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Työn tavoitteena on luoda selkeä kuvaus teollisuuden business-to-business – palveluliiketoiminnan 

palveluista ja palveluiden tuotteistamisesta sekä tuoda esille innovatiivisten palveluiden tuotteista-

misen erityispiirteet. Kirjallisuutta hyödyntämällä työssä tarkastellaan palveluinnovaatioiden eri-

tyispiirteitä, tuotteistamista sekä palvelun tuotteistusprosessissa huomioitavia osa-alueita. Työssä 

vertaillaan kirjallisuudessa esitettyjä tuotteistusprosessimalleja toisiinsa ja tuodaan esille mallien 

keskeisimmät ominaispiirteet ja eroavaisuudet. 

 

Työn tuloksena luotiin teollisuuden business-to-business – palveluliiketoiminnan innovatiivisille 

palveluille soveltuva tuotteistusprosessimalli, jossa huomioidaan innovatiivisten palveluiden vaati-

mukset ja erityispiirteet. Malli on esimerkki siitä, kuinka uusien innovatiivisten palveluiden erityis-

piirteet voidaan huomioida palvelun tuotteistusprosessissa.  

 

Uusien innovatiivisten palveluiden tuottamisen voidaan nähdä vaikuttavan yrityksen koko toimin-

taan ja yrityskulttuuriin. Innovatiivisia ominaisuuksia sisältävän uuden palvelun tuotteistusproses-

sissa oleellista on huomioida asiakkaan tarpeet, asiakkaan ja palveluntarjoajan tiivis vuorovaikutus 

koko tuotteistusprosessin ajan sekä tarve muuttaa prosesseja ja organisaation rakenteita mahdollisen 

uuden palveluinnovaation luomiseksi.  
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LIITTEET 



 

   

Käsiteluettelo 

 

Innovaatio (innovation) Kaupallisesti hyödynnetty uusi idea. 
 

Palveluinnovaatio (service innovation) Kaupallisesti hyödynnetty uusi palvelu. 
 

Palveluinnovaatioprosessi  

(service innovation process) 

Palveluinnovaation kehittämisprosessi, joka koostuu 
kolmesta osaprosessista:  
innovaatioprosessin alkupää, palvelutuoteprosessi 
sekä tuotantoon vienti ja lanseeraus. 
 

Palvelukonsepti (service concept) Esittää kirjoitettuna ja mahdollisesti myös visuali-
soituna kuvauksen palveluideasta, joka perustuu 
mahdollisuuksiin, asiakastarpeen ymmärtämiseen ja 
yrityksen strategiaan. 
 

Konseptointi (concept design) Prosessi konseptien luomiseen. 
 

Teollisuuspalvelu (industrial service) Teollisuuspalvelu on teollisuusyrityksen tuottama 
palvelu, joka perinteisesti muodostuu ytimenä ole-
vasta fyysisestä tuotteesta sekä sen ympärille kietou-
tuneesta palvelusta (esimerkiksi kunnossapito- ja 
tukipalvelut). 
 

Tuotteistaminen  

(productization, packaging of services) 

Toimintatapa, jolla selkeytetään aineettoman palve-
lun rakennetta kuvaamalla se konkreettisena palve-
lutuotteena. 
 

Tuotteistusprosessi 

(productization process) 

Prosessi, jonka aikana palvelu tuotteistetaan. Tuot-
teistusprosesseja on olemassa monenlaisia ja eri-
tyyppisille palveluille suunnattuja. 
 

Palvelutarjooma (service offering) Yrityksen tarjoamien palveluiden ja brändimieliku-
vien kokonaisuus. 
 

Palvelutuote (service product) Palvelutuote on konkreettinen kuvaus palvelusta. Se 
koostuu pienemmistä moduuleista, joita yhdistellään 
asiakastarpeen mukaan. 
 

Palveluliiketoiminta (service business) Palveluiden tuottamiseen perustuvaa liiketoimintaa 
organisaatioiden välillä. 
 

Business-to-business (b-to-b)–

palveluliiketoiminta  

(b-to-b service business) 

Palveluliiketoimintaa, jossa molemmat osapuolet 
ovat yrityksiä. 
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1 Johdanto 

 

Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen vaatii teknologiayrityksiltä kilpailukykyä ylläpitäviä 

innovatiivisia toimintatapoja ja – malleja. Teollisuuden painopisteen siirtyminen valmistavasta teol-

lisuudesta kohti palveluliiketoimintaa korostaa palveluinnovaatioiden merkitystä, ja aihetta onkin 

alettu tutkia monipuolisesti. Palveluinnovaatiot ovat kuitenkin osoittautuneet haasteellisiksi hallita 

niiden prosesseja ja rakenteita muuttavan erityisluonteen vuoksi.  Tuotteistaminen on toimintatapa, 

jonka avulla palvelun rakennetta voidaan selkeyttää ja jolla voidaan siten hallita niin pieniä kuin 

suuriakin palvelukokonaisuuksia. Tuotteistusprosessin avulla palvelusta rakennetaan helpommin 

hallittava kokonaisuus, joka tukee sekä asiakkaan että yrityksen toimintoja ja prosesseja. 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on antaa selkeä kuvaus siitä, kuinka teollisuuden business-to-

business -palveluliiketoiminnan palveluita voidaan tuotteistaa, ja tuoda esille innovatiivisten palve-

luiden tuotteistamisen erityispiirteet. Työssä vertaillaan viittä kirjallisuudessa esitettyä palveluiden 

tuotteistusmallia. Työn tuloksena luodaan innovatiivisten palveluiden tuotteistusprosessimalli, jossa 

huomioidaan uusien, innovatiivisia ominaisuuksia sisältävien palveluiden erityispiirteet ja vaati-

mukset tuotteistusprosessissa. 

 

1.1 Tutkimuskysymykset 

 

Kandidaatintyön päätutkimuskysymys on ”Miten palveluiden innovatiiviset piirteet voidaan huomi-

oida tuotteistusprosessissa?”. Päätutkimuskysymys on jaettu kolmeen osatutkimuskysymykseen: 

 

1. Mitkä ovat palveluinnovaatioiden keskeiset erityispiirteet? 

2. Mitä palveluiden tuotteistaminen on ja mitä osa-alueita siihen kuuluu?   

3. Millaisia palveluiden tuotteistusmalleja on olemassa ja miten ne eroavat toisistaan? 
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1.2 Työn rajaukset 

 

Työ tehdään kirjallisuustyönä. Työssä luodaan kirjallisuuspohjainen katsaus palveluinnovaatioiden 

ja tuotteistamisen tutkimuksen nykytilaan ja vertaillaan muutamia kirjallisuudessa esitettyjä tuot-

teistusprosessimalleja toisiinsa. Palveluinnovaatioita ja palveluiden tuotteistamista tarkastellaan 

teollisuuden business-to-business (b-to-b) -palveluliiketoiminnan näkökulmasta keskittyen osaa-

misintensiivisiin liike-elämän asiantuntijapalveluihin. Tuotteistamisen käsittely keskittyy tuotteis-

tusprosessin ja siihen kuuluvien osa-alueiden tarkasteluun.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työn rakenne esitetään kuvassa 1. Työn alussa pohditaan palvelun käsitettä ja eroja verrattuna fyy-

siseen tuotteeseen sekä esitetään teollisuus- ja asiantuntijapalveluiden erityispiirteet (luku 2). Lu-

vussa 3 luomme katsauksen palveluinnovaatioita käsitteleviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen, ja 

tarkastelemme erityyppisiä palveluinnovaatioita ja niiden ominaisuuksia tuoden näin esille palve-

luinnovaatioiden keskeiset erityispiirteet. Tuotteistamisen käsite ja palveluiden tuotteistamiseen 

kuuluvia osa-alueita esitetään luvussa 4. Palvelutuotteen kehittämistä käsittelemme palvelupaketin 

käsitteen sekä kirjallisuudessa esitettyjen tuotteistusprosessimallien vertailun avulla (luku 5). Lo-

puksi esitellään tuotteistusprosessien vertailua ja palveluinnovaatioiden tarkastelua hyödyntäen luo-

tu innovatiivisten palveluiden tuotteistusmalli (luku 6), jossa on otettu huomioon innovatiivisten 

palveluiden vaatimukset ja erityispiirteet. 

 Kuva 1. Kandidaatintyön rakenne. 

1. Johdanto 

2. Palvelu 
* palvelun ominaisuuksia 

* teollisuuspalvelu 
* asiantuntijapalvelu 

8. Yhteenveto 

4. Palvelujen  
tuotteistaminen 

* tuotteistamisen käsite 
* tuotteistamisen osa-alueita 

6. Innovatiivisten palveluiden tuotteistusprosessimalli 

5. Palvelutuotteen kehittäminen 
* palvelupaketti 

* tuotteistusprosessimallien vertailu 

3. Palveluinnovaatio 
* palveluinnovaatioiden  
keskeiset erityispiirteet 

7. Johtopäätökset 
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2 Palvelu  

 

Palvelu on palveluprosessin ja prosessin lopputuloksen muodostama kokonaisuus, jonka tarkoituk-

sena on ratkaista asiakkaan ongelma (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 22). Palvelun käsitettä havainnol-

listetaan yleensä vertaamalla palvelua fyysiseen tuotteeseen. Palveluiden ja fyysisten tuotteiden 

ominaispiirteitä sekä näiden olennaisimpia eroja on käsitelty kirjallisuudessa lukuisissa eri teoksissa 

(esimerkiksi Kotler & Keller 2006; Grönroos 1990; Zeithaml, Parasuraman, Berry 1985). Grönroo-

sin (1990, s. 50) mukaan fyysinen tuote on konkreettinen, varastoitava ja homogeeninen asia, jonka 

tuotanto ja jakelu ovat erillään hyödykkeen kulutuksesta, minkä lisäksi fyysisen tuotteen ydinarvo 

tuotetaan tehtaassa. Fyysisen tuotteen tuotantoprosessiin asiakkaat eivät tavallisesti osallistu. Vas-

taavasti palvelun Grönroos määrittelee aineettomaksi, heterogeeniseksi teoksi tai prosessiksi, jota ei 

voida varastoida ja jonka tuotanto, jakelu sekä kulutus ovat samanaikaisia prosesseja. Palvelun 

ydinarvo tuotetaan palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa, ja asiakkaat osallis-

tuvat palvelun tuotantoon. 

 

Grönroosin palvelun ja tuotteen ominaisuuksien määrittelyjen perusteella korostetaan tässä kahta 

palvelun keskeistä piirrettä: 1) palvelun aikana asiakas ei ole ainoastaan vastaanottaja (kuten fyy-

sisen tuotteen tapauksessa usein on) vaan myös tuotantoresurssi ja 2) palvelu muodostuu asiakkaal-

le arvoa tuottavista teoista ja prosesseista (kun taas tyypillisesti fyysisen tuotteen ydinarvo tuote-

taan tehtaassa ja tuotteen kulutus on täysin tuotannostaan erillinen prosessi). Palvelun käsitteen 

ymmärtämisessä ja sen yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa oleellista on siis ymmärtää palvelun 

muodostuvan palveluntarjoajan teoista ja prosesseista, joilla tuotetaan asiakkaalle arvoa, ja joihin 

asiakas osallistuu. Johnen & Storeyn (1996, s. 186) mukaan vuorovaikutus saattaa jopa olla itse 

palvelutarjooman ydin.  

 

2.1 Teollisuuspalvelu 

 

Teollisuuspalveluilla voidaan tarkoittaa erityyppisiä palveluita eri yhteyksissä (Paloheimo, Mietti-

nen, Brax 2004, s. 18). Tässä työssä teollisuuspalveluilla tarkoitetaan teollisuusyritysten tarjoamia 

b-to-b – palveluliiketoiminnan palveluita, jotka joko liittyvät fyysisiin tuotteisiin tai ovat täysin ai-

neettomia. Liiketoiminnan laajentaminen arvoketjussa valmistavasta teollisuudesta eteenpäin kohti 

asiakasta valmistustoimintaan liittyvien palveluiden avulla edesauttaa pitkäaikaisten asiakassuhtei-

den ja yhteistyöverkostojen luomista ja tarjoaa uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Teolli-
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suuspalveluista saattaa kehittyä teollisuusyrityksille tärkeä menestystekijä, sillä täydentävät palvelut 

lisäävät fyysisten tuotteiden kilpailuetua (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 18–19, 25).  

 

Teollisuuspalveluihin liittyvät oleelliset elementit esitetään kuvassa 2. Palvelun arvo asiakkaalle 

konkretisoidaan asiakasratkaisun muodossa palveluprosessin ja organisaation (fyysiset järjestelmät 

ja henkilöstö) avulla. Palvelukokonaisuutta tukevat palveluntarjoajayrityksen palvelutarjooma ja IT 

– ratkaisut, joiden tarkoituksena on helpottaa sekä palveluntarjoajan että asiakkaan liiketoimintaa. 

(Paloheimo et al. 2004, s. 19) Palvelutarjooma on yrityksen tarjoamien palveluiden ja niihin liittyvi-

en brändimielikuvien kokonaisuus, jota kuvaamalla saadaan selkeä käsitys siitä, millaisista palve-

luista palveluntarjoajayrityksen liiketoiminta koostuu. Tarjooman kautta konkretisoituu yrityksen 

kyky tuottaa arvoa. (Jaakkola, Orava, Varjonen 2009, s. 7; Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 32) Teolli-

suusyrityksen muutosprosessi valmistuksesta palveluliiketoimintaan alkaa vaiheella määrittää ja 

kehittää tuotteeseen liittyvää palvelutarjoomaa (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 30), joten tarjoomaa 

voidaan pitää eräänlaisena perustana teollisuusyrityksen palveluliiketoiminnalle. 

 

 

Kuva 2. Teollisuuspalvelun elementit. (mukaillen Paloheimo et al. 2004, s. 19) 

 

2.2 Asiantuntijapalvelu 

 

Schmenner (1986, s. 24–25) on luokitellut erityyppisiä palveluita matriisin (kuva 3) muotoon. Mat-

riisin vaaka-akseli kuvaa sitä, kuinka paljon palvelu sisältää asiakasräätälöintiä sekä asiakkaan ja 

palveluntarjoajan vuorovaikutusta. Pystyakseli puolestaan kuvaa sitä, kuinka intensiivistä palvelun 

vaatima työ on. Näiden kriteerien mukaan palvelut on jaoteltu neljään eri luokkaan: palvelutehdas, 

palvelumyymälä, massapalvelut ja asiantuntijapalvelut. Palvelutehtaaseen kuuluvissa palveluissa 

(esimerkiksi hotelli- ja matkailupalvelut) on suhteellisen vähän sekä vuorovaikutusta ja asiakasrää-

 
 

Palvelu- 
tarjooma 

 
 

Asiakas- 
ratkaisu 

Prosessi ja organisaatio 

IT -tuki  

Arvo 

Liiketoiminta  
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tälöintiä että intensiivistä palvelutyötä. Kun intensiivistä palvelutyötä on vähän, mutta vuorovaiku-

tusta asiakkaan kanssa on suhteellisen paljon (esimerkiksi sairaalat ja korjauspalvelut), luokitellaan 

palvelu palvelumyymälä -luokkaan. Massapalvelut (esimerkiksi tukkukauppa ja koulut) koostuvat 

palveluista, joissa palvelutyö on suhteellisen intensiivistä, mutta asiakaskohtaista räätälöintiä on 

vähän. Asiantuntijapalvelut (esimerkiksi lääkärit ja arkkitehdit) ovat sen sijaan palveluita, joissa 

sekä intensiivistä palvelutyötä että asiakaskohtaista räätälöintiä ja vuorovaikutusta on suhteellisen 

paljon. Tässä työssä keskitymme sellaisiin teollisuuden business-to-business – palveluliiketoimin-

nan palveluihin, jotka kuuluvat Schmennerin palveluprosessimatriisissa asiantuntijapalveluihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Palveluprosessimatriisi. (mukaillen Schmenner 1986, s. 25) 

 

Asiantuntijapalvelut ovat yleensä aineettomia palveluja, joissa tietokomponentti on hyvin suuri. 

Asiantuntijapalveluita ei niinkään osteta kustannussäästön tai mukavuuden takia vaan siksi, että 

asiakas ei itse hallitse tai osaa ratkaista jotain erityistä ongelmaa. Tällöin tämän on turvauduttava 

ulkopuoliseen tahoon ongelman ratkaisemiseksi. Asiantuntijapalvelu tuotetaan tyypillisesti hyvin 

läheisessä palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa, ja useimmiten palvelut rää-

tälöidään täysin asiakaskohtaisesti. Asiantuntijapalvelun tuottajan tulisi pystyä ajattelemaan pitkä-

jänteisesti mahdollisimman paljon asiakkaan puolesta ja ohjaamaan asiakasta ratkaisun kannalta 

oikeaan suuntaan. (Sipilä 1991, s. 15–16) 

 

Schmennerin (1986, s. 28–30) mukaan kuvan 3 palveluprosessimatriisissa on havaittavissa viistot-

taista siirtymistä massapalveluluokan ja palvelumyymäläluokan sekä palvelutehdasluokan ja asian-

tuntijapalveluluokan välillä. Massapalveluiden ja palvelumyymälän tapauksessa ilmiö selittyy ha-

Palvelutehdas 
- lentoyhtiöt 
- kuljetus ja liikennöinti 
- hotellit 
- matkailu 

Palvelumyymälä 
- sairaalat 
- autokorjaamot 
- muut korjauspalvelut 

Asiantuntijapalvelut  
- lääkärit 
- lakimiehet 
- kirjanpitäjät 
- arkkitehdit 
- teollisuuden palvelut 

Massapalvelut 
- jälleenmyynti 
- tukkukauppa 
- koulut 
- jälleenmyyntimuotoiset 
pankkipalvelut 

Vuorovaikutus ja asiakaskohtainen räätälöinti 

Matala 

Korkea 

Matala Korkea 

Palvelutyön  
intensiivisyys 



 6 

lulla saavuttaa entistä parempi palvelutoiminnan hallinta. Massapalveluissa voidaan esimerkiksi 

haluta lisätä tuottavuutta vähentämällä sitoutumista kalliiseen työvoimaan (pienennetään palvelu-

työn intensiivisyyttä) ja palvelumyymälässä voidaan haluta arvioida palveluiden kysyntää parem-

min ja hallita kapasiteetin käyttöä (vähennetään asiakaskohtaista räätälöintiä). Palvelutehtaan ja 

asiantuntijapalveluiden tapauksessa asiantuntijapalveluissa voidaan esimerkiksi haluta alentaa kus-

tannuksia (pienennetään palvelutyön intensiivisyyttä ja vähennetään asiakaskohtaista räätälöintiä). 

