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Focus areas in different industries have shifted towards services aiming in customer 
value creation. In order to succeed in service business, a firm needs to have the ability 
to develop new, more customer-oriented services. As part of this, companies should be 
able to both explore and exploit the understanding of their customer and customers’ 
business.  

Service design has attracted attention in many fields, as it is seen to provide support for 
customer-oriented service and product development. This research aims to gain under-
standing of service design in concretizing customer understanding in small and medium 
size IT-sector firms and manufacturing firms operating in Finland. The research aims 
to recognize the advantages and fragilities the service design regarding the concretiza-
tion of customer understanding.  

The research has been conducted as qualitative multiple case study method including 
nine semi-structured interviews, in where interviewees come from seven different com-
panies from IT-sector, manufacturing firms and from a reference industry. Based on the 
research, service design provides support in concretizing customer understanding by its 
methods for systematic customer insight gathering. In addition, it visualizes customer 
understanding and helps documenting it and also enhances interaction with the cus-
tomer. On the other hand, it has its areas for development, such as integrating business 
knowledge as a part of service development, taking into account the comprehensive 
and strategic level customer understanding in B2B market and measurability of the 
benefits the service design provides.  
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1 JOHDANTO 
 

Liiketoiminnan painopiste siirtyy teollisuudessa asiakaslähtöisiin palveluihin, jolloin myös 

kasvava osuus teollisuuden arvon tuotosta tulee asiakaslähtöisistä palveluista ja ratkaisuista. 

Tässä työssä keskitytään uusien palveluiden kehitykseen erityisesti pk-sektorin ohjelmisto-

alan toimijoiden keskuudessa ja valmistavan teollisuuden yrityksissä. Painopisteen muuttu-

essa asiakaslähtöisiin palveluihin asiakasymmärryksen rooli ja merkitys palvelukehityksessä 

kasvaa.  Ohjelmisto- ja valmistavan teollisuuden yritykset investoivat asiakasymmärrykseen 

esimerkiksi hyödyntämällä palvelumuotoilua aikaisempaa enemmän. Yrityksillä on tarve 

ymmärtää, miten asiakasymmärrys tukee asiakaslähtöisten ja arvopohjaisten palvelujen ke-

hittämistä ja millä tavalla asiakasymmärrys on huomioitu palvelumuotoilussa. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa  

 

Suomessa talous läpikäy rakennemuutosta, jossa yritysten liiketoiminnassa palvelut ovat en-

tistä suuremmassa roolissa. Palvelut muodostavat nykyisellään noin 70 % Suomen kansanta-

louden bruttoarvon lisäyksestä (Tilastokeskus 2017b). Kansainvälisesti Suomi on profiloitu-

nut korkean teknologian maana ja tämä on edesauttanut IT-alan ja valmistavan teollisuuden 

yritysten kasvua. Tyypillisesti näillä aloilla liiketoiminta rakentuu laitteiden, teknologioiden 

ja tuotteiden ympärille.  Siirtymä tuotelähtöisestä toimintatavasta palvelukeskeiseen ja asia-

kaslähtöiseen toimintaan edellyttää tukea erityisesti asiakasymmärryksen kehittämiseen ja 

sen hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. 

 

Palveluiden merkityksen kasvaessa myös erilaiset digitaalisia alustoja hyödyntävät liiketoi-

minnat kasvavat. Pelkkä kyky hyödyntää näihin liittyviä teknologia ei kuitenkaan riitä me-

nestymiseen, sillä alustoihin liittyy myös arvonluonnin muutokset: teknologiat, tieto ja pal-

velut muodostavat arvoa yhdistettyinä muihin resursseihin. Digitaaliset alustat kytkevät toi-

mijoita yhteen mahdollistaen uudenlaisen arvonluonnin. Toisaalta se myös edellyttää muu-

toksia yrityksiltä sekä yrityksen sisällä että niiden muodostamissa arvoketjuissa ja ekosys-
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teemeissä. Nykypäivänä uudet teknologiat, kuten robotiikka, lohkoketjut, tekoäly ja virtuaa-

litodellisuus, mahdollistavat uudenlaista liiketoimintaa, mutta pelkän teknologian lisäksi vaa-

ditaan myös muunlaista osaamista, esimerkiksi ekosysteemeistä ja liiketoimintamalleista. Di-

gitalisaation parhaiksi käytänteiksi on tunnistettu muun muassa käyttäjien kuunteleminen 

sekä asiakaslähtöinen johtaminen. Palvelumuotoilu mainitaan keinoksi kilpailuedun ja stra-

tegisen arvon kehittämiselle osana digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntä-

mistä. (Viitanen & al, 2017; Andersson & al, 2017; Collin & Saarelainen, 2016) Seuraavissa 

alaluvuissa taustoitetaan lisää ohjelmistoalaan ja valmistavaan teollisuuteen liittyviä palve-

lumaiseen liiketoimintaan siirtymisen ilmiöitä, jonka ympärille diplomityö rajautuu.  

  

1.1.1 Strateginen arvosiirtymä – Liiketoiminnan painopisteen siirtyminen kattamaan 

laitteiden ja teknologioiden lisäksi asiakaslähtöiset palvelut  

 

Tässä työssä strateginen arvosiirtymä kuvaa liiketoiminnan painopisteen siirtymistä tuote- ja 

teknologiakeskeisyydestä kohti arvopohjaisempaa ja asiakaslähtöisempää toimintatapaa ja 

palveluliiketoimintaa. Palveluiden osuus esimerkkisi teollisuuden kokonaistuotannosta on 

kasvanut kuluneina vuosikymmeninä, jolloin myös teknologia- tai laiteperusteista innovaa-

tiotoimintaa on laajennettu palveluita ja asiakasratkaisuja korostavaan toimintamalliin (Kor-

honen, 2016). 

 

Liiketoimintaympäristön muutokset, kuten teollisuuden tuotantorakenteen murros (Tarjanne 

et al, 2016), edellyttää yrityksiltä kykyä muuttaa toimintatapojaan ja tarjoamaansa. Valmis-

tava teollisuus siirtyy entistä enemmän tarjoamaan asiakaslähtöisiä palveluita ja ratkaisuja 

siirtyäkseen arvoketjussa lähemmäksi asiakasta (Wise & Baumgartner, 1999) ja lisätäkseen 

tarjoamansa asiakasarvoa (Matthyssens & Vandenbempt, 2010). Liiketoiminnan painopiste 

siirtyy palveluiden suuntaan, jolloin palveluiden määrä ja merkitys kasvavat. Tästä johtuen 

myös palveluinnovaatioiden ja palvelukehityksen rooli kasvaa (Gremyr et al., 2010). Usein 

teknologia- ja tuotelähtöisissä yrityksissä liiketoiminnan kehityksessä on hyödynnetty tuote-

kehityksen menetelmiä, jolloin yritykset tarvitsevat tukea asiakaslähtöisten palveluiden ke-

hittämiseen.  
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1.1.2 Asiakasymmärrys merkittävässä roolissa palvelukehityksessä 

 

Palveluja kehittävän yrityksen menestyksen avaimena nähdään kyky ymmärtää asiakkaan 

tarpeita sekä asiakasarvon muodostumista. Siirtymä palveluliiketoimintaan edellyttää kykyjä 

ja prosesseja luoda arvoa yhdessä asiakkaan kanssa (Arantola & Simonen, 2009; Korhonen 

et al., 2011; Tynan et al., 2014; Neely 2014, s. 107). Palveluihin painottuvassa tutkimuksessa, 

kuten palveluiden markkinoinnin tutkimuksessa ja palvelunjohtamisen tutkimuksessa, on 

keskitytty asiakasarvon ja asiakassuhteiden tutkimukseen (Lightfoot et al., 2013). Syvällinen 

asiakasymmärrys edellyttää suhdejohtamisen ja arvonmuodostumisen lisäksi ymmärrystä 

asiakasodotuksista ja asiakkaan roolista osana palvelun toteutusta (Hakanen et al, 2017, s 29; 

Andreassen et al., 2016).  

 

Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta ja arvonluonti asiakkaan kanssa edellyttää kyvyk-

kyyksiä ymmärtää palvelun tuottamaa käyttöarvoa asiakkaalle (Bjurklo et al., 2009). Asia-

kasarvon tunnistamisessa ja asiakkaan kanssa arvonluomisessa olennaista on ymmärtää, mi-

ten asiakas toimii.  Business to Business (B2B) –liiketoiminnassa, tämä voi olla haastavaa, 

sillä asiakasymmärryksen tulisi kattaa myös asiakkaan sisäiset prosessit (Trkman et al., 

2015).  

 

1.1.3 Tarve asiakaslähtöiselle palvelunkehitykselle  

 

Kuluneina vuosina myös teollisuudessa palvelujen, kuten koneiden ja laitteiden korjaus-, 

huolto- ja asennuspalvelujen liikevaihto on ollut kasvussa (Palvelualojen työnantajat 2015). 

Vaikka liiketoiminnan painopiste on siirtynyt palveluihin, on palvelukehityksen tutkimus 

verrattain vähäistä: esimerkiksi innovaatiotoimintaan keskittyneestä tutkimuksesta suurin 

osa on keskittynyt fyysisiin laitetuotteisiin palvelujen sijaan (Page & Schirr, 2008). Palvelu-

sektorin kasvun myötä on tunnistettu tarve systemaattisille malleille tukemaan palvelukehi-

tystä (Kaner & Karni, 2007). Useissa insinöörilähtöisissä organisaatioissa innovaatiotoiminta 

lähtee edelleen liikkeelle teknologialähtöisesti perinteisissä ”push” muotoisissa lineaarisissa 
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vesiputousmallisissa kehitysprosesseissa, jossa ratkaisut testataan markkinoilla vasta ratkai-

sun ollessa täysin valmis. Tällöin puhutaan ”technology push” – lähestymistavasta (Beckman 

& Barry, 2007).  

 

Palvelukehityksessä on hyödynnetty perinteisesti tuotekehityksestä omaksuttuja ja johdettuja 

metodeja ja menetelmiä, joita voidaan luonnehtia lineaarisiksi. Tuotekehitykseen verratta-

essa palvelun aineettomuus edellyttää runsasta tiedonvaihtoa asiakkaan ja palveluntuottajan 

välillä (Lievens & Moenaert, 2000). Asiakkaan osallistaminen mukaan osaksi tarjoaman 

luontia ja kehitystä on saanut jalansijaa nykytutkimuksessa. Palvelumuotoilu nostetaan ny-

kytutkimuksessa kriittiseksi osaamisalueeksi palveluinnovaatioiden mahdollistajana, mutta 

aiheesta on kirjoitettu vielä melko vähän tutkimuksellisesti. (Andersson & Mattsson 2015; 

Andreassen et al. 2016, Collin & Saarelainen, 2016; Tuulaniemi 2011, s. 12; Mustak et al., 

2013)  

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimusongelmana keskitytään selvittämään palvelumuotoilun ja asiakasymmärryksen lin-

kittymistä uusien palvelujen kehityksessä Suomessa toimivissa pk-sektorin ohjelmistoalan 

yrityksissä sekä valmistavan teollisuuden yrityksissä. Diplomityön päätutkimuskysy-

mykseksi on asetettu:  

 

Miten pk-sektorin ohjelmistoalan yritykset sekä valmistavan teollisuuden yritykset käyttävät 

(tai voisivat käyttää) palvelumuotoilua asiakasymmärryksen konkretisoinnissa tieto- ja osaa-

misintensiivisten palveluiden ja ratkaisujen kehityksessä?  

 

Päätutkimuskysymykselle on asetettu seuraavat alatutkimuskysymykset: 

• Miten strateginen arvosiirtymä palveluliiketoimintaan vaikuttaa uusien palveluiden 

kehitykseen pk-sektorin ohjelmistoalan yrityksissä ja valmistavan teollisuuden yrityk-

sissä? 
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• Miten palvelumuotoilu koetaan yrityksissä? 

• Miten asiakasymmärrys huomioidaan palvelumuotoilun keinoja hyödyntävässä pal-

velukehityksessä? Miten sitä tulisi kehittää? 

• Miten palvelumuotoilu tukee ja konkretisoi asiakasymmärrystä? 

 

1.3 Tutkimuksen tavoite  

 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä palvelumuotoilusta ja sen soveltamisesta ja 

hyödynnettävyydestä 1) pk-sektorin ohjelmistoalalla ja valmistavan teollisuuden yrityksissä 

uusien asiakaslähtöisten palveluiden palvelujen ja ratkaisujen kehittämisessä sekä 2) asiakas-

ymmärryksen konkretisoinnin ja hyödyntämisen tukena.  

 

Alatutkimuskysymyksien kautta pyritään 1) tunnistamaan palveluliiketoimintaan siirtymisen 

edellytyksiä pk-sektorin ohjelmistoalan yrityksissä sekä valmistavan teollisuuden yrityk-

sissä, 2) kartoittamaan palvelumuotoilun tunnettavuutta ja käsitteen ymmärtämistä haastatel-

tujen keskuudessa, 3) kuvaamaan miten asiakasymmärryksen eri osa-alueet huomioidaan 

palvelumuotoilussa ja tunnistamaan minkälaisia kehityskohteita palvelumuotoilussa on asia-

kasymmärryksen suhteen sekä 4) tunnistamaan palvelumuotoilun avulla saatavia keinoja 

asiakasymmärryksen konkretisoimiseksi.  

 

Tutkimuksessa kuvataan palveluliiketoimintaan siirtymisen edellytyksiä pk-sektorin ohjel-

mistoalan yrityksissä sekä valmistavan teollisuuden yrityksissä. Tutkimuksen hyötyinä tun-

nistetaan palvelumuotoilun mahdollisuudet ja kehityskohteet asiakasymmärryksen konkreti-

sointiin sekä hyödyntämiseen. Työn tuloksena tunnistetaan myös asiakasymmärryksen ja 

palvelumuotoilun integroitiin liittyviä kehitysehdotuksia. Työn avulla voidaan tunnistaa 

myös mahdollisia jatkotutkimuskohteita palvelumuotoilun ja asiakasymmärryksen osalta eri-

tyisesti B2B -liiketoiminnassa. 
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1.4 Rajaukset ja liitynnät 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä on Suomessa toimivat ohjelmistoalan pk-yritykset, valmistavan 

teollisuuden yritykset sekä valitut palvelumuotoilijat. Tutkimuksessa keskitytään teollisiin 

palveluihin (B2B) kuluttajapalveluiden sijaan. Palvelukehityksessä ja palvelumuotoilussa 

keskitytään erityisesti uusien palveluiden kehitykseen. 

 

Työ on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Tekesin rahoittaman PLUS – rinnakkaishankkeen ja 

DigiProSiS (Digital Product Process Capabilities into Scalable Industrial Services) -tutki-

musprojektin kanssa. PLUS -rinnakkaishankkeessa tavoitteena on tukea pk-sektorin ohjel-

mistoyrityksiä niiden asiakaslähtöisten mutta skaalautuvien palvelutuotteiden kehittämi-

sessä. Rinnakkaishankkeen osana on toteutettu Tekesin rahoittama julkisen tutkimuksen 

hanke, joka keskittyy asiakaslähtöisten ja asiakasarvopohjaisten palvelutuotteiden märityk-

seen ohjelmistoalan pk-yritysten keskuudessa. Yhteistyö kattaa PLUS-rinnakkaishankkeen 

suorien kontaktien lisäksi myös muita toimijoita yritysten omista verkostostoista. 

 

Diplomityön aihepiiri kumpuaa omista kiinnostuksen kohteistani, joihin lukeutuu liiketoi-

minnan kehittämisen lisäksi visuaalisuus ja kuvataiteet. Palvelumuotoilussa nämä kaksi ai-

healuetta yhdistyy. Työssä tutkitaan palvelumuotoilua ulkopuolisen tutkijan perspektiivistä 

tarkastellen aihetta mahdollisimman objektiivisesti. Tätä tukee myös se, että kirjoitusvai-

heessa diplomityön tekijällä ei ole kenttäkokemusta palvelumuotoilusta. 

 

1.5 Metodologia  

 

Tutkimus toteutetaan laadullisena monitapaustutkimuksena (qualitative multiple case stu-

dies). Laadullisen tutkimuksen metodeita on tyypillisesti käytetty uusien teorioiden kehittä-

miseen, kun puolestaan määrällisen tutkimuksen metodeja suositaan teorian testauksessa 

(Dasquptam, 2015). Laadulliset menetelmät toimivat hyvin esitutkimuksen apuvälineinä ja 

sopeutuvat etenkin monimutkaisten ilmiöiden tutkimiseen ja kuvaamiseen (Alasuutari 1999, 

s. 254; Baxter & Jack, 2008). Jo varhain diplomityön suunnitteluvaiheessa arvioitiin, että 
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laadulliset menetelmät tukevat aihepiirin tutkimista, sillä asiakasymmärrystä palvelumuotoi-

lun kontekstissa on tutkittu verrattain vähän. Aihepiirin tarkentuessa pystyttiin asettamaan 

laadullisille tutkimusmenetelmille soveltuvat tutkimuskysymykset ja määrittämään tutki-

muksen tavoitteet.  

 

Tapaustutkimuksessa poraudutaan yksittäiseen tapahtumaan tai kokonaisuuteen (Yin 1994, 

s. 5-7) kun taas monitapaustutkimuksessa voidaan verrata ja tutkia useiden tapausten eroa-

vaisuuksia ja yhtäläisyyksiä (Campbell & Ahrens, 1998). Menetelmän käytössä tulisi huo-

mioida tutkittavien tapausten määrä, tutkittavan tapauksen yksityiskohtaisuuden taso, tapaus-

ten koko sekä tutkittavien tapausten konteksti (Gomm et al., 2000, s. 5). Tapaus määritellään 

kiinnostuksen kohteena olevaksi rajatuksi systeemiksi (Yin 2004, s. 23). Tapaustutkimusta 

suositellaan hyödynnettäväksi pyrittäessä vastaamaan kysymyksiin, miten tai miksi (Yin, 

2003). Tapaustutkimuksen kohdalla erityisesti edustavuuteen ja tulosten yleistettävyyteen 

voi liittyä haasteita ja usein tapaustutkimuksella tavoitellaan ymmärryksen lisäämistä tutkit-

tavan ilmiön suhteen yleistettävän tiedonkeruun sijaan (Saarinen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Tutkimussuunnitelman laadinnan myötä ja PLUS -rinnakkaishankkeen kontaktien 

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta tarkentui, että tutkimus on mielekästä asemoida mo-

nitapaustutkimukseksi, sillä tutkimuksella tavoitellaan kokonaisvaltaisen ymmärryksen li-

säämistä aihepiiristä ja tämän saavuttamiseksi päädyttiin haastattelemaan useita yrityksiä 

sekä haastateltavia eri profiileista. Monitapaustutkimus mahdollistaa myös kahden toimialan 

ja eri taustaisten haastateltujen tulosten vertailemisen.  

 

Sähköinen tai painettu dokumentaatio sekä haastatteludata soveltuvat tapaustutkimuksen ai-

neistoksi (Yin 2004, s. 155 & 179). Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä hyö-

dynnettiin haastatteludataa, jota hankittiin puolirakenteellisilla haastatelluilla. Ennen haastat-

teluja tutustuttiin haastateltujen yritysten verkkosivuihin ja PLUS-rinnakkaishankkeen osalta 

myös käytiin keskustelua diplomityönaihepiiriin liittyen. Aineiston hankinnan suhteen hyö-

dynnettiin olemassa olevia kontakteja (PLUS-rinnakkaishanke).  Aineiston keruun aikana 

olemassa olevaa aineistoa myös analysoitiin. Diplomityön lisäksi laadittiin PowePoint -muo-

toinen tuloskooste yrityksille ja tätä myös esiteltiin yrityksille marraskuussa 2017.  Kuvaan 

1 on koottu tutkimuksen määrittelyn ja toteutuksen eteneminen.  
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Kuva 1 Tutkimuksen määrittelyn ja toteutuksen eteneminen 

  

Haastattelututkimuksen otanta muodostuu kolmesta ohjelmistoyrityksestä (5 haastateltua), 2 

valmistavan teollisuuden yrityksestä (2 haastateltua) sekä referenssitoimialan haastatteluista 

(2 haastattelua). Tästä johtuen tutkimustuloksia ei voida yleistää suoraan laajemmassa mitta-

kaavassa mutta ne voivat tarjota ennakkotietoa ja näkemystä esisuunnittelun ja jatkotutki-

muksen tueksi. 

 

1.6 Työn rakenne  

 

Diplomityö koostuu neljästä luvusta. Työn rakenne on kuvattu taulukon 1 syöte -tuotos kaa-

vion avulla. Luvun 1 johdanto-osiossa käsitellään työn taustatiedot, tutkimuskysymykset, ta-

voitteet, rajaukset sekä liitynnät. Kirjallisuustutkimus koostuu kolmesta kokonaisuudesta, 

jotka ovat 1) Strateginen arvosiirtymä – kohti asiakaslähtöistä ja palvelumaista liiketoimin-

Johtopäätökset

Tulosten kokoaminen 
Tuloskoosteen (PowerPoint) 

laatiminen haastatelluille Tulosten esittely yrityksille Tulosten kokoaminen 
diplomityöhön

Aineiston keruu ja analysointi

Puolirakenteelliset haastattelut Nauhoitteet ja kirjalliset muistiinpanot

Tutkimuksen syventäminen, aiheen validointi ja tutkimusmenetelmien määritteleminen
Laadullinen tapaustutkimus Aineiston keruumenetelmänä haastattelutukimus 

Aihepiiriin tutustuminen ja (alustava) aiheen määritteleminen
Tutkimuskymysten asettaminen Tutkimuksen tavoitteiden määritteleminen
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taa, 2) Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan menestystekijänä ja 3) Palvelumuotoilu asia-

kaslähtöisessä palvelukehityksessä. Luvussa 3 esitellään empiirisen osuuden toteutus sekä 

haastattelututkimuksen tulokset. Luku 4 kattaa kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutki-

muksen pohjalta nousseet havainnot, johtopäätökset sekä kehitysehdotukset. Tässä osiossa 

vastataan myös johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

 
Taulukko 1 Diplomityön rakenne syöte & tuotos -kaaviona 

Syöte Luku Tuotos 

Tutkimuksen taustoitus Luku 1 

Johdanto 

Tutkimusongelma ja    

tavoitteet 

Nykyinen aihepiirin kirjallisuus 

ja olemassa oleva tutkimus 

Luku 2 

Kirjallisuuskatsaus 

Teoreettinen taustoitus 

aiheelle 

Pohja empiirisen osuu-

den laatimiselle 

 

Haastattelututkimuksen laatiminen ja 

siitä saatu data 

Luku 3 

Empiirisen  

tutkimuksen toteutus 

ja tulokset 

Tutkimuksen toteutuk-

sen ja tulosten esittely 

Kirjallisuustutkimuksen sekä 

haastattelututkimuksen löydökset 

Luku 4 

Havainnot  

ja johtopäätökset 

Tutkimuskysymyksiin 

vastaaminen ja           

havaintojen esittely 
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2 KIRJALLISUUSTUTKIMUS  
 

Luvussa 2 esitellään keskeiset löydökset diplomityön kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Diplo-

mityön teoreettinen osuus keskittyy kolmeen aihealueeseen, jotka ovat 1) strateginen arvo-

siirtymä, 2) asiakasymmärrys ja 3) palvelumuotoilu. Kirjallisuuskatsauksen ensimmäisen 

osion tarkoituksena on kuvata liiketoiminnan siirtymää kohti palvelumaisempaa liiketoimin-

taa. Tässä osiossa esitellään muun muassa miten palvelu määritellään, mitä ovat tieto- ja 

osaamispohjaiset palvelut sekä digitaalisuutta hyödyntävät palvelut ja mitä vaikutuksia siir-

tymällä kohti palvelullistumista ja palvelukeskeistä toimintatapaa on ollut yritysten liiketoi-

mintaan. Kirjallisuuskatsauksen toisessa osiossa määritellään asiakasymmärryksen käsitettä 

sekä sen muodostuminen eri elementtien kautta. Kirjallisuuskatsauksen kolmas osio pohjus-

taa palvelukehityksen taustoja ja siihen liittyviä haasteita sekä esittelee palvelumuotoilun 

taustaa, toimintatapoja ja menetelmiä.  

 

Kirjallisuus tutkimus on laadittu tutustumalla aihepiirin tieteelliseen tutkimukseen, valittui-

hin aihepiirin kirjallisuuden teoksiin sekä muihin aihepiirin ajankohtaiseen julkaisutoimin-

taan. Tieteellisiä artikkeleita on haettu Emerald, Ebsco ja Scopus – tietokannoista muun mu-

assa hyödyntäen kirjallisuustutkimuksessa käytettyjä hakusanoja (taulukossa 2). Kirjallisuu-

den läpikäynti alkoi yleistason ymmärryksen keräämisestä aihepiireistä läpikäymällä kiin-

nostavimpia ja relevanteimpia artikkeleja sekä porautumalla näiden lähdemateriaaliin. Li-

säksi artikkelien tueksi haettiin yleistason ymmärrystä kirjallisista yleisteoksista palvelumuo-

toilusta sekä palvelukirjallisuudesta. Kirjallisuuskatsaus on toteutettu aikavälillä huhti- mar-

raskuu 2017.  

 

Taulukko 2 Kirjallisuuskatsauksen hakusanat 

Strateginen arvosiirtymä Asiakasymmärrys Palvelumuotoilu 
• Servitization 
• Service transition 
• Customer orientation 
• Service transiotion 
• Service dominant logic 
• Service business models 

• Customer understanding 
• Value creation 
• Customer experience 
• Customer needs / require-

ments 

• Service development 
• Service design 
• Design thinking 
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2.1 Strateginen arvosiirtymä – kohti asiakaslähtöistä ja palvelukeskeistä liiketoimin-

taa 

  

Valmistavassa teollisuudessa on jo muutaman vuosikymmenen ajan havaittu siirtymää, jossa 

laitemyynnin lisäksi pyritään tarjoamaan palveluita asiakkaalle liiketoiminnan turvaamiseksi 

(Ng et al., 2012). Wise & Baumgartner (1999) kuvaavat valmistavan teollisuuden siirtymistä 

kohti palveluja ja arvoketjussa lähemmäs asiakasta.  Vaikka siirtymää on kuvattu erityisesti 

valmistavan teollisuuden esimerkkien kautta, on tunnistettu myös vastaavanlaista siirtymää 

tuotelähtöisestä liiketoiminnasta IT-palvelun tuottajaksi (Bjurklo et al. 2009). 

 

Lightfoot et al. (2013) mainitsevat, että tätä siirtymää on tutkittu useissa akateemisissa yh-

teyksissä, muun muassa palveluliiketoiminnan kasvamiseen, ratkaisupalveluihin (solutions 

provisions), myynnin jälkeiseen markkinointiin (after sale marketing), palvelujen kannatta-

vuuteen ja uusiin liiketoimintamalleihin keskittyvissä tutkimuksissa (Lightfoot et al., 2013) 

ja sen juuret juontavat jopa 1960-luvulle. Palvelullistuminen (servitization) voidaan nähdä 

tämän kehityssuunnan yhtenä seurauksena (Korhonen, 2016). Vandermerwe & Rada (1988) 

mainitsevat palvelullistumisen ilmiöksi, jossa palvelujen kautta pyritään tuottamaan lisäar-

voa yrityksen tarjoamaan. Jo useita vuosikymmeniä on puhuttu markkinavetoista (market 

pull) ja teknologiatyöntöisestä liiketoimintatavasta (tehcnology push). Teknologiatyöntöistä 

toimintatapaa kuvataan resurssi-intensiivisenä, jossa tyypillisesti uudet tuotteet tai palvelut 

kehittyvät niin, että ensiksi tuote kehitetään ja sitten testataan sen soveltuvuutta markkinoilla. 

