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1. JOHDANTO 

 

Tässä diplomityössä on tutkittu asiakaspalveluprosessien kehittämistä 

asiantuntijapalveluyrityksessä. Työssä on selvitetty millaiset menetelmiä voidaan 

soveltaa asiantuntijapalvelujen prosessien kuvaamiseksi ja toiminnan 

yhtenäistämiseksi. Johdantoluku on jaettu neljään alalukuun, joista ensimmäisessä 

esitellään diplomityön aihe ja taustaa. Toisessa alaluvussa määritellään työn 

tavoitteet tutkimuskysymyksineen ja rajaukset. Kolmas alaluku käsittelee työssä 

käytettyjä menetelmiä ja työn käytännön toteutusta. Viimeisessä alaluvussa 

esitellään työn rakenne. 

 

1.1. Työn tausta 

 

Palvelualoilla on keskeinen osa Suomen taloudessa, koska kaksi kolmasosaa 

bruttokansantuotteen arvosta syntyy palveluissa. Useat palvelualat ovat olleet 

voimakkaassa kasvussa erikoistumisen ja toimintojen ulkoistamisen myötä. Tämä 

näkyy etenkin liike-elämää palvelevia toimintoja sisältävissä hallinto- ja 

tukipalveluissa, jonka arvonlisäys on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2000.  

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2013, Palvelujen rakenne) Pienet ja keskisuuret 

yritykset (pk-yritykset) muodostavat Suomen talouselämän perustan huolimatta 

muutaman suuryrityksen korostuneesta näkyvyydestä tiedotusvälineissä. Vuonna 

2010 alle 50 työntekijän yrityksiä oli 99,1 % kaikista Tilastokeskuksen 

yritysrekisterin yrityksistä. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2013, Yrittäjyys) 

 

Kilpailukykyiset pk-yritykset nähdään hyvinvoinnin ja kestävän kasvun perustana. 

Vuoden 1995 jälkeen yli 75 % uusista yksityisen sektorin työpaikoista on 

syntynyt pk-yrityksiin. Suomessa on huolehdittava avoimesta, yrittämiseen 

kannustavasta toimintaympäristöstä ja hyvistä yrityspalveluista, jotta maahan 

saadaan lisää innovatiivisia, kasvuhakuisia ja kansainvälistymään pyrkiviä 
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yrityksiä. Talouskasvu edellyttää uutta liiketoimintaa. (Elinkeinoelämän 

keskusliitto 2013, Kasvuyrityksiä ja uutta liiketoimintaa) 

 

Yrityspalvelujen parantaminen edellyttää niiden palveluprosessien kehittämistä, 

joiden tuloksena palvelut syntyvät. Prosessien kehittäminen liittyy organisaation 

suunnitteluun ja kehittämiseen. Prosessikuvaukset ovat prosessien johtamisen, 

hallinnan ja parantamisen väline. Ne auttavat hallitsemaan kokonaisuuksia, 

jäsentämään prosesseja ja toimijoiden vastuita sekä löytämään toiminnan 

tehostamistarpeita. (JUHTA 2012) Prosessikuvauksia käytetään prosessien 

kommunikointiin, analysointiin ja kontrollointiin (Ojasalo 2012, s. 411-412). 

 

Työ on tehty lappeenrantalaisen elinkeinoyhtiön Wirma Lappeenranta Oy:n 

toimeksiantona. Yritys syntyi vuoden 2012 alussa kun Lappeenranta Innovation 

Oy (LPRInno) ja Lappeenrannan seudun yrityspalvelut Oy (LSYP) yhdistyivät ja 

nimi vaihdettiin Wirma Lappeenranta Oy:ksi (Wirma). Yritys haluaa kartoittaa 

asiakaspalveluprosessiensa nykytilan, selkeyttää ja kehittää niitä ja ottaa käyttöön 

yhtenäiset asiakaspalveluprosessimallit. 

 

Kun LPRInno ja LSYP yhdistettiin Wirmaksi, yhdistettiin kaksi 

toimintatavoiltaan ja yrityskulttuuriltaan hyvin erilaista yritystä. Lisäksi 

henkilöstöä vähennettiin noin puoleen Wirman edeltäjien yhteenlasketusta 

henkilöstömäärästä. Asiakaspalveluprosesseja ei yrityksessä ole määritetty 

Wirman toiminnan aikana, vaan jokaisella on hieman oma tyylinsä hoitaa työnsä. 

Nyt yritys halua tehostaa toimintaansa ja parantaa toimintansa laatua 

määrittelemällä asiakaspalveluprosessiensa nykytilan, eli kuinka 

asiakaspalveluprosessit tällä hetkellä käytännössä toimivat, ja kehittää niihin 

yhtenäiset toimintamallit, jotka toimivat myös prosessien tulevaisuuden 

kehittämisen pohjana. 
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1.2. Tavoitteet ja rajaus 

 

Työn tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää case-yrityksen 

asiakaspalveluprosesseja kuvaamalla ne ja kehittämällä niitä. Sen 

päätarkoituksena on kuvata, määritellä ja dokumentoida tutkimuksen kohteena 

olevat prosessit. Diplomityön lopputuloksena on tarkoitus luoda yhtenäinen 

asiakaspalveluprosessimalli case-yritykselle. Yhtenä tavoitteena prosessien 

yhtenäistämiselle ja kehittämiselle on asiakaspalveluprosessien liittäminen 

Wirmassa keväällä 2013 käyttöönotettuun asiakkuudenhallintajärjestelmään (engl. 

customer relationship management, CRM) toiminnan tehostamiseksi, toiminnan 

laadun parantamiseksi ja raportoinnin helpottamiseksi. 

 

Diplomityössä vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Kuinka asiakaspalveluprosesseja voidaan kehittää? 

2. Millä menetelmillä prosesseja voidaan kuvata? 

3. Miten Wirma Lappeenranta Oy voi kehittää palveluprosessejaan? 

 

Työ on rajattu koskemaan Wirman aloittaville yrittäjille ja yrityksille tarjoamia 

palveluja ja niihin liittyviä asiakasprosesseja. Wirman asiakasprosessit vaihtelevat 

paljon asiakassegmenttien mukaan. Diplomityön rajallisen laajuuden vuoksi se 

keskittyy Wirman tärkeimpiin asiakkaisiin, alkaviin yrittäjiin ja yrityksiin, joiden 

asiakaspalveluprosessit etenevät melko selkeästi ja joiden kartoittamisesta on 

Wirmalle eniten hyötyä niiden toistuvuuden vuoksi. Wirman muita asiakkaita ovat 

esimerkiksi Lappeenrannan kaupunki ja sen ympäryskunnat Lemi, Savitaipale, 

Luumäki ja Taipalsaari sekä oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja muut julkiset 

toimijat kuten Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

 

1.3. Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmetodeja. 

Tutkimuksen kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan 

kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuudesta on pyritty löytämään yleisesti 
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käytettyjä menetelmiä ja toimintatapoja, joita voidaan soveltaa case-yrityksen 

asiakaspalveluprosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen. Kolmanteen 

tutkimuskysymykseen vastataan tutkimuksen empiirisessä osassa soveltamalla 

kirjallisuuskatsauksessa esiteltyjä menetelmiä case-yrityksessä. 

 

Tutkimuksen alustavan aiheen määrittämisen jälkeen tehtiin puolistrukturoitu 

kysely Wirman suomalaiselle henkilökunnalle. Kyselyn tarkoituksena oli 

kartoittaa henkilöstön asenteita ja ajatuksia asiakaspalveluprosesseihin ja niiden 

yhtenäistämiseen liittyen sekä auttaa selvittämään Wirman tärkeimmät asiakkaat. 

Kyselyn tulosten analysointiin käytettiin tilastollista luokittelua ja sisällön 

erittelyä. 

 

Tärkeimpiä asiakkaita määritettäessä otettiin huomioon sekä jo toteutuneet 

todelliset asiakasvolyymit että henkilökunnan näkemykset eri asiakkaiden 

tärkeydestä. Näiden tietojen pohjalta tutkimuskohde rajattiin koskemaan vain 

tärkeimmiksi koettuihin asiakkaisiin kohdistuvia asiakaspalveluprosesseja.  

Kysely toimi myös muutosjohtamisen välineenä antaen henkilökunnalle 

mahdollisuuden vaikuttaa käsiteltäviin asioihin ja tuoda anonyymisti oma äänensä 

kuuluviin.  

 

Tärkeimpien asiakkaiden määrittämisen jälkeen järjestettiin teemahaastattelut 

kohdennetulle joukolle henkilökuntaa. Haastatteluilla kerättiin tietoa heidän 

käyttämistään asiakaspalveluprosesseista ja pyrittiin saamaan kokonaiskuva 

prosesseista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä eri prosessien erityispiirteistä. 

 

Prosessien kuvaamisessa käytettiin sekä haastatteluista saatua tietoa että valmiita 

palvelukortteja ja prosessikuvaksia, joita oli tehty LSYP:ssä ja LprInno:ssa ennen 

fuusiota. Prosessien kuvaamisen jälkeen laadittiin vielä yksityiskohtaisempi 

toimintaohje asiakkaan vastaanottoprosessin tehtävistä. 

 

Koko diplomityö itsessään oli projekti, jonka aikana tutkittiin erilaisia 

vaihtoehtoja toteuttaa asiakaspalveluprosesseja yhdessä Wirman henkilökunnan 
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kanssa ja käytiin jatkuvaa keskustelua kehityksen suunnasta. Wirman 

avokonttorissa työskentely ja päivittäiseen toimintaan osallistuminen antoivat 

myös mahdollisuuden tehdä jatkuvaa osallistuvaa havainnointia. 

 

Wirman henkilökunnalle pidettiin diplomityöprojektin aikana yhteensä kolme 

yhteistä keskustelu- ja palautetilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin 

ensimmäisen kyselykierroksen jälkeen. Toinen tilaisuus pidettiin 

teemahaastattelujen ja prosessien kuvaamisen jälkeen. Viimeinen tilaisuus 

pidettiin toimintaohjeen suunnittelun jälkeen. Tutkimuksessa käytetystä 

metodologiasta kerrotaan tarkemmin kappaleessa viisi. 

 

1.4. Työn rakenne 

 

Työn rakenne pääpiirteittäin on esitetty kuvassa 1. Luvussa kaksi tarkastellaan 

aluksi palvelujen ja sen jälkeen tietointensiivisten asiantuntijapalvelujen 

luonnetta. Luvussa käydään ensin läpi palvelujen peruspiirteet ja selvitetään, 

kuinka ne eroavat fyysisistä tuotteista. Sen jälkeen paneudutaan tarkemmin 

tietointensiivisten asiantuntijapalveluiden luonteeseen. 

 

Luku kolme käsittelee prosesseja ja prosessien kehittämistä. Luvussa määritellään 

prosessi sekä esitellään eräs prosessien kehittämismalli ja käydään läpi sen 

vaiheet. Luvun alalukuina ovat asiantuntijapalvelujen tuotteistus ja 

asiantuntijapalveluiden modulaarinen tuotteistus. Ensimmäisessä alaluvussa 

käydään läpi asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen eri osa-alueet, tuotteistuksen 

tasot ja erotellaan sisäinen ja ulkoinen tuotteistus. Toisessa alaluvussa 

pureudutaan syvällisemmin palvelujen modulaariseen tuotteistamiseen 

kompromissina standardoinnin ja kustomoinnin välillä. Luvussa käydään läpi sekä 

standardoinnin että kustomoinnin edut, ja kuinka palvelujen modulaarisuudella 

pyritään saavuttamaan molempien parhaat puolet. Lisäksi kerrotaan 

modularisaation kehittymiseen ohjanneista palvelumarkkinoiden trendeistä ja 

itsepalvelumallista. 
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Neljäs luku käsittelee prosessien kuvaamista, kuvaamisen hyötyjä ja erilaisia 

tapoja kuvata prosesseja. Luvun pääpaino on service blueprinting -työkalun 

esittelemisessä. Luvussa käydään läpi service blueprintin komponentit ja 

kuvauksen rakentamisen vaiheet sekä service blueprintin käytön hyödyt. 

 

Viidennessä luvussa kerrotaan tutkimuksessa käytetyistä tutkimusmetodeista. 

Luvussa käsitellään ensin kvalitatiivista tutkimusotetta ja tapaustutkimusta 

tutkimusstrategiana, jonka jälkeen kerrotaan tutkimuksen eri vaiheissa käytetyistä 

aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä. 

 

Kuudennen luvun alussa esitellään case-yritys Wirma Lappeenranta Oy ja sen 

tarjoamat asiantuntijapalvelut. Sen jälkeen luvussa kerrotaan itse diplomityön 

tekoprojektista käyden läpi aiheen määrittelyn ja rajauksen, henkilöstölle tehdyn 

puolistrukturoidun kyselyn, teemahaastattelut, service blueprintien rakentamisen, 

yhteistilaisuuksien sisällön ja lopputulokset. Tässä luvussa kerrotaan, miten 

menetelmän käyttämisessä edettiin ja esitellään lopputuloksiksi saadut 

palveluprosessikuvaukset ja toimintaohjeet. 

 

Luku seitsemän sisältää tutkimuksen johtopäätökset tiivistetysti. Luvun 

ensimmäisessä osassa vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Toinen alaluku 

sisältää pohdintaa ja ehdotuksia case-yritykselle tutkimuksen jälkeisistä 

jatkotoimenpiteistä. Viimeisessä alaluvussa annetaan ehdotuksia 

jatkotutkimusaiheista. 
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Kuva 1. Työn rakenne 

  

Työn tausta 

Työn tarkoitus 

1. JOHDANTO Tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteet ja  rajaus 

Kirjallisuus palveluliike-

toiminnasta 

2. PALVELULIIKE-

TOIMINNAN   

ERITYISPIIRTEET 

Kuva palvelujen ja asian-

tuntijapalvelujen erityis-

piirteistä 

Tietoa prosessien kehit-

tämisestä 

3. PALVELUPROSES-

SIEN KEHITTÄMINEN 

Ymmärrys prosesseista ja 

prosessien kehittämisestä, 

palvelujen tuotteistamisen 

osa-alueet, modulaarinen 

Aikaisemmat tutkimuk-

set ja kirjallisuus proses-

sien kuvaamisesta ja ser-

vice blueprintingistä 

Metodologiakirjallisuus 

Kysely, teemahaastatte-

lut, dokumentit, aineiston 

analysointi 

Kirjallisuuskatsaus ja 

empiiriset tulokset 

4. PROSESSIEN       

KUVAAMINEN JA 

SERVICE  

BLUEPRINTING 

5. METODOLOGIA 

6. WIRMA         

 LAPPEENRANTA 

OY:N ASIAKASPAL-

VELUPROSESSIEN 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yleiskuva prosessien ku-

vaamisesta ja kuvaami-

seen käytettävistä mene-

telmistä 

Kuvaus tutkimuksessa 

käytetyistä tutkimusmene-

telmistä 

Tutkimuksen empiiriset 

tulokset 

Vastaukset tutkimuskysy-

myksiin,ehdotukset jatko-

toimentoiteistä ja jatkotut-

kimusaiheista 

Syöttötiedot Tulos 
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2. PALVELULIIKETOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 

 

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi palvelujen ja sen jälkeen tietointensiivisten 

asiantuntijapalvelujen luonnetta. Ensimmäisessä alaluvussa palveluja verrataan 

fyysisiin tuotteisiin ja tutkitaan, kuinka ne eroavat toisistaan. Toisessa alaluvussa 

kerrotaan, mikä tekee joistakin palveluista asiantuntijapalveluja. 

 

2.1. Palvelujen erityispiirteet 

 

Palveluille on kirjallisuudessa esitetty monia erilaisia määritelmiä ja 

erityispiirteitä, joista yleisimmät on mainittu taulukossa 1 (Grönroos 1998, s. 50-

51, Grönroos 2000, s. 46; Rissanen 2006, s. 18). Niille voidaan kuitenkin löytää 

neljä peruspiirrettä, jotka Zeithaml, Parasuraman ja Berry (1985, s. 42) 

kirjallisuuskatsauksessaan vahvistivat pätevän useimmille palveluille ainakin 

jossain määrin (tunnetaan laajasti IHIP-mallina): 

1. Palvelut ovat aineettomia (Intangibility). 

2. Asiakas osallistuu tuotantoprosessiin (Heterogeneity). 

3. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti (Inseparability). 

4. Palvelut ovat tekoja tai tekojen sarjoja eivätkä asioita (Perishability). 

 

Grönroosin (2000, s. 48) mukaan selvästi tärkein palvelujen erityispiirre on niiden 

prosessimaisuus. Palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat sarjoista aktiviteetteja. 

Prosessit käyttävät erilaisia resursseja usein suorassa vuorovaikutuksessa 

asiakkaan kanssa löytääkseen ratkaisun asiakkaan ongelmaan. 

 

Palvelujen prosessiluonteen takia, ja koska ne tuotetaan ja kulutetaan 

samanaikaisesti, niiden laadunvalvonta ja markkinointi on vaikeaa perinteisessä 

mielessä, sillä laatua ei voida varmistaa etukäteen ennen palvelun myymistä 

asiakkaalle. Edellisten syiden takia palveluja ei myöskään voida varastoida 

samoin kuin fyysisiä tuotteita. Lisäksi, johtuen henkilökunnan ja asiakkaiden 

vaikutuksesta tuotantoprosessiin, palvelut ovat heterogeenisiä. Yhden asiakkaan 

saama palvelu ei ole täysin samanlainen kuin toisen asiakkaan saama ”sama” 
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palvelu. Myös palvelujen heterogeenisyys luo hankaluuksia palvelujen 

johtamiselle. (Grönroos 2000, s. 48-49; Lämsä & Uusitalo 2002, s. 18-19) 

 

Taulukko 1. Palvelujen ja fyysisten tavaroiden väliset erot (Grönroos 1998, s. 

53) 

Fyysiset tavarat Palvelut 

Konkreettisia 

Homogeenisia 

Tuotanto ja jakelu erillään kulutuksesta 

Aineettomia 

Heterogeenisiä 

Tuotanto, jakelu ja kulutus ovat 

samanaikaisia prosesseja 

Asia 

Ydinarvo tuotetaan tehtaassa 

Teko tai prosessi 

Ydinarvo tuotetaan ostajan ja myyjän 

välisessä vuorovaikutuksessa 

Asiakkaat eivät (tavallisesti) osallistu 

tuotantoprosessiin 

Asiakkaat osallistuvat tuotantoon 

Voidaan varastoida Ei voida varastoida 

Omistajuus siirtyy Omistajuus ei siirry  

 

Palvelujen kuluttaminen on enemmän prosessin kuluttamista kuin lopputuloksen 

kuluttamista. Asiakas kokee palveluprosessin osana palvelun kuluttamista, ei 

pelkästään prosessin lopputulosta, kuten perinteisillä fyysisten tuotteiden 

markkinoilla. (Grönroos 2000, s. 50-51) Tätä on havainnollistettu kuvassa 2.  

 

 

Kuva 2. Fyysisten tuotteiden ja palveluiden kulutuksen luonne ja 

markkinoinnin rooli (Grönroos 2000, s. 52) 

Tuotanto Kulutus

M
ar

kk
in

oi
nt

i

Palvelun (tuotanto)prosessi

Palvelun kulutus

Markkinointi?

Fyysiset tuotteet: lopputuloksen kulutus

Palvelut: prosessikulutus
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Aineettomuus on yksi selkeä ero tavaran ja palvelun välillä. Koska palvelu on 

toiminto eikä esine, sitä ei voi koskettaa tai kokeilla ennen ostoa, vaan asiakas 

joutuu päättelemään palvelun ominaisuudet niistä aineellisista vihjeistä ja 

todisteista, joita on saatavilla. (Lämsä & Uusitalo 2002, s. 17-18) Vaikka 

aineettomuus kuvaakin palveluja, se ei Grönroosin (2000, s. 48) mukaan ole yhtä 

tärkeä erityispiirre kuin yleensä on kirjoitettu. Tämä johtuu siitä, että kuluttajat 

voivat kokea myös fyysiset tuotteet aineettomina hyödykkeinä. Siksi 

aineettomuus ei Grönroosin (2000, s. 48) mukaan riitä erottamaan palveluja 

fyysisistä tuotteista yhtä selvästi kuin kirjallisuudessa yleensä esitetään.  