Vastaavasti palvelutehtaaseen kuuluvissa palveluissa voidaan haluta erottua kilpailijoista tarjoamal-

la yksilöllisiä palveluita (lisätään palvelutyön intensiivisyyttä sekä asiakaskohtaista räätälöintiä).  

 

3 Palveluinnovaatio 

 

Palveluinnovaation eräs määritelmä on kaupallisesti hyödynnetty uusi palvelu eli markkinoille asti 

viety idea (Toivonen; ks. Taivainen 2008). Tällainen suppea määritelmä kuvaa yleisellä tasolla pal-

veluinnovaation käsitettä. Palveluinnovaation sisältöä ei sen sijaan voida luonnehtia vakiintuneeksi, 

sillä kuten usein teollisuuden palvelut, myös palveluinnovaatiot voidaan ymmärtää monella tavalla 

(Salkari, Hyötyläinen, Apilo, Ryynänen, Korhonen; ks. Grönroos et al. 2007, s. 48). Palveluinno-

vaatioihin erikoistuneen dosentti Marja Toivosen mielestä (Taivainen 2008) aito palveluinnovaatio 

sisältää aina ajatuksen toistettavuudesta. Toivosen mukaan tavallinen asiakasräätälöity palvelu ei 

siis ole innovaatio itsessään, mutta palvelu voi toki innovaation sisältää.  

 

Kuusiston & Meyerin (2003, s. 2) mukaan palvelut ja innovaatiot ovat molemmat monimutkaisia 

prosesseja, joilla on teknologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Ne liittyvät 

prosesseihin ja tuotteisiin sekä yhdistävät eri alojen asiantuntijoita. Palveluinnovaation vakiintuma-

tonta sisältöä on haastavaa määrittää tai jaotella yksityiskohtaisesti osiin, sillä todellisuudessa palve-

luinnovaatiot ovat usein pelkän palvelun sijasta palvelun ja teollisuustuotteen yhdistelmiä (Pajari-

nen, Rouvinen, Ylä-Anttila; ks. Maliranta & Ylä-Anttila 2007, s. 79).  

 

Tässä luvussa luodaan katsaus palveluinnovaatiota käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin sekä 

tarkastellaan palveluinnovaation moniulotteista luonnetta. Palveluinnovaation sisältöä selkeytetään 

erittelemällä palvelun erityispiirteitä, jotka luovat perustan palveluinnovaation systeemisen luonteen 

tarkasteluun ja erityyppisten palveluinnovaatioiden esittelyyn. Luvun lopussa esitetään palveluin-

novaation tarkastelusta koostettu yhteenveto palveluinnovaation erityispiirteistä, jotka huomioidaan 

innovatiivisten palveluiden tuotteistusprosessimallissa. 
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3.1 Palveluinnovaatio kirjallisuudessa ja tutkimuksissa 

 

Palveluinnovaatioita on tutkittu tuoteinnovaatioihin verrattuna selvästi vähemmän niin Suomessa 

kuin kansainvälisestikin (Pajarinen et al.; ks. Maliranta & Ylä-Anttila 2007, s. 78). Palveluinnovaa-

tioita ja palveluita koskeva kirjallisuus ja julkaisut käsittelevät pääasiassa kuluttajamarkkinoiden 

toimintaa, joka liiketoiminnan näkökulmasta eroaa suuresti teollisuusyritysten välisestä b-to-b - 

palveluliiketoiminnasta (Salkari et al.; ks. Grönroos et al. 2007, s. 64, 77). On olemassa lukuisia 

mahdollisia syitä sille, miksi palvelut on pitkään sivuutettu innovaatiotutkimuksissa. Eräs ilmeinen 

syy on se, että palvelun ollessa aineeton prosessi palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä palvelussa 

tapahtuvaa kehitystä on vaikea mitata tai ilmaista lukuina tilastoissa. (Kuusisto & Meyer 2003, s. 3) 

 

Palveluinnovaatiotutkimus on painottunut uusien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen, mistä 

on olemassa runsaasti kirjallisuutta (mm. Nijssen, Hillebrand, Vermeulen, Kemp 2006; Johne & 

Storey 1998; Scheuing & Johnson 1989). Kirjallisuudessa on havaittavissa kaksi selvästi toisistaan 

eroavaa näkemystä palvelun ja tuotteen innovaatioprosessien tarkasteluun liittyen; toiset ovat esittä-

neet, että fyysiselle tuotteelle luotu uuden tuotteen kehittämismalli on helposti sovellettavissa palve-

lujen kehittämiseen, kun taas toisen näkemyksen mukaan palveluiden ainutlaatuiset ominaisuudet 

edellyttävät mallia, joka on kehitetty nimenomaan uusien palveluiden tuottamista varten (Coombs 

& Miles 2000; ks. Nijssen et al. 2006, s. 242). Tuotteen ja palvelun yhdistämistä yhdeksi kokonais-

ratkaisuksi (PSS, Product-Service System) on tutkittu viime vuosina erityisesti Euroopassa, ja ko-

konaisratkaisujen kehittämiseen on pyritty kehittämään erilaisia toimintamalleja (esimerkiksi Maus-

sang, Zwolinski, Brissaud 2005; Weber, Steinbach, Botta, Deubel 2004). 

 

Küpper (2001, s. 27) toteaa palveluinnovaatiotutkimuksia ja niiden aiheita erittelevässä tutkimuk-

sessaan, että henkilöresurssien yhteyttä palveluinnovaatioihin, innovaatiota ja asiakasta sekä palve-

luinnovaatioiden teknologista vaikutusta tulee tutkia lisää. Tutkimuksia asiakkaiden roolista palve-

luiden kehittämisessä erityisesti b-to-b -palveluliiketoiminnan alueella on viime vuosina tehty yhä 

enemmän, mutta aiheesta olemassa oleva kirjallisuus on melko hajanaista. Havainto asiakkaan kes-

keisestä roolista palveluiden kehittämisessä on ollut palveluinnovaatioita käsittelevien tutkimusten 

tuloksia yhdistävä tekijä. (Kuusisto & Päällysaho 2008, s. 3)  

 

Suomessa tehdään kansainvälisesti tarkastellen suhteellisen paljon palveluinnovaatiotutkimusta. 

Esimerkiksi teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes käynnisti viisivuotisen Serve-
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ohjelman maaliskuussa 2006. ”Serve - Innovatiiviset palvelut 2006–2010” – ohjelman tavoitteena 

on edistää uusien ja kansainvälisesti kilpailukykyisten palvelukonseptien kehittämistä suomalaisissa 

yrityksissä. Ohjelman tavoitteena on myös uudistaa palvelumarkkinoita siten, että syntyy tilaa uusil-

le innovatiivisille palveluille. (Tekes 2009) 

 

3.2 Palveluinnovaation systeeminen luonne 

 

Palveluinnovaation luonteen ja sisällön tarkastelussa hyödynnetään useimmiten innovaatioiden luo-

kittelua eri kriteerein. Hendersonin ja Clarkin (1990) luokittelu perustuu paikallisten ja systeemisten 

innovaatioiden erotteluun (kuva 4). Luokittelussa innovaatiot on jaettu neljään eri tyyppiin: inkre-

mentaalisiin, modulaarisiin, arkkitehtuurisiin ja radikaaleihin innovaatioihin. Matriisin pystyakselil-

la kuvataan muutosta ydinkonseptin ja sen osien yhteydessä ja vaaka-akselilla sitä, onko ydinkon-

septi vahvistunut vai uusiutunut. (Salkari et al.; ks. Grönroos et al. 2007, s. 51) 

 

 

Kuva 4. Innovaatioiden luokittelu. (mukaillen Henderson & Clark 1990; ks. Grönroos et al. 2007, s. 

51) 

 

Paikallisia innovaatioita ovat inkrementaalinen ja modulaarinen innovaatio eli innovaatiot, jotka 

perustuvat yrityksen olemassa olevaan liiketoimintakonseptiin ja prosesseihin (inkrementaalinen 

innovaatio) ja joissa voidaan muuttaa palvelun tai tuotteen ydinkonseptia, mutta toimintatavat säily-

vät ennallaan (modulaarinen innovaatio). (Apilo, Taskinen, Salkari 2007, s. 23, 25) 
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Systeemisiä innovaatioita ovat arkkitehtuurinen ja radikaali innovaatio. Arkkitehtuurisissa eli raken-

teellisissa innovaatioissa ydinkonsepti pysyy samana, mutta komponenttien rajapinnat muuttuvat, 

jolloin hyödynnetään uudenlaisia prosesseja ja osaamista. Radikaali innovaatio muuttaa yrityksen 

liiketoimintakonsepteja, ja yrityksen on muutettava toimintaprosessejaan ja rakennettaan. Radikaa-

leja innovaatioita kutsutaan myös vallankumouksellisiksi innovaatioiksi, mikä kuvaa niiden ominai-

suutta kyseenalaistaa toimialan yleisiä lainalaisuuksia. (Apilo et al. 2007, s. 23, 25–26) 

 

Palveluinnovaatiot ovat tyypillisesti systeemisiä innovaatioita (Apilo et al. 2007, s. 27). Palveluin-

novaation keskeinen piirre on siis systeemisyys eli ydinkonseptin ja sen osien yhteydessä tapahtuu 

selviä muutoksia. Palveluinnovaatio muuttaa liiketoimintamalleja ja arvoa tuottavia palveluproses-

seja sekä vaikuttaa eri toimijoiden liiketoimintoihin. Palveluinnovaation menestys edellyttää ole-

massa olevan liiketoiminnan kyseenalaistamista strategisella, liiketoiminnan logiikan ja toimintata-

pojen tasoilla. Palveluinnovaatioille ja – konsepteille on tyypillistä, että ne haastavat yrityksen pe-

rinteiset arvonluontia koskevat taidot ja käytännöt, joten palveluinnovaation luominen edellyttää 

yritykseltä valmiutta uuden oppimiseen ja vanhasta poisoppimiseen. (Salkari et al.; ks. Grönroos et 

al. 2007, s. 48–52)  

 

Tässä työssä keskitytään teollisuuden business-to-business – palveluihin, joissa asiakas ja palvelun-

tarjoaja ovat molemmat yrityksiä. Yritysten väliset suhteet ovat monesti pitkäkestoisia, joten palve-

luinnovaatiolla on tällöin ymmärrettävästi merkittävämpi vaikutus molempien osapuolten toimin-

taan kuin tapauksessa, jossa osapuolina ovat yritys ja kuluttaja. Koska palveluinnovaatio tyypillises-

ti vaikuttaa sekä asiakkaan että palveluntarjoajan liiketoimintoihin, vaatii uuden palvelun kehittä-

minen tiivistä vuorovaikutusta osapuolten välillä. Palveluntarjoaja saa tällöin arvokasta tietoa asi-

akkaan liiketoimintaprosesseista (Kuusisto & Meyer 2003, s. 1). Asiakkaan tulisi olla koko inno-

vaatioprosessin ajan vuorovaikutuksessa palveluntarjoajan ja muun toimijaverkoston kanssa. Voi-

daan puhua tietynlaisesta interaktiomallista, jossa palveluntuottaja hakee toimivan ratkaisun iteratii-

visesti asiakkaan kanssa. Palveluiden tulee poikkeuksetta olla asiakaslähtöisiä, mutta erityisesti pal-

veluita innovoitaessa on ymmärrettävä, kuinka asiakas luo arvoa ja miten arvonluonti kehittyy tule-

vaisuudessa. (Apilo et al. 2007, s. 41–42) 
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3.3 Erilaisia palveluinnovaatioita 

 

Uusien palveluiden ja palveluinnovaatioiden kehittäminen on tärkeää yrityksen tuottavuuden ja kil-

pailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi (Jaakkola et al. 2009, s. 4) ja niitä tuotetaan eri toimi-

aloilla niin palvelu- kuin teollisuusyrityksissäkin (Pajarinen et al.; ks. Maliranta & Ylä-Anttila 

2007, s. 82). Kuten luvun alussa esitettiin, palveluinnovaatio voidaan ymmärtää monella eri tavalla 

ja erityisesti silloin, kun verrataan palveluinnovaatioita eri toimialojen välillä. Eri toimialojen palve-

luinnovaatioita tarkasteltaessa rajanveto palvelu- ja teollisuusliiketoiminnan välille on kuitenkin 

vaikeaa, koska palveluinnovaatiot ovat usein palveluiden ja teollisuustuotteiden yhdistämistä (Paja-

rinen et al.; ks. Maliranta & Ylä-Anttila 2007, s. 79).  

 

Kuusisto (2005) kuvaa palveluinnovaation moniulotteisuutta jaottelemalla palveluinnovaatiot nel-

jään eri ulottuvuuteen kuvan 5 mukaisesti: teknologia- ja tuoteinnovaatiot, asiakasrajapinta- ja jake-

luinnovaatiot, organisatoriset innovaatiot sekä uudentyyppiset verkostot ja arvoketjut (Jaakkola et 

al. 2009, s. 5). Jaottelu on toimialasta riippumaton eli sillä pyritään kuvaamaan erilaisten palveluin-

novaatioiden keskeistä sisältöä sekä asioita, joihin erityyppiset palveluinnovaatiot vaikuttavat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Moniulotteinen palveluinnovaatio. (Kuusisto 2005; ks. Jaakkola et al. 2009, s. 5) 
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Teknologia- ja tuoteinnovaatioita ovat esimerkiksi uudet palveluprosessit, rakenteet ja palvelumallit 

sekä informaatioteknologian hyödyntäminen. Asiakasrajapinta- ja jakeluinnovaatioita ovat esimer-

kiksi uudet logistiset ratkaisut ja vuorovaikutusmallit kuten etä- ja itsepalvelu. Organisatorisia in-

novaatioita ovat esimerkiksi rakenne-, ohjaus-, kannuste- ja johtamisjärjestelmät sekä rahoitusrat-

kaisut. Uudentyyppiset verkostot ja arvoketjut ovat esimerkiksi yhteistyö-, kumppanuus- ja verkos-

tomalleja sekä arvoketjujen ja palvelukokonaisuuksien hallintaa. (Päällysaho 2008; ks. Kuusisto & 

Päällysaho 2008, s. 36–37) 

 

Tiettyyn ulottuvuuteen kuuluvan innovaation menestyminen edellyttää usein muutoksia myös muis-

sa ulottuvuuksissa eli tyypillinen palveluinnovaatio on sekoitus pieniä ja suuria muutoksia useissa 

eri ulottuvuuksissa. (Päällysaho 2008; ks. Kuusisto & Päällysaho 2008, s. 36–37) Hauknesin (1996, 

s. 94) mukaan erityisesti asiakasräätälöidyissä palveluissa innovaatio voi perustua tietoon ja taitoi-

hin, jotka ovat siirrettävissä eri asiakkaille, jolloin innovatiivisuus on palvelussa ns. näkymätöntä. 

Hauknesin määrittely korostaa palveluinnovaation ulottuvuuksien määrittelyn haastavuutta. Aineet-

tomien ja näkymättömien innovatiivisten ominaisuuksien erittely on mahdollista, mutta niiden ku-

vaaminen konkreettisessa muodossa on haastavaa. 

 

Konkreettisia osia, esimerkiksi tietoteknisiä ominaisuuksia sisältäviä palveluinnovaatioita on astetta 

helpompi kuvata myös visuaalisesti. Tietointensiiviset palvelut, esimerkiksi konsultointipalvelut, 

ovat usein hyvin innovatiivisia ja yksi nopeimmin kasvavista palveluluokista (Kuusisto & Meyer 

2003, s. 4, 10). Tieto- ja viestintäteknologian (ICT -teknologia) hyödyntäminen yritysten välisissä 

palveluissa tarjoaa otollisen perustan palveluinnovaatioiden luomiseen, sillä laaja-alaisten ja moni-

mutkaisten tietokokonaisuuksien hallitsemisen ongelmat voidaan ratkaista hyödyntämällä kehitty-

nyttä viestintäteknologiaa (IfM & IBM 2008, s. 4). Hyötyläinen & Möller (2007, s. 309–311) osoit-

tavat tutkimuksessaan, että yksinkertaistamalla monimutkaisen ICT – palvelun rakennetta kuvaa-

malla se modulaarisena voidaan palvelua hallita entistä paremmin. Hyötyläisen & Möllerin mukaan 

heidän esittämänsä viitekehys osoittaa myös perusohjeet uuden palvelun kehittämiseen esittäen, 

kuinka uuden ICT – palvelun monimutkaisuutta voidaan vähentää kokoamalla palvelu useista pie-

nistä osista.  
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3.4 Palveluinnovaation keskeisiä erityispiirteitä 

 

Palveluita ja palveluinnovaatioita käsittelevän kirjallisuuden tarkastelun tuloksena havaitut palve-

luinnovaatioiden erityispiirteet esitetään kootusti taulukossa 1. Taulukossa kuvataan erityispiirteet 

palveluinnovaatioiden keskeisimpiin osa-alueisiin jaoteltuina. Tarkoituksena on korostaa niitä pal-

veluinnovaatioihin liittyviä osa-alueita, joissa innovatiivisten palveluiden ominaisuudet tulevat sel-

keimmin esille ja joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota innovatiivisten palveluiden tuotteistus-

prosessimallia kehitettäessä.  