Markkinavetoisessa toimintatavassa puolestaan pyritään tuottamaan tuotteita tai palveluita 

vastaamaan markkinoiden tarpeisiin määrätyillä markkinasegmenteillä. Monesti markkina-

vetoista toimintatapaa on kritisoitu sen johtavan ennen kaikkea inkrementaaleihin innovaati-

oihin. (Lubik et al., 2011)  

 

Uudet teknologiat ja asiakastarpeet sekä kysynnän kehittyminen aiheuttavat paineita yrityk-

sille muuttaa toimintatapojaan (Korhonen, 2016). Palvelullistuminen vaikuttaa koko yrityk-

sen toimintaan, kuten tuotteiden suunnitteluun, palveluoperaatioihin ja logistiikkaan: tyypil-

lisesti palvelullistumisprosessissa myös organisaation strategia, arvoketjut, teknologiat 

muuttuvat edellyttäen myös uudenlaista osaamista henkilöstöltä (Sorin, 2014). Gebauer ja 
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Friedli (2005) mainitsevat, että siirtymään kuuluu työntekijöiden tehtävien murros tuotteiden 

myymisestä palvelujen tarjoamiseen. Siirtymä palveluntarjoajaksi tuote- tai teknologialäh-

töisestä liiketoiminnasta vaatii uusien kyvykkyyksien lisäksi usein liiketoimintamallin muun-

tamista toimintopohjaisesta suhdepohjaisemmaksi (Oliva & Kallenberg, 2003). 

 

Syiksi strategiselle siirtymälle palvelukeskeisyyteen on esitetty muun muassa taloudelliset 

tekijät, kuten korkeamman katteen tavoitteleminen sekä vakaampi liikevaihto, palvelujen 

vaikeampi kopioitavuus ja kolmantena asiakkaiden vaatimukset ja odotukset (Gebauer & 

Friedli, 2005; Oliva & Kallenberg, 2003). Palvelujen merkityksen kasvaessa suhteessa tuo-

teliiketoimintaan tyypillisesti yrityksen liikevaihto ja voitto kasvavat sekä asiakastyytyväi-

syys paranee (Gebauer & Friedli, 2005). Neelyn (2007) mukaan palvelullistuminen ja palve-

luliiketoimintaan siirtyminen on suurimpana yksittäisenä tekijänä mahdollistanut valmista-

van teollisuuden liikevaihdon kasvua. Palvelullistumisessa etenkin se, miten arvo tuotetaan 

ja tarjotaan asiakkaalle, on muuttumassa (Korhonen, 2016).  

 

Jotta voidaan ymmärtää paremmin strategista arvosiirtymää palveluliiketoimintaan, tulee 

ymmärtää tarkemmin palveluliiketoiminnan termistöä ja malleja. Seuraavissa alaluvuissa ku-

vataan palveluja ja ratkaisuja käsitteinä, tarkemmin erityisesti digitaalisia ja tieto- ja osaa-

misintensiivisiä palveluja. Lisäksi esitellään palvelumalleja ohjelmistoalan yrityksissä sekä 

valmistavan teollisuuden yrityksissä ja kuvataan yleisesti palvelukeskeisen toimintatapavan 

periaatteita. Viimeisessä luvuissa esitellään arvoketjuja ja -verkostoja sekä ekosysteemejä, 

joiden merkitys korostuu erityisesti palveluliiketoiminnassa.  

 

2.1.1 Palvelut ja ratkaisut 

 

Tuotelähtöisestä liiketoiminnasta palveluntarjoajaksi siirtyminen voi olla haastavaa ja jo pel-

kästään palvelun määrittäminen voi olla haaste etenkin teollisilla toimijoilla (Bjurklo et al., 

2009). Palvelun määrittelemiseen ei ole käytössä yksiselitteistä kuvausta, vaan määritelmiä 
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on useita, joissa korostuvat lähtökohdista riippuen hieman eri näkökulmat. Perinteisesti pal-

velujen määrittelyssä on lähdetty liikkeelle hakemalla palvelun ja tuotteen eroavaisuuksia, 

jolloin palvelut nähdään prosesseina tai operaatioina (Korhonen, 2016).  

 

Palvelujen tutkimuksessa palvelut on perinteisesti kuvattu laitetuotteista erottavien ominai-

suuksien avulla, puhutaan myös IHIP -ominaisuuksista. Niiden perusteella palvelut kuvataan 

aineettomiksi (intangibility) ja heterogeenisiksi (heterogeneity), erottamattomiksi (insepara-

bility) eli palvelun prosessia ja lopputuotetta voi olla vaikeaa erottaa, ja niitä ei myöskään 

voida varastoida ja ne ovat ajassa häviäviä (perishability) (Lovelock & Gummesson, 2004). 

Lisäksi asiakas ei varsinaisesti omista palvelua (kuten tuotetta), eikä palvelua voida erottaa 

irralliseksi palvelun tuottajasta (Cowell, 1988). Tämän määritelmän mukaisesti tyypillisesti 

palvelun piirteiksi lukeutuu lisäksi seuraavaa: 

- Aineettomat elementit ovat suuremmassa roolissa arvon luontia 

- Palvelujen visualisointi ja ymmärtäminen on usein haastavampaa 

- Asiakkaat ovat mukana palvelun tuottamisessa 

- Ihmiset ovat olennainen osa palvelukokemusta 

- Operatiiviset panokset ja tuotokset vaihtelevat suuremmin suhteessa tuotteisiin 

- Aikatekijän merkitys on olennainen palveluissa 

- Jakelu tapahtuu usein aineettomien kanavoiden kautta (Lovelock & Wirtz 2007, s. 

17). 

Perinteisen määritelmän lisäksi tarvitaan myös näkökulmaa, joka korostaa palvelemista eli 

asiakkaan hyväksi toimimista, jolloin palvelulla viitataan asiakkaan arvonluonnin tukemi-

seen sekä tarpeiden tyydyttämiseen. Tämä voidaan toteuttaa hyödyntäen fyysisiä hyödyk-

keitä, operaatioita tai muita resursseja (Korhonen, 2016). Tekes (2010) määrittelee, että pal-

velu on toimintaa tai toimintojen yhdistelmä, jonka palveluntarjoaja toteuttaa vuorovaikutuk-

sessa asiakkaan kanssa tavoitteena vastata asiakkaan tarpeeseen. Palvelut voidaan liittää mo-

neen eri liiketoimintafunktioon, kuten 

- Hallinto, esimerkiksi liikkeenjohdonkonsultointi 

- Henkilöstönhallinta, esimerkiksi koulutus- ja rekrytointipalvelut 

- Rahoitus, esimerkiksi vakuutus- ja rahoituspalvelut 

- Tuotanto, esimerkiksi suunnittelu-, insinööripalvelut ja tekniset palvelut 



 23 

- Tietojärjestelmät, esimerkiksi telekommunikaatio ja tietojärjestelmäpalvelut 

- Myynti- ja markkinointi, esimerkiksi mainonta ja jälkimyyntipalvelut 

- Kuljetus ja logistiikka, esimerkiksi kuriiri- ja kuljetuspalvelut 

- Kiinteistönhuolto, esimerkiksi siivous-, turvallisuus, kiinteistönhuoltopalvelut ja jät-

teenkäsittely (Miozzo & Grimshaw 2006, s. 7).  

 

Palvelutarjoamalla tarkoitetaan palvelutarjoajan tai palveluntarjoajien muodostaman ryh-

män kaikkia palvelutuotteita sekä palveluita (Tekes 2010). Palvelujen lisäksi etenkin teolli-

silla (B2B) markkinoilla puhutaan myös ratkaisuista. Brady et al. (2005) määrittelevät rat-

kaisun teollisilla markkinoilla tarjoamaksi, joka integroi sekä tuotteita että palveluja luoden 

asiakkaalle uniikkia arvoa. Ratkaisu on tarjoama, joka sisältää projektikomponentteja sekä 

jälkimyyntikomponentteja lisänä perinteisen tuotteen tai palvelun konseptiin (Kujala, et al., 

2010). Sawhney (2006) puolestaan määrittelee, että ratkaisuliiketoiminnassa tuote nähdään 

alustana palvelukeskeisille ratkaisuille. Baines et al. (2007) esittävät tuotteiden ja palvelujen 

yhdistelmistä muodostuvat tuote-palvelusysteemitn (product service systems), jotka tähtää-

vät tuottamaan käyttöarvoa asiakkaalle. Ratkaisuilla tavoitellaan asiakkaan ongelman tunnis-

tamista ja siihen vastaamista tuotteen ja palvelun yhdistelmällä. Tyypillisesti projektiorgani-

saatioissa tarjotaan pääasiallisten tuotteiden (deliverables) lisäksi palveluita joko ennen pro-

jektia, sen aikana tai sen jälkeen (Hellström, 2014). 

 

2.1.2 Tieto- ja osaamisintensiiviset sekä digitaalisuutta hyödyntävät palvelut 

 

Osaamisintensiivisillä liike-elämän palveluilla (Knowledge Intensive Business Service, 

KIBS) tarkoitetaan yrityksiä, jotka synnyttävät ja välittävät uusia ajatuksia ja osaamista or-

ganisaatioista toiseen. Tyypillisesti KIBS-yritykset tukevat asiakasorganisaatioitten toimin-

taa tarjoamalla asiantuntiratkaisuja esimerkiksi saattamalla innovaatioiden lähteitä ja käyttä-

jiä kontaktiin toisten kanssa, siirtämällä kokemusten vaihdon kautta opittuja asioita toiseen 

yhteyteen, identifioimalla ja levittämällä parhaita käytäntöjä, diagnosoimalla ja selventä-

mällä ongelman asettelua, auttamalla määrittelemään täsmällisesti kehittämistarpeet sekä toi-

mimalla muutosagentteina, tuomalla organisaation kehittämiseen mukaan puolueettoman, ul-
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kopuolisen näkökulman. KIBS-käsitteen alle voidaan lukea monenlaisia asiantuntijapalve-

luja, kuten teknologiaperusteiset KIBS-toimialat (T-KIBS), joihin lukeutuu muun muassa 

tietotekniikkapalvelut sekä tekniset palvelut (esimerkiksi insinöörityö tai sovelluskehitys). 

Tyypillisesti tietointensiivisiä palveluita tarjoavassa yrityksessä työskentelee tutkijoita, insi-

nöörejä ja asiantuntijoita. (Tilastokeskus 2004; Valtakoski & Järvi 2016; Sundbo & Toivonen 

2011, s. 106) 

 

Digitalisaatio vaikuttaa teollisuuden palveluihin. Teknologian kehittyminen on mahdollista-

nut uudenlaisia teollisia palveluita, kuten etähallinnan ja ennakoiva diagnostiikan (Kohta-

mäki & Helo, 2015). Teollisuuden digitalisaation yleistymisen myötä palvelut voivat sisältää 

älyä, jossa esimerkiksi asiakas yhdistetään muihin toimijoihin, analyyseihin tai tietomassoi-

hin. Esimerkiksi etämonitorointiin liittyvien palvelujen avulla voidaan vähentää seisonta-ai-

kaa ja kustannuksia, optimoida huoltoja ja tuottaa dataa tukemaan päätöksentekoa (Grubic, 

2014) Digitaalisuus tekee palveluista myös skaalautuvampia (Korhonen, 2016).  

 

IT:n merkitys kasvaa liiketoiminnan digitalisoitumisen myötä, samanaikaisesti myös kan-

sainvälinen kilpailu kasvaa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015). Digitaalisuuteen ja digitaali-

siin tietosisältöihin perustuvissa palveluissa menestymisen edellytyksenä palveluntuottajalta 

edellytetään paneutumista tiettyihin osa-alueisiin asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi. Näi-

hin lukeutuu muun muassa palvelun käyttökokemus ja arvolupaus, digitaalisen ympäristön 

kehityksen seuranta sekä organisaation tietojen ja taitojen ajantasaisuus ja jatkuva oppimi-

nen. (Nylen & Holmström, 2015) 

 

2.1.3 Palvelujen luokittelu ja palvelumallit  

 

Liiketoimintamallilla pyritään kuvaamaan liiketoimintaidea eli: 1) kuka tarjoaa palvelua tai 

tuotetta ja 2) kenelle ja 3) mitä vaihdosta hyvitetään tarjoavalla osapuolelle (Gordijn et al., 

2000). Palvelujen liiketoimintamalleja voidaan kuvat useammalla tasolla: Ryhmätasolla voi-

daan palveluita jakaa palvelun tyypin mukaan, esimerkiksi räätälöityihin ja standardipalve-

luihin. Liiketoimintayksikössä palvelut voidaan jakaa liiketoiminnan eri komponenttien ja 
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näiden suhteiden kautta: tällaisia komponentteja ovat esimerkiksi kohdeasiakas, jakeluka-

nava, kustannusrakenne tai arvolupaus. Kolmantena tasona nähdään toiminnallinen taso, 

jossa palvelu voidaan kuvata liiketoimintaprosesseina. (Bask et al., 2010) 

 

Palveluiden yhteydessä puhutaan myös palvelumalleista, ja niitä voidaan jaotella useilla eri 

tavoilla. Sekä Lovelock ja Wirtz (2007, s. 35) että Oliva ja Kallenberg (2003) hyödyntävät 

palvelujen jaottelussa nelikenttää. Olivan ja Kallenberg (2003) jakavat palvelut nelikenttään 

perustuen tuoteorientoituneisiin palveluihin sekä prosessiorientoituneisiin palveluihin. 

Nämä kaksi tyyppiä voidaan vielä jakaa joko toiminto- tai suhdepohjaisiin palveluihin. Lo-

velock ja Wirtz (2007, s. 35) puolestaan jakavat nelikenttänsä määrittelemällä palvelun suo-

ran vastaanottajan (omaisuus vai ihminen) sekä palvelutoiminnan luonteen (aineellista vai 

aineetonta). Lovelockin ja Wirtzin mukainen jako on esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3 Palvelumallien jako palvelun vastaanottajan ja palvelutoiminnan luonteen mukaan (Lovelock & 

Wirtz 2007, s 35). 

 Kuka/mikä on palvelun suora vastaanottaja? 
Palvelutoimin-
nan luonne? 

Ihminen Omaisuus 

Aineellista toi-
mintaa 

• Ihmisen vastaanottama palvelu, jossa 
mukana aineellisia elementtejä  

• Esimerkiksi majoituspalvelut, kunto-
keskukset ja ravintolat  

• Omaisuudenkäsittelyyn liittyvä palvelu 
• Esimerkiksi korjaus, huolto, varastointi 

ja jätteenkäsittely 

Aineetonta toi-
mintaa 

• Ihmisen vastaanottama aineeton pal-
velu 

• Esimerkiksi koulutus, liikkeenjoh-
donkonsultointi ja tietopalvelut 

• Informaationkäsittelyyn liittyvä pal-
velu 

• Esimerkiksi datansiirto, datanproses-
sointi, ohjelmointi ja järjestelmäkon-
sultointi 

 

Valmistavan teollisuuden palveluita voidaan kategorisoida usealla tapaa. Teollisuuden pal-

veluja voidaan jaotella tuotetta tukeviin palveluihin, joissa asiakassuhde pohjautuu transak-

tiosuhteeseen, asiakkaan prosesseja tukeviin palveluihin, joissa turvataan tuotteen optimaa-

linen käyttö sekä asiakkaan liiketoimintaa tukeviin palveluihin, joissa palveluntarjoaja ase-

moituu strategiseksi kumppaniksi (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015).Valmistavassa teolli-

suuden palveluihin lukeutuvat muun muassa erilaiset optimointiin liittyvät palvelut, kuten 
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asennus, tekninen tuki, kierrytys, tuotteen päivityspalvellut sekä huolto. Tutkimukseen ja tuo-

tekehitykseen liittyen valmistavassa teollisuudessa voidaan tarjota esimerkiksi tuotteen rää-

tälöintiin, prototyyppeihin tai kannattavuuteen liittyviä palveluita. Muihin liiketoiminnan tu-

kipalveluihin lukeutuvat esimerkiksi projektinhallinta, konsultointi, varastointipalvelut sekä 

tuotteen operointi. Asiakaspalvelut voivat kattaa erilaisia asiakasseminaareja, teknisiä käyt-

täjäkoulutuksia, dokumentointiin liittyviä palveluita sekä puhelimenvälityksellä tarjottavaa 

asiakastukea tai konsultointia. (Kohtamäki & Helo, 2015)  

 

Oliva ja Kallenberg (2003) jakavat palvelut neljään luokkaan, joita ovat 1) tuoteorientoitu-

neet transaktiopohjaiset palvelut (peruspalvelut, joita tarjotaan asennetulle kannalle), 2) lop-

pukäyttäjäorientoituneet transaktiopohjaiset palvelut (niin kutsutut ammattilaispalvelut), 3) 

tuoteorientoituneet suhdepohjaiset palvelut (huoltopalvelut) sekä 4) loppukäyttäjäorientoitu-

neet suhdepohjaiset palvelut (operatiiviset palvelut). Valmistavan teollisuuden palveluita 

voidaan kategorisoida myös erilaisten palvelumallien kautta:  

1) Sulautettu palvelu osana tuotetta, Uudet teknologiat mahdollistavat, muun muassa 

älylaitteet, 

2) Kokonaisvaltaiset palvelut, joissa ei myydä varsinaista tuotetta mukana, esimerkiksi 

ulkoistetut toiminnot, kuten huoltoliiketoiminta, 

3) Integroidut ratkaisut, tuotteet ja palvelut saumattomana kokonaisuutena sekä 

4) Jakelun hallinta, esimerkiksi hoidetaan tietty toiminto, jonka asiakas on aiemmin 

hoitanut itsenäisesti (Wise & Baumgartner, 1999). 

 

IT-palveluissa voidaan tehdä jaottelua ja kategorisoimista tarkastelemalla prosessia, paikkaa, 

asiakasta tai tarjoajaa. Prosesseissa nähdään kaksi dimensioita: kustomoitu sekä standardoitu 

ja asiakkaaseen liittyy dimensiot ihminen, asia ja tieto. Paikka voidaan määritellä virtuaalisen 

paikan tai front/back officen kautta. Tarjoajaa voidaan tarkastella kolmen ulottuvuuden 

kautta: ihminen, tietämys sekä välineet (Liu & Wang, 2008). Pilviteknologian myötä on tullut 

myös uudenlaiset palvelumallit. Infrastruktuuri palveluna (Infrastructure as a Service, 

IaaS) tarjoaa tietoteknisiä resursseja palveluna, esimerkiksi muistia tai verkkoyhteyksiä, 

joissa hinnoittelu perustuu käytettyyn kapasiteettiin tai ajalliseen kestoon. Alusta palveluna 
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(Platform as Service, PaaS) tarjoaa sovelluskehitystä, testausta, asennusta ja hallintaa palve-

lun muodossa. Arvo perustuu alustan käytön kestoon sekä käytettäviin resursseihin. Ohjel-

misto palveluna (Software as a Service, SaaS) -mallin ideana on tarjota verkon kautta saa-

tavilla olevia sovelluksia. Hinnoittelu perustuu usein käytön kestoon, tai esimerkiksi tietova-

raston kokoon. Nämä kolme mallia on esitetty kuvassa 2. (Liu et al., 2011) 

 

 

Kuva 2 IT-palveluja (Liu et al., 2011) 

 

IT-palveluita voidaan myös tarkastella ja kehittää ITIL-viitekehikon kautta. IT-alalla palve-

luille on ollut käytössä yli 20 vuotta ITIL-prosessimalli, joka tarjoaa tukea palveluiden suun-

nitteluun ja parhaiden käytänteiden jakamiseen. Viimeisimmän ITIL-version mukaan palve-

lua IT-palvelut voidaan jaotella viiden vaiheen kautta: palvelustrategia-, palvelusuunnittelu, 

palvelun transitio-, palvelutuotanto- sekä jatkuvan palvelun parantamisen vaiheeseen. (IT 

Service Management Forum Finland 2017)  

 

2.1.4 Palvelukeskeinen toimintamalli 

 

Palvelukeskeinen toimintamallissa (Service dominant logic, SDL) (Vargo & Lusch, 2004) 

arvon tuottaminen tapahtuu yhteistoiminnassa asiakkaan, yrityksen ja muiden toimijoiden 

välillä, lopputuloksena tuotetaan arvoa asiakkaalle. Palveluntuottaja johtaa arvontuottamis-

prosessia. (Grönroos & Gummerus, 2014). Mallissa asiakkaan rooli nähdään hyvin eri taval-

laan suhteessa perinteiseen tuotelähtöiseen toimintatapaan (Goods dominant logic, GDL), 

jossa asiakas nähdään passiivisena toimijana. Palvelukeskeisyydessä tuotteet tukevat varsi-

naista tarjoamaa ja tarjoaman arvo määräytyy käyttöarvon kautta (Varho & Lusch, 2004).  

Palvelukeskeisessä toimintatavassa asiakas nostetaan mukaan palvelun luomisprosessiin 

mahdollistaen paremman asiakasymmärryksen (Letaifa & Reynoso, 2015). Taulukkoon 4 on 

SaaS
PaaS

IaaS
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koottu tuote- ja palvelukeskeisten toimintamallien erovaisuuksia Vargon ja Luschin (2004) 

mukaan.  

 

Taulukko 4 Tuotekeskeisen ja palvelukeskeisen toimintamallien eroavaisuudet (Vargo & Lusch, 2004). 

 Tuotekeskeinen toimintamalli Palvelukeskeinen toimintamalli 
Vaihdannan 
kohde 

Tuotteet Vaihdon tarkoituksena hyötyä erityisosaamisesta tai 
palvelusta à  tieto ja taito resurssina  

Tuotteiden 
rooli 

Tuotteet lopputuotteena Tuotteet tukevat varsinaisen tarjoaman (esimerkiksi 
tieto) toimittamista. 

Asiakkaan 
rooli 

Asiakas on tuotteen vastaanot-
taja. 

Asiakas on yhteistuottajan roolissa. 

Arvon määrit-
teleminen 

Tuottaja määrittää arvon. Käyttöarvon (Value in use) kautta: Yritykset voivat 
tehdä vain arvolupauksia, mutta lopullisen arvon 
määrittää asiakas 

Yritys-asiakas 
vuorovaikutus 

Asiakas nähdään toimijana re-
surssien vaihdannassa. 

Asiakas on aktiivinen toimija, joka osallistuu myös 
tuotantoon yhdessä palveluntarjoajan kanssa. 

Taloudellisen 
kasvun lähde 

Taloudellinen kasvu saavutetaan 
fyysisten resurssien ja tuotteiden 
vaihdannalla. 

Taloudellinen kasvu saavutetaan soveltamalla ja 
vaihtamalla erityisosaamista ja taitoja. 

 

Bjurkjo et al. (2009) täydentävät tuotekeskeisen ja palvelukeskeisen toimintamallin eroiksi 

tarjoaman ja markkinoinnin. Tuotekeskeisessä mallissa tarjoamaan kuuluvat tuotteet ja pal-

velut, kun taas palvelukeskeisessä mallissa tarjoaman muodostavat arvolupaukset. Markki-

noinnin osalta tuotekeskeisessä markkinoinnissa markkinoidaan asiakkaalle, kun taas palve-

lukeskeisessä mallissa markkinoidaan yhdessä asiakkaan kanssa. (Bjurkjo et al., 2009) 

 

2.1.5 Verkostot, arvoketjut ja ekosysteemit palveluliiketoiminnassa 

 

Yritykset tarvitsevat uusia kyvykkyyksiä siirtyessään palvelukeskeiseen liiketoimintaan 

(Bjurklo et al., 2009) ja usein yrityksen on mielekästä hakea näitä kyvykkyyksiä myös oman 

organisaationsa ulkopuolelta. Pisano ja Verganti (2009) mainitsevat, että näitä malleja voi-

daan jakaa hyödyntäen nelikenttää, jossa akseleina ovat hallinta (hierarkkinen tai tasainen) 

sekä verkoston avoimuus (suljettu tai avoin) taulukon 5 mukaisesti.  
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Taulukko 5 Neljä tapaa tehdä yhteistyötä (Pisano & Verganti, 2009). 

”Innovaatiokauppakes-
kus” ”Innovaatioyhteisö” Suljettu 

”Eliittipiiri” Konsortio Avoin 

Hierarkkinen Tasainen 

Verkoston avoi-
muus (vertikaali) 
Hallintomalli 
(horisontaali) 

 

Yhteistoiminnalle on tunnistettu lukuisia erilaisia malleja ja määritelmiä, mutta Gallego et 

al. (2013) tunnistavat kolme strategiaa palveluliiketoimintaan siirryttäessä: palvelullistumi-

sen (esitelty luvun 2.1. alussa), avoin innovaatiotoiminta ja globaalit arvoverkostot.   

 

Porter (2001, s. 54) kuvaa yritysten toimintaa eri aktiviteettien kautta, esimerkiksi suunnit-

telu, tuotanto, markkinointi, jakelu ja tukitoiminnot, jotka yhdessä muodostavat arvoketjun. 

Aina kaikkia kyvykkyyksiä ei ole mielekästä hankkia omaan yritykseen sellaisenaan, vaan 

kannattavampaa on toimia verkoston, partneritoiminnan tai ekosysteemin kautta. Etenkin 

monimutkaisissa palveluissa integroidaan useita toimijoita, jotka muodostavat palvelun ar-

voverkoston (Donovan et al., 2015). Arvonluontiverkostoissa useat toimijat, kuten asiak-

kaat, yksilöt, partnerit, kilpailijat ja toimittajat, toimivat yhdessä arvonmuodostusprosessissa 

(Letaifa, 2013). Sekä teollisilla että palveluyrityksillä asiakkaan tarvitsemaan kokonaistar-

joamaan toimittaminen vaatii usein resurssien ja tietämyksen hankkimista ulkopuolelta 

(Grönroos 2000, s. 62). Arvonluomiseen ja siirtämiseen vaaditaan useiden toimijoiden yh-

teistyötä, tietämystä ja taitoja sekä kyvykkyyksien liikkumista (Aal et al., 2016).  Arvonmuo-

dostumisprosessia esitellään lisää luvussa 2.2.4 Asiakasarvon muodostuminen. 

 

Ekosysteemeillä viitataan verkostoihin tai yhteisöihin, joissa kerätään resursseja tavoitteena 

luoda arvoa yhdessä (Letaifa & Reynoso, 2015). Moore (1993) määrittelee liiketoiminta-

ekosysteemi käsitteen toimittajien, jakelijoiden ja ulkoistettujen yritysten verkostoksi, jossa 
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toimien yhteistyössä kilpaillaan ja tällä voidaan sekä tyydyttää asiakkaan tarpeet että kehittää 

uusia innovaatioita. Kilpailu palveluliiketoiminnassa siirtyy palveluekosysteemien tasolle, 

jossa palveluverkostot kilpailevat toisien palveluverkostojen kanssa sen sijaan. Erityisesti 

kansainvälisessä kilpailussa korostuu digitaalisten ja palvelualustojen merkitys: teknologia-

alustat edesauttavat palveluverkostojen syntymistä. Teknologia mahdollistaa palvelun skaa-

lautuvuuden edistämistä sekä palveluinnovaatioiden kehittymistä (Barile et al. 2016; Tar-

janne et al., 2016).   

 

Yritykset hakevat yhteistyöllä usein tehokuutta, joustavuutta ja nopeutta liiketoimintaa. Li-

säksi yhteistyöllä saavutetaan oppimista. Jotta tavoitteet saavutetaan, edellytetään organisaa-

tioissa erilaisia kyvykkyyksiä. Yrityksen tulee tarkistella omaa kulttuuriaan, rakenteitaan, 

käytössä olevia teknologioita sekä prosesseja ja tarvittaessa myös kyetä integroimaan uusia 

toimintatapoja, allokoimaan resursseja ja ymmärtää erilaisia businesstarpeita ja mahdolli-

suuksia. (Miozzo & Grimshaw 2006, s. 31; Gold et al., 2001) 

 

Palveluliiketoiminnassa myös asiakassuhteiden rooli muuttuu liiketoiminnallisesta vaih-

dantamallista kohti syvempää asiakassuhdetta vaativaa toimintatapaa (Lightfoot et al., 2013). 