 

Monet lähteet myös viittaavat siihen, että palvelujen ostaminen ei yleensä johda 

minkään omistajuuteen. Esimerkiksi lentomatkalla olemme oikeutettuja saamaan 

kuljetuksen paikasta toiseen, mutta perille saapuessamme ei meille jää haltuun 

kuin lipun kantaosa. (Grönroos 2000, s. 5; Lämsä & Uusitalo 2002, s. 18) 

 

2.2. Asiantuntijapalvelut 

 

Lehtinen ja Niinimäki (2005, s. 9) määrittelevät asiantuntijapalvelut hyötyä 

tuottaviksi vaihdon välineiksi, jotka ovat erikoisosaamiseen perustuvia 

aineettomia toimintoja ja jotka oleellisilta osin tuotetaan, markkinoidaan ja 

kulutetaan samanaikaisesti. Edellisessä alaluvussa mainitut palvelujen 

perusominaisuudet pätevät, mutta vasta palveluihin liittyvä erikoisosaaminen 

tekee niistä asiantuntijapalveluja. Erikoisosaaminen liittyy yleensä asiakkaan 

ongelman ratkaisemiseen ja on luonteeltaan tietotyötä, suunnittelua tai vastaavaa 

henkistä prosessointia. Asiantuntijapalveluista käytetään myös nimitystä 

tietointensiiviset palvelut (engl. knowledge intensive business services, KIBS), 

joka onkin luontevaa silloin, kun palvelun tietokomponentti korostuu (Kuva 3). 
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  TUOTTEIDEN 

TIETOINTENSIIVISYYS 

TUOTTEEN OLEMUS Alhainen Korkea 

 
Fyysinen 

Perinteinen 

teollisuus 

High-Tech-

yritykset 

Palvelu Palveluteollisuus Asiantuntijapalvelut 

Kuva 3. Asiantuntijapalvelut yrityskentässä (Sipilä 1996, s. 26) 

 

Asiantuntijapalvelut eroavat muista palveluista luonteensa takia. Ne ovat usein 

kaikkein aineettomimpia ja hyvin abstrakteja. (Lehtinen & Niinimäki 2005, s. 11; 

Vahvaselkä 2004, s. 41) Asiantuntijapalvelut myös vaativat enemmän yhteistyötä 

tuottajan ja kuluttajan välillä kuin monet muut palvelut. Siksi asiantuntijapalvelut 

vastaavat läheisemmin perinteistä mielikuvaa palveluista moniin uusiin 

palveluihin verrattuina. (Miles et al. 2005, s. 25) 

 

Milesin mukaan tietointensiiviset palvelut: 

 Nojaavat vahvasti ammatilliseen tietotaitoon. 

 Joko tarjoavat hyödykkeitä, jotka itsessään ovat ensisijaisesti tiedon ja 

tietotaidon lähteitä käyttäjilleen (esimerkiksi mittaukset, raportit, koulutus, 

konsultaatio) 

 tai käyttävät tietotaitoaan tuottaakseen palveluja, jotka ovat välituotteita 

heidän asiakkaidensa omalle tietotaidon luomis- ja informaation 

käsittelyaktiviteeteille (esimerkiksi kommunikaatio- ja 

tietotekniikkapalvelut). Nämä asiakkaiden aktiviteetit voivat olla joko 

sisäiseen käyttöön tai tarjottaviksi taas seuraaville asiakkaille. 

 Pitävät pääasiakkainaan muita yrityksiä (mukaan lukien julkiset palvelut ja 

yksityisyrittäjät). Tietointensiivisillä aktiviteeteillä on tapana olla 

liiketoimintaan liittyviä, koska työvaltaisina aktiviteetteina ne ovat melko 

hintavia. (Miles et al. 2005, s. 25; Toivonen 2001, s. 4) 
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Asiantuntijapalveluissa asiakas ei usein itse pysty täsmällisesti määrittelemään 

tarvettaan eikä asiantuntijakaan pysty esittämään räätälöityä ratkaisua ennen kun 

on perehtynyt kohteeseen. Siksi asiakkaan onkin ensin ostettava selvitys tai 

diagnoosi siitä, mitä hän tarvitsee. Muissa palveluissa asiakas määrittelee itse 

tarpeensa ja ostaa tarvitsemansa tuotteen, mutta asiantuntijapalveluissa 

tarvemääritys saattaa hyvinkin olla se kaikkein vaativin osa palvelua. (Sipilä 

1996, s. 28) 

 

Tässä luvussa tutkittiin palvelujen luonnetta yleensä ja paneuduttiin vielä erikseen 

tietointensiivisten asiantuntijapalvelujen luonteeseen. Huomattiin, että palveluilla 

on monia erityispiirteitä, jotka erottavat ne fyysisistä tavaroista. Etenkin 

asiantuntijapalvelut ovat usein hyvin aineettomia ja abstrakteja. Yksi palvelujen 

tärkeimmistä erityispiirteistä on niiden prosessiluonne. Seuraavassa luvussa 

käsitelläänkin prosesseja ja niiden kehittämistä.  



13 

 

3. PALVELUPROSESSIEN KEHITTÄMINEN 

 

Palvelut ovat pohjimmiltaan prosesseja (Grönroos 1998, s. 54). Prosessi on 

joukko toisiinsa liittyviä tehtäviä, jotka yhdessä tuottavat liiketoiminnan tuloksen. 

Sillä on sisäinen tai ulkoinen asiakas, jolle se tuottaa lisäarvoa. Prosessit voidaan 

nähdä myös toimintaketjuina tai tapahtumasarjoina, joilla on selkeä alku ja loppu, 

ja joiden avulla yritys muuttaa saamansa panokset tuotoiksi asiakkaalle. Prosessi 

eroaa projektista siinä, että projekti on ainutkertainen ja prosessi toistuva. Kuvassa 

4 on esitetty liiketoimintaprosessi perusmuodossaan. Prosessi saa toimittajalta 

syötteitä, lähtötietoja ja materiaalia ja sen lopputuloksena asiakas saa haluamansa 

suoritteen. (Lecklin 2006, s. 123-124) 

 

 

Kuva 4. Liiketoimintaprosessi (Lecklin 2006, s. 124) 

 

Prosessi liittyy usein yksittäisen tapahtuman käsittelyyn alusta loppuun (Hannus 

2004, s. 104). Kaikkia prosesseja tulisi tarkastella asiakaslähtöisesti ja miettiä, 

mikä kussakin prosessissa on oleellista asioiden sujuvuuden varmistamiseksi ja 

asiakkaille annettujen lupausten täyttämiseksi (Selin & Selin 2005, s. 97). 

 

Palveluyrityksen toiminnan kehittäminen tapahtuu kehittämällä niitä prosesseja, 

joiden tuloksena yrityksen suoritteet, eli palvelut, syntyvät. Lecklin (2006, s. 134) 

käyttää kirjassaan kuvan 5 mukaista kolmivaiheista kehittämismallia. 

A
SI

A
K

A
S

PROSESSI
Toimintoketju

TO
IM

IT
TA

JA

• Ihmiset
• Menetelmät
• Tiedot/taidot
• Koneet
• Muut resurssit
• Ohjaus

Syötteet Suoritteet

Tulokset
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Kuva 5. Prosessien kehittäminen (Lecklin 2006, s. 134) 

 

Kehittäminen alkaa nykytilan kartoituksella. ”Maaliin pääsemiseksi on tiedettävä, 

missä ollaan. Vasta sen jälkeen voidaan ottaa oikea suunta” (Lecklin 2006, s. 

134). Prosessien kehittäminen ei onnistu ilman nykytilanteen kartoitusta. 

Ensimmäisen vaiheen päätehtäviä ovat prosessityön organisointi, 

prosessikuvausten ja prosessikaavioiden laadinta sekä prosessin toimivuuden 

arviointi. Nykytilan kartoitus on tärkeä osa laadukkaan johtamisjärjestelmän 

rakentamista. Se antaa myös pohjatiedot kehitettävien prosessien valintaan. 

(Lecklin 2006, s. 134)  

 

Prosessianalyysin tavoitteena on kehittää suunnitelmia prosessin parantamiseksi. 

Analyysin tuloksena valitaan kehittämistapa, jotka voivat olla lähtötilanteesta 

riippuen hyvinkin erilaisia. Prosessiin voidaan tehdä pieniä muutoksia tai se 

voidaan uudistaa kokonaan. Useimmiten prosessianalyysiin riittävät yksinkertaiset 

menetelmät kuten kehitystiimin tai henkilöstön kokemusten ja 

”talonpoikaisjärjen” hyödyntäminen ja prosessikaavion analysointi. Kaaviota 

tarkastelemalla voidaan selvittää esimerkiksi, mitkä työvaiheet eivät tuota 

lisäarvoa, missä syntyy viiveitä ja on mahdollisia virhe- ja kustannuslähteitä, 

tehdäänkö turhia asioita ja voidaanko asioita yksinkertaistaa ja nopeuttaa. (Lecklin 

2006, s. 135, 148-149) 

 

Prosessianalyysissä voi auttaa myös prosessin kustannusrakenteen selvittäminen 

ja benchmarking. Prosessien kehittämis- ja uudistamistarve johtuu usein 

nykyprosessin ongelmista, jolloin prosessianalyysissä pureudutaan ongelman 

syihin ja seurauksiin ja pyritään ratkaisemaan ongelma. Lisäksi prosesseja tulee 

seurata ja niiden toimivuutta valvoa jatkuvasti. Asiakaspalautteen avulla 

Nykytilan 
kartoitus

Prosessi-
analyysi

Prosessien 
parantaminen

Jatkuva kehittäminen
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analyysiin saadaan prosessin tärkeimmän sidosryhmän näkemys. (Lecklin 2006, s. 

149-150) 

 

Prosessianalyysivaiheeseen sisältyvät 

 prosessissa olevien ongelmien selvittäminen ja ratkaiseminen 

 laatukustannusten analysointi 

 benchmarking-vertailut 

 työkalujen valinta 

 mittarien asettaminen ja 

 eri kehittämisvaihtoehtojen arviointi (Lecklin 2006, s. 135). 

 

Kun prosessi on analysoitu ja uusi toteutustapa valittu, laaditaan suunnitelma 

prosessin parantamiseksi, hyväksytään se ja otetaan uudistettu prosessi käyttöön. 

Kun prosessi on saatu parannettua, palataan lähtöruutuun. Prosessin toimivuutta 

arvioidaan säännöllisesti ja tarpeen mukaan käynnistetään pienempi tai isompi 

uudistustyö. Useimmiten prosessin parantaminen tapahtuu pienin askelin. 

Välttämättä parantaminen ei edes näy prosessikaaviossa, koska kehittäminen 

tapahtuu yhden työvaiheen sisällä. Uusia tekniikoita ja työvälineitä otetaan 

käyttöön, menetelmiä virtaviivaistetaan ja rationalisoidaan ja työohjeita ja 

proseduureja uusitaan. Erilliset kehittämisprojektit johtavat yleensä laajempiin 

muutoksiin. Prosessin kulkuun tehdään muutoksia, työvaiheita yhdistellään, 

työskentelytapaa ja tieto- ja johtamisjärjestelmää uusitaan. Kun prosessi 

suunnitellaan puhtaalta pöydältä, puhutaan prosessin uudistamisesta tai 

uudelleensuunnittelusta. (Lecklin 2006, s. 135, 150) 

 

Prosessien kehittäminen perustuu nykytilan kartoittamiseen. Prosessin 

uudelleensuunnittelussa nykyinen toimintatapa taas pyritään tietoisesti jättämään 

taka-alalle. Tarkkaa rajaa prosessien kehittämiselle ja uudistamiselle on kuitenkin 

vaikea vetää, vaan ne ovat pikemminkin toisiaan täydentäviä menetelmiä. (Kvist 

et. al. 1995, s. 20) 
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3.1. Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen 

 

Palveluprosessin kehittäminen edellyttää sen mallintamista ja sisällön 

määrittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa palvelun tuotteistamista. 

Asiantuntijapalvelujen tuotteistus pitää sisällään asiakkaalle tarjottavan palvelun 

määrittämistä, suunnittelua, kehittämistä ja kuvaamista (Sipilä 1996, s. 12). Se on 

abstraktin osaamisen konkretisointia niin yritykselle itselleen kuin ulkoisille 

asiakkaille (Vahvaselkä 2004, s. 44). 

 

Jaakkola (2011, s. 221) on tutkinut palvelujen tuotteistamista pienissä 

asiantuntijayrityksissä. Hänen tutkimuksensa perusteella palvelun tuotteistaminen 

voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

1. palvelun määrittäminen ja standardointi 

2. palvelun ja asiantuntijuuden aineellistaminen ja konkretisointi 

3. prosessien ja metodien systematisointi ja standardointi. 

Hänen mukaan pienten asiantuntijayritysten johtajat ovat kiinnostuneita 

tuotteistamisesta muuttaakseen abstraktit palvelut ja niiden tuottamisen 

vaihtokelpoisiksi objekteiksi ja kontrolloitaviksi prosesseiksi. 

 

Kun Jaakkolan (2011, s. 224-225) haastattelemilta yritysjohtajilta kysyttiin, mitä 

tuotteistaminen tarkoittaa heidän organisaatioissaan, monet alkoivat kertoa 

tarpeesta spesifioida ja standardoida palvelutarjouksiaan siten, että niitä olisi 

helppo myydä ja ostaa. Yleinen tavoite oli luoda yksinkertaisia, konkreettisia 

tarjouksia, jotka on helppo käsittää. Johtajat kertoivat, että helpottaakseen 

palvelun myyntiä ja markkinointia sen sisältö täytyy olla ainakin osittain 

standardoitu. Tähän voidaan päästä jakamalla palvelu pienempiin osiin tai 

vaiheisiin, palvelumoduuleihin, jotka ovat helpompia standardoida ja selittää 

asiakkaalle. Modulaarista tuotteistamista käsitellään tarkemmin luvussa 3.2. 

 

Toinen tuotteistamiskäytäntö, josta Jaakkolan (2011, s. 225-226) haastattelemat 

johtajat puhuivat, on tehdä palvelusta ja asiantuntijan ammattitaidosta 

aineellisempaa ja konkreettisempaa asiakkaan silmissä. Yleisesti tunnustettu 
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tosiasia on, että asiakkaat kokevat asiantuntijapalvelun oston hyvin riskialttiiksi 

niiden abstraktin luonteen ja aineellisten todisteiden puuttumisen vuoksi. Riskiä 

vähentääkseen palveluun on lisättävä jotakin aineellisia ominaisuuksia kuten 

fyysistä materiaalia. 

 

Kolmas tuotteistamiskäytäntö, jota Jaakkolan (2011, s. 226) haastateltavat 

korostivat, on prosessien ja metodien systematisointi ja standardointi. 

Haastateltavat kertoivat, että systemaattisia ja yhtenäisiä prosesseja, metodeja ja 

työkaluja oli kehitetty, jotta palveluprosesseista saataisiin paremmin 

kontrolloitavia. Yksi konkreettinen apuväline palvelun sisällön määrittämiseksi ja 

prosessien systematisoimiseksi ja standardoimiseksi on prosessin kuvaaminen 

(Lehtinen & Niinimäki 2005, s. 40). Erilaisia tapoja kuvata prosesseja on käsitelty 

luvussa neljä. 

 

Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen voidaan jakaa yrityksen sisäiseen ja 

ulkoiseen tuotteistamiseen. Asiakkaalle näkymätöntä toiminnan kehittämistä 

voidaan kutsua sisäiseksi tuotteistamiseksi. Ne eivät kuitenkaan ole erillisiä 

asioita, vaan sisäisen tuotteistamisen tuotoksia voidaan hyödyntää ulkoisessa 

tuotteistamisessa. Sisäisten toimintatapojen tuotteistamisella tarkoitetaan 

palvelujen tuottamiseksi vaadittavien, asiakkaalle mahdollisesti näkymättömien 

prosessien systematisointia ja dokumentointia. Sisäisen tuotteistamisajattelun 

kautta voidaan kehittää koko toimintaa ammattimaisempaan suuntaan. Sisäinen 

toiminnan systematisointi on edellytys ulkoiselle tuotteistamiselle. (Lehtinen & 

Niinimäki 2005, s. 43; Vahvaselkä 2004, s. 44) 

 

Ulkoisessa tuotteistamisessa suunnitellaan ja konkretisoidaan asiakasrajapinnassa 

tapahtuvia palveluprosessien kuvaamista ja konkretisointia. Ulkoinen 

tuotteistaminen toimii näkyvänä viestinä asiakkaille. Sen tarkoituksena on luoda 

nopeasti kuva yrityksestä sekä osoittaa asiakkaalle, mitä yritys edustaa ja mitä 

hyötyä se voi tarjota asiakkaalle. (Lehtinen & Niinimäki 2005, s. 43) 
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Palveluja voidaan tuotteistaa eritasoisesti kuvan 6 mukaisesti. 

Asiantuntijapalvelun luonteesta, omasta strategiasta, asiakkaista ja 

kilpailutilanteesta sekä omista tuotekehityskyvyistä riippuu, mille tasolle 

tuotteistamisessa halutaan ja pystytään etenemään. (Sipilä 1996, s. 13) 

 

 

Kuva 6. Tuotteistamisen tasot (Sipilä 1996, s. 13) 

 

Sipilän (1996, s. 13) mallin mukaan ensimmäisellä tasolla palvelun tuotannon 

sisäisiä työmenetelmiä ja toimintatapoja on systematisoitu. Yrityksen 

työmenetelmien vakioinnin tavoitteena on operatiivisen tehokkuuden lisääminen 

systematisoimalla ja dokumentoimalla prosessit, jotka toistuvat suurelta osin 

samanlaisina useissa asiakkuuksissa. Toisella tasolla palvelun ohella tarjotaan 

asiakkaalle fyysinen tuotetuki. Tällöin aiemmin tehtyä työtä on paketoitu 

prosessia tukevaksi menetelmäksi, kuten tietokoneohjelmaksi, jota asiantuntija tai 

asiakas käyttää palveluprosessin aikana. Kolmannella tasolla palvelun rakenteet, 

menetelmät, prosessit ja apuvälineet on standardoitu ja muutenkin tuotteistettu 

mahdollisimman pitkälle. Palvelu on edelleen räätälöitävissä asiakkaan tarpeen 

mukaan, mutta samalla toteutettavissa kustannustehokkaasti. Tuotteistamisen 

neljännellä tasolla palvelu on jo hyvin tuotteen kaltainen. Se on monistettava ja 

jakelukanaviensa kautta tarjottava tuote, joka on saatu fyysiseen tai sähköiseen 

muotoon eikä enää ole riippuvainen alkuperäisen kehittäjänsä henkilökohtaisesta 

Sisäisten työmenetelmien tuotteistaminen

Palvelun tuotetuki

Tuotteistettu palvelu

Monistettava tuote

1

3

4

2



19 

 

toiminnasta. Esimerkiksi ohjelma, tietokanta tai internetin kautta tarjottava 

sähköinen palvelu. (Lehtinen & Niinimäki 2005, s. 44-45; Sipilä 1996, s. 13) 

 

Asiantuntijapalveluissa voi myös syntyä tilanteita, joissa yritys joutuu aika ajoin 

tai jatkuvasti ratkaisemaan niin ainutkertaisia ongelmia, ettei niitä koskevaa 

palvelua ole tuotteistettu tai voitu tuotteistaa. Jos ongelmat alkavat toistua 

analogisessa muodossa, niiden ratkaisumallit yleensä vähitellen alkavat vakiintua 

ja palvelu tuotteistuu käytännön kautta. Lehtisen ja Niinimäen (2005, s. 45) 

mukaan olisi kuitenkin suotavaa, että tällaisissa tilanteissa yritys etsisi tietoisesti 

ratkaisumalleja eli tuotteistaisi palvelujaan aktiivisesti. 

 

3.2. Asiantuntijapalvelujen modulaarinen tuotteistaminen 

 

Asiantuntijapalveluiden luonteen, aineettomuuden, prosessimaisuuden, 

heterogeenisyyden ja asiakkaan palvelun tuottamiseen osallistumisen, takia niitä 

on vaikea tai mahdoton standardoida sellaisenaan. Tässä luvussa esitellään 

ratkaisu tämän ongelman ratkaisemiseksi. 

 

Palveluyritykset ovat aina olleet puristuksissa kustomoinnin, jota palvelujen 

johtaminen ja markkinointiteoria korostaa, ja standardoinnin, jota klassinen 

talousteoria korostaa, välissä.  Palvelujen kehittämisen alalla näyttäisi olevan 

dilemma, joka aiheuttaa haasteita palveluyrityksille: kuinka nämä kaksi nähtävästi 

vastakohtaista suuntausta palvelujen tuotannossa voidaan yhdistää. Perinteinen 

talousteoria korostaa tuottavuuden kehittämistä välttämättömyytenä mille tahansa 

taloudelliselle toiminnalle, jonka täytyy silloin sisältää myös palvelutoiminta. 

Tämä johtaa yritystä etsimään kustannussäästöjä ja siksi usein mittakaavaetuihin 

ja standardointiin. Palvelujen kehittämisteoriat taas painottavat yksittäisestä 

asiakkaasta huolehtimista, tai laatua, välttämättömyytenä palvelutoiminnassa, 

eivät kustannussäästöjä. (Sundbo 2002, s. 93-94) 

 

Dilemma voidaan ratkaista modularisaation avulla, jonka Sundbo (2002, s. 104) 

näkee optimaalisena kompromissina.  Modularisaatio pyrkii yhdistämään 
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standardoinnin ja kustomoinnin edut (Taulukko 2), erityisesti tuottavuuden 

parantamisen ja yksittäisen asiakkaan tyytyväisyyden. (Sundbo 2002, s. 104, 107) 

Jaakkolan (2011, s. 225) haastattelemat yritysjohtajat eivät myöskään nähneet 

suurta jännitettä standardoinnin ja kustomoinnin välillä, vaan pitivät niiden 

yhdistämistä varsin mahdollisena 

 

Taulukko 2. Standardoinnin ja kustomoinnin edut (Sundbo 2002, s. 98, 100) 

Standardoinnin edut Kustomoinnin edut 

Asiakastyytyväisyys (asiakas saa saman 

edullisen tuotteen joka kerta ja siten saavat 

mitä odottavatkin saavansa) 

Asiakastyytyväisyys (asiakas saa 

yksilölliset toiveensa tyydytettyä) 

Laadunvarmistus eliminoimalla 

epäonnistumiset 

Varmistaa asiakkaan kokeman laadun 

(asiakas tuntee tulleensa kohdelluksi hyvin) 

Helppo ohjata kustannuksia Helppo laajentaa myytyjä työtunteja 

tehtävä on harvoin tarkkaan määritelty ja 

asiakasta voisi aina palvella paremmin) 

Hyvät mahdollisuudet parantaa tuottavuutta Hyvät mahdollisuudet korottaa hintaa 

Innovaatio voidaan systematisoida ja 

jäljentää (lisää innovaatioon sijoitetun 

pääoman tuottoa) 

Innovointi voi tapahtua lähellä asiakasta 

(innovointi voi lähteä liikkeelle asiakkaan 

tarpeista, joka on varmin tae markkinoilla 

menestymiselle) 

 

Palvelujen modularisointi tarkoittaa tarjottavan palvelun standardointia, mutta ei 

sellaisenaan alusta loppuun vaan moduuleina, joista palvelukokonaisuus voidaan 

koostaa asiakkaalle. Standardoinnilla tarkoitetaan tietyn toimenpiteen ja 

toimitussysteemin yhdenmukaistamista siten, että siinä ei ole eroja asiakkaiden ja 

tilanteiden välillä; aivan kuten fyysisissä tuotteissa. Modularisaation avulla 

palvelu voidaan standardoida, mutta standardoituja elementtejä, moduuleja, 

voidaan yhdistellä yksittäisille asiakkaille usealla eri tavalla. (Sundbo 1994, s. 