 

Luonnollisesti uuden palvelun kehittämisprosessissa palvelun innovatiivisuus korostuu selkeästi ja 

palvelun kehittämisprosessissa tulee huomioida prosessin vaikutukset liiketoimintaan ja – toimin-

toihin sekä resursseihin vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Innovatiivisen palvelun rakenteen 

kuvaaminen saattaa olla haastavaa, mutta rakenne tulee määrittää mahdollisimman kattavasti. Kat-

tava rakennekuvaus tukee tällöin laatukriteerien määrittämistä, palveluprosessin suunnittelua sekä 

sisäistä markkinointia eli henkilöstön kouluttamista ja uuteen palvelutuotteeseen sitouttamista. 

Taulukko 1. Palveluinnovaatioiden keskeisten erityispiirteiden kuvailu osa-alueittain. 

Osa-alue Kuvaus 

Liiketoiminta- ja toiminnot 

Palveluinnovaatio vaikuttaa eri toimijoiden liiketoimintoihin. Palve-
luinnovaation menestys edellyttää olemassa olevan liiketoiminnan 
kyseenalaistamista strategisella, liiketoiminnan logiikan ja toimintata-
pojen tasoilla.  

Uuden palvelun 
kehittämisprosessi 

Uuden palvelun kehittäminen vaatii tiivistä vuorovaikutusta palvelun-
tuottajan ja asiakkaan välillä. Asiakkaan tulisi olla koko innovaatiopro-
sessin ajan vuorovaikutuksessa palveluntuottajan ja muun toimijaver-
koston kanssa. Palvelu ideoidaan ja kehitetään yhdessä asiakkaan 
kanssa.  

Palvelun rakenne 
Moniulotteisuus on palveluinnovaation keskeinen ominaisuus. Palve-
luinnovaatioiden rakenne on vakiintumaton ja ne ovat usein palvelun ja 
teollisuustuotteen yhdistelmiä. 

Asiakkaan rooli & vuorovaikutus 

Asiakkaalla on keskeinen rooli niin uuden palvelun kehittämisproses-
sissa kuin palvelun aikana. Asiakkaan ja palveluntuottajan tulisi olla 
tiiviissä vuorovaikutuksessa koko palveluprosessin ajan, sillä palvelu 
on kaksisuuntainen prosessi. Palvelun arvo luodaan yhdessä asiakkaan 
kanssa. 

Resurssit 

Uuden palvelun kehittäminen ja palveluinnovaation menestys edellyt-
tää osaamista ja ideointia. Palveluinnovaatiot ovat suurelta osin tietä-
mystä ja korkeaa asiakasosaamista. Palveluinnovaatiot haastavat tyy-
pillisesti perinteiset arvonluontia koskevat taidot ja käytännöt. 

Palveluprosessi Palveluinnovaatio muuttaa palveluprosesseja ja prosessien toimintata-
poja. Jatkuva iteratiivinen kehittäminen on tärkeää. 

Sisäinen markkinointi Palveluinnovaation toimintoja ja toimintatapoja muuttava luonne vaatii 
henkilöstön kouluttamista ja jatkuvaa kehittämistä. 

Laatu 
Laatu on palveluinnovaation keskeinen osatekijä. Palveluinnovaation 
menestys edellyttää asiakkaan odotusten täyttämistä tai ylittämistä eli 
laatua.  
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4 Palvelujen tuotteistaminen 

 

Palvelujen aineettomuus asettaa useita haasteita palvelusektorille. Palvelut kulutetaan ja tuotetaan 

samanaikaisesti, ja useimmiten asiantuntijapalvelut suunnitellaan projektimaisesti alusta lähtien 

aina kulloisenkin asiakkaan tarpeiden mukaisiksi (Vuori 2002). Ainutlaatuisena projektina toteutet-

tavasta palvelusta ja sen sisällöstä asiakkaan on erittäin vaikea saada selkeää kokonaiskuvaa osto-

päätöstä tehdessään. Palveluntarjoaja pystyy vain harvoin määrittämään tarkasti etukäteen tarjoa-

mansa asiantuntijapalveluprojektin tulevaa kulkua tai asiakkaalle palvelusta koituvia kustannuksia 

tai hyötyjä. Tuotteistaminen on toimintatapa, jonka avulla aineeton palvelu on mahdollista kuvata 

tuotteenomaisena ja näkyvänä (Toivonen; ks. Taivainen 2008). Tuotteistamisen päämääränä on pal-

velurakenteen selkeyttäminen ja vakioitujen ratkaisujen hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa. 

Vakioitujen ominaisuuksien ja toimintatapojen hyödyntäminen tehostaa palveluprosessin kulkua ja 

helpottaa niin asiakkaan kuin palveluntarjoajankin toimintaa palveluliiketoiminnan selkiytymisen 

myötä. (Sipilä 1996, s. 20–21) 

 

Tuotteistamiselle ei ole vakiintunut yksiselitteistä määritelmää. Yhtenäisen määritelmän puute tekee 

aiheen tutkimisesta haastavaa, ja tuotteistamista käsitellään kirjallisuudessa eri yhteyksissä toisis-

taan eroavin tavoin. Tuotteistamisen keskeisenä yhteisenä nimittäjänä voidaan kuitenkin pitää pal-

veluntuotannossa käytettävien toimintatapojen ja ratkaisujen vakioimista. Palvelurakenteen ja sen 

osien vakioiminen palvelusta toiseen hyödynnettäviksi ratkaisuiksi sekä näiden kirjallinen doku-

mentointi luovat palvelun fyysisille tuotteille ominaisia konkreettisia piirteitä, jotka voidaan kuvata 

asiakkaalle selkeästi. Tämä lienee keskeisin syy tuotteistaminen -termin käyttämiselle. Toisaalta 

tuotteistaminen esitetään yleisesti myös järjestelmällisenä toimintatapana suunnitella ja luoda koko-

nainen palvelutuote järjestelmällisesti heti palveluidean kehittämisestä aina palvelutuotteen kaupal-

listamiseen asti. 

 

Tunnetun suomalaisen palveluiden tuotteistajan Jari Parantaisen (2007) mukaan tuotteistetun palve-

lun lähtökohtana on hahmottaa mahdollisuus hyödyntää palveluliiketoiminnassa vakioituja ratkaisu-

ja palvelusta toiseen. Palvelussa vakiona pysyvä osa on palvelun ydintuote, joka voidaan tuottaa 

samankaltaisena palveluprojektista toiseen asiakkaasta riippumatta. Palveluun jätetään määrätietoi-

sen vakioinnin ohella räätälöintivaraa, ja ydintuotetta voidaan laajentaa erilaisin lisäominaisuuksin 

kunkin asiakasryhmän keskeisimpien tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. 
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Myös Salmi, Torkkeli, Ojanen ja Hilmola (2008) korostavat artikkelissaan tuotteistetuissa palve-

luissa käytettäviä vakioituja osia ja toistuvuutta. Artikkelissa yhdistetään Meyerin ja Lehnerdin 

(1997) erityisesti fyysisten tuotteiden kehitystyössä käytetty tuotealusta-ajattelutapa palveluiden 

tuotteistamiseen ja osoitetaan menetelmän käyttökelpoisuus tietointensiivisten palveluiden kehittä-

misessä. Ajattelutavan mukaisesti palvelu voidaan määrittää koostuvan vakiona pysyvästä tuo-

tealustasta-arkkitehtuurista sekä tähän liitettävistä valinnaisista elementeistä. Lopputuote on varioi-

tavissa kulloisenkin asiakasryhmän tarpeisiin vastaten. Palvelutuotteeseen tehdään tällöin asiakas-

kohtaisia rajattuja muutoksia perusarkkitehtuurin pysyessä vakiona.  

 

Sarakorpi (2007, s. 5) korostaa mahdollisuutta koostaa tuotteistettu palvelutuote vakioiduista osa-

kokonaisuuksista, moduuleista. Moduulit ovat palvelun yksittäisiä selkeästi rajattuja osia, jotka on 

suunniteltu siten, että kukin moduuli vastaa tiettyyn asiakastarpeeseen. Ennalta määritetystä moduu-

livalikoimasta on koostettavissa ratkaisu kulloisenkin asiakasryhmän tarpeisiin. Vakioitujen osako-

konaisuuksien määrätietoista yhdistelyä kulloisenkin asiakastarpeen mukaisesti voidaan kutsua 

massaräätälöinniksi. Massaräätälöintiä on valmistavassa teollisuudessa kuten autoteollisuudessa 

hyödynnetty jo pitkään, mutta palveluliiketoiminnassa näkökulma on melko tuore. 

 

Tuotteistamisen on esitetty aiheuttavan vastaavankaltaisia etuja palveluliiketoiminnassa kuin 1900-

luvun alussa valmistavassa teollisuudessa järjestelmällisen liukuhihnatuotannon käytöllä. Väitettä 

voitaneen pitää varsin perusteltuna. Henry Fordin näyttämä esikuva hyödyntää liukuhihnatuotantoa 

autonvalmistusteollisuudessa, jossa tuotteet oli aiemmin räätälöity yksittäiskappaleina, johti lopulta 

liukuhihnatuotannon yleistymiseen koko valmistavassa teollisuudessa. Liukuhihnan hyödyntämi-

sessä korostuivat tuotannossa toistuvuudella ja järjestelmällisyydellä saavutetut hyödyt, jotka ovat 

täysin yhtenevät tuotteistamisen päämäärien kanssa.  

 

Vakioitujen ratkaisujen hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa on tutkimuskohteena mielenkiin-

toinen, sillä yksi palveluiden keskeisimmistä haasteista on vaikeus kuvata tyypillinen aineeton hyö-

dyke asiakkaalle ennen tämän palvelunhankintapäätöstä. Tässä kandidaatintyössä tuomme esille 

kirjallisuudessa esitettyjä keinoja palveluiden tuotteistamiseksi ja pohdimme, mitä etuja ja haasteita 

vakioitujen ratkaisujen hyödyntäminen tuo teollisuuden b-to-b -palveluliiketoimintaan.  
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4.1 Palvelujen tuotteistamisen hyödyt ja haasteet 

 

Palvelujen tuotteistaminen tuo yritykselle useita hyötyjä. Tuotteistamisen tärkein piirre on aineet-

toman palvelurakenteen selkiytyminen selkeäksi kokonaisuudeksi. Vakioiduista ratkaisuista on rää-

tälöitävissä useita erilaisia palvelutuotevariaatioita. Esimerkiksi modulaarinen tuoterakenne mah-

dollistaa lopputuotteen varioinnin kulloisenkin asiakastarpeen mukaisesti (Meyer & Lehnerd 1997, 

s. 38–39). Kun palvelujen sisältö on selkeästi dokumentoitu ja määritetty, yrityksen koko henkilöstö 

saa hyvän kuvan palvelutarjoomastaan. Tällöin palvelutuotteen tuottamisesta, kehittämisestä ja 

markkinoinnista tulee entistä helpompaa. (Sipilä 1996, s. 20–21) Palvelujen tuotteistamisen muita 

keskeisiä hyötyjä ovat: 

 

Palvelu- ja liiketoiminnan tehostuminen: Tuotteistamisessa keskeinen osa-alue on asiakasryhmän 

valinta, jolloin yritys määrittää palvelun pääkohderyhmän tarjoamalleen palvelutuotteelle. Yrityk-

sen resurssit suunnataan tällöin yhteen keskitettyyn suuntaan, jolloin liiketoiminta tehostuu. Käytet-

täessä vakioituja toimintatapoja aikaa kuluu entistä vähemmän projektikohtaiseen suunnitteluun ja 

yritys pystyy tuottamaan aiempaa suuremman määrän palveluja nykyisillä resursseillaan tai panos-

tamaan palveluiden kehittämiseen ja uusien palveluiden ideoimiseen. (Parantainen 2007, s. 14, 107, 

145–146)  

 

Mahdollisuus suunnitella palvelun vaatimat toiminnot etukäteen: Dokumentoitujen työkuvausten 

ja projektin aikataulutuksen avulla pystytään varaamaan ennalta palveluprosessin vaatimat resurssit 

hyödyntäen vakioitua palveluformaattia sekä aiemmista projekteista saatua tietoa.  (Parantainen 

2007, s. 129) Vaikka palvelua itsessään ei voidakaan varastoida tavanomaisen fyysisen tuotteen 

tavoin, tuotteistaminen mahdollistaa palveluun tarvittavien resurssien varastoinnin ja henkilöstön 

varaamisen ennalta määritettyihin palveluprosessin toimintoihin jo ennen projektin alkua. 

 

Oppimisen ja tiedonkulun tehostuminen: Tieto tuotteistetun palvelun sisällöstä ja prosessista siir-

tyy organisaatiossa asiantuntijalta toiselle dokumenttien muodossa. Tuotetuen avustuksella yrityk-

sen kokemattomimmatkin työntekijät pystyvät tuottamaan tuotteistetun palveluprojektin. (Sipilä 

1996, s. 18) Palvelutuotteiden dokumentointi tekee yrityksen entistä riippumattomammaksi yksittäi-

sistä asiantuntijoistaan. Yrityksen palveluprosessien toiminnan opettaminen henkilöstölle ja uuden 

työvoiman perehdyttäminen työympäristöön helpottuu. (Parantainen 2007, s. 15–18)  
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Tuotekehityksen riskin vähentäminen: Yksittäisen moduulin tuotekehityksen epäonnistuminen ei 

välttämättä vaaranna koko kehitysprojektia (Kuismanen 2008, s. 50–51). Viallinen moduuli voidaan 

vaihtoehtoisesti korvata vaihtamalla se täysin uuteen moduuliin (Meyer & Lehnerd 1997, s. 2). On 

kuitenkin huomioitava, että ydinpalvelussa esiintyvät epäkohdat ovat kriittisempiä ja vaikeammin 

korjattavissa olevia kuin lisäpalvelumoduuleissa havaitut virheet. 

 

Palvelun tuotteistaminen tarjoaa yritykselle useimmiten useita hyötyjä, kuten edellä käy ilmi. Tuot-

teistamisessa voidaan kuitenkin havaita muutamia haasteita, jotka yrityksen tulee huomioida tar-

koin harkitessaan palveluidensa tuotteistamista. Haasteet voivat johtaa palvelun tuotteistusprosessin 

epäonnistumiseen tai ne saattavat jopa vaikeuttaa yrityksen olemassa olevaa liiketoimintaa: 

 

Muutokset liiketoiminnassa ja – toiminnoissa: Tuotteistettu palvelu on aina kompromissi verrattu-

na palveluun, joka suunnitellaan ja räätälöidään alusta alkaen asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kun 

yritys muuttaa nykyisen tavanomaisen projektimaisen palveluliiketoimintansa tuotteistettujen palve-

luiden tuottamiseen, yrityksen imago ja brändi muuttuvat. Yrityksen tuleekin selvittää tarkoin, kuin-

ka linjamuutos tuotteistettujen palveluiden tuottamiseen vaikuttaa sen liiketoimintaan ja nykyisten 

asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.  

 

Aika ja voimavarat: Palvelun tuotteistusprosessi suunnitteluineen sitoo suuren määrän yrityksen 

voimavaroista niin ajan kuin resurssienkin muodossa. Panostus voi kuitenkin maksaa itsensä takai-

sin vakioitujen ratkaisujen toistuvan hyödyntämisen myötä. Tuotteistamisen lähtökohtana on hyö-

dyntää toistuvia ratkaisuja useissa projekteissa. Mikäli yrityksen asiakaskunta on erittäin pieni, tulee 

yrityksen pohtia, kannattaako palvelusta suunnitella ylipäätään tuotteistettua kokonaisuutta ja voi-

daanko tuotteistamisella aikaansaatavaa toistuvuutta hyödyntää kannattavasti useissa projekteissa. 

 

Tuotteistetun palvelun kopioinnin uhka: Tuotteistettuja palveluita on helppo verrata keskenään, 

mikä voi johtaa hintojen ja palveluliiketoiminnasta saatavien katteiden pienenemiseen (Sipilä 1996, 

s. 21). Tuotteistuksen etuna oleva palvelujen monistettavuus on samalla yksi sen heikkouksista. 

Tarkoin tuotteistetun, etenkin fyysisiä osia sisältävän, palvelun kopiointi on helpommin toteutetta-

vissa kuin tavanomaisen asiakasräätälöidyn asiantuntijapalvelun imitoiminen (Salmi et al. 2008, s. 

20). 

