehostuu kun pohjalla on selkeästi määritelty palvelutarjooma ja palvelutuotteet. 
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Palveluiden hallintaan ja myyntiin käytetään yleisesti PLM, ERP, CRM sekä CPQ 

järjestelmiä ja näiden avulla hallitaan tuotetieto sekä koko tarjous-tilaus-

toimitusketju tehokkaasti toimittajalta asiakkaalle. Tuotteistettujen palveluiden 

esittäminen näissä järjestelmissä onnistuu sujuvasti kun tiedot on tarkkaan 

määritelty ja jokaiselle palvelulle on esimerkiksi nimike, joka toistuu samanlaisena 

aina kun kyseinen palvelu tarjotaan ja myydään. Näin kaikista tarjouksista jää tiedot 

järjestelmään ja palveluiden vertaileminen ja seuraaminen onnistuu. Asiakkaalle 

voidaan seuraavalla kerralla tehdä nopeasti tarjous kun tarvittavat tiedot ovat jo 

selvillä, mikä tehostaa myyntiprosessia huomattavasti.  

 

Itse tarjouksen teon nopeutumisen lisäksi, tuotteistetun modulaarisen 

palvelutarjooman avulla asiakkaan ymmärrys palvelun todellisesta sisällöstä 

kasvaa. Tuotteistettua palvelua on helpompi myydä ja markkinoida kun osa-alueet 

on määritelty, ja lisäksi modulaarisuuden vuoksi asiakas saa räätälöidä palvelun 

juuri omien tarpeidensa mukaan. Yhdessä tietojärjestelmien kanssa tuotteistetun 

palvelun hinnoittelu nopeutuu kun kunkin osa-alueen hinta on jo selvillä. Näin 

asiakkaalle voidaan tehdä nopeasti alustava budjettitarjous ja jopa hinta erilaisille 

variaatioille.  

 

Haastateltavien mukaan ongelmana on ollut alustavien budjettitarjousten teko, 

johon kuluu paljon jopa turhaa aikaa, kun asiakas ei ole välttämättä tehnyt edes 

omaa investointipäätöstä ennen tarjouskyselyn lähettämistä. Kun hinnoittelua ja 

siten tarjousten tekoa saadaan nopeutettua, voidaan asiakkaalle nopeasti sanoa 

alustava hinta ja resursseja voidaan käyttää enemmän todellisten tarjousten 

tekemiseen. Näin vapautuu myös mahdollisuuksia tehdä tarjouksia jo etukäteen 

ennen kuin asiakas kerkeää edes ongelmasta kysymään.  

 

”Faktahan on se, siitä on dataa olemassa, et jos sä pystyt lyhentää 

tarjouksen tekoaikaa viidestä päivästä kolmeen päivään ni sun myynti 

saattaa kasvaa jopa 50%.” 
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Kuten eräs haastateltava mainitsee, niin todennäköisyys, että asiakas hyväksyy 

kohdeyrityksen tekemän tarjouksen, lisääntyy kun tarjouksentekoaika lyhenee.  

 

Tarjooman uudistamisen tarkoituksena on paitsi tarjooman esittäminen selkeästi 

asiakkaalle myös erilaisten eri palvelukokonaisuuksia yhdistävien tarjousten 

lisääminen ja yhdistelyn helpottaminen. Asiakkaalle halutaan tarjota laajempia 

ratkaisuja ja hyödyntää näin koko yrityksen laajaa osaamista ja mahdollisuutta 

tarjota kaikenkattavia tehokkaita ratkaisuja. Sisäisesti yhteistyön lisääntymisen 

avulla pyritään lisäämään myyntiä muillakin tuotealueilla kuin mitä on totuttu 

tekemään ja saada asiakas ymmärtämään, mitä kaikkea kohdeyrityksellä on 

tarjottavana. Haastateltavan mukaan eri tuotealueiden yhteistyön avulla päästään 

lisäksi paremmin hyödyntämään kunkin tuotealueen omia myyntikanavia, jotka 

eroavat toisistaan usein paljonkin. Esimerkiksi automaatiopalveluita myytäessä 

voidaan samalla tehdä kehitysehdotuksia itse tuotantokoneiden huoltoihin liittyen 

ja toisinpäin myös huoltojen yhteydessä voidaan mainostaa automaatioratkaisuja, 

joiden avulla huollon tarvetta voidaan seurata etänä.  

 

Automaation yhdistäminen osaksi palvelutarjoomaa on selkeä etu markkinoilla 

kilpailijoihin nähden. Vastaavia toimittajia, joilla on yhtä laaja tarjonta, on vain 

vähän ja siksi osaaminen on hyvä hyödyntää. Aiemmin automaatio on nähty 

erillisenä osana koko toimintaa mutta tulevaisuudessa automaation merkitys tulee 

lisääntymään joka osa-alueella ja siitä tulee kiinteä osa jokaista palvelua sekä 

konetta. Tähän tarpeeseen kohdeyrityksen on kyettävä vastaamaan ja sen vuoksi 

edellytyksen sitä varten on oltava kunnossa. Industrial Internetin hyödyntäminen 

on tällä hetkellä vielä alkuvaiheessa mutta tulevaisuudessa sen merkityksen 

uskotaan kasvavan ja siksi sen esittäminen palvelutarjoomassa jo nyt on hyvä lisä, 

sillä se edistää asiakkaan mielenkiintoa kehitteillä olevia sovelluksia ja palveluita 

kohtaan.  
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 Huomioon otettavat tekijät 

 

Konseptin käyttöönottoa varten on hyvä etukäteen tiedostaa, mitkä asiat voivat 

tuottaa hankaluuksia sen käyttöönotossa ja mihin osa-alueisiin tulee etukäteen 

miettiä jo ratkaisuja. Haastatteluissa ilmeni useita tällaisia tekijöitä ja niihin onkin 

ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota, jotta konseptin käyttöönotto onnistuu 

suunnitellulla tavalla ja päästään asetettuihin tavoitteisiin. Tarjooman uudistaminen 

tulee vaikuttamaan moniin eri osa-alueisiin kohdeyrityksessä, joten muutosten 

täytyy olla hyvin perusteltuja ja valmisteltuja, jotta ne voidaan tehdä. Kuten 

kehitysprojekteissa yleensäkin, myös tässä tapauksessa ennakointi vähentää 

epäonnistumisen riskejä merkittävästi.  

 

7.4.1 Palveluiden ohjauksen näkökulma 

 

Kartongin, pehmopaperin ja sellun kasvava kulutus sekä bioenergian kysyntä 

aiheuttavat jatkuvan tarpeen kohdeyrityksen tarjoamille palveluille (Valmet, 2016). 

Kuitenkin sanomalehti- ja kirjoituspaperin kysyntä on pitkään ollut laskussa eikä 

niiden kulutuksen oleteta enää etenkään Euroopassa elpyvän aiemmalle tasolle 

(mm. Pöyry, 2017 ja RISI, 2017). Nämä markkinoiden muutokset tulee ottaa 

huomioon palveluportfolion suunnittelussa ja muokata näkökulmaa sellaiseksi, että 

se tukee yrityksen toimintaa kaikilla toimialueille sekä nyt että tulevaisuudessa.  

 

Tällä hetkellä palvelut on pitkälti suunniteltu paperiteollisuuden näkökulmasta, 

joten siksi etenkin palveluiden ohjaukseen käytettävät keinot eivät kaikilta osin tue 

koko laajan palveluportfolion vaatimuksia sellaisenaan. Etenkin automaation 

palvelut, joita halutaan voimakkaasti kohdeyrityksessä kasvattaa, ovat 

rakenteeltaan hyvin erilaisia kuin perinteisten laitteiden huoltoon keskittyneet 

palvelut, joten mahdollistaakseen niiden kasvun, tulee palveluiden hallintaa ja 

ohjausta kehittää. 
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”Pulp on iso asia meidänkin markkinassa ja siellä on enemmän 

kasvupotentiaalia kun paperipuolella. Valmet on ollut vahva paperipuolella ja se 

on riittänyt.”  

 

Kuten eräs haastateltava mainitsee, paperin valmistukseen sekä valmistettaviin 

laitteisiin keskittyneet palvelut ovat olleet yrityksen päätuotealueita ja siksi toiminta 

on voimakkaasti keskittynyt niihin. Yrityksen portfolioon kuuluu kuitenkin paljon 

muitakin tuotteita ja palveluita, joten näkökulma ei sellaisenaan voi olla ainut 

toteutettava malli yhtenäiseen tarjoomaan. Kokonaan tätä näkökulmaa ei tietenkään 

voi muuttaa, sillä kartongin sekä osittain myös pehmopaperin valmistus ovat osa 

tätä toimintaa ja ne ovat merkittävimpiä toimialueita yritykselle myös 

tulevaisuudessa. Palveluiden hallinnassa näkökulman tämän hetkinen 

paperiliiketoimintaan keskittyminen kuitenkin voi aiheuttaa haasteita 

tulevaisuudessa ja siksi näkökulman laajentaminen ja muokkaaminen tarpeiden 

mukaan on tärkeää, jotta toimintaa voidaan kasvattaa halutulla tavalla. 