Menestyäkseen palveluliiketoiminnassa teollisilla markkinoilla tulee yrityksen sisällä olla 

kyvykkyyksiä muun muassa suhdemarkkinoinnin ja projektinhallinnan parissa. Palveluliike-

toiminnassa työntekijöiden kyvykkyyksissä merkittävään rooliin on noussut entistä enem-

män ihmistaidot. Henkilökunta toimii tärkeässä roolissa rakentamassa vahvoja siteitä asiak-

kaan suuntaan ja tähän kuuluu olennaisesti myös epävirallisempi verkostotoiminta. (Matt-

hyssens & Vandenbempt, 1998) Työntekijöiden tulee ymmärtää asiakkaiden ongelmat, tar-

peet ja halut hyvin, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa arvoa palvelun kautta (Bjurklo et al., 

2009).  
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2.2 Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan menestystekijänä 

 

Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja asiakkaan toimintakäytäntöjen tunteminen näh-

dään menestyksekkään palveluliiketoiminnan kulmakiviksi palveluja kehittävissä yrityksissä 

riippumatta yrityksen toimialasta (Arantola ja Simonen 2009). Asiakasymmärrys muodos-

tuu kyvystä nähdä asiakkaiden tarpeita ja ymmärtää asiakasarvon muodostumista (Korhonen 

et al. 2011, s. 3). Asiakasymmärryksen merkitys korostuu etenkin palvelukeskeisessä liike-

toiminnassa, jossa arvo luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelunäkökulma korostaa eten-

kin asiakkaan kontekstin ymmärtämistä, asiakkaan roolia palvelun toteutuksessa sekä vuoro-

vaikutusta asiakkaan kanssa. (Tynan et al., 2014; Hakanen et al. 2017, s. 29). Asiakastyyty-

väisyyden lisäksi on alettu panostamaan entistä enemmän asiakasodotusten ymmärtämiseen, 

jolloin asiakasarvon luomisesta on tullut yksi merkittävimmistä tekijöistä yrityksille toimi-

aloista riippumatta (Andreassen et al., 2016). B2B-liiketoiminnassa korostuu erityisesti suh-

dejohtamisen merkitys, sillä sen nähdään vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, -

uskollisuuteen sekä -pysyvyyteen (Luu et al., 2016).  

 

Asiakasymmärryksen tutkimus voidaan liittää markkinoinnin eri tutkimussuuntauksiin. 

1960-1970 luvulla tutkittiin asiakkaan ostokäyttäytymisen prosesseja ja näkökulmana oli esi-

merkiksi asiakkaan ostopolku ja ostopäätöksen kuvaaminen prosessina. Asiakastyytyväisyy-

den tutkimus (1970-luvulta lähtien) tunnistaa kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen tär-

keimmät mitattavat asiat. Palvelun laadun tutkimus (1980- luvulta lähtien) tunnistaa asiakas-

kokemuksen yhteydet ja elementit. Suhdemarkkinointi (1990-luvulta alkaen) laajentaa asia-

kaskokemuksen B2B ympäristöön. Asiakkuudenhallinnan tutkimus (2000-luvulta lähtien) 

huomioi sijoitetun pääoman tuoton arvioinnin ja on lähtökohdiltaan dataohjautuvaa. Asia-

kaskeskeisyyttä ja asiakasfokusoituneisuutta käsittelevä tutkimus (2000-2010) tutkii koko-

naisvaltaisesti asiakaskokemuksen organisaatioissa ja sulauttaa asiakkaan ja asiakasdatan sy-

vemmin koko organisaatioon. Asiakkaan sitouttamisen tutkimuksessa (2010 lähtien) on tun-

nistettu tarkemmin asiakkaan rooli asiakaskokemuksen luomisessa sekä tunnistettu myös 

muihinkin kuin ostotilanteeseen liittyvien kanssakäymisen vaikutus asiakkaan kokemaan ar-

voon. (Lemon & Verhoef, 2016) Tämän perusteella tässä työssä asiakasymmärrys nähdään 
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kokonaisuutena, johon kuuluu asiakastarpeet, -odotukset ja -vaatimukset, asiakasdata ja asi-

akkuudenhallinta, asiakaskokemus, sekä asiakasarvo ja sen muodostuminen. Lopuksi esitel-

lään kirjallisuudessa kuvattuja malleja asiakasymmärryksen kehittämiseen.  

 

2.2.1 Asiakastarpeet, -odotukset ja -vaatimukset 

 

Asiakkaat ostavat tuotteita tai palveluja tyydyttääkseen jonkin tarpeen (Lagrosen, 2001). 

Korhonen et al. (2011, s. 3) kuvaavat asiakastarpeet dynaamisiksi, eli ajan suhteen muuttu-

viksi, jotka ottavat vaikutteita asiakkaan ympäristöstä. Tarpeet ohjaavat odotuksia ja asiak-

kaiden reaktiot perustuvat heidän odotuksiinsa. Korhonen et al. (2011, 26) tarkentavat, että 

usein asiakas kokee jälkikäteen hieman eri tavalla tuotetun palvelun verrattuna todelliseen 

lopputulokseen. Odotuksiin vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, kuten viestintä, kampanjat sekä 

yrityksen imago (Grönroos 1990, s. 242). Asiakkaan sanat ja toiminta voivat olla myös risti-

riidassa keskenään (Langford & Schulz, 2006).  

 

Asiakastarpeiden hyödyttäminen palvelunsuunnittelussa lähtee asiakkaan liiketoiminnan 

ymmärtämisestä, tähän kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi asiakkaan toimintaympäristö, 

toimintaprosessit sekä ihmiset (Hakanen et al. 2017, s. 28). Tarjottavat tuotteet ja palvelut 

saadaan vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeisiin osallistamalla asiakkaat palvelun luomi-

seen ja toimitukseen (Yeh, 2016). Kuvaan 3 on koottu tyypillisiä odotukset ylittävän toimin-

nan elementtejä Löytänän ja Kortesuon (2011, s. 64) mukaan.   
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Kuva 3 Odotukset ylittävän toiminnan elementtejä (Löytänä & Kortesuo 2011, s. 64) 

 

Asiakas voi määrittää standardeja, joiden pohjana toimivat asiakasvaatimukset. Näitä voi-

daan kategorisoida ”koviin” eli erilaisten auditointien ja mittausten kautta seurattaviin stan-

dardeihin sekä ”pehmeisiin”, esimerkiksi mielipiteisiin perustuviin standardeihin. Koviin 

standardeihin lukeutuu esimerkiksi toimitus ajallaan, vasteaika viestiin, ratkaisuaika tai on-

gelmien määrä.  Tyypillisesti pehmeitä standardeja voidaan kerätä puhumalla asiakkaalle tai 

henkilöstölle, ja näitä ovat esimerkiksi asiakkaan kohteleminen (asiakkaan kuunteleminen ja 

asenne) sekä asiakkaan kokema toimittajan asennoituminen, kuten ongelmista omistajuuden 

ottaminen.  (Zeithaml et al. 2006, s. 290-297) 

 

2.2.2 Asiakasdatan rooli asiakasymmärryksessä 

 

Asiakkuudenhallinta omana tutkimusalueenaan käynnistyi 1990-luvulla, jolloin yritykset 

kiinnittivät entistä enemmän huomioita asiakasdatan keräämiseen ja samalla havaittiin tarve 

datan jäsentämiselle (Saarijärvi et al., 2013). Asiakassuhteiden johtamisen (Customer Re-

lationship Management, CRM) ideana on kerätä systemaattisesti tietoa asiakassuhteista ja 

pyrkiä kasvattamaan asiakassuhteiden arvoa sekä yrityksen tuottoja. Asiakastiedon lähteitä 
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ja erilaisia keinoja asiakkaan ymmärtämiseen on monia. Yrityksen hyödyntävät tähän tarkoi-

tukseen esimerkiksi olemassa olevaa historiatietoa asiakkuudesta, palvelun käyttöön liittyviä 

tietoja, asiakas- ja markkinatutkimuksia, business intelligenceä, laitekäytönseurantaa, asiak-

kaan osallistamista, asiakaspalautetta sekä organisaation hiljaista tietoa. Tyypillisesti kerät-

täviä tietoja ovat: 1) segmentoitiin tähtäävät tiedot, esimerkiksi asiakkaan sijainti tai koko 2) 

asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaushistoria, toimitukset ja laskut sekä 3) asiakkaan 

ja yrityksen välisiin kohtaamisiin liittyvät tiedot, esimerkiksi tiedot tapaamisista, sähköpos-

teista tai verkkotapaamisista. (Löytänä & Kortesuo 2011, s.21; Arantola & Simonen 2009, s. 

21) 

 

Yksi nykypäivän merkittävistä haasteita informaatio- ja tietojohtamisessa on tiedon määrä, 

mistä johtuen kaivattaisiin tiedon jäsentelyyn oma mallinsa. Toisaalta myös yrityksen sisällä 

asiakastieto on siiloutunutta, esimerkiksi tietyt yksiköt tallentavat tietoa omaan käyttöönsä ja 

toisaalta osastoilla on myös hiljaista asiakaskohtaista tietoa, mutta tällaisen tiedon jakoon ei 

välttämättä ole rakennettu toimivia prosesseja. Lisäksi nykyisin käytössä olevat asiakasdatan 

hyödyntämismenetelmät ovat hyvin tuotekeskeisiä, eivätkä tue asiakasarvon luomista. 

(Arantola ja Simonen 2009, s. 4; Saarijärvi et al., 2013) 

 

Puhuttaessa asiakassuhteenjohtamisesta ei käsittelyä voida jakaa vain asiakasdataan ja sen 

hyödyntämiseen, vaan lisäksi tarvitaan ymmärrystä muista asiakassuhteeseen vaikuttavista 

elementeistä. Erityisesti B2B-liiketoiminnassa luottamus, sitoutuminen ja tyytyväisyys näh-

dään olennaisina tekijöinä pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. 

Nämä kolme yhdessä vaikuttavat asiakasuskollisuuteen. (Gil-Saura et al., 2009) 

 

2.2.3 Asiakaskokemus 

 

Asiakaskokemuksella tarkoitetaan asiakkaiden asettamista toiminnan keskiöön, jolla pyri-

tään luomaan asiakkaalle merkittäviä kokemuksia (Löytänä & Kortesuo 2011, s.9). Tynan et 

al. (2014) jakavat asiakaskokemuksen prosessiksi, joka muodostuu kolmesta vaiheesta: en-

nakko-odotuksista, ydinkokemuksesta sekä jälkikokemuksesta. Tyranin et al. (2014) mukaan 
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asiakaskokemus on dynaaminen prosessi, joka ei muodostu pelkästään tarjoamasta ja palve-

lun tarjoajasta. Asiakaskokemus toteutetaan yhteistyössä asiakas- ja toimittajayrityksen vä-

lillä (Lipkin, 2016). Strategisella tasolla asiakaskokemuksen tietämystä auttaa yritystä kehit-

tämään omia kyvykkyyksiään suuntaan, joka edistää pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä auttaa 

luomaan positiivisia asiakaskokemuksia (Homburg et al., 2015). 

 

Asiakaskokemukseen liittyy dynaamisuus ja ulkovaikutukset. Asiakkaan ympäristössä ta-

pahtuvat muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi asiakaskokemukseen. Kriisitilanteet voi-

vat vaikuttaa negatiivisesti asiakaskokemukseen. Lisäksi taloudellinen tilanne, esimerkiksi 

taantuma, voi vaikuttaa asiakaskokemukseen. (Lemon & Verhoef, 2016) Palvelukokemus 

kuvaa sitä miltä palvelu tuntuu asiakkaasta. Onnistunut palvelukokemus vastaa asiakkaan 

tarpeisiin, ja mahdollistaa asiakassuhteen jatkuvuuden (Kaasinen & Liinasuo 2017, s. 40-41). 

Asiakaskokemuksen johtamisesta puhutaan kokonaisvaltaisena ajattelutapana, jossa huomi-

oidaan kaikki yrityksen osa-alueet kattaen toiminnot, joissa on suora tai välillinen kosketus-

pinta asiakkaaseen (Löytänä & Kortesuo 2011, s. 14). Johdettu asiakaskokemus on ennalta 

suunniteltua, riippumatonta ajasta tai paikasta, erottuvaa sekä tuottaa arvoa asiakkaalle (Löy-

tänä & Kortesuo 2011, s. 51).  

 

Palvelun differointi voidaan nähdä yhtenä keinona kohti parempaa asiakaskokemusta. Esi-

merkiksi sähköisten palveluiden tavoitteena on tuottaa joustavia palveluita, jotka vastaavat 

erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Tästä syystä, saman palvelun suhteen voi olla tarve käsitellä 

eri käyttäjiä eri tavalla. Käyttäjillä voi olla eri vaatimuksia, jolloin myös palvelua tulee pystyä 

muuntelemaan. (Tao Tao & Yang, 2008) 

 

2.2.4 Asiakasarvon muodostuminen  

 

Tyypillisesti arvon nähdään muodostuvan kolmesta elementistä, jotka ovat asiakkaan ko-

kema rahallinen hyöty, josta vähennetään hinta ja muut omistamiseen liittyvät kustannukset 

(Doyle, 2000). Hutt ja Speh (2010, s. 217) lisäävät tähän vielä muut hankintakustannukset, 
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kuten tilaus- ja toimituskustannukset. Kuvaan 4 on koottu tämän mukaisesti tarjoaman asia-

kasarvon elementit. Asiakasarvo nähdään kriittisenä strategisena työkaluna asiakkaiden 

hankinnassa sekä asiakassuhteiden ylläpidossa (Yeh, 2016). Toisaalta palvelujen myötä asia-

kasarvossa korostuu erityisesti asiakkaan kokema käyttöarvo sen sijaan, että arvo voitaisiin 

määrittää puhtaasti tuotteeseen upotetun arvon kautta (Vargo & Lusch, 2004 & Lightfoot 

2013).  

 

Kuva 4 Tarjoaman asiakasarvo (Hutt & Speh 2010, s. 217) 

 

Arvon luomisella (Value creation) tarkoitetaan tapaa, jolla yritys luo arvoa. Arvon tuotta-

minen vaatii aktiviteetteja sekä resursseja, ja tärkeimpänä elementtinä arvon tuottamisessa 

yrityksellä tulee olla syvä ymmärrys asiakkaan tarpeista ja haluista (Lagrosen, 2001). Tuula-

niemi (2011, s. 72) liittää arvonmuodostumisen elementeiksi tarpeet, odotukset, tavat, arvot, 

muiden ihmisten mielipiteet, palvelun hinnan ja ominaisuudet sekä muiden vastaavien pal-

veluiden hinnan. Andersson et al. (2017) tunnistavat tutkimuksessaan arvonluonnin lähteiksi 

tehokkuuteen, uutuuteen, asiakasuskollisuuteen ja täydennettävyyteen liittyviä osa-alueita.  

 

Etenkin aineettomien ominaisuuksien ja palveluiden osalta käsitys arvosta on todennäköi-

semmin epätarkka (Andersson et al., 2017).  Etenkin palvelujen perspektiivistä tarkasteltuna, 

voidaan sanoa, että palveluntarjoaja voi ainoastaan tehdä arvolupauksia, sillä arvo sinänsä 

syntyy yhteistuotantona useiden toimijoiden kanssa (Vargo & Lusch, 2008). Arvolupaukseen 

kiteytyy se, mikä ratkaisussa tuottaa arvoa asiakkaalle ja sen edellytyksenä on syvällinen 
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ymmärrys asiakkaan arvonmuodostumisesta (Lundström, 2016). Arvon muodostumisessa 

palveluntarjoaja ja asiakas tai käyttäjä luovat arvoa yhdistämällä uusia resursseja olemassa 

oleviin resursseihin ja hyödyntäen aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja. Arvo kehittyy kumu-

latiivisena prosessina, jossa asiakas määrittelee ja kokee arvon. Palveluntarjoaja toimii fasili-

taattorin roolissa arvonmuodostumisprosessissa lähellä asiakasta. (Grönroos & Gummerus, 

2014) Vaikka palveluun liittyy usein fyysisiä elementtejä, aineettomat elementit, kuten pro-

sessit, toiminnot, asiantuntemus ja henkilöstön asenteet vaikuttavat eniten palvelun suoritus-

kykyyn ja sen tuottamaan arvoon (Lovelock & Wirtz 2007, s. 17).  

 

Arvon tavoittaminen (Value capture) kuvaa sitä, miten asiakas hyväksyy yrityksen luoman 

arvon (Letaifa, 2014). Teollisilla palveluilla arvoperusteinen hinnoittelu edellyttää syvällisiä 

markkinatutkimuksia, jotta voidaan ymmärtää palvelun asiakkaalle tuottama rahallinen arvo 

(Lovelock & Wirtz 2007, s.131). Arvoperusteiseen hinnoitteluun liittyy haasteita, kuten eri-

merkiksi arvon määrittäminen sekä todentaminen (Korhonen et al. 2011, 30).  

 

2.2.5 Asiakasymmärryksen kehittäminen ja huomioiminen palvelukehityksessä 

 

Monesti palvelutoiminnassa yritykset nähdään tarjoamassa palvelujaan asiakkailleen, mutta 

yritykset ovat muuttamassa toimintatapojaan kohti asiakaslähtöisempiä malleja. Sen sijaan, 

että kerättäisiin asiakaspalautetta vain palvelun tai ratkaisun kuluttamisen jälkeen tulisi suo-

sia proaktiivisempaa toimintatapaa, jossa pyritään ennakoiva ymmärryksen avulla toteutta-

maan palveluita ja ratkaisuja helpottamaan asiakkaan elämää (Tuulaniemi 2011, s. 73). Asia-

kaslähtöisellä toimintatavalla tarkoitetaan liiketoimintatapaa, jossa asiakas nostetaan ensi-

sijaiseksi ja sulautetaan osaksi palvelua. Asiakaslähtöisessä toimintatavassa fokuksena on, 

miten asiakas käyttää palvelun eri elementtejä. (Heinonen & Strandvik, 2015) Sen edellytyk-

senä nähdään, että asiakkaiden toiminnasta ja asiakkaan liiketoiminnan haasteista on tarjolla 

riittävästi tietoa (Arantola ja Simonen 2009, s.4). Kuvassa 5 listattuna10 askeleen malli kohti 

asiakasohjautuvampaa organisaatioita (Customer driven organization) Donovan ja Sam-

lerin mukaan (1994): 
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Kuva 5 Askeleet kohti asiakasohjautuvaa organisaatiota (Donovan & Samler, 1994) 

 

Asiakaskeskeisestä toimintatavasta on kirjoitettu jo usean vuosikymmenen ajan ja sen pe-

rusideana nähdään asiakkaan asettaminen liiketoiminnan strategiseen keskiöön. Toiminta-

tapa näkyy yrityksen strategiassa, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, järjestelmissä, 

asiakasodotusten hallinnassa ja asiakasymmärryksenä. Taulukossa 6 kuvataan asiakaskeskei-

sen organisaation piirteitä. (Nwankwo, 1995) 

 

Taulukko 6 Asiakaskeskeinen organisaatio (Nwankwo, 1995). 

Osa-alue Asiakaskeskeisen organisaation piirteitä 
Organisaation 
missio, tavoitteet 
ja strategia 

Asiakasohjautuva missio 
Määrätyt tavoitteet, jotka selkiyttävät ja kommunikoivat asiakkaan ja johdon pyrki-
myksiä 
Asiakasstrategia rakennettaan perustuen markkinatutkimuksiin 

Tuotteiden ja pal-
velujen kehitys 

Asiakkaan ominaisuudet määrittävät tuotteen suunnittelua ja portfoliota 
Asiakkaan osallistaminen mukaan tuote- tai palvelutavoitteiden ja -standardien mää-
rittelemiseen 

Järjestelmät Palautejärjestelmät, joilla yritys voi tavoittaa asiakkaat sekä asiakkaan yrityksen 
Tehokkaat asiakastietojärjestelmät sekä asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmät 

Asiakasodotukset Painotetaan asiakasodotuksia ja laaditaan ohjelmia varmistamaan, että odotukset täyt-
tyvät 
Suunniteltu ja koordinoitu lähestymistapa asiakkaiden ongelmien ratkaisuun 

Asiakasymmärrys Ymmärrys asiakkaista ja heidän tarpeistaan 
Hyvä ymmärrys asiakkaan käyttäytymisestä  

1) Vision asettaminen 
2) Sitoutumisen saavuttaminen 
3) Go/ No go – päätöksen tekeminen

Asiakkaalle tärkeiden asioiden mittaaminen  
4) Asiakaskannan segmentointi 
5) Menestyskriteerien määrittäminen 
6) Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen

Asiakkaiden ilahduttaminen  
7) Tulosten analysoini 
8) Muutoksen toteuttaminen 
9) Muutoksesta kommunikoiminen

Jatkosuuntausten määrittäminen 
10) Jatkosuunnan valinta
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Asiakasymmärrys edellyttää perehtymistä asiakkaan käyttäytymiseen, asenteisiin sekä liike-

toimintaan. Langfor ja Schulz (2006) mukaan yrityksen menestyksen edellytyksenä on kyky 

ymmärtää asiakkaan käyttäytymistä. Ymmärryksen kartuttamiseksi, tulisi hankkia tietoa, mi-

ten asiakas käyttää tuotetta tai palvelua, kuinka tiuhaan sitä ostetaan, miten ja missä ostami-

nen tapahtuu ja kuinka usein toimittajaa vaihdetaan. Asiakkaan käytöksen taustalla vaikuttaa 

asiakkaan asenteet, kuten motiivit ja esitetyt tarpeet. Asiakasymmärrys vaatii myös perehty-

mistä asiakkaan taloudelliseen tietoon, kuten nykyiseen ja tulevaan kannattavuuteen, yritys-

ostoihin sekä toimittajan vaihtokustannuksiin. Sekä asiakkaan asenteet että asiakkaan liike-

toimintaan liittyvät tiedot vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen, kuten ostoprosesseihin ja 

yritys- tai brändiuskollisuuteen (Langford & Schulz 2006). Kuvassa 6 on esitetty Lanfordin 

ja Schulzin malli asiakasymmärryksestä.  

 

 

   Kuva 6 Asiakasymmärryksen malli (Landford & Schulz, 2006). 

 

Asiakasymmärryksen kartuttamiseen liittyy asiakkaan tilanteiden ymmärtäminen eri tasoilla, 

esimerkiksi henkilökohtaisien tilanteiden, yrityksen ja toimialan tilanteiden ja yhteiskunnal-

listen tilanteiden tasolla (Arantola & Simonen 2009, s. 4). Asiakasymmärryksen hyödyntä-

minen palvelukehityksen resurssina tehokkaasti vaatii ymmärryksen siitä, minkälaista asia-

kasymmärrystä yrityksellä tulee olla palveluliiketoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi tulee ym-

märtää mistä asiakasta koskevaa tietoa saadaan ja kyetä luomaan erilaisia prosesseja tuke-

maan tiedon tallentamista, jalostamista sekä jakamista. (Arantola & Simonen 2009, s. 29). 
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Asiakasymmärryksen huomioiminen palveluliiketoiminnassa ei välttämättä edellytä täysin 

asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen luomista alusta loppuun: palvelujen modularisoinnilla ja 

massaräätälöinnillä voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin siirtymättä kuitenkaan täysin rää-

tälöityihin palveluihin. Modularisointi palveluliiketoiminnassa mahdollistaa joustavuuden ja 

räätälöinnin yhdistämisen palveluntuotannossa. Modulaarisessa prosessissa usean itsenäi-

sesti suunnitellun moduulin avulla voidaan integroida kokonaisuuksia vastaamaan asiakkaan 

tarpeisiin (Rahikka et al., 2011). Massaräätälöinnillä yritys sopeuttaa toimintaansa asiakkai-

den tarpeita parhaiten vastaavaksi. Siinä hyödynnetään lean -periaatteita tavoitteena valmis-

taa yksilöllisiä tuotteita hyödyntäen massatuotannon ominaispiirteitä. (Ritvanen et al. 2011, 

s. 50) Asiakkaiden vaatimusten ymmärtäminen on olennainen osa massaräätälöintiä, ja mas-

saräätälöinnin voidaan nähdäkin vaikuttaneen asiakkaan roolin muuttumiseen strategiseksi 

partneriksi arvonmuodostumisprosessissa (Piller et al., 2004). Massaräätälöinnin kykyä näh-

dään etuna erityisesti toimiessa dynaamisessa ympäristössä (Jitpaiboona et al., 2013). 

 

2.3 Palvelumuotoilu asiakaslähtöisessä palvelukehityksessä 

 

Andreassen et al. (2016) kuvaavat palvelumuotoilun (Service Design) keinoksi tehostaa pal-

velun laatua sekä kehittää palvelukokemusta ja parantaa palvelun suorituskykyä. Arantola ja 

Simola (2009, s. 10) määrittelevät, että palvelumuotoilu voidaan nähdä yhtenä asiakasym-

märryksen kehittämisen keinona, jossa muotoilun keinoin varmistetaan tavoitellun asiakas-

kokemuksen tuottaminen. Palvelumuotoilu tarjoaa toimintamallin, jossa yhdistetään liiketoi-

minnan tai organisaation tavoitteet sekä asiakkaan näkökulma (Tuulaniemi 2011, s. 95). 

 

Palvelumuotoilu nähdään monitieteellisenä työskentelynä, jossa tuodaan mukaan eriosaamis-

taustaisia ihmisiä, esimerkiksi henkilöstönhallinasta, markkinoinnista ja operatiivisista toi-

minnoista (Ostrom et al., 2010). Palvelumuotoilua hyödyntämällä voidaan kehittää asiakas-

suhdetta sekä sisäistä tehokkuutta. Raun et al. (2017) mukaan palvelumuotoilun työkaluilla 

voidaan saada apua arvolupausten uudelleen suunnitteluun ja tämän avulla tuottaa ratkaisuja, 

jotka kohtaavat paremmin asiakastarpeiden kanssa. Tuulaniemi (2011, s. 95) mainitsee pal-

velumuotoilun eduiksi toiminnan fokusoimisen asiakaslähtöisemmiksi, sisäisten prosessien 
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kehittämisen sekä brändin ja asiakassuhteen syventämisen. Visuaalisia suunnittelun mene-

telmiä voidaan hyödyntää palvelun kehityksen kannalta useissa paikoissa. Candi ja 

Saemundsson (2011) tunnistavat, että visuaalisen designin hyödyntämisellä on saavutettu 

hyötyjä palvelukehityksen suorituskyvyssä: parempi käytettävyys nostaa yrityksen kilpailu-

kykyä. 

 

Palvelumuotoilun aseman ymmärtämiseksi seuraavissa luvuissa taustoitetaan palvelukehi-

tyksen, muotoilun ja design ajattelun historiaa sekä esitellään palvelumuotoilun periaatteita 

ja muutamia yleisesti käytössä olevia menetelmiä.  

 

2.3.1 Palvelukehityksen historiaa 

 

Palvelujen kehittäminen vaatii yritykseltä kykyä kehittää yrityksen sisäisiä kyvykkyyksiä 

(Kindström et al., 2013) ja tyypillisesti näiden tutkimus on keskittynyt enemmän tuote- tai 

teknologiakeskeisiin elementteihin (Raman & Bharadwaj, 2016; Kaner & Karni, 2007). Pal-

velukehityksen historia juontaa juurensa pitkälti tuotekehityksestä adaptoituihin menetel-

miin. Palvelunkehittäminen käsittää usein palvelun välineenä olevan tuotteen sekä organi-

saation toiminnan kehittämistä (Kaasinen & Liinasuo 2017, 44). Palvelun kehittämisen kä-

sitteistössä puhutaan myös Saksassa kehitetystä Service Engineeringistä, joka tukee ajatusta, 

että tuotekehityksen menetelmiä muokkaamalla voidaan kehittää myös uusia palveluja (Ka-

ner & Karni, 2007).   

 

Kirjallisuudessa on esitelty useita prosesseja palvelunkehityksille: tyypillisesti näitä voidaan 

kuvata vesiputousmallin mukaisilla kehikoilla, jotka alkavat ideoinnista ja päättyvät kaupal-

listamiseen. Esimerkiksi Jin et al. (2014) mainitsevat palvelukehitysmenetelmiksi Quality 

function deployment – menetelmän, jota on käytetty asiakkaiden vaatimusten yhdistämisen 

tuotteen ominaisuuksiin sekä Stage-gate menetelmän, jossa eri aktiviteetit on jaettu omiksi 

vaiheikseen idean luonnista aina palvelunkaupallistamisvaiheeseen. Tyypillisesti tällaiset 

menetelmät noudattavat niin kutsuttua vesiputousmallia, lineaarista prosessimallia, joka 

muodostuu useista vaiheista, jotka toimivat pohjana seuraavalle vaiheelle. Vesiputousmallin 
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haittapuoliksi on tunnistettu välitulosten puute (Bullinger et al., 2003). Cowell (1988) esitte-

lee uuden palvelunkehityksen vaiheiksi 1) ideoinnin, 2) ideoiden arvioinnin, 3) konseptin 

kehittämisen sekä testaamisen, 4) liiketoiminta-analyysin 5) kehittämisen, 6) testaamisen ja 

7) kaupallistaminen. Vastaavan kaltaisia malleja on kehitetty myös myöhemmin: Kuvassa 7 

on palvelukehityksen malli Bullingerin ja muiden mukaan (2003).  