 



 17 

4.2 Tuotteistamisen tasot 

 

Palvelun osia voidaan vakioida lukuisin eri tavoin. Sipilä (1996) kuvaa asiaa tuotteistamisen astein 

(kuva 6). Tuotteistuksen ensimmäisenä asteena voidaan pitää yrityksen sisäisissä työmenetelmissä 

havaittavaa toistuvuutta ja systematisoitumista. Hyväksi havaittuja toimintatapoja aletaan toistaa 

tietoisesti, jolloin yrityksen toiminta tehostuu. Päivittäiset askareet ja operatiiviset suoritteet opitaan 

tekemään tehokkaasti hyödyntäen jo opittuja työmenetelmiä, mikä vähentää suunnitteluun kuluvaa 

aikaa. (Sipilä 1996, s. 13) Päivittäisessä työskentelyssä yrityksen työntekijöiden välisessä kommu-

nikoinnissa aletaan käyttää työyhteisössä vakiintuneita termejä (Parantainen 2007, s. 13). 

 

Kuva 6. Tuotteistamisen asteet. (mukaillen Sipilä 1996, s. 13) 

 

Seuraavassa vaiheessa yrityksessä aletaan määrätietoisesti hyödyntää erilaisia rutinoituneita tuki-

toimintoja palvelun tukena, esimerkiksi tietokonesovelluksia. Tietokonesovellus voi toimia esimer-

kiksi myyjien tuotetukena, jolloin kertaalleen luotuja dokumentteja voidaan hyödyntää useissa koh-

teissa. (Sipilä 1996, s. 13) Palvelua voidaan alkaa kutsua tuotteistetuksi, kun palvelun rakenne eri-

laistamismahdollisuuksineen on ennalta määritetty. Määrityksessä otetaan huomioon niin palvelun-

tuotantoprosessi, prosessissa hyödynnettävät resurssit kuin palveluntuotannossa käytettävät mene-

telmät. (Sipilä 1996, s. 13–14) Korkeimpana tuotteistamisen asteena on lopulta monistettava tuote. 

Monistettava tuote on niin tarkoin määritetty palvelukokonaisuus, että palveluntuottamislisenssi 

voidaan itsessään myydä toiselle palveluliiketoiminnanharjoittajalle. Monistuva tuote on dokumen-

toitu kattavasti joko sähköiseen tai fyysiseen tallennuskelpoiseen muotoon. (Sipilä 1996, s. 13–14; 

Parantainen 2007, s. 14)  

Sisäisten työmenetelmien 
tuotteistaminen 

Palvelun tuotetuki 

Tuotteistettu palvelu 

Monistettava  
palvelutuote 

Tuotteistuksen hyötypotentiaali 

Tuotteistuksen aste 
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4.3 Palvelun laatu ja tapoja sen kehittämiseen 

 

Olipa kyseessä aineeton palvelu tai fyysinen tuote, asiakas muodostaa itselleen mielikuvan tuottees-

ta ja asettaa tälle odotuksia jo ennen hyödykkeen hankintaa ja hyödyntämistä. Jos asiakas kokee 

hankkimansa tuotteen vastaavan tälle asettamiaan odotuksia, voidaan tuotetta pitää laadukkaana. 

Tällöin asiakkaan odotukset täyttyvät. (Ford, Berthon, Brown, Gadde, Håkansson, Naudè, Ritter, 

Snehota 2002, s. 152–153) Asiakastyytyväisyys ja asiakkaan kokema laatu ovat siis toisiinsa kie-

toutuneita käsitteitä. Koettu laatu on tyytyväisyyden osatekijä. Asiakkaan kokema palvelun laatu 

muodostuu asiakkaan odotusten ja laatukokemusten yhdistelmästä eli asiakas kokee palvelun hy-

väksi, jos palvelusta saatavat kokemukset vastaavat asiakkaan odotuksia. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 

s. 254–256) 

 

Asiakkaan kokema palvelun kokonaislaatu koostuu sekä palvelun teknisestä ja toiminnallisesta laa-

dusta että asiakkaalle yrityksestä muodostuneesta yrityskuvasta, imagosta. Toiminnallinen laatu 

kuvaa asiakkaan havaitsemaa palveluprosessissa syntynyttä vuorovaikutusta ja sen toimivuutta asia-

kasyrityksen ja palveluntarjoajan välillä. Tekninen laatu viittaa puolestaan palvelusta kokonaisuu-

dessaan koettuun hyötyyn ja tuotettuun lisäarvoon, palvelun lopputulokseen. Palvelujen aineetto-

muuden johdosta myös yrityskuva itsessään vaikuttaa asiakkaan kokemaan mielikuvaan palvelusta 

ja sen laadusta. (Grönroos 1990, s. 61–64) Etenkin ainutlaatuisia asiantuntijapalveluita verratessa 

asiakasyrityksissä kiinnitetään huomiota yksittäisten ominaisuuksien ohella erityisesti palveluntar-

joajan brändiin sekä toimittajayrityksen aiempiin työsuorituksiin ja -suosituksiin (Sipilä 1996, s. 

173).  

 

B-to-b – palveluissa asiakkaana on organisaatio, joten palvelun laatua arvioi yleensä useampi kuin 

yksi henkilö. Laatu voidaan tällöin jakaa 1) yrityksen saamaan laatuun sekä 2) yksilön saamaan 

laatuun. Yrityksen saama laatu tarkoittaa asiakasyrityksen organisationaalisia tavoitteita vastaavia 

hyötyjä. Laatu yksilölle tarkoittaa niitä hyötyjä, jotka organisaatioon kuuluva henkilö kokee hyödyt-

tävän henkilökohtaista hyvinvointiaan ja tavoitteitaan. (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 254–256) Teolli-

suuspalvelun laatua mitattaessa ja kehitettäessä tulee siis huomioida sekä yksilön että yrityksen laa-

tuodotukset ja – kokemukset. 
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4.3.1 Dokumentointi 

 

Kertaalleen kehitettyjen ja hyväksi havaittujen toimintatapojen hyödyntäminen useissa projekteissa 

edellyttää toimintojen dokumentoimista kirjalliseen tai sähköiseen tallennettavissa olevaan muo-

toon. Säilyvään muotoon tallennettu tuotekuvaus helpottaa tuotesisällön hahmottamista, mikä edis-

tää ennen kaikkea asiantuntijoiden mahdollisuuksia tuottaa tehokkaasti ennalta suunniteltuja ratkai-

suja. Myyntiorganisaation on myös tavanomaista helpompi myydä ennalta määritetty palvelukoko-

naisuus asiakkaalle, kun palvelusta voidaan viestiä kattava kuvaus jo ennen varsinaisen projektin 

alkua. Määrätietoinen dokumentointi on samalla toimintaa, jota tehdessä palvelun erityispiirteet 

vahvuuksineen ja heikkouksineen nousevat esille. Tällöin palvelusta voidaan kehittää toimiva ja 

laadukas kokonaisratkaisu. (Sipilä 1996, s. 74–82; Parantainen 2007, s. 185) 

 

Tuotteistuksen keskeisessä osassa, dokumentoinnissa, palvelun oleellisimmat ominaisuudet kirja-

taan kokonaisuudessaan muistiin. Dokumentoinnissa on huomioitava asiakaskohtaisen räätälöinti-

varan jättäminen palvelurakenteeseen, jotta yritys pystyy tarvittaessa vastaamaan asiakkaidensa 

hieman toisistaan eroaviin ongelmiin. (Parantainen 2007, s. 118) Tuotekuvauksesta voidaan laatia 

tarvittaessa erittäin tarkka ja siihen voidaan määrittää palvelutuote kaikkine ominaisuuksineen ja 

erillisine versioineen. Palvelun ja sen eri moduulien tuottamisprosesseista voidaan luoda kuvaukset 

esimerkiksi prosessikaavion muodossa. (Sipilä 1996, s. 75–76)  

 

Palvelun kulun voidaan määrittää noudattavan ennalta sovittua aikaan sidottua pääpiirteittäistä kaa-

vaa, formaattia, joka tehostaa palveluprosessin tuottamista. Aikaan sidottuun palveluformaatin nou-

dattaminen mahdollistaa resurssien tarkan kohdistamisen palveluprosessin kussakin vaiheessa. Sa-

malla yrityksen henkilöstö oppii työskentelemään tehokkaasti, kun projektikohtaiseen suunnitteluun 

joudutaan käyttämään aikaa aiempaa vähemmän ja toistuvat työtavat rutinoituvat. (Parantainen 

2007, s. 115–116) Palvelutuotteen määrittämisen jokainen osa-alue on syytä tehdä tarkoin, sillä jo 

tuotteelle luotu nimi vaikuttaa asiakkaan muodostamaan mielikuvaan palvelusta ja koko yrityksestä. 

(Parantainen 2007, s. 174–175) 
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4.3.2 Sisäinen markkinointi 

 

Kokonaisvaltaisesta palveludokumentaatiosta on muodostettavissa koko palvelun kattava palvelu-

käsikirja, jota voidaan hyödyntää niin tuotteen sisäiseen kuin ulkoiseenkin markkinoitiin (Parantai-

nen 2007, s. 222). Täsmällinen palvelutuotedokumentti ei tuota arvoa itsestään, vaan dokumentin 

sisältö on jalkautettava yrityksen henkilöstön tietoisuuteen ja siten operatiivisiin toimiin. Yrityksen 

henkilöstö tulee tehdä tietoiseksi uudesta palvelusta ja kouluttaa palveluntuottamiseen ennen palve-

lun lanseeraamista. Sisäisellä markkinoinnilla pyritään viestimään organisaation jäsenille kaupallis-

tettavan palvelun keskeisimmät ominaispiirteet sekä kouluttaa tämä tuottamaan palvelutuote tehok-

kaasti. Erityisesti sisäisessä markkinoinnissa pyritään korostamaan henkilöstölle toiminnan asiakas-

lähtöisyyttä, vuorovaikutustilanteiden merkitystä ja tuotteen tarjoamia asiakashyötyjä. (Grönroos 

1990, s. 262–267) Yksiin kansiin keskitetyn dokumentoinnin ansiosta palveluprosessikuvaus voi-

daan välittää identtisenä kaikille työntekijöille. (Sipilä 1996, s. 73–74) Dokumenteista on määritet-

tävissä kunkin työntekijän rooli työtehtävineen ja tavoitteineen itse palveluprosessissa. Dokumen-

toidusta aineistosta voidaan myös koostaa tapauskohtaisia ja yksilöityjä koulutusohjelmia sekä tuo-

te-esitteitä kullekin palvelun vastuuhenkilölle. (Parantainen 2007, s. 228–229)  

 

Ennen tuotteen varsinaista lanseerausta palvelutuotteeseen voidaan tehdä suuriakin muutoksia ja 

tuotetta voidaan kehittää entisestään yhteistyössä koko yrityksen henkilöstön voimin. Yrityksen 

henkilöstön ottamisesta mukaan palvelutuotteen tuotekehitysprosessiin voi seurata monipuolisten 

näkemysten esilletuonti jo ennen palvelun kaupallistamista. Palvelutuotteen epäkohtia voidaan ha-

vaita tehokkaasti jo ennalta, minkä lisäksi henkilöstö sitoutuu kehitysprosessissa uuteen hankkee-

seen ja muutosvastarinta pienenee. Palvelutuotteen dokumentointia voidaan kehittää esiin noussei-

den kehitysideoiden pohjalta ja mahdolliset epäkohdat palveluformaatissa voidaan korjata. (Paran-

tainen 2007, s. 226–227) 

 

Myyjien on syytä osata kauppaamansa palvelun sisältö ja tuotantoprosessi tarkoin, jotta asiakkaille 

voidaan tarjota yhdenmukainen kuva palvelutuotteesta. Myyntihenkilöstön koulutuksessa tulee kes-

kittyä eritoten asiakkaalle tarjottavien ydinhyötyjen korostamiseen sekä keinoihin, joilla tämä hyöty 

aikaansaadaan. Myyjät tulee myös kouluttaa hyödyntämään palvelun markkinointimateriaalia. (Pa-

rantainen 2007, s. 244–245) Ylipäätään sisäisellä markkinoinnilla voidaan kohentaa koko vallitse-

vaa yrityskulttuuria. Koulutuksen avulla voidaan kehittää niin työntekijöiden viestintä-, myynti- 

kuin palvelutaitojakin. (Grönroos 1990, s. 272–273) 
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4.3.3 Ulkoinen markkinointi; referenssit ja konkretisointi 

 

Havaitessaan jonkin ongelman tai tarpeen nykyisessä toiminnassaan asiakas alkaa tyypillisesti kar-

toittaa erilaisia vaihtoehtoja ongelmansa ratkaisemiseksi. Eri palveluntarjoajia verratessaan toisiinsa 

nähden yksi tärkeimmistä vertailukriteereistä on yrityksen aiempi työhistoria. Erilaiset suositukset 

edellisistä palvelusuoritteista ovat merkittäviä, sillä palveluntarjoajien suoranainen vertailu esimer-

kiksi ominaisuuksien perusteella on haastavaa. Laadun ylläpitäminen on erittäin keskeinen kriteeri 

palvelutuotteen onnistumisen kannalta, sillä asiakkaiden tekemät suositukset vaikuttavat yrityksen 

tulevaan menestykseen voimakkaasti (Haverila, Kouri, Miettinen, Uusi-Rauva 2005, s. 225). Asian-

tuntijapalveluiden markkinoinnissa referenssit ovat keskeisessä asemassa ja niillä pystytään konkre-

tisoimaan palvelua. (Sipilä 1996, s. 173–176) 

 

Palveluntarjoajaa valitessaan asiakkaalle muodostuu mielikuva jo ennalta tuotteen mahdollisesta 

sisällöstä ja rakenteesta. Mikäli asiakkaan lopulta hankkima palvelu osoittautuu odotetun kaltaisek-

si, palvelua pidetään laadukkaana. Jos puolestaan asiakasyritykselle muodostunut mielikuva palve-

lusta eroaa tämän mielikuvasta, voidaan palvelua pitää epäonnistuneena ja huonolaatuisena. (Grön-

roos 1990, s. 65–66) On tärkeää huomioida, että laadun kokeminen on täysin asiakaskohtainen asia. 

Asiakkaat arvostavat tuotteissa toisistaan eroavia asioita, ja samalla näiden odotukset keskittyvät eri 

kriteereihin. (Ford et al. 2002, s. 125–126) 

 

Asiakkaan kokema laatu vaikuttaa huomattavasti koko yrityksen tulevaan toimintaan. Mikäli palve-

lun laatu on ollut hyvä, voidaan odottaa, että palveluprojekti teettää lisätilaisuuksia positiivisen refe-

renssi-/ suosituskuvauksen myötä. Menestys luo menestystä. Vastaavasti tilanteessa, jossa asiakas 

kokee palvelun olevan laadultaan heikompi kuin oli odottanut, seurauksena saattaa olla asiakkaan 

ympäristöönsä viestimä negatiivinen suositus. Asiakas saattaa kertoa koko omalle verkostolleen 

epäonnistuneesta palvelusta, mikä saattaa heikentää palveluntarjoajan brändiä sekä mahdollisuuksia 

saada tulevaisuudessa vastaavia tilauksia. (Sipilä 1996, s. 173) 

 

Tuotteistukseen oleellisena osana kuuluva konkretisointi otetaan huomioon jo palveluntuotteen ke-

hitystyön aikana. Konkretisointi tarkoittaa palvelutuotteen ja sen markkinoinnin tukemista erilaisin 

materialistisin keinoin. Palvelua ja sen markkinointia voidaan tukea esimerkiksi myyntiesitteillä 

sekä graafisilla elementeillä kuten logoilla ja muilla kuvilla tai demonstraatioina. Konkreettiset 

ominaisuudet voivat olla esimerkiksi painettua materiaa tai erilaisille tietovälineille tallennettua 

multimediaa tai muuta tukiaineistoa. (Sipilä 1996, s. 76) 
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Mainosesitteiden ja muun markkinointimateriaalin tuottaminen ovat tavanomaisia palvelun konkre-

tisointikeinoja. Markkinointimateriaalia kehitettäessä on huomioitava, että materiaali on pysyvää ja 

että sen sisällön on syytä vastata täsmällisesti palvelutuotteen kohderyhmän asettamiin vaatimuk-

siin. Myynnin tukimateriaalissa tulee korostaa palvelutuotteen ennalta määritettyä palvelutuotteen 

konkreettista sisältöä ja tavoiteltavia hyötyjä. (Parantainen 2007, s. 240–242) Kun räätälöityvää 

palvelua tarjotaan useille toisistaan eroaville kohderyhmille, voidaan markkinointimateriaali kehit-

tää kullekin ryhmälle erikseen painottaen kulloisenkin kohderyhmän arvostamia hyötyjä. (Sipilä 

1996, s. 93–98)  

 

Yksi keskeisimmistä konkretisointikeinoista on yrityksen aiemmista palveluprojekteista ja niiden 

toteutumisesta koostettavien referenssikuvausten hyödyntäminen palvelun markkinoinnissa. Refe-

renssikuvauksissa korostetaan etenkin asiakkaiden jo toteutuneista palvelusta kokemaa hyötyä ja 

aikaansaatuja tuloksia. Referenssien on hyvä olla mahdollisimman kattavia ja niistä on syytä käydä 

ilmi erityisesti toteutetun projektin kulku sekä aikaansaadut tulokset. Myös erilaisten laatustandar-

dien noudattaminen palveluntuottamisessa ja sertifikaattien hankkiminen ovat tärkeitä konkretisoin-

tikeinoja. (Sipilä 1996, s. 76–90) Referenssejä on syytä olla dokumentoituina mahdollisimman kat-

tavasti eri asiakassegmenteistä, jolloin palvelutuotteen myyjä voi esittää kulloisellekin asiakkaalle 

suosituskuvauksen kyseisen asiakkaan toimialalta aina kun tämä on mahdollista. (Parantainen 2007, 

s. 136) 

 

4.3.4 Laadun mittaaminen 

 

Palvelun laadunvalvonnan kannalta on oleellista määrittää jo dokumentointivaiheessa mittaristot, 

joiden avulla palvelun onnistuminen tullaan mittaamaan. Kaikki asetetut tavoitteet tulee asettaa si-

ten, että tulosten toteutuminen voidaan mitata. Dokumentoinnissa asetettuihin vaatimuksiin ja pää-

määriin on sidottava omat kvantitatiiviset mittaristonsa, joiden avulla voidaan seurata palvelutuot-

teen onnistumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. (Parantainen 2007, s. 122) Asiakkaan koke-

man laadun mittaaminen on kuitenkin erittäin haasteellista laadun asiakaskohtaisen tulkitsemisen 

johdosta.  