245) 

 

Monet Jaakkolan (2011, s. 225) haastattelemista yritysjohtajista pitivät sopivana, 

että osa palvelusta täsmennetään, jättäen silti tilaa myös kustomoinnille. 
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Palvelulla voi olla nimi, määritelty yleiskuvaus sisällöstä ja palveluun liittyvistä 

prosesseista sekä kuvaus palvelun lopputuloksesta. Määritellystä sisällöstä ja 

prosesseista huolimatta palvelun varsinainen anti kustomoidaan ja on uniikki 

jokaiselle asiakkaalle. 

 

Puhdas standardointu saattaa kuitenkin pilata asiakaslähtöisyyden, joka on 

palvelutuotannon kulmakivi ja valttikortti.. Sen takia palvelujen standardoinnissa 

suuntaus onkin ollut modularisaation suuntaan. Modularisaation myötä palvelujen 

tuotanto lähestyy perinteistä teollisuuden tuotantoa. (Sundbo 1994, s. 246) 

 

Sundbon (1994, s. 250) mukaan kehityksen modularisaation suuntaan voidaan 

olettaa olevan seurausta tietysti trendeistä palvelumarkkinoilla ja palveluyritysten 

reaktioista niihin. Palvelumarkkinoilla on tapahtunut kaksi merkittävää muutosta. 

Ensimmäinen tapahtui 70- ja 80-lukujen vaihteessa kun palvelujen kysyntä nousi 

ja palveluiden tuottamis- ja toimitustapa sekä yrityskulttuuri muuttuivat enemmän 

yksittäisen asiakkaan tyytyväisyyden huomioon ottavaksi. Toinen muutos on 

Sundbon tanskalaisyrityksistä tekemän tutkimuksen mukaan tapahtunut 90-luvulta 

alkaen. Kilpailu palvelumarkkinoilla on lisääntynyt ja sen seurauksena 

modularisaatioon johtava muutos palvelujen tuotanto- ja toimitussysteemeissä on 

käynnistynyt. 

 

Sundbo (1994, s. 250-253) on listannut tärkeimpiä modularisaatioon ohjaavia 

trendejä palvelumarkkinoilla: 

1) enemmän vaihtoehtoja ja lisääntynyt kilpailu 

2) hinnasta on tullut keskeinen kilpailukeino 

3) vaatimus tuottavuuden lisääntymisestä 

4) tarve parantaa laatua 

5) strategioiden kehittyminen 

6) innovaatiot ja uudistuminen 

7) lisääntynyt teknologia 

8) kansainvälistyminen 

9) fuusiot ja yrityskaupat. 
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(1) Uusia palveluyrityksiä on 70-luvulta alkaen syntynyt paljon ja sen seurauksena 

kilpailu palvelumarkkinoilla on lisääntynyt. Asiakkaat ovat oppineet arvioimaan 

kriittisemmin palvelun laatua ja hintaa. (2) Lisäksi asiakkaat ovat alkaneet 

kilpailuttaa yrityksiä enemmän ja valitsevat säännöllisesti sen palveluntarjoajan, 

jonka hinta on edullisin. (3) Miltei kaikki Sundbon haastattelemat yritykset 

nostivat yllä mainituista trendeistä johtuen esiin tarpeen parantaa palvelujen 

tuottavuutta selviytyäkseen markkinoilla. (4) Hinnan lisäksi monet yritykset 

painottivat laatua tärkeänä kilpailukeinona markkinoilla. Yritysten täytyy siis 

kilpailla sekä hinnalla että laadulla. Yritysten laadunvalvontajärjestelmä painostaa 

niitä kohti standardointia, jonka avulla palveluyrityksen on helpompi välttää 

virheitä ja kontrolloida kustannuksia. Samalla yritysten on kuitenkin 

tasapainoteltava standardoinnin ja asiakaslähtöisyyden välillä, jotta 

asiakastyytyväisyys ei kärsisi. (Sundbo 1994, s. 250-251) 

 

(5) Lähes kaikilla yrityksillä on nykyään laadittuna ainakin jonkinlainen strategia. 

Markkinatilanteen vuoksi palveluyritysten on päätettävä, mihin 

markkinasegmenttiin ne haluavat keskittyä ja mitä palveluja niille tuottaa. Tämä 

taas vie kehitystä kohti palvelujen standardointia. (6) Uudistukset palvelujen 

tuotannossa ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä. Monet niistä on keksitty 

yksittäisissä palvelutilanteissa ja yritysten on ollut vaikea hyödyntää niitä nopeasti 

ja laajassa mittakaavassa. Monet yritykset ovat kuitenkin huomanneet 

systemaattisen innovoinnin hyödyllisyyden enenevässä määrin tunteneet tarvetta 

johtaa ja hallita innovaatioprosessia systemaattisesti. Myös tämä tekijä ajaa 

palveluja ja niiden tuotantoa kohti modularisaatiota, jotta yritykset pystyisivät 

aikaansaamaan innovaatioita ja saamaan hyötyä innovaatioprojekteihin 

sijoitetuista investoinneista. (Sundbo 1994, s. 252) 

 

(7) Teknologian kehitys on ollut nopeaa ja varsinkin tietotekniikan valtavalla 

kehittymisellä on ollut suuri merkitys palvelujen tuotantoon. Teknologiaa on 

alettu käyttää koko palveluprosessin ajan, vaikka palvelu ei olisikaan teknologiaan 

pohjautuva. Monet palvelut ovat myös teknologian avulla muuttuneet 
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itsepalveluiksi. Tämä edellyttää että palvelu on suunniteltu standardoiduksi 

moduuliksi etukäteen. Teknologian kehittyminen on vienyt palvelujen tuotantoa 

lähemmäs teollisuustuotantoa. (Sundbo 1994, s. 252-253) 

 

(8) Tanskalaisten palveluyritysten keskuudessa on huomattu suuntaus kohti 

keskittymistä fuusioiden ja yrityskauppojen kautta. Syinä tähän ovat 

kustannusongelmat, pääsy käsiksi tietoon ja palvelukonseptit muissa, varsinkin 

kansainvälisissä, yrityksissä. Tästä kehityksestä seuraa lisääntynyt modularisaatio 

ja sarjavalmistus. Kaikki keskittyminen ei johdu halusta standardoida vaan 

yritykset fuusioituvat myös kehittääkseen tietotaitoaan. (Sundbo 1994, s. 253) 

 

(9) Myös kansainvälistyminen korostaa tuotantoprosessia. Kokemus on näyttänyt, 

että palveluyritykset yleensä menestyvät kansainvälistymisessä vain, jos niillä on 

jokin selkeä tuote tai tunnistettava konsepti kuten McDonald´s hampurilainen tai 

Hilton hotellikonsepti. Sivukonttoreiden perustaminen ulkomaille yksittäisten 

asiakkaiden tarpeiden palvelemiseksi usein epäonnistuu, koska ulkomainen yritys 

eivät pysty vuorovaikuttamaan paikallisten asiakkaiden kanssa yhtä tehokkaasti 

kuin paikallinen yritys. Jos palveluyritys haluaa kansainvälistyä, sen on joko 

kehitettävä standardoitu konsepti tai ostettava paikallinen yritys, joka jatkaa 

toimintaa sellaisena. Jälkimmäisessä tapauksessa mittakaavaetujen 

hyödyntäminen on kuitenkin vaikeata. Siksi jopa kansainväliset 

neuvontapalveluyritykset yrittävät modularisoida palvelujaan. (Sundbo 1994, s. 

253) 

 

Palvelujen modularisaatio, tuotantoprosessin standardointi ja tuotannon 

erottaminen jakelusta ovat ensimmäisiä askelia poispäin perinteisestä 

palveluyrityskonseptista. Seuraava askel pidemmälle on itsepalvelumalli, jossa 

asiakas voi itse tuottaa palvelun teknologian avulla ja yhdistellä palvelumoduuleja 

haluamallaan tavalla. Itsepalvelu eroaa perinteisestä palveluntuotannosta 

merkittävästi siinä, että henkilökohtaista suhdetta asiakkaan ja palveluyrityksen 

välillä ei tarvita. (Sundbo 1994, s. 258) 
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Teknologian käyttö palvelujen tuotannossa ja toimittamisessa on lisääntynyt ja 

tulee lisääntymään tulevaisuudessa entisestään. Asiakkaan kannalta teknologian 

lisääntyminen merkitsee sitä, että asiakkaan aloitteellisuus ja osallistuminen 

palvelun tuotantoon korostuu. Samalla asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen 

henkilökohtainen kontakti vähenee tai jopa katoaa. Asiakas havaitsee oma-

aloitteisesti tarpeensa, ottaa yhteyden palveluntarjoajaan teknologian välityksellä 

ja suorittaa asioinnin usein ilman minkäänlaista henkilökohtaista kontaktia 

palvelun tarjoajaan. Eräs merkittävä seuraus tästä tosin on, että asiakassuhteesta 

katoaa sen tunnepohjainen ja sosiaalinen elementti. (Lämsä & Uusitalo 2002, s. 

126) 

 

Teknologiaan ja itsepalveluun perustuva palveluntuotanto tähtää tehokkuuden ja 

laadun parantamiseen. Tarjottavan ydinpalvelun saavutettavuus usein tehostuu ja 

jotkin asiakasryhmät kokevat saavansa lisäarvoa mahdollisuudesta hoitaa asioita 

ajasta ja paikasta riippumatta. Myös palvelun toimitusprosessi voi tehostua, mikä 

lisää palvelun teknistä laatua. On kuitenkin muistettava, että vaivattomuus ja 

vapaus ajan ja paikan suhteen sekä prosessit ja tekninen laatu eivät kata kaikkia 

palvelun laadun ulottuvuuksia kuten henkilökohtaista vuorovaikutteisuutta 

palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä. (Lämsä & Uusitalo 2002, s. 127) 

 

Tärkeä kysymys teknologian käyttöönotossa onkin, miten asiakas kokee 

teknologiaan perustuvan palveluprosessin. Osa asiakkaista arvostaa itsepalvelun 

tuottamia arvoja ja osa taas henkilökohtaista vuorovaikutusta ja tunnepohjaista 

kokemusta. Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen lisäksi myös 

vuorovaikutustilanteet teknologian kanssa voivat johtaa tunnekokemuksiin. 

Jälkimmäisten ei kuitenkaan uskota olevan yhtä merkittäviä. Nämä 

tunnekokemukset ovat myös useimmiten negatiivisia, kuten turhautuminen, 

ärsyyntyminen ja pelko. Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta on 

tunnepohjaisen kokemuksen lisäksi mahdollista synnyttää ensikäden tietoa 

asiakkaiden tarpeista ja niiden muutoksista sekä siitä, miten asiakkaat kokevat 

palvelun. (Lämsä & Uusitalo 2002, s. 128-129) 
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Sundbon (1994, s. 258) mukaan asiantuntijayritykset on yleensä tulkittu myyvän 

kokonaisvaltaisempia ratkaisuja, joissa palvelu on enemmänkin 

kommunikaatioprosessi kuin lopputuote. Ne myyvät yksittäisiä ohjeita, 

pikemminkin sparrauskumppanuutta kuin valmista tuotetta, jotka ovat hyvin 

tilannekohtaisia. Tällaisia aktiviteetteja ei ole pidetty standardoitavina. 

Tutkimuksessaan hän kuitenkin havaitsi joitakin suuntauksia, jotka tuovat 

tietointensiivisiä asiantuntijayrityksiä lähemmäs modularisaatiota. Osa Sundbon 

tutkimista yrityksistä oli ottanut ensimmäisen askeleen kohti modularisaatiota 

konseptoinnin muodossa eli ne olivat kehittäneet standardoituja konsepteja, kuten 

määritelleet erilaisia neuvontapalvelujen aihealueita.  Seuraava askel 

modularisaatioprosessissa on tuotantoprosessien standardointi.  

Modularisaatiokonseptia voidaan selittää edelleen sijoittamalla se perinteisen 

standardoidun tuotantosysteemin ja perinteisen palvelumallin väliin (Taulukko 3). 
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Taulukko 3. Modularisoitu palvelu teollisuustuotannon ja klassisen 

palvelumallin välissä (Sundbo 1994, s. 260) 

Teollisuustuotanto Modularisoitu palvelu Klassinen palvelu 

Tuote on pääosin 

konkreettinen (se on 

teknologia) 

Palvelu on puoliaineellinen 

(se ei ole teknologia, mutta 

se on sulautettu 

teknologiseen muottiin)  

Palvelu on aineeton (se ei 

ole teknologia) 

Omistajuus vaihtuu 

ostotapahtuman mukana 

Omistajuus vaihtuu osittain 

(oikeus käyttää palvelun 

toimintoja määrättynä 

aikana ja määrätyssä 

muodossa) 

Omistajuus ei tavallisesti 

vaihdu 

Tuote voidaan myydä 

eteenpäin 

Palvelu voidaan välittää ja 

joskus myydä eteenpäin 

Tuotetta ei voi myydä 

eteenpäin 

Tuotetta voidaan esitellä 

etukäteen 

Palvelua voidaan esitellä 

aiemmilla referensseillä 

Tuotetta ei yleensä voida 

tehokkaasti esitellä 

etukäteen (sitä ei ole 

olemassa ennen ostoa) 

Tuote voidaan varastoida 

(sekä myyjä että asiakas) 

Tuote voidaan joissain 

tapauksissa varastoida 

(esimerkiksi itsepalvelu tai 

CD-levy) 

Tuotetta ei voida varastoida 

Tuotanto edeltää kulutusta Tuotanto ja kulutus on 

monissa tapauksissa erotettu  

Tuotanto ja kulutus 

tapahtuvat samalla hetkellä 

Tuotanto, kulutus ja myynti 

tapahtuvat 

maantieteellisesti eri 

paikoissa 

Tuotanto, kulutus ja myynti 

tapahtuvat usein 

maantieteellisesti erillään 

Tuotanto, kulutus ja usein 

myynti tapahtuvat yhdessä 

Tuote voidaan kuljettaa Tuotetta voidaan joskus 

kuljettaa  

Tuotetta ei voida kuljettaa 

Myyjä toimii tuottajana Ostaja osallistuu valmiin 

tuotteen kokoamiseen, 

mutta ei tuotantoon 

Ostaja tai asiakas osallistuu 

suoraan tuotantoon 

Epäsuora kontakti on 

yrityksen ja asiakkaan 

välillä on mahdollinen 

Suora kontakti ei ole 

välttämätön tuotannossa, 

mutta joskus on 

toimituksessa 

Useimmissa tapauksissa 

suora kontakti on 

välttämätön 

Voidaan viedä maasta Palvelu voidaan joskus 

viedä maasta (varsinkin jos 

kyseessä on 

informaatiopalvelu) 

Palvelua ei yleensä voida 

viedä maasta, mutta 

palvelun toimitussysteemin 

voidaan 

 

Modularisaation avulla yritykset pyrkivät yhdistämään rationaalisuuden ja 

kustannussäästöt yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin keskittymisen kanssa. 
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Palvelun tuottajat pystyvät silloin toimimaan systematisoidummin, mutta silti 

joustavasti ja hajautetusti. (Sundbo 1994, s. 264) Systemointi liitetään parempaan 

tehokkuuteen ja sitä kautta tuottavuuteen. Siksi yritykset ovat kehittäneet ennalta 

määrättyjä prosesseja ja metodeja helpottamaan ja nopeuttamaan rutiineja. Monet 

Jaakkolan haastattelemat yritysjohtajat myös uskoivat vakaasti, että 

systematisoidut ja standardoidut prosessit parantavat palvelun laatua. Yksi 

systematisoinnin tavoitteista on myös muuttaa asiantuntijoiden hiljaista tietoa 

yrityksen tiedoksi ja siten vähentää yrityksen ja palvelun riippuvuutta yksittäisestä 

asiantuntijasta. (Jaakkola 2011, s. 226-227) 

 

3.3. Yhteenveto palveluprosessien kehittämisestä 

 

Luvun alussa määriteltiin prosessi ja esiteltiin kolmivaiheinen malli prosessien 

kehittämisestä. Malliin kuuluvat vaiheet ovat nykytilan kartoitus, prosessianalyysi 

ja prosessin parantaminen. Lisäksi siihen kuuluu prosessin jatkuva parantaminen, 

joka tarkoittaa prosessin toimivuuden säännöllistä arviointia. Palveluprosessin 

kehittäminen edellyttää sen mallintamista ja sisällön määrittämistä. Käytännössä 

tämä tarkoittaa palvelun tuotteistamista. 

 

Palvelun tuotteistaminen voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 1) palvelun 

määrittäminen ja standardointi, 2) palvelun ja asiantuntijuuden aineellistaminen ja 

konkretisointi ja 3) prosessien ja metodien systematisointi ja standardointi. 

Palvelujen tuotteistaminen voidaan myös jakaa sisäiseen ja ulkoiseen 

tuotteistamiseen ja tuotteistaminen voidaan viedä eri tasoille.  

 

Tässä työssä käsitellään tarkemmin tuotteistamisen ensimmäistä ja kolmatta osa-

aluetta. Asiantuntijapalvelujen standardointi on niiden luonteen vuoksi vaikea tai 

mahdoton tehdä sellaisenaan. Tämä ongelma pystytään kuitenkin ratkaisemaan 

modularisaation avulla. Sen avulla pystytään yhdistämään standardoinnin ja 

kustomoinnin edut. Palvelun sisällön määrittämiseksi ja prosessien 

systematisoimiseksi ja standardoimiseksi taas yksi konkreettinen apuväline on 
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prosessin kuvaaminen. Erilaisia tapoja kuvata prosesseja käsitellään seuraavassa 

luvussa neljä. 
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4. PROSESSIEN KUVAAMINEN JA SERVICE 

BLUEPRINTING 

 

Prosessien kuvaamisella pyritään systematisoimaan ja tekemään näkyväksi 

organisaation toimintatavat (Virtanen & Wennberg 2005, s. 114-115). Se on 

lähtökohta prosessien kehittämiseksi ja standardoimiseksi. Prosessien 

kuvaamisella saavutetaan monia hyötyjä: 

 toimintojen väliset vastuualueet selkiytyvät 

 sisäinen työnjako tarkentuu 

 saadaan perusta sisäisiin toimittaja-asiakas -keskusteluihin 

 tarpeettomien toimintojen karsiminen helpottuu 

 uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu 

 ongelmien havaitseminen ja ratkaiseminen helpottuu. (Kvist et al. 1995, s. 

77) 

 

Prosessien kuvaamatta jättäminen ja yritys kuvailla palveluita pelkästään sanoin 

taas aiheuttavat monia riskejä. Ensimmäinen riski on liika yksinkertaistaminen. 

Pelkät sanat eivät usein riitä kuvailemaan monimutkaista palvelusysteemiä. 

Toinen riski on kuvauksen vajavaisuus. Kuvaillessaan palveluja ihmiset tapaavat 

jättää huomioimatta yksityiskohtia ja elementtejä, joihin eivät ole perehtyneet. 

Sanalliset kuvaukset ovat myös subjektiivisia. Tämä muodostaa kolmannen riskin. 

Jokaisella, joka kuvailee palvelua sanoin, on palvelusta omanlaisensa näkemys, 

joka perustuu hänen omiin kokemuksiinsa ja palvelun tuttuuteen. Viimeisenä 

riskinä on mahdollisuus virheelliseen tulkintaan. Jokainen tulkitsee sanojen, kuten 

”nopea” ja ”joustava”, merkityksen omalla tavallaan. Mikäli käytettyjä sanoja ei 

ole tarkemmin määritelty, on hyvin todennäköistä, että henkilöt tulkitsevat ne eri 

tavoin. (Zeithaml & Bitner 2000, s. 221-222) 

 

Zeithaml ja Bitner (2000, s. 222)  ovat määritelleet neljä perusominaisuutta, jotka 

hyvällä palvelujen kehittämismenetelmällä tulee olla. Sen on oltava 

1. objektiivinen, ei subjektiivinen 

2. tarkka, ei epämääräinen 
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3. faktalähtöinen, ei mielipidepohjainen 

4. metodologinen, ei filosofinen.  

Kuvauksen tarkkuuden valinta on kuitenkin harkittava käyttötilanteen mukaan. 