 

Haastatteluissa muutamat henkilöt ottivat kantaa myös selluteollisuudelle 

tarjottavien palveluiden asemasta yleensäkin toiminnassa ja mainitsivat, ettei 

toiminta tällä alueella ole samalla tasolla kuin paperipuolella.  

 

”Joku on ollu siinä servicen kehityksessä et se on kehittyny vahvemmin 

sinne paperipuolelle ja meidän organisaatio, joka kykenee myymään niitä 

tuotteita ja palveluita on paljon vahvempi paperipuolella kun se mikä 

kykenee toimittamaan sellupuolen palveluita.” 

 

”Isoin ongelma, mikä pitäis saada järjestymään on pulp puolen toiminta... 

siellä on iso gap tällä hetkellä.” 

 

Uutta tarjontaportfoliota rakennettaessa tuleekin selluteollisuuden palveluiden 

asemaa tuoda enemmän esiin siten, että portfoliolla voidaan tukea tämän alueen 

kehitystä ja löytää keinot, jolla hallintaa parannetaan siten, että myös 

liiketoiminnalle asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin päästään. Toki sen lisäksi, 
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että portfoliossa näkökulma tukee yhtä vahvasti näitä molempia pääliiketoiminta-

alueita, paperia ja sellua, tulee sen tukea myös kaikkia muita kohdeyrityksen 

toimialoja, joille palveluita toimitetaan.  

 

7.4.2 Konseptin haasteet 

 

Kohdeyrityksen vahvin markkina-alue sekä monilla tuotealueilla myös vahvin 

osaaminen, ovat sen kotimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Euroopassa. Myös muilta 

alueilta löytyy paljon osaamista mutta silti edelleenkin monilla tuotealueilla 

käytetään tukena asiantuntijoita Suomesta. Konsepti halutaan ottaa käyttöön 

globaalisti mutta vielä tänä päivänä sen ei onnistu kaikilta osin vaan mallia pitää 

soveltaa vielä osittain tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä kaikkien palveluiden 

toimittaminen globaalisti ei onnistu johtuen monestakin eri tekijästä. Esimerkiksi 

etävalvontaan liittyviä palveluita ei voida tarjota ympäri maailman samanlaisena, 

sillä Internet yhteydet eivät kaikkialla ole vielä tarpeeksi kehittyneitä. Toisaalta 

myöskään esimerkiksi kohdeyrityksen nettikaupasta tilaaminen Indonesiaan tai 

muihin kaukaisiin kohteisiin ei ole järkevää, sillä varaosien hinta nousee helposti 

suhteettoman korkeaksi toimituskulujen vuoksi.  

 

Konseptin toteuttamiseen liittyy myös paljon riskejä, jotka tulee ottaa huomioon 

etenkin ennen tietojärjestelmien lanseerausta. Tietojärjestelmiin halutaan rakentaa 

mahdollisimman paljon sisäistä älyä, jolloin ne voivat ohjata myyntityötä 

tehokkaasti. Tämä järjestelmiin syötettävä tieto on kuitenkin juuri sitä osaamista, 

mikä erottaa kohdeyrityksen kilpailijoista ja tekee siitä paremman kilpailijoihin 

nähden, joten tiedon suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Etenkin kulttuureissa, 

joissa työpaikan vaihtaminen usein on tavallista, tämän kriittisen ja salaisen, 

kilpailuetua tuovan tiedon säilyttäminen vain kohdeyrityksen hallussa on hankalaa. 

Tiedon käyttöä tuleekin rajoittaa esimerkiksi erilaisten käyttäjäryhmien avulla 

mutta tämä voi toisaalta samalla viedä pois osan konseptin avulla tavoitelluista 

eduista. 
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Tarjooman modulaarinen malli on rakennettu eri tavalla kuin tämänhetkinen 

organisaatio ja tämä voi aiheuttaa hankaluuksia mallin käyttöönottoon. Nykyiset 

organisaatiorakenteet eivät kannusta eri tuotealueita yhdisteleviin tarjouksiin 

eivätkä siksi edistä uuden modulaarisen mallin käyttöä. Lisäksi muodostetuilla 

palvelukokonaisuuksilla ei tällä hetkellä ole tarkasti määriteltyjä virallisia omistajia 

vaan tällä hetkellä omistajina ovat määrittelytyössä mukana olleet henkilöt. 

Jokaiselle kokonaisuudelle tarvitaan kuitenkin vastuuhenkilö, joka vastaa sen 

kehityksestä ja on aktiivisesti edistämässä kyseisen palvelukokonaisuuden myyntiä. 

Organisaatiossa täytyykin tehdä muutoksia, jotka tukevat mallin toimintaa ja näin 

integroivat sen osaksi päivittäistä myyntityötä.  

 

”Miten näitä bundlingeja tehdään..., kun ne kuuluu kaikki eri 

organisaatioon.”  

 

Jo aiemmin tämänhetkisiä haasteita tutkittaessa tuli voimakkaasti esiin yhteistyön 

hankaluus ja se huoletti myös monia haastateltavia kehitysprojektin suunnitelmien 

toteutuksessa. 

 

Henkilöstön merkitys ja osaaminen korostuu palveluiden modulaarisen rakenteen 

myötä. Palveluiden tuotteistaminen on tehtävä huolella, jotta kunkin 

palvelukokonaisuuden rajaukset sekä sisällöt ovat selvillä ja niiden myyminen sekä 

yhdistely toisiinsa onnistuu sujuvasti. Kohdeyrityksessä halutaan lisätä eri 

palveluita yhdistävien tarjousten tekoa ja tähän pystyäkseen myyjien tulee 

ymmärtää tarjottavien palvelukokonaisuuksien sisällöt sekä erilaiset variaatiot 

hyvin, jotta erilaisia vaihtoehtoja osataan ehdottaa. Tietojärjestelmien on toki 

tarkoitus ohjata tätä työtä mutta silti myyjien tulee tuntea palvelut syvällisesti, jotta 

niistä osataan kertoa tarkemmin asiakkaille. Tästä johtuen myyjien tulee tietää, mitä 

palvelu kokonaisuudessaan sisältää ja mitä hyötyjä sillä voidaan saada aikaan.  

 

Myyntityön merkitys kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa korostuu, sillä asiakkaalle on 

osattava perustella hyvin, miksi hän ostaisi laajemman kokonaisuuden vaikka 

välitön tarve olisi vain tietylle palvelulle. Jo aiemmin kohdeyrityksen tämänhetkisiä 
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haasteita tutkittaessa mainittiin, että yrityksen myyntitapa ei sellaisenaan sovellu 

ratkaisumyyntiin, joten myyntitapaa tulee päivittää, jotta mallia voidaan hyödyntää. 

Myyntityö vaatii lisäksi valtavasti osaamista ja tuon osaamisen saaminen 

järjestelmiin on suuri ja pitkäkestoinen työ. Ratkaisumyynnillä tarjota asiakkaalle 

entistä enemmän valmiita ratkaisuja heidän ongelmiinsa jo etukäteen ja tavoitteena 

on myydä asiakkaalle esimerkiksi koneitten käytettävyyttä. Todellisuudessa laitteet 

ja prosessit tulee tuntea erittäin hyvin, että tällaiseen lupaukseen pystytään ja yksi 

iso haaste onkin tämän osaamisen levittäminen ja hyödyntäminen. Osaavia 

henkilöitä kohdeyrityksestä löytyy ja heitä koulutetaan jatkuvasti lisää mutta tuote- 

ja prosessituntemuksen tulee olla niin hyvää, että tilanteissa osataan oikealla tavalla 

soveltaa. Harvoin tehdasprosessit menevä juuri standardien mukaan mutta siltikin 

jokaiselle tehtaalle on kyettävä toimittamaan tarjouksen mukainen ratkaisu ja siitä 

saatava hinta, joka on molemmille osapuolille kannattava.  

 

Palveluiden modulaarisen tuotteistamismallin avulla saatavat edut perustuvat 

pitkälti siihen, että mallin avulla palveluita pystytään tehokkaasti ja nopeasti 

hinnoittelemaan. Palveluiden ja etenkin asiantuntijapalveluiden hinnoittelu on 

kuitenkin, kuten aiemmin todettiin, suhteellisen haastavaa. Kun asiakkaalle 

myydään esimerkiksi käytettävyyttä, tulee hinnan olla kilpailukykyinen ja 

houkutteleva mutta kuitenkin sellainen, että sen avulla voidaan kattaa kustannukset 

ja saada voittoa. Käytettävyys sellaisenaan on hyvin epämääräinen arvo ja siksi 

hinnoittelu perustuu ennusteeseen tulevista prosessin vaatimista huolloista. 

