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Palveluiden kehittämista on tutkittu suhteellisen vähän. Ensimmäiset 

palvelukehitysprosessit esitettiin kirjallisuudessa jo 80-luvulla mutta sen jälkeen 

kehitysprosessia ei ole radikaalisti päivitetty. Tämän työn tarkoituksena on koota 

kirjallisuudesta erilaisia lähestymistapoja palveluiden kehittämiseen ja näiden 

tutkimuksien löydöksien pohjalta rakentaa synteesi palveluiden kehittämisen 

prosessista sekä tutkia sen toteutumista IBM:n ja Fazer Amican yhteishankkeena 

toteutetun Tulevaisuuden henkilöstöravintola –projektin tapauksessa.  
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Service development has been studied relatively little. The first service development 
processes were presented in the literature already in the 80s but since then the 
development process has not been radically updated. The purpose of this study is to 
collect different approaches and findings from literature of service development and 
construct a synthesis of service development process as well as comment on its 
implementation in IBMs and Fazer Amica's  case study called Smarter Restaurant - 
project. 
 
Service development process synthesis is  based on the traditional 12-step 
development process presented in literature, which has been used as a base for other 
theories like simultanious steps of development, develpment process of a technology 
enabled service, theory of testing and learning trough interactions. Synthesis 
presented in this work is divided into four main stages, which are ideation, 
simultanious developing and testing the service, productization and launch. 
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1 JOHDANTO 

 

Palveluiden kehittämisen tutkimus on vielä varhaisessa vaiheessa ja 

palveluinnovaatioiden tutkimus on vasta pisteessä, jossa laatuliike oli jo 25 vuotta 

sitten. Paljon asioita tulee muuttumaan seuraavien vuosien aikana ja on selvää, että 

toimintatavat tulevat muuttumaan jatkossakin. Silloin se on vain elinehto yritykselle 

ja monet yritykset miettivätkin millä tavoin heidän tulisi kehittää heidän palveluitaan 

ja millaisilla työkaluilla sekä prosesseilla. Palveluiden kehittämisen ja sen tutkimisen 

tekee haasteelliseksi palveluiden laatu. Jo pelkästään palvelu-käsitteen määrittäminen 

on ollut haasteellista palveluiden aineettomuuden ja kompleksisuuden takia. 

Aineettomuuden lisäksi palvelun asiakasrajapinnassa koetun laadun ja palvelun arvon 

määrittyminen on hyvin subjektiivista. (Ezell, Ogilvie & Rae 2007) 

 

Asiakkaiden tarpeiden lisäksi palveluiden tulee täyttää myös yrityksen ja sen 

sidosryhmien odotukset. Yrityksen tehtävänä on toki suunnitella ja tuottaa palveluita 

asiakaslähtöiseksi mutta tämän lisäksi palveluiden tulee olla myös kannattavia 

yritykselle. Aikaisemmin palvelutoiminta on ollut hyvin henkilöstöriippuvaista 

varsinkin kuluttajapalveluiden puolella mutta nopeasti kehittynyt informaatio- ja 

viestintäteknologia tarjoaa nykyisin paljon erilaisia mahdollisuuksia automatisoida 

myös kuluttajapalveluita. (Brax 2007) 

 

Aikaisemmin teknologian käytön lisääntyessä palveluiden tuottamisessa teknologian 

kasvanut käyttö ei ole tuonut sen kustannuksiin nähden hyötyjä kannattavassa 

suhteessa. Tähän voi olla monia syitä, joista suurimpana nähdään väärien tai liian 

rajallisten mittareiden käyttö, koska teknologian tuomat hyödyt jakaantuvat 

palveluntuotannossa laajalle alueelle. Myös teknologian hintatason laskeminen 

mahdollistaa teknologian paremman hyötysuhteen palveluiden kehittämisessä sekä 

tuottamisessa. (Brax 2007) 
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1.1 Työn taustaa 

 

Fazer Amican henkilöstöravintolapalvelut ovat aina yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 

syntyvät yhteistyössä heidän asiakkaidensa kanssa. Ratkaisun suunnittelussa 

lähtökohtina ovat asiakasyhteisön tarpeet, tavat ja tyylit. Edelläkävijänä Fazer Amica 

halusi tutkia mahdollisuuksiaan kehittää loppukuluttajilleen näkyviä palvelujaan 

informaatio- ja viestintäteknologian avulla.  

 

Fazer Amica päätti ryhtyä kehittämään palveluitaan maailman suurimman ICT 

yrityksen, IBM:n kanssa ja näin syntyi Fazer Amican ja IBM:n yhteishanke 

Älykkäämpi henkilöstöravintola -pilottiprojekti. Projektin tarkoituksena oli yhdistää 

Fazer Amican liiketoimintatuntemus henkilöstöravintolaliiketoiminnasta sekä IBM:n 

pitkä tausta ICT-ratkaisuiden alueelta, jotta osaamisten yhdistyessä voitaisiin kehittää 

olemassa olevien palveluiden tuottavuutta sekä täysin uusia lisäarvopalveluita 

tukemaan Fazer Amican henkilöstöravintolapalveluiden liiketoimintaa. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Tämä tutkimus rajoittuu henkilöstöravintolan palvelujen kehittämiseen ja 

kehitysprosessin eri vaiheiden merkityksen arviointiin. Tutkimus esittelee 

kirjallisuuden pohjalta palvelukehitysprosessin päävaiheet ja niihin liittyvät 

pääaktiviteetit. Lisäksi tutkimuksen teoreettisessa osassa esitellään miten asiakkaan 

kokema laatu vaikuttaa palvelun tuottavuuteen ja millaisena informaatio- ja 

viestintäteknologian suhde palveluihin on koettu.  

 

Päätutkimuskysymyksenä on selvittää miten teoreettisesta kirjallisuudesta löytyvien 

palvelukehitysprosessien pohjalta muodostettu synteesi toteutui Fazer Amican ja 

IBM:n yhteishankkeessa, Älykkäämpi henkilöstöravintola-pilottiprojektissa, jonka 

tarkoituksena oli yritysyhteistyön tuloksena kehittää henkilöstöravintolan palveluita. 
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Päätutkimuskysymyksen lisäksi tutkimus esittelee näkemyksen siitä miten 

informaatio- ja viestintäteknologia voi vaikuttaa palveluiden laatuun ja mikä on 

laadun suhde palvelun tuottavuuteen. 

 

Päätutkimuskysymys: 

 

1. Voidaanko tulevaisuuden henkilöstöravintola –projektin kokemusten 

perusteella validoida  luvun 2. lopussa esitelty kirjallisuuden pohjalta 

kootun palvelukehitysprosessin synteesi 

 

 

Lisätutkimuskysymykset: 

 

1. Miten palveluiden tuottavuuden parantaminen on otettu huomioon 

tulevaisuuden henkilöstöravintola -projektissa? 

2. Mikä on case-projektin havaintojen perusteella teknologian vaikutus ja rooli 

palvelujen laatuun ja tuottavuuteen? 

 

Tutkimusmenetelmänä on muodostaa teoreettisen kirjallisuuden pohjalta synteesi 

palvelujen kehitysprosessista ja tutkia sitä kvantitatiivisesti. Teorian tukena käytetään 

case-esimerkkinä Fazer Amican ja IBM:n yhteishanketta Älykkäämpi 

henkilöstöravintola, jonka ensimmäisen projektin aikana suunniteltiin ja toteutettiin 

menekin ennustamisen ratkaisu ja sähköinen palautejärjestelmä Fazer Amican 

ylläpitämässä henkilöstöravintolassa IBM:n toimitiloissa. 

   

1.3 Työn rakenne 

 

Myös B-2-B yritysten on kasvavassa määrin ymmärrettävä palvelun loppukäyttäjää, 

kuluttajaa, jotta palveluntarjoajalla on mahdollisuuksia vastata asiakkaan ja heidän 
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asiakkaidensa tarpeisiin halutulla tavalla sekä kannattavasti. Yritysten olisikin 

miellettävä uudeksi toimintamallikseen B-2-B-2-C malli, jossa palvelun tuottamisen 

lähtökohtana ajatellaan enemmänkin koko jalostusketjun ymmärtämistä ja 

hallitsemista. Palvelukehitysprosessin ensimmäisiä malleja oli Bowersin ja 

Scheuingin ja Johnsonin vuonna 1989 julkaisemat prosessimallit, jotka olivat hyvin 

suoraviivaisia. Tämän jälkeen Prosessia on kehitetty erilaisten näkökulmien kautta eri 

toimialoilla. Tutkimuksen teoreettisessa osassa esitellään palvelujen kehittämisen 

prosessi, jonka jälkeen esitetään prosesseja, jotka on luotu erilaisien 

palvelukehityksen näkökulmien pohjalta. Nämä eri lähtökohdista ja eri toimialoille 

kehitetyt prosessit painottavat prosessin eri vaiheita ja ominaispiirteitä alkuperäiseen 

prosessiin sekä toisiinsa nähden.  

 

Työn rakenne koostuu teoriaosuudesta, jossa esitetään teoreettisen kirjallisuuden 

pohjalta palvelun määritelmä ja palveluiden erityispiirteitä sekä 

palvelukehitysprosessin vaiheet ja niiden aktiviteetit, jonka jälkeen on esitetty myös 

muita kirjallisuudesta löytyviä kehitysprosessin malleja, jotka on rakennettu erilaisten 

näkökulmien pohjalta. Jotta palvelukehitysprosessia voidaan verrata työn empiria 

osuudessa esitettävään case-esimerkkiin, teoriaosuus määrittelee myös mikä palvelu 

on ja mistä pääelementeistä se koostuu.  

 

Palveluiden kehittämiseen kuuluu olennaisena osana palveluiden tuottavuus. 

Palveluiden tuottavuus ja siihen vaikuttavat tekijät ovat määritetty lyhyesti, jotta 

tuottavuuden ja teknologian välistä suhdetta voidaan tarkastella case-esimerkin 

yhteydessä. 

 

Luku 2. alkaa palvelun ja palveluinnovaation määrittelyllä, jotta palveluiden 

ominaispiirteet voidaan ymmärtää ja ottaa huomioon prosessin eri vaiheissa. Tämän 

jälkeen on esitetty palvelujen kehittämisen prosessi vuodelta 1989 ja tätä näkemystä 

täydennetään myöhemmin julkaistuilla prosessimalleilla, joiden pohjalta muodostettu 

synteesi esitetään kappaleen lopussa. Koska työn lisätutkimuskysymykset koskevat 



5	  

informaatio- ja viestintäteknologian suhdetta palvelun tuottavuuteen, tuottavuuden 

käsite on määritelty lyhyesti tässä kappaleessa. 

 

Luku 3. sisältää kuvailun Fazer Amican ja IBM:n yhteishankeesta Älykkäämpi 

henkilöstöravintola -projekti. Kappaleessa on kuvailtu projektiin kuuluneet menekin 

ennustamisen pilotti sekä sähköisen palautejärjestelmän pilotti. Kappaleessa 

kuvaillaan myös vaiheita ja aktiviteetteja, joiden tuloksena kyseiset palvelut 

syntyivät. 

 

Johtopäätöksissä projektin vaiheita verrataan teoriaosuudessa esitettyjen 

prosessimallien pohjalta kehitettyyn synteesiin ja kerrotaan miten projektin toteutus 

vastasi palveluiden kehittämisen prosessin synteesiä ja voidaanko näitä vertailemalla 

tehdä havaintoja, jotka osoittavat kappaleessa 2. esitetyn synteesin vastaavuutta 

toteutettuun projektiin ja sen tärkeimpien osien painotusten suhteisiin. 
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2 PALVELULUIDEN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEN TEORIA 

 

Tietoverkot ovat luoneet helpon markkinapaikan ja jakelukanavan, jonka seurauksena 

ostopäätöksen valta on siirtynyt kasvavissa määrin yrityksiltä asiakkaille. Yritysten 

saavutettavuus ja tuotteiden sekä palveluiden  globaali saatavuus internetin kautta on 

tiukentanut yritysten välistä kilpailua, jolloin yritysten on löydettävä uusia tapoja 

saada uusia asiakkaita ja säilyttää olemassa olevat asiakkaansa. Koska yritysten 

vertaileminen on helppoa ja nopeaa, ja asiakkaiden on yhä helpompaa vaihtaa 

kauppapaikkaansa, yritysten tulisi yhä enemmän kiinnittää huomiota palveluidensa 

sekä tuotteidensa laatuun ja olla aidosti asiakaslähtöisiä perustaen kaiken toimintansa 

asiakkaiden olemassa olevien ja piilevien tarpeiden selvittämiseen ja niiden 

täyttämiseen, koska onnistunut palvelukokemus parantaa mahdollisuuksia 

asiakasmäärien laskun vähentämiseen. (Brax 2007) 

 

Grönroosin (2007) mukaan palvelu on prosessi, joka koostuu enemmän tai 

vähemmän immateriaalisista aktiviteettien sarjoista, jotka normaalisti mutta ei 

välttämättä aina, tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaan ja palveluhenkilön ja/tai 

minkä tahansa fyysisen resurssin kesken tai palveluntarjoajan tuotteista ja/tai 

palvelusysteemistä, joita tarjotaan ratkaisuksi asiakkaan ongelmaan.  Vuorovaikutus 

on selkeä osa palvelua, jolla saattaa olla erittäin kriittinen rooli asiakkaan 

arvonluontiprosessiin, koska asiakas ei havaitse palvelun tuottamiseen vaadittavia 

prosesseja, jotka eivät tapahdu asiakasrajapinnassa ja näin asiakas saattaa havaita 

palvelusta vain sen lopputuloksen ja asioinnin palveluntarjoajan henkilökunnan tai 

palvelusysteemin muiden osien kanssa. Tämä on riippuvainen asiakkaan motiivista 

hankkia palvelu. Braxin (2007) mukaan asiakas voi haluta palvelun 

palvelusuorituksen kokemisen tai palvelusta seuraavan lopputuloksen ja siitä 

seuraavan hyödyn saavuttamisen tai jonkin näiden yhdistelmistä. (Grönroos 2007.) 

 

1990 jälkeen varsinkin pohjoismainen koulukunta on painottanut markkinoinnin 

teorian keskeisimmän ilmiön olevan vaihdannan sijasta vuorovaikutuksen. Ilman 
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palveluntarjoajan ja asiakkaan kohtaamisten liittämistä osaksi markkinointia, 

onnistunutta markkinointisuunnitelmaa ei voida implementoida ja realistista 

markkinointimallia ei voida kehittää. Vaikka vaihdantaa tapahtuisikin, onnistunut 

kohtaamisten johtaminen on sellainen, joka mahdollistaa vaihdannan jatkumisen 

myös myöhemmin. Grothin (1995) mukaan palvelun luoma arvo muodostuu 

asiakkaan aineellisella ja psyykkisellä tasolla kokemien ja havaitsemien hyötyjen 

funktiona  (Grönroos 2007.) 

 

Toivosen ja Tuomisen (2007) kuvan 1 palvelunmallin mukaan palvelun arvo 

realisoituu vasta asiakkaalla hänen kokiessaan tai havaitessaan palvelun tai sen 

lopputuloksen. Näin ollen voidaan ajatella, että se mitä asiakas ei koe, sitä ei ole 

olemassa. Jokainen uniikki palvelukokemus koostuu asiakkaan havaitsemasta 

lopputuloksesta ja uniikista asiakaskohtaisesta palveluprosessista. Onnistunut 

palvelukokemus ei jää kuitenkaan pelkästään asiakkaan ja palveluprosessin harteille. 

(Toivonen, Tuominen & Brax 2007) 
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Kuva 1. Palvelun malli. (Toivonen, Tuominen & Brax 2007)  

 

Palveluntarjoajan näkökulmasta tarkasteltuna palvelun tuottajan on luotava 

edellytykset palveluprosessin onnistumiseen ja palvelusta syntyvän toivotun 

lopputuloksen saamiseksi. Hyvän palvelun kolme perusedellytystä ovat 

palvelukonsepti, palveluprosessi ja palvelusysteemi. Palvelukonsepti pitää sisällään 

luonnehdinnan mihin asiakastarpeeseen palvelu on kehitetty ja miten se täyttää 

kyseisen tarpeen. Palvelukonsepti on luonnehdinta palvelun luonteesta, sisällöstä ja 

rakenteesta sekä täsmennyksen palvelun tuottamiseen tarvittavista ydin- ja 

tukipalveluista. Palveluprosessi on jokaisen asiakasprosessin prototyyppi, jossa on 

listattu palvelun haluttuun lopputulokseen tarvittavat aktiviteetit. Palvelusysteemi 

muodostaa ne resurssit, jotka tarvitaan tai annetaan käytettäväksi palvelukonseptin 

Palvelusysteemi: 

Resurssit: 

työntekijät, 

fyysiset/tekniset 

ympäristöt, 

organisaatiorakenne

; asiakas resurssina 

 

Palveluntarjoajan näkökulma 

and service development 

Palvelukonsepti: 

Asiakastarpeet ja 

miten ne 

tyydytetään: 

palvelun sisältö ja 

rakenne 

 

Asiakkaan kokema uniikki 

lopputulos 

Uniikki palveluprosessi, 

johon asiakas osallistuu 

EDELLYTYKSET 
Palveluprosessi: 

prototyyppi 

asiakasprosessista 

(=asiakaskokemus, 

palvelukokemus), 

aktiviteettien 

vuokaavio 

 

Asiakkaan näkökulma palveluun ja palveluntarjoajaan 

and actual service provision 
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toteuttamisessa. Palvelusysteemi sisältää komponentteja kuten palveluntarjoajan 

henkilöstö, fyysiset ja tekniset ympäristöt, organisaatiorakenne ja asiakas itse, jota 

voidaan useasti pitää resurssina, joka voi osallistua palveluprosessiin erikokoisin 

panoksin. (Toivonen, Tuominen & Brax 2007) 

2.1 Palveluinnovaatio 

 

Toivosen ja Tuomisen (2007) kuvaavat palveluinnovaatiota seuraavasti: 