Hyvin tarkka kuvaus on työläs tehdä ja saattaa hämärtää kokonaisuuden. Liian 

yleisluonteisessa kuvauksessa puolestaan ei mennä tarpeeksi konkreettiselle 

toiminnan tasolle, jolloin kehittämismahdollisuuksia on vaikea havaita. (Kvist et 

al. 1995, s. 77) 

 

4.1. Menetelmiä prosessien kuvaamiseksi 

 

Prosesseja voidaan kuvata monilla erilaisilla kaavioilla. Kuvassa 7 esitettävän 

kalanruotokaavion oikeassa reunassa on prosessin tuote ja sen vasemmalla 

puolella ovat osaprosessit ajallisesti peräkkäin. Osaprosessit on vielä jaettu kunkin 

osaprosessin laatuun vaikuttaviin työvaiheisiin. Kalanruotokaaviota voidaan 

käyttää silloin, kun halutaan nopeasti saada yleiskuva suhteellisen hyvin 

toimivasta prosessista. Sen huonona puolena on, että se ei ohjaa prosessien 

kehittämiseen siinä määrin kuin esimerkiksi prosessikaavio. Se ei esimerkiksi 

havainnollista turhaa työtä, läpimenoajan pituutta tai epäselvyyksiä 

vastuumäärittelyissä. (Kvist et al. 1995, s. 79) 

 

Kuva 7. Lainsäädäntöprosessi kalanruotokaaviona (Kvist et al. 1995, s. 79) 

Valmistelu Lausunto Päätös Uusi laki

Komissio Ehdotusten käsittely Ministerineuvosto

YhteistoimintamenettelyUlkopuoliset

Suunnittelu

Luonnosten 
laatiminen

Lakiehdotuksen 
viimeisteleminen

Lobbaaminen

Etujärjestöjen 
kuuleminen

Asiantuntijoiden 
kuuleminen

Parlamentin ja 
komiteoiden 
lausunnot

Äänestäminen 
parlamentissa

Uusi 
valmistelu 
komissiossa

Muutoksista 
neuvotteleminen

Poliittinen 
esivalmistelu

Äänestäminen

Päätöksen 
julkaiseminen

Työryhmäkäsittely
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Prosessikaaviossa prosessi kulkee ajallisesti vasemmalta oikealle siten, että 

kunkin prosessiin osallistuvan tason tehtävät kuvataan yhdellä rivillä. 

Prosessikaavio esittää prosessin vaiheet ja siihen osallistuvat henkilöt ja funktiot. 

Tällaista kaaviota kutsutaan joskus myös uimaratakaavioksi. Prosessikaaviota 

kannattaa käyttää silloin, kun prosessia halutaan kehittää. Se tuo hyvin esille 

nykyisen toimintatavan heikkoudet, kuten työn jakautumisen liian monelle 

henkilölle, työntehtävien päällekkäisyyden, syyt liian pitkiin läpimenoaikoihin ja 

epäselvyydet vastuiden määrittelyssä. Prosessikaavion suurin heikkous on siinä, 

että kuvaaja ei yleensä riitä laadunvarmistuksen tarpeisiin. Myös prosessin 

työtehtävien ohjeistus on tehtävä erikseen, kuten kalanruotokaaviossakin. (Kvist 

et al. 1995, s. 80; Lecklin 2006, s. 140) Esimerkki prosessikaaviosta on esitetty 

kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Lainsäädäntöprosessin ensimmäinen osaprosessi prosessikaaviona 

(Kvist et al. 1995, s. 80) 

 

Yksi mahdollisuus prosessin kuvaamiseen on käyttää vuokaaviota. Vuokaavion 

käyttö voi olla hyödyllistä varsinkin silloin, kun prosessi sisältää runsaasti 

Komissio

Oikeudellinen 
osasto

Asiantuntijat

Lobbaajat

Etujärjestöt

Vaikuta 
lakiluonnoksen 
sisältöön

Vaikuta 
lakiluonnoksen 
sisältöön

Vaikuta 
lakiluonnoksen 
sisältöön

Suunnittele ja 
laadi 1. 
lakiluonnos

Kommentoi 
luonnosta

Laadi 2. 
lakiluonnos

Tee 
tarkennuksia 
luonnokseen

Kommentoi 
luonnosta

Viimeistele 
lakiehdotus ja 
anna 
parlamentille
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päätöksentekotilanteista, jotka jakavat prosessin useisiin vaihtoehtoisiin 

osaprosesseihin. Seuraavassa kuvassa (Kuva 9) on esitetty malli vuokaaviosta. 

Vuokaavion etuna on, että prosessin erityyppisiä työvaiheita on havainnollistettu 

symbolien avulla. Sen heikkoutena on kuitenkin vaikeus havainnollistaa 

työvaiheiden kohdentumista prosessiin osallistuville resursseille. Sen toinen 

heikkous on kuvaamisen tekninen vaikeus. (Kvist et al. 1995, s. 81-83) 

 

 

Kuva 9. Lainsäädäntöprosessin päävaiheet vuokaaviona (Kvist et al. 1995, s. 

82) 

 

Edellä esitellyistä menetelmistä mikään ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto tämän 

diplomityön tapauksessa. Kalanruotokaavio ei tuo tarkasti esille prosessin kulussa 

olevia heikkouksia ja kohtia, joissa prosessia voitaisiin parantaa. Vuokaavio taas 

hylättiin, koska siitä ei käy selkeästi ilmi, mitä toimenpiteitä kukakin prosessiin 

osallistuja tekee kussakin työvaiheessa. Prosessikaavio on esitellyistä paras 

Komissio valmistelee 
lakiehdotuksen

Neuvosto ilmaisee kantansa

Parlamentti antaa laki-
ehdotuksesta lausunnon

Neuvosto ilmaisee yhteisen 
kantansa

Parlamentti äänestää ehdotuksesta

Hylkää neuvoston 
kannan

Hyväksyminen tai 
ei lausuntoa

Muutosehdotus, 
vähintään 260 ääntä

Komissio

Hyväksyy 
muutos-
ehdotuksen

Ei hyväksy 
muutos-
ehdotusta

Neuvoston 
päätös 

yksimielisesti

Neuvoston 
päätös määrä-
enemmistöllä

Neuvoston 
päätös määrä-
enemmistöllä

Neuvoston 
päätös 

yksimielisesti



33 

 

vaihtoehto prosessien kehittämiseen, mutta sitäkään ei valittu käytettäväksi 

sellaisenaan, sillä siitä on olemassa paranneltu, erityisesti palvelujen kuvaamiseen 

kehitetty versio, jota käsitellään seuraavassa luvussa. 

 

4.2. Service blueprinting 

 

Service blueprint on eräs tietynlainen prosessikaavio. Service blueprinting on 

työkalu palvelujen kuvaamiseksi, jonka loi Shostack (1984; 1987) ja jota kehitti 

eteenpäin Kingman-Brundage (1989). Service blueprint on määritelty kuvaksi tai 

kartaksi, joka kuvaa tarkasti palvelusysteemin siten, että sen kehittämiseen 

osallistuvat ihmiset voivat ymmärtää ja käsitellä sitä objektiivisesti riippumatta 

heidän rooleistaan tai henkilökohtaisista näkemyksistään (Zeithaml & Bitner 

2000, s. 233) Sen on tarkoitus yksinkertaistaa palvelun monimutkaisuutta 

kuvaamalla palvelusysteemiin kuuluvat toimenpiteet (Kingman-Brundage 1989, s. 

97). Service blueprint on siis käytännössä palvelun rakennekuva. Koska sillä ei 

ole vakiintunutta suomenkielistä termiä, käytetään tässä työssä englanninkielistä 

termiä service blueprint, kuten monissa muissakin asiaa käsittelevissä 

suomenkielisissä teksteissä. Service blueprint on kaksiulotteinen kuva 

palveluprosessista, jota luetaan vasemmalta oikealle. Vaaka-akselilla on esitetty 

asiakkaan ja palvelun tuottajan toiminnot aikajärjestyksessä. Pystyakselilla on 

erotettu eri toiminta-alueet toisistaan vaakasuorilla linjoilla. (Fließ & 

Kleinaltenkamp 2004, s. 396) 

 

Shostackin mukaan service blueprintiä tehdessä on tarkasteltava useita asioita. 

Ensimmäinen näistä on niiden prosessien tunnistaminen ja määrittäminen, joista 

palvelu koostuu. Lisäksi malliin kuuluu mahdollisten epäonnistumiskohtien 

tunnistaminen, aikaikkunan määrittely ja kannattavuuden analysointi (Shostack 

1984, s. 135). Shostackin malli oli alkujaan luotu palveluprosessien 

kontrollointitekniikaksi, joka tarjosi useita hyötyjä verbaalisiin malleihin 

verrattuna. Sen jälkeen sitä mukautettiin täsmentämällä, että se on työkalu 

asiakkaan ja palvelun tuottajan prosessien yhdistämiseksi. Service blueprintiä 

kehitettiin edelleen erottamaan asiakkaalle näkyvät (front office) ja näkymättömät 
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(back office) toiminnot näkyvyyden rajalla. (Bitner, Ostrom & Morgan 2007, s. 5) 

Myöhemmin service blueprintiä on kehitetty edelleen lisäämällä siihen 

elementtejä ja linjoja erottamaan organisaation eri osia kulloistenkin tarpeiden 

mukaan (Fließ & Kleinaltenkamp 2004, s. 396).  

 

Nykyään service blueprinting -menetelmää on käytetty moniin erilaisiin 

palveluprosesseihin ja eri tarkoituksiin. Tuoreemmat service blueprintit eivät 

kaikki ole rakenteeltaan samanlaisia, mutta yhteistä niille on viisi eri 

toimintokenttää, jotka on erotettu toisistaan neljällä linjalla tai rajalla (Kuva 10). 

(Fließ & Kleinaltenkamp 2004, s. 396) 

 

Kuva 10. Service blueprint (Bitner et al. 2007, s. 8) 

Service blueprintin komponentit

Fyysiset tekijät

Asiakkaan toimet

Vuorovaikutuksen linja

Kontaktihenkilön 
asiakkaalle näkyvät 
toimet (front office)

Näkyvyyden raja

Kontaktihenkilön 
asiakkaalle 
näkymättömät toimet

(back office)

Sisäisen vuorovaikutuksen linja

Tukiprosessit
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Vuorovaikutuksen linja erottaa asiakkaan toiminnot palveluntarjoajan asiakkaalle 

näkyvistä toiminnoista. Näiden alueiden välillä on suora vuorovaikutus. Kaikki 

asiakkaan tekemät toiminnot tulevat kronologisessa järjestyksessä linjan 

yläpuoliseen alueeseen ja palveluhenkilön asiakkaan kanssa suorassa kasvotusten 

tapahtuvassa vuorovaikutuksessa olevat toiminnot linjan alle. Näkyvyyden raja 

erottaa palveluntuottajan asiakkaalle näkyvät ja näkymättömät toiminnot. 

Näkyvyyden rajan alle tulevat kaikki kontaktihenkilön asiakkaan palvelemiseksi 

tekemät toiminnot, joita asiakas ei näe. Tukiprosessit on erotettu kontaktihenkilön 

toimista sisäisen vuorovaikutuksen linjalla. Tämän linjan alle tulevat ne prosessit, 

jotka eivät ole suoranaista asiakaspalvelua, mutta joiden täytyy tapahtua, jotta 

palvelu saadaan toimitettua. (Fließ & Kleinaltenkamp 2004, s. 396) Bitner et al. 

(2007, s. 6) mallin mukaan nämä toiminnot tekee joku muu kuin asiakkaan kanssa 

vuorovaikutuksessa oleva palveluhenkilö tai kontaktihenkilö. Malliin kuuluu vielä 

fyysiset tekijät, joihin asiakas törmää palvelun eri vaiheissa. Nämä ovat kaikki 

konkreettisia asioita, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan näkemykseen palvelun 

laadusta. Fyysiset tekijät esitetään yleensä blueprintin yläreunassa. 

 

Lisäksi malliin on ehdotettu lisättäväksi kaksi uutta linjaa, tilauspisteen linja ja 

toimeenpanon linja. Tilauspisteen linja on sisäisen vuorovaikutuksen linjan alla. 

Se erottaa asiakkaan aikaansaamat toimet ja palveluntarjoajan asiakkaasta 

riippumattomat toimet. Linjan yläpuolella olevat toimet ovat asiakkaiden 

aiheuttamia ja siksi riippuvaisia ulkoisista tuotannontekijöistä. Linjan alapuoliset 

toimet taas ovat yksittäisistä asiakkaista riippumattomia ja siksi nojaavat vain 

palveluyrityksen omiin sisäisiin tuotannontekijöihin. (Fliess & Kleinaltenkamp 

2004, s. 396-397) 

 

Toimeenpanon linja erottaa toisistaan hallinnollisen alueen, johon kuuluvat 

toimenpiteet kuten suunnittelu, johtaminen ja kontrollointi sekä tukiprosessit. 

Tukiprosessit liittyvät suoraan kontaktihenkilön tietylle asiakkaalle tarjoamaan 

palveluprosessiin. Hallintotoimet liittyvät myös tähän tiettyyn palveluprosessiin, 

mutta ne liittyvät suoraan myös moniin muihin palveluprosesseihin. Tällaisia 

toimenpiteitä ovat muun muassa resurssien allokointi, henkilökuntakyselyiden 
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tekeminen tai tulosraporttien valmistelu. (Fliess & Kleinaltenkamp 2004, s. 396) 

Uusittu blueprint esittää toimenpiteet koskien palvelutapahtuman 

tuotantorakennetta ja viittaa enemmänkin palvelun arvoketjuun kuin 

palveluprosessin rakenteeseen (Boughnim & Yannou 2005, s. 8). 

 

Service blueprint on siis tarkka kuvaus palvelun toimitusprosessista, joka auttaa 

tunnistamaan mahdollisia epäonnistumiskohtia ja mahdollisuuksia parantaa 

asiakkaan kokemusta palvelusta (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 1999). Shahin 

(2010, s. 4) on koonnut listan blueprintauksen hyödyistä: 

 visuaalinen esitysmuoto 

 asiakaskontaktipisteet on selkeästi tunnistettu 

 todennäköiset epäonnistumiskohdat on tunnistettu 

 erinomainen työkalu työntekijöiden kouluttamiseen 

 auttaa tunnistamaan tarvittavat resurssit 

 voidaan käyttää palvelusysteemin arvioimiseen ja kehittämiseen ajan 

myötä. 

 

Visuaalinen esitysmuoto helpottaa määrittämään mitkä toimenpiteet ovat 

tarpeellisia, mitkä voi poistaa ja mitä voi muuttaa. Asiakaskontaktipisteiden 

selkeä tunnistaminen auttaa toteamaan mitkä toimenpiteet voidaan tehdä erillään 

ja missä on mahdollisuus yhteiskäsittelyyn. Todennäköisten epäonnistumiskohtien 

tunnistaminen auttaa tekemään suunnitelmia epäonnistumistodennäköisyyden 

minimoinniksi ja korjaavien toimenpiteiden löytämiseksi, jos epäonnistuminen 

kuitenkin tapahtuu. Service blueprintejä voidaan käyttää apuna henkilöstön 

kouluttamisessa. Niistä työntekijät näkevät, mitkä toimenpiteet täytyy tehdä ja 

miten, missä epäonnistumiset todennäköisimmin tapahtuvat ja miten estää ja 

korjata ne. Blueprintit auttavat lisäksi tunnistamaan, mitä tarvikkeita ja 

materiaaleja tarvitaan sekä miten palvelutilat tulisi olla järjestelty palvelun 

helpottamiseksi. Service blueprint voidaan myös rakentaa uudelleen säännöllisesti 

ja sitä voidaan käyttää palvelusysteemin arvioimiseen ja kehittämiseen ajan 

myötä, etenkin kun uusia teknologioita tulee saataville ja systeemin tarjoamat 

palvelut kehittyvät tai laajentuvat. (Shahin 2010, s. 4) 
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4.3. Service blueprintin rakentaminen 

 

Zeithaml & Bitner (2000, s. 239-241) ovat jakaneet service blueprintin 

rakentamisen kuuteen vaiheeseen, jotka on esitetty kuvassa 11. Ensimmäisessä 

vaiheessa tunnistetaan kuvattava prosessi. Samalla tulee määriteltyä kuvauksen 

tarkkuus, kun päätetään halutaanko kuvata ylemmän tason kokonaisprosessi vai 

kenties jokin tarkemmin rajattu osaprosessi. Seuraava vaihe on tunnistaa 

asiakassegmentti, jolle kuvaus tehdään, varsinkin jos palveluprosessi vaihtelee 

segmenteittäin. Kolmannessa vaiheessa kartoitetaan prosessi asiakkaan 

näkökulmasta lisäämällä kaavioon valinnat ja toimenpiteet, jotka asiakas tekee tai 

kokee prosessin aikana. Vaiheessa neljä kaavioon lisätään asiakaspalvelijan sekä 

asiakkaalle näkyvät että näkymättömät toimet. Seuraavaksi asiakaspalvelijan 

tekemät toimenpiteet yhdistetään tarvittaviin tukitoimiin. Lopuksi kaavioon 

voidaan lisätä fyysiset tekijät kuvaamaan mitä asiakas näkee tai saa fyysisesti 

palveluprosessin eri vaiheissa. 

 

Kuva 11. Service blueprintin rakentamisen vaiheet (Zeithaml & Bitner 2000, s. 

239) 

 

Service blueprint -kaaviossa on yhtäläisyyksiä muihin prosessien 

mallinnustapoihin siinä, että 1) se on visuaalinen esitys, joka havainnollistaa 

liiketoimintaprosessia symbolien kautta, jotka esittävät toimijoita ja toimenpiteitä; 

2) sitä voidaan käyttää kuvaamaan korkean tason yleiskatsauksia tai jonkin tietyn 

prosessin tai alaprosessin yksityiskohtia; 3) se linkittyy rinnakkaisiin ja 

alaprosessien dokumentteihin ja kaavioihin muiden, enemmän sisäisiin asioihin 

keskittyvien, prosessimallinnustyökalujen ja -kielien kautta. Se ei kuitenkaan ole 
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yhtä monimutkainen ja formaali, kuin jotkin muut liiketoimintaprosessien 

kuvaamistyökalut. (Shahin 2010, s. 5) 

 

Kohtaan kaksi liittyen blueprintit voidaan jakaa kahteen tasoon. Konseptin 

blueprint on makrotason kaavio. Se välittää kuvan palvelukonseptista kuvaamalla 

palvelun yleisellä tasolla. Konseptin blueprint havainnollistaa, miten jokainen 

tehtävä ja osasto toimivat suhteessa palveluun kokonaisuutena. Yksityiskohtainen 

blueprint on mikrotason kaavio. Se kuvaa palvelun yksityiskohtia, jotka on 

tunnistettu, mutta joita ei ole kuvailtu, konseptin blueprintissä. (Kingman-

Brundage 1989, s. 96) 

 

Konseptin blueprintien tekemisestä on hyötyä varsinkin liiketoimintayksiköiden 

johtajille, jotka voivat käyttää niitä auttamaan strategiantekoon, resurssien 

allokointiin palvelufunktioiden integraatioon ja yleiseen toiminnan arviointiin 

liittyvässä päätöksenteossa. Markkinointijohtajat taas voivat käyttää konseptin 

blueprintejä kehittäessään mainoskampanjoita, jotka ovat johdonmukaisia 

todellisen sisäisen toimintakapasiteetin kanssa. (Kingman-Brundage 1989, s. 97) 

 

Yksityiskohtaisista blueprinteistä on hyötyä yrityksen markkinointi- ja 

kommunikaatioihmisille, jotka voivat käyttää niitä apunaan suunnitellessaan 

markkinointitutkimuksia ja -materiaalia. Tuotekehityshenkilöstö voi käyttää 

blueprintejä kommunikoidessaan operationaalisia yksityiskohtia tuodessaan uutta 

palvelua tuotekehityspöydältä päivittäiseen toimintaan. Henkilöstöjohto taas voi 

hyödyntää yksityiskohtaisia blueprintejä valmistellessaan työkuvauksia, 

valintakriteereitä, suorituskykynormeja ja arviointisysteemeitä sekä 

palkitsemisohjelmia. Lisäksi blueprintejä voidaan käyttää perustana kartoittaessa 

toimenpidekohtaisia osaamis- ja koulutustarpeita ja luotaessa materiaaleja. 

(Kingman-Brundage 1989, s. 97) 

 

Service blueprinting on valittu tähän työhön case-yritys Wirma Lappeenranta 

Oy:n asiakaspalveluprosessien kuvaamistyökaluksi sen tarjoamien etujen vuoksi. 

Prosessikaaviona se sopii hyvin nimenomaan prosessien kehittämistarkoitukseen. 
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Sen etuna on kyky tehdä näkyväksi se, mikä tällä hetkellä on kirjoittamatonta ja 

näkymätöntä. Tämä yksinkertaistaa palvelusysteemiä systematisoimalla sitä. 

Service blueprintien avulla voidaan kommunikoida palvelun yksityiskohdat 

tehokkaasti, ymmärrettävästi ja siten, että siitä on hyötyä organisaation kaikilla 

tasoilla. (Kingman-Brundage 1989, s. 101) Service blueprinting on kehitetty 

prosessikaaviosta nimenomaan palveluprosessien kuvaamista varten. 