Hinnoittelussa tulisikin varata tilaa yllättäville kustannuksille, mikäli jotain 

odottamatonta tapahtuu. Toisaalta tämä voi nostaa hinnan suhteellisen korkeaksi 

asiakkaalle, jolloin voidaan menettää potentiaalinen kauppa.  

 

7.4.3 Modulaarisuuden ja standardoinnin aiheuttamat haasteet 

 

Kohdeyrityksen tarjooma on laaja ja toimialueita on monia, joten yhden yksittäisen 

mallin muodostaminen, joka on kaikille samalla tasolla, on hyvin haasteellista. 

Toiminnan harmonisointi on laajassa organisaatiossa tärkeää mutta samalla 

saatetaan viedä pois tuotealueiden itsenäisyyttä tehdä päätöksiä ja vähentää 
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liikkumavaraa sekä ketteryyttä. Eri tuotealueille on tarjolla erilaisia palvelumalleja, 

jotka eroavat muista tuotealueista runsaasti ja jos niitä sovitetaan samaan muottiin 

muiden kanssa, voi tuottava toiminta kärsiä. Uuteen modulaariseen palvelumalliin 

on yhdistetty palveluliiketoiminnan lisäksi automaatioliiketoiminta, joka eroaa 

ominaisuuksiltaan monilta osin perinteisestä palveluiden toimittamisesta. 

Molempien liiketoimintojen ominaisuudet tuleekin huomioida malleissa, sillä 

ohjelmistojen myynti on hyvin erilaista kuin varaosien myynti. Lisäksi 

henkilöstölle tarvitaan lisää koulutusta etenkin automaatiopuolen palveluista mutta 

kuitenkin huomioiden, ettei myyjiltä voi vaatia osaamista aivan kaikilta osa-

alueilta. 

 

Laajan palveluvalikoiman mallintaminen etenkin työtä tukevissa työkaluissa sekä 

tietojärjestelmissä on monimutkainen prosessi ja vaatii runsaasti asiantuntijuutta. 

Esimerkiksi asiantuntijatyö tai asennuksen suorittaminen on hyvin erilaista kun 

kyseessä on automaatiojärjestelmän päivitys tai jonkin prosessilaitteen tai varaosan 

asennus. Kaikille näille töille on kuitenkin oltava yhtenäiset hinnoittelumallit ja 

rakenteet, jotta niitä voidaan hallinta tietojärjestelmissä. Suurin osa tiedosta on jo 

nyt saatavilla mutta tieto on ripoteltuna erilleen ja eri muodoissa, joten tiedon 

harmonisointi ja yhtenäistäminen kaikkia hyödyttävään muotoon on 

monimutkainen ja pitkä prosessi. Tällaisen yhtenäisen mallin luomisessa onkin 

tärkeää arvioida vaadittavan työmäärän suhdetta siitä saataviin hyötyihin ja 

suoritettava työ siten, ettei toiminnassa olevaan kannattavaan liiketoimintaan 

aiheuteta ongelmia kehitysprojektin vuoksi. 

 

Kehitysprojektissa palveluiden määrittelyn avulla koko yrityksen palveluvalikoima 

on saatu esitettyä noin 50 palvelukokonaisuuden avulla. Niiden rakenne on työn 

edetessä vaihdellut paljon ja kattavan sekä kokonaisuutta kuvaavan 

palvelutarjooman esittäminen ei ole ollut yksinkertainen tehtävä. Yksittäisten 

palvelukokonaisuuksien muuttaminen ja tuotteistaminen uudelleen onnistuu toki 

myös tulevaisuudessa mutta rakenteen laajempi muokkaaminen on jo hyvin iso ja 

raskas projekti. Tästä syystä onkin ensiarvoisen tärkeää, että määrittelytyö on jo 

alusta lähtien tehty huolellisesti. Näin laajan tarjooman mallintaminen on ollut 
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haasteellista ja etenkin kasvava automaatioliiketoiminta, joka laajenee jatkuvasti 

uusille toimialueille tuottaa haasteita. Ennen lanseerausta konseptia onkin testattava 

sisäisesti jokaisella toimialueella sekä tuotealueella ja varmistettava, että kaikki 

yrityksen tarjoama palvelut ovat osa muodostettua kokonaisuutta.  

 

Haastatteluissa etenkin tiettyjen tuotealueiden parissa työskentelevät 

kyseenalaistivat konseptin tarpeellisuuden heidän alueellaan. Teknologian tai 

tuotealueen ajatellaan usein olevan niin erikoistunut juuri tietylle alueelle, että 

geneerisen mallin ei uskota tuovan mitään lisäarvoa. Tämä on yleistä 

asiantuntijaorganisaatioissa, sillä usein niissä ajatellaan toiminnan olevan niin 

erityistä, etteivät tuotteistaminen ja standardisointi onnistu (Parantainen, 2007). 

Osaltaan tämä pitää varmasti paikkansa, sillä myös tulevaisuudessa ratkaisut voivat 

olla yksilöllisiä mutta tapa, miten ratkaisuihin päästään voidaan silti standardoida. 

Esimerkkinä tällaisesta on modernisointiprojekti, jonka ajatellaan tarvitsevan 

paljon insinöörityötä ja tapahtuvan aina yksilöidysti jokaiselle tapaukselle. 

Palvelun toteutus sisältää kuitenkin aina samoja työvaiheita, suunnittelua, 

mekaanista työtä ja projektin johtamista. Näistä muodostuva kokonaisuus voidaan 

tuotteistaa ja asiakas voi valita itse, mitä kaikkea se palvelun sisällöstä haluaa.  

 

Konseptin todellisia suurimpia haasteita on palveluiden myynnin toteuttaminen. 

Ensinnäkin tarjooman esittäminen kokonaisuutena kaikille myyjille ja tarkoitus, 

että myyjän alkavat myydä yhä enemmän laajempia kokonaisuuksia, vaatii 

runsaasti osaamista. Vaikka tarkoituksena on konseptin yhteydessä lanseerata myös 

työkaluja, jotka entistä enemmän ohjaavat myyntiä, tulee silti myyjien laajempi 

osaaminen korostumaan. Kun asiakas näkee koko tarjooman selkeästi alkaa hän 

varmasti myös kyselemään enemmän vaihtoehtoisia ratkaisuja ja lisäpalveluita ja 

myyjän on kyettävä esittämään niitä asiakkaalle. Myyjät ovat vahvasti ennen 

keskittyneet myymään juuri omaa tiettyä tuotealuetta, joten sen laajentaminen 

kattamaan edes jollain tasolla koko tarjoomaan on iso haaste. 

 

Modulaarinen palveluiden tarjooma vaatii yhteistyötä eri tuotealueiden välillä, jotta 

voidaan hyödyntää moduloinnin tarjoamia etuja ja tavoitteiden mukaan myydä 
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asiakkaalle enemmän kokonaisia eri tuotealueita yhdisteleviä ratkaisuja. Yhteistyö 

eri osa-alueiden välillä on aiemmin ollut haastavaa ja tästä monet haastateltavat 

mainitsivat myös haastatteluissa. Tätä osa-aluetta tuleekin kehittää, jotta voidaan 

todellisuudessa päästä niihin lupauksiin, joita asiakkaalle annetaan. Tällä hetkellä 

yrityksessä olevat organisaatiorakenteet ovat hyvin vahvoja ja henkilöstön työtä 

oman osa-alueensa hyväksi ohjaavat erilaiset bonukset ja kannustimet, jotka 

mittaavat näille osa-alueille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Muodostetut 

palvelumoduulit eivät noudata näitä organisaatiorakenteita, joten niiden myynnin 

edistämiseksi tulee myös miettiä tavoitteet ja kannustimet.  

 

7.4.4 Projektin toteuttaminen 

 

Tarjooman kehitysprojekti on yksi osa isompaa muutosprojektia ja koko konseptin 

käyttöönottoon vaikuttaa vahvasti projektin integroiminen käytäntöön. Tällä 

tarkoitetaan sitä, miten henkilöstö saadaan sitoutumaan uusiin tavoitteisiin ja 

malleihin, sekä miten projektissa suunnitellut toimintatavat saadaan todellisuudessa 

osaksi kohdeyrityksen normaalia toimintaa. Suunnitellut mallit voivat itsessään olla 

toimivia ja erittäin hyviä mutta niitä ei välttämättä saada käyttöön tai toimimaan 

suunnitelmien mukaan, jos projekti on liian eristäytynyt muusta toiminnasta. 

Suunnitellut mallit tuleekin testata aidoilla asiakastapauksilla sekä 

myyntihenkilöillä ja heiltä kerätyn palautteen avulla kehittää toimintaa.  