 

            

Kuva 7 Palvelukehityksen malli (Bullinger et al. 2003) 

 

Palvelukehityksen mallit kuvataan tyypillisesti lineaarisiksi, mutta erilaiset sykliset- ja spi-

raalimallit ovat tulleet näiden rinnalle. Kingman et al. (1991, s. 249) kuvaavat palvelukehi-

tyksen lineaariseksi prosessiksi, joka muodostuu suunnitteluvaiheesta, implementoinnista 

sekä palvelun tuotantovaiheesta. Bullinger et al. (2003) mainitsevat spiraalimallit, jotka näh-

dään tyypillisen vesiputousmallin kehittyneempinä versioina, joissa vesiputousmallin mukai-

sia vaiheita toistetaan iteratiivisesti useita kertoja mahdollistaen varhaisemman palvelun rää-

tälöinnin. Erilaisia prosessiviitekehikoita ketterämpään kehitystoimintaan on hyödynnetty 

esimeriksi IT-alalla. Esimerkiki Scrum-prosessikehityksestä hyödynnetään monimutkaisten 

tuotteiden kehityksessä ja viitekehikkoon kuuluu muuan muassa Sprintit (alle kuukauden ai-

kaikkunat, joiden aikana tuote/tuoteparannus kehitellään) ja Daily Scrumit (15 minuutin tii-

mipalaverit, joissa suunnitellaan kuluvana tai tulevana päivänä tehtävät aktiviteetit) (Schwa-

ber & Sutherland, 2016).  

 

Ideointi

Vaatimusanalyysi

Konspetin kehittäminen

Implementointi

Kaupallistaminen markkinoille

Kaupallistamisen jälkeinen tarkastelu
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Jo useamman vuosikymmenen ajan on tunnistettu tarve huomioida tiettyjä toimintatapoja 

kehitettäessä erityisesti palveluita. Ramaswamy (1996, s. 18) mainitsee palvelukehityksen 

periaatteiksi muun muassa asiakkaan osallistamisen kaikkiin suunnittelun vaiheisiin, monni-

ammatillisten tiimien yhteistyön hyödyntämisen palvelukehityksessä sekä määrittelyjen joh-

tamisen asiakkaiden tarpeista teknologian tai aiemmin hyödynnettyjen suunnittelujen sijaan.  

 

2.3.2 Muotoilun ja designajattelun taustaa 

 

Muotoilu (Design) termiä käytetään laajasti eri yhteyksissä, kuten muodissa, tuotteissa, ark-

kitehtuurissa, insinööritieteissä, luonnontieteissä ja ohjelmistokehityksessä (Denning, 2013) 

ja sille on rakennettu akateemisia viitekehikkoja 1960-luvulta lähtien. Ensimmäisessä aal-

lossa korostui monimutkaisten ongelmien jakaminen pienempiin osiin. Seuraavan aallon 

myötä syntyi ajatus muotoilusta sosiaalisena prosessina. Muotoilu voidaan nähdä ongelman-

ratkaisuprosessina, jonka muodostavat eri osaamistaustoilta tulevat toimijat (Beckman & 

Barry, 2007).  

 

Muotoilu terminä on käytössä myös insinööritieteissä, usein puhutaan designajattelusta. De-

sign-ajattelulla puolestaan tarkoitetaan tarkoituksellista keskittymistä käyttäjän kiinnostuk-

sen kohteisiin, arvoihin sekä huolenaiheisiin. Design-ajattelu keskittyy määrittelemään ja rat-

kaisemaan haasteita ottamalla huomioon ihmisten tarpeet, tavoitteet ja toiveet (Peet, 2016).  

Design-ajattelua noudattavassa ideointiprosessissa tulisi keskittyä erityisesti luovuuden edis-

tämiseen sekä monimuotoisten tiimien työskentelyyn. Lisäksi korostetaan tiivistä asiakaspa-

lautteen keräämistä ja prototypointia. (Denning, 2013) Insinöörisuunnittelu (Engineering De-

sign) on systemaattinen ja älykäs prosessi, jossa suunnittelija luo, arvioi ja tarkentaa tuottee-

seen, prosessiin tai systeemiin liittyviä konsepteja, jotka palvelevat asiakkaan asettamien ta-

voitteiden saavuttamista (Dym et al., 2005).  

 

Palvelumuotoilun historia voidaan liittää teolliseen muotoiluun sekä 90-luvulla kehitettyi-

hin interaktiosuunnitteluun ja kokemusmuotoiltuun (Experience Design). Verrattaessa perin-

teiseen palvelukehitykseen, on palvelumuotoilun lähtökohta ihmiskeskeisempi. (Holmlid, 
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2007) Teollisen muotoilun lähtökohdista tarkasteltuna palvelumuotoilulla pyritään tarjoa-

maan työkaluja tukemaan palvelun visualisointia sekä konkretisointia (Sundbo & Toivonen 

2011, s. 3). Palvelumuotoilun periaatteiksi mainitaan muun muassa analyyttisyys, symboli-

suus, konkreettisuus sekä visuaalisuus (Holmlid, 2007). 

 

Muotoilun lähestymistapoina voidaan nähdä esimerkiksi vaatimusmäärittely, prosessijohta-

minen, käyttäjäkeskeisyys tai käyttäjäinnovointi. Myös muotoilu tyyli voidaan jakaa roolidi-

mension mukaisesti. Rooleja ovat muun muassa palvelumuotoilija sekä IT-ratkaisun suun-

nittelija. Kuvassa 8 esitellään muotoilun lähtökohtien historiallista kehitystä tuotekeskeisyy-

destä asiakas- ja käyttäjäkeskeisyyteen. Kolme ensimmäistä vaihetta ovat tuottajaohjautuvat, 

tuotekeskeinen, prosessikeskeinen sekä käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Näissä kolmessa tyy-

pissä suunnittelutyö tapahtuu sisäisesti. Neljäs tyyppi, asiakasohjautuva suunnittelu nostaa 

käyttäjäasiakkaan suunnittelijan rooliin. Viidennessä tyypissä suunnittelusta vastaavat am-

mattilaissuunnistelija yhdessä asiakaskäyttäjän kanssa. (Goldkuhl ja Perjons, 2014)  

 

 

Kuva 8 Sähköisen palvelumuotoilun viisi tyyppiä (mukaillen Goldkuhl & Perjons, 2014) 

 

2.3.3 Palvelumuotoilun periaatteet ja mallit  

 

Palvelumuotoilun menetelmissä ja työkaluissa yhdistetään menetelmiä monilta aloilta (Mo-

ritz, 2005). Palvelumuotoilua voidaan toteuttaa monella tapaa, ja tähän löytyykin useita eri 

viitekehikkoja, jotka kattavat muotoiluprosessin vaiheita. Widmark ja Patel (2013, s. 74-75) 

esittävät iteratiivisen mallin, joka koostuu silmukoiden sarjasta. Jokainen silmukka kattaa 

ideoinnin, prototypoinnin, asiakasvuorovaikutuksen sekä analyysin ja ideana on toistaa näitä 

silmukoita (kuvassa 9). Brown et al. (2011) tukevat myös iteratiivisuuden merkitystä ja nä-

kevät, että onnistunut muotoilu ja mallintaminen ovat usein monimutkaista ja vaatii useita 

iteraatioita sekä erilaisten henkilöiden yhteistyötä onnistuakseen. Designprosessin luontee-

seen kuuluu, että se on jatkuva iteratiivinen prosessi (Zehrer 2009). Andreassenin et al.  

Tuotekeskeinen suunnittelu Prosessikeskeinen 
suunnittelu

Käyttäjäkeskeinen 
suunnittelu

Asiakasohjautuva 
suunnittelu

Yhteisohjautuva 
monifokuksinen

suunnittelu
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(2016) mukaan palvelumuotoilun periaatteisiin lukeutuu myös käyttäjien ymmärtäminen: 

käyttökontekstin analysointi, ja käyttäjän tarpeisiin ja haluihin perehtyminen. Yritysten tulee 

tiedostaa mistä toiminnoista asiakas on vastuussa ja pyrkiä tukemaan asiakasta näissä toimin-

noissa (Andreassen et al., 2016).   

 

 

Kuva 9 Palvelumuotoilun vaiheet silmukkamallin mukaisesti (Widmark & Patel 2013, s. 74-75) 

 

Palvelumuotoilun prosessin vaiheiden tulisi kattaa palveluun liittyvien toimijoiden tunnista-

misen, käyttäjien tarpeiden ja halujen ymmärtämisen sekä palvelun esittämisen muodossa, 

joka kattaa kaikki palvelun komponentit, loogiset linkit sekä aikasidonnaiset jaksot (And-

reassen et al., 2016).  Tuulaniemi (2011, s. 130) jakaa palvelumuotoiluprosessin viiteen osaan 

(kuvassa 10). Määrittelyvaihe kattaa aloittamisen sekä esitutkimuksen ja tässä vaiheessa ta-

voitteena on suunnitteluhaasteen määrittely sekä ymmärryksen hankkiminen palvelun tuot-

tavasta organisaatioista ja sen tavoitteista. Seuraava vaihe on tutkimusvaihe, joka alkaa asia-

kasymmärryksen kartuttamisella ja strategisella suunnittelemisella tavoitteena kasvattaa ym-

märrystä käyttäjien tarpeista, tavoitteista, odotuksista, arvoista sekä toiminnan motiiveista. 

Lisäksi tarkennetaan strategiselta kannalta palvelun tuottavan organisaation tavoitteita. Var-

sinaisessa suunnitteluvaiheessa tapahtuu ideointi, konseptointi sekä prototypointi, joilla ke-

hitettään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja testataan konsepteja vuorovaikutustilanteessa. Palvelun-

tuotantovaiheessa tapahtuu pilotointi sekä lanseeraus, jolloin palvelukonseptit viedään mark-

kinoille ja työstetään lisää saadun palautteen pohjalta. Viimeinen vaihe on arviointi, jossa 

pyritään vakioimaan palvelu tuotantotilaan sekä ylläpitämään jatkuvaa kehittämistä. (Tuula-

niemi 2011, s. 130) 

Asiakas-
vuorovaikutus

AnalyysiIdeointi

Prototy-
pointi
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Kuva 10 Palvelumuotoilun vaiheet (Tuulaniemi 2011, s. 130) 

 

Parametrit ja päätökset liittyvät muotoiluun. Muotoilupäätöksiin kuuluvat esimerkiksi, mikä 

resurssi suorittaa määrätyt tehtävät, tehtävien järjestyksen määritteleminen, vallitsevien olo-

suhteiden tunnistaminen sekä tarvittavan tiedon määritteleminen (Mertins & Jochem, 1999). 

Ponsignon et al. (2012) listaavat muotoilun parametreiksi työvaiheen poistamisen, työvai-

heen automatisoinnit, työntekijöiden valtuuttamisen, tehtävien tai työvaiheiden lisäämisen 

tietylle työntekijälle, työvaiheiden varioimisen, yksittäisen työntekijän tehtävän erikoistami-

sen tai muuttamisen ”yleisasioiden hoitajaksi” sekä asiakaskontaktipisteiden minimoinnin.  

 

Palvelumuotoilu hyödyntää visuaalisuutta. Porterin (1985) mukaan visualisointi on yksi tär-

keistä kyvykkyyksistä yritykselle. Tiedon visualisointi korostuu erityisesti esittämisen ja 

vuorovaikutuksen tukena (Prestopnik, 2013). Visualisointia voidaan hyödyntää muun mu-

assa esittämiseen, dokumentointiin, jäsentelyyn ja visiointiin. Erityisesti palveluissa visuali-

soinnin avulla voidaan saavuttaa parempi ymmärrys palvelutarjoamasta sisäisesti sekä ulkoi-

sesti, kuvata miten palvelu toimii sekä lisätä asiakkaan kiinnostusta ja uskoa konseptia koh-

Määrittely

• Aloittaminen & esitutkimus
• Tavoitteena suunnitteluhaasteen määrittely ja kuvaaminen sekä saada ymmärrys palvelun tuottavasta organisaatioista 

ja sen tavoitteista

Tutkimus

• Asiakasymmärrys & strateginen suunnittelu
• Tavoitteena kasvattaa ymmärrystä käyttäjien tarpeista, tavoitteista, odotuksista, arvoista sekä toiminnan motiiveista. 

Lisäksi tarkennetaan strategiselta kannalta palvelun tuottavan organisaation tavoitteita

Suunnitelu

• Ideointi, konseptiointi & prototypointi
• Tavoitteena kehitää vaihtoehtoisia ratkaisuja suunnitteluhaasteeseen (organisaation ja asiakkaiden tarpeet ohjaavat) 

sekä suunnitella kehitettävää palvelua testaamalla ideoita ja konsepteja vuorovaikutustilanteissa

Palvelu-
tuotanto

• Pilotointi & lanseeraus
• Tavoitteena viedä palvelukonseptit markkinoille asiakkaiden arvioitavaksi, konseptin hiominen saadun palautteen 

perusteella sekä tarjota palveluun liittyville osapuolille ymmärrys, mitä resursseja palvelun toteuttaminen vaatii

Arviointi

• Jatkuva kehittäminen
• Tavoitteena palvelun vakioiminen tuotantotilaan sekä jatkuva kehittäminen
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taan (Kindström et al., 2015). Visualisoinnilla voidaan tehostaa tiedon analysointia sekä ja-

kamista, löytää uusia yhtymäkohtia tai tunnistaa uusia toistuvia malleja.  Visualisoimalla voi-

daan muuntaa hiljaista tietoa eksplisiittiseksi ja koodatuksi tiedoksi. (Prestopnik, 2013) 

 

2.3.4 Yleisesti tunnetut palvelumuotoilun menetelmät 

 

Palvelumuotoilun metodeihin lukeutuvat esimerkiksi havainnointi, yhteissuunnittelu, nopeat 

kokeilut, ideoiden visualisointi sekä prototypointi sekä erilaiset asiakas- ja palvelupolut. 

Näillä tavoitellaan yhteiskehittämistä asiakkaan kanssa ja pyritään ammentamaan asiakkaalta 

ymmärrystä heidän toimintakentästään, prosesseista sekä kilpailijoista. Tyypillisesti palvelu-

muotoilussa kerätään käyttäjästä informaatioita (muun muassa fyysistä, sosiaalista, teknolo-

gista sekä kokemuksellista) erilaisin menetelmin (Andersson et al., 2017). Service blueprit-

ning on yksi käytetymmistä työkaluista palvelutoimitusprosessin suunnitteluun ja kuvaami-

seen (Teixeira et al., 2011). Erilaisten mallin (canvas) avulla voidaan fasilitoida liiketoimin-

tamallin määrittelyä ja siihen liittyvä keskustelua. Esimerkiksi Business Model Canvas kattaa 

useita liiketoiminnalle olennaisia elementtejä: arvolupaukset, asiakassegmentit, asiakas-

suhde, kanavat, avainaktiviteetit, avainpartnerit, avainresurssit, kustannusrakenteen ja liike-

vaihdon (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 16).  

 

Tekesin (2013) laatimassa palvelumuotoilun työkalupakissa on esitelty palvelumuotoilun eri 

vaiheita tukemaan sopivat työkalut. Tämän mallin mukaisesti vaiheita on neljä: rajaaminen, 

oppiminen, ratkaiseminen sekä testaaminen. Rajaamisvaiheessa pyritään kuvaamaan kehi-

tystyön tavoitteet, mittarit ja asiakkaat ja tähän esitetään työkaluiksi palvelupolkua sekä asia-

kastiedon keräämiseksi tutkimuskysymyksien ja tutkimusmenetelmien hyödyntämistä. Op-

pimisvaiheessa pyritään ymmärtämään palvelu asiakkaan silmin (esimerkiksi asiakasprofii-

leja hyödyntäen), ymmärtämään asiakasarvon syntymistä sekä tunnistamaan tärkeimmät ke-

hityskohteet: tätä tukemaan ehdotetaan asiakaskokemuksen ja asiakasarvonmuodostumisen 

analyysejä (haastattelujen ja keskustelujen pohjalta).  Ratkaisemisvaiheessa ideoidaan ratkai-

suja ja tarvitaan menetelmiä ideoinnin ja niiden arvioinnin tukemiseksi. Viimeisen vaiheen, 

eli testaamisen tavoitteena on kokeilla ideaa käytännössä, esimerkiksi Business model can-

vaksen tai prototyypin avulla. (SDT – Palvelumuotoilun työkalupakki 2013)  
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Palvelumuotoilun menetelmillä pyritään yleensä keräämään asiakasdataa ja palautetta sekä 

visualisoimaan ja kommunikoimaan palvelukonseptia. Työkaluilla voidaan saavuttaa pa-

rempi ymmärrys asiakkaan tarpeista ja odotuksista, vaikuttaa palvelun laatuun ja suoritusky-

kyyn, saada lopputuloksena räätälöidympi palvelu sekä kerätä asiakaspalautetta. Taulukossa 

7 esitellään muutamien yleisesti käytössä olevien palvelumuotoilun menetelmien idea, vai-

heet sekä menetelmien avulla saatavat hyödyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 7 Yleisesti käytössä olevien palvelumuotoilumenetelmät 
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Menetel-
män nimi 

Menetelmän idea / vaiheet • Menetelmän hyödyt Lähde 

Käyttäjä- 
/asiakaspro-
fiilit (User 
profiles) 

1) Kerätään dataa haastatteluilla, ky-
selyillä ja tutkimalla markkinaraport-
teja 
2) Kiteytetään ja esitetään kerätty tieto 
profiilin avulla 
3) Palvelun tai ratkaisun rakentaminen 
kohdennetulle ryhmälle 

• Auttaa ymmärtämään asiak-
kaan tarpeita  

• Auttaa tunnistamaan käyttä-
jien samanlaisuuksia ja eroa-
vaisuuksia 

- Carleton et 
al. (2013, s. 
103) 

- Tuulaniemi 
(2011, s. 
154-155) 

Tarinan-
kerronta 
(Storytel-
ling) 

1) Kerätään käyttäjätarinoita haastat-
teluilla, havainnoilla ja tutkimuksilla 
2) Dataan liittyviä havaintoja kommu-
nikoidaan osaksi suunnittelua kerto-
musten muodossa 

• Osallistaa käyttäjät mukaan 
suunnitteluprosessiin 

- Kankainen 
et al. (2012) 

- Brandt & 
Grunnet, 
(2000) 

Palvelu-
malli (Blue-
print)  

1) Palvelusysteemin kuvaaminen kart-
taan, jotta osallistujat voivat ymmär-
tää liiketoimintaprosessien toiminta 
2) Kulkukaavio kuvaamaan asiakkai-
den ja eri työntekijöiden roolit eri vai-
heissa 
3) Kartoittaa miten palvelu tapahtuu 
useimmissa tapauksissa 

• Visualisoi palvelun tuotanto-
prosessia 

• Auttaa tunnistamaan virheti-
lanteet 

• Parantaa palvelun suoritus-
kykyä 

• Helpottaa palvelun analy-
sointia ja kontrollointia 

• Kehittää palvelun laatua 

- Bitnerin et 
al. (2008) 

- Erkkilä 
(2013) 

- Lee et al. 
(2015) 

- Zehrer 
(2009) 

Asiakas-
polku 
(Customer 
Journey) 

1) Sisäisen datan kerääminen 
2) Alustavan hypoteesin laatiminen 
3) Asiakkaan prosessien, tarpeiden ja 
ennakko-odotusten tutkiminen 
4) Asiakastutkimuksen analysointi 
5) Asiakaspolun kuvaaminen 

• Kokoaa asiakastietämystä 
visuaaliseen muotoon ja jä-
sentelee tietämystä 

• Auttaa ymmärtämään asia-
kaan prosesseja, tarpeita ja 
odotuksia 

• Visualisoi kohtaamispisteet  

- Temkin 
(2010) 

Minimum 
viable pro-
duct (MVP) 

1) Idean kerääminen asiakkaalta  
2) MVP:n rakentaminen  
3) MVP:n testaaminen  

• Testaa hypoteesia  
• Kerää asiakaspalautetta 

- Bieraugel 
(2015) 

Proto-
tyyppi/ 
Malli 

1) Rakennetaan fyysinen (esim. pape-
rille piirretty) prototyyppi kuvaamaan 
konseptia varhaisessa vaiheessa 
2) Testataan palvelun toimivuutta, 
palvelun kiinnostavuutta ja helppoutta 
asiakkaan perspektiivistä 
3) Testataan sen sopivuutta strategi-
sesti palvelua tuottavalle yritykselle 
sekä sen taloudellista ja logistista elin-
kelpoisuutta. 

• Iteraatiokierrokset maksi-
moivat käyttäjien preferens-
sien ja palautteen huomioi-
misen 

• Räätälöity tuote vastaa pa-
remmin asiakkaan odotuk-
siin 

• Virheiden välttäminen 

- Bullinger et 
al., (2003) 

- Carleton et 
al. (2013, s. 
138-140) 

- Putman 
(2014) 

- Tuulaniemi 
2011, s. 195) 

Liiketoi-
mintamalli 
(Business 
model can-
vas, BMC) 

1) BMC:n rakennuspalikat: asiakas-
segmentti, arvolupaus, kanavat, asia-
kassuhteet, liikevaihto, avainresurssit, 
avainaktiviteetit, avainkumppanit ja 
kustannusrakenne 

• Tukee liiketoimintamallin 
määrittelyä ja siitä keskuste-
lemista 

- Osterwalder 
& Pigneur 
(2010, s.16) 
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Menetelmien kirjo on laaja, ja olennaista on tunnistaa mihin ongelmaan pyritään löytämään 

ratkaisu, ja tämän tulisi ohjata menetelmävalintaa. Menetelmillä pyritään kaventamaan on-

gelman ja sen ratkaisun välistä kuilua (Hugh et al., 2008). Patrício et al. (2016) puhuvat mo-

nitasoisesta palvelumuotoilusta (multilevel service design), jossa edetään palvelukonseptin 

määrittelystä, palvelusysteemien muotoiluun ja lopulta palvelukohtaamisien muotoiluun.  
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3 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET  
 

Seuraavissa kappaleissa esitellään haastateltuja yrityksiä sekä haastattelujen toteutusta ja yh-

teistyötä PLUS- rinnakkaishankkeen kanssa. Luvun viimeisessä osioissa kootaan haastatte-

lututkimuksen tulokset.  

 

3.1 Haastateltavien yritysten esittelyt 

 

Kolme haastateltavaa yritystä toimii ohjelmistoalla Suomessa ja yritykset ovat kokoluokal-

taan pk-yrityksiä, joissa tilastokeskuksen (2007a) määritelmän mukaisesti työskentelee alle 

250 henkeä ja yrityksen vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa. Yritykset tarjoavat 

palveluita ja ratkaisuja valmistavan teollisuuden asiakasyrityksille elinkaaren eri vaiheisiin. 

Nykyisin yritysten toiminta on luonteeltaan projektimaista ja nykyisellään asiakkaille tarjot-

tavat ratkaisuissa korostuu räätälöinti. Yritykset ovat osana PLUS-rinnakkaishanketta tavoit-

teenaan kehittää asiakaslähtöisempiä ja tuotteistettuja palveluita ja ratkaisuja asiakkailleen. 

Pääosin yritysten asiakaskunnan muodostaa erilaiset teolliset yritykset. Kaikilla kolmella yri-

tyksellä on entuudestaan tarttumapintaa myös palvelumuotoilusta. Yhdessä näistä kolmesta 

yrityksestä on hyödynnetty yksityisen palvelumuotoilijan palveluita. Yhdessä haastatelta-

vassa yrityksessä puolestaan toimii UX-suunnittelusta vastaava. Yritykset ovat myös hyö-

dyntäneet joitakin palvelumuotoilun menetelmiksi lukeutuvia työkaluja tai metodeja.  

 

Valmistavan teollisuuden haastattelut kohdennettiin ohjelmistoalan yritysten yritysasiakkai-

siin, joista haastattelututkimukseen saatiin kaksi. Toinen yritys on kokoluokaltaan suuyritys 

ja toinen keskisuuri yritys tarkasteltaessa yritysten henkilömäärän mukaan. Molemmat yri-

tykset toimivat Suomen markkinoiden lisäksi kansainvälisillä markkinoilla tarjoten tuotteis-

tettua teknologiaa hyödyntäviä laitteita ja niihin liittyviä palveluja pääosin teollisille asiak-

kaille. Yrityksistä toisessa palvelumuotoilua varten on syksyllä 2017 luotu oma funktio vas-

taamaan palvelukehityksestä. Myös toisessa yrityksessä palvelumuotoilun menetelmiä on 

kokeiltu.  
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Referenssitoimialaksi on valittu pankki- ja finanssialan toimija, joka on kokoluokaltaan suuri 

yritys. Yritys palvelee sekä henkilö- että yritysasiakkaita pääosin Suomesta. Yrityksessä on 

hyödynnetty jo useamman vuoden palvelumuotoilua laajasti. Tästä yrityksestä haastateltiin-

kin sekä palvelumuotoilijaa että liiketoimintapäällikköä. Kuvassa 11 on alkuperäinen suun-

nitelma haastattelututkimuksen toteutuksen otannasta. (Lopullisesta otannasta yhden hank-

keen yrityksen kohdalla toteutui yksi haastattelu ohjelmistotoimittajan roolista ja valmista-

van teollisuuden osalta ei saatu referenssihaastattelua hankkeen ulkopuolelta.) 

 

 

Kuva 11 Haastatteluotannan suunnitelma 

 

3.2 Tutkimusprosessin kuvaus ja eteneminen  

 

Yhteistyö PLUS-rinnakkaishankkeen kanssa alkoi jo varhain diplomityön suunnitteluvai-

heessa: työtä esiteltiin hankkeen yrityksille kolmessa palaverissa tarjoten yrityksen edusta-
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jille mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa työn rajauksiin ja teema-alueisiin sekä haastat-

telukysymyksiin. Näiden pohjalta haastattelukysymyksistä koottiin lopullinen haastattelu-

runko (liitteessä 1).  

 

Diplomityön esittely- ja suunnittelupalavereissa keväällä ja kesällä 2017 käytiin yritysten 

kanssa läpi työn asetuksia, tavoitteita ja lähtökohtia. Tapaamiset antoivat osallistuville ohjel-

mistoalan yritysten edustajille mahdollisuuden kommentoida ja vaikuttaa työn tavoitteeseen, 

rajauksiin, ja teema-alueisiin sekä haastattelukysymyksiin hyvissä ajoin ennen haastattelujen 

sisällön ja toteutuksen suunnittelua. Tapaamisissa käytyjä keskusteluja hyödyntäen koottiin 

lopullinen haastattelurunko elokuussa 2017.  

 

Haastattelujen kysymysurunko koostuu neljästä aihealueesta:  

1) Taustatiedot (6 kysymystä),  

2) Strateginen arvosiirtymä – laitteista ja teknologioista palveluihin (4 kysymystä),  

3) Asiakaslähtöinen palvelukehitys & asiakasymmärrys (7 kysymystä) sekä  

4) Palvelumuotoilu ja sen merkitys asiakasymmärryksen konkretisoinnissa (10 kysy-

mystä).  