 

Koska Wirma Lappeenranta Oy on julkinen toimija, on tässä syytä mainita myös 

julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) julkaisema oma 

suosituksensa prosessien kuvaamisesta julkisen sektorin toimijoille. Sen 

tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää julkisen hallinnon prosessien 

kuvaamista. Malli jakaa prosessit neljään kuvaustasoon: prosessikartta, 

toimintamalli, prosessin kulku ja työnkulku (Kuva 12). (JUHTA 2012, s. 1, 6) 

 

Kuva 12. Prosessien kuvaustasot (JUHTA 2012, s. 6) 

 

Mallin kolmannella tasolla käytetään jo aiemmin esiteltyä prosessikaaviota.  Tämä 

suositus ei kuitenkaan ohjeista prosessien kartoitusta, parannettavien prosessien 

valintaa, kehittämistä, mittaamista eikä arviointia (JUHTA 2012, s. 2). Malli ei 
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siten sovellu prosessien kehittämiseen case-yrityksessä yhtä hyvin kuin service 

blueprinting, jonka takia sitä ei ole käytetty tässä tapauksessa. 

 

4.4. Yhteenveto prosessien kuvaamisesta 

 

Prosessien kuvaamisella pyritään systematisoimaan ja tekemään näkyväksi 

organisaation toimintatavat Se on lähtökohta prosessien kehittämiseksi ja 

standardoimiseksi. Prosesseja voidaan kuvata useilla erilaisilla kaavioilla, jotka 

soveltuvat erilaisiin tarkoituksiin. Luvussa esiteltiin kalanruotokaavio, 

prosessikaavio ja vuokaavio. Näistä prosessikaavio soveltuu parhaiten juuri 

prosessien kehittämisen välineeksi. 

 

Seuraavaksi luvussa perehdyttiin tarkemmin yhteen tietynlaiseen 

prosessikaavioon, service blueprintiin. Service blueprint on erityisesti 

palveluprosessien kuvaamiseen kehitetty prosessikaavio, joka valittiin tähän 

työhön case-yrityksen asiakaspalveluprosessien kuvaamistyökaluksi sen 

tarjoamien etujen vuoksi. Luvun lopussa käsiteltiin vielä service blueprintin 

rakentamista kuusivaiheisen mallin mukaisesti. 
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5. METODOLOGIA 

 

Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksessa käytetyistä tutkimusmetodeista. Luvussa 

käsitellään ensin kvalitatiivista tutkimusotetta ja tapaustutkimusta 

tutkimusstrategiana, jonka jälkeen kerrotaan tutkimuksen eri vaiheissa käytetyistä 

aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä. 

 

5.1. Kvalitatiivinen tutkimusote ja tapaustutkimus 

 

Tutkimus on laadultaan kvalitatiivinen kuvaileva tapaustutkimus. Kvalitatiiviselle 

eli laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimussuunnitelma elää 

tutkimushankkeen mukana. Avoin tutkimussuunnitelma korostaa tutkimuksen 

vaiheiden, aineistonkeruun, analyysin, tulkinnan ja raportoinnin, kietoutumista 

yhteen. Laadullisessa tutkimuksessa usein, kuten tässäkin tapauksessa, tulkinta 

jakautuu koko tutkimusprosessiin. Tutkimussuunnitelmaa tai jopa ongelman 

asettelua voidaan joutua tarkistamaan tutkimuksen edetessä. (Eskola & Suoranta 

2003, s. 15-16) 

 

Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa. 

Lähtökohtana sille on todellisen elämän kuvaaminen. Sille on tyypillistä, että 

suuri osa tiedosta kerätään ihmisiltä tutkijan luottaessa enemmän omiin 

havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittavien kanssa, kuin mittauksin hankittavaan 

tietoon. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös suositaan 

aineistonhankintamenetelminä metodeja, joissa tutkittavat voivat tuoda omat 

näkemyksensä esiin. Tällaisia metodeja ovat esimerkiksi haastattelut ja osallistuva 

havainnointi. Apuna täydentävän tiedon hankinnassa voidaan käyttää myös muita 

menetelmiä, kuten lomakkeita ja testejä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan 

pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia seikkoja, jolloin tutkimus ei perustu 

teorian tai hypoteesien testaamiseen, vaan aineiston yksityiskohtaiseen 

tarkasteluun. (Hirsjärvi, Remes & Rajavaara 2004, s. 152, 155) 
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Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein pieneen määrään tapauksia ja 

pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti (Eskola & Suoranta 

2003, 18). Tapaustutkimuksessa käytetään yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa 

yksittäisestä tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. 

Tapaustutkimus (case study) sopii hyvin tämän diplomityön tutkimusstrategiaksi, 

sillä tapaustutkimuksissa tyypillisesti valitaan yksittäinen tapaus, tässä työssä 

Wirma Lappeenranta Oy, ja sen kiinnostuksen kohteena ovat usein prosessit, 

kuten tässäkin tapauksessa.  Laadulliselle tutkimukselle, ja varsinkin 

tapaustutkimukselle, tyypillisiä aineistonhankitapoja ovat haastattelut, 

havainnointi ja dokumenttien tutkiminen, joita on käytetty myös tässä työssä. 

Tapaustutkimuksen tavoitteena on tyypillisimmin ilmiöiden kuvailu. Myös 

osallistuvuus on tavallista laadullisille tutkimuksille. (Hirsjärvi et al. 2004, s. 125 

-126; Eskola & Suoranta 2003, s. 15-16) 

 

Tapaustutkimuksessa ja usein laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin halutaan 

tutkia monimutkaista ilmiötä sen luontaisessa tosielämän kontekstissa. Ilmiötä ei 

aina voida erottaa viitekehyksestään erillistä kontrolloitua koetta varten. 

Tällaisissa ollaan kiinnostuneita ilmiöiden yksityiskohtaisesta rakenteesta eikä 

niinkään niiden yleisluontoisesta jakaantumisesta. (Yin 1994 s. 13; 

Metsämuuronen 2006, s. 88)  

 

5.2. Puolistrukturoitu kysely 

 

Ensimmäiseksi aineistonkeruumenetelmäksi valittiin kysely sen tehokkuuden 

takia. Kyselyn avulla voidaan helposti ja nopeasti kysyä suurelta joukolta monia 

asioita. Kysely sisälsi sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Kyselyn 

suurimpina heikkouksina pidetään yleensä pinnallisuutta ja teoreettista 

vaatimattomuutta. (Hirsjärvi et al. 2004, s. 182-184) Näitä ei kuitenkaan nähty 

ongelmina tämän työn kannalta, sillä kyselyn tarkoituksena oli kerätä aiheesta 

alustavaa tietoa ja ajatuksia, joita päästäisiin myöhemmin syventämään 

kohdennettujen haastattelujen avulla. Työn lähtökohta oli myös hyvin 
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pragmaattinen eikä sen tarkoituksena ollut testata teoriaa tai hypoteeseja. Kyselyn 

tulosten analysointiin käytettiin tilastollista luokittelua ja sisällön erittelyä. 

 

5.3. Teemahaastattelut 

 

Haastattelut ovat hyvin joustavia menetelmiä, jotka sopivat monenlaisiin 

tutkimuksiin. Haastattelu on vuorovaikutteinen tilanne, joka antaa mahdollisuuden 

suunnata tiedonhankintaa haastattelun kuluessa. Lisäksi sillä on mahdollisuus 

saada esiin vastausten takana olevia motiiveja. Haastattelu sopii hyvin tutkittavan 

alueen kartoittamiseen, sillä se antaa tutkittaville mahdollisuuden kertoa itseään 

koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. Haastattelussa pystytään myös 

selventämään ja syventämään saatuja vastauksia esittämällä täsmentäviä 

lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 34-36) 

 

Teemahaastattelu on haastattelutyyppi, jossa haastattelun aihepiirit eli teemat on 

määrätty etukäteen, mutta kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä ei. 

Teemahaastattelussa haastattelija varmistaa, että kaikki teemat käydään läpi, 

mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen. (Eskola & 

Suoranta 2003, s. 86) Teemahaastattelujen aineistoa analysoitiin jo haastattelun 

aikana tiivistämällä ja tulkitsemalla haastateltavan kuvausta. Tulkinnoista myös 

kerrottiin haastateltaville, jolloin heiltä voitiin kysyä vahvistusta tulkinnan 

oikeellisuudesta. Haastattelua jatkettiin, kunnes päästiin oikeaan tulkintaan. 

Hirsjärvi ja Hurme (2001, s. 137) nimittävät tällaista haastattelua 

itseäänkorjaavaksi haastatteluksi. 

 

5.4. Osallistuva havainnointi 

 

Havainnoinnissa on kyse siitä, että tutkia tarkkailee tutkimuksen kohdetta ja tekee 

havainnoinnin aikana muistiinpanoja havainnoistaan (Metsämuuronen 2006, s. 

116). Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, kuinka ihmiset todellisuudessa 

toimivat (Hirsjärvi et al. 2004, s. 201). Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija 
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osallistuu tutkittavien toimintaan. Tutkijan rooli havainnoitavassa yhteisössä voi 

olla useanlainen. Tutkija voi osallistua toimivana yksilönä aitoihin 

kenttätilanteisiin tai tehdä havaintoja ulkopuolisena henkilönä. Usein toiminta 

sijoittuu johonkin näiden kahden tyypin väliin. (Eskola & Suoranta 2003, s. 98-

99) Tässäkin työssä käytettiin molempia havainnointimuotoja. Havaintoja tehtiin 

sekä aktiivisena toimijana havainnoiduissa tilanteissa että passiivisena 

tarkkailijana. Grönfors (1982, s. 87-89) jakaa havainnoinnin neljään 

osallistumisen asteeseen: 1) havainnointi ilman osallistumista, 2) osallistuva 

havainnointi, 3) osallistava havainnointi eli toimintatutkimus ja 4) 

piilohavainnointi. Rajat eri asteiden välillä eivät ole tarkkoja, mutta suurin osa 

tämän tutkimuksen yhteydessä tehdystä havainnoinnista voidaan katsoa 

kuuluvaksi toiseen osallistumisasteeseen. 
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6. WIRMA LAPPEENRANTA OY:N 

ASIAKASPALVELUPROSESSIEN KEHITTÄMINEN 

 

Wirma Lappeenranta Oy on Lappeenrannan ja ympäristökuntien – Lemin, 

Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren – omistama voittoa tavoittelematon 

seudullinen elinkeinoyhtiö. Wirma palvelee Lappeenrannan seudun yrittäjiä, 

yrityksiä ja matkailijoita sekä kehittää alueen toimintaympäristöä ja 

kilpailukykyä. Wirman tavoitteena on saada Lappeenrannan seudulle uudistuvaa 

liiketoimintaa ja lisätä alueen vetovoimaisuutta. 

 

Wirma syntyi vuoden 2012 alussa kun Lappeenranta Innovation Oy ja 

Lappeenrannan seudun yrityspalvelut yhdistyivät ja nimi vaihdettiin Wirma 

Lappeenranta Oy:ksi. Yrityksen haasteena on ollut yhdistää näiden kahden 

toimintatavoiltaan ja yrityskulttuuriltaan melko erilaisen yrityksen tavat 

yhtenäisiksi toimintamalleiksi. Wirman palveluksessa työskentelee vakituisesti 23 

henkilöä Lappeenrannassa ja 3 henkilöä Viipurissa. 

 

6.1. Wirman tarjoamat palvelut 

 

Wirma on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa pääosin maksuttomia 

neuvontapalveluja alueella toimiville tai alueelle sijoittautumisesta kiinnostuneille 

yrittäjille ja yrityksille. Lisäksi Wirma toimii erilaisissa rooleissa useissa alueen 

elinkeinoelämän kehittämishankkeissa 

 

Wirman palvelut ovat tietointensiivisiä asiantuntijapalveluja, joissa asiakkaan 

saama hyöty tai lisäarvo on Wirman henkilöstön asiantuntijuuteen perustuva, 

asiakkaalle välitetty tieto. Suuri osa palvelujen sisällöstä on keskustelua asiakkaan 

kanssa, joiden aikana tietoa välitetään asiakkaalle tämän tarpeiden mukaan ja 

pyritään yhdessä löytämään ratkaisu asiakkaan ongelmiin. Wirma ei kuitenkaan 

ole konsulttiyritys eikä tee asiakkaan töitä, kuten liiketoimintasuunnitelman 

laatimista, asiakkaan puolesta, vaan neuvoo asiakasta, kuinka suoriutua näistä 



46 

 

tehtävistä itse. Wirma ei myöskään tee päätöksiä asiakkaan puolesta, vaan antaa 

parhaan asiantuntemuksensa mukaan neuvoja, joiden pohjalta asiakas voi itse 

tehdä päätökset. 

 

Wirman tarjoamat palvelut on jaoteltu matkailutuotteisiin ja -palveluihin, 

sijoittautumispalveluihin, toimintaympäristön kehittämispalveluihin, 

toimitilapalveluihin, yrityspalveluihin, rahoitus- ja projektinjohtopalveluihin ja 

kaupallistamispalveluihin. (Wirma 2013) Matkailutuotteet ja -palvelut on 

tarkoitettu seudulla vieraileville matkailijoille ja matkailualan yrityksille. Wirma 

antaa seudun matkailuyrityksille neuvoa ja tukea alueen matkailun kehittämiseen 

liittyviin asioihin. Sijoittautumispalvelut on nimensä mukaisesti tarkoitettu 

Lappeenrannan alueelle sijoittautumisesta kiinnostuneille yrittäjille ja yrityksille. 

Wirma tuntee alueen yritykset ja mahdollisuudet ja tarjoaa sijoittautumisesta 

kiinnostuneille yrityksille räätälöidyn palvelupaketin päätöksenteon tueksi. Sen 

lisäksi, että Wirma tarjoaa tietoa, se myös konkreettisesti auttaa sijoittautumisen 

eri vaiheissa – aina esiselvityksen tekemisestä henkilökunnan siirtymiseen saakka. 

 

Toimintaympäristön kehittämispalvelut liittyvät pääasiassa alueellisiin 

kehittämishankkeisiin. Wirma kehittää Lappeenrannan seudun elinvoimaisuutta ja 

yritysten kilpailukykyä yhteistyössä seudun toimijoiden kanssa. Käynnissä on 

useita kehittämishankkeita, joiden rahoituslähteenä ovat muiden muassa European 

Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), Euroopan aluekehitysrahasto 

(EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). 

Lisäksi yrittäjiksi aikovien, yritysten, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden 

hyödynnettävissä ovat kansalliset ja kansainväliset verkostot erityisesti energia-, 

metsä- ja koneenrakennuksen aloilta, Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen ja 

kansallisen Uusiutuva metsäteollisuus -klusterin kautta. 

 

Tontti- ja toimitilapalvelun tarkoitus on auttaa yrityksiä etsimään sopivia 

toimitiloja Lappeenrannan alueelta. Wirman toimitilapalveluihin kuuluu 

asiakasyrityksen tilannekartoitus ja vapaiden toimitilojen selvitys, toimitilojen 

näyttöjen järjestäminen ja yhteydenpito kaupungin muiden toimijoiden kanssa. 
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Wirma myös ylläpitää seudullista vapaiden toimitilojen ja yritystonttien rekisteriä, 

joista vapaita tiloja voi hakea ja jonne voi sellaisista myös ilmoittaa. 

 

Yrityspalvelut on jaettu yleisneuvontaan, perustamis- ja hautomopalveluihin sekä 

kasvu- ja kaupallistamispalveluihin. Yleisneuvonta sisältää luottamuksellista 

ajatuksenvaihtoa yritystoiminnan eri vaiheisiin. Wirman asiantuntijat antavat 

tukea ja neuvoja muun muassa liiketoiminnan arvioinnissa, uuden yrityksen 

perustamisvaiheessa tai pohtiessa yritykselle sopivaa kasvu- tai kehityspolkua. 

Yleisneuvonta voi käytännössä olla neuvontaa missä tahansa yritystoimintaan tai 

Lappeenrannan seudun liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvässä asiassa. 

Yleisneuvontaan voidaan myös laskea kuuluvaksi kaikki neuvonta, joka ei 

varsinaisesti kuulu mihinkään muuhun palvelukategoriaan. 

 

Perustamis- ja hautomopalvelu antaa apua yritystoiminnan käynnistämisessä, 

antaa näkökulmia yritysidean toimivuudesta ja kannattavuudesta ja auttaa 

arvioimaan liiketoiminnan menestyksen edellytyksiä ja miettimään 

jatkoselvitystarpeita mahdollisimman realistisesti. Kasvu- ja 

kaupallistamispalvelussa Wirman yritysasiantuntijat auttavat kartoittamaan 

asiakkaan yritystoiminnan kehittämiskohteita ja liiketoimintaideoita toimien 

neuvonantajina ja sparraajina. Tarvittaessa Wirma auttaa myös kasvustrategiaa 

tukevien verkostojen rakentamisessa ja tarvittavan rahoituksen etsimisessä.  

 

Rahoitus- ja projektinjohtopalvelut sisältävät neuvontaa, ohjausta ja verkostoja 

asiakasyrityksen tueksi niiden rahoitustarpeiden ja niihin sopivien 

rahoituslähteiden selvittämiseksi. Yrityksille on tarjolla useita julkisia ja yksityisiä 

rahoitusvaihtoehtoja, mutta yrittäjän on usein vaikea kartoittaa niitä itse. Wirma 

auttaa asiakkaita esiarvioimalla rahoituspotentiaalia ja suosittelemalla sopivia 

rahoitusinstrumentteja, sekä luomalla kontakteja julkisiin ja yksityisiin 

rahoittajiin. Rahoitus- ja projektinjohtopalvelut on tässä muodossaan uusi palvelu, 

joka muutettiin tähän muotoon vasta diplomityöprojektin aikana, jonka takia sitä 

ei ole tarkemmin käsitelty tässä työssä. Kaupallistamispalvelu on tarkoitettu 

yrityksille, jotka haluavat kaupallistaa innovaationsa Suomessa. Yritykset voivat 
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Wirman kautta jättää ideansa ”innovaatioputkeen” useiden eri alueiden ja alojen 

asiantuntijoiden arvioitavaksi. Wirma tarjoaa apua myös venäläisille yrityksille 

heidän innovaatioidensa kaupallistamisessa kansainvälisille markkinoille. 

 

Seuraavissa luvuissa käsitellään diplomityöprojektin kulkua. Aluksi kerrotaan 

aiheen määrittelystä ja rajauksesta. Seuraava luku käsittelee tiedonhankintaa 

puolistrukturoidun kyselyn avulla alustavan aiheen tarkentamiseksi ja 

rajaamiseksi. Luku 6.4 ja sen alaluvut kertovat case-yrityksen henkilöstölle 

tehdyistä teemahaastatteluista, joiden avulla varsinainen asiakaspalveluprosessien 

kuvaaminen voitaisiin tehdä. Kyseinen prosessien kuvaaminen ja sen tuloksena 

syntyneet service blueprintit esitellään seuraavassa luvussa 6.5. Viimeisessä 

luvussa kerrotaan vielä Wirman henkilöstölle pidetystä toisesta 

yhteistilaisuudesta, jossa käytiin läpi teemahaastattelujen tulokset ja esiteltiin 

ehdotus asiakkaan vastaanottoprosessista ja kuvaukset muista valituista 

palveluprosesseista. 

 

6.2.  Aiheen määrittely ja rajaus 

 

Diplomityön aluksi tutustuin Wirma Lappeenranta Oy:hyn lukemalla sen 

palvelukuvauksia ja muuta materiaalia, kuten vuosikertomusta. Tutustuin myös 

Wirmassa kuukautta aikaisemmin käyttöön otettuun CRM-järjestelmään, 

Microsoft Dynamicsiin, kirjaamalla sinne alkuvuoden asiakastapahtumia. 

 

Sovimme työn ohjaajan kanssa työn alustavaksi aiheeksi palveluprosessien 

mallintamisen ja kehittämisen. Pian selvisi, että palveluprosesseista oli tehty 

kuvauksia sekä Lappeenrannan seudun yrityspalveluissa että Lappeenranta 

Innovationissa, mutta ne olivat hautautuneet jonnekin arkistojen syövereihin. 

Päätimme, että emme yritä lähteä keksimään pyörää uudestaan, vaan otamme 

nämä vanhat palveluprosessimallit työn lähtökohdaksi. Päivitämme ne 

vastaamaan nykyisiä palveluita ja mietimme, kuinka niitä voitaisiin kehittää. 

Kehittämisen tarkoituksena on yhtenäistää Wirman palveluprosesseja ja miettiä, 
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kuinka juuri käyttöön otettua CRM-järjestelmää voitaisiin parhaiten käyttää 

toiminnan tukena. 

 

Alustavan aiheen määrittelyn yhteydessä päätimme myös, että kaikkia Wirman 

asiakasprosesseja ei kannata ainakaan kerralla alkaa yhtenäistämään ja 

mallintamaan tarkasti, sillä ne ovat keskenään hyvin erilaisia riippuen asiakkaasta 

ja palvelusta. Päätimme sen sijaan keskittyä Wirman tärkeimpiin asiakkaisiin ja 

heille tarjottavien palvelujen prosesseihin, joita selvitettiin seuraavassa alaluvussa 

esiteltävässä työtapakyselyssä. 

 

6.3. Työtapakysely ja kuvattavien prosessien valinta  

 

Päätimme ensimmäisenä työvaiheena tehdä koko Wirman suomalaiselle 

henkilökunnalle Webropol -pohjaisen puolistrukturoidun kyselyn. Nimesimme 

kyselyn työtapakyselyksi, jonka tarkoituksena oli kartoittaa työntekijöiden 

asenteita ja ajatuksia asiakaspalveluprosesseihin ja niiden yhtenäistämiseen 

liittyen sekä auttaa selvittämään Wirman tärkeimmät asiakkaat. 