 

Kehitysprojektien haasteina on usein niiden irrallisuus käytännön toiminnasta ja 

tästä myös monet haastateltavat haastatteluissa mainitsivatkin. Kehitysprojektien 

onnistumiseen vaikuttaa henkilöstön asenne toimintaa kohtaan ja tärkeintä on saada 

heidät kiinnostumaan asiasta sekä kokemaan uudet mallit parannuksen olemassa 

oleviin toimintatapoihin. Haastattelujen mukaan jokainen haastateltava otti kantaan 

samoihin ongelmiin, joihin tarjooman kehitystyöllä on tarkoitus vaikuttaa, joten 

todellinen tarve kehitykselle on olemassa. Kuitenkin kysyttäessä haastateltavien 

mielipiteitä itse projektista, eivät he ajatelleet sen tuovat lisäarvoa tai parannuksia 

toimintaa. Henkilöstön sitouttaminen onkin äärimmäisen tärkeää, joten sisäisen 

markkinoinnin osuutta kehityshankkeissa ei tule väheksyä. Koko lanseerauksen 
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onnistumisen kannalta ja, jotta uudistuksista saadaan hyötyjä, tulee henkilöstön 

tämänhetkiset asenteet ottaa huomioon ja saada heidät näkemään sekä 

ymmärtämään selkeästi hankkeen edut. 

 

Palveluiden modulaarisen rakenteen muodostaminen sekä muodostettujen 

kokonaisuuksien tuotteistamisen käytännön toteutus vaatii yrityksessä paljon 

määrittelytyötä ja selvitystyötä, joka ei sellaisenaan edistä myyntiä. Tähän käytetty 

aika on aina pois varsinaisesta myyntityöstä ja siksi henkilöstön osallistaminen 

vaatii perusteluja sekä määrittelyn tärkeyden ymmärtämistä. Lisäksi 

tietojärjestelmien muokkaaminen uusien mallien tarpeisiin vaatii myös koko 

palveluihin liittyvän tuotetarjooman uudelleen järjestelyä, jotta asiakkaalle voidaan 

esittää ratkaisut heidän ongelmiinsa. Tämän koko tarjooman läpikäynti on erittäin 

suuritöinen projekti ja epäonnistuessaan siihen puuttuminen voi aiheuttaa pahoja 

vaikeuksia. Kuitenkin vanhoja toimintatapoja halutaan uudistaa ja modulaarinen 

tuotteistusmalli tarjoaa nyt siihen hyvän mahdollisuuden, joten myös olemassa 

olevia rakenteita voidaan pohtia uudelta näkökulmalta myös esimerkiksi varaosien 

osalta. 

 

7.4.5 Organisaation sisäiset toimintatavat 

 

Metsäteollisuus on perinteisesti ollut hyvin konservatiivinen toimiala ja 

haastatteluissa tämä aihe herätti varovaista keskustelua. Konservatiivisuus näkyy 

monilla alueilla organisaatiossa muun muassa päätöksenteon hitautena ja 

konkreettisten asioita edistävien tekojen puuttumisena. Eräs haastateltavista 

mainitsi, että aiemmin osa-alue, jossa hän työskentelee, oli itsenäinen yritys, ja 

silloin toiminta oli joustavaa. Päätökset tehtiin hänen mukaansa nopeammin kuin 

nyt ja yritys toimi ketterästi. Haastateltava piti kohdeyrityksen toimintaa tällä 

hetkellä hitaana ja huonosti muutoksiin reagoivana mutta myönsi kuitenkin 

ketteryyden toimia parantuneen ajan myötä, tosin muutoksen tapahtuvan liian 

hitaasti. Samoja ongelmia ja kommentteja on havaittavissa toiminnassa myös 

muualla mutta ongelmaan on hankala löytää ratkaisu, etenkin kun otetaan 

huomioon yrityksen koko ja ongelman yleisyys myös muilla vastaavilla yrityksillä. 
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Haastatteluissa tuli useasti ilmi myös se, että kohdeyrityksessä ei uskalleta tarpeeksi 

ottaa riskejä ja toimitaan liian vähän itsenäisesti. Riskien ottaminen etenkin 

sopimusten kohdalla tarjousvaiheessa voi tulevaisuudessa olla yhä yleisempää, 

joten ohjauskeinoja tälle alueella tarvitaan lisää. Haasteena on kuitenkin niiden 

luominen siten, että ne vastaavan tuotealueiden tarpeita mutta ovat kuitenkin 

linjassa yrityksen yhteisten tavoitteiden eteen. Suuressa organisaatiossa tämä on 

yleinen ongelma, kun toiminta halutaan pitää yhtenäisenä mutta kuitenkin 

voidakseen toimia omalle markkinalleen parhaalla tavalla, tarvitaan pienempiin 

osa-alueisiin lisää liikkumavaraa ja tilaa tehdä nopeampia päätöksiä. Haasteena 

onkin se, miten liikkumavara ja oma-toimisuus saadaan parantumaan, vaikka 

tarjooma yhdistetään sekä Palvelut- että Automaatio-liiketoiminnat kattavaksi 

yhdeksi portfolioksi. 

 

Riskien ottamista vältellään mahdollisimman paljon kohdeyrityksessä ja tämä 

saattaa aiheuttaa haasteita ratkaisumyynnin edistämisen suhteen. Ratkaisumyyntiin 

kuuluu osittain myös riskit, sillä tässä myyntitavassa ei välttämättä täysin ole 

varmuutta tulevasta katteesta. Eräs haastateltava mainitsee, että jos asiakas halutaan 

saada enemmän kiinnostumaan tällaisesta mallista pitää kohdeyrityksen pystyä 

tekemään joustavampia päätöksiä ja tarjota asiakkaalle ratkaisuja, jotka eivät 

välttämättä ole linjassa yrityksen tämänhetkisen politiikan kanssa. Esimerkkinä 

tällaisesta riskinotosta ovat sopimukset, joissa myydään käytettävyyttä ja taataan 

asiakkaalle, että katkojen määrä vähenee tietyn verran tiettynä aika. Asiakas voisi 

maksaa palvelusta vasta kun sovittuihin tavoitteisiin päästään ja mikäli päästää 

parempiin arvoihin kun tavoitteena oli, asiakas maksaa bonusta. Tällainen 

sopimusmalli voisi olla molemmille hyödyllinen mutta haasteena on toistaiseksi 

vielä sekä kohdeyrityksen oma sisäinen organisaatio, että asiakkaan organisaatio.  

 

Muutosvastaisuus on myös iso haaste kun halutaan uudistaa toimintaa. 

Teollisuuden toimialoilla tapahtuu jatkuvasti kehitystä ja tähän kehitykseen pitää 

pystyä vastaamaan oikeassa tahdissa. Muutoksissa täytyy ottaa huomioon sekä 

asiakkaan organisaation, että oma organisaatio ja tämä aiheuttaa usein paljon 

haasteita. Haastatteluista kävi selkeästi ilmi, että kohdeyrityksen organisaatiossa 
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kaivataan parannusta tietyille osa-alueille mutta kun parannusehdotuksia 

konkreettisesti juuri näihin alueisiin ehdotettiin, eivät haastateltavat enää usein 

pitäneetkään ajatuksesta muuttaa vanhoja toimintamalleja. Tämä on hyvin yleistä 

ja tulee ottaa huomioon projektin etenemisessä, sillä kehitystä ei tapahdu elleivät 

työtä tekevät henkilöt ymmärrä tai halua tehdä muutoksia toimintaansa. 

 

 Muutokset myyntiprosessiin 

 

Palveluiden modulaarisella tuotteistamisella on vaikutuksia palveluportfolion 

lisäksi myös yrityksen käytännön myyntitoimintaan. Aiemmin esiteltiin yrityksen 

tämän hetken myyntiprosessia, jonka mukaan yrityksessä myyntiä halutaan 

toteuttaa, ja uuden palveluportfolion avulla pyritään juuri tämän myyntimallin 

tukemiseen. Tavoitteena on toimia aktiivisesti ja ehdottaa asiakkaalle ratkaisuja 

etukäteen ennen tarjouskyselyä ja varsinaisten ongelmien syntymistä.  Aktiivinen 

myyntitapa, onkin erään projektiin osallistuneen kokeneen konsultin mukaan 

ratkaisumyynnin toiminnan edellytys eikä ratkaisumyynti hänen mukaansa toimi 

jos asiakas lähettää tarjouskyselyn ensin. Lisäksi ennakoivilla toimenpiteillä ja 

siihen liittyvillä palveluilla voidaan tuottaa jo palvelunakin merkittäviä etuja 

asiakkaalle. Esimerkiksi ennakoivalla kunnossapidolla ja automaation sovellusten 

etäseurantaan liittyvien palveluiden avulla voidaan vähentää katkoja asiakkaan 

tuotannossa ja tuottaa näin asiakkaalle merkittäviä etuja myös taloudellisina 

mittareina mitattuna.  