 

Yritysten kanssa kartoitettiin sopivia haastateltavia tahoja valmistavan teollisuuden yrityk-

sistä sekä palvelumuotoilijoista. Ideana oli saada jokainen PLUS –rinnakkaishankkeeseen 

osallistuvan ohjelmistoyrityksen kautta kolme haastattelua seuraavasti: 

1) Ohjelmistoyritys (palvelutarjoaja) 

2) Valmistavan teollisuuden yritys (asiakas) 

3) Palvelumuotoilija (asiantuntijapalvelun tarjoaja tai sisäinen toimija) 

 

Lisäksi tavoitteena oli tehdä 2-3 referenssihaastattelua B2C sektorilla toimivissa ja pidem-

mälle palvelumuotoilua hyödyntävissä yrityksissä. Lopulliseksi otannaksi muodostui 9 haas-

tattelua kaiken kaikkiaan 11 haastatellun kanssa.  
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Haastattelut toteutettiin syys- marraskuun 2017 aikana osin paikan päällä (6 kpl) ja osin 

etäyhteyksien (3 kpl) avulla. Haastatellut kontaktoitiin syys- lokakuussa pääosin sähköpos-

titse (liitteessä 2 saatekirje, joka toimitettiin yrityksille) sekä puhelimitse. Hankkeen yritykset 

olivat aluksi yhteydessä omiin asiakkaisiinsa haastatteluun liittyen. Saatekirjeessä esiteltiin 

tutkimusta ja sen avulla voitiin varmentaa kontaktoidun henkilön olevan sopiva henkilö haas-

tateltavaksi.  

 

Haastatellut henkilöt toimivat nimikkeillä toimitusjohtaja (2 kpl), palvelumuotoilija (2 kpl), 

myyntipäällikkö (1 kpl), konsultti (1 kpl), liiketoimintajohtaja (1 kpl), liiketoimintapäällikkö 

(1 kpl) UX-suunnittelija (1 kpl), palvelupäällikkö (1 kpl) ja sisältösuunnittelija (1 kpl). Tau-

lukkoon 8 on koottu kuvaus otannasta kattaen haastatellun roolin yrityksessä ja yrityksen 

toimialan sekä tunnuksen, joita hyödynnetään luvussa 3.3. Haastattelututkimuksen tulos-

kooste. Liitteessä 3 on lisätietoa haastattelujen ajankohdista ja kestoista.  

 

Taulukko 8 Listaus haastateltavista 

Tun-
nus 

Haastatellun rooli yrityksessä Yrityksen toimiala 

O1 Toimitusjohtaja Ohjelmistoratkaisut  
O2 Toimitusjohtaja Ohjelmistoratkaisut  
O3 Konsultti ja Myyntipäällikkö (yhteishaastattelu) Ohjelmistoratkaisut  
P1 Palvelumuotoilija Palvelumuotoilu 
P2 UX -suunnittelija Ohjelmistoratkaisut  
P3 Palvelumuotoilija Finanssiala 
R1 Liiketoimintapäällikkö Finanssiala 
V1 Huoltoliiketoimintajohtaja  Valmistava teollisuus 
V2 Palvelupäällikkö ja sisältösuunnittelija (yhteishaastattelu) Valmistava teollisuus 

 

Kuvassa 12 on haastattelun teemat sekä lopullinen otanta. Oranssilla kuvatut haastattelujou-

kot ovat PLUS-hankkeen kautta saadut haastattelut, harmaalla referenssihaastattelun osallis-

tujat. 
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Kuva 12 Haastattelun otanta ja teemat 

 

Ennen haastatteluja haastateltaville esiteltiin diplomityöprojektia saatekirjeessä (liite 2), pu-

helimitse sekä toimittamalla kysymysrunko (liite 1) tutustuttavaksi. Pääosin haastattelut to-

teutettiin yksilöhaastatteluina, mutta kaksi haastattelua toteutettiin yhteishaastatteluina sa-

manaikaisesti kahdelle haastattelulle. Haastattelun aluksi hankeen ulkopuolisille haastatelta-

ville esiteltiin lyhyesti tutkimuksen taustaa ja haastattelututkimuksen toteutusta.  

 

Kaikki haastattelut etenivät pitkälti kysymysrungon mukaisesti, joskin paikoin esitettiin tar-

kentavia kysymyksiä tai ohitettiin yksittäinen kysymys, mikäli vastaus oli saatu jo aiempien 

kysymysten kautta tai jos se ei muuten ollut relevantti haastatellun kohdalla. Kaikki haastat-

telut nauhoitettiin ja lisäksi haastattelun aikana laadittiin kattavat kenttämuistiinpanot. Nau-

hoitteet kuunneltiin haastattelun jälkeen muistiinpanojen täydentämisen tueksi ja datan jat-

kokäsittelyä varten. Kaikkien haastattelujen osalta koottiin vastaukset Excel-tiedostoon, 

jossa käytiin läpi vastausten eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä, sekä haastattelun aikana nous-

seita huomioita. Lisäksi niitä jäsenneltiin erilliseen PowerPoint-esitykseen kysymyksittäin 

sekä aihealueittain. 

 

1) Taustatiedot
2) Strateginen arvosiirtymä -

laitteista ja teknologioista 
palveluihin

3) Asiakaslähtöinen 
palvelukehitys & 
asiakasymmärrys

4) Palvelmuotoilu ja sen 
merkitys 

asiakasymmärryksen 
konkretisoinnissa

Ohjelmistotoimittaja

Ohjelmistotoimittaja (2 
haastatteltavaa)
UX-suunnittelija

Valmistava teollisuus (2 
haastateltavaa)

Ohjelmstotoimittaja
Palvelumuotoilija

Valmistava teollisuus

Palvelumuotoilija ( finanssi-
ja rahoitusala)

Liiketoimintapäällikkö 
(finanssi- ja rahoitusala)
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3.3 Haastattelututkimuksen tuloskooste  

 

Seuraavaksi kuvataan haastattelututkimuksen tuloksia. Tulokset on jaettu seuraavien aihe-

alueiden mukaan: 

1) Yritysten tarjoama ja asiakkaat  

2) Palveluliiketoiminta ja palvelukehitys 

3) Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöinen palvelukehitys 

4) Palvelukehitys palvelumuotoilua hyödyntäen 

 

Pääosin järjestys noudattaa kysymysrungon järjestystä muutamaa poikkeusta lukuun otta-

matta (muun muassa tarjoama ja asiakkaat käsitellään peräkkäin, kysymysrungossa asiakkai-

siin liittyvät kysymykset alkavat kolmannesta osasta).  

 

3.3.1 Yritysten tarjoama ja asiakkaat  

 

Tulostenkäsittelyssä tarjoaman ja asiakkaiden osalta ei tarkenneta yksittäisen vastaajan 

tunnusta tunnistettavuuden välttämiseksi. Haastatellut ohjelmistoalan yritykset kuvasivat 

tarjoamaansa muun muassa omalla 1) ohjelmistoalustalla, jossa toimii useampi sovellus, 2) 

ohjelmistokehityksenä, joka kattaa valmisohjelmistoja, tuotetietojenhallinnan- ja 

dokumentinhallinnan järjestelmät sekä CAD –järjestelmien räätälöintiä sekä 3) teollisuuden 

teknologiapartnerina toimimisena, mikä puolestaan kattaa ohjelmistoalihankintaa, 

räätälöityjä projekteja sekä muutamia tuotteita. Toinen valmistavan teollisuuden yritys 

kuvasi tarjoamaansa pakkausteknologian laitteiston valmistamiseksi sekä huoltamiseksi. 

Toinen valmistavan teollisuuden yrityksistä kuvasi tarjoaamansa turvallisuusalan 

komponentteiksiksi ja niihin liittyviin ohjelmistoihin sekä palveluihin. Yksi haastateltavista 

toimii yksityisenä palvelumuotoilijana haastateltulle ohjelmistoalan yritykselle ja kuvasi 

liiketoiminnakseen palvelumuotoilun lisäksi graafisen suunnittelun. Referenssihaastattelut 

tehtiin pankki- ja finanssialan toimijalle, joka kuvaa yritystään monialaiseksi 

palveluyritykseksi. Yritys toimii pankki-, vakuutus-, varainhoito- sekä 

terveysliiketoiminnassa. Kuvassa 13 on esitetty haastateltujen yritysten tarjoamaa.  
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Kuva 13 Haastateltujen yritysten tarjoama ja palvelut 

 

Haastatellut kuvasivat omia asiakkaitaan tarkentaen näiden kokoluokkaa, maantieteellistä si-

jaintia sekä toimialaa. Haastatellut ohjelmistoalan toimijat kuvasivat asiakkaitaan teollisiksi 

yrityksiksi tai valmistavan teollisuuden yrityksiksi. Molemmat valmistavan teollisuuden 

haastatellut kuvasivat asiakkaitaan kotimaisiksi sekä globaaleiksi yritysasiakkaiksi. Yksityi-

nen palvelumuotoilija puolestaan palvelee sekä yksityisiä yrityksiä kaikilta toimialoilta että 

yhdistyksiä ja julkista sektoria.  Referenssitoimialan haastatellut kuvasivat palvelevansa suo-

malaisia henkilöasiakkaita sekä yritysasiakkaita aina pienistä yrityksistä suuryrityksiin ja ins-

tituutioasiakkaisiin. Asiakaskunta nähdään tulevaisuudessa samana suurimassa osassa haas-

tateltuja yrityksiä. Tulevaisuuden muutokset liittyvät 1) tiiviimpään yhteistyöhön asiakkaan 

kanssa, 2) jonkin ratkaisun viemiseen uudelle markkinasegmentille tai 3) ratkaisut määrätylle 

kohderyhmille voivat muuttua, koska kohderyhmän tarpeet otetaan paremmin huomioon.   

 

”Tosi vaikea lokeroida yksittäiseen lokeroon, ääripäästä toiseen.” –  Liiketoimintapäällikkö  

 

 

Ohjelmistoala

Oma 
ohjelmistoalusta, 

jossa kolme 
sovellusta 

Ohjelmistokehitys
(valmisohjelmistot, 

tuotetietojenhallinta, 
dokumentinhallinta, 
CAD räätälöinnit)

Teollisuuden 
teknologiapartneri

(ohjelmistoalihankinta, 
räätälöidyt projektit, 
muutamia tuotteita)

Valmistava 
teollisuus

Pakkausteknologiaa
(valmistus & huolto)

Turvallisuusalan 
komponent 

(ja niihin liittycät 
ohjelmistot, palvelut)

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu sekä 
graafinen suunnittelu
(yritykset ja julkinen 

sektori)

Pankki - ja 
finanssiala

Monialainen 
palveluyritys 

(Pankki-, vakuutus-
varainhoito- ja 

terveysliiketoiminta)
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3.3.2 Palveluliiketoiminta ja palvelukehitys  

 

Ohjelmistoalan haastateltujen keskuudessa yleisesti liiketoimintaan kuuluu projektimaisuus; 

mainittiin muun muassa, että 60 % liikevaihdosta tulee projekteista. Yksi haastateltu mainitsi, 

että projektien osuus tulee pienenemään, sillä tulevaisuudessa ITIL tyylisistä palveluista us-

kotaan tulevaisuudessa saatavan 30 % ja lisenssimyyntiä kasvatetaan noin 15 % suhteessa 

koko liikevaihtoon. Toinen haastateltu mainitsi, että tulevaisuudessa palvelut ja tuotteet muo-

dostavat puolet liikevaihdosta ja mikäli projektikomponentit huomioidaan mukana muodos-

taa se 75 %: liikevaihdosta. Toisaalta mainittiin, että palveluita nähdään olevan mukana kai-

kessa toiminnassa, myös projekteissa. Kolmannessa ohjelmistoalan haastattelussa korostui 

myös projektityön merkitys: kaikki myytävä miellettiin palvelumuotoiseksi toiminnaksi ny-

kyisellään painottuen enemmän järjestelmän pystytykseen sekä toimitukseen, kun taas tule-

vaisuudessa uskotaan, että tarjotaan enemmän palveluita esimerkiksi koulutuksiin ja raport-

teihin liittyen.  

 

Valmistavan teollisuuden osalta toisessa yrityksessä palvelut muodostivat jo nyt merkittävän 

osan liikevaihdosta 45 % ja heidän osaltaan sen uskottiin pysyvän samassa suhteessa laite-

valmistukseen nähden. Toisessa valmistavan teollisuuden yrityksessä nykyisin palvelut muo-

dostava 5-6 % liikevaihdosta ja tässä yrityksessä nähtiin, että seuraavan viiden vuoden aikana 

osuus tulisi olemaan noin viidesosan liikevaihdosta. Yksityisen palvelumuotoilijan kohdalla 

palvelumuotoilu muodostaa 60 % kaikesta liiketoiminnasta. Toinen palvelumuotoilija mai-

nitsi, että aiemmin nähtiin kaiken myynnin kuuluvan tuotepohjaiseen myyntiin, mutta nyt 

ollaan menossa voimakkaammin kohti palveluliiketoimintaa.  

 

Nykyiset palvelumallit 

 

Haastatellut kuvasivat minkälaisten toimintojen, roolien tai vastuualueiden kautta palveluke-

hitys tapahtuu organisaatiossa. Ohjelmistoalan haastateltu (O1) mainitsi sen tapahtuvan Ser-

vice management –toiminnossa, jossa Service director vastaa palvelunkehityksestä. Tapa, 

jolla palvelut tuotteistetaan, on haussa ja yritetään parantaa yhteistyössä kumppaneiden ja 
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asiakkaiden kanssa (O2). Palvelujen mallinnuksesta ja määrittelemisestä vastaa viidenhen-

gen muodostuma työryhmä (O3).  Palvelumuotoilija (P2) mainitsi, että palvelukehityksestä 

vastaavat myös projektit. Palvelukehitys on huolto-organisaation ja myynnin keskusteluissa 

(V1). Palvelukehitys tapahtuu palvelumuotoilu toiminnon kautta (V2). Palvelukehitys jae-

taan kahteen ryhmään: 1) nykyisten palveluiden kehitys ja siitä vastaava organisaatio, joka 

tekee inkrementaalia kehitystä ja 2) uudesta liiketoiminnasta vastaava organisaatio (R1), joka 

kehittää asioita mitkä nousevat ulkopuolelta eikä välttämättä linkity suoraan olemassa ole-

vaan liiketoimintaan (P3). Kuvassa 14 on jaoteltu haastateltujen vastauksia nykyisistä ja tu-

levista palvelumalleista. 

 

 

Kuva 14 Palvelumallit nykyisin ja tulevaisuudessa 

 

Palvelumallien kuvaamisessa käytetään hyväksi muun muassa SAFe - mallia, Business Mo-

del Canvasta, Lean Canvasta ja Swim lane -kuvausta (P3). Nykyisiksi palvelumalleiksi mai-

nittiin esimerkiksi ITIL-pohjaiset palvelut, projektin komponentteina tulevat palvelut (O1) ja 
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ylläpitopalvelut (O2) sekä verkostomalliset palvelut, joissa laaja verkosto mahdollistaa laa-

jemman tarjoaman (P1). Nyt palvelut myydään tuntiperusteisesti ja tavoitteena olisi saada 

tulevaisuudessa kiinteähintaisia, tuotteistettuja ja selkeämpiä palveluita (O3).  Nykyiset pal-

velut kuvattiin enemmän tukipalveluina, mutta tulevaisuuden palveluiksi nähtiin erityisesti 

projektipalvelut, elinkaaripalvelut sekä datan hyödyntämiseen liittyvät palvelut (V2). 

 

Tulevaisuudessa nähdään uuden mallin mukaisia asiakasta konsultoivia, becnhamarkkaus-

palveluita (O1).  Eräs haastateltava (V1) mainitsi, että palveluita ei ole kuvattu, mutta halu-

taan saada tietty kuvaus tai malli tai, että toivotaan tarkempaa prosessia, miten palveluita 

toteutetaan (O2). Lisäksi mainittiin, että asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna palvelumal-

leja ei ole niin tarkasti kuvattuna, että esimerkiksi arvolupaus tulisi selkeästi esille (R1).   

 

Palveluliiketoiminnan tulevaisuus ja kumppanien rooli palvelukehityksessä 

 

Ohjelmistoalan haastateltujen mukaan palveluissa korostuu nykyisin projektimaisuus sekä 

joustavuus, joskus jopa liikaakin.  Palvelumuotoilijat mainitsivat, että nykyisissä paleluissa 

näkyy teknologiapainottuneisuus ja usein palveluihin halutaan liittää esimerkiksi applikaati-

oita. Nykyisten palveluiden osalta mainittiin myös, että ne ovat epäjatkuvia yksittäisiä tilauk-

sia (V2). Asiakasymmärrys nähtiin tärkeäksi ja uskottiin, että sen merkitys tulee tulevaisuu-

dessa korostumaan (O2), toisaalta asiakasymmärryksen kuvattiin olevan kehitysvaiheessa 

(P1).  

 

Useampi haastateltu mainitsisi, että palveluliiketoiminta tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja 

pelkkien tuotteiden valmistus tulee loppumaan kokonaan (P1). Tulevaisuudessa nähtiin, että 

palveluissa siirryttäisiin kohti modulaarisia, vakiopohjaisia palveluita (O1) jotka vaativat 

myös vähemmän räätälöintiä (O3). Asiakkaat haluavat entistä kokonaisvaltaisempia palve-

luja tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa palveluissa asiakastarve johtaa uusiin palveluihin 

(O2), yritys muuttuu asiakaslähtöisemmiksi (R1, R2), asiakkaan osallistaminen (P1) ja yh-

teistyö asiakkaan kanssa tulee lisääntymään (ekosysteemimäinen toiminta) ja tiivistymään 

(O2). Tulevaisuuden palveluissa arvoketju tulee pirstaloitumaan useammalle toimijalle ja 
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asiakaspalvelun rooliin tullaan panostamaan huomattavan paljon (R1). Palvelut kytkeytyvät 

erilaisiin alustoihin (V2). Tulevaisuuden palveluissa niin kutsutut best practices eli parhaat 

käytänteet saavat enemmän jalansijaa useamman haastatellun mukaan. Lisäksi mainittiin, 

että isot trendit, kuten big data ja datan omistaminen muuttavat palveluliiketoimintaa (P3) ja 

tulevaisuuden palveluihin lukeutuu dataan liittyvät palvelut (V2). Toisaalta tähän liittyvä re-

gulaatio muuttaa alaa tietosuoja-asioiden osalta (P3). Kuvaan 15 on koottu haastateltujen 

mainitsemia palveluissa korostuvia tekijöitä.  

 

 

Kuva 15 Palveluliiketoiminnan painopisteet 

 

”Halutaan kehittää ja palvella asiakkaita, ei tyydytä vain mitä nykyiset tuotteet on … Pyri-

tään löytämään asiakaslähtöisiä liiketoimintamalleja vastaamaan asiakkaan tarpeisiin” 

–  Palvelumuotoilija 
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Ohjelmistoalalle on tyypillistä, että kolmannet toimijat ja kumppanit vaikuttavat palveluke-

hitykseen. Haastatteluissa näistä mainittiin muun muassa keskeiset teknologiakumppanit ja 

integraatioihin liittyvät kumppanit. Yksi haastateltu (O2) kuvasi, että muutaman vuoden ai-

kana on huomattu, ettei kaikkea kannata tehdä itse vaan mieluummin hyvien kumppanien 

kanssa tavoitteena tila, jossa molemmat hyötyvät yhteistyöstä. Myös valmistavassa teollisuu-

dessa (V1) pyritään hyödyntämään partneriverkostoa tai nähtiin, ettei se vielä ole niin pitkällä 

vaikkakin tunnistettiin, että kumppanit tuottavat lisäarvoa palvelukehitykseen (V2). Palvelu-

muotoilija (P1) mainitsi, että kumppanit, vaikkapa siivouspalvelu ja vahtimestari, ovat erit-

täin tärkeässä roolissa kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen kehittämisessä.  

 

"Kukin toimija tekee sen osan arvoketjusta minkä he itse tekevät parhaiten."   –  Liiketoimin-

tapäällikkö 

 

Palvelukehityksen tavoitteet ja haasteet 

 

Sekä palvelumuotoilija, että useampi toimija ohjelmistoalalta esitti, että palvelukehityksen 

tavoitteet liittyvät liiketoiminnan kasvattamiseen uusien tuotteiden ja palveluiden kehittä-

miseksi sekä olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden kasvattamiseksi. Lisäksi mainittiin, 

että tavoitteet liittyvät palveluportfolion määrittelyyn sekä palvelun tuotantoon. Valmistavan 

teollisuuden haastateltu (V1) mainitsi, että tavoitteeksi on asetettu palveluliiketoiminnan kas-

vattaminen, kun puolestaan toinen valmistavan teollisuuden haastatelluista (V2) koki, ettei 

palvelukehitykselle ole vielä asetettu konkreettisia tavoitteita. Referenssitoimialan haastatel-

lut kertoivat, että tavoitteena on saada kaikkiin projekteihin mukaan palvelumuotoilua, ja 

tämän tavoitteen taustalla on asiakaskokemuksen merkittävä rooli yrityksen strategiassa. Li-

säksi mainittiin, että tavoitteena on huomioida asiakaan tarve kehitettävissä palveluissa (P3). 

Kuvassa 16 on jäsennelty haastateltujen vastauksia palvelukehityksen tavoitteiden osalta eri 

tasoihin, alkaen ylemmistä liiketoiminnan strategisista tavoitteista kohti erityisesti palvelu-

kehitykselle suunnattuihin tavoitteisiin.  

  



 63 

 

Kuva 16 Palvelukehityksen tavoitteet 

 

"Halutaan olla asiakaskokemukselta ylivertaisia. Siinä palvelumuotoilu on yksi tärkeim-

mistä, ellei jopa tärkein keino."  – Liiketoimintapäällikkö  

 

Haastatellut kuvasivat palvelukehitykseen liittyviä haasteita. Teknologiaan liittyy tiettyjä 

haasteita ohjelmistoalalla: ohjelmistokehitys menee nopeaa vauhtia eteenpäin sekä ohjel-

mointien kieliä on monia (P2). Teknologialähtöisyys mainittiin myös haasteena aidosti asia-

kaslähtöisen kehittämisen suhteen (O1). Asiakkaisiin liittyen mainittiin, että asiakkaiden tar-

peet vaihtelevat paljon, jolloin palvelun vakioitavuus on haastavaa (O3), asiakkaiden ollessa 

globaaleja toimijoita, myös asiakkaiden suhtautuminen on erilaista eri maissa (V1). Asiakas-

kunnan ollessa laajuus luo haasteita kehittämiseen erityisesti kehitettävän tuotteen tai palve-

lun kohdentamisen suhteen (P3).   

 

Useampi haastateltu mainitsi, että resurssien saamiseen ja löytämiseen sekä palvelukehityk-

sen substanssiosaamiseen liittyy myös haasteita. Valmistavassa teollisuudessa mainittiin eri-

tyisesti muutosjohtamiseen liittyviä haasteita: kun on toimittu yhdellä tavalla pitkään, on vai-

kea saada ihmiset ohjattua uudelle tielle (V1) tai palvelumoodin asettuminen koettiin haas-

teena (V2). Vääristynyt ajatusmaailma ”kyllähän me tiedetään, mitä asiakas haluaa” ohjaa 
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kehittämän tuotetta tai palvelua hypoteesin päälle (R1). Kehitystoiminta vakiintuneella suu-

rella toimijalla voi olla haastavaa. Haastateltu (R1) puhui ”huippuunsa viritetystä koneis-

tosta”, jossa pelätään epäonnistumista ja vältellään riskejä, kun nykytoiminta on menestyvää. 

Palvelukehityksessä uusien menetelmien vakiinnuttamiseen liittyy myös haasteita: organi-

saation työtapakulttuurin yhteensovittaminen on haastavaa (P3).   

 

”Palveluita ja tuotteita kehitetään hypoteesien päälle. Oletetaan, että tämä ratkaisu palvelee 

asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla" - Liiketoimintapäällikkö 

 

3.3.3 Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöinen palvelukehitys 

 

Haastateltuja pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeänä he näkevät asiakaslähtöisen palveluke-

hityksen a) kuluneen viiden vuoden ja b) jatkossa viisi vuotta eteenpäin, asteikolla yhdestä 

(ei tärkeä) viiteen (erittäin tärkeä). Kolme haastateltua arvioi kuluneen viiden vuoden tilan 

kahdeksi, neljä haastateltua neljäksi. Kaksi haastateltua arvio tulevan viiden vuoden 4:ksi, ja 

viisi haastateltua puolestaan arvioi 5:ksi. Yksi haastateltu arvioi, että yrityksessä on lähdetty 

kolmesta ja nykytila olisi neljä ja puoli.  Yksi haastateltu mainitsisi, että jo nyt nähdään se 

tärkeänä, mutta varsinaisen toteutuksen puolella mainittiin olevan vielä kehitettävää. Ku-

vassa 17 on kuvattu vastausten hajonta.  

 

 

Kuva 17 Asiakaslähtöisen palvelukehityksen merkitys 

 

1 2 3 4 5

3 kpl 1 kpl 4 kpl

5 kpl2 kpl

Kuluneet viisi 
vuotta

Jatkossa 5 vuotta 
eteenpäin 1 kpl
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Asiakasdata ja asiakasodotukset palvelunkehityksessä 

 

Haastateltavat kuvasivat miten ja minkälaista asiakasdataa he hyödyntävät palvelukehityk-

sessä. Ohjelmistoalalla (O1) asiakkaalta saadaan käytettävyyteen liittyviä kysymyksiä, toi-

veita sekä palautetta. Asiakkaan kanssa pidettävistä kuukausipalavereista, tai Scrum- palave-

reista saadaan myös asiakasdataa. Ohjelmistobugidataa ja volyymidataa sekä dataa väärin-

ymmärretyistä toiminnallisuuksista hyödynnetään ohjelmistoalalla (O1) palvelukehityk-

sessä. Yritykset hyödyntävät palvelukehityksessä asiakastyytyväisyyskyselyitä, asiakaspa-

lautetta, suullista palautetta sekä sähköpostitse tulevaa palautetta.  Lisäksi mainitaan meneil-

lään olevat tapaukset ja niistä saatava data (O3). Sekä ohjelmistoalalla, että valmistavassa 

teollisuudessa hyödynnetään asiakastyytyväisyyskyselyitä palvelunkehityksessä. Valmista-

vassa teollisuudesta (V1) mainittiin myös koneesta saatava data.  

 

Palvelumuotoilun haastateltu (P1) kuvasi, että etenkin esitutkintavaiheessa käydään läpi ole-

massa oleva tieto ja hankitaan lisää tietoa asiakkaasta haastattelujen, päiväkirjadatan ja avoi-

men verstaan menetelmillä. Myös erilaisten kohderyhmä tutkimusten ja asiakkaan sitoutta-

misen kautta saadaan dataa palvelukehitykseen. Toinen haastateltu palvelumuotoilija (P3) 

mainitsi, että asiakkaasta kerätään erilaista demograafista tietoa: esimerkiksi ikä, mitä tuot-

teita käyttää sekä millä alueella asiakas asuu.  Datankeruukeinoiksi manitinttiin myös ha-

vainnointi, kyselytutkimukset sekä asiakasyhteisöpajat (R1). Lisäksi seurataan asiakkaan 

mediassa esittämiä julkisia kannanottoja (R1). Referenssitoimialalla datankeruuta varten on 

erikoistunut yksikkö (P3).  Kuvaan 18 on jaoteltu asiakasdatan tyypit, joita haastatellut mai-

nitsivat hyödyntävänsä palvelukehityksessä.  

 

”Tiedonkeruu ei ole prosessoitua" – Liiketoimintapäällikkö 
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Kuva 18 Asiakasdata palvelunkehityksessä 

 

Asiakkaiden odotuksia palvelukehitykseen liittyen kerätään monien kanavien kautta. Asiak-

kailta tulee spontaaneja ehdotuksia ja pyyntöjä nykyisin palveluihin liittyen asiakaspalaute-

kanavien kautta. Ohjelmistoalan haastateltu (O1) mainitsivat ITIL:n jatkuvan kehityksen mo-

duulin kautta saatavat toiveet ja palautteet ja Scrum -mallin kautta käsiteltävät palautteet (O3) 

kanaviksi odotusten käsittelemiselle. Lisäksi referenssiryhmien kanssa mainittiin käytävän 

keskusteluja (O1). Asiakkaita haastatellaan avoimien kysymysten avulla, joilla kartoitetaan 

kehitystoiveita (P1). Asiakasodotusten suhteen on panostettu kommunikaatioon pelkän 

myynnin sijaan (O2). Myynti ja Key Account Management keräävät asiakasodotuksia ja ovat 

asiakkaiden kanssa tekemisissä päivittäin (V2). Asiakasodotuksia kerätään säännöllisillä ky-

selyillä sekä kuukausipalavereissa asiakkaan kanssa (O2).  