 

Asiakkaiden kokemaa laatua mitataan esimerkiksi asiakastyytyväisyysmittauksilla. Erilaisin asia-

kaskyselyin ja haastatteluin pystytään havaitsemaan palvelutuotannossa olevat epäkohdat, kun asi-

akkaiden kokemukset kerätään analysoitaviksi. Olennaisinta on havaita kyselytuloksissa olevat erot 
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mittausajankohtien, palvelutuotteiden ja erillisten asiakkaiden välillä. Myös asiakkailta tulleiden 

reklamaatioiden tarkalla analysoinnilla voidaan havaita palveluprosessissa esiintyvät puutteet ja 

keskeisimmät syyt palveluprosessissa ilmenneisiin laatuongelmiin. (Parantainen 2007, s. 253–257) 

Asiakastyytyväisyysmittauksilla voidaan myös selvittää asiakkaan näkemykset yrityksen kilpaili-

joiden vahvuuksista suhteessa omaan yritykseen (Kärkkäinen, Piippo, Salli, Tuominen, Heinonen 

1995, s. 7-12). 

 

Laadun määrittämisessä voidaan myös käyttää asiakkaaksi tekeytynyttä testiasiakasta. Palveluhen-

kilöstön annetaan uskoa kyseessä olevan tavallinen asiakas, jolloin testiasiakkaalle palvelu tuote-

taan samanlaisena kuin kenelle tahansa yrityksen asiakkaista. Tällä menetelmällä voidaan selvittää 

täsmällisesti palvelussa esiintyvät epäkohdat. Menetelmää kutsutaan ”mystery shoppingiksi” ja se 

on yksi tehokkaimmista laaduntarkkailumenetelmistä. (Parantainen 2007, s. 255–256) Laadunval-

vonnassa havaitut epäkohdat palveluntuotannossa tulee korjata käytännön tasolla. Etenkin pitkissä 

asiakassuhteissa on tärkeää viestiä asiakkaille, että asiakkailta kerätty palaute vaikuttaa positiivisesti 

palvelutuotteen kehittämiseen. (Sipilä 1996, s. 170–171) 

  

5 Palvelutuotteen kehittäminen  

 

Palvelun kehittäminen kaupalliseksi tuotteistetuksi palveluksi on monitahoinen projekti, eikä yksi-

selitteistä kehittämismallia ole olemassa. Useimmat tuotteistusmallit perustuvat palvelupaketin 

määrittämiseen eli tuotteistettava palvelu pyritään hahmottamaan aluksi konkreettisena pakettina. 

Tuotteistusprosessissa palvelu kehitetään arvioiden, analysoiden ja määrittäen jokainen palvelun 

osa-alue eli palvelu tuotteistetaan. Tässä kappaleessa esitetään kaksi erilaista tapaa määrittää perus-

palvelupaketti sekä havainnollistetaan kirjallisuudessa esitettyjä tuotteistusprosessimalleja, joiden 

mukaisesti toimien palveluideasta muodostetaan markkinointikelpoinen palvelutuote. Lopuksi esi-

tettyjä malleja vertaillaan toisiinsa ja tuodaan esille mallien keskeiset eroavaisuudet.  
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5.1 Palvelupaketin määrittäminen 

 

Peruspalvelupaketti on keino kuvata ja hahmottaa palvelutuotteen keskeisimmät ominaisuudet. Pal-

velun jakaminen selkeisiin osiin tekee tuotteen hahmottamisesta entistä helpompaa, mikä on etu 

niin palveluntarjoajalle kuin asiakkaallekin (Sipilä 1996, s. 64–65). Palvelupakettiajattelun mukai-

sesti palvelu koostuu useista toisistaan erotettavissa olevista elementeistä. Peruspalvelupaketin pe-

rustana on ydinpalvelu, joka vastaa asiakkaan tärkeimpään tarpeeseen. Ydinpalvelusta erotettavissa 

olevista palvelupaketin osista käytetään esimerkiksi nimityksiä lisäpalvelu tai tukipalvelu.  Nämä 

palvelut tukevat ydinpalvelua. (Grönroos 1990, s. 100)  

 

Parantainen (2007, s. 106) jakaa palvelupaketin muuttuvaan ja kiinteään osaan. Parantainen määrit-

tää tuotteistusmallissaan (kuva 7) ydinpalveluksi sen osan palvelutuotetta, joka pysyy vakiona koh-

deryhmästä ja asiakkaasta riippumatta. Vakioitu ydintuote mahdollistaa mittakaavaedun saavutta-

misen, kun palvelussa käytetään vakioituja ydinpalvelun ratkaisuja kaikissa asiakasryhmissä. Ydin-

tuotteeseen voidaan liittää erilaisia palveluita ja ominaisuuksia. Tällä tavoin palvelua varioimalla 

palvelu voidaan tarjota useille kohderyhmille. 

 

 

Kuva 7. Palvelupaketin ydinpalvelu ja tuotteistusosa. (mukaillen Parantainen 2007, s. 106) 

 

Grönroosin (1990, s. 103–104) peruspalvelupaketti koostuu puolestaan kolmesta erityyppisestä pal-

velusta: ydinpalvelusta, avustavista palveluista sekä tukipalveluista. Ydinpalvelu on palvelun ole-

massaolon syy ja tärkein palvelun elementti palvelun toiminnan kannalta. Avustavat palvelut ovat 

palveluita, jotka tukevat ydinpalvelua ja sen käyttöä. Tukipalvelut puolestaan ovat palveluita, joita 

käytetään ainoastaan kilpailukeinona tai ominaisuuksina kilpailijoista erottumiseksi. (Grönroos 

1990, s. 103–104) 

YDINPALVELU 

Tuotteistus 

Asiakasryhmä 1 

Asiakasryhmä 2 

Asiakasryhmä 3 
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Kuva 8. Ydinpalvelu sekä avustavat ja tukipalvelut. (mukaillen Grönroos 1990, s. 103) 

 

Grönroosin peruspalvelupaketin rakennetta voidaan havainnollistaa ravintolaliiketoimintaa käsitte-

levällä esimerkillä. Ravintolan olemassaolon elinehtona, ydinpalveluna, on ruoan tuottaminen asi-

akkaalle. Ravintolan toiminnan kannalta välttämättömänä avustavana palveluna voidaan nähdä tar-

joilijan toimet ruuan toimittajana ja asiakkaiden laskuttajana. Tukipalvelu on puolestaan esimerkiksi 

ravintolaan luotu erityisestä musiikista ja kalusteista koostuva teemaympäristö, joka ei ole välttämä-

tön elementti ravintolan toiminnan kannalta, mutta sillä pyritään erottautumaan muiden ravintoloi-

den palvelutarjonnasta. 

 

5.2 Tuotteistusprosessimalleja 

 

Kirjallisuudessa on esitetty useita erilaisia tuotteistusprosessimalleja, joista tarkastelemme tässä 

työssä viittä eri asioita painottavaa mallia. Mallit ovat pääpiirteittäin samankaltaisia, mutta mallit 

eroavat toisistaan yksityiskohtaisuuden ja eri osa-alueiden käsittelyn osalta. Esittelemme mallien 

rakenteet kuvineen, minkä jälkeen tuomme esille mallien keskeiset erot vertailemalla niitä kritee-

rein, joiden avulla voidaan samalla tarkastella mallien soveltumista innovatiivisille palveluille. 

 

5.2.1 Grönroos 

 

Grönroos esittää palvelun koostuvan kappaleessa 5.1 esitetystä peruspalvelupaketista sekä erilaisista 

palveluprosessin tuottamiseen liittyvistä erityisominaisuuksista. Peruspalvelupaketin ja palvelupro-

sessin muodostamaa kokonaisuutta Grönroos kutsuu laajennetuksi palvelutarjoomaksi (kuva 9). 

Tuotteistusprosessi koostuu seitsemästä eri vaiheesta: (Grönroos 2000, s. 173) 

Ydinpalvelu 

Tuki- 
palvelut 

Avustavat 
palvelut 
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1) Määritetään asiakkaiden tarpeet, sekä asiakkaiden tavoittelemat hyödyt. 

2) Määritetään muodostettavan laajennetun palvelutarjooman sisältämät ominaisuudet. 

3) Määritetään alustava palvelukonsepti ohjaamaan palvelutarjooman kehittämistä. 

4) Muodostetaan peruspalvelupaketti. Peruspalvelupakettiin voidaan sisällyttää tarvikkeita. 

5) Suunnitellaan peruspalvelupakettia tukevat osat eli laajennettu palvelutarjooma; palvelutuot-

teen saatavuuden/jakelukanavien määrittäminen sekä yrityksen ja asiakkaan välisen vuoro-

vaikutuksen selvittäminen ja suunnittelu. Myös asiakkaan osallistuminen palveluprosessissa 

suunnitellaan tässä vaiheessa. 

6) Suunnitellaan palvelutarjoomaa tukeva markkinointiviestintä. 

7) Koulutetaan yrityksen toimijat tuottamaan palvelutarjoomaa siten, että asiakkaan tavoittele-

mat hyödyt tulevat toteutetuiksi. 

 

Kuva 9. Imago, viestintä ja laajennettu palvelutarjonta. (mukaillen Grönroos 1990, s. 111) 

 

Grönroosin laajennetun palvelutarjooman kehittämisessä korostuu erityisesti yrityksen ja asiakkaan 

välinen kommunikointi. Palvelutarjooman kehittämisen lähtökohtana on asiakkaan palvelusta ko-

kema hyöty. Hyötynäkökulma sekä yhdenmukaisen palvelukokonaisuuden rakentaminen huomioi-

Palvelun  
saavutet-
tavuus 

Vuoro- 
vaikutus 

Asiakkaan osallistuminen 

Palveluajatus 

Ydinpalvelu 

Avustavat  
palvelut 

Tuki- 
palvelut 
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daan laajennetun palvelutarjooman mallin jokaisessa vaiheessa prosessin alusta loppuun saakka. 

Asiakastarpeiden ja asiakkaiden tavoittelemien hyötyjen selvittämisen jälkeen määritetään tuote-

ominaisuudet, joilla asiakkaan odotukset on lunastettavissa. Tässä vaiheessa määritettävät yksittäi-

set ominaisuudet toimivat perustana palvelutarjooman kehittämisessä ja muodostamisessa. Määri-

tellyistä ominaisuuksista koostetaan alustava palvelukonsepti, palveluajatus, joka ohjaa tuotekehi-

tysprojektin tulevaa kulkua. (Grönroos 2000, s. 173) 

 

Seuraavassa vaiheessa kehitetään laajennetun palvelutarjooman peruspalvelupaketti, joka koostuu 

ydinpalvelusta, avustavista palveluista sekä ydinpalvelua tukevista palveluista. Asiakkaan kokema 

laatu on olennainen osa palveluliiketoimintaa, ja varsinaisen palvelupaketin ohella on suunniteltava, 

kuinka palvelu käytännössä toteutetaan. Osana laajennetun palvelutarjooman kehittämistä huomioi-

daan ennalta peruspalvelupaketin lisäksi 1) yrityksen ja asiakkaan välinen vuorovaikutustoiminta 

prosessissa 2) palvelun saavutettavuus sekä 3) asiakkaan vaikutusmahdollisuus palveluprosessissa. 

Nämä elementit täydentävät aiemmin suunnitteluprosessissa luodun palvelukonseptin. (Grönroos 

1990, s. 109–112; Grönroos 2000, s. 173) 

 

Edellisten vaiheiden toteuduttua suunnitellaan palvelukonseptille markkinointiviestintäkeinot. 

Markkinointiviestinnän päätarkoituksena on palvelutuotteen menekinedistäminen, minkä lisäksi 

viestinnällä pyritään kehittämään yrityksen ja palvelutuotteen brändiä. Viimeisenä vaiheena Grön-

roosin mallissa on oman henkilöstön kouluttaminen tuottamaan palvelutarjoomaa siten, että asiak-

kaiden tarpeet tulevat tyydytetyiksi ja odotukset lunastetuiksi. Koulutuksen ohella yrityksen tulee 

muun muassa varata käyttöönsä riittävät resurssit palvelun tuottamiseksi ennen lanseerausta. Perus-

palvelupaketin ja tätä täydentävien osien suunnittelu sekä konseptin sisäisen markkinoinnin on ta-

pahduttava samanaikaisesti, jotta palvelutarjoomasta saadaan kehitettyä mahdollisimman tehokas ja 

toimiva kokonaisratkaisu asiakkaan ongelmaan. (Grönroos 1990, s. 109–112; Grönroos 2000, s. 

173–174) 

 

5.2.2 Sipilä  

 

Sipilän tuotteistusmallin (kuva 10) perustana on yrityksen liiketoimintastrategia. Kunkin palvelun 

asema yrityksen tuoteportfoliossa määritetään tarkoin, kun yritys pohtii tuotteistamiseen soveltuvia 

palveluita ja niiden potentiaalia menestyä kilpailluilla markkinoilla. Sipilän malli on varsin laaja ja 
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se huomioi koko tuotteistusprosessin heti palveluideasta aina tuotteen edelleen kehittämiseen saak-

ka. Mallissa on seitsemän eri vaihetta: (Sipilä 1996, s. 34) 

 

1) Liiketoiminta-alueen strategian määrittäminen 

2) Tuotestrategian määrittäminen ja tuoteluettelon luominen 

3) Tuotteistusohjelma 

4) Sisäiset tuotekuvaukset 

5) Tuotteistus ja tuotekehitystoimet 

6) Pilotit 

7) Tuotteen edelleen kehittäminen 

 

 

Kuva 10. Sipilän tuotteistusprosessimalli. (Sipilä 1996, s. 37)  

 

Liiketoimintastrategian tarkoituksena on suunnata liiketoimintayksikön resurssit ja voimavarat te-

hokkaasti kohti toiminnalla tavoiteltavaa päämäärää. Liiketoimintastrategia avustaa päivittäisessä 

päätöksenteossa sekä asettaa liiketoiminnalle pääpiirteittäiset linjaukset. Liiketoimintastrategiaa 

määriteltäessä on huomioitava erityisesti: (Sipilä 1996, s. 34) 

 

• Yrityksen tulevien asiakkaiden määrittäminen 

• Tuotteet, joita asiakkaille tarjotaan 

• Toimintatavat, joiden mukaisesti yritys toimii 

• Liiketoiminnan päämäärät ja tavoitteet 

 

Liiketoiminta-alueen 
Strategia 

Tuoteluettelo 
- tuoteryhmät ja tuotteet 

Tuotteistusohjelma 

Sisäiset tuotekuvaukset 

Tuotteistus- ja tuotekehitys-
toimet 

Tuote- 
ideat 

Osaamisen ja toiminta-
prosessin kehitys 

Pilotit 

Tuotteen kehittäminen 
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Mallissa tuotteistusprojekti alkaa tuotestrategian määrittämisellä. Tuotestrategian päämääränä on 

määrittää yritykselle tuoteportfolio, jonka tuottaminen on yrityksen toiminnan kannalta mahdolli-

simman kannattavaa eli yrityksen käytössä olevat resurssit pyritään ohjaamaan mahdollisimman 

tehokkaasti strategian mukaisten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Tuoteportfoliosta muodos-

tetaan tuotevalikoimaa sekä -lajitelmaa selkeästi kuvaava tuoteluettelo, ja kullekin tuotteelle luo-

daan yksilöllinen tuotteistusohjelma. (Sipilä 1996, s. 34–35) 

 

Tuotteistusohjelman mukaisesti aletaan kehittää tuotteita yksittäisinä projekteina. Tuotteistamisen ja 

tuotekehityksen avuksi sekä tuoterakenteen selkiyttämiseksi tuotteistettavasta tuotteesta luodaan 

aluksi tuotekuvaus yrityksen sisäiseen käyttöön. Tässä vaiheessa selvitetään lopputuotteen pääpiir-

teittäinen rakenne eli määritetään vakiona pysyvä osa sekä tuotteeseen jätettävät räätälöintimahdol-

lisuudet. Sisäisissä tuotekuvauksissa kehitettävä tuote dokumentoidaan tarkasti ominaisuuksittain. 

Tarkoin dokumentoitu tuotekuvaus selkeyttää tuoterakennetta ja täten helpottaa tuotteen jatkokehi-

tystä sekä lopputuotteen markkinointia. Tuotekuvaukseen liitetään myös tuotteen tuotekehityksen 

toimenpidesuunnitelma. Tuotekehitys toteutetaan huomioiden sekä markkinoinnin että teknisen 

toteutuksen piirteet. Asiakkaat otetaan tuotekehityksessä huomioon tarkoin ja tuotekehitystä voi-

daan tehdä esimerkiksi pilottihankkeina ja koemarkkinointina rajatuille koemarkkinoille. Pilotointia 

seuraa tuotteen edelleen kehittäminen asiakkailta saadun palautteen ja omien uusien ideoiden joh-

dosta. (Sipilä 1996, s. 35–38, 62) Sipilän malli on kehitetty asiantuntijapalveluiden tuotteistami-

seen, ja se soveltuukin erityisesti monimutkaisten ja useita komponentteja sisältävien IT-

palveluiden tuotteistusmalliksi. Esimerkiksi Kaitovaara (2004) on hyödyntänyt Sipilän mallia ja sen 

vaiheita IT-palveluiden tuotteistamista koskevassa väitöskirjassaan. 