 

Uuden selkeästi esitetyn palveluportfolion avulla voidaan asiakkaan kanssa yhdessä 

keskustella tulevista kehityskohteista etukäteen, jolloin asiakas voi ottaa 

parannusehdotukset huomioon omaa budjettiaan laatiessa. Asiakaskohtaisten 

suunnitelmien laatiminen ja ratkaisumyynti vaatii hyvää suhdetta asiakkaaseen, 

jotta heidän todelliset tarpeet tunnistetaan ja niihin osataan vastata. 

Asiakassuhteisiin panostaminen onkin merkittävässä osassa uuden myyntimallin 

toteuttamista ja parempaa asiakaspalvelua. Voidakseen toimia oikeasti 

asiakaslähtöisesti tulee asiakas tuntea hyvin ja käyttää aikaa todellisten prosessien 
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ymmärtämiseen, jotta näitä prosesseja voidaan tehostaa sekä niihin liittyviä 

ongelmia ratkaista.  

 

Konseptin tarkoitus on tarjota asiakkaalle sopivia palveluita ja kokonaisuuksia 

asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Tämä otetaan huomioon heti tarjouksen 

suunnitteluvaiheessa, jolloin asiakas valitsee palvelun sisällön määritellyistä 

vaihtoehdoista ja tarvittaessa lisää muita palveluita tukemaan prosessien 

onnistumista myös jatkossa. Palvelun toteutusvaiheessa asiakas voi saada 

modulaarisen portfolion avulla huomattavia etuja itselleen, sillä tarjousten 

paremman hallinnan avulla kohdeyrityksessä tiedetään, mitä muita palveluita 

tehtaalle aiemmin on myyty. Lisäksi tarjouksia voidaan yhdistellä entistä 

helpommin, jolloin esimerkiksi sama asennusvalvoja voi hoitaa useamman alueen 

kerralla, ja näin asiakkaan maksamat työvoimasta aiheutuvat kustannukset 

pienenevät.  

 

Asiakkaalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia voidaan pienentää myös tarjoamalla 

asiakkaalle palvelun osana pidempiaikaista sopimusta, jolloin kohdeyritys 

esimerkiksi vastaa varastojen hallinnasta. Näin asiakkaalle ei sitoudu varastoon 

omaa pääomaa vaan varaosien toimittaja vastaa varaston riittävyydestä. 

Sopimusliiketoiminnan edistäminen on yksi yrityksen tavoitteista, sillä 

sopimuksien avulla taataan tasainen kassavirta ja helpotetaan omaa resurssien 

hallintaa ennakoimalla paremmin tarvittavat huoltotoimenpiteet. Sopimuksien 

avulla asiakkaalle voidaan tarjota myös etuja, sillä sopimukset takaavat paremman 

käytettävyyden ja vähentävät tehtaan omia riskejä. Molemminpuolisen tiiviin 

asiakassuhteen avulla molemmat osapuolet hyötyvät toiminnasta ja tekevät yhdessä 

töitä paremman ja kannattavamman prosessien toiminnan eteen. 

 

Myyntiprosessi on suunniteltu siten, että toteutus tapahtuu samalla tavalla 

prosessina sekä palveluliiketoiminnan että valmistavan eli capital liiketoiminnan 

osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi paperikoneen tai soodakattilan myynti 

tapahtuu samoja periaatteita pitkin kuin suurempien palvelukokonaisuuksien 

myyntikin. Tulevaisuuden tavoitteena onkin yhdistää capital liiketoiminnan 
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tarjousehdotuksiin mukaan entistä enemmän palveluita sekä palvelutarjouksien 

yhteyteen capital tuotteita. Jos palvelutarjousta tehdessä huomataan siis tarvetta 

uuslaitehankinnalle niin se voidaan lisätä osana kokonaistarjoukseen.  

 

Hybriditarjoomalla mahdollistetaan kaikkien liiketoimintojen myynnin tukeminen 

ristiin ja näin ollen tarjotaan asiakkaalle yhä paremmin kohdeyrityksen osaamista 

ja laajaa valikoimaa. Edellytyksenä tällaiselle laajasti aivan koko tarjoomaa 

yhdistäville tarjouksille ja toimituksille on huolellisesti määritellyt liiketoimintojen 

tuote- ja palvelutarjoomat, jotka ovat kytkeytyneet toisiinsa. kokonaisvaltaisella 

palvelustrategian noudattamisella voidaan liiketoimintaan saada merkittäviä 

yrityksen tavoittelemia etuja, joten toiminnan laajentaminen tulevaisuudessa tähän 

suuntaan on tavoitteena. Tästä syystä jo palveluiden hallinnan kehitysvaiheessa 

tulee ottaa huomioon myös tällaisen myyntitavan mahdollistaminen ja 

muodostetuista palvelukokonaisuuksista yhdistää tuotatarjoomaan liittyvien 

tuotteiden kanssa asiakkaalle arvoa tuottavia suurempia kokonaisratkaisuja. 
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8 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI  

 

Tutkimuksessa havaittiin paljon tekijöitä, joihin tulee vielä kiinnittää huomiota 

ennen kuin uutta palveluiden hallintaan liittyvää konseptia voidaan ottaa käyttöön. 

Teoria on antanut hyvän pohjan, jonka avulla malleja on voitu kohdeyrityksessä 

rakentaa ja sen avulla konseptia voidaan kehittää myös tulevaisuudessa. Suuri 

haaste palveluiden hallinnassa on tämän teorian soveltaminen käytäntöön, sillä 

yrityksen pitkä historia ja sitä kautta muovautuneet toimintatavat sekä 

organisaatiorakenteet ovat juurtuneet syvälle. Toiminnan tarkastelu uudesta 

näkökulmasta tarjoaakin hyvän keinon muokata vanhoja toimintatapoja 

vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin siten, että yritys säilyy kilpailukykyisenä 

myös jatkossa.  

 

 Työn keskeiset tulokset  

 

Kohdeyrityksen toiminnassa havaittiin tehtyjen haastatteluiden perusteella olevan  

paljon haasteita, joihin halutaan palveluiden hallinnan kehittämisellä ja yhtenäisen 

palvelutarjooman avulla saada ratkaisu. Alla olevassa taulukossa 1 esitellään näistä 

haasteista merkittävimmät, jotka nousivat tutkimuksessa esiin. Tällaisia oavt muun 

muassa yhteinäisen tarjooman puuttuminen sekä palveluiden ohjauksen ja hallinnan 

puuttuminen Lisäksi taulukossa esitellään myös hyödyt, jotka ratkaisu tuo kuhunkin 

esitettyyn haasteeseen. 
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Taulukko 1. Nykytilanteessa toiminnassa olevat haasteet. 

Haaste Kuvaus Ratkaisu Hyödyt 

Palvelutarjooman 

puuttuminen 

Ei tiedetä, mitä on 

tarjolla 

Yhtenäisen 

palvelu-

tarjooman 

muodostaminen 

ja palveluiden 

hallinnan 

kehittäminen  

Palvelutarjooma 

yhdessä paikassa 

Palveluiden 

ohjauksen ja 

hallinnan 

puuttuminen 

Tuotealueet 

hallitsevat omaa 

tarjoomaansa 

omilla keinoilla 

Yhtenäiset keinot 

hallita tarjoomaa 

läpi organisaation 

Tietojärjestelmien 

puuttuminen 

Ei järjestelmiä, 

joissa palveluita 

voidaan hallita 

Nykyaikaiset 

tietojärjestelmät, 

jotka tukevat 

toimintaa 

Tuotteiden suuri 

määrä 

Hallinta haastavaa 

kun jokaiselle 

palvelulle on oma 

tuote eikä 

standardisointia ole 

tehty 

Standardoidut ja 

uudelleen 

käytettävät 

moduulit, joista 

tuotteet voidaan 

muodostaa 

Yhteistyön 

tekeminen 

Tuotealueiden 

väliseen 

yhteistyöhön ei ole 

välineitä 

Välineet 

yhteistyön 

lisäämiseen 

Resurssien käyttö 

Asiantuntijoita 

tarvitaan avuksi 

jokaiseen 

tarjoukseen 

Tiedot 

järjestelmissä, 

asiantuntijat 

voivat keskittyä 

haastaviin 

tapauksiin 

Hinnoittelu ja 

hintaa vastaavan 

arvon luonti 

Asiakas pitää 

palveluja kalliina, 

ei koe saavansa 

palvelua vastaavaa 

arvoa 

Asiakkaalle 

mahdollisuus 

räätälöidä palvelu 

tarpeidensa 

mukaan 

 

 

Ratkaisuna haasteisiin esitetty yhtenäinen palvelutarjooma ja palveluiden hallinnan 

kehittäminen toteutetaan käytännössä modulaarisia palvelukokonaisuuksia 

hyödyntämällä. Palvelutarjooman muodostamiseksi palvelut jaetaan pienempiin 

osiin, nämä osat määritellään sekä standardisoidaan ja niistä muodostetut 
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palvelukokonaisuudet tuotteistetaan. Tällaisten palvelukokonaisuuksien avulla 

palveluiden hallinta sekä myynti ovat helpompaa kun niiden sisältö on selkeästi ja 

yksiselitteisesti määritelty. Tällöin tarjottavat palvelut ovat myös yhtenäisiä sekä 

toisiinsa yhteensopivia huolimatta myyjästä tai lokaatiosta, josta tarjous tehdään. 