Palveluinnovaatio on palvelu tai sellainen muutos olemassa olevaan palveluun, joka 

on otettu käyttöön ja joka tuottaa hyötyä sen kehittäjälle. Tämä hyöty syntyy 

useimmiten palvelun synnyttämästä lisäarvosta asiakkaalle. Lisäksi palvelun 

uudistuksen tulee olla kehittäjän ympäristön lisäksi uusi myös laajemmassa 

kontekstissa ja sen tulee sisältää elementtejä, jotka ovat monistettavissa eli 

toistettavissa uusissa olosuhteissa, jotta uudistusta voitaisiin aidosti pitää 

palveluinnovaationa. (Toivonen, Tuominen & Brax 2007) 

 

Palveluinnovaatiolla on monta ulottuvuutta. Palveluinnovaatio on uudistus, joka voi 

kohdentua esimerkiksi palveluprosessiin, palveluprosessin lopputulokseen eli 

palvelutuotteeseen, palvelujen arvoketjuihin, palveluverkostoihin, organisatorisiin 

ratkaisuihin tai liiketoimintamalleihin. (Tekes 28.3.2010) 

 

Palveluinnovaatiot voivat liittyä yrityksen toiminnan eri tasoihin (Tekes 28.3.2010): 

• yksittäiseen palveluun 

• useita elementtejä uudella tavalla yhdisteleviin kokonaisratkaisuihin 

• koko yrityksen liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen 

Innovatiivinen palvelukonsepti perustuu teknologian tai systemaattisten menetelmien 

hyödyntämiseen. Teknisen ymmärryksen lisäksi palveluinnovaation syntyminen 

edellyttää ihmisten toiveiden, halujen ja tarpeiden ymmärtämistä sekä prosessien, 

toimintatapojen ja käyttäytymisen analysointia. Kyse on uudenlaisesta osaamisesta, 
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jossa innovaation eri ulottuvuudet yhdistyvät toisiaan tukien. Palveluinnovaatioita 

voidaan jaotella taulukon 1 mukaisesti  

 

Taulukko 1. Palveluinnovaatioiden jaottelu. (Tekes 28.3.2010) 

Teknologia- ja tuoteinnovaatiot 

• Uudet palvelutuotteet ja 

palvelumallit 

• Uudet palveluprosessit 

• ICT:n soveltaminen 

palvelutuotteissa 

• Digitaaliset palvelukonseptit 

Asiakasrajapinta- ja jakeluinnovaatiot 

• Logistiset ratkaisut 

• Vuorovaikutusmallit 

• Etäpalveluratkaisut 

• Itsepalveluratkaisut 

• Ansaintamallit 

Organisatoriset innovaatiot 

• Rakenne-, ohjaus- ja 

johtamisjärjestelmät 

• Rahoitusratkaisut 

• Kannuste- ja oppimisjärjestelmät 

Uuden tyyppiset verkostot ja arvoketjut 

• Yhteistyömallit ja -sopimukset 

• Kumppanuus- ja verkostomallit 

• Ratkaisut arvoketjujen hallintaan 

• Ratkaisut palvelukokonaisuuksien 

hallintaan 

 

Palveluinnovaation menestyminen riippuu suurelta osin kykyyn ymmärtää 

asiakastarpeita. Yritykset jotka pystyvät identifioimaan asiakkaidensa tarpeet ja 

ohjaamaan ydinosaamistaan vastaamaan näitä asiakastarpeita ovat tuottavuudeltaan 

erinomaisella tasolla. Onnistunut palveluinnovaatio vaatii siis kykyä havaita 

asiakkaiden jatkuvasti muuttuvia asiakastarpeita ja niiden prioriteettejä, suunnitella 

uusia palveluita sekä sisällyttää niihin uusia teknologioita ja luoda uusia 

liiketoimintamalleja, jotka luovat asiakkaille ja loppukäyttäjilleen lisäarvoa. (Heng-

Li, Shu-Ling 2009) 

 

Palveluinnovaation kehittäminen vaatii erialaisten asiantuntijoiden yhteistyötä. 

Kehitysprosessin aikana voidaan käyttää muun muassa interaktiivisuuden, tietyn 
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toimialan ja ympäristösuunnittelun asiantuntijoita. Hyödyllinen lähestymistapa 

palveluinnovaatioihin on ”kokemusprototyypin” suunnittelu. Tässä lähestymistavassa 

uuden palvelun suunnittelun alkuvaiheessa etsitään palvelun aiottuja pääkäyttäjiä, 

joille rakennetaan palvelukokemuksen prototyyppi, jonka avulla voidaan havaita 

aiottujen asiakkaiden tuntemuksia kehitettävää palvelua kohtaan. Näin voidaan 

parantaa palvelukehitysprosessin onnistumista ja palveluinnovaation syntymistä. 

(Heng-Li, Shu-Ling 2009)  

 

2.2 Palvelujen kehittämisen prosessi 

 

Seuraavissa kappaleissa esitetään kirjallisuudesta löytyviä palveluiden kehittämisen 

prosessimalleja. Mallien pohjana toimii perinteinen palvelukehitysprosessin malli, 

johon lisätään myöhemmin kehitettyjä palvelukehitysprosessien malleja, jotka ovat 

kehitetty erilaisista näkökulmista tai erikoispiirteitä sisältävien palveluiden 

kehittämiseksi eri toimialoille. 

 

2.2.1 Perinteinen palvelukehitysprosessin malli 

 

Scheuing ja Johnson (1989) painottivat palvelukehitysprosessin iteratiivista luonnetta 

ja jo palvelukehityksen tutkimisen varhaisessa vaiheessa tunnistivat suunnittelun ja 

testauksen monimutkaisen vuorovaikutussuhteen tärkeän merkityksen prosessin 

erityispiirteenä.  He kuvaavat taulukon 2 mukaisessa mallissaan myös yrityksen 

sisäiset ja ulkoiset tekijät ja niiden  vaikutussuhteet palvelun kehitysprosessin eri 

vaiheissa. (Eberhard 1989) 
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Taulukko 2. Normatiivinen malli palvelujen kehittämisen prosessista. (Scheuing, 

Johnson 1989) 

Vaiheet Sisäiset 

vaikuttajat 

Prosessin vaihe Ulkoiset 

vaikuttajat 

Päämäärä Markkinointi-

tavoitteet 

Uuden palvelun tavoitteiden ja 

strategian suunnittelu 

Ympäristö-

analyysit 

 Sisäiset lähteet Ideointi Ulkoiset lähteet 

  Ideoiden seulonta  

Suunnit-

telu 

Asiakaskontakti

henkilöt 

Konseptin kehittäminen Tulevaisuuden-

näkymät 

  Konseptin testaus  

 Budjetti-

suunnitelma 

Liiketoiminta-analyysit Markkina-arviot 

  Projektin käynnistämispäätös  

 Operaatio-

henkilöstö 

Palvelumuotoilu ja -testaus Käyttäjät 

 Operaatio-

henkilöstö 

Prosessien ja järjestelmien 

suunnittelu ja testaus 

 

  Markkinointisuunnitelman 

suunnittelu ja testaus 

Käyttäjät 

 Koko henkilöstö Henkilöstön kouluttaminen  

Testaus  Palvelun testaus ja pilototointi Käyttäjät 

  Testimarkkinointi Käyttäjät 

Lansee-

raus 

 Täysmittainen lanseeraus  

  Lanseerauksen jälkeinen arviointi  
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2.2.2 Päällekäin suoritettujen vaiheiden kehitysprosessin malli 

 

Alam ja Perry (2002) identifioivat finanssialan palvelukehitystutkimuksessaan 

kahdenlaista palvelukehitysprosessia, joiden vaiheet ovat mainittu aiemmin samassa 

tai muussa muodossa mutta joiden sisältö on kuitenkin enemmän tai vähemmän sama. 

Toinen malli pohjautui hyvin vahvasti perinteiseen vaihe- tai porttimalliin, jota 

Scheuingin ja Johnsoninkin malli edustaa ja toisessa havaitussa prosessimallissa 

perinteisessä mallissa olevia vaiheita yhdistettiin ja suoritettiin päällekäin kuvan 2 

mukaisesti. Vaiheiden suorittamista soveltuvin osin päällekäisesti vaikutti 

kehitysprosessin läpimenoaikaan nopeuttamalla sitä. Tutkimukseen osallistuneiden 

yritysten mukaan nopeutunut uusien palvelujen kehittämisprosessi nähtiin tärkeänä, 

jotta kilpailijat eivät pääsisi kopioimaan kehitettyjä palveluinnovaatioita. 

Tutkimustuloksessa mainittiin yhtenä tärkeimpänä löydöksenä monialaisen 

kehitykseen osallistuvan joukon muodostamisen tärkeys uuden palvelun kehittämisen 

onnistumiselle. 
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Kuva 2: Kehitysprosessin päällekkäinen malli (Alam, Perry 2002) 

 

Koska palvelut ovat aineettomuutensa takia hyvin usein pääsääntöisesti ideoita tai 

konsepteja, Alamin ja Perryn (2002) tutkimukseen osallistuneet yritykset kokivat 

ideoinnin ja ideoiden seulonnan erittäin tärkeäksi vaiheeksi 

palvelukehitysprosessissa. Tämän takia ideointia haluttiin tuoda lähemmäs strategista 

ajattelua ja ideoiden seulontaa lähemmäs liiketoiminta-analyyseja, jotta ideoita ei 

hylättäisi ilman perusteellisempaa mietintää ja tutkintaa. Näin toivottiin enemmän 

strategiaan perustuvia ideoita ja minimoimaan potentiaalisten ideoiden jäämistä vain 

ideoinnin seulontavaiheeseen. Henkilöstön koulutuksen, testauksen ja pilotoinnin 

Strategine
n 
suunnittel
u 

Ideointi 

Ideoiden 
seulonta 

Jatko / lopetus 

Henkilöstö
n koulutus Testaus ja 

pilotointi 

Jatko / lopetus 

Jatko / lopetus 

Monialaisen tiimin perustaminen 

Jatko / lopetus 

Palvelun, prosessien ja systeemin 
suunnittelu 

Täysmittainen lanseeraus 

Jatko / lopetus 

Jatko / lopetus 

Testimarkkinointi 

Liiketoimint
a-analyysit 
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koettiin nopeuttavan prosessia mutta sillä ei koettu olevan suoranaista tehostavaa 

vaikutusta prosessiin. (Alam, Perry 2002) 

 

2.2.3 Teknologian mahdollistamien  palveluiden kehitysprosessin malli 

 

Palveluinnovaation onnistuminen riippuu selkeästi kuluttajien tarpeiden 

ymmärtämisestä. Yritykset jotka kykenevät identifioimaan kuluttajien ja muiden 

sidosryhmien nykyiset ja tulevat tarpeet ja asettamaan ydinosaamisensa vastaamaan 

näihin tarpeisiin, ovat tuottavuudeltaan kilpailijoitaan parempia. Haasteena 

kuluttajien tarpeiden määrittämisessä on tarpeiden ja niiden priorisoinnin jatkuva 

muuttuminen sekä uutta teknologiaa hyödyntävän uuden palvelun ja uutta lisäarvoa 

tuottavien uusien liiketoimintamallien suunnitteleminen. (Heng-Li, Shu-Ling 2009) 

 

Palveluinnovaatio vaatii yhteistyötä eri alueiden asiantuntijoilta, kuten 

interaktiivisen-, teollisen- ja ympäristösuunnittelun erikoisosaajilta. Yksi 

käytännöllinen tapa suunnitella uutta palvelua on käyttää 

palvelukokemusprototyyppiä, jonka tarkoituksena on löytää tyypillinen palvelun 

kuluttaja ja testata palvelun prototyyppiä, jotta voidaan määritellä tyypillisen 

asiakkaan tunteet uutta palvelua kohtaan. Monimutkaisten palveluiden kehittämisessä 

erilaisten analyysien merkittävyys ja keskinäiset suhteet tulisi identifioida niiden 

arvioinnissa (Ann, Moira & Francis 2007). Yangin ja Hsiaon (2009) rakentama 

kuvassa 3 esitetty mekanismi sisältää tarvittavan menettelytavan eri alueiden 

asiantuntijoiden validointiin, käyttäjävaatimusten identifioimiseen ja palveluiden 

koekäyttöön. Eri alueiden asiantuntijoiden osallistuminen uuden palvelun 

kehittämiseen on välttämätöntä teknologiapohjaisen ratkaisun kehittämiseen ja 

onnistuneeseen toteutukseen. (Heng-Li, Shu-Ling 2009) 
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Kuva 3. Teknologisiin ratkaisuihin perustuvien palveluiden kehitysprosessin malli. 

(Heng-Li, Shu-Ling 2009) 

 

Kuvan 3 malli perustuu asiakastarpeiden perinpohjaiseen tutkimiseen, sidosryhmien 

vaatimusten määrittämiseen, palvelun kehittämiseen määritysten pohjalta eri osa-

alueiden asiantuntijoiden kesken ja palvelun koekäyttöön. Malli korostaa eri 

vaiheiden iteratiivisuutta. Palvelu kehitetään vaatimusanalyysien pohjalta mutta 

palvelua kehitettäessä vaatimukset saattavat muuttua, jolloin myös palvelun 

kehittämisen lähtökohdat muuttuvat. Samoin palvelun kehittämisen jälkeen 

suoritettava palvelun koekäyttö voi tuloksillaan vaikuttaa palvelun kehittämiseen, 

sekä mahdollisesti myös palvelun vaatimuksiin, jolloin koekäytössä olevaa palvelua 

tai sen osia voidaan kehittää koekäytön aikana ennen palvelun ottamista laaja-

alaisempaan tuotantoon. (Heng-Li, Shu-Ling 2009) 

 

 

Ideoiden 
hallinta 

Palvelun 
kehittämi
nen 

Vaatimus- 
analyysit 

Palvelun 
koekäyttö 

Kehitykse
n 
käynnisty
s 

Sektorien 
asiantuntij
at  

Ideoiden 
keräämine
n 
Ideoiden 
arviointi 

Kuluttajie
n 
vaatimuks
et Yrityksen 
vaatimuks
et 
Sääntöjen 
vaatimuks
et 
Osakkaide
n 
vaatimuks
et Teknologi
set 
vaatimuks
et 

Palvelun 
täsmennys 

Palvelun 
jakelumall
i 
Resurssim
alli 

Markkina-
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Yritysten 
yhteistyö 

Pilotti-
ympäristö 

Palveluke
hi-tys 
ympäristö 
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2.2.4 Kehitysprosessi interaktioiden näkökulmasta 

 

Stevens ja Dimitriadis (2005) keskittyivät palvelukehityksen vaiheiden sijaan 

tutkimaan palvelukehitystä jatkuvana prosessina, joka yhdistää erilaisia ja vaihtuvia 

toimijoita prosessin eri vaiheissa. He tutkivat myös eri vaiheiden välillä tapahtuvaa 

iteratiiviseen kehittämiseen liittyvää kommunikaatiota,  käyttäytymistä ja 

päätöksentekoa. Tutkimuksen mukaan uudet palvelut syntyvät ennemmin 

onnistuneen yhteistyön tuloksena kuin kehitystä eteenpäin vievän kokeneen yksilön 

lahjakkuuden tuloksena. Innovaatioiden syntymiseen on identifioitu määrääviksi 

tekijöiksi mm. funktionaalinen erilaistaminen, keskittäminen, työnjohdon asenne 

muutosta kohtaan, teknisen tietämyksen resurssit, hallinnollinen intensiteetti ja 

sisäinen kommunikointi. Tällaisen näkökulman mukaan palvelujen kehittämisessä 

tulisi keskittyä kehittämistä tukevan organisaation rakentamiseen kehitysprosessin 

vaiheiden virallistamisen sijaan. (Eric, Sergios 2005) 

 

Tutkimuksen tuloksena syntyi erilainen, laveampi malli uuden palvelun kehittämisen 

prosessista, jonka dynamiikka koostuu eri toimijoiden vuorovaikutus-suhteista. 

päätöksentekoprosessi kehittyy kun  organisaation oppimisprosessin aikana 

yksilöiden intuitiot ja kognitiiviset konfliktit muuttuvat organisaation rutiineiksi 

onnistuneen vuorovaikutuksen tuloksena. Tämä muutosprosessi jatkuu uusien 

proseduurien implementointiin saakka. Erilaiset vuorovaikuttajat ja oppimisprosessi 

on esitetty kuvassa 4.  
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Kuva 4. Systeeminen oppimismalli uuden palvelun kehittämisen prosessiin. (Eric, 

Sergios 2005) 

 

Systeeminen oppimismalli perustuu organisationaalisen oppimisen syntymiseen 

erilaisista vuorovaikutteista prosessiin osallistuvien henkilöiden kesken. 

Vuorovaikuttajina voidaan pitää yksilöitä tai ryhmiä. Vaikuttajat voivat olla myös 

organisaation ulkopuolelta, kuten esimerkiksi konsultteja, asiakkaita tai kumppaneita. 

Hiljaisen tiedon siirtämiseen eri osapuolten välillä oppimisympäristössä vaatii 

sosiaalisesti rikkaampaa vuorovaikutussuhdetta ja kommunikaation prosesseja kuin 

asiakkaiden osallistamisen ja informaation prosessoinnin malleissa on aiemmin 

esitetty (Anders, Lundkvist 2004).  Organisaation ulkopuolisilla vaikuttajilla saattaa 

olla hyvinkin merkittävä rooli organisaation oppimisprosessissa. Ulkopuolisten 

vaikuttajien aiemmin hankkimien tietojen tai taitojen integroiminen organisaation 



19	  

sisäiseen oppimisprosessiin saattaa tuoda organisaatiolle sellaisia tietoja ja taitoja, 

jotka ovat hyvin tärkeitä kehittämisprosessille. (Eric, Sergios 2005) 

 

Markkinoinnin ja asiakaskumppanien välinen vuorovaikutteisuus voi parantaa 

yrityksen innovatiivisuutta uusien tuotteiden ja palveluiden kehityksessä. Tuotannon 

osaamisen yhdistäminen toimittajakumppaneiden kanssa synnyttää 

todennäköisimmin prosessi-innovaatioita. Strateginen yhteistyö tarjoaa alustan 

organisaation oppimiselle jakamalla eri organisaatioiden tietämystä keskenään. 

Yhteisen päätöksentekoprosessin, yhteistyössä toteutettavien tehtävien ja ongelman 

ratkomisen avulla yritykset voivat oppia yhdessä ja toisiltaan. (Yu-Shan,Su 2009) 

 

Henkilöiden lisäksi vaikuttaja voi olla myös teknologinen ratkaisu tai menetelmä. 