 

5.2.3 Vaattovaara 

 

Vaattovaaran malli (kuva 11) pohjautuu yrityksen nykyisten tuotteiden kehittämiseen. Mallissa yri-

tyksen olemassa olevat palvelutuotteet jaetaan pieniksi osakokonaisuuksiksi, moduuleiksi, joista 

rakennetaan lopullinen tuotteistettu palvelutuote. Mallissa on neljä vaihetta: 1) tuotteiden valinta, 2) 

tuoteanalyysi & konseptien laatiminen, 3) palvelupaketin laatiminen sekä 4) palvelun implemen-

tointiprosessin kehittäminen. (Vaattovaara 1999; ks. Länkinen 2005, s. 25, 27) 
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Kuva 11. Tuotteistusprosessi. (mukaillen Vaattovaara 1999; ks. Länkinen 2005, s. 27) 

Jaa nykyiset liiketoiminnot 
osiin 

Tunnista mahdolliset palvelu-
kokonaisuudet,  
jotka kehitetään palvelutuot-
teiksi 

Määritä valintakriteerit Valitse mahdollisista palvelu-
tuotteista 

Alustavat palvelukokonaisuudet, joista kehitetään palvelu-
tuotteita 

Asiakasanalyysi Markkinat 

Kompetenssit 

Määrittele palvelutuote-
konsepti 

Asiakas- ja markkinasuuntautunut palvelutuotekonsepti 

Lisäpalvelut 

Hallinnolliset palvelut 

Ydinpalvelu 

Mahdollistavat palvelut 

Tukipalvelut 

Palvelumodulit 
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minen 
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prosessisuunnittelua 
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töönpanoprosessin 

kehittäminen 
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Mallin lähtökohtina ovat yrityksen nykyinen toiminta sekä sen nykyiset palvelut. Prosessin alussa 

määritetään tuotteistettaviksi sopivat palvelut ja yrityksen nykyiset tuotteet jaetaan erillisiksi osako-

konaisuuksiksi. Tavoitteena on koostaa näistä erotelluista osista kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, 

jotka tuottavat asiakkaalle lisäarvoa. Lopuksi valitaan potentiaaliset palvelut ja osakokonaisuudet 

jatkokehitykseen asetettujen kriteerien mukaisesti. (Vaattovaara 1999; ks. Länkinen 2005, s. 25, 27) 

 

Jatkokehitykseen seuloutuneet tuotteet analysoidaan tarkasti selvittäen palvelun tuotteistamismah-

dollisuudet. Palvelutuotteen potentiaalin määrityksessä yrityksen ja palvelun sisäisiä kompetensseja 

verrataan asiakkaan kokemaan lisäarvoon ja hyötyyn. Analysoinnin avulla kootaan erillisistä omi-

naisuuksista tuotekonsepti, jota kehitetään edelleen palvelutuotteiksi. Tuotekonseptista kehitetään 

kaupallistettava lopputuote, palvelupaketti, joka koostuu ydinpalvelusta, mahdollistavista palveluis-

ta, tukipalveluista, hallinnollisista palveluista sekä lisäpalveluista. Eri osat määritetään selkeiksi 

kokonaisuuksiksi. Implementointi- eli täytäntöönpanoprosessissa luodaan lopuksi prosessikuvauk-

set palvelutuotteelle ja kullekin sen moduulille. (Vaattovaara 1999; ks. Länkinen 2005, s. 25, 27) 

 

5.2.4 Torkkeli et al. 

 

Torkkelin et al. (Torkkeli, Salmi, Länkinen ja Hänninen; ks. Torkkeli et al. 2005, s. 28) tuotteistus-

prosessimallissa (kuva 12) tuodaan esille seikkoja, jotka tulee huomioida palvelun tuotteistamisessa. 

Mallissa kiinnitetään huomiota palvelun eri ominaisuuksien kehittämiseen ja erilaisten reunaehtojen 

huomioimiseen tuotteistusprojektin yhteydessä. Tuotteistusmalli on kuusivaiheinen: (Länkinen 

2005, s. 64) 

 

1) Lähtökohtien määrittäminen ja vaatimusmäärittely 

2) Palvelutuotteen rakentaminen 

2.1) Tuotteistettavien palveluiden valinta ja asiakastarpeiden määrittäminen 

2.2) Tuotteiden jakaminen toiminnallisiksi osakokonaisuuksiksi 

3) Palvelutuotteen määrittäminen 

3.1) Palvelupaketin muodostaminen 

3.2) Palvelun tuotantoprosessikuvauksen laatiminen  

4) Palvelutuotteen testaaminen asiakkaan kanssa 

5) Markkinoinnin suunnittelu ja hinnoittelu sekä brändivaikutuksien huomioiminen 

6) Palvelutuotteen seuranta ja kehittäminen 
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Kuva 12. Tuotteistusprosessissa huomioitavia tekijöitä. (mukaillen Länkinen 2005, s. 64) 

 

Prosessimalli alkaa yrityksen nykyinen toiminnan ja sen sisäisen ympäristön analysoinnilla sekä 

tuotestrategian määrittämisellä. Tuotestrategiassa määritetään palvelut, jotka aiotaan tuotteistaa sekä 

asiakasryhmät, joille yrityksen tuotteet pääasiassa suunnataan. Lähtökohtien määrittämisessä huo-

mioidaan lisäksi asiakastarve ja asiakkaalle tuotteesta koituva hyöty. Lähtökohtien määrittely sisäl-

tää vaatimusmäärittelyn, jossa analysoidaan yrityksen ulkoisten tekijöiden vaikutus palvelutuotteen 

tuottamiseen. Tuotteistettaviksi valituista palveluista koostetaan jokaisesta palvelupaketti. Palvelu-

paketin määrittämiseen kuuluu palvelun kohderyhmän määrittäminen sekä palvelupakettien sisällön 

ja palvelun osien, moduulien, määrittäminen siten, että yrityksen osaaminen ja kohderyhmän odo-

tukset kohtaavat. Moduulien suunnittelun päämääränä on palvelurakenne, jonka avulla asiakas voi 

koostaa palvelun haluamistaan moduuleista. Tällöin moduulien yhteensopivuuteen tulee kiinnittää 

erityisesti huomiota. (Torkkeli et al. 2005, s. 28–30) 

 

Palveluprosessin suunnittelun jälkeen palvelua voidaan testata asiakkaan kanssa koemarkkinoinnil-

la. Koemarkkinoinnin tavoitteena on havaita palvelussa olevat virheet ja epäkohdat ennen palvelu-

paketin lanseerausta hyödyntäen asiakasympäristöä. Torkkelin tuotteistusprosessimallissa testaus-

vaihe on valinnainen osio, joka voidaan jättää pois, mikäli testaaminen asiakkaan kanssa on erityi-

sen vaikeaa tai mahdotonta. (Torkkeli et al. 2005, s. 30) 

 

Kun palvelupaketti sekä palvelun prosessikuvaus on määritetty, suunnitellaan palvelutuotteen 

markkinointi sekä hinnoitellaan palvelupaketti. Palvelun markkinoinnissa korostetaan erityisesti 
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asiakkaan kokemaa hyötyä. Markkinointiviestinnän tehtävänä on lisäksi tukea tuotteistamisella ai-

kaansaadun palvelun selkeää rakennetta ja havainnollistaa palvelusisältöä asiakkaille. Markkinoin-

nin suunnittelun ohessa tulee myös pohtia palveluprosessin vaikutusta yrityksen ja tuotteen brän-

diin. Tässä palvelun tuotteistamisvaiheessa tuote myös hinnoitellaan hyödyntäen palvelutuoteraken-

teen modulaarisuutta. Esimerkiksi kukin moduuli voidaan hinnoitella omalla menetelmällään riip-

pumatta muiden moduulien hinnoittelusta. Palvelutuotteen menestyksen seuraamiseksi palvelulle 

kehitetään tarkoitukseen sopiva mittaristo- ja analysointijärjestelmä, jota hyödyntäen palvelua voi-

daan kehittää havaittujen muutosten avulla asiakastarpeita vastaavaksi. (Torkkeli et al. 2005, s. 30) 

 

Torkkelin et al. tuotteistusprosessimalli on hyvin yleisellä tasolla esitelty, joten sitä voidaan sovel-

taa monenlaisille palveluille. Esimerkiksi Valtonen (2007, s. 40) on hyödyntänyt diplomityössään 

Torkkelin et al. tuotteistusprosessimallia suorituskyvyn ohjaamisen työkalun tuotteistamisessa. Val-

tonen perusteli työssään mallin valintaa siten, että malli esittää asiat, joita tuotteistusprosessissa 

tulee ottaa huomioon, mutta antaa myös mahdollisuuden huomioida tuotteen ominaisuudet. 

 

5.2.5 CSS 

 

Grönroosin CSS-malli on vaihtoehto perinteiselle standardointiin perustuvalle tuotteistamiselle sa-

man tuotteistamisella haettavan päämäärän saavuttamiseen. Grönroosin mielestä ”tuotteistaminen 

tappaa palvelun”, mutta tuotteistamisen tavoite luoda järjestelmälliset suuntaviivat sille, miten pal-

veluiden tulisi tukea asiakkaiden toimintoja ja prosesseja, on kuitenkin tärkeä. Grönroos määrittelee 

tuotteistamisen käsitteen ihannoivan valmistettua tuotetta ja perustuvan ajatukseen, että tuotteista-

misen avulla palveluprosessit voidaan supistaa standardoiduiksi kokonaisuuksiksi, mikä poistaa 

palvelun vahvuutena olevan asiakaskeskeisen joustavuuden. CSS-mallilla pyritään kehittämään 

palvelutarjoomaa välttäen mahdollisimman pitkälle vietyä paketoimista ja joustavuuden poistamista 

kolmen vaiheen avulla: (Grönroos; ks. Grönroos et al. 2007, s. 43–45) 

 

1. Konseptointi (conceptualizing) 

2. Systematisointi (systematizing) 

3. Palvelullistaminen (servicizing) 
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Konseptointivaiheessa määritetään, mitä yrityksen asiakkaille tehdään. Konseptointi sisältää pää-

töksiä siitä, mitä asiakkaalle tulisi tarjota, miten arvoa luodaan asiakkaan prosesseissa sekä miten 

vuorovaikutuksen ja toimintojen pitäisi toimia, jotta ne tukevat asiakkaan saamaa arvoa koko asia-

kassuhteen ajan. (Grönroos; ks. Grönroos et al. 2007, s. 44) 

 

Systematisointivaiheessa päätetään, mitä resursseja ja prosesseja tarvitaan konseptoitujen palve-

luiden toteuttamiseen ja prosessien luomiseen. Pyrkimyksenä on luoda toiminnalle järjestelmälliset 

suuntaviivat. Systematisoinnin päämääränä on varmistaa, että resurssit kohdennetaan järjestelmälli-

sesti huomioiden kustannusten ja hyötyjen suhde. Pitkän aikavälin kustannuksia ja hyötyjä ana-

lysoimalla määritetään joustavuuden rajat, joiden tarkoituksena on varmistaa joustavien resurssien 

ja prosessien kannattavuus. Resurssien ja prosessien järjestämisellä varmistetaan, että eri prosessien 

toiminnassa tiedonkulku toimii ja prosesseissa ei ole sekaannuksia. (Grönroos; ks. Grönroos et al. 

2007, s. 44–45) 

 

Palvelullistamisella varmistetaan, että asiakkaille suunniteltu kokonaisratkaisu toimii arvoa tuotta-

valla tavalla eli hyötynä asiakkaille. Palvelullistamisvaiheessa siis viimeistellään kokonaisuus tar-

kastamalla, että määritellyt resurssit, prosessit ja toimintatavat toimivat sekä yksittäin että kokonai-

suutena luoden asiakkaalle arvoa. (Grönroos; ks. Grönroos et al. 2007, s. 45) 

 

5.3 Tuotteistusprosessimallien vertailu 

 

Edellä esitettyjä tuotteistusprosessimalleja vertaillaan toisiinsa käyttäen vertailukriteereitä, joilla 

voidaan vertailun lisäksi tarkastella mallien soveltumista innovatiivisten palveluiden kehittämiseen. 

Tuotteistusprosessimallien keskinäisten erojen lisäksi tuodaan siten esille myös mallien vaiheita ja 

osa-alueita, joissa havaitut piirteet estävät tai rajoittavat mallin soveltamista innovatiivisille palve-

luille. Tuotteistusprosessimallien vertailu koostuu kahdesta vaiheesta: A) vertailu mallien rakenteel-

listen piirteiden ja yleisten lähtökohtien perusteella sekä B) vertailu tuotteistamisen osa-alueiden 

perusteella. Tarkasteltavien tuotteistusprosessimallien vertailu ei ole yksiselitteistä, sillä mallit 

eroavat toisistaan suuresti vaiheiden ja niiden määrän sekä yksityiskohtaisuuden perusteella. Vertai-

lussa keskitytään mallien välillä havaittuihin selkeisiin eroavaisuuksiin. Yhteenveto mallien vertai-

lusta esitetään liitteessä I taulukoissa A ja B. 
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A) Vertailu mallien rakenteellisten piirteiden ja yleisten lähtökohtien perusteella 

 

Kaikkia malleja yhdistää se, että mallien tarkoituksena on määrittää palvelu ja sen rakenne selke-

ästi hallittavaksi kokonaisuudeksi eli saavuttaa tuotteistamisen päämäärät erittelemällä palvelusta 

tuotteenomaisia konkreettisia piirteitä. Eroja on kuitenkin tavoissa saavuttaa sama päämäärä. Sipi-

län ja Torkkelin et al. mallit on suunniteltu erityisesti asiantuntijapalveluiden tuotteistamiseen huo-

mioiden tietointensiivisyyden ja asiakasräätälöinnin suuri osuus sekä erityisen aineettomien palve-

luiden vaatimukset ja tarpeet. Muita malleja ei ole suunnattu tietynlaiselle palvelutyypille. 

 

Mallien lähtökohtana korostetaan liiketoimintaa, palvelutarjooman kehittämistä tai asiakashyötyjä. 

Kaikkien mallien voidaan olettaa olevan jollain tasolla asiakaslähtöisiä, mutta erityisesti Grönroo-

sin, Torkkelin et al. ja CSS -mallit korostavat lähtökohtana asiakashyötyjen määrittämistä. Mallin 

kehyksen joustavuuden arvioinnilla vertaillaan mahdollisuuksia soveltaa malleja erityyppisille 

palveluille. Jokaisen tarkasteltavan mallin kehys on suhteellisen joustava, etenkin CSS-mallissa, 

jossa joustavuus sallitaan ja siihen erityisesti pyritään. Sipilän ja Vaattovaaran mallit ovat yksityis-

kohtaisempia ja koostuvat useista vaiheista, mikä saattaa rajoittaa mallien soveltamismahdollisuuk-

sia. Toisaalta näiden mallien kehittäjät ovat korostaneet sitä, että mallien kehys ei ole tarkoitettu 

kiinteäksi, vaan malleja ja vaiheita voi ja pitää soveltaa palvelukohtaisesti. 

 

Vaikutuksia liiketoimintaan ja – toimintoihin  huomioidaan Sipilän ja Torkkelin et al. tuotteistus-

prosessimalleissa analysoimalla nykyistä liiketoimintaa ja määrittelemällä liiketoimintastrategia. 

Muut mallit eivät korosta liiketoiminnan ja – toimintojen analysointia ja kehittämistä. Vaattovaaran 

malli perustuu nykyiseen liiketoimintaan ja nykyisten palveluiden kehittämiseen, joten palvelun 

uutuuden ja palveluinnovaatioprosessin huomioiminen puuttuu mallista täysin. Palvelun uutuus 

huomioidaan selkeästi ainoastaan Grönroosin mallissa, jossa määritetään aluksi alustava palvelu-

konsepti ohjaamaan palvelutarjooman kehittämistä. Palveluinnovaatioprosessin huomiotta jättämi-

nen malleissa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sitä ei pidettäisi tärkeänä seikkana tuotteistusproses-

sissa. Palveluinnovaatioprosessi ja tuotteistusprosessi ovat erillisiä prosesseja, mutta monesti suosi-

tellaan, että niitä vietäisiin eteenpäin rinnakkain.  

 

Sipilän, Grönroosin, Vaattovaaran ja Torkkelin et al. mallien tarkoituksena on pyrkiä konkretisoi-

maan palvelutuotteen rakenne mahdollisimman selkeästi jakamalla palvelu moduuleihin eli ne 

ovat ns. perinteisiä tuotteistusmalleja. CSS – mallia voidaan vastaavasti kutsua vaihtoehtoiseksi 

tuotteistusmalliksi, koska sillä pyritään juuri välttämään tällaista standardisointiin perustuvaa tuot-
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teistamista pyrkien tuotteistamisen päämääriin joustavalla palvelun kuvauksella. CSS-mallin palve-

lun rakenteen kuvaamisessa korostetaan palvelussa tarvittavien resurssien ja prosessien määrittä-

mistä sekä näiden yhteensovittamista.  