Lisäksi palveluiden sekä koko tarjooman hallinta ylipäätänsä on helpompaa ja 

tietojärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia on mahdollista hyödyntää toiminnan 

ohjaamiseksi. Palveluiden myynnin perimmäinen tarkoitus on tarjota ratkaisu 

asiakkaan ongelmaan tai ongelmiin siten, että asiakas saa palvelusta 

tavoittelemansa arvon. Tuotteistettujen palvelukokonaisuuksien avulla asiakkaalle 

voidaan entistä helpommin tarjota ratkaisuja juuri hänen ongelmaansa 

kustomoimalla palvelut siten, että niiden avulla asiakas saa omiin resursseihinsa 

sekä toimintaympäristöönsä sopivan ratkaisun.  

 

Kohdeyritys haluaa muokata toimintaansa palvelulähtöiseen ja asiakaslähtöiseen 

suuntaan ja siksi tarjooma on kehitysprojektissa määritetty ja kehitetty näiden 

tavoitteiden mukaan. Palvelutarjoomaa on uudistettu modulaarisuuden sekä 

tuotteistamisen avulla ja näin on luotu toimintamalli, jota voidaan hyödyntään 

jatkossa kaikilla palveluihin liittyvillä osa-alueille. Luotujen mallien avulla kaikki 

yrityksen tarjoamat palvelut ja niihin liittyvät tuotteet sekä automaatiosovellukset 

yhdistetään yksinkertaisesti esitettävään muotoon, yhtenäiseksi palvelu-

tarjoomaksi. Tämä palvelutarjooma on suunniteltu asiakkaan näkökulmasta, ja 

suunnittelussa on korostettu erityisesti asiakkaan palveluista saamia etuja. Näin 

asiakkaan on helpompi ostaa juuri hänelle tarpeellisia palveluita ja näin saada arvoa 

tuottavia ratkaisuja ongelmiinsa.  

 

Tuotteistetuilla palvelukokonaisuuksilla sekä yhtenäisillä modulaarisilla 

ratkaisuilla mahdollistetaan tarjooman eri osien helpompi yhdisteltävyys ja näin 

luodaan pohja, joka edesauttaa laajempien kokonaisvaltaisten ratkaisujen 

myymistä. Palvelutarjooman selkeällä ja yhtenäistetyllä mallilla palveluiden 

hallinta on helpompaa, mikäli samoja termejä ja nimikkeitä käytetään yhtenäisesti 

koko organisaatiossa. Tämä mahdollistaa palveluiden kannattavuuksien 

vertaamisen, niiden yleisen seurannan ja analysoinnin sekä asiakaskohtaisen 
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seurannan esimerkiksi sille, kuinka usein asiakas tarvitsee tiettyjä palveluita. 

Asiakkaan mahdollisiin haasteisiin ja ongelmiin voidaan näin tarjota ratkaisuja jo 

ennen niiden syntymistä ja näin vähentää asiakkaan tuotannon keskeytyksiä. 

Palveluiden seurattavuuden ansiosta, yhtenäinen palvelutarjooma tarjoaa myös 

mahdollisuuden hyödyntää palveluhistoriaa paremmin esimerkiksi 

tuotekehityksessä sekä myynnin suunnittelussa. Tämä hyödyttää sekä asiakasta että 

toimittajaa, ja uuden palvelutarjooman avulla onkin molempien osapuolten 

mahdollista saada etuja toimintaansa. 

 

 Tulosten arviointi  

 

Haastatteluiden sekä muun materiaalin perusteella kohdeyrityksessä on tarve 

palveluiden kehittämiselle ja hallinnoinnille. Tällä hetkellä yrityksessä esiintyy 

monia ongelmia, joihin palvelukokonaisuuksien tuotteistamisella ja niistä 

muodostetulla palveluportfoliolla voidaan saada ratkaisu. Kun puuttuva, helposti 

ymmärrettävä palvelutarjooma saadaan käyttöön yrityksessä tehtyihin malleihin 

perustuen, myyntiprosessin voidaan olettaa tehostuvan ja resursseja voidaan 

suunnata teknistä asiantuntijuutta vaativille osa-alueille. Tämän edellytyksenä on 

palveluiden sekä moduulien huolellinen määrittely ja tarvittavien tietojärjestelmien 

sekä hinnoittelumallien luominen. Näiden toimien avulla myyntiä saadaan 

kehitettyä yrityksen haluamien tavoitteiden suuntaan kohti asiakaslähtöistä 

toimintatapaa ja ratkaisumyyntiä. 

 

Haastatteluiden avulla ilmeni paljon kohteita, joihin tulee kiinnittää entistä 

enemmän huomioita, jotta toiminta saadaan toivotulle tasolle sekä mallit saadaan 

toimimaan halutulla tavalla. Tällaisia tällä hetkellä toiminnassa olevia haasteita 

ovat esimerkiksi yhtenäisen palveluiden hallinnan sekä toimintatapojen 

puuttuminen, palveluiden hinnoitteleminen ja ratkaisumyynnin edellytysten 

puuttuminen. Lisäksi toiminnan tarkasteleminen hyvin voimakkaasti 

paperiliiketoiminnan näkökulmasta aiheuttaa haasteita yhtenäisen toiminnan 

luomiselle. Yhtenäinen tarjooma voi kuitenkin tarjota tähän ratkaisun, mikäli 

tarjooman muodostamisessa tämä otetaan huomioon. Palvelukokonaisuuksien 
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huolellisella määrittelyllä taas voidaan tarjota ratkaisuja palveluiden 

hinnoitteluongelmaan, kun palvelusta maksettava hinta, sen sisältö sekä siitä 

saatavat edut voidaan esittää tarkemmin. Modulaarisuuden avulla palveluita 

voidaan myös entistä paremmin räätälöidä asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi sekä 

myös edistää laajempien, eri osa-alueita yhdistävien ratkaisujen myyntiä.  

 

Haastatteluissa ilmeni saavutettavien etujen lisäksi näkökulmia ja tekijöitä, jotka 

voivat aiheuttaa projektin epäonnistumisen, mikäli niihin ei puututa. Taulukossa 2 

on esitelty näistä tekijöistä tärkeimmät. 

 

Taulukko 2. Tekijät, jotka aiheuttavat haasteita mallin implementoinnissa. 

Haaste Vaikutus projektiin Kuvaus 

Heikko yhteistyö Merkittävä 

Uusi ratkaisukeskeinen 

malli vaatii hyvää 

yhteistyötä 

Harmonisointi poistaa 

ketteryyttä  
Huomioitava 

Liiketoiminta-alueiden 

ominaisuudet 

huomioitava 

Tavoitteena myyjät myyvät 

kaikkea 
Huomioitava 

Toimintatavat sekä 

kohdeyrityksessä että 

asiakkaalla eivät vielä 

valmiina tähän 

Toiminta ei globaalisti ole 

samalla tasolla 
Huomioitava 

Globaalissa mallissa 

huomioitava ettei 

palveluita ole tarjolla 

kaikkialla 

Tiedon leviäminen 

järjestelmistä 
Huomioitava 

Yrityksen sisäisen 

tiedon tulee pysyä 

sisäisenä 

Organisaatiorakenteet Huomioitava 
Nykyiset rakenteet eivät 

tue mallin käyttöä 

Henkilöstön asenteet Merkittävä 

Merkittävässä asemassa 

projektin 

onnistumisessa 

Projektin toteuttaminen Merkittävä 
Projekti laajenee liian 

laajaksi 
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Taulukossa on esitetty tärkeimpinä tekijöinä tämänhetkinen yhteistyön taso, koko 

projektin laajuus ja henkilöstön merkitys. Uudella tavalla esitetyllä 

palvelutarjoomalla halutaan yhteistyötä eri osa-alueiden välillä lisätä entistä 

enemmän mutta tällä hetkellä yhteistyön tekeminen eri tuotealueiden välillä on 

heikkoa. Haasteita aiheuttaa myös projektin laajuus, sillä osa-alueita, joihin projekti 

vaikuttaa ja joihin halutaan parannusta, on monia, mikä aiheuttaa sen, että projektin 

perimmäinen ajatus voi unohtua työtä tehdessä helposti. Yhtenäisen mallin 

luominen on sekä haastavaa että tarpeellista mutta se voi aiheuttaa myös 

negatiivisia vaikutuksia toimintaan, mikäli asiaan ei kiinnitetä huomiota. Projektin 

vaikutusalueella ovat kaikki yrityksen tarjoamat palvelut, joten samaan muottiin 

niiden sovittaminen voi helposti ajaa jonkin osa-alueen toimintamalliin, joka ei 

olekaan sopiva kyseiselle toiminnalle. Henkilöstö on myös isossa roolissa kaikissa 

näissä muutoksissa, joten heidän saaminen toimimaan toivotulla tavalla sekä 

edistämään kehitystyötä omalla toimialueellaan, on menestyksekkään 

implementoinnin edellytys.  