 

Asiakkaiden odotusten tallentamisen suhteen nähtiin kehitysvaraa (P2). Lisäksi mainittiin, 

ettei käytössä ole varsinaista pankkia, johon asiakasodotuksia säilöttäisiin (O3) tai CRM:ää 

ei ole nykyisellään käytössä (V1). Asiakasodotuksiin liittyvänä haasteena tunnistettiin, ettei 

asiakas aina tiedä itsekään mitä haluaa (V1). Asiakas on toivonut, että palvelukehitystä teh-

dään yhdessä asiakkaan kanssa (P1). Mainittiin, että asiakaspalautteet kerätään yhteen kasaan 

(R1) ja systemaattisesti mitataan ja nostetaan mukaan kehitykseen (P3).  

 

 

Asiakastyytyväisyys-
kyselyt

Haastattelut   
kyselytutkimukset

Palautekyselyt

Asiakkaan: 
1) ikä, 
2) alue

3) mitä tuotteita käyttää 

Bugiraportteja, 
häiriöraportteja, dataa 

koneesta, 
väärinymmärretyt 
toiminnallisuudet

Julkiset kannanotot 
mediassa

Kehityspalaverit 
asiakkaan kanssa 

Kuukausipalaverit, 
Sisäiset läpikäynnit, 
Scrum -palaverit

Havainnointi
Avoin verstas
Päiväkirjadata

Meneillään olevat caset
Referenssi- ja 
kohderyhmät 
Tapahtumat

Asiakaspalautteet 
(suullinen, sähköpostit) 
Kysymykset, toiveet ja 

palautteet 
käytettävyyteen liittyen
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Asiakasarvo ja asiakasymmärrys palvelukehityksessä  

 

Haastatellut kuvasivat, miten arvonmuodostuminen asiakkaalle huomioidaan palvelukehi-

tyksessä. Muutama haastateltu mainitsi, että nykyisin asiakasarvon muodostuminen ei vielä 

näy varsinaisesti tarjoaman kehityksessä tai huomioidaan liian vähän, mutta tilanteeseen olisi 

tulossa muutosta. Asiakasarvon huomioiminen näkyy muun muassa seuraamalla yleisiä tren-

dejä tulevaisuuden osalta sekä dialogina referenssiryhmien tai asiakastapausten kautta (O1). 

Joidenkin asiakkaiden kanssa tehdään yhteistyötä säännöllisten palaverien muodossa (V1) ja 

säännöllisissä tapaamisissa sovitaan mitä tehdään tai haluttaisiin tehdä tulevaisuudessa (O2). 

Useampi mainitsi erilaiset haastattelut keinona huomioida asiakasarvo palvelunkehityksessä.  

 

"Sen [asiakasarvo] löytäminen ei ole helppoa" –  Liiketoimintapäällikkö 

 

Useampi haastateltu mainitsi erilaisia keinoja osallistaa asiakasta mukaan palvelukehityk-

seen. Olemalla yhteydessä asiakkaaseen asiakkaalta saadaan määrityksiä (P2). Asiakkaan 

kanssa pyritään keskustelemaan ja ymmärtämään, jotta voidaan kehittää palveluita, jotka 

muodostavat arvoa (V2). Yritysten uskotaan avautuva lisää omasta tekemisestään myös 

muille toimijoille (P1). Avoimien verstaiden [Workshopien] kautta tiettyjä työkaluja hyö-

dyntämällä haetaan asiakkaan mielipiteitä. Olemalla tiiviissä kontaktissa asiakkaan kanssa 

kehitysprojektissa voidaan havainnoida ja huomioida arvoajurit ja laatia arvolupauksia (R1).  

 

”Asiakas ei osta palvelua, josta se ei saa arvoa” –  Palvelupäällikkö  

 

Asiakasymmärryksessä lähdetään liikkeelle asiakkaan vaatimusten keruusta, jotka sitten pro-

sessoidaan työryhmissä ja huomioidaan liiketoiminnassa (O1). Valmistavan teollisuuden 

haastatellun (V1) mukaan asiakasymmärrys näkyy liiketoiminnassa vahvimpana myynnissä 

ja huollossa, joissa ihmiset ovat eniten kontaktissa asiakkaan kanssa.  Asiakasymmärrys tar-

koittaa, että ollaan asiakkaan kanssa tekemisissä, kuunnellaan ja haastatellaan sekä pyritään 

ymmärtämään mihin kokonaisuuteen palvelu tulee (P1). Asiakasymmärrykseen liittyy, että 
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pyritään ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja sitä kuka laitetta tai palvelua käyttää lop-

pupäässä ja missä olosuhteissa. Ohjelmistoalalla muutama haastateltava mainitsi, että asia-

kasymmärrys ohjaa roadmapeja. Yrityksessä (O3) on tunnistettu asiakkaan liiketoiminnasta 

lähtöisin olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan vaatimuksiin: markkinat, liiketoimin-

nan muutokset, kuten omistajan vaihdokset, jakelijat, asiakkaan tuotteet tai palvelut ja niiden 

ominaisuudet, esimerkiksi ovatko räätälöityjä tai monimutkaisia.  

 

”Asiakasymmärrys sisältää sitä, että pystytään tuottamaan palveluja ja laitteita, joita asia-

kas tarvitsee ja arvostaa."  – Liiketoimintapäällikkö 

 

Asiakasymmärryksen kehittymiseen liittyy se, että asiakkaan prosesseja tutkitaan yhdessä ja 

niitä kuvataan ja pyritään realisoimaan asiakkaalle rahallista arvoa tuotteen tai palvelun 

kautta (V2). Asiakasymmärryksen kehittymisen suhteen on investoitu ja sitä pyritään kasvat-

tamaan (O2). Palvelumuotoilija (P1) mainitsi, että mitä enemmän asiakasta kuunnellaan, sitä 

paremmin voidaan ymmärtää asiakkaan toimialaa. Asiakasymmärryksen kehittyminen näkyy 

muun muassa siinä, että uusien ideoiden ja ajatusten tullessa otetaan aikalisä ja tutkitaan asia-

kasta ja pyritään selvittämään, onko ongelma olemassa (R1). Ideoita pyritään myös altista-

maan asiakkaalle mahdollisimman varhain (R1). Asiakasymmärryksen kehittyminen liike-

toiminnassa on aikaansaanut sen, että suunnittelu perustuu sitä vähemmän ”mutuiluun”, mitä 

enemmän ymmärretään asiakasta (P3). Kuvassa 19 on kuvattu haastateltujen vastauksia asia-

kasymmärryksen kehittymiseen liittyen.  

 

 

Kuva 19 Asiakasymmärryksen kehittyminen 
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3.3.4 Palvelukehitys palvelumuotoilua hyödyntäen 

 

Yritykset kuvasivat, miten palveluita kehitetään yrityksessä nykyisin. Ohjelmistoalalla (O1) 

mainittiin, että menetelmät ovat samoja kuin projektit, ja johto määrittelee mitä palveluita 

kehitetään vuosittain. Ohjelmistoalalta mainittiin, ettei tarkkaa mallia välttämättä ole suun-

niteltu, mutta yleisesti noudatetaan mallia, jossa tunnistetaan tarve, iteroidaan ja kehitetään 

yhdessä hyödyntäen referenssi- tai koekäyttäjiä. Toinen ohjelmistoalan haastateltu (O2) mai-

nitsi, että jonkinlainen viitekehikko on olemassa, mutta sen käytössä nähtiin parantamisen 

varaa. Palvelumuotoilija ja ohjelmistotoimija kuvasivat, että yrityksessä ei ole systemaattista 

mallia käytössä, mutta palvelukehityksessä kuvataan asiakkaan käyttötapauksia. Haastatellut 

mainitsivat, että tällainen malli olisi kuitenkin hyvä saada. Myös valmistavassa teollisuu-

dessa (V1) kerrottiin, että palvelukehityksessä ei varsinaisesti ole vakiintunutta mallia käy-

tössä palvelunkehitykselle tai että tähän tarkoitukseen kehitetään prosessia parhaillaan (V2).  

 

Palvelumuotoilu haastateltavissa yrityksissä 

 

Muutama haastateltu kuvasi tarkemmin, miten palvelumuotoilu on tullut yritykseen. Palve-

lumuotoilija (P1) kuvasi, että muotoilijalle palvelumuotoilu sinänsä ei ole uutta vaan siirtymä 

strategiseen muotoiluun. Ohjelmistoalalla (O1) osa palvelumuotoilun menetelmistä on ollut 

käytössä jo pidempään, vaikka palvelumuotoilua termiä ei käytetä yrityksessä. Toisessa oh-

jelmistoalan yrityksessä (P1) palvelumuotoilua on jo hyödynnetti sisäisesti esimerkiksi visu-

aalisen ilmeen kehittämiseen. Valmistavan teollisuuden yrityksessä (V2) mainittiin, että pal-

veluliiketoiminnan kasvun myötä havaittiin, etteivät vesiputousmallia noudattavat tuotekehi-

tyksen menetelmät sovi palveluille.  Tästä syystä yrityksessä tarvittiin palvelukehitystä var-

ten oma toiminto, jota varten perustettiin palvelumuotoilun toiminto. Referenssitoimialalla 

(R1) kerrottiin palvelumuotoilun tulleen tuote- ja palvelukehityksestä, joskin UI- ja UX- toi-

mintaa oli ollut jo ennen palvelumuotoilutiimin perustamista hajautettuna organisaatioissa.  

 

Palvelumuotoilija (P1) mainitsi, että palvelumuotoilua varten on prosessi, joka koostuu use-

asta vaiheesta. Ensimmäisiksi vaiheiksi listattiin kuuntelu – määrittely, ymmärrys (kattaen 

asiakaan, palvelun, palveluntarjoajan ja palvelun elinkaaren), ideointi (aluksi sisäisesti ja 
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myöhemmin myös muita toimijoita kuten asiakas otetaan mukaan) sekä suunnittelu (suunni-

tellaan, miten implementoidaan). Viimeisinä vaiheet ovat nopeat testaukset ja pilotointi, lan-

seeraus, palvelun tuottaminen sekä arviointi. Näissä sovelletaan aina asiakkaan tarpeen mu-

kaisesti sopivaa prosessia ja menetelmiä. Toinen palvelumuotoilija (P3) mainitsi myös, että 

palvelumuotoilussa pyritään valitsemaan tilanteeseen sopiva työkalupakki ja metodit voivat 

vaihdella. Menetelmissä suosittiin muun muassa Business model canvasta, value propotion 

canvasta, lean canvasta, service blueprintingiä, käytettävyystestejä sekä co-creation työpa-

joja (P3). Metodeihin lukeutuu myös yksilö- ja ryhmähaastattelut (P3). Palvelumuotoilija 

(P1) mainitsi, että silmät ja korvat ovat paras keino asiakkaan käyttäytymisen tutkimiseen.  

 

"Palvelumuotoilu on asiakkaan ja liiketoiminnan risteyksessä muotoilee liiketoiminnantar-

peet yhteen asiakkaan tarpeen kanssa joksikin ratkaisuksi, joka tuottaa asiakkaalle arvoa." 

–  Liiketoimintapäällikkö 

 

“Palvelumuotoilu on vain ajatusmalli - millä tyylillä ja tavalla lähdetään kehittämään asi-

oita, siinä ei ole mitään ihmeellistä.”   – Palvelumuotoilija 

 

Ohjelmistoalalla yrityksillä oli joitain kokemuksia palvelumuotoilun menetelmistä tai palve-

lumuotoilun mukaisesta toiminnasta. Yritykset mainitsivat hyödyntäneensä muun muassa 

käyttäjäprofiileja, asiakaspolkuja swim lane -kuvauksia, mockupeja, (O1) prototyyppejä, 

(O1, P2) erilaisia kaaviota integraatioiden määrittelyn tukena sekä ylätason palvelupolkua 

(O3). Myös valmistavan teollisuuden yrityksestä (V1) mainittiin, että blueprintingiä oli hyö-

dynnetty palvelukehitysprojektissa. Toisessa valmistavan teollisuuden yrityksessä (V2) oli 

jo testattu useampaa menetelmää, kuten asiakaspolkua, MVP:a ja blueprintingia. Referens-

sitoimialalla (R1) käytetään design sprintejä sekä SAFe – mallia, johon on upotettu mukaan 

myös palvelumuotoilua. Ohjelmistoalan haastateltu (O2) mainitsi, että palvelumuotoilua on 

hyödynnetty ja halutaan hyödyntää tulevaisuudessa. Toisaalta nähtiin, että palvelumuotoilu 

on löyhä viitekehikko, joka ei tue vaatimustenhallintaa (O1).  
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Palvelumuotoilun tunnistetut hyödyt ja haasteet 

 

Palvelumuotoilun mainittiin tuoneen useita hyötyjä erityisesti asiakkaaseen liittyen. Palvelu-

muotoilu tuo käyttäjän mukaan suunnitteluun (P1). Palvelumuotoilun rooliksi nähtiin empa-

tian tuominen käyttäjää kohtaa osaksi suunnittelua. Palvelumuotoilun avulla fokus on siirty-

nyt tuotelähtöisyydestä asiakaan tarpeisiin (R1). Tiettyjen menetelmien avulla on joko jo saa-

vutettu syvempi asiakasymmärrys tai hyötyjen uskotaan liittyvän asiakasymmärrykseen. Li-

säksi sen uskotaan helpottavat palveluiden hahmottamista asiakkaalle (O3). Palvelumuotoi-

lua kuvattiin asiakaslähtöiseksi kehittämiseksi, jossa kehitettävät palvelut vastaavat asiak-

kaan tarpeisiin, sillä palvelunkehitys lähtee liikkeelle asiakkaan ongelmasta (R1). Palvelu-

muotoilun myötä asiakasymmärryksen hankkiminen on muuttunut aktiivisemmaksi ja mää-

rällisen datan lisäksi on keskitytty laadulliseen dataan (R1).  

 

"Avaa silmät tuotelähtöisyydestä siihen, että nähdään maailmaan enemmän asiakkaan sil-

min."  – Liiketoimintapäällikkö 

 

Palvelumuotoilulla voidaan tehostaa kommunikointia ja auttaa hallitsemaan suuria kokonai-

suuksia. Sen avulla on voitu varmistaa, että puhutaan samasta asiasta ja saatu tukea kommu-

nikointiin (R1). Palvelumuotoilun myötä on tunnistettu, että keskustellaan enemmän asiak-

kaan näkökulmasta (P3). Palvelumuotoilun on koettu lisäävän vuorovaikutusta (P2) ja sen 

nähdään törmäyttävän organisaation sisäisiä toimijoita moniammatillisten tiimien kautta 

(P3). Visualisointiin liittyi myös hyötyjä, etenkin teknisen terminologian kanssa visualisointi 

helpottaa keskusteluja (O3). Palvelumuotoilu auttaa kokonaisuuksien ymmärtämisessä (P1), 

isomman kuvan hahmottamisessa (P3) sekä auttaa jäsentämään asioita (O2). Palvelumuotoilu 

on tuonut selkeyttä käyttöliittymiin (O2) ja erityisesti digitaalisuutta hyödyntävillä palve-

luilla se luo lisäarvoa käytettävyyteen (V2).  

 

"Protot ja muu havainnollistaminen tekee sen, että puhutaan oikeasti samasta asiasta."            

–  Liiketoimintapäällikkö 
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"Ihminen on visuaalinen olento – helpompi keskustella visuaalisesta ilmentymästä."  – Lii-

ketoimintapäällikkö 

 

Palvelumuotoilu on tuonut myös taloudellisia hyötyjä. Palvelumuotoiluilla on saavutettu ra-

hallisia hyötyjä (P3) ja se on poistanut ”ensimmäiseen ideaan tarttumisen” (R1) (vertaa use-

ampien vaihtoehtojen kartoittaminen ja niiden joukosta valitsemisen). Sen avulla on tunnis-

tettu pehmeämpi alueita, jotka eivät näy datasta vaan saadaan esille osallistamalla asiakas 

mukaan kehitystoimintaan (P3). Referenssitoimialalla (R1) mainittiin, että palvelumuotoilun 

keinoilla voidaan tunnistaa ja todistaa sekä huonot että hyvät ideat mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa. Kuvaan 20 on koottu haastateltujen mainitsemia palvelumuotoilun tuomia 

hyötyjä 

 

"Palvelumuotoilu on asiakkaan ja liiketoiminnan risteyksessä muotoilee liiketoiminnantar-

peet yhteen asiakkaan tarpeen kanssa joksikin ratkaisuksi, joka tuottaa asiakkaalle arvoa."  

 –  Liiketoimintapäällikkö 

 

Kuva 20 Palvelumuotoilun hyödyt 

 

Haastatellut kuvasivat palvelumuotoiluun liittyviä haasteita. Useampi haastateltu nosti esille 

käsitteen epämääräisyyden. Palvelumuotoilija (P1) mainitsi, että palvelumuotoilun sijaan toi-

sinaan on parempi puhua asiakaslähtöisestä suunnittelusta.  Lisäksi haasteiksi mainittiin 

Asiakas
Käyttäjäempatia

Suunnittelu lähtee 
asiakkaan ongelmasta ja 

asiakkaan tarve ohjaa 
suunnittelua

Syvempi asiakasymmärrys
Helpottaa palvelun 

hahmottamista asiakkaalle
Aktiivinen 

asiakasymmärryksen 
hankkiminen

Kommunikointi
Visualisointi, puhutaan 

samasta asiasta
Törmäyttää organisaation 

sisäisiä toimijoita, 
moniammatilliset tiimit
Keskustellaan enemmän 
asiakkaan näkökulmasta

Kokonaisuudenhallinta
Ison kuvan hahmottaminen

Jäsentäminen

Taloudelliset hyödyt
Rahalliset hyödyt
Huonojen / hyvien 

ideoiden tunnistaminen ja 
todistaminen

Poistanut ensimmäiseen 
ideaan tarttumisen

Asiakkaan osallistaminen -
> tunnistettu uusia 

liiketoiminta-alueita
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muun muassa vaatimustenhallinta, raha, resurssit ja kustannukset, muutosvastaisuus/-vasta-

rinta/-pelko sekä mitattavuus. Asiakkaan valmiuteen lähteä nähtiin voi myös liittyvän haas-

teita (P2). Asiakkaan pitäisi myös pystyä näkemään sen tarjoama hyöty (O3). Sisäisenä haas-

teena nähtiin, insinööriajattelusta siirtyminen siihen, että ideoita uskalletaan viedä tarpeeksi 

ajoissa kentälle (V2). Palvelutarjoaja voi olla asiakkaan perspektiivistä heidän tuotantolin-

jassa vain pienessä osassa, jolloin asiakkaan koko prosessille voi olla haastavaa tuottaa lisä-

arvoa (V1). Palvelumuotoilu koetaan aikaa vieväksi, ja toisaalta hyödyt eivät välttämättä ole 

vaivan arvoisia (V1). Toisaalta koettiin, että yrityksessä palvelumuotoilun sisäänajossa ol-

laan vielä niin alkutekijöissä, ettei vielä osata tunnistaa mahdollisia haasteita. 

 

”Palvelumuotoilu – sitä ei ymmärretä tai jokainen ymmärtää sen eri tavalla”  

  – Palvelumuotoilija 

 

”Sisäisesti pitäisi myös ymmärtää mitä se (palvelumuotoilu) tarkoittaa ja miten sitä voidaan 

hyödyntää.”  – Myyntipäällikkö 

 

Sekä ohjelmisto- että referenssitoimialalta nostettiin, esille, että palvelumuotoilijalla ei ole 

liiketoiminnan substanssiosaamista, mikä asettaa tiettyjä rajoitteita. Haastateltu mainitsi, että 

palvelumuotoilua voi olla vaikea saada hinnoitteluun mukaan (O2), sillä etukäteen ei välttä-

mättä tiedetä mitä kaikkia vaiheita tarvitaan ja miten paljon kukin vaihe tulee viemään aikaa 

(P1). Palvelumuotoilun hyötyjä ei välttämättä tunneta sisäisesti ja usein sisäinen viestintä on 

iso ja aikaa vievä prosessi (P3). Palvelumuotoilun nähtiin edellyttävän monen eri osaamis-

taustaisen henkilön yhteistyötä (P2). Palvelumuotoilija mainitsi myös, että asiakas voi myös 

turtua, mikäli hän on liikaa mukana (P1). Taulukossa 9 on listattu palvelumuotoiluun liittyviä 

haasteita aihealueittain.  
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Taulukko 9 Palvelumuotoilun haasteita aihealueittain 

Aihealue Haasteet 
Palvelumuotoilu 
käsitteenä 

Käsitteen epämääräisyys 
Organisaation sisäinen epäselvyys 
Asiakkaan ja palvelutarjoajan käsityserot 
Ei ymmärretä palvelumuotoilun hyötyjä 

Resurssit Raha ja hinnoittelu 
Kustannukset 
Aika  
Saadut hyödyt suhteessa käytettyyn aikaan  

Henkilöstö (Ulkopuolinen) palvelunmuotoilija à substanssiosaaminen puuttuu 
Omalla henkilöstöllä ei osaamista palvelumuotoilusta 
Muutosvastarinta, sisäinen viestiminen 
Monen eri osaamistaustan summa  
Insinööriajattelun muuttaminen siihen, että ideat viedään varhain kentälle 

Hallinta Aikataulunhallinta ja aikatauluissa pystyminen 
Vaatimusten hallinnan ja iteratiivisuuden yhdistäminen  
Tulosten ja saavutettujen hyötyjen mitattavuus 

Asiakas Asiakkaan turtuminen ja kyllästyminen, jos asiakas liikaa mukana 
Palvelumuotoilun hyötyjen tunnistaminen asiakkaan perspektiivistä  
Palveluntarjoaja voi olla asiakkaalle pienessä roolissa ja ei välttämättä pysty tuotta-
maan asiakkaan koko prosessille lisäarvoa 

 

Referenssitoimialalla (R1) mainittiin, että palvelumuotoilulta odotetaan ymmärrystä asiak-

kaasta ja sen tarpeista. Palvelumuotoilun hyödyntämisellä tavoitellaan asiakkaan ongelman 

ymmärtämistä, siihen sopivan ratkaisun hahmottelemista, ratkaisun validointia sekä testaa-

mista (R1). Toisaalta nähtiin, että odotusten osalta konkretian tasossa olisi vielä kehitettävää, 

sillä usein liiketoiminta tekee lopullisen ratkaisun määrittelemisen (R1). Myös palvelumuo-

toilija (P3) puhui tästä ristiriidasta; palvelumuotoilun odotetaan tunnistavan ja ratkaisevan 

ongelmat sekä valmistavan ratkaisun, jolloin joudutaan tuottaa pettymys toisinaan ihmisre-

surssien ja työmäärän vuoksi. Huomioina mainittiin myös, että olennaista olisi hyödyntää 

palvelumuotoilua oikeissa vaiheissa suunnitteluprosessia, jotta tähän päästään (P3).  

 

Ohjelmistoalalla (O1) nähtiin, että palvelumuotoilu on ”alan must –juttu” ja normaali toimin-

tatapa. Asiakas ei välttämättä erota palvelumuotoilua sinänsä vaan asiakkaalle se näkyy siten, 

että kerätään tietoa ja pidetään palavereita (O1) eikä asiakas välttämättä tunne termiä (O3). 

Asiakkaat ovat saattaneet kommentoida jotakin työkalua, esimerkiksi palvelunpohjapiirrosta 

ja mainita, että menetelmät lisäävät ymmärrystä myös heidän suunnassa (P1).  Toisaalta mai-

nittiin, että mikäli palautetta ei tule takaisin, on se yleensä koettu hyväksi (P2). Valmistavassa 
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teollisuuden haastatellut kuvasivat palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisen suhteen, 

että heidän asiakkaansa ovat kokeneet tapaamiset positiivisina. Toinen haastateltu (V2) mai-

nitsi myös, että asiakkaita on helppo saada mukaan palvelukehitykseen. Lisäksi mainittiin, 

että suurin osa palvelumuotoilun esimerkeistä tulee kuluttajapuolen tapauksista (V2).  

 

Referenssialan haastateltu (R1) mainitsi, että testitilanteessa asiakas antaa suoraa palautetta 

ja asiakkaan reaktiot nähdään palkitsevina. Toisaalta jonkin idean suhteen asiakas on saatta-

nut mainita, että idea on hyvä, mutta kyseenalaistanut, pystyykö perinteisesti totuttu toimija 

toteuttamaan sen (R1). Palvelumuotoilija (P3) mainitsi, että yleensä ihmiset ovat innoissaan 

osallistumassa.  Asiakas kokee positiivisena sen, että häntä kuunnellaan, jolloin myös kiel-

täytymisprosentti on pieni. Kuitenkin yritysasiakkaiden mukaan saaminen kuvattiin olevan 

haastavampaa (P3). Toisinaan on kohdattu tilanteita, joissa odotusten hallinnan kanssa ollut 

ongelmia (P3). Kuvassa 21 on haastateltujen odotuksia ja kokemuksia palvelumuotoilun suh-

teen. 

 

 

Kuva 21 Asiakkaan odotuksia ja kokemuksia palvelumuotoilusta 

 

Palvelumuotoilun parhaat käytänteet ja jalkauttaminen  

 

Palvelumuotoilun sisäänajo nähtiin olevan vielä alkuvaiheessa useamman haastatellun mu-

kaan. Ohjelmistoalalla (O2) nähtiin, että palvelumuotoilua tulisi hyödyntää enemmän, mutta 

myös että siitä tarvittaisiin lisää osaamista. Menetelmiä on runsaasti ja jokin uusi voi korvata 

Negatiivinen
• Odotusten hallinta
• 1) Sisäiset odotukset à
palvelumuotoilu tunnistaa 
ongelmat, laatii 
ratkaisuehdotukset sekä toteuttaa?

• 2) Asiakkaat odottivat, että 
esitellään uutta tuotetta

• Yritysasiakkaita haastavampi 
saada mukaan 

Neutraali
• Alan must juttu
• Asiakas ei välttämättä tunne 
käsitettä

• Asiakkaalle näkyy siten, että 
kerätään tietoa

Positiivinen
• Positiivista palautetta
• Jokin menetelmä lisännyt 
ymmärrystä asiakkaan päässä

• Pieni kieltäytymisprosentti à
helppo saada haastateltavia 
mukaan

• Asiakkaita on helppo saada 
mukaan ja kokemukset olleet 
positiivisia
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vanhat menetelmät (O1). Lisäksi mainittiin, että asiakkaan tulee olla riittävän osaava (O1). 

Palvelumuotoilija (P2) kuvasi, että käyttäjiä tulisi osallistaa palvelukehitykseen enemmän ja 

iteroinnin puutteesta on saattanut seurata lisätyötä. Palvelumuotoilun hyödyntämiseen liit-

tyen on opittu, että visualisoinnilla ja konkretisoinnilla on merkittävä rooli (P1). Valmistavan 

teollisuuden haastateltu (V1) mainitsi, että parhaita käytänteitä pyritään kehittämään, sillä 

tiedonkeruu ei ole prosessoitua eikä kehittämiselle ole formaattia.  

 

Haastatellut laajemmin palvelumuotoilua hyödyntäneestä yrityksestä mainitsisivat, että toi-

sinaan palvelumuotoilussa ajankäyttö on ollut haasteena, kun asiakas on vahvasti mukana 

toiminnassa (P1). Lisäksi korostettiin asiakkaan kuulemisen tärkeyttä: käyttäjän ja asiakkaan 

ymmärrystä ja osallistamista ei voi olla liikaa (P1). Ohjelmistoalan haastateltu (O2) korosti 

myös iteratiivisuuden merkitystä: ideat pitäisi viedä tarpeeksi aikaisin asiakkaalle hyväksy-

tettäväksi. Referenssialan haastateltu (R1) mainitsi, että organisaation sisällä on pitänyt työs-

tää sitä, miten ja missä vaiheessa palvelumuotoilu ottaa osaa projekteihin. Referenssialalla 

(P3) kuvattiin, että organisaation sisällä tietoa palvelumuotoilusta jaetaan systemaattisesti ja 

muun muassa henkilökunnalle pidetään muotoilupäiviä, jossa he pääsevät kokeilemaan pal-

velumuotoilun menetelmiä.  