Vaikka aiemmin teknologiaa on pidetty vain passiivisena osallistujana prosessiin, 

organisaation sisäiset ja ulkoiset toimijat voivat käyttää sitä aktiivisesti hyödyksi 

tietämyksen hankkimisessa, jakamisessa ja siirtämisessä. Stevensin ja Dimitriadisin 

(2005) tekemän tutkimuksen mukaan Teknologialla on merkittävä rooli uuden 

tarjoaman suunnittelussa. (Eric, Sergios 2005) 

 

Kognitiivisia konflikteja, jotka käynnistävät keskustelun ja oppimisprosessin 

vuorovaikutteisuuden kautta, voi syntyä sisäisesti. On kuitenkin todennäköistä, että 

ulkoiset tekijät ovat useimmiten lähteinä radikaaleille innovaatioille. Ulkoisten 

tekijöiden tärkeä merkitys uuden palvelun kehittämisen prosessille paljastaa kuinka 

herkkä prosessi on ulkoisten tekijöiden tulkinnalle. Näin ollen ulkoisen ympäristön 

sijaan tärkeimmäksi tekijäksi prosessin onnistumisen kannalta muodostuu yksilöiden 

tapa tulkita ja analysoida organisaation ulkopuolista dataa. (Eric, Sergios 2005) 

 

Palvelun kehittämisen kannalta merkittävää on projektijohtajan kyky kerätä, yhdistää 

ja integroida useita kompetensseja sekä taitoja. Hänen tulee varmistaa, että jokainen 

osallistuja oppii sekä asiakkaiden odotuksista että organisaation sisäisistä 
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vuorovaikutteista. Jokainen osallistuja tulee myös sitouttaa vahvasti kehitysprojektiin. 

(Eric, Sergios 2005) 

 

Organisaation näkökulmasta testikäyttö ja palvelutarjoaman muodostaminen on 

riippuvainen organisaation rutiineiden, prosessien ja sääntöjen muuttamisesta. 

Organisaation oppimat ja käyttämät tavat, kuten rutiinit, prosessit ja säännöt ovat 

suunniteltu estämään tai vähentämään  poikkeavien tulkintojen ja toimintojen syntyä 

ja näin ne estävät samalla myös innovatiivista käyttäytymistä. Erilaisten tulkitsemisen 

mekanismien käyttäminen tukee palvelukehitysprosessia. (Eric, Sergios 2005) 

 

Organisaation ympäristön jatkuva havainnointi ja havaintojen jakaminen useille 

kehittämisprosessin vuorovaikutukseen osallistuville herättää keskustelua, synnyttää 

uusia olemassa olevista rutiineista, prosesseista ja säänöistä poikkeavia näkökulmia ja 

ideoita, joita keskustelun avulla voidaan levittää organisaatiossa kehittämisen 

kiihdyttämiseksi, sekä osaamisen ja ympäristön ymmärryksen lisäämiseksi. (Eric, 

Sergios 2005) 

 

2.3 Palvelujen kehittämisen prosessin päävaiheet 

 

Tässä kappaleessa esitetään tarkemmin perinteisen palvelukehitysprosessin malli 

nimeämien kehitysprosessin päävaiheiden mukaan nimettyjen prosessin vaiheiden 

aktiviteetteja, tavoitteita ja erikoispiirteitä. Vaiheiden kuvauksiin on lisätty 

näkökulmia ja huomioita myös muista kuin aikaisemmissa kappaleissa esitetyistä 

kehitysprosessien malleista. 
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2.3.1 Päämäärä 

 

Palvelukehitysprosessin tulisi aina alkaa perusteellisesta palvelustrategian 

suunnittelusta, joka toimii suunnittelutyön punaisena lankana läpi koko prosessin 

määrittäen missä liiketoiminnassa yritys on tai mihin liiketoimintaan sen tulisi 

jatkossa pyrkiä. Ilman yksiselitteistä palvelustrategiaa yrityksen palvelukehitys voi 

rönsyillä ja näin palveluista, sekä niiden kehittämisestä voi tulla epäonnistuneita ja 

tätä kautta koko yrityksen toiminnan tehokkuus kärsii. (Scheuing, Johnson 1989) 

 

Kuvassa 5 on kuvattu miten strategisen tason päätökset tulisi ottaa huomioon 

taktisella tasolla tehtäviin päätöksiin suunniteltaessa uusia palveluita. Kasvumalli on 

hyvin asiakaslähtöinen ja alkaa halutun asiakas-segmentin tai segmenttien valinnasta 

ja asiakaskunnan perinpohjaisesta tuntemuksesta. Brändin antama lupaus luo puitteet 

ja vaatimukset asiakaskokemuksen suunnitteluun. Uusi liiketoimintamalli vaikuttaa 

hyvin paljon palvelusysteemin muodostumiseen arvonmuodostusketjun 

uudelleenmuodostumisen kautta. Uusi kasvumalli tähtää keskittymään 

palvelukehityksessä uusiin tapoihin toimia, jolloin voitaisiin saavuttaa systemaattinen 

kyvykkyys lanseerata palvelumarkkinoille jatkuvasti aidosti asiakaslähtöisiä ja 

tuottavasti skaalautuvia palveluinnovaatioita. Kun taktisen tason vaiheet yrittävät 

vastata kysymykseen: ”Miten voimme tehdä tämän projektin onnistuneesti?”, 

Strategisen tason vaiheet etsivät oikeita vastauksia ylemmän tason kysymyksiin, 

kuten: ”Mitkä palveluinnovaatioprojektit meidän tulisi toteuttaa?”, ”Mille 

asiakasryhmille haluamme osoittaa palvelumme?” ja ”Miten voimme toteuttaa kaikki 

projektimme paremmin?”. (Tekes white space, 2007) 
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Kuva 5: Kehittyvä kasvumalli palvelualalla. (Ezell, Ogilvie & Rae 2007) 

 

Ideoinnissa uusien ideoiden lähteenä voidaan pitää useita sisäisiä ja ulkoisia 

resursseja. Kaaviossa 1 on esitetty IBM:n tutkimuksen mukaan tärkeimmät ideoiden 

lähteet, jossa tärkeimpänä ideoiden lähteenä on yrityksen omat työntekijät. Vuotta 

myöhemmin julkaistu Tekesin tutkimus kuitenkin kertoo asiakkaiden olevan tärkein 

ideoiden lähde strategian ja innovaatioiden kehittämisessä. Vakiintumattoman 

luonteensa takia palveluekonomia on tuonut tullessaan uusia ilmiöitä kuten 

esimerkiksi aikaisempaa tietoisempia ja vaativampia asiakkaita sekä mahdollisuuksia 

uudenlaisille informaatiolähtöisille liiketoimintamalleille. (Ezell, Ogilvie & Rae 

2007) 
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Kaavio 1. Tärkeimmät ideoiden lähteet. (IBM Business Consulting Services 2006) 
 

Turvallisin strategia on osallistaa ideointiin innovaattoreita sekä aikaisia omaksujia, 

henkilöitä erilaisista lähtökohdista. Tämä tulisi toteuttaa rohkaisemalla heitä 

osallistumaan keskusteluun palvelua kehittävän organisaation tai organisaatioiden 

sekä muiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Onnistuneita palveluinnovaatioita on 

saatu projektien tuloksena, joissa palvelua kehittävä organisaatio on integroitu 

mahdollisimman vahvasti palvelun käyttäjien kanssa (Bendik, Gjermund 2009). 

Keskustelun toteuttamiseksi voidaan hyödyntää Internet-pohjaisia 

keskustelufoorumeja ja brändin alla toimivia yhteisöpalveluja. (Heath, Frank 2007) 

 

Kah-Hin, Jun ja Kay-Chuanin (2005) tutkimuksen tulosten mukaan ideoinnin 

prosessia voidaan suunnitella ja kontrolloida paremmin muodollisten toimenpiteiden 

menettelytavalla. Tulokset osoittavat, että muodollisempia mekanismeja voitaisiin 

hyödyntää myös kehitysprosessin muihin vaiheisiin, kuten liiketoiminta-analyysiin ja 

pilotoinnin arviointiin. (Kah-Hin, Jun & Kay-Chuan 2005) 
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2.3.2 Suunnittelu 

 

Uuden palvelun suunnittelu sisältää konseptin suunnittelun ja jalostuksen lisäksi 

palvelusysteemin ja markkinointiohjelman suunnittelun. Palvelukonseptin 

suunnittelun aikana ideoinnista seulonnan tuloksena nostetut ideat jalostetaan 

palvelukonseptin muotoon ottaen huomioon tulevaisuuden näkymät ja potentiaalin 

asiakasrajapinnassa työskentelevien työntekijöiden avustuksella. Palvelukonsepti on 

kuvaus uudesta potentiaalisesta palvelusta, joka tyypillisesti sisältää ratkaisun 

tulevaisuudessa odotettaviin mahdollisiin ongelmiin, syyn potentiaalisen uuden 

palvelun tarjoamiseen, luonnostelman palvelun ominausuuksista ja sen tuomista 

hyödyistä sekä sen ostamiseen johtavia perusteluja. (Eberhard 1989) 

 

Johnstonin ja Clarkin mukaan palvelukonseptia on vaikea kuvata täysin 

yksiselitteisesti: se on liiketoimintamallia tunnepitoisempi, brändiä syvempi, hyvää 

ideaa kompleksisempi ja visiota konkreettisempi ja sillä voi olla työntekijöitä ja 

asiakkaita yhdistävä vaikutus, ja se voi luoda kilpailuedun. (Johnston, Clark 2005) 

 

Palvelukonseptia voidaan kuvata konsensukseksi tarjottavan ja saatavan palvelun 

ominaisuuksista. Yhteinen näkemys edellyttää informaation keräämistä ja tuottamista 

seuraavista alakokonaisuuksista (Johnston, Clark 2005): 

• Organisointi-idea: palvelun olennaisin asia 

• Palvelukokemus: asiakkaan välitön kokemus ja kohtelu palveluprosessissa 

• Lopputulos: asiakkaan saama tulos palvelusta 

• Palveluoperaatio: tapa, miten palvelu toimitetaan (tarjotaan) asiakkaalle 

• Palvelun arvo: palveluun sisältyvä hyöty asiakkaan näkökulmasta palvelun 

kustannukseen verrattuna 

 

Muiden palvelukehitysvaiheiden joukossa konseptin kehittämistä pidetään miltei 

tärkeimpänä kehitysvaiheena, koska se vaikuttaa niin vahvasti jäljellä olevien 

aktiviteettien suuntaan. Lee ja kumppanit (2009) ehdottavat konseptisuunnittelun 
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jakamista kahteen osaan, uuden palvelukonseptin muodostamiseen ja seulontaan. 

Palvelukonseptin muodostamisen apuvälineenä käytetään morfologista matriisia, jotta 

kaikki mahdolliset palvelukomponenttien yhdistelmät voidaan tunnistaa ja yrityksen 

palvelustrategiaan parhaiten sopivan yhdistelmän löytämisessä hyödynnetään 

tietojenkäsittelytieteessä ratkaisujen hakuun käytettävää geneettistä algoritmia 

enemmänkin hakukoneena kuin optimointimenetelmänä. (Changyong, Bomi & 

Yongtae 2009) 

 

Asiakkaiden reagointia uuden palvelun konseptiin tutkitaan konseptin testaus –

vaiheessa. Uuden palvelun testaus on tutkimustekniikka, jonka tarkoituksena on 

selvittää ymmärtääkö haluttu asiakasryhmä uuden palvelun konseptin perusidean, 

aiheuttaako konsepti halutun reaktion ja kokeeko palvelun käyttäjä, että palvelu 

tarjoaa hyötyjä, jotka vastaavat asiakastarvetta. Tämä tutkimusvaihe auttaa 

eliminoimaan palveluideoita, jotka eivät saa toivottua vastaanottoa aiotulta 

asiakasryhmältä ja simultaanisesti auttaa kehittämään palvelun ominaisuuksien ja 

hyötyjen yhdistelmää. (Scheuing, Johnson 1989) 

 

Tuominen ja Smedlund (2007) havaitsivat ammattimaisten 

liiketoimintapalveluyritysten tutkimuksessaan yritysten esittelevän uusien palvelujen 

idean hyvin nopeasti markkinoille ja kehittävän uuden palvelun samanaikaisesti 

palvelun tarjoamisen yhteydessä. He nimittävät tällaista innovaatiomallia nopean 

sovelluksen malliksi (eng. model of rapid application). Sundbon (2008) konsepti 

myöhemmästä innovaatiosta vahvistaa Tuomisen ja Smedlundin esittämää mallia. 

Myöhemmällä innovaatiolla tarkoitetaan uuden palvelun lanseerauksen jälkeistä 

kehitystä ja siitä syntyviä inkrementaaleja tai radikaaleja innovaatioita. Sundbon 

(2008) tutkimuksessa kerrotaan innovaatioprosessin jatkuneen palvelun  

lanseerauksen jälkeen. Innovaatioprosessin jatkuminen lanseerauksen jälkeen  johtuu 

asiakkaiden kyvyttömyydestä tunnistaa tai nimetä kaikkia tarpeitaan ja näin 

käytettäessä uusi palvelu voi stimuloida asiakkaita keksimään ja ehdottamaan 

parannuksia lanseerattuun palveluun. Sundbo painottaakin asiakkaiden osallistumisen 
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tärkeyttä varsinkin innovaatioprosessin jälkivaiheessa ja kehoittaa 

innovaatiotutkimuksen laajentamista palvelun lanseerauksen jälkeiseen aikaan, joka 

Tuomisen ja Smedlundin tutkimuksen mukaan kuuluu nopean soveltamisen –mallin 

innovaatioprosessiin. (Toivonen, Smedlund 2007) 

 

Liiketoiminta-analyysin tarkoituksena on selvittää perinpohjaisesti jokaisen 

palvelukonseptin vaikutukset liiketoimintaan. Tämä vaihe käsittää laajan markkina-

arvion ja budjettiluonnoksen palvelun kehittämiselle ja lanseeraukselle. 

Liiketoiminta-analyysivaiheen tarkoituksena on tuottaa ylimmälle johdolle esitys 

implementointiin sopivista potentiaalisista uusista palveluista. Kehitysprosessin 

kriittinen vaihe on projektin käynnistämisvaihe, jolloin ylin johto sitoutuu käyttämään 

yrityksen resursseja uuden palvelukonseptin implementointiin. (Scheuing, Johnson 

1989) 

 

Projektin käynnistämisen jälkeen seuraa uuden palvelukonseptin konversio 

toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Ensimmäiseksi on kehitettävä palvelun 

toiminnallisuuksien tarkemmat tiedot palvelumuotoilun ja testauksen kautta. Tämän 

työvaiheen aikana projektin tulisi ottaa huomioon palvelun toivottujen käyttäjien 

mielipiteet ja toiveet, sekä implementoitavan palvelun tuottamiseen osallistuvien 

operatiivisten henkilöiden kokemukset. Palvelumuotoiluun hyvin vahvasti liittyvä 

vaihe on palveluprosessin ja palvelusysteemin suunnittelu. Kaikki nämä komponentit 

ovat kehitettävä ja testattava yhtäaikaisesti. Palvelun toimittaminen, joka on koko 

palvelun tärkein osa, on otettava käyttöön, jalostettava ja se tulee testata virheiden 

löytämiseksi ja korjaamiseksi, jotta palvelun lanseerauksen yhteydessä voidaan 

varmistaa palvelun moitteeton kokemus. (Scheuing, Johnson 1989) 

 

Palvelumuotoilun jälkeen uusi palvelu tarvitsee markkinointiohjelman, joka 

tutustuttaa uuden palvelun asiakkaille. Markkinointiohjelma tulisi suunnitella ja 

testata yhdessä toivottujen asiakkaiden kanssa. Palvelumuotoiluvaiheen päätteeksi 

palveluntarjoajan koko henkilöstö tulisi kouluttaa, jotta he tuntevat palvelun luonteen 
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ja toiminnalliset ominaisuudet. Henkilöstön kouluttaminen on myös kehitysprosessin 

kriittinen vaihe ennen lanseerausta, jotta henkilöstö koko asiakasrajapinnassa tuntee 

palvelun ja osaa tarjota sitä asiakkaille. (Scheuing, Johnson 1989) 

 

2.3.3 Testaaminen 

 

Palvelun testausta käytetään tutkittaessa miten potentiaaliset asiakkaat ottavat uuden 

palvelun vastaan kun taas uutta palvelua pilotoimalla pyritään varmistamaan palvelun 

saumaton toimivuus. Tämä kehitysprosessin osa vahvistaa tietämystä ja käsitystä 

konseptitestausvaiheessa tehdyistä oletuksista ja saaduista kokemuksia. Palvelun 

testauksen tavoitteena on jalostaa palvelua ja markkinointi mixiä testiasiakkaiden 

reaktioiden mukaisesti, jotta palvelutarjoama vastaisi mahdollisimman hyvin 

asiakkaiden tarpeisiin. (Scheuing, Johnson 1989) 

 

Testimarkkinointi käy läpi palvelun myyntikelpoisuuden ja testaa kentällä sen 

markkinointiohjelman muutamassa toimipisteessä tai rajoitetun asiakasryhmän 

keskuudessa. Markkinoiden reaktioiden lisäksi testaus mahdollistaa johdon arvioida 

vaihtoehtoisia markkinointi mixin yhdistelmiä. Markkinointitestauksen jälkeen 

tulokset arvostellaan ja palveluun tehdään viimeiset muutokset ennen palvelun 

lanseerausta suurille markkinoille. (Scheuing, Johnson 1989) 

Davenportin (2009) mukaan kehittyneiden ja markkinoilla tarjolla olevien 

ohjelmistoratkaisuiden ja koulutuksen avulla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet 

rakentaa organisaatiostaan testaamista ja oppimista tukevan kulttuurin, joka maksaa 

itsensä nopeasti takaisin palveluiden parantuneen laadun ja asiakastyytyväisyyden 

kautta. Merkittävämpänä pitkän tähtäimen tuloksena uudenlaisesta 

organisaatiokulttuurista hän näkee kuitenkin kokeilevan ja oppivan ajattelutavan, joka 

pidemmällä tähtäimellä tuo nopeamman palveluiden kehittämisen syklin ja kehittää  

näin uutta kilpailuetua nopeammin ja laadukkaammin. (Davenport 2009) 
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Kaavamainen ja muodollinen testaaminen tarjoaa ymmärrystä esimerkiksi uuden 

palvelun kehittämiseen monella tasolla. Testaamista voidaan käyttää teoriassa 

kaikkiin liiketoiminnan alueisiin, joissa tehtävät muutokset voivat vaikuttavat sen 

lopputulokseen. Uusien toimintatapojen testaaminen ei kuitenkaan sovi esimerkiksi 

suuriin strategisten linjauksien muutoksiin tai testaaminen vaatisi niin suuria määriä 

testistä saatavaa dataa, ettei testikäytön suunnittelu ja toteutus olisi kannattavaa 

rahallisesti tai edes mahdollista ajallisesti. Kaavamaisesti toteutettujen testausten 

yleistyessä ja standardoituessa, kuten esimerkiksi internetsivujen kehittämisessä, 

yrityksille syntyy kyky soveltaa havaittuja tuloksia myös muihin myöhemmin 

tehtäviin olettamuksiin. (Davenport 2009) 

 

Testaaminen toimii olettamuksien todistamiseen paremmin taktisen kuin strategisen 

tason päätösten tekemisen tukena. Testaaminen toimii myös vain kun testin 

lopputulokset voidaan määritellä testin suunnittelun aikana ja ne ovat mitattavissa. 