 

Kysely (Liite 1) lähetettiin 22 henkilölle, joista kyselyyn vastasi 19 eli 

vastausaktiivisuudeksi saatiin 86 %. Kysely oli jaettu kahteen osaan. 

Ensimmäinen osa käsitteli Wirman asiakkaita ja asiakaspalveluprosesseja. Toinen 

osa liittyi vastikään käyttöönotettuun CRM-järjestelmään. 

 

Kaksi kolmannesta vastaajista oli sitä mieltä, että Wirman asiakaspalveluprosessit 

eivät ole selkeitä ja toimivia (Kuva 13). Suurimpina syinä tähän pidettiin sitä, että 

niitä ei ole määritetty ja päivitetty sen jälkeen kun LPRInno ja LSYP sulautuivat 

yhteen Wirmaksi eikä vanhojakaan ole tuotu kaikkien tietoon. Huomattavan suuri 

osa kuitenkin pitää joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että Wirmassa olisi 

yhtenäiset asiakaspalveluprosessit (Kuva 14) Vain neljä yhdeksästätoista 

vastaajasta piti yhtenäisiä asiakaspalveluprosesseja hyvin vähän tai ei lainkaan 

tärkeänä. Tämä antaa vahvistuksen diplomityön tarpeellisuudesta. 
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Kuva 13. Vastausjakauma kysymykseen: ”Koetko, että Wirmassa on toimivat 

ja selkeät asiakaspalveluprosessit?” 

 

 

Kuva 14. Vastausjakauma kysymykseen: ”Kuinka tärkeänä pidät sitä, että 

Wirmassa olisi yhtenäiset asiakaspalveluprosessit? (1 = Erittäin tärkeänä, 5 = 

Ei lainkaan tärkeänä).” 

 

Osa vastaajista, jotka eivät pidä yhtenäisiä prosesseja tärkeänä, työskentelee 

sellaisissa tehtävissä, jotka koostuvat pääasiassa välillisestä vaikuttamisesta tai 

muista tehtävistä, joissa selkeän prosessin määrittäminen ei välttämättä ole 

mahdollista. Tällöin asiakaskäytännöt ovat enemmän tapaus- ja tekijäkohtaisia. 

Diplomityön tavoitteena on kuitenkin saada aikaan selkeästi määritetyt ja 

yhtenäiset mallit valituille prosesseille, jolloin kyseiset palvelut eivät enää ole 

riippuvaisia yhdestä henkilöstä. 

 

Yhtenäisyydestä on hyötyä myös siinä, että suurin osa hoitaa ainakin joskus 

asiakaspalvelutapahtumia yhdessä muiden Wirman työntekijöiden kanssa (Kuva 

15). Tällöin olisi suotavaa, että kaikilla prosessiin osallistuvista Wirman 

työntekijöistä olisi selkeä ja yhtenäinen kuva prosessin etenemisestä. 
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Kuva 15. Vastausjakauma kysymykseen: ”Kuinka usein hoidat 

asiakaspalvelutapahtumat yhdessä muiden wirmalaisten kanssa? (1 = Lähes 

aina, 5 = Hyvin harvoin)” 

 

Toisaalta monet hoitavat suuren osan asiakaspalvelutapahtumistaan kuitenkin 

yksin. Tällöin tietyn palvelun asiakaspalveluprosessi on varmasti melko selkeänä 

palvelusta vastaavan henkilön mielessä, mutta muulla henkilöstöllä ei välttämättä 

ole yhtä selkeää kuvaa asiasta. Palveluprosessien mallintamisen yhtenä 

tavoitteena on vähentää palvelun riippuvuutta yksittäisestä asiantuntijasta ja siirtää 

asiantuntijoiden hiljaista tietoa yrityksen tietotaidoksi. Tämä auttaa myös 

varmistamaan, että asiakkaat tulee palvelluksi myös silloin, kun tietystä palvelusta 

vastaava henkilö ei syystä tai toisesta ole käytettävissä. 

 

Kun Wirman työntekijöiltä kysyttiin, ketkä ovat heidän tärkeimmät asiakkaansa, 

hajonta oli melko suurta (Kuva 16). Mutta kysyttäessä, ketkä ovat heidän 

mielestään Wirman tärkeimmät asiakkaat, esiin nousi selkeästi kolme 

kokonaisuutta (Kuva 17). Ensimmäinen paljon ääniä saanut ryhmä oli alkavat 

yrittäjät, jotka oli jaettu yrittäjiksi aikoviin henkilöihin ja startup-yrittäjiin. Ero 

näiden kahden välillä on hieman häilyvä, mutta halusimme kuitenkin erottaa 

toisistaan ne, ketkä ovat suunnittelemassa mahdollista yrityksen perustamista, ja 

ne, jotka ovat jo tehneet päätöksen yrityksen perustamisesta ja ovat sillä hetkellä 

perustamisvaiheessa. Yrittäjiksi aikovia piti viiden tärkeimmän asiakkaan 

joukkoon kuuluvana 14 vastaajaa ja startup-yrittäjiä 10 vastaajaa. 
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Kuva 16. Vastausjakauma kysymykseen: ”Ketkä ovat sinun pääasialliset 

asiakkaasi (valitse max viisi tärkeintä)?” 

 

Toinen paljon ääniä saanut ryhmä on yritykset. Yritykset oli jaettu 

yksityisyrityksiin eli yrittäjiin, hieman suurempiin yrityksiin eli niihin, jotka 

työllistävät muitakin kuin itsensä, ja sijoittautuviin yrityksiin. Yrittäjiä piti viiden 

tärkeimmän asiakkaan joukkoon kuuluvana 14 vastaajaa, yrityksiä 12 vastaajaa ja 

sijoittautuvia yrityksiä 14 vastaajaa. 
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Kuva 17. Vastausjakauma kysymykseen: ”Ketkä ovat mielestäsi Wirman 

tärkeimmät asiakkaat (valitse max viisi)?” 

 

Kolmanneksi esiin tärkeimpien asiakkaiden joukosta nousi vaihtoehto 

"kaupunki/kunnat", joka keräsi 11 ääntä. Mielenkiintoista oli huomata, että vaikka 

matkailijat ovat asiakasmäärältään Wirman suurin asiakassegmentti, viiden 

tärkeimmän asiakkaan joukkoon sen sijoitti vain seitsemän vastaajaa eli reilu 

kolmannes. 

 

Nämä vastausvaihtoehdot luokiteltiin neljään luokkaan: yrittäjiksi aikovat, 

yritykset, matkailijat ja julkinen sektori. Yrittäjiksi aikoviin laskettiin varsinaisten 

yrittäjiksi aikojien ja startup-yrittäjien lisäksi keksijät, tutkijat ja opiskelijat, sillä 

vaikka ne on tässä luokiteltu omiksi asiakassegmenteikseen, ovat he Wirman 
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asiakkaina yleensä kiinnostuneita innovaationsa kaupallistamisesta ja siten 

samasta perustamisneuvonnasta kuin muutkin yritystoiminnasta kiinnostuneet. 

 

Yritykset -luokkaan laskettiin yhteen sekä yrittäjät, yritykset että sijoittautuvat 

yritykset. Nämä ovat siis kaikki jo olemassa olevia yrityksiä, joille Wirman muut 

yrityspalvelut on tarkoitettu. Matkailijat ovat selkeästi oma segmenttinsä, sillä he 

ovat yksityishenkilöitä, jotka eivät ole kiinnostuneita yritys- vaan 

matkailuneuvonnasta. Viimeiseen luokkaan vedimme yhteen kaikki julkisen 

sektorin toimijat sekä yksityiset rahoittajat, joiden kanssa Wirma tekee 

yhteistyötä. Kohtaan "muu, mikä" tulleet vastaukset jaoimme yllä oleviin 

luokkiin, sen mukaan mihin ne meidän mielestämme kuuluivat. Taulukossa 4 on 

vertailtu saatuja vastauksia näiden luokkien mukaisesti. 

Taulukko 4. Vastausmäärät tärkeimmistä asiakkaista vastausluokittain 

Ketkä ovat sinun pääasialliset asiakkaasi? Ketkä ovat mielestäsi Wirman tärkeimmät 

asiakkaat? 

Yrittäjiksi aikovat yhteensä: 13 Yrittäjiksi aikovat yhteensä: 27 

Yritykset yhteensä: 23 Yritykset yhteensä: 41 

Matkailijat: 4 Matkailijat: 7 

Julkinen sektori yhteensä: 37 Julkinen sektori yhteensä: 20 

 

Molemmissa kohdissa kysyttiin myös, miksi juuri nämä luokat ovat tärkeitä. Omia 

pääasiallisia asiakkaita kysyttäessä yleisin vastaus syyksi oli, että ne kuuluvat 

työnkuvaan. Kysyttäessä Wirman tärkeimpiä asiakkaita perusteluksi monet 

antoivat Wirman strategian, joka määrittelee Wirman tavoitteeksi Lappeenrannan 

seudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamisen yrittäjyyttä ja 

yritystoimintaa kehittämällä. Nämä nähtiin tärkeimpinä seudun kehittämisen 

kannalta.  

 

Tästä vertailusta nähdään se mielenkiintoinen epäkohta, että julkisen sektorin 

kanssa tehdään töitä huomattavasti enemmän kuin nähdään tärkeäksi. Tähän 

ongelmaan ei kuitenkaan ole olemassa helppoa ratkaisua. Vaikka yksi Wirman 

päätehtävistä on tuottaa palveluja yrityksille, niin myös seudullisiin 

elinkeinoelämän kehittämishankkeisiin osallistuminen on iso osa Wirman 
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toimintaa. Sen lisäksi, että kaupunki ja kunnat ovat Wirman asiakkaita, ne ovat 

myös Wirman rahoittajia ja omistajia, joten Wirmalla on velvollisuus raportoida 

niille ja kuunnella niiden toiveita Wirman strategisesta suunnasta. Nämä tehtävät 

lisäävät julkiselle sektorille kohdistuvaa työmäärää.  

 

Kyselyn toinen osio oli tarkoitettu kartoittamaan Wirman työntekijöiden ajatuksia 

ja ideoita uuteen CRM-järjestelmään liittyen. Sen yhtenä päätavoitteena oli antaa 

henkilöstön tuoda esiin omia mielipiteitään järjestelmään liittyen ja saada äänensä 

kuuluviin. Kyselyn avulla pyrittiin ideoiden keräämisen lisäksi osallistamaan 

koko henkilöstö palveluprosessien kehittämiseen ja uuden CRM-järjestelmän 

käyttöön, jotta henkilöstö saataisiin sitoutettua tavoitteisiin jo alkuvaiheessa. 

Kyselyn toinen osio ei kuitenkaan tarjoa yhtä relevanttia informaatiota tämän 

diplomityön tavoitteiden kannalta, joten sen vastausten analysointi on rajattu 

tämän työn ulkopuolelle. 

 

Kyselyn jälkeen pidettiin yhteinen palautetilaisuus kyselyn tuloksista Wirman 

henkilöstölle. Tilaisuuteen osallistui 9 kyselyyn vastannutta. Tilaisuudessa syntyi 

hyvää keskustelua aiheesta ja sain rakentavaa lisäpalautetta asiasta. Keskustelun 

tärkeimmiksi teemoiksi ja samalla tutkimus- ja kehitysehdotuksiksi nousivat 

seuraaviin kysymyksiin vastausten etsiminen: 

 Mitä ydinpalveluita Wirma tarjoaa ja miten niissä toimitaan? 

 Mitkä asiat kannattaa tehdä samoin eli yhtenäistää? 

 Miten varmennetaan, että asiakas tulee palvelluksi (silloinkin, kun osa 

henkilökunnasta on lomalla tms.)? 

 

Näiden tulosten ja käydyn keskustelun perusteella kehitettäviksi ja kuvattaviksi 

prosesseiksi valittiin Wirman yrityspalvelut, jotka on tarkoitettu olemassa oleville 

yrityksille ja alkaville yrittäjille, sekä sijoittautumispalvelut, jotka on myös 

kohdistettu Wirman tärkeimmille asiakkaille eli yrityksille. Näissä palveluissa 

myös prosessit ovat sellaisia, jotka toistuvat usein samankaltaisina asiakkaasta 

toiseen, jolloin niiden yhtenäistämisestä ja kuvaamisesta on Wirmalle eniten 

hyötyä. Varsinaiset matkailualan yrityksille tarjottavat matkailutuotteet ja palvelut 
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on rajattu työn ulkopuolelle niiden erilaisen luonteen takia. Tällä vaiheella 

katettiin service blueprintin rakentamisen kaksi ensimmäistä vaihetta eli 

kuvattavien prosessien määrittäminen ja asiakassegmenttien tunnistaminen. 

 

Kuten aikaisemmin jo esiteltiin, yrityspalveluihin kuuluu seuraavia palveluja: 

yleisneuvonta, perustamis- ja hautomopalvelut sekä kasvu- ja 

kaupallistamispalvelut. Kasvu- ja kaupallistamispalveluiden jatkuvuudesta ei 

kuvattavia prosesseja päätettäessä ollut varmuutta ja lisäksi sen asiakasmäärät 

olivat vähäisiä, joten se päätettiin jättää pois tämän kuvaamisprojektin piiristä. 

Sen sijaan mukaan otettiin myös yrityksille suunnattu, mutta omaksi palvelukseen 

luokiteltu sijoittautumispalvelu. 

 

6.4. Teemahaastattelut 

 

Seuraavana vaiheena palvelujen kuvaamisprosessissa oli teemahaastattelujen 

järjestäminen niille henkilöille, jotka ovat vastuussa näistä valituista palveluista 

tai muuten ovat paljon vuorovaikutuksessa asiakasyritysten ja yrittäjiksi aikovien 

kanssa. Teemahaastattelujen tavoitteena oli saada kuva siitä, mitä nämä henkilöt 

käytännössä työssään tekevät ja millaisia asiakasprosesseja heillä on. Lisäksi 

tavoitteena oli taas saada keskeiset henkilöt osallistettua palvelujen 

kuvaamisprosessiin toteuttamalla alustava kuvaaminen interaktiivisena prosessina 

heidän kanssaan, jossa osallistaminen on prosessikuvausten toiminnallistamisen 

edellytys (Nyman & Selin 1995, s. 39-40).  

 

Työtapakyselyn palautetilaisuudessa oli noussut esiin aikaisemmin käytössä ollut 

One Stop Shop (OSS) -konsepti, joka voitaisiin suomentaa yhden luukun 

palvelumalliksi. Konseptin ideana oli, että asiakasta ei pompoteltu paikasta 

toiseen, vaan asiakas otti kerran yhteyttä Wirmaan, jonka jälkeen Wirma otti asian 

hoitaakseen. Tämä tarkoitti sitä, että ensimmäisen yhteydenoton jälkeen Wirman 

asiantuntija oli yhteydessä asiakkaaseen ja mikäli asiakas tarvitsi myös jonkin 

kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja, Wirman asiantuntija oli yhteydessä 

myös heihin ja järjesti tilanteen siten, että myös kolmannet osapuolet ottivat 
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yhteyttä asiakkaaseen. Asiakkaan ei siis tarvinnut huolehtia muusta kuin 

ensimmäisestä yhteydenotosta Wirmaan, Wirma hoiti loput. 

 

OSS-konsepti, tuntui ajatuksena hyvältä ainakin asiakaspalvelun näkökulmasta, 

mutta jostain syystä se oli jäänyt pois käytöstä. Teemahaastattelun ensimmäiseksi 

teemaksi otettiin siksi One Stop Shop. Miksi se on jäänyt pois käytöstä? Kuinka 

sitä voitaisiin päivittää ja kuinka sen pitäisi toimia, jotta se voitaisiin tuoda 

takaisin käytäntöön? 

 

Toisena teemana oli Wirman tarjoamat palvelut. Mitä palveluja Wirma 

todellisuudessa tarjoaa ja mitä niistä henkilöstö pitää tärkeimpinä? Kolmas, 

prosessien kuvaamisen kannalta tärkein teema, oli jokaisen haastateltavan omat 

asiakasprosessit. Tällä pyrittiin saamaan mahdollisimman selkeä kuva siitä, 

kuinka näiden asiantuntijoiden itse tuottamat ja käyttämät asiakaspalveluprosessit 

käytännössä etenevät. 

 

Viimeisenä teemana haastattelussa oli asiakastiedot. Sen tarkoituksena oli kerätä 

asiantuntijoiden mielipiteitä siitä, mitä tietoja asiakkaista ja 

asiakaspalvelutapahtumista pitäisi kerätä ja kirjata CRM-järjestelmään. Jotta 

CRM-järjestelmästä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä asiakassuhteiden 

hoitoa ja raportointia varten, on määriteltävä yhtenäiset normit siitä, mitä kaikkea 

sinne tulee kirjata. 

 

6.4.1. Teema 1 – One Stop Shop 

 

Noin tunnin mittaisia haastatteluja käytiin yhteensä 14 kappaletta. Mielipiteet 

odotetusti vaihtelivat melko suuresti vastaajien välillä. Syinä siihen, miksi One 

Stop Shop on unohtunut ja jäänyt pois käytöstä pidettiin seuraavia asioita: 

 Henkilöstö ei ole siihen kunnolla sitoutunut 

 Eri ihmisille on eri sääntöjä ja toimintatapoja, jonka seurauksena ihmiset 

tekevät asioita hyvin eri tavalla 

 Prosessia ei ole kuvattu, tai ainakaan päivitetty, vastaamaan nykyhetkeä 
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 Wirmalla ei ole enää resursseja näin intensiiviseen asiakaspalveluun 

 

Yleisenä mielipiteenä oli, että vanhaan One Stop Shop -järjestelmään ei enää tulla 

palaamaan. Syitä tähän löytyy useita. Ensinnäkin todellinen One Stop Shop -

konsepti vaatisi, että myös kaupunki ja muut Wirman yhteistyökumppanit 

sitoutuisivat toimintatapaan ja ottamaan asiakkaaseen yhteyden saatuaan Wirman 

välittämän yhteydenottopyynnön. Käytännössä tätä on vaikea toteuttaa ja vaatisi 

todennäköisesti kaikilta toimijoilta yhtenäiset järjestelmät. 

 

Toiseksi Wirman resurssit ovat rajalliset eikä sillä ole mahdollisuutta käyttää 

huomattavan pitkiä aikoja jokaisen asiakkaan kaikkien ongelmien ratkaisemiseen. 

Wirman on toimittava läpinäkyvästi ja tasapuolisesti sekä tarjottava samat 

palvelut kaikille niistä kiinnostuneille. Koska suurin osa Wirman palveluista on 

asiakkaille maksuttomia, on Wirman samalla toimittava kustannustehokkaasti. 

Jotta mahdollisimman monelle saataisiin tarjottua mahdollisimman hyviä 

palveluita, on osa prosessista vastuutettava asiakkaan oman aktiivisuuden varaan. 

 

Vanhan mallin OSS-konsepti ei ole enää tarkoituksenmukainen.  Se perustui 

aikaan, jolloin julkisia resursseja oli käytössä enemmän ja yksityisiä toimijoita 

vähemmän. Wirma on neuvontaorganisaatio, ei konsulttiorganisaatio. Wirman 

tehtävä on tarjota neuvoja aktiiviselle toimijalle, eli asiakkaalle, joka itse toimii 

asiansa eteenpäinviejänä, ei tehdä asiakkaan puolesta hänelle kuuluvia 

toimenpiteitä. Lisäksi malli on osittain ristiriitainen Wirman palvelujen 

sähköistämistavoitteiden kanssa. 

 

Osittain OSS-konsepti on kuitenkin edelleen käytössä. Asiakkaita ei nytkään 

pompoteta asiantuntijalta toiselle, vaan pyritään selvittämään ratkaisu asiakkaan 

ongelmaan ja olemaan häneen yhteydessä. Wirmalla on käytössä vaihdepuhelin, 

johon soittamalla asiakas ohjataan oikealle asiantuntijalle tai mikäli kyseinen 

asiantuntija ei sillä hetkellä ole tavoitettavissa, välittää vaihde soittopyynnön. 

Toimintamallit kuitenkin vaihtelevat paljon henkilöstä riippuen. 
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Parempana vaihtoehtona nähtiin Wirman sisäinen yhden luukun 

neuvontapalvelumalli, jota voitaisiin nimittää vaikka One Stop Information Shop -

malliksi. Sen ideana on tarjota asiakkaille yksi kontaktipinta, jonka kautta asiakas 

saa apua ongelmansa tunnistamiseen ja neuvoja mistä hän löytää ongelmaansa 

ratkaisun. Joskus ratkaisu löytyy Wirman tarjoamista palveluista, mutta usein sen 

tarjoaa myös joku ulkopuolinen taho, jonne asiakas niissä tapauksissa ohjataan. 

Wirman yhtenä toiminta-ajatuksena on säästää asiakkaan aikaa. Tämä toteutuu 

esimerkiksi asiakkaan tarvitessa liikeidealleen rahoitusta. Hänen ei tarvitse itse 

selvittää kaikkia mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja, vaan ottamalla yhteyttä 

Wirmaan voi Wirman asiantuntija kertoa millaisia rahoitusvaihtoehtoja on 

olemassa, mitkä niistä voisivat sopia juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin ja mistä ja 

miten niitä voi hakea. Lisäksi asiakas saa tarvitessaan apua ja neuvoja 

varsinaiseen hakuprosessiin. 

 

Haastattelut koskettivat prosessien kehittämismallin kahta ensimmäistä osaa eli 

nykytilan kartoitusta ja prosessianalyysiä. Niillä pyrittiin sekä kartoittamaan 

prosessien nykytilaa että selvittämään ja ratkaisemaan prosesseissa olevia 

ongelmia yhdessä haastateltavien kanssa ja keräämään eri kehittämisvaihtoehtoja. 