 

Toiminnan tarkastelun tuloksena voidaankin esittää, että myyntiä ja kannattavuutta 

on tehtyjen mallien avulla mahdollista tulevaisuudessa kasvattaa mutta 

edellytyksenä on, että esitetyt haasteet ratkaistaan tai toimintaa kehitetään siten, 

ettei niistä muodostu tulevaisuudessa esteitä toiminnalle. Kokonaisuudessaan 

tarjooman kehittäminen on valtava työ yrityksen sisällä mutta siitä saatavat edut 

ovat myös merkittäviä. Ilman tarjooman kehitystyötä yrityksen voi olla haastavaa 

jatkaa toimintaansa tehokkaasti ja kannattavasti tulevaisuudessa, joten projektin 

loppuun saattaminen on tärkeää. 

 

 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 

Seuraavana palvelutarjooman uudistamisessa vuorossa on varsinainen käyttöönotto 

ja mallien saattaminen osaksi päivittäistä toimintaa. Projektin onnistumisen 

kannalta kaikille tässä työssä esitetyille haasteille tulee miettiä ratkaisut ja keinot 

niiden selvittämiseksi. Toimintaa tulee kehittää edelleen niillä osa-alueilla, joiden 

nykytilan havaittiin voivan aiheuttaa haasteita luodun konseptin implementoinnille. 
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Lisäksi kannustimia uuden mallin käytölle tulee miettiä, jotta malli ei jää ainoastaan 

kehityshankkeeksi vaan se saadaan toimimaan halutulla tavalla. Kohdeyritykselle 

esiteltiin tämän työn puitteissa myös muita sisäisiä tekijöitä, jotka rajattiin työn 

ulkopuolelle mutta niiden ratkaiseminen ennen implementointia on myös tärkeää 

onnistumisen kannalta. 

 

Toimintasuunnitelman huolellisen tekemisen jälkeen mallit tulee viedä osa 

kerrallaan osaksi normaalia toimintaa. Implementointi tehdään osa-alueittain, 

jolloin toimintaan voidaan samalla kehittää ketterästi entistä paremmaksi ja testata 

tehtyjä malleja ennen lopullisten muutosten tekemistä. Tarvittavien muutosten 

tekeminen onnistuu tehokkaasti, kun toimintaa kehitetään pienemmissä osissa, sillä 

näin voidaan mallia muokata vielä kullakin osa-alueella kuitenkaan sotkematta jo 

tehtyä työtä. Kun konsepti ja tehdyt mallit on todettu hyviksi ja onnistuneiksi 

voidaan niiden käyttöä laajentaa kokonaisuudessaan kaikille toiminnan alueille.  

 

Tulevaisuudessa palvelutarjoomaa voidaan kehittää entistä enemmän asiakkaalta 

suuntaan saadun palautteen perusteella sekä yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Toiminnan kehityksen kokonaisvaltaisena tavoitteena on vahvistaa yrityksen 

asemaa markkinoilla ja lisätä toiminnan kannattavuutta kaikilla liiketoiminta-

alueilla. Tähän päästäkseen tarvitaan kehitysprojektin lisäksi jatkuvaa kehitystä ja 

parannusta toimintaa, jotta markkinoiden jatkuviin muutoksiin voidaan vastata ja 

toiminnan kannattavuus taataan muutoksista huolimatta. Kokonaisvaltaisen 

palvelustrategian hyödyntäminen kaikissa liiketoiminnoissa on myös yksi 

tulevaisuuden tavoitteista, joten toiminnan jatkuva kehittäminen siihen suuntaan on 

aloitettava jo nyt. Digitalisaatio, globalisaatio ja muut vastaavat trendit muokkaavat 

yrityksen toimintaympäristöä jatkuvasti ja yrityksen on kyettävä vastaamaan myös 

näihin muutoksiin. Nyt luodut mallit ja löydettyihin kehityskohteisiin puuttuminen 

edesauttavat näihin tavoitteisiin pääsemistä ja luovat hyvät edellytykset toiminnan 

kannattavuudelle sekä kasvattamiselle myös tulevaisuudessa.  
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9 YHTEENVETO  

 

Työn tavoitteena oli ensimmäisen pääkysymyksen mukaan selvittää, miten myyntiä 

ja kannattavuutta voidaan kasvattaa palveluiden modulaarisen tarjooman sekä 

palvelukokonaisuuksien tuotteistamisen avulla. Tähän kysymykseen haettiin 

vastauksia tutkimalla yrityksen nykytilannetta ja siinä tällä hetkellä olevia 

ongelmia. Näihin ongelmiin puuttumalla ja niihin ratkaisut löytämällä voidaan 

vaikuttaa yrityksen myyntiin, ja etenkin palveluiden hallinnan kehittämisellä 

voidaan olettaa olevan vaikutusta myös kannattavuuteen. Tutkimuksen toisena 

pääkysymyksenä tutkittiin yrityksen nykytilan ja tämän hetken toimintatapojen 

vaikutusta suunnitellun konseptin implementointiin. Implementointiin 

mahdollisesti negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä löydettiin useita ja niiden 

huomioon ottaminen kehitysprojektissa on erittäin tärkeää, sillä ne saattavat 

aiheuttaa suuria vaikeuksia tehtyjen mallien implementoinnissa. 

 

Tutkimuksen alussa kahta tutkimuksen pääkysymystä tarkennettiin neljällä 

alakysymyksellä, jotka liittyivät palveluiden modulaarisen tuotteistamisen avulla 

saataviin hyötyihin, palvelukonseptin käyttöönottoon ja sen vaikutuksiin 

toimintaan, konseptin etuihin asiakkaalle sekä konseptin aiheuttamiin haasteisiin 

toiminnalle. Työssä otettiin kantaa kaikkiin näihin kysymyksiin sekä käytännön 

tasolla että teoriassa. Kohdeyrityksen suurimpana ongelmana havaittiin 

haastatteluiden avulla olevan yhtenäisen palveluiden hallinnan puuttuminen ja 

tähän esitettiin mallina modulaarinen palvelutarjooma, jonka avulla voidaan ottaa 

huomioon palveluiden ominaispiirteet sekä kohdeyrityksen tulevaisuuden 

tavoitteet. Etenkin asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarjoamisen 

mahdollistamista pidettiin erittäin tärkeänä ja tutkimuksen perusteella kehitteillä 

olevat ratkaisut tukevat näitä tavoitteita.  

 

Modulaarisen palvelutarjooman muodostamisella, siihen liittyvien 

palvelukokonaisuuksien tuotteistamisella sekä palveluiden hallinnan kehittämisellä 

pyrittiin ratkaisemaan yrityksen sisäisten haasteiden lisäksi myös yleisesti 

palveluiden myyntiin liittyvät kolme perusongelmaa eli palveluiden määrittely, 
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hinnoittelu ja arvonluominen asiakkaalle. Näihin kolmeen haasteeseen vastatakseen 

tulee yrityksessä tehdä runsaasti määrittelytyötä, jotta tehokkaat menetelmät 

saadaan luotua. Kehityksen myötä kohdeyrityksellä on nyt käytössään oikeanlaiset 

työkalut tähän tehtävään, joten tältä osin lähtökohdat jatkolle ovat hyvät. 

Menetelmät, joilla näihin sekä muihin yrityksessä oleviin ongelmiin voidaan saada 

ratkaisuja, ovat käytännön toimintaan implementoinnin kohteena seuraavaksi, ja 

niiden huolellisella käyttöönotolla mahdollistetaan tavoiteltujen etujen 

saavuttaminen. Työssä otettiin useasti kantaa myös edellytyksiin, joiden tulee olla 

kunnossa ennen konseptin implementointia, joten niiden huomioiminen siten, että 

toiminta on varmasti vaaditulla tasolla mahdollistaa osaltaan luodun konseptin 

onnistuneen käyttöönoton.  