Lisäksi testaamisen tekee mahdolliseksi vain loogiset hypoteesit siitä miten 

testaamisen kohteena olevat muutokset vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Vaikka 

onkin mahdollista suorittaa testikäyttöä ilman hypoteeseja ja observoida testikäyttöä, 

jonka tuloksena syntyy hypoteeseja, on kuitenkin kannattavampaa muodostaa 

jonkinlaisia olettamuksia jo ennen testikäytön alkamista, jolloin testaamisesta tulee 

tarkempaa. (Davenport 2009) 

 

Yritysten tulisi perehdyttää jokaisen tason johtajansa kyseisen organisaation 

testaamisen prosessiin, jonka jälkeen koko organisaatiolle, jotta jokainen sen jäsen 

tietää mistä on kysymys. Kun koko organisaatiolla on yhteinen käsitys mistä pätevä 

ja oikeellinen testaaminen muodostuu, innovaattorit voivat antaa panoksensa ja 

johtajat taas voivat vaatia oikeaa panostusta.  
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Kuva 6. Älykkäämmän testikäytön  prosessi. (Davenport 2009) 

 

Yritysten tulisi kehittää testausten tulosten jakamiseksi ja testaamisen sekä oppimisen 

kannustamiseksi tietovarasto, josta mahdollisimman laaja joukko henkilöstöä voisi 

käydä tutustumassa muodostettuihin olettamuksiin, testikäyttöjen mittasuhteisiin, 

tärkeimpiin tuloksiin, vuorovaikutussuhteisiin ja lanseeraus-strategioihin ja -

taktiikoihin. Testaamisen prosessi tulisi nähdä jatkuvana prosessina, joka on esitetty 

kuvassa 6 ja jonka vaiheet koostuvat seuraavista osista (Davenport 2009): 

 

1. Olettamusten luominen tai jalostaminen: 

• Varmistetaan, ettei muodostettuja olettamuksia ole jo testattu 

• Varmistetaan, että olettamukset luovat taloudellista arvoa 

• Määritetään mitä päätöksiä tai toimia olettamusten tulokset vaativat 
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2. Testikäytön suunnittelu 

• Varmistetaan, että testikohteiden ja vertailukohteiden määrä luo 

testikäytölle tilastollisen pätevyyden 

• Käytetään simulaatiota tutkittaessa strategioita vertailukohteiden 

valinnassa 

• Tutkitaan onko aikaisemmin käytetyt vertailukohteet sopivia uuteen 

testiin 

• Suoritetaan tilastollinen analyysi tarvittavien testien minimoimiseen 

• Pidennetään testiaikaa jos tärkeimmät mittamääreet poikkeavat 

toisistaan paljon 

 

3. Testikäytön toteuttaminen 

• Keskustellaan testiympäristön ja vertailuympäristön vastaavien johtajien 

asioista, jotka voivat epäonnistua testikäytön aikana 

• Ohjeistetaan kenttähenkilöstö ilmoittamaan epänormaalista 

tapahtumista 

• Lopetetaan testikäyttö kohteessa, jossa ilmenee testin kannalta yllättäviä 

tapahtumia 

• Sovitetaan arviointi ja kompensaatiosuunnitelmat testikäyttöön 

osallistuvien kohteiden johtajille niin, ettei testikäyttö vaikuta 

negatiivisesti heidän seurantaan ja palkitsemiseen 

 

4. Tulosten analysointi 

• Varmistutaan, että testattavien muutosten vaikutukset ovat tilastollisesti 

huomattavia 

• Käytetään ohjelmistoja testikäytöstä saadun datan analysointiin ja 

useiden erilaisten testikohteiden monimutkaisten tietojen hallintaan 

• Päätetään tarvitaanko jatkotestejä 
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• Tutkitaan mahdollisimman monia muuttujia testikohteista, jotta voidaan 

määrittää miten päämuuttujat vaikuttavat toisiinsa ja muihin 

muuttujiin nähden. 

  

5. Lanseerauksen suunnittelu 

• Tutkitaan testikohteiden muuttujia, jotta voidaan päättää voidaanko 

lanseerauksesta tehdä geneerinen malli vai tuleeko sitä differoida 

erilaisten muuttujien mukaan 

• Pyritään poistamaan muutosten monimutkaisuutta, jotta 

implementointia ja johtamista voitaisiin helpottaa 

 

6. Lanseeraus 

• Toteutetaan lanseeraus asteittain ja tarkkaillaan sitä kuin testikäyttöä 

• Rohkaistaan johtajia jakamaan lanseeraus-strategioitaan ja käyttämiään 

taktiikoitaan 

 

2.3.4 Lanseeraus 

 

Kun palvelun tuottamiseen vaadittavat prosessit ja systeemi, sekä 

markkinointiohjelma on valmiina ja testattuna, palveluntarjoaja voi aloittaa 

täysmittaisen palvelun lanseerauksen esitellen uuden palvelun koko sen markkina-

alueelle. Tämän vaiheen jälkeen on vuorossa lanseerauksen jälkeinen arviointi, jonka 

tarkoitus on tehdä päätös onko uusi palvelu päässyt tavoitteisiinsa vai vaatiiko uusi 

palvelu vielä mukauttamista markkinoilleen.  (Eberhard 1989) 

 

Vaikka uutta palvelua ja sen markkinointi mixiä on kehitetty useasta näkökulmasta ja 

sitä on testattu useaan kertaa monella eri menetelmällä, markkinat voivat aina 

käyttäytyä odottamattomalla tavalla ja vaatia lisää muutoksia palvelumuotoiluun. 

Myös Toivonen ja Smedlund (2007) sekä Sundbo (2008) toteavat, että uusien 
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palveluiden ominaisuuksien monimuotoisuus paljastuu usein vasta palvelun päästessä 

oikeille markkinoilleen. Scheuing ja Johnsonin (1989) mukaan potentiaalisten 

asiakkaiden voi olla vaikeaa hahmottaa suunniteltua palvelua täysin ennen kuin 

pääsevät käyttämään sitä täysmittaisesti ja  Sundbon (2008) tutkimuksen mukaan 

vasta palvelun ollessa käytössä asiakkaat kykenevät ehdottamaan parannuksia 

palveluun tai soveltamaan sitä uusilla tavoilla. (Eberhard 1989) 

 

2.4 Palveluiden tuottavuus 

 

Tuottavuudella tarkoitetaan tuotosten ja syötteen tai panostusten välistä suhdetta 

(Brax 2007) 

 

 Tuottavuus= Tuotos eli tulos / Panos eli syöte 

 

Tuottavuutta voidaan kasvattaa operatiiviseen ja taloudelliseen ryhmään jaetuilla 

viidellä keinolla, joista varsinkin kapasiteetin- ja kysynnänhallinta ovat 

palveluorganisaatioissa tärkeitä tuottavuuden kehittämisen työkaluja (Gary 2004): 

 

operatiivisia keinoja ovat: 

• kapasiteetin säätäminen 

• kulutuksen säätäminen 

• kysynnän säätäminen 

 

taloudellisia keinoja ovat: 

• hinnoittelun säätäminen 

• kustannusten säätäminen 

 

Palveluiden tuottavuuden parantaminen näiden periaatteiden sovellutuksilla ja 

yhdistelmillä on laadullisia vaikutuksia, jotka muuttavat tarjottavaa palvelua. Koska 
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palvelun asiakkaalle näkyvää tuotantoprosessia on vaikeaa tehostaa siten, ettei tästä 

koituisi muutoksia asiakkaalle tarjottavan palvelukokonaisuuden rakenteessa, 

sisällössä tai laadussa, tuottavuuden lisäämiseen pyrkivät muutokset on 

turvallisempaa suorittaa asiakasrajapinnan ulkopuolisiin, taustaprosesseihin. Tästä 

johtuen koordinointi asiakasrajapinnan ja taustaprosessien välillä on palvelujen 

suunnittelun ydinkysymys tuottavuuden näkökulmasta. (Brax 2007)  

 

Käytännössä tuottavuutta voidaan mitata vain tuottavuuden muutoksen tarkastelua 

varten, koska tuottavuuden tarkastelu on mielekästä vain jos tuottavuudelle on 

olemassa vertailukohde ja/tai vertailuarvo, kuten saman tuotantopaikan tuottavuus 

toisena ajankohtana tai eri tuotantopaikan tuottavuus samana ajankohtana. 

Tuottavuuden kasvu lisää yrityksen kykyä hidastaa palvelujen tuottamisen 

kustannusten kasvua sekä parantaa  yrityksen kilpailukykyä. (Brax 2007) 

 

Palvelujen tuottavuus ilmaisee tuotosten ja käytettyjen resurssien välistä suhdetta. 

Toisin sanoen palvelujen tuottavuus ilmaisee palveluprosessin lopputuloksen eli 

asiakkaan lopputuloksesta kokeman hyödyn ja palveluprosessin toteuttamiseen 

tarvittavien syötteiden välistä suhdetta. Tästä seuraa, että syötteiden ja tuotosten 

arvonmäärittely muodostuu tuottavuuden analysoinnin tärkeimmäksi kysymykseksi. 

(Brax 2007) 

 

Tuottavuuden mittaamiseksi mitattavien kohteiden tulisi olla organisaation kannalta 

merkittäviä, palveluntarjoajalle arvoa tuottavia kohteita, koska mittaaminen kuluttaa 

resursseja ja ohjaa palvelujen johtamista. Mittaamista ei saa suunnitella liian 

monimutkaista ja kolmesta seitsemään tuottavuusmittaria on sopiva määrä yhdelle 

kohteelle. Mittaaminen on hyvin kontekstisidonnaista, minkä vuoksi kohteen 

mittausten suunnittelua ja toteutusta ei suositella ulkopuolisten suoritettavaksi. 

Kontekstisidonnaisuuden takia mittauksesta saadut tulokset ovat luotettavia vain 

mitattavan kohteen omassa ympäristössä, joten saman kohteen tulokset eri 

ympäristössä saattavat erota keskenään.  
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Palvelun arvonmäärityksessä oletetaan kaikilla tuotteilla olevan jonkinlaista arvoa, 

joka realisoituu asiakkaan arvonluontiprosessissa. Toisaalta Grönroosin (2000) 

mukaan palvelulla ei ole arvoa ennen kuin asiakas on kokenut saavansa hyötyä 

palvelun prosessista tai sen lopputuloksesta niin sanotulla totuudenhetkellä, jolloin 

asiakkaan ostama lupaus palvelusta toteutuu. Asiakkaan tilanteesta tai kyvyistä, tai 

muista ympäristöstä johtuvien häiriöiden takia asiakkaalle ei synny sitä arvoa, jonka 

hänen ostamansa lupaus palvelusta antoi hänelle ymmärtää. Lopputuloksen 

epäonnistuessakin jonkinlaista palveluntuotantoa on palvelusysteemissä tapahtunut, 

joten vaikka asiakas ei koe saaneensa palvelusta haluttua lopputulosta, on 

palveluntarjoaja käyttänyt resurssejaan palvelun tuottamiseen. Palvelun laatutaso 

muodostuu asiakkaan kokemuksista tai havainnoista palvelusta, eikä tuottajan ennalta 

määrittelemään laatuun. (Brax 2007) 

 

2.4.1 Teknologiset ratkaisut palvelujen tuottavuuden lisäämisessä 

 

Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) roolia palvelujen tuottamisessa on verrattu 

tehtaan rooliin fyysisten tuotteiden valmistuksessa. ICT mahdollistaa 

palveluprosessien automatisoinnin ja parantaa näin sisäistä tuottavuutta pienentämällä 

panoskustannuksia. Tämä mahdollistaa yhä kattavampia itsepalvelukonsepteja ja 

vaikuttaa sisäiseen ja ulkoiseen tuottavuuteen sekä vuorovaikutustuottavuuteen 

pienentämällä panoskustannuksia ja lisäämällä tuottoja (Brax 2007) . (Ezell, Ogilvie 

& Rae 2007) 

 

Tuottavuusparadoksiksi kutsutaan tilannetta, jossa ICT-ratkaisujen kustannukset 

nousevat suuremmiksi kuin niistä saavutettu hyöty liiketoiminnalle. On osoitettu, että 

tuottavuuden nousun sijaan teknologiainvestoinnit palvelusektorilla olisivat jopa 

heikentäneet sen tuottavuutta. Uudet teknologiat ovat vaatineet käyttöönoton 

alkuvaiheessa mahdollisesti enemmän panostusta ja vieneet resursseja ja näin 
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vähentänyt tuottavuuden kasvua. Teknologian kypsyessä ja automatisoituessa sekä 

juurtuessa osaksi työn tekemisen rutiinia sen vaikutuksen voidaan olettaa tehostuvan. 

ICT:n vaikutuksen mittaamisessa tuottavuuteen on myös otettava huomioon 

tietotekniikan hintakehitys. (Brax 2007) 

 

Tuottavuuden mittaamisessa käytettävät menetelmät saattavat vääristää käsitystä 

teknologian tehostamisvaikutuksista, sillä tuottavuusmittaukset eivät aina ota 

huomioon tietotekniikkainvestointien vaihtoehtoiskustannuksia. Investointi voi 

useimmissa tapauksissa olla välttämätön elinehto palveluyritykselle, tai 

perusedellytys sen kasvulle. Hotellisektorilla ICT:n on todettu parantaneen 

tuottavuutta tapauksissa, joissa sen implementointi on edennyt verkottuen, 

järjestelmiä integroiden, tietojen hyödyntämiseen panostaen sekä uudistaen 

palveluntarjoajan prosesseja. (Brax 2007) 

 

Tuottavuusparadokseja koskeva tutkimus ottaa ICT:n annettuna, yhtenäisenä 

kokonaisuutena; esimerkiksi usein verrataan kehitystä eri vuosikymmenillä. Voisi 

kuitenkin melko hyvällä syyllä sanoa, ettei esimerkiksi 1980- ja 2000-lukujen 

tietotekniikkaa voi suoraan verrata toisiinsa jo ICT:ssä tapahtuneen kehityksen 

vuoksi. (Brax 2007) 

 

Tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan lisätä tuotevalikoimaa, muokata 

palveluja, vastata paremmin asiakkaan vaatimuksiin ja lisätä innovaatioita. 

Informaatioteknologia on nostanut tuottavuutta merkittävästi tietyissä palveluissa, 

kuten päivittäis- ja vähittäiskaupassa ja rahoituksessa. (Tekes 2007) 

 

Monia ICT-investoinnilla tavoiteltaville hyödyille on vaikeaa suunnitella mittaristoa 

ja toteuttaa mittausta.  Esimerkiksi markkinaosuuden säilyttäminen, suurten 

tappioiden välttäminen, joustavuuden lisääminen, laajenevan tuotevalikoiman 

hallinta, palvelun laadun nostaminen, työelämän laadun parantaminen tai 

ennustettavuuden paraneminen ovat erittäin vaikeasti kvantifioitavissa. Näiden lisäksi 
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mittausta vaikeuttavat mittavirheet, aikavirheet, johtamiskäytäntöjen 

kehittymättömyys sekä tuottavuuden uudelleenjakautuminen kokonaiskasvun sijaan. 

(Brax 2007) 

 

2.5 Synteesi palvelun kehittämisen prosessista 

 

Kuvassa 7 esitettävä synteesi tutkimuksen kappaleessa 2. esitellyistä 

kehitysprosesseista perustuu Scheuingin ja Johnsonin vuonna 1989 kehittämään 

perinteiseen palvelukehitysprosessiin, johon on liitetty myöhemmin julkaistuja 

prosessimalleja palvelukehityksestä, jotka on kehitetty erilaisista näkökulmista 

palvelukehitykseen tai erilaisten palveluiden kehittämistä ajatellen. Perinteiseen 

kehitysprosessin malliin on tässä synteesissä yhdistetty elementtejä ja ajattelutapaa 

päällekkäin suoritettujen vaiheiden kehitysprosessista, teknologian mahdollistamien 

palveluiden kehitysprosessin mallista, interaktioihin perustuvasta kehitysprosessin 

mallista, sekä Davenportin (2009) testikäytön ja oppimisen kulttuurista. 

 

Synteesi koostuu neljästä päävaiheista, jotka ovat: 

1. Ideointi 

2. Palvelun kehittäminen ja testikäyttö 

3. Tuotteistus 

4. Lanseeraus 
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• Palvelukonsepti
• Palvelusysteemi
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SUUNNITTELU

LANSEERAUS

• Palvelukonsepti
• Palvelusysteemi
• Palveluprosessi

LANSEERAUKSEN
SUUNNITTELU

LANSEERAUS

 
Kuva 7. Synteesi kappaleessa 2. esitetyistä palveluiden kehittämisen 

prosessimalleista. 