 

B) Vertailu tuotteistamisen osa-alueiden perusteella 

 

Kaikki mallit korostavat asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan roolia jossain tuotteistusprosessin vai-

heessa. Palveluntuottajan asiakkaan välistä vuorovaikutusta sen sijaan ei kaikissa malleissa erityi-

sesti huomioida. Ainoastaan Grönroosin ja Sipilän mallit korostavat tiiviin vuorovaikutuksen tärke-

yttä. Resurssien ja prosessien määrittämisessä ei mallien välillä ole suuria eroja. Ne huomioidaan 

jokaisessa mallissa, erityisesti CSS-mallissa. Sisäinen markkinointi eli organisaation kouluttami-

nen ja viestiminen henkilöstön suuntaan huomioidaan jokaisessa tuotteistusprosessimallissa, mutta 

toimintatavoissa, esimerkiksi henkilöstön koulutuksessa, on havaittavissa eroavaisuuksia. Ulkoista 

markkinointia  korostetaan Grönroosin, Sipilän ja Torkkelin et al. malleissa. Brändin  määrittely ja 

sen vaikutusten analysointia huomioivat ainoastaan Grönroosin ja Torkkelin et al. tuotteistusproses-

simallit. Sipilän malli korostaa dokumentoinnin tärkeyttä. Muissa malleissa dokumentointia ei ole 

varsinaisesti korostettu, mutta jonkinasteista vaatimusmäärittelyä ja aikaisempien määrittelyjen ja 

kokemusten hyödyntämistä on havaittavissa jokaisessa mallissa. Laatu on tärkeä osatekijä palve-

lussa ja sen voidaan olettaa kuuluvan automaattisesti hyvin tuotteistettuun palveluun. Sipilä ei mää-

rittele mallissaan tarkasti laadun huomioimista ja mittaamista, mutta laatu sisältyy mallin osakoko-

naisuuksiin. Jatkuvaa tuotteistetun palvelun kehittämistä ja seurantaa korostetaan Sipilän, Tork-

kelin et al. ja CSS – malleissa. 
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6 Innovatiivisten palveluiden tuotteistusprosessimalli 

 

Tässä luvussa esitetään työn lopputuloksena luotu tuotteistusprosessimalli, joka on suunnattu inno-

vatiivisia piirteitä omaaville palveluille. Mallissa huomioidaan liiketoiminnan ja – toimintojen osa-

alueet, joissa innovatiiviset ominaisuudet selkeimmin ilmentyvät ja joihin innovatiivisilla piirteillä 

on erityistä vaikutusta. Kehitetyn innovatiivisten palveluiden tuotteistusprosessimallin avulla koros-

tetaan niitä tuotteistamisessa huomioitavia osa-alueita, joissa on havaittavissa suurin ero uusien in-

novatiivisten palveluiden ja tavanomaisten palveluiden tuotteistamisen välillä. Palvelun innovatii-

visten piirteiden huomioinnin tärkeys tuotteistusprosessissa perustellaan juuri näillä eroavaisuuksil-

la. Innovatiivisuutta ei ole juurikaan huomioitu kirjallisuudessa esitetyissä tuotteistusmalleissa, jo-

ten innovatiivisia piirteitä korostavalle mallille on nähtävissä selkeä tarve. Näihin seikkoihin perus-

tuu innovatiivisten piirteiden huomioinnin korostaminen kehitetyssä tuotteistusprosessimallissa. 

Tuotteistusprosessimallin avulla havainnollistetaan, kuinka innovatiivisten palveluiden erityispiir-

teet ja niiden vaatimukset voidaan huomioida tuotteistusprosessissa.  

 

Innovatiivisille palveluille luotu tuotteistusprosessimalli esitetään kuvassa 13. Tuotteistusprosessi 

koostuu kuvan mukaisesti kolmesta vertikaalisesti kuvatusta vaiheittaisesta osakokonaisuudesta:  

1) palvelutuotteen ideointi, 2) palvelukonseptin määritys ja 3) kaupallistaminen. Luodun tuot-

teistusprosessin lähtökohdaksi määriteltiin avoin ja asiakaskeskeinen yrityskulttuuri, sillä se näh-

dään yleisesti innovatiivisen palvelutoiminnan perustana. Asiakas on huomioitava tarpeineen läpi 

prosessin, koska keksintöä voidaan pitää innovaationa vasta, kun tuote kohtaa kaupallisen menes-

tyksen. Asiakkaan kokema hyöty on lopulta tekijä, joka määrittää yrityksen tulevan liikevaihdon. 

Asiakaskeskeistä ajattelutapaa ja yrityksen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta pidämme välttämät-

töminä lähtökohtina innovatiivisen organisaation luomiseksi. Innovaatiot syntyvät useimmiten eri-

laisilla rajapinnoilla, ja idea uudesta palvelusta voi syntyä esimerkiksi yksittäisen asiakkaan palaut-

teesta. Avoin yrityskulttuuri avaa jatkuvasti mahdollisuuksia. Mallin mukaisesti palveluntarjoajana 

oleva yritys sekä asiakas tekevät yhteistyötä koko tuotteistusprosessin ajan, minkä tarkoituksena on 

asiakkaan näkemysten hyödyntämisen lisäksi juurruttaa yritykseen asiakaskeskeinen ajattelutapa. 

Lisäksi yrityksen on ymmärrettävä, että innovaation tuottaminen johtaa väistämättä muutoksiin yri-

tyksen nykyisissä toiminnoissa. 
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Tuotteistusprosessimallin kolmen vaiheen pääpiirteittäinen sisältö esitetään taulukossa 2. Jokaista 

vaihetta tarkastellaan yksityiskohtaisesti hyödyntäen niin taulukkoa 2 kuin myös kappaleessa 3.4 

esitettyä taulukkoa 1, jossa kuvataan palveluinnovaatioiden keskeiset erityispiirteet osa-alueittain. 

Näiden palvelun innovatiivisten piirteiden huomiointi esitetään tuotteistusprosessimallin vaiheiden 

kuvailussa taulukon 1 mukaisesti osa-alueittain. 

6.1 Palvelutuotteen ideointi  

 

Tuotteistusprosessin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan idean markkinapotentiaali ja yrityksen 

kyky tuottaa palvelutuote tuloksellisesti. Ideoinnin tavoitteena on selvittää, kannattaako yrityksen 

ylipäätään kehittää ideaa kaupallistettavaksi tuotteeksi. Ideointivaiheesta lähtien palvelun tuotteis-

tusprosessin on hyvä edetä vaiheittain palveluinnovaatioprosessin kanssa, jotta uutta palvelua ke-

hitettäessä iteratiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa voidaan samalla huomioida tuotteistusta tukevia 

toimintoja. Palveluideaa arvioidaan erityisesti neljän kaupallistamisen kannalta olennaisen kriteerin 

Taulukko 2. Innovatiivisten palveluiden tuotteistusprosessimallin vaiheet ja niiden kuvaus. 

Vaihe Kuvaus 
1) PALVELUTUOTTEEN IDEOINTI Idea palvelutuotteesta 

Ydinhyöty Minkä ydinhyödyn palvelu tarjoaa 

Asiakas Määritetään asiakas - kuka palvelun on valmis ostamaan 

Lisäarvo Mikä on palvelun tuottama lisäarvo 

Tarvittavat resurssit Mitä resursseja tai kompetensseja tarvitaan 

Nykyiset resurssit Mitkä ovat yrityksen nykyiset resurssit ja kompetenssit 

Vaatimusmäärittely Liiketoiminta-analyysi: toimialan keskeisten menestysteki-
jöiden, lakien ja asetusten kartoittaminen 

  

2) PALVELUKONSEPTIN MÄÄRITYS Palvelutuotteen suunnittelu ja dokumentointi 

Ydinpalvelun määrittäminen Mikä on palvelun ydin (ydinpalvelun määrittäminen) 

Lisäpalveluiden määrittäminen Mitä lisäpalveluja palveluun tulee liittää (modulaarisuus) 

Toiminnan määrittäminen Palveluprosessin määrittäminen – kuinka tuotetaan 

Mittaristojen kehittäminen Miten palvelun onnistumista ja laatua mitataan 

  

3) KAUPALLISTAMINEN  Suunnitelman toteuttaminen ja markkinointi  

Resurssien varaaminen Tarvittavien resurssien varaaminen 

      Markkinointi Markkinointisuunnitelmien laatiminen 

- Konkretisointi Palvelun konkretisointi 

- Sisäinen markkinointi Yrityksen henkilöstön kouluttaminen 

- Ulkoinen markkinointi Tuotteen lanseeraus ja markkinointi asiakkaille 

  

Palveluprosessi Palveluprosessin toteuttaminen 

Suorittaminen Palvelun toteuttaminen 

Toiminnan mittaaminen Toteutuneen palvelun aikaansaannosten mittaaminen 

Konseptin kehittäminen Konseptin kehittäminen – epäkohtiin puuttuminen 



 40 

suhteen: 1) palvelun asiakkaalle tuottama lisäarvo, 2) palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit, 3) 

yrityksen nykyiset resurssit sekä 4) palvelun tuottamisesta koituvat kustannukset. Ideoinnin päättää 

vaatimusmäärittely, jossa selvitetään yrityksen ympäristön asettamat vaatimukset palveluliiketoi-

minnalle ja uudelle idealle. 

 

Ideointivaiheessa keskeisintä on arvioida asiakkaalle palvelutuotteesta tarjoutuva hyöty ja lisäarvo, 

mikä ohjaa koko tuotteistusprosessin tulevaa kulkua. Varsinaisen asiakashyödyn arvioinnin yhtey-

dessä määritetään palvelutuotteen potentiaalinen asiakaskunta sekä tämän maksuvalmius palvelun 

tarjoamasta hyödystä. Keskeistä on jalkauttaa koko yritykseen toiminta-ajatus hyödyn tuottamisesta 

loppuasiakkaalle, sillä juuri asiakashyöty ja asiakkaan kokema lisäarvo ovat asioita, joista asiakas 

lopulta palvelutuotteessa maksaa. 

 

Asiakashyödyn määrittämisen jälkeen arvioidaan, onko palvelun tuottaminen yrityksen toiminnan 

kannalta järkevää tai mahdollista ylipäätään. Palveluinnovaation luominen vaatii korkeaa osaamista, 

joten resursseilla on uuden palvelun ideoinnissa tärkeä rooli. Yrityksen olemassa olevia resursseja 

ja kompetensseja verrataan uuden palvelun tuottamiseen tarvittaviin resursseihin ja näiden hankin-

nasta koituviin kustannuksiin. Mikäli idean tuottamiseen tarvittavat kompetenssit eroavat yrityksen 

nykyisistä osaamisalueista, tulee uuden palvelun kehittämiseen ja tuotteistamiseen suhtautua va-

rauksin. Hankittavien lisäresurssien hinta ja palveluntarjonnasta syntyvät kustannukset tulee suh-

teuttaa myös palveluntarjonnasta koituvaan hyötyyn ja asiakkaan maksuvalmiuteen, jotta voidaan 

arvioida palvelutuotteen menestymismahdollisuuksia markkinoilla ja tuotteen kannattavuutta. 

 

Ideointivaiheen päättää vaatimusmäärittely, jossa selvitetään liiketoiminta-analyysin avulla liike-

toiminta-alueen keskeiset menestystekijät sekä eri ympäristötekijöiden uudelle palveluliiketoimin-

nalle asettamat vaatimukset. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota lakien ja asetusten asettamiin vaa-

timuksiin. Vaatimusmäärittelyn tavoitteena on selvittää kaikki ne ominaisuudet, jotka lopputuotteen 

tulee menestyäkseen sisältää, sekä tuoda esille seikat, jotka rajoittavat palveluntuotantoa tai palve-

lusisältöä. Palveluinnovaation menestyminen edellyttää entuudestaan tunnetun liiketoiminnan ky-

seenalaistamista niin strategisella kuin toimintatapojenkin tasoilla, joten liiketoiminta-analyysin 

teossa tulee huomioida mahdolliset liiketoiminnan ja – toimintojen  muutostarpeet, joihin tulee 

puuttua innovaation tuottamisen mahdollistamiseksi. Oppimiskyvyn merkitystä korostaa jo itses-

sään innovaatio-termi, joka viittaa täysin uudenlaisen toimintatavan menestyksekkääseen kaupalli-

seen hyödyntämiseen. Palveluinnovaation tuottaminen edellyttää väistämättä yrityksen nykyisten 
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toimintatapojen muuttamista ja uusien resurssien hankkimista, eikä toimia näin ollen voida rajata 

yrityksen nykyiseen toimintaan. 

 

6.2 Palvelukonseptin määritys 

 

Mikäli ideointivaiheessa havaitaan, että palvelutuotteella on yrityksen kannalta potentiaalia kehittyä 

kaupalliseksi menestykseksi, palveluideasta kehitetään kokonaisvaltainen palvelukonsepti. Palvelu-

konseptin määrittämisessä määritetään lopputuotteen sisältö kokonaisuudessaan sekä suunnitellaan, 

miten ideoidut hyödyt tuotetaan asiakkaalle prosessikuvauksineen. Vaiheen keskeinen osa on palve-

lukonseptin tarkka dokumentointi. Dokumentointiaineisto on laadukkaan tuotteistetun palvelun 

ydin, joka toimii paitsi keinona suunnitella kokonaisvaltainen palvelutuote myös suuntaviivana yri-

tyksen sisäiselle ja ulkoiselle markkinoinnille. Tarkkaa dokumentointia hyödyntäen ylläpidetään ja 

kehitetään palvelun laatua. Dokumentointi toimii organisaation muistina, jolloin prosessia ei tarvit-

se aloittaa aivan alusta jokaisen palvelukonseptin kehittämisen yhteydessä, vaan voidaan keskittyä 

innovoimaan palvelukonseptia. Dokumentoinnin täsmällisyys ja muoto määräytyvät kulloisenkin 

tuotteistettavan palvelun luonteen ja asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa konseptiin 

voidaan jättää paljonkin joustovaraa. Palvelukonseptin määrittämisen osa-alueet ovat 1) ydinpalve-

lun määrittäminen, 2) lisäpalveluiden määrittäminen sekä 3) palvelun prosessi- ja toimintakuvaus-

ten suunnittelu. Osa-alueet määritetään limittäin, mikä helpottaa kokonaisvaltaisen dokumentoidun 

palvelukonseptin koostamista.  

 

Palveluinnovaatiot ovat rakenteeltaan tyypillisesti moniulotteisia palvelun ja teollisuustuotteen yh-

distelmiä sekä sisällöltään vakiintumattomia, joten palvelun rakenteen määrittäminen on tärkeää. 

Palvelukonseptin keskeisin osa on ydinpalvelu, jonka päämääränä on vastata asiakkaan kaikkein 

oleellisimpiin tarpeisiin ja tuottaa tällä tavoin jo ideoinnissa esiin noussut keskeinen asiakashyöty. 

Ydinpalvelu toimii nimensä mukaisesti palvelukonseptin ytimenä, johon palvelutarjooman lisäpal-

velut suunnitellaan liitettäviksi erinäisinä optioina. Tavoitteena on kehittää ydinpalvelusta mahdolli-

simman vakioitu kokonaisuus, ja mahdollinen palvelutuotteen asiakaskohtainen räätälöinti suorite-

taan ydinpalveluun liitettävin lisäpalveluin.  

 

Lisäpalvelujen määrittämisessä selvitetään, voidaanko ydinpalvelun tueksi luoda itsenäisiä lisäpal-

veluja havaittujen erityisvaatimusten täyttämiseksi. Ihanteellisessa tapauksessa lisäpalveluksi kehi-

tetään modulaarisia osakokonaisuuksia, joista palvelu on koostettavissa kulloisenkin asiakkaan tar-
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peiden mukaisesti massaräätälöinnin keinoin. Mikäli palvelutuotteen erilaiset ominaisuudet ovat 

koostettavissa selkeiksi, toisistaan erottuviksi modulaarisiksi osiksi, voidaan palvelutuotteelle muo-

dostaa tuotealusta-arkkitehtuuri (kuva 14), jossa on erotettavissa vakiona pysyvä tuotealustana toi-

miva ydinpalvelu ja asiakaskohtaisesti valikoituvat vaihtoehtoiset lisäpalvelumoduulit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Modulaarinen palvelutuotearkkitehtuuri. 

 

Konseptivaiheessa suunnitellaan palvelun prosessi- ja toimintakuvaukset eli määritetään 

toimintamallit, joiden mukaisesti palvelu tuotetaan asiakkaalle. Lisäksi selvitetään yrityksen ja asi-

akkaan välinen vuorovaikutussuhde palveluprosessissa. Erilaiset toimintamallit ja asiakkaan vuo-

rovaikutus palveluprosessissa tulee suunnitella tarkoin etukäteen, sillä tuotteen toiminnallinen laa-

tu on tärkeä osatekijä asiakkaan määrittäessä tuotteen lopullista kokonaislaatua. Asiakkaalla on 

keskeinen rooli  uuden palvelun kehitys- ja tuotteistusprosessissa, sillä palvelun arvo luodaan yh-

dessä asiakkaan kanssa. Mitä paremmin konseptin suunnittelu ja dokumentointi suoritetaan, sitä 

helpommin palvelu on lanseerattavissa aikanaan markkinoille. Kun erilliset lisäpalvelut sisältöineen 

ja prosesseineen on suunniteltu, määritetään palvelun kaupallisen menestyksen seuraamiseksi mitta-

risto jatkuvan palvelukehityksen tueksi.  
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6.3 Kaupallistaminen 

 

Tuotteistusprosessimallin viimeisessä vaiheessa, kaupallistamisessa, dokumentoitu palvelukonsepti 

implementoidaan eli toteutetaan tehdyt suunnitelmat. Vaiheen keskeisimmät osa-alueet ovat: 1) 

sisäinen markkinointi, 2) ulkoinen markkinointi, 3) palveluprosessi, 4) tulosten mittaaminen sekä 5) 

konseptin edelleen kehittäminen. Konseptivaiheessa määritetyt palveluprosessin resurssit varataan 

tai mahdollisesti hankitaan yrityksen ulkopuolelta. Markkinointiosuus koostuu palvelutuotteen 

konkretisoinnista sekä sisäisestä että ulkoisesta markkinoinnista. Palvelutuote konkretisoidaan esi-

merkiksi kuvaamalla tarjooma konkreettisena palvelupaketilla eli pyritään hahmottamaan palvelu-

tarjooma asiakkaille mahdollisimman havainnollisessa muodossa. Siten asiakas, etenkin asiantunti-

japalvelua hankkiessaan, pystyy hahmottamaan, mitä on ostamassa.  