Kuvaamistyökaluksi oli jo ennen haastatteluja valikoitunut service blueprinting. 

Haastattelujen kolmannessa osiossa eli asiantuntijoiden kertoessa itse 

käyttämistään asiakasprosesseista pyrittiin kartoittamaan prosessit sekä asiakkaan 

että asiakaspalvelijan näkökulmasta, jotka vastaavat service blueprintin 

rakentamisen vaiheita kolme ja neljä. Vaiheet eivät kuitenkaan olleet 

kronologisesti selvästi tässä järjestyksessä, vaan käytännössä ne kartoitettiin 

päällekkäin. 

 

6.4.2. Teema 2 – Wirman tarjoamat palvelut 

 

Haastattelun toisena teemana oli Wirman tarjoamat palvelut. Sen tarkoituksena oli 

pääasiassa syventää omaa tietämystäni Wirmasta ja sen toiminnasta sekä saada 

kuva siitä, mitä eri asiantuntijat Wirmassa käytännössä tekevät ja minkä asioiden 

parissa työskentelevät. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa, olisiko Wirmassa vielä 
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joitain asiakaspalveluprosesseja, jotka olisivat aikaisemmin jääneet huomioimatta 

ja kannattaisi ottaa mukaan tähän diplomityöhön ja kuvausprosessiin.  

 

Luonnollisesti suuri osa haastatelluista piti tärkeinä juuri niitä palveluita, joiden 

piirissä itse työskentelivät. Haastatteluissa ei kuitenkaan noussut esiin uusia 

prosesseja, joita olisi kannattanut sisällyttää työhön, joten työn kannalta ei ole 

tarkoituksenmukaista käydä läpi jokaisen haastatellun asiantuntijan työnkuvaa 

tarkemmin. 

 

6.4.3. Teema 3 – Käytännön asiakaspalveluprosessit 

 

Kolmannessa osiossa perehdyttiin haastateltavien itsensä käyttämiin 

asiakaspalveluprosesseihin ja siihen, noudattavatko ne yleensä jotakin tiettyä 

kaavaa. Ennen varsinaisia haastatteluja ja myös haastattelujen alkuvaiheessa 

monet asiantuntijat kertoivat, että ei ole olemassa tyypillistä tai niin sanottua 

perusasiakaspalvelutapausta, vaan toimenpiteet riippuvat aina asiakkaista, joilla 

on hyvin erilaisia tarpeita. 

 

Tästä syystä päätettiin ottaa käyttöön modulaarisuusajattelu. Wirmassa oli 

kuitenkin jo määritetty ja standardoitu sen tarjoamat palvelut jollakin tasolla. 

Olihan Wirman täytynyt määritellä mitä palveluja se asiakkailleen tarjoaa. Nämä 

palvelut on esitelty ja niitä markkinoidaan Wirman internetsivuilla. Palvelut on 

siis jo ulkoisesti tuotteistettu tältä osin. Palvelukuvauksissa on myös kuvattu, mitä 

kaikkea palvelun sisältöön muun muassa kuuluu ja missä palvelun aiheeseen 

liittyvissä asioissa Wirma tarjoaa apua ja neuvoja. 

 

Nämä osakokonaisuudet voidaan nähdä moduuleina, joista palvelut koostuvat. 

Nyt haastateltujen asiantuntijoiden oli paljon helpompi kertoa, mitä kaikkia 

moduuleja palveluun voi kuulua. Näitä moduuleja voidaan sitten ottaa mukaan tai 

jättää pois palvelusta aina tapauksen ja asiakkaan tarpeen mukaan. 
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Neuvontapalveluita ei voida täysin standardoida edes moduulitasolla, sillä palvelu 

tuotetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja on käytännössä keskustelua. Palvelun 

lopulliseen muotoon vaikuttaa vahvasti asiakkaan oma toiminta palvelun 

tuotannon aikana. Modularisoinnin avulla voidaan kuitenkin selkeyttää palvelun 

rakennetta ja määritellä ne aihealueet, jotka on kussakin palvelussa käytävä läpi ja 

joista on asiakkaan kanssa keskusteltava. Keskustelun syvyys kustakin aiheesta 

riippuu kuitenkin asiakkaan tarpeista ja ennakkotiedoista. 

 

6.4.4. Teema 4 - Asiakastiedot 

 

Viimeisenä teemana haastatteluissa keskusteltiin siitä, mitä asiakastietoja CRM-

järjestelmään tulisi kirjata. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että seuraavat tiedot 

tulisi ainakin kirjata: 

 Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite 

 Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimiala ja kunta 

 Mitä asia koskee? Mikä on asiakkaan tarve? 

Lisäksi muita tietoja, joita ehdotettiin kysyttäväksi asiakkaalta ja kirjattavaksi ylös 

olivat: 

 Saako asiakkaan tietoja luovuttaa kolmannelle osapuolelle? 

 Yrityksen kokoluokka, liikevaihtoluokka, nettisivut ja toimipaikka 

 Onko kyseessä yritys vai yksityinen henkilö? 

 Osoite 

 Lyhyt kuvaus siitä, mitä asiakas on tekemässä 

Nyt kun haastattelujen teemat on käsitelty, siirrytään haastattelujen pohjalta 

tehtyjen prosessikuvausten esittelyyn. 

 

6.5. Service blueprintien rakentaminen 

 

Palvelujen kuvaamisella service blueprintin avulla pyrittiin prosessien ja metodien 

systematisointiin ja standardointiin, joka vastaa Sipilän (1996, s. 13) 

tuotteistustasomallin ensimmäistä tasoa. Saatuani haastattelukierroksen 
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päätökseen tein keräämieni ehdotusten pohjalta blueprintin asiakkaan 

vastaanottoprosessista, joka on pääpiirteittäin samanlainen kaikille asiakkaille. 

Yksittäisiä poikkeustapauksia ei tässä ole otettu huomioon, koska tavoitteena on, 

että kaikki asiakkaan ensikontaktit Wirmaan tulisivat jatkossa menemään tämän 

mallin mukaisesti. 

 

Haastattelujen jälkeen jatkoin prosessin analysointivaihetta ja mietin, kuinka 

prosessista saataisiin mahdollisimman toimiva ja yksiselitteinen. 

Analysointivaiheessa tein useaan kertaan muutoksia blueprint-kaaviooni, jotta 

siitä tulisi mahdollisimman hyvin prosessia kuvaava ja helppolukuinen. Tässä 

vaiheessa tein myös blueprintin rakentamisen viidennen vaiheen eli 

asiakaspalvelijan toimien yhdistämisen tarvittaviin tukitoimiin. Tämän jälkeen 

esittelin prosessiehdotukseni Wirman avainhenkilöille, joilta saadun palautteen 

mukaan tein vielä viimeiset muutokset ehdottamaani vastaanottoprosessin service 

blueprintiin (Kuva 18). 

 

Service blueprintin rakentamisen kuudes ja viimeinen vaihe eli asiakkaalle 

näkyvien fyysisten tekijöiden kirjaaminen on tarkoituksellisesti jätetty pois 

kuvaamisprosessista ja service blueprinteistä, koska myös ne ovat Wirmassa tällä 

hetkellä suuren muutoksen alla ja niiden suunnittelu ja kehittäminen (vrt. palvelun 

ja asiantuntijuuden aineellistaminen ja konkretisointi) on annettu muiden 

henkilöiden vastuulle. Tässä kohtaa niiden kuvaaminen tuottaisi turhaa 

päällekkäistä työtä. Ne eivät myöskään ole yhtä kriittisiä tämän työn ensisijaisen 

tavoitteen eli sisäisen prosessien kehittämisen ja kuvaamisen kannalta, vaan ne 

voidaan haluttaessa lisätä blueprinteihin jälkikäteen. 

 

6.5.1. Vastaanottoprosessin blueprintit 

 

Toiveena on, että suurin osa asiakkaista ottaisi yhteyttä yhteydenottolomakkeen 

kautta. Wirman palvelukuvaussivuilla ohjeistetaan toimimaan näin, jolloin 

Wirmasta otetaan yhteys asiakkaaseen viiden arkipäivän sisällä. Wirmalla on 

käytössään myös vaihdepuhelin, jonka numero löytyy yhteystiedoista, mutta sitä 
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ei erikseen mainita palvelukuvausten yhteydessä. Molemmille 

yhteydenottotavoille on tehty omat blueprintit, sillä ne eroavat alussa hieman 

toisistaan. 

 

 

Kuva 18. Vastaanottoprosessi yhteydenottolomakkeen kautta 

 

Ehdottamani vastaanottoprosessi yhteydenottolomakkeen kautta alkaa siitä, että 

asiakas täyttää Wirman internetsivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen. Asiakas 

merkitsee lomakkeeseen tarvitsemansa palvelut. Tällöin näyttöön aukeaa 

automaattisesti linkki kyseistä aihetta käsitteleviin sähköisiin palveluihin, joihin 

asiakasta kehotetaan ensin tutustumaan. Varsinainen fyysinen 

asiakaspalveluprosessi alkaa punaisen katkoviivan jälkeen siitä kun, asiakas 

lähettää täyttäneensä sähköisen yhteydenottolomakkeen. Yhteydenottolomakkeet 

tulevat omaan sähköpostiosoitteeseensa, jonka hallinnoinnista on aina joku tai 

jotkut henkilöt vastuussa, joihin tässä viitataan nimellä keskus. 

 

Keskus ottaa vastaan asiakkaan lähettämän yhteydenottolomakkeen ja kirjaa sen 

tiedot CRM-järjestelmään. Tämän jälkeen keskus arvioi, kuka on oikea 
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asiantuntija palvelemaan kyseistä asiakasta ja välittää CRM-järjestelmän kautta 

hänelle palvelupyynnön, jonka kyseinen asiantuntija kuittaa ottaneensa vastaan. 

Kun oikea asiantuntija on ottanut asiakkaan haltuunsa, vastaanottoprosessi 

oikeastaan päättyy ja asiakas siirtyy tarjottavan palvelun palveluprosessin piiriin. 

Tämä kohta on merkitty blueprintiin punaisella vaakasuoralla katkoviivalla. 

Selvyyden vuoksi prosessi on kuitenkin kuvattu hieman pidemmälle, sillä kaikki 

kuvatut palveluprosessit alkavat päävaiheittain samoin. 

 

Otettuaan asiakkuuden vastaan asiantuntija ottaa ensimmäisen yhteyden 

asiakkaaseen mahdollisimman pian. Tällöin asiantuntija voi kysyä asiakkaalta 

sellaisia lisätietoja, jotka itse tuntee tarpeellisiksi asiakastapauksen hoidon 

kannalta. Samalla asiantuntija voi arvioida asiakkaan tärkeyden ja päättää 

jatkotoimenpiteistä näiden tietojen perusteella. Mikäli mahdollista, asiantuntija 

antaa asiakkaalle hänen tarvitsemansa neuvot heti puhelimitse, tai jos asiakkaan 

ongelmiin löytyy vastaus jostain muualta, ohjaa asiantuntija asiakkaan sopiviin 

sähköisiin palveluihin tai ulkopuoliselle toimijalle. Mikäli asiakas taas tarvitsee 

henkilökohtaista kasvokkain tapahtuvaa neuvontaa, sopii asiantuntija 

tapaamisajan asiakkaan kanssa. Lopuksi asiantuntija vielä pyytää asiakasta 

toimittamaan tarvitsemansa lisätiedot, joihin haluaa tutustua ennen varsinaista 

neuvontatapaamista. Puhelun jälkeen asiantuntija kirjaa tiedot asiakkaan kanssa 

käydystä keskustelusta CRM-järjestelmään. 

 

Käyttämässäni service blueprint -versiossa olen sijoittanut kaikki asiakkaan 

kanssa suorassa vuorovaikutuksessa tapahtuvat toimenpiteet kontaktihenkilön 

asiakkaalle näkyviin toimenpiteisiin, tapahtuivatpa ne sitten kasvotusten, 

puhelimitse tai sähköisesti. Tähän kenttään tulevat kaikki varsinaiset 

asiakaspalvelutapahtumat, jotka asiakas voi havaita. Kontaktihenkilön asiakkaalle 

näkymättömiin toimiin olen merkinnyt palvelevan asiantuntijan kyseistä asiakasta 

varten tekemät toimet, joita asiakas ei suoranaisesti havaitse. Tukiprosesseihin 

olen merkinnyt ne toimenpiteet, jotka liittyvät kyseiseen asiakaspalveluprosessiin, 

mutta eivät ole varsinaista asiakaspalvelua. Tukitoimenpiteet voivat olla, mutta 

eivät välttämättä, ole asiakasta palvelleen asiantuntijan tekemiä. Asiakkaalle 
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näkyvät fyysiset tekijät on jo aiemmin mainituista syistä jätetty pois tekemistäni 

service blueprinteistä. 

 

Vastaanottoprosessi puhelinsoiton kautta (Kuva 19) alkaa luonnollisesti siitä, että 

asiakas soittaa vaihdepuhelimeen. Vaihdepuhelin on aina jonkun työntekijän 

hallussa, josta käytetään tästä eteenpäin nimitystä vaihde. Vastattuaan puhelimeen 

vaihde kysyy asiakkaalta minimitiedot ja kirjaa ne CRM-järjestelmään. Tämän 

jälkeen vaihde välittää palvelupyynnön oikealle asiantuntijalle tai ohjaa asiakkaan 

suoraan sopiviin sähköisiin palveluihin tai ulkopuoliselle toimijalle. Jos asiakas 

ohjataan jollekin Wirman asiantuntijalle, prosessi jatkuu kuten edellisessä 

vastaanottoprosessissa eli asiantuntija kuittaa ottaneensa asiakkaan haltuunsa ja 

asiakas siirtyy kyseisen palvelun asiakkaaksi. 

 

 

Kuva 19. Vastaanottoprosessi puhelinsoiton kautta 
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6.5.2. Perustamisneuvonnan blueprint 

 

Perustamis- ja sijoittautumisneuvontaprosesseihin en tehnyt suuria muutoksia. 

Kuvasin ne kyseisten palvelujen asiantuntijoiden kuvausten mukaan lisäten 

prosesseihin vain tukiprosessit ja yhtenäisen liitynnän asiakkaan 

vastaanottoprosessiin. Tarkoituksena on saada asiantuntijoiden hiljaista tietoa 

siirrettyä organisaation tietotaidoksi ja saada koko organisaatiolle selkeä kuva 

siitä, kuinka nämä palveluprosessit etenevät ja mitä palvelumoduuleja ne 

sisältävät. Näiden kuvausten avulla on helppo jatkossa tarkastella palvelujen 

sisältöä ja tarvittaessa tehdä muutoksia niihin. 

 

 

Kuva 20. Perustamisneuvontaprosessi 

 

Perustamisneuvonnan palveluprosessi (Kuva 20) alkaa siitä, että 

perustamisneuvoja saa palvelupyynnön ja ottaa asiakkaan haltuun tai joissakin 

yksittäistapauksissa siitä, että asiakas soittaa suoraan perustamisneuvojalle. 

Prosessi etenee kuvan mukaisesti asiakastapaamiseen. Asiakastapaaminen 

koostuu vihreillä laatikoilla merkittyjen osakokonaisuuksien eli palvelumoduulien 
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läpikäymisestä asiakkaan kanssa. Se, kuinka tarkasti mikäkin asia käydään läpi, 

riippuu kulloisenkin asiakkaan tarpeista. Prosessi katsotaan päättyneeksi, kun 

asiakastapaaminen on saatu päätökseen eikä asiakkaan kanssa ole enää sovittu 

uusista toimenpiteistä. Tämän jälkeen asiakas voi päättää yrityksen 

perustamisesta. Asiakkaalle saattaa myös ilmaantua myöhemmin lisäkysymyksiä, 

jolloin annetaan jatkoneuvontaa. Annettu jatkoneuvonta käsitellään kuitenkin 

omina asiakaspalvelutapahtuminaan. Joka kerta, kun Wirman asiantuntija on 

yhteydessä asiakkaaseen, tulee hänen kirjata tiedot kyseisestä tapahtumasta CRM-

järjestelmään. Sama toistuu kaikissa muissakin asiakaspalveluprosesseissa. 

 

6.5.3. Sijoittautumispalvelun blueprintit 

 

Sijoittautumispalvelussa on kahdenlaisia prosesseja. Ensimmäisessä prosessissa 

Wirma toimii itse aktiivisena toimijana yrittäen houkutella kiinnostavaa yritystä 

sijoittautumaan alueelle (Kuva 21). 

 

Kuva 21. Aktiivinen sijoittautumispalveluprosessi 
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Tällöin prosessi lähtee liikkeelle siitä, että sijoittautumisneuvoja hakee ja arvioi 

liidejä, jotka voisivat olla potentiaalisia ja kiinnostavia alueelle sijoittautujia. 

Löydettyään sopivan liidin sijoittautumisneuvoja ottaa yhteyden potentiaaliseen 

sijoittautumisasiakkaaseen. Ensimmäisen yhteydenoton tarkoitus on markkinoida 

aluetta sijoittautumiskohteena ja mainostaa Wirman sijoittautumispalvelua 

yritykselle. Mikäli potentiaalinen asiakas kiinnostuu asiasta, pyritään sopimaan 

sijoittautumisneuvotteluista saman yhteydenoton aikana. Itse 

sijoittautumisneuvotteluja voi olla useita ja ne voidaan hoitaa kasvokkain 

tapahtuvan neuvottelun lisäksi myös osittain tai kokonaan sähköisesti. 

Neuvotteluissa käydään läpi kulloisenkin asiakkaan tarpeiden mukaan kuvassa 

vihreillä laatikoilla merkityt palvelumoduulit. Varsinaisten neuvottelujen jälkeen 

tehdään jälkimarkkinointia ja annetaan apua vielä jäljellä oleviin tarpeisiin 

asiakkaan sijoittautumispäätöksen tueksi. Kun asiakas on sijoittautumispäätöksen 

tehnyt ja todellisesti sijoittautuu alueelle, asiakasta autetaan konkreettisesti 

sijoittautumisneuvotteluissa läpi käydyissä asioissa eli autetaan toteuttamaan 

neuvotteluissa suunnitellut asiat. 

 

Toisessa mahdollisessa sijoittautumispalveluprosessivaihtoehdossa (Kuva 22) 

Wirma toimii lähinnä vain palveluntuottajana. Toinen mahdollinen 

sijoittautumispalveluprosessi alkaa vastaanottoprosessin kautta asiakkaan ottaessa 

yhteyttä Wirmaan ja kertoessaan olevansa kiinnostunut sijoittautumaan alueelle 

tai vaihtoehtoisesti asiakkaan ottaessa suoraan yhteyttä sijoittautumisneuvojaan. 
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Kuva 22. Sijoittautumispalvelu palveluntuottajana 

 

Ensimmäisen yhteydenoton aikana sijoittautumisneuvoja kysyy ja pyytää 

toimittamaan tarvittavat lisätiedot, joiden pohjalta hän arvioi asiakkaan tärkeyden 

ja päättää tarjottavan palvelun tason. Samalla sijoittautumisneuvoja sopii 

sijoittautumisneuvotteluista asiakkaan kanssa, jonka jälkeen prosessi etenee kuten 

edellisessäkin tapauksessa. Toinen mahdollinen reitti tässä prosessissa on, että 

asiakas on jo päättänyt sijoittautua alueelle. Tällöin varsinaisia 

sijoittautumisneuvotteluja ei tarvita, vaan hypätään suoraan viimeiseen kohtaan, 

jossa asiakasta konkreettisesti autetaan sijoittautumiseen liittyvissä asioissa ja 

ongelmissa. 

 

6.5.4. Yleisneuvonnan blueprint 

 

Viimeinen haastatteluaineiston perusteella kuvattu prosessi on yleisneuvonnan 

palveluprosessi (Kuva 23). Yleisneuvonnaksi voidaan lukea kaikki sellainen 
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palvelut koostuvat useista palvelumoduuleista, mutta yleisneuvontana voidaan 

myydä mikä tahansa asiakkaan tarvitsema yksittäinen palvelumoduuli. Jotkin 

yksittäiset palvelumoduulit, kuten tontti- ja toimitilapalvelu ja rahoitusneuvonta, 

on nostettu kokonaan omiksi palveluikseen sen lisäksi, että kuuluvat myös toisiin 

palvelukokonaisuuksiin. 

 

 

Kuva 23. Yleisneuvonnan palveluprosessi 

 

Yleisneuvontaprosessi, kuten muutkin palveluprosessit, alkaa 

vastaanottoprosessin kautta. Tai vaihtoehtoisesti asiakkaat, usein varsinkin vanhat 

asiakkaat, soittavat suoraan jollekin yritysneuvojalle. Yleisneuvontaa voi antaa 

kuka tahansa, jolla on tarvittavaa asiantuntemusta. Yleisneuvonnan prosessi on 

kuvattu niin sanotusti pitkän kaavan mukaan eli siihen on merkitty kaikki vaiheet, 

joita prosessi voi sisältää. Sen ei kuitenkaan tarvitse sisältää kaikkia näitä vaiheita. 

Yleisneuvontaprosessi päättyy, kun asiakkaan ongelmaan on löydetty ratkaisu. 