 

Palveluiden tulee aina olla asiakaslähtöisiä, joten tässä mallissa asiakaskeskeinen 

ajattelu on uuden palvelun ideoinnin lähtökohtana. Ideoinnin tavoitteena on kerätä 

mahdollisimman paljon ideoita uusiin palveluihin. Ideat voivat liittyä teknologioihin, 

tuotteisiin, asiakasrajapintoihin,  jakeluratkaisuihin, organisaatioon ja uuden 

tyyppisiin verkostoihin ja arvoketjuihin. Ideoinnin tuloksena pidetään uudistuksia tai 

kokonaan uusia palveluideoita, -konsepteja, -systeemejä, prosesseja tai näiden 

yhdistelmiä.  

 

Ideoiden lähteenä voidaan pitää hyvin laaja joukkoa henkilöitä sekä informaatiota 

mutta tärkeimpinä ideoiden lähteinä voidaan pitää muun muassa omia työntekijöitä, 

asiakkaita ja kumppaneita. Eri kohderyhmän tarpeita ja ideoita tulee kartoittaa 

tarkoitukseen soveltuvin keinoin mutta toimivan ja aidosti kaksisuuntaisen 

keskustelun rakentamista ja jatkuvaa ylläpitoa pidetään ratkaisevana tekijänä 

asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisessä yhä nopeammin muuttuvassa ympäristössä.  
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Syntyneitä ideoita tulisi aina tarkastella yrityksen strategian valossa, jotta yrityksen 

kehittämät palvelut ovat sen strategian mukaiset. Asiakastarpeita voidaan palveluiden 

suhteen löytää hyvin laajalti, jolloin on erittäin tärkeää, että koko yrityksellä on 

konsensus siitä mitkä ovat yrityksen ydinosaamiset ja miten niitä käytetään 

asiakastarpeiden täyttämiseen. Syntyneet ideat tulee siis valita ja jatkojalostaa 

yrityksen strategiaan sopiviksi. 

 

Palvelun kehittäminen ja testikäyttö –vaiheet voidaan suorittaa päällekkäin 

nopeamman kehitysprosessin ja asiakastarpeita tarkemmin vastaavan 

palvelutarjoaman kehittämiseksi. Palveluiden kehittämisen ja testikäytön tavoitteena 

on kehittää palvelukonsepti, -systeemi, -prosessit tai jonkun näiden yhdistelmän 

prototyyppi, josta yritys ei voi mistään saada käyttökokemuksia, eivätkä näin ollen 

muuten voisi päätöksenteossa tukeutua mihinkään muuhun kuin intuitioon. Koska 

palvelut ovat ainakin osittain aineetonta kauppatavaraa, tulisi sen kehittämisessä 

keskittyä olettamuksien muodostamiseen ja niiden arvon ja muun merkityksen, sekä 

niiden vuorovaikutussuhteiden määrittämiseen, jotta uuden palvelun vaikutusta 

asiakkaille voitaisiin arvioida tarkemmin. Olettamukset ovat myös testikäytön 

kannalta tärkeitä nopeuttaen testaamista ja kehittämistä. Olettamuksia ja testikäytön 

tuloksia voidaan käyttää myös hyväksi lanseerauksen suunnittelussa. Palvelun 

kehittäminen ja testikäyttö sisältää seuraavat vaiheet ja aktiviteetit: 

 

1. Palvelun prototyypin ja hypoteesien suunnittelu 

• Muodostetaan palveluidean pohjalta prototyyppi palvelusta ja 

muodostetaan olettamuksia, jotka vaikuttavat palvelun menestykseen 

ja kannattavuuteen 

• Määritellään mitkä ovat olettamuksien merkitykset toisiinsa nähden ja 

liiketoiminnalle 

• Määritetään kuluttajien, yrityksen, sääntöjen, osakkeiden ja 

teknologioiden vaatimukset 
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2. Testikäytön suunnittelu ja toteutus 

• Määritellään olettamuksien mittaristot ja tavoitetaso, johon testauksen 

tulisi päästä 

• Suunnitellaan testausympäristö ja koulutetaan henkilöstö testikäyttöön 

 

3. Testikäytön tulosten analysointi 

• Analysoidaan testikäytössä olleen palveluiden liiketoimintaedellytykset 

• Arvioidaan testikäytön tulosten soveltuvuutta koko markkinaan 

• Arvioidaan miten olettamukset suhtautuvat toisiinsa nähden aidossa 

ympäristössään 

 

4. Prototyypin ja hypoteesien validointi ja jatkokehitys 

• Päätös testikäytössä olleiden palveluiden jatkokehittämisestä 

• Ympäristö- ja kilpailija-analyysit 

 

Kehittämisen ja testikäytön ohella yritysten on tärkeää perustaa prosessi ja 

organisaation oppimista sekä kehittämistä ja kokeilemisen halua lisäävä tietovarasto, 

jonne kaikki kehittämiseen ja testaamiseen liittyvät ideat ja kokemukset voidaan 

dokumentoida yrityksen käyttöön mahdollisimman laajasti organisaatiossa. Yrityksen 

tietovarastoa voitaisiin pitää eräänlaisena kehitysprosessin turbona, joka kierrättää 

käyttämättömän tietotaidon takaisin prosessiin, jotta se voitaisiin käyttää uudelleen 

myöhemmässä vaiheessa, soveltaen sitä mahdollisuuksien mukaan muissa 

yhteyksissä. 

 

Kuvan 8 esimerkin mukaisesti hetkellä n+1 keksitty idea nr. 1 on hylätty, koska siitä 

saatava hyöty ei vastaa sen kustannuksia. Myöhemmin keksitään idea nr. 2, joka 

hylätään myös samasta syystä kuin idea nr. 2. Joku tietovaraston käyttäjä löytää 

myöhemmin ajanhetkellä n+5+x kummatkin hylätyt ideat ja keksii yhdistää nämä 

kaksi ideaa keskenään, jolloin tietovaraston avulla aiemmin kannattamattomista 

ideoista on syntynyt idea nr. 3, joka on kannattava ja jonka kehitystä voidaan jatkaa. 
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Kuva 8.  Havainnollistava esimerkki miten tietovarastoon dokumentoiduista 

hylätyistä ideoista voidaan saada toimiva ratkaisu yhdistelemällä historiatietoa. 

 

Tuotteistamisvaiheeseen päässeet palveluideat ovat olleet testikäytössä ja niiden on 

todettu toimivan testiympäristössään ja voidaan olettaa toimivan myös oikeilla 

markkinoilla. Testikäytössä on voitu testata mahdollisesti vain palvelun kriittisimpiä 

tai täysin uudenlaisia osia, jonka jälkeen tuotteistamisvaiheen tehtävänä on 

jatkojalostaa palvelukonseptia testikäytöstä saatujen kokemuksien pohjalta, sekä 

suunnitella palvelusysteemi sekä –prosessit.  

 

Lanseerauksen suunnitteluun voidaan käyttää paljon saatuja kokemuksia ja kerättyjä 

tietoja testikäytöstä, jolloin tulee päättää sopiiko palvelulle ja sen markkinoille 

geneerinen lanseerausmalli, vai tuleeko lanseerausta differoida joidenkin muuttujien 

perusteella, kuten esimerkiksi segmenteittäin. Myös lanseerauksen tulisi tapahtua 

kuin testikäytön, eli porrastetusti, jotta myös lanseerauksen aikana palvelua voidaan 

tarvittaessa sopeuttaa asiakastarpeita paremmin vastaaviksi. Palvelukehityksen 

prosessin tulisi olla jatkuva oppimisprosessi yrityksen henkilöstön, palvelusysteemin, 

sekä asiakkaiden suhteen, jonka mahdollistaja tulisi olla toimiva aidosti 

kaksisuuntainen keskustelukanava.  
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3 ÄLYKKÄÄMPI HENKILÖSTÖRAVINTOLA 

 

Fazer Amica on Pohjoismaiden ja Baltian johtava henkilöstö- ja opiskelijaruokailun 

osaaja, jonka perustehtävä on tarjota hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia 

palveluratkaisuja. Toiminta-alueisiin kuuluvat myös kongressi-, kokous- ja 

tilausravintolat, kurssikeskukset, tavarataloravintolat ja -kahvilat, suurtapahtumien 

ravintolapalvelut sekä juhlien järjestäminen. Kaikkiaan Fazer Amicalla on lähes 1400 

ravintolaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä. 

Suomessa Fazer Amicalla on hoidossaan 800 ravintolaa ja palveluksessaan 4100 

työntekijää. Liikevaihto oli viime vuonna 303 miljoonaa euroa.  

 

Fazer Amican missio on luoda makuelämyksiä. Hyvä ruoka ei pelkästään maistu 

herkulliselta, vaan se myös tuoksuu, näyttää, tuntuu ja jopa kuulostaa hyvältä. Hyvä 

ruoka on kokonaisvaltainen, mielihyvää tuottava makuelämys. Fazer Amican tavoite 

on olla johtava ruokailu- ja palvelualan yritys valituilla markkinoilla. Amican 

arvomaailma perustuu asiakaslähtöisyyteen, laadukkuuteen ja yhteistyöhön. Amican 

toiminta perustuu heidän asiakkaidensa tarpeisiin ja Amican tavoitteena on jatkuvasti 

ylittää heidän asiakkaidensa odotukset. Amica pyrkii korkeaan laatutasoon kaikessa 

tekemisessään ja sitoutuminen laadukkuuteen innostaa yritystä kehittämään työ- ja 

toimintatapoja jatkuvasti. Kaiken työskentelyn perusteena on vahva yhteistyöhenki ja 

erilaisten osaamisten yhdistäminen asiakkaiden luottamuksen ja tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Fazer Amica 2010) 

 

3.1 Hankkeen kuvaus 

 

IBM aloitti keskustelun yhdessä pitkäaikaisen asiakkaansa kanssa keväällä 2008 

yhteisestä kehityshankkeesta henkilöstöravintolan asiakastyytyväisyyden ja 

operatiivisen toiminnan tehokkuuden kehittämiseksi käyttäen hyväksi informaatio- ja 

viestintäteknologioita. IBM:n pääkonttorin henkilöstöravintola nähtiin heti alusta 
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lähtien sopivana kehitys- ja koekäyttöympäristönä uusille tehokkuutta ja lisäarvoa 

tuottaville ratkaisuille. Kehittämistä ja koekäyttöä varten ympäristön tulisi muistuttaa 

mahdollisimman paljon tavallista henkilöstöravintolaa ja koeympäristön poikkeamat 

tavalliseen henkilöstöravintolaan tulee ottaa huomioon arvioitaessa pilotoitavien 

hankkeiden onnistumista ja kopioitavuutta muihin henkilöstöravintoloihin.  

 

Suurimpina hyötyinä ratkaisuiden testaamiseen juuri IBM:n henkilöstöravintolassa 

arveltiin ennalta olevan IBM henkilöstön käyttö testiyleisönä ja henkilöstöravintolan 

rajoitettu asiakaskunta. IBM:n henkilöstön arvioitiin olevan lähtökohtaisesti 

teknologiasta kiinnostuneita ihmisiä, jotka tutustuvat mielellään uusiin teknologisiin 

ratkaisuihin. IBM:n henkilöstöravintolaan on rajoitettu pääsy ja sen asiakkaat 

koostuvat lähinnä IBM:n omista työntekijöistä, IBM:n asiakasvieraista, koulutuksissa 

käyvistä kurssilaisista ja IBM:n toimirakennuksessa vuokralla toimivien pienempien 

yritysten henkilöstöstä. Testiympäristön rajoitettu asiakaskunta minimoi mahdollisten 

epäonnistuneiden ratkaisuiden testaamisesta syntyneet haittavaikutukset. 

Perusteellisella tiedottamisella asiakkaat ovat tietoisia koekäytössä olevista 

ratkaisuista, jolloin mahdollinen epätoivottu palvelukokemus voidaan raportoida 

ratkaisuiden testaamisesta vastaaville henkilöille ja mahdolliset ongelmat voidaan 

korjata ennen kuin se aiheuttaa suurempaa haittaa. 

 

Älykkäämpi henkilöstöravintola -hankkeen tavoitteet olivat seuraavanlaisia: 

• Luoda turvallinen kokeiluympäristö uusille palveluinnovaatioille 

• Parantaa Amican asiakastyytyväisyyttä ja luoda ainutlaatuisia elämyksiä 

• Parantaa ravintolan operatiivista tehokkuutta 

• Parantaa Amican kilpailukykyä ja vahvistaa edelläkävijä-asemaa 

• Parantaa Amican houkuttavuutta työnantajana 

• Tuoda lisää asiakkuuksia 

• Nopeuttaa uusien innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa 

• Vähentää palvelujen kehittämiseen liittyviä riskejä 

• Lisätä medianäkyvyyttä 
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• Tulevaisuuden Ravintola esimerkkinä ja referenssinä uusissa 

myyntihankkeissa 

• Aktivoida IBM:n työntekijät ideoimaan uusia innovaatioita Amicalle 

 

Turvallisen ja osallistuvan koekäyttöympäristön lisäksi projektin tavoitteina pidettiin 

hankkeen kiinnostavuutta medialle, jonka kautta projektille odotettiin IBM:n ja Fazer 

Amican edelläkävijä-imagoa parantavaa medianäkyvyyttä. Tavoitteena oli myös 

hakea medianäkyvyydellä lisää uusia asiakkaita, joille testiympäristö voisi toimia 

referenssikohteena. IBM on jo aiemminkin käyttänyt henkilöstöään ideoidessaan 

uusia tapoja ratkaista asiakkaidensa ongelmia ja tällä hyvin näkyvällä projektilla 

haluttiin lisätä IBM:n henkilöstön halukkuutta osallistua kehittämään IBM:lle ja 

IBM:n asiakkaille entistäkin älykkäämpiä ratkaisuja. Älykkäämpi henkilöstöravintola 

–hankkeen toivottiin luovan myös pidempiaikaisen yhteistyömallin IBM:n ja Fazer 

Amican välille, jolla IBM voisi tukea yhä enemmän Fazer Amican palveluiden 

kehittämistä teknologisten ratkaisuiden avulla. 

 

Ensimmäisiksi älykkäämmässä henkilöstöravintolassa testattaviksi ratkaisuiksi 

kehitettiin ravintolan päivittäistä menekkiä ennustava järjestelmä sekä sähköinen 

palautejärjestelmä. Kuvassa 9 on esitetty minkälaisista elementeistä järjestelmät 

koostuu ja miten ne on liitetty toisiinsa. 
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Kuva 9. Menekin ennustamisen ja sähköisen palautejärjestelmän komponentit ja 

niiden vuorovaikutussuhteet. 

 

3.1.1 Menekin ennustaminen 

 

Menekin ennustamisen tarkoituksena on tarkentaa ruokalan keittiön saamaa 

informaatiota, jonka pohjalta keittiön henkilöstö voi tehdä tarkempia arvioita 

ruokailevien henkilöiden määrästä ja näin vähentää hukkaan menevän ruoan määrää. 

Tällä haetaan suoria kustannussäästöjä päivittäisessä toiminnassa.  

 

Menekin ennustaminen koostuu seuraavista pääkomponenteista: 

• IBM:n pääkonttorin sisäänkäynneiltä kerättävä informaatio rakennukseen 

tulleiden henkilöiden lukumäärästä, joka kerätään puolen tunnin välein kello 

8.00 – 12.30 välisenä aikana 

• Kahvion eteen käytävälle sijoitettu itsepalvelukioski, jossa on kaksi näyttöä. 

Staattinen näyttö sisältää ruokalan informaatiota, esim. aukioloajat.  
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• Dynaaminen kosketusnäyttö kertoo päivän menun ja pyytää käyttäjää 

valitsemaan ruoan, jonka todennäköisesti tulee syömään 

• Dynaamisen näytön sisältö tuotetaan automaattisesti ruokalan sähköisestä 

ruokalistasta. Staattista sisältöä hallinnoidaan järjestelmän 

hallintakäyttöliittymällä, jonka kautta näytölle saadaan haluttu informaatio 

• IBM:n Cognos -työkalun toteuttama raportointinäkymä, joka kerää ja jalostaa 

saatavilla olevista tiedoista kunkin ajanhetken mukaan parhaan arvion 

tulevista asiakasmääristä 

 

Menekin ennustaminen toteutettiin keräämällä tietoa mahdollisimman monesta 

mitattavasta muuttujasta, jotka vaikuttavat ravintolan menekkiin. Mitattavien 

muuttujien ja mittaustarkkuuden arvioinnissa rajoittavina tekijlinä toimi muun 

muassa mittaamisen toteuttamisen kustannukset ja luotettavuus. Muuttujat liittyivät 

asiakasmääriin ja valittavissa olevien lounasvaihtoehtojen valintojen välisiin 

suhteisiin. Suunnitteluvaiheessa arvioitiin, että noin kuukauden otos mitattavista 

asioista voi toimia datana, jonka pohjalta ensimmäinen ennustusmalli voidaan 

muodostaa ja tarkentaa myöhemmin testitulosten mukaan. Korrelaatiosuhteiden 

määrittämiseen kerättiin tietoa seuraavista muuttujista: 

• IBM:n toimirakennuksen kulunvalvontatieto puolentunnin välein arkipäivisin 

klo. 8.00 – 12.30 

• Itsepalvelukioskin tulokset kysymykseen: ”Mitä aiot syödä tänään?” 

• Itsepalvelukioskin tulokset kysymykseen: ”Mitä aiot syödä huomenna” 

• Ravintolan toteutunut päivittäinen asiakasmäärä 

• Ravintolan päivittäin tekemien annosten määrä kappaleittain ja painon 

mukaan 

• Ravintolan päivittäin tekemien annosten ylijäämä kappaleittain ja painon 

mukaan 
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Menenkin ennustamiseen tarvittavien kuluttajien käyttäytymiseen liittyvien tietojen 

keräämiseen rakennettiin kaksi kosketusnäytöllä varustettua pistettä, joissa toisaalta 

informoitiin kuluvan viikon ja päivän ruokavaihtoehdoista ja ravintolan muista 

palveluista sekä aukioloajoista mutta myös kerättiin tietoa asiakkaiden tulevista 

ruokavalinnoista. Nämä pisteet ovat merkitty kuvaan 10 numeroin 1 ja 5. Tarve 

toiselle itsepalvelukioskille syntyi vasta pilotin ollessa jo käynnissä kun todettiin 

ruokavaihtoehtojen valintojen korreloivan toteutuman kanssa ja haluttiin tietää tämä 

tieto jo edeltävänä päivänä. 