 

Tuotteistetun palvelun markkinoinnissa sekä yrityksen henkilöstölle että asiakkaille välitetään yh-

denmukainen kuva palvelusta, minkä tarkoituksena on luoda edellytykset laadukkaalle palveluliike-

toiminnalle sekä vahvistaa yrityksen yrityskuvaa innovatiivisena toimijana. Innovatiiviset palvelut 

muuttavat tyypillisesti organisaation toimintatapoja, jolloin henkilöstön koulutus ja ajan tasalla pi-

täminen on erityisen tärkeää. Sisäinen markkinointi eli henkilöstön sitouttaminen palvelutuottee-

seen koulutuksen avulla on siten erityisen tärkeää henkilöstön täyden panoksen ohjaamiseksi palve-

luprosessiin. Palvelun tuottamiseen ja markkinointiin osallistuvan yrityksen henkilöstön tulee si-

säistää palvelu prosessikuvauksineen, jotta epäselvyydet palveluprosessissa voidaan minimoida. 

Samoin ulkoinen markkinointi tulee toteuttaa huolellisesti, jotta asiakkaan odotukset eivät eroa lii-

kaa tarjottavasta palvelusta. Dokumentaatiosta on luotavissa erilaista konkreettista tukimateriaalia 

niin palveluhenkilöstön kuin yrityksen myyjienkin käyttöön. Samaisesta dokumentaatiosta kehite-

tään myös palvelutuotteen ulkoinen markkinointi myyntiesitteineen ja muine menekinedistyskei-

noineen. Tarkoituksena on viestiä asiakkaalle mahdollisimman tarkka kuvaus tälle tuotettavasta 

palvelusta jo mainontavaiheessa. Tällä pyritään tilanteeseen, jossa asiakkaan ensiodotukset ja asiak-

kaan aikanaan palvelusta saama palvelukokemus yhtyvät, mikä on laadukkaan palvelun edellytys. 

 

Itse palveluprosessi toteutetaan jatkuvan parantamisen periaatteella aiemmissa vaiheissa suunnitel-

lun palvelukonseptin mukaisesti huomioiden kuitenkin erilaiset joustot yrityksen henkilöstön ja 

asiakkaan välisissä vuorovaikutustilanteissa. Innovatiivisen palvelun palveluprosessi saattaa olla 

toimintatavoiltaan ja toteutukseltaan uudenlainen, joten prosessia tulee kehittää iteratiivisesti eten-

kin uuden palvelun alkuvaiheessa. Palveluprosessin onnistumista mitataan säännöllisesti ennalta 

asetetuin mittarein toiminnan ja konseptin edelleen kehittämiseksi. Palvelukonseptia tulee kehittää 
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säännöllisesti ja määrätietoisesti havaittujen epäkohtien poistamiseksi palvelurakenteesta ja toimin-

nan tehostamiseksi. Tarvittaessa myös mittaristoihin tulee tehdä muutoksia. Henkilöstön jatkuvaa 

oppimista tulee lisäksi tukea säännöllisten koulutusten muodossa. Myös erilaisia palkitsemiskeinoja 

voidaan kehittää työntekijöiden motivoimiseksi konseptin säännölliseen päivittämiseen. 

 

7 Johtopäätökset 

 

Palveluiden merkityksen voidaan olettaa kasvavan teollisuusyritysten palveluliiketoiminnan yleis-

tyessä. Palvelutuotteen menestykseen vaikuttaa erityisesti asiakkaan kokema hyöty hankkimastaan 

palvelutuotteesta. Laadukkaan palvelun edellytys on, että asiakkaan odotukset tulevat palvelupro-

sessin muodossa lunastetuiksi.  

 

Tuotteistamisella voidaan saavuttaa useita etuja, ja valmistavan teollisuusyrityksen siirtyminen pal-

veluliiketoimintaan selkeästi ennalta määritetyin valmisteita täydentävin palveluin on odotettavaa. 

Tuotteistamiselle ei ole vakioitunut yhtenäistä määritelmää, ja kirjallisuudessa käsitellään tuotteis-

tamista monin eri tavoin. Eri näkökulmista ja koulukunnista riippumatta tuotteistamisen voidaan 

nähdä olevan keino selkeyttää yrityksen palvelutarjoomaa eriasteisin vakiointitoimenpitein. Tuot-

teistuksen lähtökohtana on hyödyntää vakioratkaisuja useissa eri projekteissa, ja yrityksen tuleekin 

pohtia tuotteistuksen kannattavuutta, mikäli tämän asiakaskunta on pieni. Asiantuntijapalveluissa 

voidaan suorittaa vakiointia ja tuotteistamista näiden luonteesta riippuen tuotteistuksen eri tasoilla. 

 

Yrityskulttuuri kokonaisuudessaan vaikuttaa yrityksen kykyyn tuottaa markkinoille kaupallinen 

palveluinnovaatio. Yrityksen on ymmärrettävä innovaatioiden moninaisuus sekä tarve valmistautua 

tekemään muutoksia omissa toimintatavoissaan, jotta ideoista kehittyy todellisia innovaatioita. Ku-

ten innovatiivisten palveluiden tuotteistusprosessimallin esittelyssä kävi ilmi, palvelun innovatiivi-

set piirteet nousevat esiin kaikissa tuotteistusprosessin vaiheissa. Uusien palveluiden rakenteita rik-

kovat ja muutosta aiheuttavat piirteet tulee siis huomioida koko tuotteistusprosessin ajan, ei pelkäs-

tään uuden palvelun ideointivaiheessa. Uusien innovatiivisten palveluiden tuottamisen voidaan siten 

nähdä vaikuttavan yrityksen koko toimintaan ja yrityskulttuuriin. Innovatiivisia ominaisuuksia si-

sältävän uuden palvelun tuotteistusprosessissa oleellista on huomioida palvelun vaatimat muutokset 

niin henkilöstön asenteissa, palveluyrityksen liiketoiminnoissa kuin myös tarvittavien resurssien ja 

prosessien määrittelyssä. 
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8 Yhteenveto 

 
Teollisuusyritysten liiketoiminnan painopiste on siirtynyt valmistustoiminnasta teollisuuspalvelujen 

ja kokonaisvaltaisten ratkaisujen tuottamiseen, mikä on lisännyt yritysten kiinnostusta uusien palve-

luiden kehittämiseen sekä palveluiden hallintaan kehitettyjä menetelmiä kohtaan. Teollisuusyrityk-

sissä on havaittavissa selkeä asennemuutos kohti palveluliiketoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota 

todellisia asiakashyötyjä. Teollisuusyrityksen palveluliiketoiminnan palvelutarjooma koostuu erilai-

sista teollisuuspalveluista, joista erityisesti asiantuntijapalvelut ovat haastavia hallita aineettomuu-

tensa ja ainutlaatuisuutensa vuoksi.  

 
Palveluinnovaatio on kaupallisesti hyödynnetty uusi palvelu, jonka uudistava luonne edellyttää 

usein muutoksia organisaation rakenteissa, prosesseissa ja toimintatavoissa. Palveluinnovaatioita 

syntyy uusien palvelukonseptien kehittämisen myötä yhä enemmän myös teollisuusyritysten palve-

luliiketoiminnassa, joka on siten jatkuvassa muutostilassa. Palveluinnovaatioiden moniulotteisen 

luonteen kuvaamiseksi työssä eritellään niiden keskeisiä erityispiirteitä korostaen osa-alueita, joissa 

piirteet tulevat selkeimmin esille. 

 

Palveluiden tuotteistaminen on menetelmä, jolla pyritään kehittämään palvelusta konkreettinen en-

nalta määriteltävissä oleva palvelukokonaisuus. Tuotteistamisen päämääränä on tuottaa laadukas 

palvelutuote, joka helpottaa vakioitujen ominaisuuksien ja toimintatapojen myötä niin asiakkaan 

kuin palveluntarjoajankin liiketoimintaa. Palvelutuotetta konkretisoidaan palvelupaketin avulla, 

joka koostuu useimmiten ydinpalvelusta ja siihen liitettävistä lisäosista. Palvelupaketin määrittämi-

nen on siten useimmiten osa tuotteistusprosessia, jonka aikana palvelu muunnetaan konkreettiseksi 

palvelutuotteeksi. Työssä vertaillut tuotteistusprosessimallit eroavat toisistaan sekä vaiheiltaan että 

sisällöltään, mutta jokaisen mallin päämääränä voidaan nähdä pyrkimys konkretisoida palvelun 

rakennetta siten, että palveluprosessin hallinta helpottuu. 

 

Työn tuloksena luotiin business-to-business – palveluliiketoiminnan innovatiivisten palveluiden 

tuotteistusprosessimalli, jossa huomioidaan uusien palveluiden innovatiiviset piirteet. Malli on esi-

merkki siitä, kuinka uusien innovatiivisten palveluiden erityispiirteet voidaan huomioida palvelun 

tuotteistusprosessissa. Oleellisinta innovatiivisten palveluiden tuotteistamisessa on huomioida asi-

akkaan tarpeet, asiakkaan ja palveluntarjoajan tiivis vuorovaikutus koko tuotteistusprosessin ajan 

sekä tarve muuttaa prosesseja ja organisaation rakenteita mahdollisen uuden palveluinnovaation 

luomiseksi. 
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Taulukko A. Mallien rakenteelliset piirteet ja yleiset lähtökohdat. 

Kriteeri/Malli Grönroos Sipilä Vaattovaara Torkkeli et al. CSS 

Mallin tarkoitus 

Palvelupaketin määrittämi-
nen tarjooman hallitsemi-
seksi.  

Asiantuntijapalvelujen 
tuotteistaminen. Asiakkai-
den palvelusta saama hyöty 
maksimoidaan samalla 
selventäen yritykseen koh-
distuvat vaatimukset.  

Palvelun laadun ja tehok-
kuuden lisääminen selkeyt-
tämällä palvelutuotteen 
rakennetta tuotteistamalla. 

Asiantuntijapalvelujen 
tuotteistaminen. 

Palvelukeskeinen vaihtoeh-
to standardointiin perustu-
valle tuotteistamiselle. 

Mallin 
lähtökohta 

Palvelutarjooman kehittä-
misen lähtökohtana on 
asiakkaan palvelusta saama 
hyöty. 

Yrityksen 
Liiketoimintastrategia.  

Olemassa oleva liiketoimin-
ta ja tuotteet. Palvelutuot-
teiden rakenne jaetaan pie-
nempiin osiin. 

Asiakashyötyjen, nykyisen 
toiminnan ja tuotestrategian 
määrittäminen. 

Palvelutarjooma kehitetään 
asiakkaan eri prosessien 
keskeytyksettömäksi tueksi, 
joka kestää koko asiakas-
suhteen ajan.  

Mallin kehyksen 
joustavuus 

Joustava. Voidaan käyttää 
moniin erityyppisiin palve-
luihin. 

Vaiheiden ja niiden sisällön 
tarkka määrittäminen vä-
hentää joustavuutta.  

Yksityiskohtainen ja moni-
vaiheinen malli rajoittaa 
mallin soveltamista.  

Joustava kehys. Malli koos-
tuu tuotteistusprosessissa 
huomioitavista seikoista. 

Joustavuus sallitaan ja se on 
suositeltavaa.   

Vaikutukset liiketoimin-
taan ja – toimintoihin 

Ei määritellä selkeästi. Lähtökohtana on liiketoi-
mintastrategian määrittämi-
nen. 

Nykyinen liiketoiminta. Lähtökohtana nykyisen 
liiketoiminnan analysointi. 

Ei määritellä selkeästi. 

Palvelun uutuuden/ 
palveluinnovaatio-

prosessin huomioiminen 

Alustava palvelukonsepti 
ohjaa tuotekehitysprojektin 
tulevaa kulkua. 

Ei määritellä selkeästi. Perustuu nykyisten palve-
luiden kehittämiseen. 

Ei määritellä selkeästi. Ei määritellä selkeästi. 

Palvelun rakenne ja  
konkretisointi 

Palvelun ydin on peruspal-
velupaketti, joka muodos-
tuu ydinpalvelusta, avusta-
vista palveluista ja tukipal-
veluista. Laajennettu palve-
lutarjooma kehitetään 
peruspalvelupaketin tueksi.  

Palvelutuotteen rakenne 
kuvataan tarkasti.  Pyritään 
selkeään tuotekuvaukseen 
määrittämällä vakiona py-
syvä osa sekä räätälöinti-
mahdollisuudet. 

Peruspalvelupaketin laati-
minen. Palvelurakenne 
koostuu erityyppisistä osa-
kokonaisuuksista. 

Palvelupaketin sekä palve-
lun erillisten osien, moduu-
lien, määrittäminen. 

Ei ota kantaa palvelun ra-
kenteeseen. Palveluun kuu-
luvien resurssien ja proses-
sien määrittämistä koroste-
taan. 
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Taulukko B. Tuotteistamisen osa-alueet. 

Osa-alue/Malli Grönroos Sipilä Vaattovaara Torkkeli et al. CSS 

Asiakkaan rooli 

Asiakkaan osallistuminen 
on keskeinen palvelutar-
jooman osatekijä. 

Asiakkaat mukana tuoteke-
hityksessä. Palvelun kehit-
tämisessä huomioidaan 
jatkuvasti asiakkaiden nä-
kemykset. 

Yhteistyötä asiakkaan kans-
sa palvelun täytäntöön-
panoprosessin kehittämis-
vaiheessa. 

Asiakastarpeen huomioimi-
nen koko prosessin ajan.  

Malli on selkeästi asiakas-
keskeinen, mutta ei määrit-
tele asiakkaan osallistumis-
ta prosessiin. 

Vuorovaikutus 

Palveluntuottajan ja asiak-
kaan välinen vuorovaikutus 
suunnitellaan huomioiden 
peruspalvelupaketin sisältö.  

Tiivis vuorovaikutus asiak-
kaan ja palveluntuottajan 
välillä etenkin tuotekehi-
tysvaiheessa. 

Ei määritellä selkeästi. Ei korosteta. Prosessin 
keskivaiheessa palvelutuot-
teen testaaminen asiakkaan 
kanssa mahdollisuuksien 
mukaan.  

Ei määritellä selkeästi. 

Resurssit ja prosessit 

Resurssien määrällinen ja 
laadullinen tarve analysoi-
daan.  

Liiketoimintastrategiaa 
määriteltäessä huomioidaan 
yrityksen toimintatavat. 
Tuotestrategiaa määriteltä-
essä huomioidaan nykyiset 
resurssit.   

Prosessisuunnittelua. Palveluntarjoajan sisäisen 
ympäristön analysointi. 
Oman osaamisen vertailu 
kohderyhmän odotuksiin. 

Resurssien ja prosessien 
määrittelyä korostetaan. 

Sisäinen markkinointi 

Henkilöstö sitoutetaan 
uuteen palvelutarjoomaan 
koulutuksen avulla. 

Tuoterakenne selkeytetään 
henkilöstölle tarkan tuote-
kuvauksen avulla. 

Suunnitellaan palvelun 
täytäntöönpano ja toteutus. 

Tuotantoprosessikuvauksen 
laatiminen.  

Palvelullistamisvaiheessa 
huomioidaan henkilöstön 
koulutus ja sisäinen kulttuu-
ri. 

Ulkoinen markkinointi 
Peruspalvelupaketille suun-
nitellaan markkinointivies-
tintäkeinoja. 

Tarkka tuotekuvaus doku-
mentoidaan ja hyödynne-
tään markkinoinnissa. 

Ei määritellä selkeästi. Markkinoinnin ja hinnoitte-
lun suunnittelu. 

Ei huomioi erikseen palve-
lun imagon kehittämistä. 

Brändi 
Markkinointiviestinnällä 
pyritään kehittämään yri-
tyksen ja palvelun imagoa. 

Ei määritellä selkeästi. Ei määritellä selkeästi. Brändi ja sen vaikutukset 
huomioidaan. 

Ei määritellä selkeästi. 

Dokumentointi Ei määritellä selkeästi. Tarkka dokumentointi. Ei määritellä selkeästi. Vaatimusmäärittely. Ei määritellä selkeästi. 

Laatu 
Asiakkaan kokema laatu 
tärkeä osatekijä. 

Ei määritellä selkeästi. Laatukriteerien ja laatumit-
tarien määrittely. 

Kehitetään mittaristo- ja 
analysointijärjestelmä. 

Laadun huomiointia koros-
tetaan. 

Seuranta ja kehittäminen 

Ei määritellä selkeästi. Jatkuva edelleen kehittämi-
nen asiakkailta saadun 
palautteen ja omien ideoi-
den perusteella. 

Ei määritellä selkeästi. Palvelutuotteen seuranta ja 
jatkuva kehittäminen. 

Mallia voidaan soveltaa 
kaksivaiheisesti palvelua 
edelleen kehittäen. 