 

Työssä esiteltiin laajasti yrityksen haasteita, johon palvelun hallinnalla pyritään 

vaikuttamaan ja toisaalta myös niitä haasteita, jotka voivat korostua näihin 

ongelmiin esitettyjen ratkaisujen vuoksi. Yhteistyön lisääminen koko yrityksen 

sisällä on näistä suurimpia haasteita, ja siihen tulee ensimmäisenä kiinnittää 

huomiota, jotta toiminnasta saadaan tavoitteiden mukaista. Koko 

palveluliiketoiminnan yhtenäistävällä mallilla kuitenkin tuetaan tätä kehitystä 

oikeaan suuntaan ja luodaan paremmat mahdollisuudet toimia yhtenäisesti. Tehdyt 

mallit ja hallintakeinot tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen, ja niiden avulla luodaan 

pohja kaikille tuleville toimintatavoille. Tehdyt muutokset takaavat sen, että 

markkinoiden muutoksiin voidaan vastata jatkossa entistä ketterämmin ja mallien 

avulla voidaan myynnin kasvua sekä kehitystä tukea tehokkaasti myös 

tulevaisuudessa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelukysymykset myyjille. 

 

Haastateltava 

1. Kertoisitko lyhyesti työtehtävistäsi ja vastuualueistasi. 

2. Kuinka kauan olet työskennellyt tehtävässä ja missä olet aiemmin 

työskennellyt? 

3. Mikä on vastuualueesi myyntiprosessissa?  

 

Myyntiprosessi 

4. Miten myyntiprosessi etenee? 

5. Onko myynti aktiivista vai passiivista (lähteekö myyntiprosessi liikkeelle 

yrityksestä vai asiakkaalta)?  

6. Mistä näkökulmasta myynti lähtee liikkeelle? (Asiakkaan halusta parantaa 

jotain osa-aluetta vai ostaa suoraan esim. tietty palvelu?) 

7. Keskitytkö tiettyihin asiakkaisiin tai tuotealueisiin? 

8. Minkä kokoisista projekteista on kyse? 

9. Myytkö pääasiassa service vai capital projekteja vai molempia yhdessä? 

10. Miten koet nykyisen myyntiprosessin? 

11. Mitkä ovat pullonkaulat ja onko prosessissa usein toistuvia haasteita, 

hidasteita tai ongelmakohtia? 

12. Millainen on myyntiprosessin aikataulu/aikajänne? 

13. Mitä resursseja myynnissä käytetään? Kuinka monta henkilöä osallistuu? 

14. Miten asiakkaat kokevat myyntiprosessin? 

15. Miten myyntiprosessi kytkeytyy tai mukautuu asiakkaan ostoprosessiin? 

16. Miten myynnistä toimitukseen siirtyminen toimii prosessina? 

 

 

 

 

(jatkuu) 



 

 

(liite 1 jatkoa) 

Organisaatio 

17. Miten yhteistyö toimii eri  

a) yksiköiden  

b) funktioiden (myynti, talous, logistiikka, yms.)  

c) BU (business unit) / TU (technology unit) ja  

d)  alueiden välillä? 

18. Eroavatko toimintatavat eri yksiköiden välillä? 

19. Miten yhteydenpito toimii Suomen, USA:n ja Aasian välillä? 

20. Miten vastuunjako tapahtuu? 

21. Miten resurssit, kustannukset ja myyntikate jaetaan? 

22. Kuka on yhteydessä asiakkaaseen (etenkin laajemmat projektit)? One Valmet 

– toteutuuko? 

23. Millaista tukea tarvitset organisaatiolta? 

 

Tarjonta 

24. Miten asiakas ymmärtää yrityksen tarjooman? 

25. Millainen on oma myyntiosaaminen?  

26. Keskitytkö johonkin tiettyyn osa-alueeseen vai tarjoatko palveluita tai tuotteita 

myös oman alueesi ulkopuolelta? 

27. Kuinka hyvin tunnet koko yrityksen tarjooman?  

28. Miten automaatio ja service tarjoomia voidaan yhdistää tarjouksissa? 

29. Tarjoatko asiakkaalle vaihtoehtoisia palveluita tai lisäpalveluita, esim. 

inventory management, learning services? 

30. Miten myyntitarjous rakentuu?  

31. Mitä tietoa tarvitset tarjouksen tekoa varten? 

32. Mistä saat lisätietoa tuotteista, palveluista, asiakkaista ja käytettävissä olevista 

resursseista (esim. osaava henkilöstö)? 

33. Kaipaatko lisätukea myyntiprosessin hoitamiseen? Millaista? 

34. Miten hinnoittelu tehdään? 

 

(jatkuu) 



 

 

(liite 1 jatkoa) 

 

35. Käytätkö customer value pohjaista hinnoittelua ja mitä mieltä olet siitä? 

36. Kuinka customer value pohjaista hinnoittelua voidaan edistää? 

 

Tietojärjestelmät 

37. Millainen on oma tietotekninen osaamisesi ja miten käytät tietojärjestelmiä? 

38. Mitä tietojärjestelmiä hyödynnät myyntiprosessissa? 

39. Mitä uusia työkaluja tarvitsisit myynnin tehostamiseksi? 

40. Koetko työkalujen tehostavan myyntiä vai tuottavan enemmän työtä? 

 

Myynnin kehittäminen 

41. Miten myyntityötä voitaisiin mielestäsi kehittää? 

42. Miten myyntiä voitaisiin mielestäsi kasvattaa? 

43. Miten asiakkaita voitaisiin mielestäsi palvella paremmin? 

44. Modulaarinen tuotteistaminen: mikä on mielipiteesi projektista ja mitkä ovat 

mielestäsi sen suurimmat haasteet? 

45. Millaisia vaikutuksia tällaisella toimintatavalla on työhösi? Mikä olisi 

paremmin ja mikä huonommin? 

46. Miten toimintatapa saataisiin toimimaan organisaatiossa? Mitä pitäisi tapahtua 

että muuttaisit toimintatapaasi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 2. Haastattelukysymykset myynnistä vastaaville. 

 

Haastateltava 

1. Kertoisitko lyhyesti työtehtävistäsi ja vastuualueista. 

2. Kuinka kauan olet työskennellyt tehtävässä ja missä olet aiemmin 

työskennellyt? 

3. Oletko tekemisissä myynnin kanssa? Millä tavalla? 

4. Oletko tekemisissä asiakkaiden kanssa? 

 

Myyntiprosessi 

5. Mitä mieltä olet yrityksen nykyisistä toimintatavoista? 

6. Mitkä ovat yrityksen suurimmat haasteet  

a) yleensä toiminnan kannalta  

b) myynnin kannalta? 

7. Mitä osa-alueita yrityksessä tulisi kehittää? 

8. Millaisia kehitysprojekteja alueellasi on meneillään? 

 

Organisaatio 

9. Miten yhteistyö toimii eri  

a) yksiköiden  

b) funktioiden (myynti, talous, logistiikka yms)  

c) BL (business line) / BU (business unit) / TU (technology unit) ja  

d) alueiden välillä? 

10. Eroavatko toimintatavat eri yksiköiden välillä? 

11. Miten yhteydenpito toimii Suomen, USA:n ja Aasian välillä? 

12. One Valmet- toteutuuko? 

13. Mitkä ovat suurimmat haasteet yhtenäisen toiminnan luomisessa? 

 

 

 

 

(jatkuu) 



 

 

(liite 2 jatkuu) 

Tarjooma 

14. Miten asiakas ymmärtää yrityksen tarjooman? 

15. Miten asiakkaita voitaisiin mielestäsi palvella paremmin? 

16. Miten tarjoomaa voitaisiin mielestäsi kehittää? 

17. Miten automaation on yhdistynyt osaksi yrityksen tarjoomaa? 

18. Miten automaatiota tai muita business lineja voidaan paremmin hyödyntää 

servicen tarjooman kanssa? 

 

Myynnin kehittäminen 

19. Miten asiakkaalle voitaisiin tuottaa enemmän arvoa? 

20. Haluaisitko muuttaa myyntiprosessia jollain tavalla? Miten? 

21. Miten asiakas saadaan valitsemaan toimittajaksi juuri tämä yritys? 

22. Millaisia tietojärjestelmiä käytät työssäsi? 

23. Onko jotain osa-aluetta, johon tarvitsisit lisää työkaluja, esim. tietoa ei ole 

helposti saatavana? 

24. Modulaarinen tuotteistaminen: mikä on mielipiteesi projektista ja mitkä ovat 

mielestäsi sen suurimmat haasteet? 

25. Millaisia vaikutuksia tällaisella toimintatavalla on työhösi? Mikä olisi 

paremmin ja mikä huonommin? 

26. Miten toimintatapa saataisiin toimimaan organisaatiossa? Mitä pitäisi 

tapahtua, että muuttaisit toimintatapaasi? 

27. Millaisena näet yrityksen tulevaisuudessa? 

 

 

 

 

 

 

 