 

 
 

Kuva 10. Pohjakuva, jossa on havainnoitu ihmisvirrat ja kioskien paikat IBM:n 

toimitalon kahvilassa ja ravintolan tiloissa. 
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Ensimmäinen itsepalvelukioski asennettiin IBM:n toimirakennuksen kahvion eteen, 

jossa ennen kyseistä itsepalvelukioskia oli rakenteeltaan vastaava teline, johon 

ravintolan henkilökunta ripusti A4-paperille printattuja tiedotteita ravintolan 

toiminnasta. Itsepalvelukioskin telineestä haluttiin rakentaa mahdollisimman paljon 

entistä telinettä ulkonäöltään vastaava, jotta ratkaisun toiminnallisuus miellettäisiin 

automaattisesti samaksi uudesta teknologiasta huolimatta.  

 

ALKUPERÄINEN RATKAISU SÄHKÖINEN RATKAISU

 
Kuva 11. Kuva Fazer Amican vanhasta ja uudesta lattialla seisovasta 

ilmoitustaulusta. 

 

Tässä telineessä oli asennettuna kaksi näyttöä, joista toinen oli perinteinen LCD-

näyttö ja toinen kosketusnäyttö, jossa on sisään rakennettu tietokone. Tämä tietokone 

ohjasi myös LCD-näytön sisältöä. Henkilöstön hakiessa aamukahvinsa toimitalon 

kahviosta noin klo. 8.30-10.00 he saattoivat vaivattomasti katsoa kuluvan päivän 
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ruokalistan ja hipaisemalla ruokavaihtoehtoa viestittää tiedon heidän valinnoistaan 

ravintolan keittiöön kuvan 12 esittelemän käyttöliittymän avulla. 

 

Päivän lounasvaihtoehdot näkyvät 
kosketusnäytöllä, jota koskettamalla tieto valinnasta 
siirtyy tietokantaan ja raportoidaan ravintolan 
keittiöön.

Koko viikon ruokalista on nähtävillä staattisella 
näytöllä. Samassa näkymässä ravintola voi 
tiedottaa esimerkiksi Take Away –tarjonnastaan ja 
muista tärkeistä ravintolaa koskevista asioista, 
kuten aukioloajoista.  

Kuva 12. Tarkempi kuva lattialla seisovan itsepalvelukioskin käyttöliittymästä. 

 

Toinen menekin ennustamiseen vaadittava itsepalvelukioski asennettiin ravintolan 

puolelle, kahviautomaatin välittömään läheisyyteen. Tämän kioskin tarkoituksena oli 

selvittää asiakkailta mitä he aikovat syödä seuraavana päivänä tai jos he eivät 

aikoneetkaan seuraavana päivänä lounastaa kyseisessä ravintolassa. Itsepalvelukioski 

asennettiin ravintolan kahviautomaatin viereen. Kahviautomaatti on kahdesta 

ravintolan automaatista suositumpi piste, josta asiakkaat hakevat kahvinsa tai teen 

lounaan jälkeen. Paikka valittiin automaatin suuremman suosion ja sijaintinsa takia, 

koska miltei koko asiakaskunta kulkisi tämän pisteen välittömässä läheisyydessä 

ravintolaan ja pois ravintolasta. Kahviautomaatin eteen on usein syntynyt jono, jonka 

aikana asiakkailla on aikaa katsoa seuraavan päivän ruokalista ja vaivattomasti 
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koskettamalla vaihtoehtoa kosketusnäytöllä, ilmoittaa mahdollisesta valinnastaan 

seuraavan päivän lounasvaihtoehtojen välillä.  

 

 
Kuva 13. Itsepalvelukioski ravintolan kahviautomaatin vieressä. 

 

Päivittäisen asiakasmäärän arvioimiseen kerättiin kulunvalvonnan tarjoamaa tietoa ja 

ravintolan toteutuneita asiakasmääriä kuukauden ajan, jonka jälkeen tehtiin arvio 

kuinka monta prosenttia koko päivän aikana toimitaloon tulleista ihmisistä tuli ajan 

funktiona. Tätä varten laskettiin kuukauden ajalta keskiarvoiset tulokset 

kulunvalvontatiedosta puolen tunnin välein ja muodostettiin jokaiselle 

kulunvalvonnasta saatavalle tiedolle prosenttiluku, joka kuvaa kuinka suurta osuutta 

koko päivänä toimitaloon tulleista henkilöistä tietyn kellonajan tulos 
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henkilöstömäärästä edustaa. Näin voitiin tehdä arvio jokaisen kulunvalvonnasta 

saatavan tiedon perusteella koko päivän aikana toimitaloon tulevien henkilöiden 

määrästä. Kulunvalvonta ei ota huomioon esimerkiksi IBM:n asiakastapaamisten 

vieraita, toimitalossa pidettävien kurssien osallistujia tai toimitalossa vuokralla 

toimivien muiden yritysten henkilöstöä. Kulunvalvonnasta saatava päivittäinen 

henkilömäärä toimitalossa ei vastannut suoraan ravintolan toteutuneiden 

asiakasmäärien kanssa, joten otimme saman kuukauden ajalta keskimääräisen luvun 

toimitaloon tulleiden henkilöiden lukumäärästä ja ravintolan päivittäisestä 

asiakasmäärästä ja totesimme, että päivittäin toimitaloon tulleista henkilöistä 67,5 % 

tulee olemaan IBM:n toimitalon henkilöstöravintolan asiakkaina. Näin ollen 

ennustimme Kaaviossa 2 esitettyjen kertoimien, puolen tunnin välein päivittyvän 

kulunvalvontatiedon ja 67,5 % toteutuneen asiakaskäyntikertoimen mukaan kello 

8.00 lähtien kuinka paljon asiakkaita henkilöstöravintola tulee kuluvan päivän aikana 

saamaan. 

 

 
Kaavio 2. Kulunvalvontatietoon puolen tunnin välein kello 8.00 jälkeen perustuen 

IBM:n toimirakennukseen saapuneiden henkilöiden määrän suhde päivittäiseen 

kokonaishenkilömäärään kuukauden ajalta kerättyjen tietojen keskiarvosta. 
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Kuvassa 14 on esitetty raportointinäkymä, johon on kerätty saatavilla oleva tieto 

menekin ennustamista varten. Raportissa on myös näkyvissä tiettyyn ajankohtaan asti 

annettujen äänien lukumäärä kullekin lounasvaihtoehdolle. Lounasvaihtoehtojen 

valintojen lukumäärän avulla on laskettu kuinka monta prosenttia päivän asiakkaista 

tulee syömään mitäkin lounasvaihtoehtoa. Kun päivittäisen asiakasmäärän ennuste 

kerrotaan lounasvaihtoehtojen valintojen prosenttiarvolla, saadaan arvio kunkin 

lounasvaihtoehdon päivittäisestä menekistä. Lounasvaihtoehtojen suhteellista 

jakaumaa voidaan tarkistella sekä edellisen päivän ja kuluvan aamupäivän 

äänestystulosten suhteen ja valita manuaalisesti näistä todennäköisempi tulos. 

 

 
Kuva 14. Menenkin ennustamisen tueksi kehitetty Cognos –raportointinäkymä, jonka 

näkymään on kerätty tietoa IBM:n toimitalon kulunvalvonnasta ja asiakkaiden 

lounasvaihtoehtojen valinnoista kuluvan ja seuraavan päivän osalta. 

 

Fazer Amican IBM:n henkilöstöravintolan ravintolapäällikkö tarkisti iltapäiväisin 

seuraavan päivän lounasvaihtoehtojen valintojen tulokset, jolloin hän saattoi 

vahvistaa jo aiemmin tehdyt päätökset valmistusmääristä tai tulosten radikaalisti 

poiketessa asiakkaiden ilmoittamista määristä ravintolapäällikkö saattoi reagoida 



52	  

tuotannon suunnittelusta poikkeavaan indikaatioon normaalia pidemmällä 

varoitusajalla. Tämä saattoi tarkoitta esimerkiksi tiettyjen raaka-aineiden jättämistä 

pakkaseen tai toisen raaka-aineen pikaista lisätilausta.  

 

3.1.2 Sähköinen palautejärjestelmä 

 

Sähköisen palautteen keräämisen tarkoituksena on helpottaa asiakaspalautteen 

jättämistä ja näin kasvattaa kerättävän palautteen määrää. Palautetta kerätään 

kysymysten ja monivalintavastausten, sekä palauteautomaattiin suullisesti jätettävän 

palautteen keinoin. 

 

Sähköinen palautteen kerääminen koostuu seuraavista pääkomponenteista: 

• LCD-näyttö ruokalan uloskäynnissä, josta näytetään päivän kysymys, 

vastausvaihtoehdot ja vastausten hetkellinen suhde toisiinsa nähden. 

• Kaksi kappaletta IBM:n itsepalvelukioskeja, joista ruokalan asiakkaat 

voivat käydä vaivattomasti jättämässä vastausvaihtoehtonsa. 

• Raportointinäkymä, jossa kyselyjen tulokset ovat nähtävissä. 

• Kysymykset luodaan järjestelmän admin-sivustoilta, joita ylläpitää 

Fazer Amican vastuuhenkilö 

 

Sähköisen palautejärjestelmän lähtökohtana pidettiin ajatusta, että palautteen 

antamisen pitäisi olla niin helppoa, että jokainen jättäisi palautetta kulkiessaan 

palauteautomaatin ohi menomatkalla ravintolaan tai takaisin työpisteelleen. Tästä 

pääteltiin, että ravintolan pitäisi esittää asiakkailleen kysymyksiä, jotka herättäisivät 

halun jättää palautetta, eli vastata päivän kysymykseen. Kun asiakkaan mielenkiinto 

on herännyt esitettyä kysymystä kohtaan haluttiin osallistumisesta tehdä 

mahdollisimman helppoa. Näin ollen kysymyksiin tarjottiin 2-4 vastausvaihtoehtoa, 

jotta konkreettinen osallistuminen onnistuisi mahdollisimman nopeasti ja helposti. 

Kysymyksen ja vastausten ollessa esitettynä tietokoneen kosketusnäytöllä ravintolan 
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sisään- ja ulosmenokäytävällä osallistuminen oli mahdollista miltei kosketusnäytön 

ohi kävellessä ja vain koskettamalla ruutua kuvan 15 osoittamaa reittiä pitkin. 

Vastauksia saatiin enemmän kun kysymys oli tarpeeksi lyhyt ja helposti 

ymmärrettävissä ja vastausvaihtoehdot selkeästi toisistaan eroavia ja jos vastausten 

joukosta löytyi tarpeeksi nopeasti se omaa vastausta lähellä oleva vaihtoehto. 

 

1

2
3

= Huomisen lounasvaihtoehdon kysely
= Päivän kysymyksen vastausten tulokset
= Päivän kysymyksen vastausvaihtoehdon valinta

1
2
3

= Huomisen lounasvaihtoehdon kysely
= Päivän kysymyksen vastausten tulokset
= Päivän kysymyksen vastausvaihtoehdon valinta

1
2
3

 
Kuva 15. Henkilöstöravintolan puolelle asennetut päätteet. 

3.2 Projektiorganisaatio 

 

Älykkäämpi Henkilöstöravintola –pilottiprojektin ohjausryhmä koostui suurimmaksi 

osaksi asiakasyrityksen eli Fazer Amican henkilöstön edustajista. Ohjausryhmä asetti 

projektiryhmän tavoitteet ja sovittiin yhteisestä tavasta viestiä yritysten ja 

projektiryhmän sekä ohjausryhmän välillä. Hankkeen projektiryhmä koostui IBM:n ja 

Fazer Amican omista pienemmistä projektiryhmistä, joiden ohjauksesta vastasi 
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kummankin yrityksen nimeämät projektipäälliköt, jotka hoitivat suurimman osan 

kommunikoinnista keskenään ja vastasivat siitä, että työn etenemisestä raportoitiin 

asiaankuuluville henkilöille tasaisin väliajoin. 

 

IBM:n projektipäällikkö ja –ryhmä vastasi myös IBM:n kumppanin työskentelyn 

johtamisesta ja tulosten raportoinnista laajemmalle projekti- ja ohjausryhmän sisällä. 

IBM:n kumppani osallistui pilottihankkeeseen kahdella erillisellä tehtävänannolla. 

IBM:n kumppani vastasi projektissa itsepalvelupäätteiden fyysisten rakenteiden 

suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ohjelmistoratkaisun suunnittelusta ja 

toteutuksesta, jonka sisällön suunnitteluun IBM ja Fazer Amica osallistuivat IBM:n 

projektipäällikön fasilitoimien tapaamisten kautta. 

 
Kuva 16. Kaavio projektiorganisaation rakenteesta. 

 

Ohjausryhmä 

Projektiryhmä 

IBM 
Projektiryhmä 

Fazer Amican 
Projektiryhmä 

IBM:n 
Kumppanit 

IBM 
projektipäällikkö 

Fazer Amican 
projektipäällikkö 
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3.3 Vastuualueet projektissa 

 

Projektin ohjausryhmän vastuulla on suorittaa seuraavat aktiviteetit: 

• Hyväksyy projektisuunnitelman 

• Hyväksyy projektimääritykset 

• Seuraa projektin edistymistä suunnitelmien ja projektipäällikön 

raportoinnin perusteella 

• Tekee projektin tavoitteisiin, määrityksiin, muutoksiin, resurssointiin ja 

aikatauluun liittyviä päätöksiä 

• Hyväksyy toimitukset  

• Päättää projektin 

 

Projektiryhmän vastuulla on suorittaa allaolevat aktiviteetit: 

• Projektityön suunnitteluun ja kokouksiin osallistuminen 

• Asiantuntijana oman toiminta-alueen ratkaisuvaihtoehtojen suunnittelu    

• Projektin työtehtävien toteutus 

• Työn ja edistymisen raportointi IBM:n projektipäällikölle 
 

IBM:n projektipäällikön vastuulla on seuraavat toimenpiteet: 

• Projektityön johtaminen, suunnittelu ja hallinta 

• Ensisijainen kontaktipiste asiakkaaseen päin 

• Vastuu IBM:n työnohjauksesta ja tehtävien toteutumisesta   

• Projektin Ohjausryhmän kokousten valmistelut ja osallistuminen 

• Projektin hallinnolliset tehtävät   
 

Asiakkaan projektipäällikön vastaa alla olevien toimenpiteiden suorittamisesta: 

• Projektin suunnitteluun ja hallintaan osallistuminen  

• Ensisijainen kontaktipiste IBM:n päin  

• Asiakkaan vastuulle sovittujen tehtävien seuranta ja hallinta   
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• Asiakaspuolen päätökset  projektisuunnitelman edellyttämällä 

aikataululla 

 

3.4 Projektin tavoitteet 

 

Projektin tavoitteena on kehittää toimitavat yhteiseen palveluiden kehittämiseen ja 

luoda ympäristö, jossa kehitettyjä ratkaisuja voidaan turvallisesti testata ja 

jatkojalostaa mahdollisimman aidossa ympäristössä. Projektin alkaessa ensimmäiset 

osatavoitteena on kehittää kokonaisratkaisut, joiden avulla Fazer Amica kykenisi 

vähentämään päivittäisen hukkaan menevän ruuan määrää menekin ennustamisen 

avulla ja lisätä kerättävää palautetta tuote- ja palvelukehitystä varten. 

 

Ensimmäisen vaiheen pilotointiin kehitettyjen ratkaisuiden tavoitteena on vähentää 

päivittäistä hukkaan menevän ruoan määrä puoleen alkuperäisestä ja sähköisen 

palautejärjestelmän tavoitteena oli nostaa kerätyjen palautteiden määrää 

mahdollisimman paljon. 

 

3.5 Työvaiheiden kuvaus 

 
Kuva 17. Työvaiheiden kuvaus aikajanalla.  
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3.5.1 Ideointi 

 

Fazer Amica on innovatiivinen yritys, joka haluaa uudistaa ja parantaa palveluitaan 

sekä tehostaa operatiivista toimintaansa. IBM halusi tukea Fazer Amican toimintaa 

yhteyshankkeella, jonka tavoitteena oli yhdistää kehitysresursseja, erilaista osaamista 

ja IBM:n teknologiatuntemusta Fazer Amican toimialaosaamisen kanssa, jotta 

voitaisiin kehittää henkilöstöravintolan toimintaa tehostavia ja asiakastyytyväisyyttä 

lisääviä ratkaisuita Fazer Amican strategian mukaisesti. 

 

Ideointiin valittiin henkilöitä mahdollisimman erilaisilla koulutus-, työ- ja 

kokemustaustoilla, jotta voitaisiin olla varmoja mahdollisimman monen näkökulman 

saattamisesta uusien palveluratkaisuiden ideointiin. Ideointiin järjestetty tilaisuus 

pidettiin Suomen IBM:n pääkonttorisa Munkkiniemessä ja sen fasilitoi IBM:n 

innovaatiojohtaja. Ideointivaiheeseen osallistui seuraavat henkilöt: 

• Innovaatiojohtaja, IBM 

• Itsepalveluratkaisuista vastaava henkilö, IBM 

• sosiaalisiin medioihin erikoistunut IT-arkkitehti, IBM 

• Fazer konsernin asiakkuusvastaava, IBM 

• IBM:n henkilöstöravintolasta vastaava aluepäällikkö, Amica 

• IBM:n henkilöstöravintolan ravintolapäällikkö, Amica 

• IBM:n henkilöstöravintolan pääkokki, Amica 

 

Fasilitointimenetelmänä käytettiin niin sanottua ”heaven and hell”-tekniikkaa, jonka 

tarkoituksena on aloittaa uuden palvelun ideointi mahdollisimman epäonnistuneen 

palvelukokemuksen löytämisestä ja sen estämisen varmistamisesta. Ideoinnin aikana 

saavutettiin konsensus epäonnistuneimman palvelukokemuksen syntyvän ruoan 

loppumisesta ja jotta tämä tilanne voitaisiin varmasti välttää, ravintola tarvitsisi 

ennusteen toimirakennuksen päivittäisistä asiakkaista, jotka saattavat vaihdella 

hyvinkin suuresti jopa päivittäin. 
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Menekin ennustamisella arvioitiin olevan suora kannattavuutta parantava vaikutus, 

joten se valittiin potentiaaliseksi uudeksi ratkaisuksi ravintolan operatiivisen 

toiminnan kannattavuuden tehostamiseksi. Toiseksi kehitettäväksi sovellutukseksi 

nousi sähköinen palautejärjestelmä, jonka tarkoituksena on muuttaa paperisiin 

palautelomakkeisiin ja lyijykynään perustuva palautteen jättäminen nopeammaksi ja 

helpommaksi, jolloin palautteiden määrää voitaisiin nostaa nykyiseltä tasolta 

huomattavasti.  