  

Asiakasymmärrys ja palvelumuotoilu 

 

Haastatellut kuvasivat, miten palvelumuotoilua hyödynnettämän asiakasymmärryksen konk-

retisoinnissa. Oletusarvona nähtiin, että palvelumuotoilu konkretisoi asiakasymmärrystä, kun 

osataan valita oikeat menetelmät ja saadaan kehitettyä tietty malli (V2). Palvelumuotoilija 

(P1) mainitsi visuaalisuuden; sen avulla voidaan visualisoida asiakkaan käytöstä, kohtaamis-

pisteitä sekä dokumentoida kuvien ja tekstin avulla. Palvelumuotoilun mainittiin luovan 

konkretiaa asiakasymmärrykselle, sillä sen avulla on saatu havaintoja ja nostoja, siitä miten 

asiakas näkee (R1). Referenssialan haastateltu (R1) mainitsi, että palvelumuotoilun tarjoama 

konkretia asiakasymmärrykselle on usein esimerkiksi PowerPoint -esitys haastattelututki-

muksesta tai toisaalta lopullinen kehitettävä ratkaisu voidaan nähdä palvelumuotoilun mah-

dollistamana asiakasymmärryksen konkretisoitumisena. Palvelumuotoilussa asiakas saate-

taan laittaa piirtämään, jolloin asiakkaan tuotos nähdään konkreettisena ilmentymänä (P3). 
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Palvelumuotoilulla tuodaan aitojen ihmisten kokemukset mukaan kehittämiseen (P3). Palve-

lumuotoiluun liittyy myös vuorovaikutus ja asiakkaan luona vieraileminen (P2). Ohjelmisto-

alalta (O2) mainittiin, että palvelumuotoilua kannattaisi käyttää asiakasymmärryksen konk-

retisoinnissa enemmän ja toivottiin, että siitä tulisi yrityksessä prosessi. Lisäksi nähtiin, että 

sen avulla voidaan paremmin havaita, ollaanko aidosti asiakas edellä vai tuote edellä (O2). 

Kuvassa 22 on jäsenneltynä haastateltujen vastauksia palvelumuotoilusta asiakasymmärryk-

sen konkretisoinnissa. 

 

Kuva 22 Asiakasymmärrys palvelumuotoilussa haastateltujen mukaan 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, miten konkretisoitunut asiakasymmärrys näkyy palvelumuo-

toilussa. Tähän liittyen mainittiin, että olemassa olevaa asiakasymmärrystä hyödynnytetään 

esitutkintavaiheessa (P1) ja että muotoilu perustetaan olemassa olevaan asiakasymmärryk-

seen (P3). Valmistavan teollisuuden haastateltu (V2) mainitsi, että etenkin kun palvelumuo-

toilun kanssa ollaan alkuvaiheessa, legacy -tietotaitoja (olemassa olevaa vanhaa ymmärrystä) 

voidaan hyödyntää ja validoida palvelumuotoilun avulla. 

 

Haastatellut kuvasivat palvelumuotoilun kehityskohteita suhteessa asiakasymmärrykseen. 

Ohjelmistoalalla mainittiin, että tarvittaisiin lisää koulutuksia palvelumuotoilusta, asiakas-

ymmärryksen suhteen pitäisi tehdä jakoa segmenteittäin sekä palvelumuotoilussa vaatimus-

tenhallinnan suhteen nähtiin kehitettävää. Valmistavan teollisuuden toinen haastateltu (V2) 

mainitsi, että palvelumuotoilussa työkaluja on monia ja oikean työkalun vallinnassa voi olla 

• Nostot ja havainnot siitä, miten 
asiakas näkee tietyt asiat

• Vuorovaikutus, käydään 
asiakkaalla

Vuorovaikutus & 
Havainnot

• Asiakkaan käytöksen ja 
kohtaamispisteiden esittäminen 
kuvien ja tekstin avulla 

• Haastattelututkimuksen 
esittäminen, esimerkiksi 
PowerPoint -esityksenä

Visualisointi & 
Dokumentointi

• Palvelumuotoilun avulla 
voidaan nähdä ollaanko aidosti 
asiakas edellä vai tuote edellä 

• Edellytyksenä, että 
asiakasymmärryksen 
hyödyntämisestä tehdään 
prosessi

Systemaattinen 
prosessi asiakastiedon 
hyödyntämiseen
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epäselvyyttä. Palvelumuotoilijat mainitsivat, että tarvittaisiin työkaluja asiakkaan osallista-

miseen kuitenkaan viemättä liikaa asiakkaan aikaa, selkiyttää, mitä osa-alueita halutaan hyö-

dyntää sekä palvelumuotoilijana pitäisi pystyä tunnistamaan mistä saa syötettä ja trendejä 

asiakkaasta, joita voisi viedä mukaan muotoiluun. Referenssialalla (R1) mainittiin kehitys-

kohteeksi hankitun asiakasymmärryksen jalkauttaminen lopputulokseen. 
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4 HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Havainnot ja johtopäätökset -luvun alussa esitellään työn toteutuksen aikana ilmenneitä ha-

vaintoja. Seuraavassa osioissa esitellään työn johtopäätökset ja vastataan tutkimuskysymyk-

siin. Luvun viimeisessä osioissa esitellään tutkimuksen pohjalta nousseita kehitysehdotuksia 

ja lisätutkimuskohteita.  

 

4.1 Havainnot 

 

Havainnot pohjautuvat kirjallisuustutkimukseen, PLUS-rinnakkaishankkeen yritysten kanssa 

käytyihin suunnittelupalavereihin, haastatteluihin, datan analysointiin ja tulosten läpikäyntiin 

sekä esittelyyn PLUS-rinnakkaishankkeen yrityksille (haastattelututkimuksen tuloksia ja 

alustavia johtopäätöksiä esiteltiin PLUS-hankkeen yrityksille marraskuussa 2017). 

 

4.1.1 Siirtymä tuotelähtöisyydestä palvelukeskeiseen liiketoimintaan 

 

Yleisesti kirjallisuudessa valmistavan teollisuuden siirtymästä tuotelähtöisestä liiketoimin-

nasta palvelukeskeiseen liiketoimintaan on kirjoitettu runsaasti.  Aihepiirin kirjallisuutta olisi 

voinut laajentaa vielä kattamaan alustataloutta, sillä tutkimuksen toteutuksen aikana havait-

tiin, että alustatalous nivoutuu vahvasti ohjelmistoalan ja valmistavan teollisuuden tulevai-

suuden uusiin palveluihin. Alkuperäisessä kirjallisuuskatsauksen suunnitelmassa digitalisaa-

tio ja digitaaliset palvelut oli yksi isompi aihekokonaisuus ja alkuvaiheessa käytettiin aikaa 

tämän aiheen tutkimiseen. PLUS- rinnakkaishankkeen kanssa pidetyissä kokouksissa koros-

tui, että yrityksiä kiinnosti enemmän asiakasymmärrys ja menetelmäpuolen tuki, mistä joh-

tuen lopulta päädyttiin jättämään digitaalisuus ja digitalisaatio pienempään painoarvoon kir-

jallisuuskatsauksessa. 

 

Nykykirjallisuudessa löytyy runsaasti määritelmiä palveluille, ja tyypillisesti näissä korostuu 

erityisesti palvelun ominaisuuksien eroavuudet suhteessa tuotteisiin, yhtenä esimerkkinä 
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IHIP-ominaisuudet (muun muassa Cowell, 1988; Lovelock & Gummesson, 2004). Haastat-

teluissa palvelun määritelmästä puhuttiin kahden haastattelun aikana ja suunnittelupalave-

reissa PLUS-hankkeen edustajien kanssa. Muutaman haastattelun kohdalla havaittiin, että 

palvelun eritteleminen projektista voi olla haastavaa ”kaikessa on palvelua”, ”Onko projekti 

tuotetta vai palvelua” erityisesti ohjelmistoalalla. Lisäksi yksi haastateltu myös mainitsi, että 

tulevaisuudessa kaikki liiketoiminta tulee olemaan palvelua ja pelkkien tuotteiden valmista-

minen tulee loppumaan kokonaan. Tämän osalta tulisikin pohtia onko kaikilla toimialoilla 

mielekästä hakea eroa tuote – ja palveluliiketoiminnan välille, vaikka nykyisellään palvelu-

tutkimuksessa usein palvelunmääritelmässä lähdetään liikkeelle tuotteen ja palvelun eroavai-

suuksista.  

 

Valmistavan teollisuuden haastatellut kuvasivat, että heidän palveluissa asiakkaan ollessa 

kansainvälinen, vaaditaan palveluilta räätälöintiä. Useampi ohjelmistoalan haastateltu (joille 

valmistavan teollisuuden yritykset ovat myös asiakkaan roolissa) puolestaan näki, että tule-

vaisuudessa tullaan siirtymään kohti standardeja ja vakioidumpia ratkaisuja ja palveluja. Suu-

remmalla otannalla voisi olla kiinnostavaa tutkia lisää tähän mahdollisesti liittyvää ristiriitaa 

ja kartoittaa onko tämä yleistettävissä suuremmalle joukolle. Tulostenläpikäynnin yhtey-

dessä keskusteltiin hankkeen toimijoiden kesken, voiko palvelumuotoilu tarjota tukea erityi-

sesti skaalautuvien modulaaristen palveluiden asiakaskohtaiseen konfigurointiin.  

 

4.1.2 Asiakasymmärrys ja palvelukehitys 

 

Kirjallisuuskatsauksen yhteydessä havaittiin, että kirjallisuudessa yleisesti on kirjoitettu pal-

jon asiakastyytyväisyydestä ja asiakaskokemuksesta, mutta varsinaisesti asiakasymmärryk-

sen konkretisointia käsitteleviä menetelmiä löytyi verrattain vähän ja vaikuttaakin, että sys-

temaattisia menetelmiä tukemaan asiakasymmärryksen keräämistä ei ole määritelty tai ne 

eivät ole yleisesti tunnettuja. Tästä syystä aihepiirin osalta päädyttiin jakamaan kirjallisuus-

katsaus kattamaan asiakasymmärryksen kehittämisen menetelmien lisäksi asiakasymmärryk-

sen eri osa-alueisiin (asiakastarpeet, asiakasdata, asiakaskokemus, asiakasarvo). 
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Palvelumuotoilun menetelmien kirjallisuudessa korostuu asiakaskokemus ja sen kehittymi-

nen, mutta kokonaisvaltainen asiakasymmärryksen kuvaaminen ja asiakastarpeiden syvälli-

sempi ymmärtäminen jäi melko vähäiseksi tutkitun kirjallisuuden osalta. Lisäksi monet pal-

velumuotoilun esimerkkitapaukset käsittelevät kuluttajapalveluita, joskin näiden joukossa on 

erityisesti kuluneina vuosina tullut lisää esimerkkejä digitaalisten palveluiden kehityksestä 

luomassa palveluita, jotka vastaavat paremmin käyttäjän tarpeisiin (Hofemann et al., 2014; 

Palmu 2018). 

 

Asiakasymmärryksessä olennaista on ymmärtää asiakasta eri tasoilla. Nykyiset palvelumuo-

toilun menetelmät eivät välttämättä tarjoa tukea esimerkiksi yritystason- tai yhteiskunnalli-

sen tason asiakasymmärryksen lisäämiseen vaan painottuvat enemmän valitun käyttäjäryh-

män henkilökohtaisen tason ymmärryksen kartuttamiseen ja käyttäjäempatian huomioimi-

seen. Tutkimuksen otannan yritykset toimivat pääosin B2B-markkinoilla, jolloin asiakasym-

märryksen tulisi kattaa asiakkaan prosesseja operatiivisen tason lisäksi myös strategisella ta-

solla. Käyttäjän ymmärtämisen lisäksi erityisesti B2B – liiketoiminnassa asiakasymmärryk-

sen huomioiminen palvelukehityksessä edellyttää myös liiketoimintaosaamisen läsnäoloa. 

 

4.1.3 Palvelumuotoilun hyödyntäminen  

 

Palvelumuotoilun akateemisissa lähteissä tulee huomioida, että englanninkielinen termi Ser-

vice design, on käytössä eri yhteyksissä palvelumuotoilun lisäksi myös perinteisemmästä pal-

velunsuunnittelusta (esimerkiksi ITIL-mallissa). Aiheesta on kirjoitettu jo myös jonkin ver-

ran päättötöitä etenkin kuluneina vuosina. Lisäksi verkkopohjaisia sekä kirjallisia lähteitä 

aiheesta on runsaastikin, mutta akateemista tutkimusta vielä verrattain vähän. Muutamassa 

suunnittelupalaverissa PLUS – rinnakkaishankkeen yritysedustaja mainitsi, että lisätutki-

musta olisi kiinnostava saada palvelumuotoilun menetelmien mäppäykseen kattaen muun 

muassa mitä menetelmävaihtoehtoja löytyy tukemaan suunnitteluprosessin eri vaiheita.  

 

Haastatteluissa ilmeni, että palvelumuotoilun terminä koettiin epämääräisenä, vaikka tutki-

muksen alkuvaiheessa kartoitettiin, että PLUS – rinnakkaishankkeen yrityksissä oli jo jonkin 
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verran kosketuspintaa palvelumuotoiluista. Termin epämääräisyyttä kuvasi esimerkiksi se, 

että useampi haastateltu pyysi tarkentamaan mitä palvelumuotoilu on ja mitä sillä tarkoite-

taan. Yksi haastateltu mainitsi etsineensä tietoa palvelumuotoilusta ennen haastattelua. Use-

ampi haastateltu ohjelmistoalalta ja valmistavasta teollisuudesta nosti esille palvelumuotoi-

lun hyötyjen mittauttavuuden ja aikaintensiivisyyden. Muutamassa haastattelussa nousi pal-

velumuotoilun odotuksiin liittyen ristiriitaa: palvelumuotoilun odotettiin tarjoavan valmiim-

pia ratkaisuja, mutta tähän ei ole vielä konkreettisessa tekemisessä päästy. Useammassa haas-

tattelussa palvelumuotoilusta ja asiakasymmärryksestä puhuttiin samassa lauseessa, tukien 

hypoteesia, että palvelumuotoilu tukee asiakasymmärryksen hankintaa. Lisäksi haastateltu 

puhui palvelumuotoilun yhteydessä asiakaskokemuksesta. Palveluiden kehityksessä mainit-

tiin, että tarvittaisiin lisää osaamista ”soft factoreista” ja emotionaalisista tekijöistä. 

 

4.1.4 Vertailu toimialoittain ja haastatteluprofiileittain 

 

Tutkimuksen otannassa haastatellut tulivat ohjelmistoalan yrityksistä, valmistavasta teolli-

suudesta sekä referenssitoimialalta mahdollistaen vertailun eri toimialojen välillä. Tulosten 

pohjalta voidaan kuitenkin sanoa, että toimialaakin enemmän eroja vastauksiin luo yrityk-

sessä palvelumuotoilun maturiteetti eli se, kuinka pitkään palvelumuotoilua on hyödynnetty 

yrityksessä ja se millä tasolla palvelumuotoilua on hyödynnetty (esimerkiksi osana käyttö-

liittymäsuunnittelua tai kokonaisvaltaisemmin palvelun kehittämisessä muotoilun keinoja 

hyödyntäen).  

 

Joitakin eroja toimialojen välillä on kuitenkin havaittavissa. Valmistavan teollisuuden haas-

tattelujen pohjalta palvelumuotoilun ajurina tunnistettiin palveluliiketoiminnan kasvu ja 

tarve menetelmille, jotka soveltuvat paremmin palvelukehitykseen. Ohjelmistoalalla palve-

lumuotoilu on käyttöliittymäsuunnittelun kautta ollut osa liiketoimintaa jo pidempään, mutta 

siinä nähdään laajempaa hyödyntämispotentiaalia sisäisten prosessien kehittämiseksi sekä 

jatkossa myös osana asiakasprojektien kehittämistä. Asiakasymmärryksen kartuttamisen 

kannalta erityisesti asiakasyritysten toimialojen lukumäärä ja erot vaikuttavat olennaisesti 

siihen, miten laajasti ja syvällisesti asiakasymmärrystä voidaan hankkia yksittäisistä asiakas-
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yrityksistä tai asiakkaan toimialasta. Lisäksi toimittajan rooli suhteessa asiakkaan liiketoi-

minnan kriittisyyteen vaikuttaa olennaisesti yhdessä toteutetun palvelukehityksen osalta asi-

akkaan halukuuteen osallistua kehitysprojekteihin.  

 

Toimialakohtaisten erojen vielä selvemmin havaittiin eroja eri haastatteluprofiilien välillä. 

Palvelumuotoilijoilla tarkastelu rajautuu enemmän palvelukokemuksen ympärille, jolloin 

erityisesti yritysasiakkaiden tapauksessa vaikuttavia palvelun ulkopuoliset osat eivät välttä-

mättä tule huomioiduksi palvelumuotoilussa. Toisaalta liiketoimintalähtöisemmällä toimi-

jalla tietyt palveluun vaikuttavat elementit voivat jäädä huomiotta palvelukehityksessä (ko-

konaisvaltainen palvelukokemus). Kuvaan 23 on koottu tapausten vertailun myötä nousseet 

havainnot.   

 

 

Kuva 23 Tapausten vertailun pohjalta ilmenneet havainnot 

 

 

Tapausvertailussa 
palvelumuotoilun ja 
asiakasymmäryksen 

eroavaisuuksiin 
vaikuttaa tapauksen 

osalta...

Palvelumuotoilun 
maturiteetti 
yrityksessä:

- Kuinka kauan 
palvelumuotoilua on 

hyödynnetty?
- Missä laajuudessa 
palvelumuotoilua on 

hyödynnetty?

Asiakasyritysten 
diversiteetti:
- Asiakkaat 
muutamilta 

toimialoilta vai 
laajasti eri toimialoilta

- Toimittajan 
palvelun/ratkaisun 

kriittisyys asiakkaan 
liiketoiminnassa

Palvelukehityksen 
historia yrityksessä:

- Tuotekehityksen 
menetelmien 

hyödyntäminen 
palveluihin 

- Iteratiivisten 
menetelmien istuvuus 

organisaation 
toimintamalleihin

Palvelumuotoilun
lähtökohdat:

- Muotoilun 
menetelmät 
strategisessa 

suunnittelussa vs. uusi 
keino kehittää 

palveluita 
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4.1.5 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja rajoitukset ja valittujen menetelmien soveltu-

vuus 

 

Haastattelujen hankkiminen toteutui hyvin ja yritysedustajien kontaktoinnissa ilmeni, että ai-

hepiiri kiinnostaa yrityksiä. Useamman haastattelun jälkeen haastatellut kommentoivat ai-

heen olevan ajankohtainen ja kiinnostava heille. Tuloskoosteen esittelyn yhteydessä, PLUS-

rinnakkaishankkeen yrityskontaktit kokivat tulokset heille hyödyllisiksi ja pyysivät luvan nii-

den hyödyntämiseen myös sisäisesti. 

 

Valitut tutkimusmenetelmät (laadullinen monitapaustutkimus) tukivat tutkittavaa aihepiiriä 

ja tutkimusongelmaa. Tutkimuksen laatiminen on toteutunut mahdollisimman objektiivisesti. 

1) Tutkimus on tehty yhteistyössä DigiProSiS-hankeen ja PLUS-hankkeen toimijoiden 

kanssa, mutta diplomityötä on tehty ulkopuolisen tutkijan roolista. 2) Toisena tekijänä suh-

tatutuminen tutkittavaan aihepiiriin objektiivisesti on toteutunut, sillä työn toteutusvaiheessa 

ei minulla ole ollut vielä mainittavaa kenttäkokemusta palvelumuotoiluista.   

 

Kokonaisuutena aineiston määrä on riittävä tapaustutkimukselle (11 haastateltua, ja kaikki-

aan 13 tuntia haastattelunauhoitteita). Ohjelmistoalan haastattelujen määrä oli riittävä, mutta 

valmistavan teollisuuden haastatteluryhmästä olisi ollut hyvä saada vielä haastattelu kolman-

nesta yrityksestä. Aineiston laatua olisi voinut kehittää kahdella tapaa: 1) Aineiston laatuun 

olisi voinut vaikuttaa erillisten haastattelurunkojen laatiminen: esimerkiksi palvelumuotoilija 

-profiilin haastateltaville olisi voinut olla laajemmat kysymykset palvelumuotoilun osalta ja 

hieman suppeammat taustatiedot, sillä useamman palvelumuotoilijaprofiilin kohdalla kysy-

myksiä piti hieman muokata tai ohittaa niiden ollessa irrelevantteja haastatellulle. 2) Otan-

taan olisi voinut ottaa vielä toisen referenssihaastattelun yrityksestä, jossa ollaan hyödynnetty 

laajemmin ja pidempään palvelumuotoilua.  
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4.2 Johtopäätökset  

 

Työn alkuosassa esiteltiin aihepiirin olemassa olevaa kirjallisuutta 1) siirtymästä tuotelähtöi-

sestä liiketoiminnasta palvelukeskeiseen liiketoimintaan, 2) asiakasymmärryksestä ja 3) pal-

velukehityksestä ja palvelumuotoilusta. Sen pohjalta laadittiin haastattelututkimus kohdis-

tuen pk-sektorin ohjelmistoalan yrityksiin sekä valmistavan teollisuuden yrityksiin. Johto-

päätöksissä kootaan diplomityön johtopäätökset vastaten tutkimuskysymykseen neljän ala-

tutkimuskysymyksen kautta.  Luvun viimeisessä alaluvussa kootaan yhteen päätutkimusky-

symyksen johtopäätökset. 

 

4.2.1 Siirtymä palvelumaiseen liiketoimintaan korostaa asiakkaan roolia palvelukehi-

tyksessä ohjelmistoalalla ja valmistavan teollisuuden yrityksissä 

 

Ensimmäiseksi alatutkimuskysymyksellä tavoitteena oli tunnistaa palveluliiketoimintaan 

siirtymisen edellytyksiä pk-sektorin ohjelmistoalan yrityksissä sekä valmistavan teollisuuden 

yrityksissä. Tutkimuskysymys on muotoa:  

 

Miten strateginen arvosiirtymä palveluliiketoimintaan vaikuttaa uusien palve-

luiden kehitykseen pk-sektorin ohjelmistoalan yrityksissä ja valmistavan teolli-

suuden yrityksissä? 

 

Kirjallisuustutkimuksessa havaittiin, että erityisesti valmistavan teollisuuden yritykset ovat 

siirtymässä tai jo siirtyneet palvelukeskeiseen ja asiakaslähtöiseen liiketoimintaan. Haastat-

telututkimus osoitti, että haastateltavien ohjelmistoalan yritysten ja valmistavan teollisuuden 

yritysten keskuudessa on havaittavissa vastaavaa siirtymää. Haastattelututkimuksessa yrityk-

set kuvasivat palveluiden merkityksen kasvua joko kuluneina vuosina tai tulevina vuosina. 

Palveluliiketoiminnan kasvun myötä tunnistetaan myös tarve palvelunkehityksen tuelle. Kir-

jallisuuskatsauksen osalta havaittiin, että monet menetelmät rakentuvat tuotekehitykselle laa-

dittujen menetelmien päälle eivätkä tarjoa tarvittavaa tukea palvelukehitykselle. Palveluke-
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hityksen menetelmien lisäksi on tunnistettu tarvetta lisätuelle palvelukehityksen organisoin-

nin, palvelujen kuvaamisen ja palveluista kommunikoinnin tehostamiseksi. Lisäksi palvelu-

kehitykselle tulisi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat palvelukehitystä haluttuun tavoitetilaan. 

Palveluiden kehittämisen ja kuvaamisen suhteen useampi haastateltu mainitsi, että tätä varten 

kehitetään tai tullaan kehittämään prosesseja. Tällä tavoitellaan myös parempaa palvelun hal-

lintaa sekä standardoitavampia ja helpommin kommunikoitavia palveluita. 

 

Niin kirjallisuudessa kuin myös diplomityön haastattelututkimuksessa nostettiin esille, että 

palvelumaiseen liiketoimintaan siirryttäessä asiakkaan rooli korostuu. Yrityksissä vaaditaan 

ymmärrystä asiakkaan prosesseista, asiakasodotuksista, asiakasarvonmuodostumisesta sekä 

kyvykkyyttä luoda ja soveltaa prosesseja asiakasymmärryksen hankinnalle ja hyödyntämi-

selle. Asiakasdatan keruun osalta tulisi hyödyntää monipuolista dataa, sekä määrällistä että 

laadullista ja rakentaa prosesseja datan keräämisen lisäksi myös sen hyödyntämiseksi osana 

palvelukehitystä. Asiakasymmärryksen lisäksi siirryttäessä tuotelähtöisestä toiminnasta pal-

velumaiseen liiketoimintaan vaaditaan yritykseltä muutosjohtamisen kykyjä. Tyypillisesti 

ohjelmistoalan ja valmistavan teollisuuden yrityksissä toimintatapa on rakentunut tuotteiden 

tai projektien ympärille. Uusien asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen edellyttää ajatus-

maailman kääntämistä tuotteesta ja sen ominaisuuksista asiakkaan tarpeisiin ja ongelmaan. 

 

Teknologiat ja digitaalisuus mahdollistavat uudenlaisia palveluita ja nämä teemat näkyvät 

haastatelluissa ohjelmistoalan ja valmistavan teollisuuden yrityksien palveluliiketoiminnassa 

nykyisin sekä tulevaisuudessa. Toisaalta ne toimivat mahdollistavat esimerkiksi dataa hyö-

dyntäviä palveluita, tukemaan tuotteiden elinkaarta vaikkapa diagnostiikan kautta, mutta 

edellyttävät entistä parempaa asiakasymmärrystä, jotta kehitettävät palvelut tuottavat aidosti 

arvoa asiakkaan liiketoiminnalle. Kuvaan 24 on koottu pk-sektorin ohjelmistoalan ja valmis-

tavan teollisuuden edellytyksiä strategiselle arvosiirtymälle kohti palveluliiketoimintaa.  
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Kuva 24 Pk-sektorin ohjelmistoalan ja valmistavan teollisuuden yritysten strateginen arvosiirtymä 

 

4.2.2 Palvelumuotoilu käsitteenä ja palvelumuotoilun lähtökohdat 

 

Toisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli kartoittaa palvelumuotoilun tunnettavuutta ja 

käsitteen ymmärtämistä haastateltujen keskuudessa: 

 

Miten palvelumuotoilu koetaan yrityksissä? 

  

Kirjallisuustutkimus osoittaa, että palvelumuotoilulle ei ole olemassa yhteisesti sovittua vii-

tekehikkoa tai menetelmäpakettia, vaan palvelumuotoilun toteutusprosesseja on useita ja me-

netelmäkirjoon lukeutuu monia menetelmiä, joita yrityksissä on hyödynnetty jo pidempään-

kin. Tämä korostui myös haastattelututkimuksessa, jossa ilmeni, ettei palvelumuotoilun kä-

site ole yksiselitteinen. Palvelumuotoilusta olisikin parempi puhua toiminta- tai ajatteluta-

pana. Palvelumuotoilun hyödyntäminen osana uusien palveluiden kehittämistä onnistuneesti 

edellyttää organisaatioissa yhteisen ymmärryksen rakentamista. Organisaatioissa tulisi mää-

ritellä, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja miten sitä hyödynnetään sekä pyrkiä sitouttamaan 

koko organisaatio sovittuihin toimintamalleihin. 

 

Siirtymä palvelukeskeiseen liiketoimintaan

Edellytyksenä
Kyky hankkia ja 
hyödyntää tietoa 
asiakkaasta 
kokonaisvaltaisesti

Palvelukehitys

Useat nykyiset 
palvelukehityksen 
menetelmät 
pohjautuvat 
tuotekehityksen 
menetelemiin 

Asiakaslähtöisyys

Tuotelähtöisestä 
ajattelutavasta kohti 
kokonaisvaltaista 
ymmärrystä asiakkaan 
tarpeista ja ongelmista
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Palvelumuotoilun hyödyntämisessä on myös olennaista ymmärtää, että eri taustaisten ihmis-

ten lähtökohdat ja sitä kautta myös odotuksen palvelumuotoilun suhteen vaihtelevat. Kirjal-

lisuuskatsauksessa tunnistetiin, että palvelumuotoilun historia voidaan liittää muun muassa 

teolliseen muotoiluun, interaktiosuunnitteluun ja kokemusmuotoiluun. Haastattelututkimus 

tukee tätä, sillä palvelumuotoilijat kuvasivat palvelumuotoilua muotoilun siirtymäksi strate-

giselle tasolle. Ohjelmistoalalla ja valmistavassa teollisuudessa taas termi koettiin uudeksi, 

vaikkakin erityisesti ohjelmistoalan yrityksissä on hyödynnetty jo pitkään palvelumuotoilun 

menetelmiksi lukeutuvia metodeja. Palvelumuotoilijoiden ja palveluntarjoajien eri taustoista 

johtuen voi seurata haasteita palvelumuotoilulle asetettujen odotusten suhteen. 