 

Ideointivaiheen jälkeen syntyneitä ideoita arvioitiin saman ryhmän toimesta 

seuraavien kriteerien mukaan: 

• Ratkaisusta syntyvät potentiaaliset säästöt 

• Ratkaisun tuoma lisäarvo loppukuluttajalle 

• Ratkaisun implementoinnin helppous 

• Ratkaisun kustannustaso 

 

 

3.5.2 Palvelun kehittäminen ja testikäyttö 

 

Koska projektin eri vaiheiden toteuttamiseen tarvittiin hyvin erilaista osaamista, 

jonka johdosta projektiryhmän koko olisi kasvanut huomattavasti, päädyttiin 

projektiryhmän koko rajaamaan mahdollisimman pieneksi. Kommunikaatio ja 

viestintä projektin etenemisestä päätettiin järjestää asiaa käsittelevien kokousten 

selkeästi laadittujen pöytäkirjojen välityksellä koko ohjaus- ja projektiryhmälle. Näin 

koko kehitysprosessiin osallistuvat ihmiset saivat tiedon käsitellyistä asioista, 

tehdyistä päätöksistä ja seuraavista tehtävistä. 

 

IBM:n projektipäälliköllä oli vastuu projektin eteenpäin viemisestä, joka vaati ensin 

kaikkien tarvittavien lähtöarvojen ja olettamuksien keräämistä ja ratkaisuiden 

muodostamisesta, jotka esiteltiin projektiryhmälle, arvioitiin ja jatkojalostettiin. 
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Toimintamalli, joka ei perustunut koko projektiryhmän yhdessä tekemiseen, vaan 

yhden ihmisen tarjolla olevan tiedon pohjalta tekemiin olettamuksiin ja  vasta niiden 

korjaamiseen ja kehittämiseen suuremmassa ryhmässä, osoittautui erittäin toimivaksi 

ja nopeaksi varsinkin kun projektiin osallistui paljon ihmisiä eri puolilta kahden 

yrityksen organisaatioita.   

 

Palveluita suunniteltaessa hyvin paljon painoarvoa annettiin testaamisen roolille. 

Yhteishankkeen tavoitteena oli myös kehittää yhteistä toimintatapaa, jota voitaisiin 

hyödyntää myös tässä tutkimuksessa esiteltyjen testikäyttöjen jälkeen uusien 

palveluiden testaamisessa. Palvelun suunnittelun lähtökohtana oli tehdä 

mahdollisimman paljon oletuksia taloudellisilta vaikutuksiltaan mahdollisimman 

relevanteista asioista testikäyttöön otettavista palveluista, jotta voisimme rakentaa 

testikäytöstä mahdollisimman tehokkaan ja oikeita markkinoita ja asiakkaita 

vastaavan ympäristön. Tärkeimmät oletuksemme liittyivät seuraaviin kysymyksiin: 

 

Omaksuvatko asiakkaat teknologiset ratkaisut henkilöstöravintolan 

ympäristössä?  

• Kuinka moni Amican kahvion ja henkilöstöravintolan asiakas osallistuu 

kosketusnäyttöisten päätteiden käyttöön? 

• Haluavatko asiakkaat kertoa mitä aikovat syödä? 

• Pitääkö asiakkaiden ilmoittamat lounasvaihtoehtovalinnat paikkaansa? 

 

Miten asiakkaat suhteutuvat päivän kysymyksiin? 

• Millaiset kysymykset kiinnostavat asiakkaita? 

• Kuinka paljon palautteita annettaisiin? 
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Miten tarkasti kulunvalvonnasta ja lounasvaihtoehtoja kysyvistä automaateista 

saatavalla tiedolla voidaan ennustaa päivittäisiä asiakasmääriä? 

 

Miten asiakkaiden vastausten määrä ja laatu muuttuu testikäytön aikana? 

• Minkälaisia insentiivejä ja toimia motivoinnin ylläpitäminen vaatii? 

 

Järjestelmien teknisen puolen suunnittelu oli IBM:n resursseja käyttäen hyvin 

suoraviivainen tehtävä, johon oikeat resurssit löytyivät hyvin nopeasti ja 

arkkitehtuurin suunnittelu oli nopeaa. IBM:n laajasta kumppaniverkostosta löysimme 

kumppanin, jonka kompetenssit sopivat itsepalvelukioskien telineiden mekaaniseen 

rakentamiseen sekä tarvittavien ohjelmistosovellutusten suunnitteluun ja 

toteutukseen.  

 

Menekin ennustaminen ja sähköinen palautejärjestelmä esiteltiin IBM:n 

henkilöstöravintolan asiakkaille kehityksen varhaisessa vaiheessa, jolloin 

järjestelmistä puuttui vielä joitain toimintoja, jotka oli tarkoitus lisätä testikäyttöön 

myöhemmin mutta tärkeimpänä tavoitteena oli saada ratkaisut mahdollisimman 

aikaisin asiakkaiden käyttöön, jolloin myös palautetta ja kehitysideoita voitiin kerätä 

aikaisemmin ja enemmän.  

 

Testauksessa hyvin tärkeässä roolissa oli koekäytön ja esiteltyjen ratkaisuiden 

tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden viestiminen asiakkaille. Viestinnän rooli 

testikäytössä on verrattavissa lanseerauksen yhteydessä toteutettuun viestintään. 

Viestinnän tavoitteena on levittää oikealle kohderyhmälle tietoutta siitä, mitä ollaan 

tekemässä ja minkä takia. Viestinnän tarkoituksena on siis motivoida asiakkaita 

osallistumaan aktiivisesti koekäyttöön ja ylläpitää motivaatiota koekäytön jatkuessa. 

Viestinnällä halutaan myös minimoida ne tilanteet, jolloin asiakkaat jättäisivät 

osallistumatta koekäyttöön sen takia, etteivät tiedä mistä koekäytössä on kyse tai 

eivät tietäisi miten he voisivat osallistua halukkuudestaan huolimatta. Koekäytön 

viestinnästä voidaan ottaa mallia ja parhaita toimintatapoja myös lanseerauksen 
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viestintää suunnitellessa. Älykkäämmän henkilöstöravintolan koekäytössä keskityttiin 

viestinnällä jakamaan asiakkaille mahdollisimman selvä ymmärrys seuraavista 

asioista: 

 

• Miksi IBM ja Fazer Amica tekee yhteystyötä henkilöstöravintolan 

palveluiden kehittämiseksi 

• Mitkä ovat valittujen projektien tavoitteet 

• Mitä henkilöstöravintolan asiakkailta odotetaan ratkaisuiden koekäytön 

suhteen 

• Miten koekäyttö on edistynyt, mitä hyötyjä siitä on 

henkilöstöravintolalle ja miten koekäyttö jatkuu 

 

Testikäytön aikana palautetta kerättiin henkilöstöravintolan tiloissa suullisesti, sekä 

IBM:n intranetin wikipediatyökalulla suoritetulla kyselyllä, jonka tarkoituksena oli 

selvittää mitä mieltä henkilöstöravintolan asiakkaat ovat koekäytössä olevista 

ratkaisuista ja samalla kerätä lisää ideoita uusille kehitettäville ratkaisuille seuraaviin 

projekteihin. 17.2. – 16.3.2009 välisenä aikana 42 henkilöä kävi sivuilla 

kommentoimassa älykkäämmän henkilöstöravintolan noin kolmen kuukauden ajan 

koekäytössä olleita sähköisiä ratkaisuita ja antoivat lisää ideoita millaisia muita 

ratkaisuja ravintolan asiakkaat voisivat toivoa ja kuvitella henkilöstöravintolassa 

olevan tulevaisuudessa.  

 

3.5.3 Tuotteistaminen ja Lanseeraus 

 

Pilottiprojektin aikana kehitimme useita menekin ennustamisen ja sähköisen 

palautejärjestelmän  toiminnallisuuksiin ja käyttömekanismeihin liittyviä hypoteeseja 

ja testasimme niitä käytännössä yhdessä kehitetyillä pilotointiin tarkoitetuilla 

ratkaisuilla niiden toimivuuden toteamiseksi. Samalla prototyyppejä kehitettiin 

testauksen ohella. Pilottiprojektin päättyessä menekin ennustaminen sekä sähköinen 
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palautejärjestelmä tarvitsevat vielä jatkokehitystä, jotta niistä voitaisiin saada 

hyödynnettyä kaikki potentiaalinen hyöty.  

 

Kummatkin sovellutukset ovat jo kehityksen siinä vaiheessa, että ne voitaisiin 

teknisesti ottaa käyttöön muissakin henkilöstöravintoloissa mutta menenkin 

ennustamisen ennustusmalleja tulisi optimoida tarkempien tulosten saamiseksi ja 

suunniteltava miten ennustukseen tarvittavaa dataa voitaisiin kerätä aikaisemmin ja 

miten ravintolan ruoanvalmistukseen liittyviä prosesseja voitaisiin kehittää 

toimimaan paremmin uudenlaisen tiedon kanssa. Sähköinen palautejärjestelmä on 

teknisesti erittäin toimiva mutta saatujen palautteiden hallinta, levittäminen oikeille 

organisaation osille ja kerätyn tiedon louhiminen jatkokehitystä varten tulisi 

suunnitella tarkemmin.  

 

Case -esimerkki ei siis jatku lanseeraukseen saakka, eikä tämä tutkimus täten ota 

kantaa lanseeraukseen. On kuitenkin ilmeistä, että lanseerauksen yhteydessä olisi 

syytä jatkaa palvelun kuluttajien käyttäytymisen tarkkailua kuten testikäytössäkin, 

jotta käyttöön otettuja ratkaisuja voidaan vielä tarpeen vaatiessa jatkojalostaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63	  

 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Hyvin useat yritykset panostavat tällä hetkellä palvelutarjoamansa kehittämiseen. 

Palveluiden tarjoamisessa nähdään hyvin paljon potentiaalia yrityksen pitkäaikaisen 

kannattavuuden kannalta. Useat teollisia tuotteita valmistavat yritykset kehittävät 

tuotantonsa ohelle palveluorganisaatiota ja palvelutarjoamaa, jotta asiakkaiden 

tarpeisiin voitaisiin tarjota useampia ratkaisuja. Samalla palveluyritykset kehittävät 

yhä uudenlaisia palvelukonsepteja, liiketoimintamalleja ja vaihtoehtoista 

ansaintalogiikkaa palvelutuotteilleen. Kun kehittämisen painopiste on siirtynyt 

palvelujen kehittämisen puolelle, palveluiden kehittämisprosessin tutkimiselle ja 

kehittämiselle on herännyt tarve.  

 

4.1 Tulevaisuuden ravintola –projektin palvelukehitysprosessi 

 

Tämän työn päätutkimuskysymyksenä oli tutkia kvantitatiivisesti miten kirjallisuuden 

pohjalta rakennettu palvelun kehitysprosessin synteesi toteutuu IBM:n ja Fazer 

Amican yhteisessä kehityshankkeessa, tulevaisuuden henkilöstöravintola –

projektissa.  Seuraavissa luvuissa on verrattu synteesin vaiheita tulevaisuuden 

henkilöstöravintola -projektin vaiheisiin ja käydään läpi muita prosessia koskevia 

keskeisimpiä huomioita. 

 

Tehtyjen havaintojen sekä toteutuneen prosessin ja hypoteesin välisen vertailun 

jälkeen voidaan todeta, että toteutetun projektin kehitysprosessi vastaa hypoteesia ja 

vahvistaa sen toimivuutta käytännön elämässä. Mainittujen hypoteesin etujen lisäksi 

projektin aikana prosessin todettiin tuovan myös lisäetuja, joita ei hypoteesia 

tehtäessä tai projektin alkuvaiheessa osattu arvioida. ICT:n käyttö kehittämisen ja 
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testauksen samanaikaisessa toteutuksessa todella nopeutti ja ennen kaikkea tehosti 

prosessia. 

4.1.1 Ideointi 

 

Tulevaisuuden henkilöstöravintola –projektin ideointivaihe vastasi erittäin hyvin 

synteesissä esitetyn mallin vaiheita. Synteesin mukaan ideoiden tulisi lähteä 

asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Esimerkkiprojektissa ideointiin osallistui Fazer 

Amican kehitysryhmän lisäksi IBM:n henkilöstöä, joka päivittäin käyttää Fazer 

Amican henkilöstöravintolan palveluita. Myöhemmin projektin edetessä koko IBM:n 

henkilöstö osallistettiin kehitysprojektin arviointiin ja jatkokehitykseen 

haastatteluilla, jatkuvalla viestinnällä ja IBM:n intranetissä toteutetulla 

keskustelufoorumilla. Tämän lisäksi asetelman tekee mielenkiintoiseksi IBM:n rooli 

Fazer Amican kumppanina ja palveluiden tarjoajana. Voidaankin todeta, että IBM:n 

rooli on tässä kehityksessä ollut oman asiakkaan asiakas mutta myös innovaattorin 

innovaattori. Voi siis olla, että kouluttamalla ja motivoimalla eli tuottamalla 

asiakkaalle jotain lisäarvoa, asiakkaasta ei saada vain hyvää tarpeiden ja ideoiden 

lähdettä tai kehityskumppania, vaan myös innovaattorin innovaattori, joka ei 

pelkästään osallistu kehittämiseen tuomalla siihen tietoa mutta myös tehostamalla 

kehitysorganisaation jäsenten osaamista ja lisäämällä tuottavuutta. Määriteltyjä  

ideoita arvioitiin selkeän mittariston avulla ja jo hankkeen lähtökohtana toimineet 

tavoitteet geneerisen kehitysmallin rakentamisesta asiakasyhteistyön 

mahdollistamiseen sopivat erittäin hyvin kummankin yrityksen strategisiin 

tavoitteisiin jatkuvan kehittämisen ja edelläkävijyyden osalta.  

 

4.1.2 Palvelun kehittäminen ja testikäyttö 

 

Tulevaisuuden henkilöstöravintola- projektin lähtökohtana toimi ajatus saattaa 

testattavat ratkaisut mahdollisimman nopeasti asiakkaiden käyttöön ja seurata 
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asiakkaiden reaktioita uusiin ratkaisuihin ja kehittää testattavia ratkaisuja saatavien 

palautteiden sekä havaintojen pohjalta ja tämä toteutui erittäin hyvin projektissa sekä 

todettiin erittäin toimivaksi kehittämisen malliksi kyseisessä tapauksessa. 

Kehitettävien ratkaisuiden kaupallistamisen näkökulmasta muodostetut olettamukset 

ratkaisuiden onnistumisesta olivat onnistuneita ja jatkokehittämisen kannalta ne 

antavat hyvät lähtökohdat tuotteistaa ratkaisut kaupalliseksi palvelutuotteeksi 

määrittelemällä reunaehdot palvelun asiakkaalle ja tuottajalle syntyvästä arvosta ja 

omaksumisprosessista. Ratkaisuiden testaus onnistui hyvin ja sen pohjalta voidaan 

arvioida hyvin millaisissa ympäristöissä ja millaisille asiakasryhmille testattavat 

ratkaisut tuottavat arvoa. Saatuja tuloksia pystyttiin analysoimaan hyvin testattujen 

hypoteesien ja jatkokehitystarpeiden osalta mutta tuotteistamiseen ja varsinkin 

kannattavuuden arviointiin tarvittavaan analyysiin olisi tarvittu resursseja 

laajemmalta osaamisalueelta kuin mitä projektiryhmän käytettävissä projektin aikana 

oli. 

 

Tulevaisuuden tuote- ja palvelukehitysprojekteja ajatellen tietovarasto olisi 

konseptien, hypoteesien, kokemusten ja oikeastaan kaiken kehittämiseen liittyvän 

tiedon ja havaintojen tallentamista ja helppoa löydettävyyttä ajatellen erittäin tärkeä 

työkalu. Tulevaisuuden ravintola –projektin sisäinen tiedotus projektiryhmän sisällä 

tapahtui jokaisen tapaamisen sisällön tarkalla kirjaamisella kokouspöytäkirjoihin, 

jotka jaettiin koko projektiryhmälle ja kummankin yrityksen projektipäällikkö oli 

vastuussa näiden dokumenttien tallentamisesta ja jakamisesta omassa 

organisaatiossaan. Tapaamisten dokumentoinnin lisäksi kummassakin organisaatiossa 

hankkeen tavoitteista ja edistymisestä tiedotettiin sisäisen viestinnän kautta. IBM:llä 

hankkeelle oli perustettu intranetissä oma sivusto, jonka kautta ei pelkästään vain 

viestitty hankkeen edistymisestä mutta myös otettiin palautetta meneillään olevasta 

hankkeesta ja keskusteltiin uusista palveluideoista ja lisäarvopalveluiden erilaisista 

uusista ratkaisuista. Vaikka viestintä ja tiedon jakaminen oli hyvin suunniteltua, 

jatkuvan kehittämisen ja oppimisen kannalta yritykset olisivat voineet luoda 

käyttöönsä pitkäaikaisemman työvälineen ideoiden tehokkaampaan jakamiseen ja 
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kaikkien kokemusten ja havaintojen tallettamiseen tukemaan myöhempiä 

kehitysprojekteja. 

 

4.1.3 Tuotteistus 

 

Testauksen aikana jatkunut ratkaisujen kehittäminen ja havainnoinnin sekä suoran 

palautteen pohjalta toteutettu jatkokehitys mahdollisti normaalia nopeamman ja 

resursseja vähemmän vaativan kehitysprosessin. Spontaani asiakaspalaute, 

suunnitellut kyselyt ja havainnointi poistaa myös kehitystyön epävarmuutta 

pienentämällä epäonnistumisen riskiä asiakkailta saatavan informaation muodossa.  

 

Testaus tarjosi kaiken tarvittavan tiedon ratkaisuiden konseptoimiseksi valmiiksi 

tuotteiksi ja testauksen aikana löydettiin myös ne epävarmuustekijät, joista 

tuotteistuksen aikana olisi pitänyt tehdä uusia hypoteeseja erilaisiin 

toimintaympäristöihin. Tuotteistamiseksi ratkaisuiden kannattavuudesta tulisi tehdä 

vielä tarkempaa liiketoiminta-analyysiä.  

 

4.1.4 Lanseeraus 

 

Vaikka projekti keskittyi vain ratkaisuiden kehittämiseen ja testaamiseen, eikä näin 

ottanut kantaa valmiiden konseptien lanseeraukseen, voidaan todeta, että testauksen 

yhteydessä tärkeintä tietoa tuotteistamisen ja asiakkaiden reaktioiden lisäksi 

lanseerausta varten saatiin markkinointiviestintää ajatellen. Runsaan suullisen sekä 

kirjallisen asiakaspalautteen pohjalta lanseerauksen viestinnästä voidaan suunnitella 

hyvin asiakkaiden mukainen paketti, jolloin viestintä muistuttaa hyvin paljon 

asiakkaalta asiakkaalle ohjattua viestintää. Testauksen aikana opittiin millaisiin 

asioihin asiakkaat kiinnittivät huomiota ratkaisuissa ja mistä kyseinen testiryhmä koki 
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saavansa eniten lisäarvoa. Näin lanseerauksen yhteydessä viestinnän kärki osataan 

muodostaa oikein vastaaville asiakasryhmille. 

 

4.2 Teknologian vaikutus ja rooli palvelujen laatuun ja tuottavuuteen 

 

Palvelun immateriaalisen luonteen takia palvelun laatua voidaan mitata vain 

asiakkaan kokeman subjektiivisen palvelukokemuksen ja siitä asiakkaalle syntyneen 

arvon muodossa. Tämä johtaa siihen päätelmään, että yrityksen tärkeimmät 

ominaisuudet ovat ymmärtää mahdollisimman hyvin asiakkaidensa tarpeet sekä mistä 

ja miten arvo muodostuu heille palveluprosessin aikana sekä miten asiakkaat 

arvottavat laadun.  

 

Asiakkaan kokema palvelun laatu vaikuttaa tuottavuuteen asiakastyytyväisyyden 

kautta. Kun palveluntarjoaja tekee asiakkaalle palvelulupauksen eli kertoo 

asiakkaalleen mitä palveluprosessi pitää sisällään, mitä asiakas saa siitä prosessin 

jälkeen ja mitä palvelu maksaa, asiakkaalle syntyy mielikuva palvelun hinnasta eli 

panoksesta ja sen suhteesta palvelun tuotoksiin eli palvelun lopputuotokseen tai itse 

prosessiin. Jos palveluntarjoaja osaa antaa asiakkaalleen realistisen kuvan 

tarjoamastaan palvelusta ja toteuttaessaan palvelulupausta eli totuuden hetkellä 

saavuttaa tai mielellään ylittää asiakkaansa odotukset palvelusta, asiakas kokee 

palvelun laadukkaaksi ja voi palata asiakkaaksi uudelleen. Vanhojen asiakkaiden 

asiakassuhteiden ylläpitäminen on kustannustehokkaampaa markkinointipanostusten 

jäädessä vähemmälle kun palaava asiakas on helpompi saada ostamaan jo hyväksi 

havaittua palvelua uudelleen. 

 

Toisin kuin teoriaosuudessa esitellyssä kuvassa, jonka tarkoituksena on esittää mistä 

komponenteista palvelukokemus syntyy, kuvasta 18 käy ilmi miten jokainen 

palveluprosessi on uniikki ja miten asiakkaat kokevat palvelun jokaisella kerralla 

hyvin subjektiivisesti. Näin ollen palvelukokemukseen voi vaikuttaa hyvinkin 
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vahvasti asiakkaasta riippuen hänen palvelukokemuksen aikainen mieliala. 

Mielialaan voi vaikuttaa esimerkiksi aiemmin päivän aikana tapahtuneet miellyttävät 

tai epämiellyttävät muut kokemukset tai vaikka vain sen hetkinen säätila.  

 

 

 
Kuva 18. Palvelun malli asiakkaan kokeman uniikin palvelutilanteen mukaan. 

 

Koska jokainen palvelutilanne on uniikki ja asiakkaat muodostavat subjektiivisen 

palvelukokemuksensa oman kokemustaustansa, tarpeidensa sekä palvelun 

odotustensa mukaan, palveluntarjoajan tulee pyrkiä standardoimaan kaikki 

mahdolliset muuttujat, joihin vain voidaan vaikuttaa, jotta palvelukokemusta voidaan 

palveluntarjoajan puolesta tutkia ja kehittää ilman, että tilannekohtaiset ulkopuoliset 

muuttujat häiritsevät liikaa kehitystyötä. Erilaiset teknologiset ratkaisut auttavat 

tekemään  työvaiheiden ohjeistuksesta sekä suorituksesta mahdollisimman 

Palvelukonsepti: 
Asiakastarpeet ja miten ne 
tyydytetään: palvelun 
sisältö ja rakenne 

Palvelusysteemi: 
Resurssit: työntekijät, 
fyysiset/tekniset 
ympäristöt, 
organisaatiorakenne; 
asiakas resurssina 

Palveluprosessi: 
prototyyppi 
asiakasprosessista 
(=asiakaskokemus, 
palvelukokemus), 
aktiviteettien vuokaavio 

Uniikki palvelutilanne tai 
palvelutilanteiden sarja (prosessi), 
johon asiakas osallistuu  

Asiakkaan kokema (havaitsema) 
palvelun uniikki lopputuotos 
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samankaltaisia ja auttaa myös dokumentoimaan sekä analysoimaan palveluprosessin 

eri vaiheita ja tuotoksia.  

 

 
Kuva 19. Miten IT- ja ICT-ratkaisut voivat vaikuttaa tuottavuuteen. 

 

Kuvan 19 mukaisesti IT ja ICT standardoivat prosesseja, sekä auttaa 

dokumentoimaan ja analysoimaan kerättävää dataa. Datasta voidaan jakamalla sitä 

organisaation eri osiin tuottaa informaatiota ja lisätä samalla organisaation osaamista 

ja näin vaikuttaa haluttuun lopputulokseen palvelukokemuksen suhteen. Prosessien 

hallinta voi myös suojata palvelutuotteita kopioinnilta. 

 

Erilaisia teknologisia ratkaisuja voidaan käyttää kaikenlaisen tiedon etsimiseen, 

keräämiseen, säilyttämiseen, jakamiseen sekä jalostamiseen. Nämä toiminnallisuudet 

ovat erittäin tärkeitä koko yrityksen toiminnan kannalta, koska esimerkiksi 

asiakastarpeiden määrittämisessä nämä ominaisuudet päätöksenteon tukena ja 

organisaation oppimista vahvistamassa voivat tarjota yritykselle jopa pysyvän 

kilpailuedun.  
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4.3 Palveluiden tuottavuuden parantaminen tulevaisuuden henkilöstöravintola 

-projektissa 

 

Tulevaisuuden henkilöstöravintola –projektin tarkoituksena oli kehittää kaksi uutta 

henkilöstöravintoloiden toimintaa tehostavaa uutta ratkaisua. Henkilöstöravintolan 

käyttöön kehitettiin menekin ennustamista helpottava ratkaisu valmistettavan ruoan 

määrän optimoimiseksi ja siten hukkaan menevän ruoan määrän vähentämiseksi sekä 

sähköinen palautejärjestelmä lisäämään asiakaspalautteen määrää. Kummankin 

ratkaisun tavoitteena oli siis tehostaa ravintolan toimintaa luomalla kustannussäästöjä 

ja määrittelemällä palvelutasoa ja asiakastyytyväisyyttä parantavia toimenpiteitä 

lisäämällä asiakaspalautteen määrää aiemmasta.  

 

Menekin ennustamisen osalta tärkeimmät havainnot olivat, että henkilöstöravintolan 

asiakkaat olivat valmiita tai oikeammin halusivatkin jakaa ravintolan henkilöstön 

kanssa tiedon mitä aikoivat syödä kuluvana ja seuraavana päivänä. Testikäytön 

aikana havaitsin, että henkilöstöravintolan asiakkaat halusivat eräällä lailla ”lukita” 

päätöksen päivän lounasvaihtoehdoista ja näin tätä päätöksenteon ongelmaa ei 

tarvitsisi ratkaista lounasaikaan nälän jo kasvaessa. Tätä olettamuksen paikkaansa 

pitävyyttä ja lainalaisuuksia tulisi tutkia jatkossa, koska havainto voi olla hyvinkin 

merkittävä jos sen oikeellisuus voidaan todeta tilastollisesti. Jos tämä oletus pitää 

paikkaansa, tätä havaintoa voitaisiin soveltaa asiakkaiden ostopäätöksien 

vahvistamiseen, ei vain ruoka-annosten, mutta myös lounasravintolan valinnan 

suhteen. Teknologia mahdollisti testikäytön aikana uusien toimintatapojen 

käyttöönoton ja testikäytön aikana voitiin todeta, että asiakkaat olivat valmiita 

ottamaan vastaan uutta teknologiaa ja ratkaisu tarjosi henkilöstöravintolan keittiölle 

käyttöön hyvin tarkkaan paikkaansa pitävää tietoa päivittäisistä asiakasmääristä. 

Tuotteistaminen vaatii kuitenkin teknologisen ratkaisun hienosäätöä mutta suurin työ 

on ravintolan keittiön prosessien suunnittelusta, miten ravintolan henkilöstö käyttää 
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tietoa hyväkseen ja miten tarvittava tieto voitaisiin saada aikaisemmin ja 

asiakasmäärien arvioimiseen voitaisiin liittää mahdollisimman moni ympäristön 

muuttuja, jotka vaikuttavat asiakasmääriin. 

 

Sähköinen palautejärjestelmä onnistui erittäin hyvin soveltamaan teknologiaa 

lisäämään henkilöstöravintolan henkilökunnan ja asiakkaiden välistä 

kommunikaatiota. Päivittäisten palautteiden määrä yllätti projektiryhmän 

positiivisesti ja palautteiden määrä laski vain vähän testikäytön uutuusarvon 

vähennyttyä. Ravintolan henkilöstön oli erittäin helppo implementoida tämä palaute 

toimintaansa. Palaute käytiin läpi jokaisen työpäivän alkaessa aamulla ja saatu 

palaute jaettiin silloin henkilöstölle ja arvioitiin pitikö saatuun palautteeseen reagoida 

ja määritettiin millaisin toimenpitein ravintola voisi parantaa ravintolan palvelutasoa 

palautteiden pohjalta. Sähköisen palautejärjestelmän todettiin lisänneen kasvottoman 

palautteen lisäksi myös henkilökohtaista kommunikaatiota henkilöstön ja asiakkaiden 

välillä, joka tekee ravintolasta ja koko Fazer Amican brändistä helpommin 

lähestyttävän. 
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5 YHTEENVETO 

 

Palveluiden kehittämisen prosessia on tutkittu monesta eri näkökulmasta. Tässä 

työssä esitetään synteesi näiden erillisten tutkimusten pohjalta, joka pyrkii ottamaan 

huomioon nopeasti kehittyvät teknologiset ratkaisut, kollektiivisen oppimisen ja 

kehittyneen testikäytön tuomat mahdollisuudet. Prosessin päävaiheet ovat ideointi, 

palvelun kehittäminen ja testikäyttö, tuotteistus ja lanseeraus.  

 

Ideoiden tulee olla aina asiakaslähtöisiä mutta ne tulee rajata yrityksen strategian 

mukaisesti. Tärkeimpinä ideoiden lähteinä voidaan pitää yrityksen omia työntekijöitä, 

asiakkaita ja kumppaneita. Palveluiden kehittämistä sekä muuta yrityksen toimintaa 

tukeva tietovarasto tulee ottaa käyttöön jo prosessin ensimmäisestä vaiheesta lähtien, 

jolloin sinne voidaan kirjata ideoita, havaintoja ympäristöstä sekä yrityksen sisältä ja 

dokumentoida ideointiin liittyviä muita asioita. 

 

Palvelun kehittäminen tulisi toteuttaa yhtäaikaisesti sen testikäytön kanssa. Palvelun 

osatekijöiden tärkeys arvioidaan ja testikäytön tarkoituksena on varmistaa palvelun 

onnistumiseen vaikuttavien olettamusten todentaminen ja lainalaisuuksien 

määrittäminen. Testikäytön aikana kehitetyn palvelun prototyyppiä voidaan testata ja 

kehittää testitulosten mukaisesti. Näin kehittämisen vaihetta voidaan nopeuttaa ja 

kehittämisen epävarmuustekijöitä vähentää. Samalla testikäytön ja kehittämisen 

kustannuksia voidaan vähentää ja palvelukehitykseen kuluva aika lyhenee.  

 

Tuotteistamiseen kuuluu testikäytön yhteydessä kehitetyn palvelun kehittäminen 

tuotantovalmiiksi palveluksi, jota voidaan tarjota määritellyille asiakasryhmille. 

Tuotteistamisen aikana on tarkoitus hyödyntää kehitysvaiheessa kerättyä tietoa 

palvelun vaatimuksista, sekä soveltaa testikäytön aikana kerättyä dataa palvelun 

mahdollistavien prosessien ja resurssien tarkempaan määrittämiseen sekä 

toteuttamiseen. 
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Testikäytön tuloksia voidaan tehokkaasti käyttää myös lanseerauksen suunnittelussa 

ja toteutuksessa. Testikäytön yhteydessä palvelun käyttäjiä on voitu seurata tarkasti, 

jotta palvelun ympärille voidaan muodostaa sellainen markkinointiviestintä, joka 

korostaa palvelun parhaat puolet ja herättää potentiaalisissa asiakkaissa juuri 

oikeanlaisia tunteita, jotka myöhemmin johtavat ostopäätöksen tekoon. Kehitys ja 

testikäyttö –vaiheesta voidaan ottaa lanseeraukseen mallia myös toteutustavan 

suhteen. Lanseeraus tulisi ensin suorittaa pienemmille testijoukoille ennen suurta 

lanseerausta. Tällöin ensimmäisistä testilanseerauksista voidaan kerätä tietoa miten 

lanseerausta voitaisiin mahdollisesti parantaa. 

 

Fazer Amican ja IBM:n yhteishanke Tulevaisuuden henkilöstöravintola toteutti 

monin tavoin kirjallisuuden pohjalta muodostettua synteesiä palveluiden kehittämisen 

prosessista. Ideoiden lähteenä oli joukko Fazer Amican henkilöstöä, joihin kuului 

keittiöhenkilökuntaa, sekä liiketoiminnan kehittämiseen osallistuvia henkilöitä ja 

IBM:n henkilöstöä, jotka olivat samanaikaisesti Fazer Amican kumppani sekä 

henkilöstöravintolan asiakas. Näin ollen ideointiin osallistui juuri sellaisia henkilöiltä, 

joilta tutkitusti syntyvät suurin osa parhaista tuote- tai palveluideoista. IBM toimi 

täten omasta näkökulmastaan asiakkaan asiakkaana ja samalla IBM:n koko henkilöstö 

osallistui prosessiin innovaattoreiden innovaattoreina. Ideointi oli täten erittäin 

asiakaslähtöistä ja syntyneet ideat olivat hyvin linjassa Fazer Amican edelläkävijyyttä 

ja innovatiivisyyttä korostavan strategian kanssa. Jatkokehitykseen valittuja 

palveluideoita todella kehitettiin ja testikäytettiin täysin samanaikaisesti. Hankkeen 

lähtökohtana oli saada ratkaisut nopeasti testikäyttöön, jotta niitä voitaisiin kehittää 

jatkuvasti suoraan asiakkaiden eli käyttäjien palautteen mukaisesti. Näin 

kehittämisprosessi oli perinteiseen kehittämismalliin verrattuna huomattavasti 

nopeampi ja edullisempi. Projektin etenemisestä tiedotettiin mahdollisimman laajasti 

kummankin yrityksen organisaatiossa ja IBM osallisti henkilöstöään vahvasti 

ratkaisuiden kehittämiseen intranetin keskustelufoorumin kautta, joka keräsi nopeasti 

paljon palautetta. Tämä myös motivoi käyttäjiä jatkossakin antamaan palautetta 

projektin edetessä. Laajempi tietovarasto ja tulosten aktiivisempi julkistaminen 
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olisivat mahdollisesti lisänneet asiakkaiden eli henkilöstön osallistumista pitkällä 

tähtäimellä mutta tämän projektin kannalta niillä ei ollut suurempaa merkitystä. 

 

Teknologian jatkuvasti nopeutuvan kehittymisen lisäksi syynä tai seurauksena myös 

asiakastarpeet muuttuvat jatkuvasti yhä nopeammalla tahdilla ja tuotteiden, sekä 

palveluiden elinkaaret lyhenevät. Jatkuvalla asiakastarvetutkimuksella tai 

kuvaavammin ilmaistuna jatkuvalla asiakaskeskustelulla palveluntarjoaja ja koko 

palvelusysteemi kykenee seuraamaan tarkemmin asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja 

löytämään mahdollisesti jopa uusia asiakas-segmenttejä mutta mikä parasta, jatkuva 

terve keskustelu asiakkaiden kanssa saattaa pidentää palveluiden elinkaarta, joka taas 

tuo palvelusysteemille huomattavan suuria säästöjä kehitystyön erittäin korkean 

kustannustason takia. 

 

Radikaalit palveluinnovaatiot tuovat palveluntarjoajalle pysyvää kilpailuetua mutta 

sisältävät enemmän riskejä, joita voidaan minimoida oikein toteutetulla ja jatkuvalla 

asiakaskeskustelulla, joka jo itsessään lisää asiakastyytyväisyyttä ja lisää 

asiakasuskollisuutta. Inkrementaalit palveluinnovaatiot pidentävät palvelujen 

elinkaarta ja näin parantavat huomattavasti palvelujen tuottavuutta.  
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