 

4.2.3 Asiakasymmärryksen rooli palvelukehityksessä tulee kasvamaan  

 

Kolmannen alatutkimuskysymyksen osalta tavoitteena oli kuvata, miten eri asiakasymmär-

ryksen osa-alueet huomioidaan palvelumuotoilussa, ja mitkä asiat palvelumuotoilua tulisi ke-

hittää tukemaan paremmin asiakasymmärryksen hyödyntämistä. Tutkimuskysymykseksi 

asetettiin:  

 

Miten asiakasymmärrys huomioidaan palvelumuotoilun keinoja hyödyntävässä 

palvelukehityksessä? Miten sitä tulisi kehittää? 

 

Niin kirjallisuuskatsauksessa kuin myös useammassa haastattelussa toistui asiakasymmär-

ryksen kehittymisessä asiakkaan kanssa tiiviissä kontaktissa oleminen. Palvelumuotoilun 

avulla, erityisesti palvelumuotoilun menetelmillä voidaan aikaansaada systemaattisempi pro-

sessi asiakasymmärryksen hankkimiseksi sekä osallistaa asiakas mukaan palvelukehityk-

seen. Monet menetelmät palvelumuotoilussa tukevat palvelun tarkastelua asiakkaan perspek-

tiivistä kääntäen myös ajatustapaa asiakaslähtöisemmäksi. Toisaalta palvelumuotoilussa kes-

kitytään ennen kaikkea kehitettävään palveluun ja käyttäjän tarpeisiin sitä kohtaa, jolloin ko-

konaisvaltainen asiakkaanarvonmuodostuminen etenkin yritysasiakkaiden kohdalla voi jäädä 

huomioitta.  
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Asiakasdatan osalta palvelumuotoilu tarjoaa menetelmiä datan keräämiseen, erityisesti laa-

dullisen datan osalta. Lisäksi menetelmissä pyritään yhdistämään sisäisiä toimijoita, käyttäjiä 

tai asiakkaita. Palvelumuotoilun lisäksi vaaditaan myös tukea määrällisen datan hankkimi-

seen ja hyödyntämiseen sekä datan säilömiseen. Asiakasodotusten osalta palvelumuotoi-

lussa visuaalisuus helpottaa kommunikointia ja palvelun hahmottamista sekä asiakkaalle että 

sisäisesti. Menetelmät tukevat asiakasodotusten keruuta palvelukehityksen varhaisessa vai-

heessa. Käyttäjän tarpeet huomioidaan, mutta kokoanisvaltaisempi asiakkaan liiketoiminnan 

ymmärtäminen ei välttämättä näy palvelumuotoilussa. Asiakastarpeiden ja odotusten osalta 

iteratiiviset menetelmät asettavat haasteita vaatimustenhallinnalle.  

 

Asiakaskokemukselle palvelumuotoilu tuo paljon hyötyjä, sillä monilla palvelumuotoilun 

menetelmillä pyritään kuvaamaan palvelukokemus asiakkaan silmin. Toisaalta haasteena 

tässä on erityisesti, skaalautuvissa palveluissa, joissa asiakasprofiilit vaihtelevat, se kuinka 

hyvin hankittu ymmärrys tietyn asiakkaan kokemuksesta on sovellettavissa muille asiak-

kaille. Palvelumuotoilussa pyritään räätälöimään palvelu vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, 

jolloin kehitettävää palvelua ei välttämättä tarkastella skaalautuvuuden kannalta. Skaalautu-

vien palveluiden osalta palvelumuotoilu voi kuitenkin tarjota modulaarisissa palveluissa tu-

kea skaalautuvien moduulien asiakaskohtaiseen konfigurointiin. Palvelumuotoilussa olen-

naista on ymmärtää asiakasta ja sen tarpeita. Tähän liittyy haasteita erityisesti asiakaskunnan 

ollessa laajaa. Ongelmaan voidaan saada tukea hankkimalla asiakasymmärrystä asiakasseg-

menteittäin.  

 

Asiakasarvon osalta palvelumuotoilu tukee etenkin asiakkaan todelliseen ongelman tunnis-

tamista ja ratkaisun kehittämistä ongelman ratkaisemiseksi. Kuitenkin kokonaisvaltaisesti 

asiakasarvo ei vielä näy palvelumuotoilussa: menetelmät tarvitsevat erityisesti tukea asiakas-

organisaation prosessien ymmärtämiseen myös kehitettävän palvelun ulkopuolelta. Erityi-

sesti B2B liiketoiminnassa asiakasarvon osalta tulee ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa sy-

vällisesti ja tähän tarvittaisiinkin lisää tukea palvelumuotoilussa. Taulukossa 10 on jäsennelty 

asiakasymmärryksen huomioiminen palvelumuotoilussa.  
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Taulukko 10 Asiakasymmärryksen huomioiminen palvelumuotoilussa 

Asiakasymmär-

ryksen ulottuvuus 

Palvelumuotoilu tarjoaa tukea Palvelumuotoilun lisäksi tarvitaan 

tukea 

 Asiakasdata - Laadullisen datan kerääminen 

- Eri taustoista saatavien tietojen yhdis-

täminen ja hyödyntäminen palveluke-

hityksessä (sisäinen tieto ja asiak-

kaalta saatava tieto) 

- Määrällisen datan hyödyntäminen 

osana palvelukehitystä 

- Asiakasdatan säilöminen 

- Asiakasdatan hyödyntäminen vii-

meistellyssä ratkaisussa 

Asiakasodotukset 

& -tarpeet 

- Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa à 

odotusten ja tarpeiden kartoittaminen 

- Visualisointi helpottaa kommunikoin-

tia ja palvelun hahmottamista 

- Asiakkaan odotukset huomioidaan 

varhaisessa vaiheessa 

- Suunniteltava palvelu huomioi käyttä-

jän tarpeet  

- Vaatimustenhallinta iteratiivisissa 

menetelmissä 

- Kokonaisvaltainen asiakkaan liike-

toiminnan ymmärtäminen 

- Asiakasymmärrys eri asiakasseg-

menteissä 

 Asiakasarvo - Suunnittelu lähtee liikkeelle asiak-

kaan ongelmasta, jolle pyritään löytä-

mään ratkaisu  

- Asiakkaan prosessien ymmärtämi-

nen myös kehitettävän palvelun ul-

kopuolelta 

- Asiakkaan liiketoiminnan ymmär-

täminen B2B-yrityksissä  

 Asiakaskokemus - Auttaa ymmärtämään palvelua asiak-

kaan silmin ja huomioi kokonaisval-

taisen palvelukokemuksen 

- Skaalautuvuus erityisesti asiakas-

segmenttien/profiilien ollessa eri-

laisia 

 

Menetelmäkirjon laajuuden vuoksi on kuitenkin olennaista huomioida, ettei mikään yksittäi-

nen menetelmä voi kattaa kokonaisvaltaisesti asiakasymmärrystä. Olennaista onkin tunnistaa 

ja valita tilanteeseen sopivat menetelmät ja tarvittaessa soveltaa näitä 

 

4.2.4 Visuaalisuus ja vuorovaikutus luovat konkretiaa asiakasymmärrykselle 

 

Neljännen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli tunnistaa palvelumuotoilun keinot asia-

kasymmärryksen konkretisointiin ja tutkimuskysymykseksi on asetettu: 

Miten palvelumuotoilu tukee ja konkretisoi asiakasymmärrystä? 
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Palvelumuotoilu konkretisoi asiakasymmärrystä edistämällä vuorovaikutuksesta sekä tarjoa-

malla tukea tiedon ja tietämyksen hankintaan ja visuaalisointiin. Monet palvelumuotoilun 

menetelmistä tukevat yrityksen sisäisen vuorovaikutuksen lisäksi vuorovaikutusta asiakkaan 

suuntaan. Tyypillisesti palvelumuotoilussa pyritään moniammatillisten tiimien kautta yhdis-

tämään eritaustaiset ihmiset ja näiden tietotaidot. Vuorovaikutus mahdollistaa tietämyksen 

kartuttamisen myös havainnoimalla asiakasta. Kirjallisuudessa asiakasymmärryksessä on 

tunnistettu eri tasoja henkilökohtaisesta tasosta yhteiskunnallisen tason asiakasymmärryk-

seen. Asiakasymmärryksen kannalta vuorovaikutus ja havainnointi mahdollistavat asiakkaan 

ymmärtämisen erityisesti henkilökohtaisella ja yritystasolla.  

 

Visuaalisuutta hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmissä esimerkiksi mallien, proto-

tyyppien ja kaavioiden avulla. Visuaalisuus helpottaa kommunikointia sekä vuorovaikutus-

tilanteissa, mutta myös kerätyn tiedon dokumentoinnissa ja eteenpäin kommunikoinnissa. 

Monet menetelmät tukevat erityisesti laadullisen asiakastiedon hankintaa, jäsentelyä ja do-

kumentointia, mutta kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen huomioiminen edellyttää myös 

määrällisen datan hyödyntämistä. Lisäksi menetelmäkirjo mahdollistaa systemaattisemman 

tiedonkeruun asiakasymmärryksen kartuttamiseksi.  

 

Kirjallisuustutkimuksen mukaan perinteisesti palvelut ovat mielletty immateriaaliseksi ja 

määritelmän suhteen ei ole yksiselitteistä ymmärrystä.  Palvelumuotoilun avulla määritelty 

palvelu voidaan hahmottaa selvemmin, jolloin palvelukehityksessä voidaan myös tarkastella 

paremmin palvelun tuottamista ja asiakaskokemusta. Erityisesti digitaalisuutta hyödyntä-

vissä ja osaamispohjaisissa palveluissa palvelumuotoilun avulla voidaan konkretisoida pal-

velu visuaalisuuden avulla, jolloin palvelu on helpompi kommunikoida asiakkaalle. Kuvassa 

24 on koottu palvelumuotoilun tarjoamia keinoja asiakasymmärryksen konkretisoimiseksi. 
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Kuva 24 Asiakasymmärryksen konkretisointi palvelumuotoilulla 

 

Palvelumuotoilu suhteessa perinteisiin palvelukehityksen menetelmiin edellyttää resursseja 

sisäisesti sekä asiakkaalta. Tämän lisäksi palvelumuotoilua hyödynnettäessä kehitysprojektit 

voivat olla aikaa vievämpiä useine iteraatiokierroksineen. Tästä syystä etukäteen voi olla 

haastavaa mitoittaa tarkkaa työmääräarvioita ja tarvittavia resursseja. Vaikka palvelumuotoi-

lun avulla voidaan myös säästää aikaa tunnistamalla varhaisemmin uudet palvelut, jotka eivät 

välttämättä ole asiakaslähtöisiä tai tarpeellisia asiakkaalle ja puolestaan asiakkaan lähtökoh-

dista tarkasteltuna potentiaalisimmat hankkeet, on palvelumuotoilun avulla saatavien hyöty-

jen tunnistaminen sekä mittaamainen haastavaa.  

 

4.2.5 Palvelumuotoilu asiakasymmärryksen konkretisointinansa pk-sektorin ohjel-

mistoalan yrityksissä sekä valmistavan teollisuuden yrityksissä  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli 1) lisätä ymmärrystä palvelumuotoilusta ja sen soveltamisesta 

ja hyödynnettävyydestä pk-sektorin ohjelmistoalalla ja valmistavan teollisuuden yrityksissä 

uusien asiakaslähtöisten palveluiden palvelujen ja ratkaisujen kehittämisessä sekä 2) asiakas-

ymmärryksen konkretisoinnin ja hyödyntämisen tukena. Tätä varten asetettiin päätutkimus-

kysymykseksi seuraava: 

 

Vuorovaikutus

•Havainnointi
•Kommunikointi
•Henkilö- ja yritystason 
asiakasymmärryksen 
syventäminen

Visuaalisuus

•Kommunikoinnin 
tukeminen

•Tiedon jakaminen
•Kerätyn 
asiakasymmärryksen 
dokumentointi

Prosessit

•Menetelmiä tukemaan 
laadullisen tiedon kautta 
saatavaa 
asiakasymmärrystä

•Prosesseja eri taustaisten 
ihmisten tietämyksen 
yhdistämiseen
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Miten pk-sektorin ohjelmistoalan yritykset sekä valmistavan teollisuuden yritykset käyttävät 

(tai voisivat käyttää) palvelumuotoilua asiakaslähtöisten tieto- ja osaamisintensiivisten pal-

veluiden ja ratkaisujen kehityksessä asiakasymmärrystä hyödyntäen? Mitä se mahdollistaa 

ja/tai edellyttää? 

 

Tämän tutkimuksen osalta kuin myös kirjallisuudessa yleisesti on tunnistettu, että yritykset 

näkevät potentiaalia palveluliiketoiminnan kasvussa, joka on luonut myös tarpeen palvelu-

kehityksen menetelmätuelle. Laaditun empiirisen tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että 

palvelumuotoilu tarjoaa keinoja asiakaslähtöisempään palvelukehitykseen tietyin reunaeh-

doin. 

 

Kirjallisuudessa haetaan usein eroa tuotteen ja palvelun välille, ja nähdään että palvelumai-

sessa liiketoiminnassa korostuu erityisesti asiakaslähtöisyys ja asiakasymmärrys. Tyypilli-

siesti sekä ohjelmistoalan että valmistavan teollisuuden yrityksissä asiantuntijat tulevat insi-

nööritieistä, joissa on vahvempi tausta erityisesti tuotekehityksessä.  

 

Pk-sektorin ohjelmistoalan yritykset sekä valmistavan teollisuuden yritykset voivat saada 

apua asiakasymmärryksen integroimiseksi osana palvelukehitystä palvelumuotoilusta. Pal-

velumuotoilun avulla hankittu ymmärrys tulee usein dokumentoitua visuaalisessa muodossa, 

joka tukee tiedon hyödyntämistä. Visuaalisuus auttaa myös hahmottamaan ja konkretisoi-

maan aineettomia, esimerkiksi digitaalisia palveluita.  

 

Palvelumuotoilun onnistuneelle hyödyntämiselle edellytyksenä on, että organisaatiossa on 

yhtenäinen näkemys mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja mitä sillä tavoitellaan, ja näiden tulisi 

ohjata palvelukehitystä. Lisäksi tulisi huomioida, että liiketoimintaymmärrys integroidaan 

osaksi kehitysprosessia, sillä palvelumuotoilijalla harvemmin on vahva liiketoimintaosaami-

nen, joka on edellytyksenä, jotta kehitystyössä päästään konkreettisiin ratkaisuihin asti.  
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4.2.6 Kehitysehdotukset ja lisätutkimuskohteet 

 

Palveluliiketoiminnan kasvu yleisesti sekä erityisesti yritysten siirtymä tuotelähtöisestä lii-

ketoiminnasta palveluliiketoimintaan, ovat nostattaneet tarpeen asiakaslähtöiselle palveluke-

hitykselle. Tässä tutkimuksessa tunnistettiin palvelumuotoilun tarjoavan tukea asiakasym-

märryksen konkretisointiin PK-sektorin ohjelmistoalan ja valmistavan yritysten keskuu-

dessa. Palvelumuotoilun avulla asiakasymmärryksen hankintaan saadaan luotua systemaatti-

sia prosesseja sekä asiakasymmärrys saadaan tuotua konkreettisemmaksi osaksi palvelunke-

hitystä vuorovaikutuksen, erilaisten visuaalisten menetelmien ja tiedon ja ymmärryksen do-

kumentoinnin kautta. Lisäksi palvelumuotoilulla palvelu konkretisoituu erityisesti asiakkaan 

perspektiivistä tarkastelemisen myötä. Toisaalta tutkimuksen osalta nousi myös useita aihe-

alueita, joita voisi tutkia lisää. Näitä koottuna kuvaan 25 Johtopäätösten ja kehitysehdotusten 

yhteenveto. 

 

  

Tutkimuksen pohjalta nousi esille kehitysehdotuksia yrityksille, joissa pohditaan palvelu-

muotoilun hyödyntämistä asiakasymmärryksen kehittämisessä. Yksi toistuvista teemoista 

on, että asiakasymmärryksen integrointi palvelukehitykseen vaatii myös liiketoiminnan osaa-

Kuva 25 Johtopäätösten ja kehitysehdotusten yhteenveto 
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jien läsnäoloa, sillä palvelumuotoilijan substanssiosaaminen toimialalta on usein vähäisem-

pää. Palvelumuotoilun osalta olisi myös olennaista määritellä tavoitteet, joiden pohjalta voi-

daan valita ja soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä tukemaan tavoitteiden saavuttamista.  

 

Tyypillisen tapaustutkimuksen tavoin myös tämän tutkimuksen osalta otanta on suppeahko, 

joten tutkimusta voisi jatkossa laajentaa suuremmalle otannalle tai muille toimialoille tulos-

ten yleistettävyyden validoimiseksi. Lisätutkimusta tarvittaisiin myös palvelumuotoilun jal-

kauttamiseen liittyen. Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää eri mittakaavassa ja näistä voisi 

laatia lisätutkimusta kattaen esimerkiksi mitä palvelumuotoilulla tavoitellaan ja mitä ovat ol-

leet parhaat käytännöt palvelumuotoilun sisäänajossa ja hyödyntämisessä. Lisää tutkimusta 

tarvittaisiin myös hyötyjen tunnistamiseen ja mittaamiseen liittyen. Palvelumuotoilu B2B 

yrityksissä painottuen erityisesti asiakasarvon huomioimiseen nousi tässä tutkimuksessa 

kiinnostavaksi aiheeksi, josta voisi laatia lisätutkimusta. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

OSA 1. Tausta- ja lähtötiedot 

 

1) Kertokaa lyhyesti yrityksestä sekä teidän omasta toimenkuvasta yrityksessänne. 

 

2) Mitä ovat yrityksen tarjoama ja palvelut? 

- Kokonaistarjoaman laajuus 

 

3) Arvioikaa uusien kehitettävien palveluiden määrä vuodessa? 

- a) kuluneen viiden vuoden aikana b) seuraavan viiden vuoden aikana? 

- Jos määrän odotetaan muuttuvan, mistä syystä? 

 

4) Onko uusien palveluiden kehittämistä varten oma fokusoitunut toiminto tai eritellyt roolit ja 

vastuut, minkälainen tai miten määritelty? 

 

5) Minkälaisia palvelumalleja hyödynnetään a) nyt b) tulevaisuudessa / 5 vuoden päästä? 

 

6) Kuinka suuren osan palvelut muodostavat liikevaihdosta? 

- a) nykyään b) viiden vuoden päästä? 

 

OSA 2. Strateginen arvosiirtymä – laitteista ja teknologioista palveluihin 

 

7) Miten näette palveluliiketoiminnan kehityssuunnan ja painopisteet nyt ja tulevaisuudessa, 

seuraavan viiden vuoden kuluttua? 



 
 

 

8) Mitkä asiat korostuvat palveluissa? 

-  a) nykisin, b) tulevien palvelujen osalta?  

- Esimerkiksi teknologia tai asiakkaan prosessit  

 

9) Minkälaisia liiketoimintamalleja hyödynnetään palveluiden tuottamisessa? 

 

10) Liittyvätkö kumppanit palvelukehitykseen, jos niin miten?  

- Esimerkiksi kolmannen toimijan tuottamat tai yhteistoimitetut palvelut, verkostot, 

ekosysteemit yms. 

 

OSA 3. Asiakaslähtöinen palvelukehitys & asiakasymmärrys 

 

11) Kuvailkaa asiakkaitanne (markkinasegmentti, toimiala, arvoketjun vaihe). 

- Nykyään, b) Jatkossa/viiden vuoden kuluttua 

 

12) Kuinka tärkeänä näette asiakaslähtöisen palvelukehityksen asteikolla 1-5:een, ja 

miksi? 

- Kuluneen viiden vuoden aikana b) Tulevan viiden vuoden aikana 

 

13) Miten arvonmuodostuminen asiakkaalle huomioidaan uusien palveluiden kehittämi-

sessä? 

- Miten asiakas on otettu huomioon palvelukehityksessä, esimerkiksi teh-

däänkö kehitystä yhdessä asiakkaan kanssa? 

 

14) Minkälaisia odotuksia tai vaatimuksia asiakkaalta on tullut palvelukehityksen suh-

teen? 

- Miten odotuksia seurataan tai kerätään? 



 
 

- Minkälaisia toiveita asiakkaalta on tullut käytettävän palvelukehitysmallin 

suhteen? 

 

15) Miten asiakasdataa hyödynnetään palvelukehityksessä? 

- Minkälaista dataa hyödynnetään? 

 

16) Miten asiakasymmärrys ja sen kehittäminen näkyy liiketoiminnassanne? 

 

17) Minkälaisia haasteita palvelukehitykseen liittyy nykyisin? 

 

OSA 4. Palvelumuotoilu ja sen merkitys asiakasymmärryksen konkreti-

soinnissa 

 

18) Miten palveluita kehitetään ja hyödynnetäänkö jotain tiettyä systemaattista mallia? 

- a) palvelukehityksen mallit b) palvelumuotoilun mallit (esimerkiksi prototyypit, Mi-

nimum Viable Product (MVP), Blueprinting, Asiakaspolku, Tarinankerronta, Käyt-

täjäprofiilit) 

 

19) Onko a) palvelukehityksen tai b) palvelumuotoilun suhteen asetettu tavoitteita? 

- Jos on, mistä tavoitteet kumpuavat? Miten tavoitteita seurataan? 

 

20) Mitä palvelumuotoilun menetelmiä on hyödynnetty tai halutaan hyödyntää? 

- Nähdäänkö menetelmien käytön suhteen analogista järjestystä?  

 

21) Palvelumuotoilun menetelmien hyödynnettävyys 

- Mitä tai millaisia odotuksia palvelumuotoilun menetelmien suhteen on? Ovatko odo-

tukset täyttyneet? 



 
 

- Minkälaisia hyötyjä menetelmien käytöstä on tunnistettu? a) Esimerkiksi tieto- ja 

osaamispohjaisten sekä digitaalisuutta hyödyntävien palvelujen ja ratkaisujen haas-

teisiin liittyen, b) asiakasymmärrykseen liittyen, c) suhteessa aiemmin käytettyihin 

menetelmiin 

 

22) Palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämiseen liittyvät haasteet 

- Mitä haasteista on tunnistettu menetelmien hyödyntämiseen liittyen? a) Esimerkiksi 

tieto- ja osaamispohjaisten sekä digitaalisuutta hyödyntävien palvelujen ja ratkaisu-

jen haasteisiin liittyen, b) asiakasymmärrykseen liittyen, c) suhteessa aiemmin käy-

tettyihin menetelmiin 

- Jos palvelumuotoilun menetelmiä ei ole vielä hyödynnetty tai ei aiota hyödyntää, 

mistä syistä? 

 

23) Miten asiakas/käyttäjä on kokenut menetelmien käytön? 

- Miten asiakkaan odotuksia on kerätty? 

- Minkälaisia toiveita asiakas on esittänyt palvelumuotoilun menetelmien hyödyntä-

miseen liittyen, esimerkiksi ehdotettu jotain tiettyä menetelmää? 

 

24) Mitä palvelumuotoilun menetelmien käyttöönottamiseen ja/tai hyödyntämiseen liittyen on 

opittu? 

 

25) Miten palvelumuotoilua on hyödynnetty asiakasymmärryksen konkretisoinnissa? 

 

26) Miten konkretisoitua asiakasymmärrystä hyödynnetään palvelumuotoilussa? 

 

27) Minkälaisia puutteita tai kehityskohteita on tunnistettu palvelumuotoilussa erityisesti suh-

teessa asiakasymmärrykseen? 

 

28) Muuta kommentoitavaa aiheeseen tai haastatteluun liittyen? 

  



 
 

Liite 2.  Saateviesti haastateltaville yrityksille 

Hei,   

 

Teen diplomityötä aiheesta ”Palvelumuotoilu asiakasymmärryksen konkretisoinnissa” Lappeenran-
nan teknilliselle yliopistolle (LUT) osana PLUS-hankkeen DigiProSiS -tutkimusprojektia. PLUS -
hankkeessa tutkitaan valmistavan teollisuuden yrityksille palveluja ja ratkaisuja tarjoavan pk-sektorin 
ohjelmistoalan yritysten asiakaslähtöisten palvelujen kehittämistä. Yritysosapuolina hankkeeseen 
osallistuu kolme ohjelmistoalan yritystä. 

 

Diplomityössä keskitytään asiakasymmärryksen hyödyntämiseen palvelumuotoilun tukena. Tavoit-
teena on lisätä ymmärrystä asiakasymmärryksen hyödynnettävyydestä palvelumuotoilun tukena ja 
etenkin ymmärtää paremmin palvelumuotoilun ja asiakasymmärryksen välisiä liityntöjä. Tutkimuk-
sessa keskitytään uusien osaamis- ja tietopohjaisten sekä digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden ja 
ratkaisujen kehitykseen.  

 

Diplomityön empiirisen osuuden tukena toteutan puolistrukturoidun haastattelututkimuksen, jossa 
haastattelen valittuja valmistavan teollisuuden ja ohjelmistoalan yrityksiä, palvelumuotoilijoita sekä 
muutamia referenssitoimialoja. Haastatellut yritykset ja henkilöt on valittu yhteistyössä PLUS -hank-
keen toimijoiden kesken. Olisin kiinnostunut haastattelemaan teitä osana tutkimusta.  

Haastattelu kostuu kolmesta teema-alueesta: 

• Strateginen arvosiirtymä – laitteista ja teknologioista palveluihin 
• Asiakaslähtöinen palvelukehitys & asiakasymmärrys 
• Palvelumuotoilu ja sen merkitys asiakasymmärryksen konkretisoinnissa. 

 

Haastattelun on kestoltaan arviolta noin kaksi tuntia. Haastattelu voidaan toteuttaa haastatellun yri-
tyksen toimitiloissa tai etäyhteyksin; joko puhelimitse tai Skype for Business palvelun avulla. Toimi-
tan mielelläni kysymysrungon etukäteen tutustuttavaksi, jos se helpottaa haastatteluihin valmistautu-
mista. 

 

Teen diplomityötä tutkimusprojektille työni ohessa, mikä rajoittaa hieman aikataulujani (Päivätyök-
seni työskentelen Capgeminillä projektianalyytikkona).  Voimme puhelimitse tai sähköpostitse sopia 
haastattelun tarkemmasta ajankohdasta. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Miisa Komulainen 

diplomityöntekijä  

  



 
 

Liite 3. Haastattelujen ajankohdat ja kestot 

 

 

Haastatellun rooli yrityksessä Yrityksen toimiala Päivä Kesto 
(h:min) 

Toteutus 

Toimitusjohtaja Ohjelmistoratkaisut  15.9.2017 1:22 Paikan päällä 
Palvelumuotoilija Palvelumuotoilu 22.9.2017 1:44 Paikan päällä 

Toimitusjohtaja Ohjelmistoratkaisut  22.9.2017 0:49 Paikan päällä 
UX -suunnittelija Ohjelmistoratkaisut  29.9.2017 1:35 Paikan päällä 
Konsultti ja Myyntipäällikkö 
(yhteishaastattelu) 

Ohjelmistoratkaisut  29.9.2017 1:53 Paikan päällä & 
Skype for Business 

Huoltoliiketoimintajohtaja  Valmistava teollisuus 6.10.2017 1:05 Paikan päällä 
Liiketoimintapäällikkö Finanssiala 12.10.2017 1:44 Skype for Business 
Palvelumuotoilija Finanssiala 13.10.2017 1:34 Skype for Business 
Palvelupäällikkö ja sisältösuun-
nittelija (yhteishaastattelu) 

Valmistava teollisuus 10.11.2017 0:56 Skype for Business 

 



 
 

Liite 4. Diplomityön aikataulu  

 

 

3/2017 3/20187/2017 11/2017
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6/2017
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