Mikäli ratkaisu löytyy ja asiakas saa tarvitsemansa neuvot jo ensimmäisen 

yhteydenoton aikana, prosessi päättyy siihen. Toisaalta asiakastapaamisia voi 

tarvittaessa olla useampiakin. Yleisneuvontaprosessit eivät yleensä ole kovin 
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pitkiä, sillä asiakkaan palveluntarpeen jatkuessa pitkään asiakas siirtyy usein 

jonkun muun spesifimmän palvelun asiakaspalveluprosessin piiriin. 

 

6.5.5. Sähköisten palvelujen blueprint 

 

Seuraavaksi esittelin haastattelujen tulokset ja tekemäni prosessikuvaukset ja 

ehdotukset Wirman avainhenkilöille. Saadun palautteen perusteella tein vielä 

mallin sähköisten palvelujen prosessista. Wirman tulevaisuudentavoitteena on, 

että yhä suurempi osa asiakkaista löytäisi Wirman nettisivujen kautta ratkaisun 

ongelmaansa itse joko Wirman tai jonkun muun tahon tarjoamista sähköisistä 

palveluista. Fyysinen asiakaspalveluprosessi alkaisi vasta, jos sähköiset palvelut 

eivät onnistu tarjoamaan asiakkaalle ratkaisua hänen ongelmaansa. 

 

 

Kuva 24. Sähköisen palveluprosessin blueprint 

 

Sähköisten palvelujen blueprint (Kuva 24) on vielä melko tynkä, sillä Wirmassa ei 

vielä ole määritelty mitä sähköisiä palveluja aletaan toteuttaa tai mitkä Wirman 
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tarjoamista palveluista edes voidaan sähköistää. Tulevaisuudessa sähköisten 

palvelujen tarjontaa on kuitenkin tarkoitus kehittää. Tavoitteena on 

mahdollisimman suuren osan palveluista tuotteistaminen niin pitkälle, että asiakas 

voi itse ratkaista sähköisten palvelujen avulla. Tällöin asiakas ei ole sidottu 

esimerkiksi Wirman toimistotyöaikoihin, vaan hänen on mahdollista saada 

ratkaisu ongelmaansa nopeammin – asiakkaan aikaa säästäen. Asiakkaiden 

löytäessä itse vastaukset rutiiniluontoisiin kysymyksiin ja ongelmiin, jäisi Wirman 

asiantuntijoilla enemmän aikaa haastavampien ja vahvempaa asiantuntemusta 

vaativien asiakastarpeiden hoitoon. 

 

Ehdotukseni yleisestä sähköisten palveluiden prosessista on lisätä jokaisen 

Wirman tarjoaman palvelun palvelukuvaussivulla linkki ja ohjaus aiheeseen 

liittyviin sähköisiin palveluihin, joihin asiakasta kehotettaisiin tutustumaan. 

Mikäli asiakas ei löydä ongelmaansa ratkaisua ehdotetuista sähköisistä 

palveluista, tarjotaan asiakkaalle myös mahdollisuutta ottaa yhteyttä Wirmaan 

yhteydenottolomakkeen kautta. Lomakkeeseen asiakkaan tulee merkitä mitä 

palvelua hän tarvitsee. Tällöin lomakkeen sivuun voisi avautua tekstikenttä, jossa 

vielä uudelleen kehotettaisiin asiakasta tutustumaan aiheeseen liittyviin sähköisiin 

palveluihin. Asiakkaan valitessa esimerkiksi perustamisneuvonnan, voisi viereen 

tulla teksti: ”Moniin yrityksen perustamiseen liittyviin kysymyksiin voit löytää 

vastauksen suoraan Yritys-Suomen Yrityksen perustaminen -sivustolta. Oletko jo 

katsonut, löytyykö sieltä ratkaisu Sinun ongelmaasi?” Tämän perään tulisi vielä 

linkki kyseiselle sivustolle. Mikäli asiakas ei vielä ole löytänyt ratkaisua 

pulmaansa, voi hän lähettää täyttämänsä yhteydenottolomakkeen. Tällöin prosessi 

vaihtuu sähköisestä palveluprosessista fyysiseksi asiakkaan 

vastaanottoprosessiksi, joka on kuvattu aiemmin. 

 

6.6. Tulosten esittely Wirmalle ja ehdotukset prosessimalleista 

 

Seuraavaksi pidin Wirman henkilöstölle toisen yhteisen tilaisuuden, jossa kävin 

läpi teemahaastattelujen tulokset sekä esittelin ehdotukseni asiakkaan 
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vastaanottoprosessista ja kuvaukset muista valituista palveluprosesseista. 

Ehdotukseni pääkohdat vastaanottoprosessiin liittyen olivat: 

1. Luodaan Wirman internetsivuille yhteydenottolomake, jonka kautta 

asiakkaat ohjataan ottamaan yhteyttä. Lomakkeessa kysytään aiemmin 

läpikäydyt asiakastiedot. 

2. Lomakkeen vastaanottaja ohjaa yhteydenottopyynnön oikealle henkilölle, 

joka ottaa yhteyden asiakkaaseen. 

3. Jätetään vaihdepuhelin käyttöön toissijaiseksi yhteydenottomuodoksi, 

mutta ei erikseen mainosteta sitä toivottuna yhteydenottomuotona. 

4. Puheluun vastaaja täyttää esitietolomakkeen ja välittää soittopyynnön 

oikealle henkilölle, joka ottaa asiakkaaseen yhteyden. 

 

Ensimmäinen kohta eli yhteydenottolomake ja sen sisältö käsiteltiin jo aiemmin. 

Toiseen kohtaan eli yhteydenottopyynnön välittämiseen esitin kaksi vaihtoehtoa. 

Ensimmäinen, itse kannattamani, ehdotus oli kaikkien yhteydenottolomakkeiden 

lähettäminen samaan sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoitteen hallinnoinnista 

vastaava työntekijä kirjaa saapuneiden lomakkeiden tiedot CRM-järjestelmään ja 

välittää palvelupyynnöt järjestelmän kautta oikeille henkilöille, joka sitten kuittaa 

ottaneensa asiakkaan haltuun. Toinen vaihtoehto oli yhteydenottolomakkeen 

lähettäminen asiakkaan valitseman palvelutarpeen perusteella aina sen 

asiantuntijan sähköpostiin, jonka oletetaan valitun palvelutarpeen perusteella 

olevan oikea henkilö palvelemaan kyseistä asiakasta. Jos lomake tulee kuitenkin 

väärälle henkilölle, sen vastaanottoja välittää lomakkeen oikealle asiantuntijalle, 

joka sitten kirjaa tiedot CRM-järjestelmään ja ottaa asiakkaan haltuunsa. 

Tilaisuudessa käydyn keskustelun perusteella ensimmäinen vaihtoehto sai 

enemmän kannatusta ja valittiin tulevaksi toimintamuodoksi. 

 

Kolmantena kohtana ehdotin, että jätetään vaihdepuhelin edelleen käyttöön 

toissijaiseksi yhteydenottomuodoksi. Laitetaan palvelukuvauksiin ohje ottamaan 

yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta, mutta jätetään vaihdenumero 

yhteystietoihin näkyviin. Vaihdepuhelimen fyysisestä paikasta annoin myös kaksi 

ehdotusta. Ensimmäinen ehdotus oli, että vaihdepuhelin on aina tietyllä henkilöllä 
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hallussaan ja hänen poissa ollessaan hänen sijaisellaan. Toinen ehdotus oli, että 

vaihdepuhelin kiertää henkilökunnan keskuudessa ollen esimerkiksi aina viikon 

kerrallaan kullakin asiantuntijalla. Joka tapauksessa vaihdepuhelimen tulee olla 

aina jollakin henkilökohtaisesti hallussaan. Nykyään puhelin usein jätetään 

yleiseen tilaan pöydälle sillä ajatuksella, että silloin kuka tahansa voi vastata 

siihen, käy usein myös niin, että loppujen lopuksi siihen ei vastaa kukaan. Näistä 

esittämistäni ehdotuksista ensimmäinen sai enemmän kannatusta ja valittiin, mutta 

toistakaan vaihtoehtoa ei täysin tyrmätty. Keskustelua oli, että sitäkin voidaan 

mahdollisesti kokeilla myöhemmin. Silloin jokainen joutuu ainakin omalla 

päivystysvuorollaan olemaan selvillä siitä, mitä eri henkilöt Wirmassa tekevät. 

Tämä auttaisi asiantuntijoita pysymään paremmin kartalla myös muiden 

kulloisistakin tehtävistä. 

 

Tarkennuksena neljänteen kohtaan, eli puhelimitse tulleeseen yhteydenottoon ja 

palvelupyynnön välittämiseen, esitin, että vaihdepuhelimeen vastaaja kysyy 

asiakkaalta minimitiedot ja kirjaa ne CRM-järjestelmään. Tämän jälkeen vaihde 

välittää yhteydenottopyynnön järjestelmän kautta oikealle henkilölle aivan kuten 

yhteydenottolomakkeen kautta tulleessakin prosessissa. Oikea asiantuntija sitten 

kuittaa ottaneensa asiakkaan haltuun ja ottaa ensimmäisen yhteyden asiakkaaseen 

mahdollisimman pian. Asiakkaan niin toivoessa voidaan hänelle myös antaa 

oikean asiantuntijan suorat yhteystiedot, jolloin asiakas ottaa itse yhteyttä 

kyseiseen asiantuntijaan.  

 

Vaihdepuhelimeen tulleen yhteydenottopyynnön voi välittää oikealle 

asiantuntijalle myös viemällä puhelimen suoraan hänelle kyseinen asiantuntija 

ollessa sillä hetkellä paikalla ja vapaana, jolloin hän tekee kaikki kirjaukset CRM-

järjestelmään. Tällöin prosessi etenee suoraan oikean asiantuntijan ja asiakkaan 

ensimmäiseen keskusteluun, jolloin asiakkaan prosessi nopeutuu yhden 

odotusjakson jäädessä kokonaan pois. Ensimmäisen yhteydenoton aikana 

asiantuntija voi evaluoida asiakkaan tärkeyden, kysyä häneltä tarvitsemansa 

lisätiedot, sopia tapaamisajan ja pyytää tekemään tarvittavat kotiläksyt ennen 

tapaamista tai ohjata asiakkaan oikealle ulkopuoliselle toimijalle, jos ratkaisu 
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asiakkaan ongelmaan löytyy jostain muualta. Jos asiakas ei vastaa puhelimeen, 

jätetään tälle mahdollisuuksien mukaan viesti, jossa kerrotaan 

tavoitteluyrityksestä ja annetaan palvelevan asiantuntijan suorat yhteystiedot. 

Mikäli asiakkaan sähköpostiosoite on tiedossa, voidaan tälle myös lähettää 

sähköpostiviesti asiasta. 

 

Lisäksi tein haastattelujen pohjalta ehdotuksen CRM-järjestelmään kirjattavista 

tiedoista. Aktiviteeteiksi kirjataan kaikki ne tapahtumat, joissa käytetään 

yritysneuvojan aikaa, olivatpa ne sitten puheluita tai tapaamisia. Lyhyitä 

puheluita, joissa vain ohjataan asiakas toiseen paikkaan, ei tarvitse kirjata. 

Ehdotin, että neuvontatapahtumista kirjataan seuraavat tiedot: 

 Mitä palvelua on annettu? 

 Mitä asiakkaan kanssa on tehty? 

 Tapaamisen aihe 

 Ajankohta  

 Mitä asiakkaalle on luvattu? 

 Kuka asiakkaaseen on ollut yhteydessä? 

 Mikä oli lopputulos? Johtiko tapaaminen mihinkään? 

 

Kaikista niistä asioista, joita halutaan jatkossa seurata, tulee luonnollisesti tehdä 

myös kirjaukset järjestelmään. Lisäksi joissakin haastatteluissa ehdotettiin, että 

asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset tulisi löytyä asiakastiedoista. Tilaisuudessa 

käydyn keskustelun perusteella dokumenttien liitämiseen järjestelmään ei 

kuitenkaan haluttu lähteä. 

 

Toisen yhteistilaisuuden jälkeen suunnittelin vielä yksityiskohtaisemman 

toimintaohjeen vastaanottoprosessin eri vaiheista sekä asiakastietojen 

kirjaamisesta ja asiakastapahtumien dokumentoinnista CRM-järjestelmään. Tein 

ensin lyhyen, yhden sivun mittaisen kirjallisen ohjeen (LIITE 2), jonka tueksi tein 

vielä kuvitetun lisäohjeen CRM-järjestelmän käytöstä prosesseissa. Toimintaohje 

annettiin aluksi parin koehenkilön kokeiltavaksi, jonka jälkeen se esiteltiin koko 

henkilöstölle yhteisessä koulutustilaisuudessa. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tavoitteena oli yhtenäistää ja selkeyttää Wirma Lappeenranta Oy:n 

asiakaspalveluprosesseja kuvaamalla ne ja kehittämällä niitä. Sen 

päätarkoituksena oli kuvata, määritellä ja dokumentoida tutkimuksen kohteena 

olevat asiakaspalveluprosessit. Tässä luvussa vastataan ensin asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin ja sen jälkeen annetaan ehdotuksia jatkotoimenpiteistä 

Wirmalle ja jatkotutkimusaiheista. 

 

7.1. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

 

Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Kuinka asiakaspalveluprosesseja voidaan kehittää? 

2. Millä menetelmillä prosesseja voidaan kuvata? 

3. Miten Wirma Lappeenranta Oy voi kehittää palveluprosessejaan? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin kirjallisuuden avulla. Huomattiin, 

että palvelut ovat pohjimmiltaan prosesseja. Sen takia palveluyrityksen toiminnan 

kehittäminen tapahtuu kehittämällä niitä prosesseja, joiden tuloksena yrityksen 

suoritteet, eli palvelut, syntyvät. Tutkimuksessa valittiin käytettäväksi 

kolmivaiheinen prosessien kehittämisen perusmalli, joka alkaa nykytilan 

kartoituksella. Nykytilan kartoitusta seuraa prosessianalyysivaihe, jossa kehitetään 

suunnitelmia prosessin parantamiseksi. Analyysin tuloksena valitaan 

kehittämistapa. Kun prosessi on analysoitu ja uusi toteutustapa valittu, otetaan 

uudistettu prosessi käyttöön. Kun prosessi on saatu parannettua, palataan 

lähtöruutuun. Prosessin toimivuutta arvioidaan säännöllisesti ja tarpeen mukaan 

käynnistetään pienempi tai isompi uudistustyö. 

 

Palveluprosessin kehittäminen edellyttää sen mallintamista ja sisällön 

määrittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa palvelun tuotteistamista. Palvelun 

tuotteistaminen voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

1. palvelun määrittäminen ja standardointi 
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2. palvelun ja asiantuntijuuden aineellistaminen ja konkretisointi 

3. prosessien ja metodien systematisointi ja standardointi. 

Näistä osa-alueista tutkimuksen tavoitteiden kannalta merkityksellisimpiä ovat 

ensimmäinen ja kolmas. Asiantuntijapalvelujen standardointi on kuitenkin niiden 

luonteen vuoksi vaikea tai mahdoton tehdä sellaisenaan. Tämä ongelma pystytään 

ratkaisemaan modulaarisen tuotteistamisen avulla. 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin esittelemällä erilaisia 

prosessienkuvaamismenetelmiä. Prosessien kuvaaminen on lähtökohta prosessien 

kehittämiseksi ja standardoimiseksi. Erilaisia tapoja kuvata prosesseja on useita. 

Kalanruotokaavio sopii käytettäväksi silloin, kun halutaan nopeasti saada 

yleiskuva suhteellisen hyvin toimivasta prosessista. Vuokaaviota voidaan 

hyödyntää varsinkin silloin, kun prosessi sisältää runsaasti 

päätöksentekotilanteista, jotka jakavat prosessin useisiin vaihtoehtoisiin 

osaprosesseihin. Tässä työssä käytettäväksi valittiin service blueprint -kaavio, 

joka on eräs tietynlainen prosessikaavio. Service blueprint -kaavio valittiin, koska 

prosessikaaviona se sopii hyvin nimenomaan prosessien kehittämistarkoitukseen. 

Service blueprintien avulla voidaan kommunikoida palvelun yksityiskohdat 

tehokkaasti, ymmärrettävästi ja siten, että siitä on hyötyä organisaation kaikilla 

tasoilla. Service blueprinting -menetelmä onkin kehitetty prosessikaaviosta 

nimenomaan palveluprosessien kuvaamista varten. 

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastattiin tutkimalla case-yritys Wirma 

Lappeenranta Oy:n asiakaspalveluprosesseja ja soveltamalla prosessin 

kehittämismallia ja service blueprinting -kuvaamismenetelmää valittuihin 

prosesseihin. Wirman suomalaiselle henkilöstölle tehtiin ensin puolistrukturoitu 

kysely, johon vastasi 19 henkilöä 22:sta. Kyselyn tulosten perusteella Wirman 

tärkeimmät asiakkaat kuuluvat kolmeen ryhmään: yrittäjiksi aikoviin, yrityksiin 

sekä kaupunkiin ja kuntiin. 

 

Näiden tulosten ja aiheesta pidetyn palautetilaisuuden perusteella kehitettäviksi ja 

kuvattaviksi prosesseiksi valittiin Wirman yrityspalvelut sekä 
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sijoittautumispalvelut. Näissä palveluissa prosessit toistuvat usein samankaltaisina 

asiakkaasta toiseen, jolloin niiden yhtenäistämisestä ja kuvaamisesta on Wirmalle 

eniten hyötyä. 

 

Tämän jälkeen kohdennetulle ryhmälle Wirman työntekijöitä järjestettiin 

teemahaastattelut. Haastattelujen tuloksena saatiin ehdotuksia, kuinka yleisen 

asiakkaiden vastaanottoprosessin pitäisi Wirman henkilöstön mielestä toimia sekä 

kuvaukset siitä, kuinka valittujen palvelujen prosessit etenevät. Haastattelujen 

pohjalta tehtiin ehdotus asiakkaan vastaanottoprosessista ja prosessikuvaukset 

valituista yrityspalveluista. Sekä ehdotus ja että tehdyt prosessikuvaukset esiteltiin 

Wirman henkilöstölle toisessa yhteistilaisuudessa. Tutkimuksen lopputuloksena 

saatiin Wirman asiakaspalveluprosesseja selkeytettyä ja yhtenäistettyä kuvaamalla 

sen keskeisimmät asiakaspalveluprosessit service blueprinting -menetelmällä 

(Kuvat 18-24), virtaviivaistamalla niitä sekä luomalla yhteinen toimintaohje 

vastaanottoprosessin käytännön toimenpiteistä ja kaikkia asiakastapahtumia 

koskeva ohje uuden CRM-järjestelmän käytöstä ja järjestelmään tehtävistä 

kirjauksista asiakastapahtumiin liittyen (Liite 2). 

 

7.2. Pohdintaa ja ehdotuksia jatkotoimenpiteistä Wirmalle 

 

Kuvaukset Wirma Lappeenranta Oy:n selkeimmistä ja toistuvimmista 

asiakaspalveluprosesseista on nyt tehty, samoin kuin ohje CRM-järjestelmän 

käytöstä asiakaspalveluprosesseihin liittyen. Wirman tehtäväksi jää nyt 

todellisuudessa jalkauttaa uudistetut prosessit koko organisaatioon. 

Asiantuntijoiden iskostuneiden työskentelytapojen muuttaminen uudistettuja 

prosesseja vastaaviksi vaatii vahvaa muutosjohtamista.  

 

Avainkohtana uuden CRM-järjestelmän käytön jalkauttamisessa on koulutus ja 

muistuttaminen sen jatkuvasta käytöstä. Kun kaikki kirjaukset tehdään heti, eikä 

muutaman kuukauden välein, pysyvät asiakastiedot ajan tasalla ja kirjausten 

tekeminen ei muodostu rasitteeksi. Tietojen ajantasaisuus helpottaa huomattavasti 

sekä yrityksen että yksittäisten asiantuntijoiden omaa raportointia. Helpoin tapa 
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päästä tähän lienee opettaa tiimipalavereissa kaikkia käyttämään järjestelmää 

sovitulla tavalla ja myös muistuttaa sen käytöstä. Ohje sisältää nyt kuvattuihin 

prosesseihin liittyvät niin sanotut normaalitapaukset. Sitä mukaa kun uudenlaisia 

tapauksia ilmaantuu, on myös niiden kirjaamisesta sovittava yhteisesti, jotta 

kirjaustavat pysyvät yhtenäisinä. 

 

Nyt kun valitut prosessit on kuvattu, ei niitä saa unohtaa vaan niitä on aika ajoin 

tarkasteltava ja prosesseja tarvittaessa päivitettävä. Wirmassa on esimerkiksi 

puhuttu jonkinlaisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotosta. Mikäli 

asiakaspalautteen kerääminen lisätään osaksi palveluprosesseja, tulee se myös 

kirjata prosessikuvauksiin. Kun Wirman ulkoasun päivitys saadaan haluttuun 

muotoon, voidaan myös fyysiset tekijät lisätä service blueprinteihin. Toisaalta jo 

tehdyt prosessikuvaukset voidaan myös ottaa avuksi fyysisiä tekijöitä mietittäessä. 

 

Wirmalla on nyt olemassa mallit service blueprint -kaavioista ja sen kannattaa 

jatkossa harkita myös muiden palvelujen kuvaamista. Mikäli jonkun palvelun 

prosessin havaitaan noudattavan analogista kaavaa, kannattaa se kuvata service 

blueprint -mallin mukaisesti. 

 

Wirman tavoitteena on tulevaisuudessa sähköistää palveluitaan mahdollisimman 

paljon, jotta asiakkaat löytävät itse vastaukset rutiiniluontoisiin kysymyksiin ja 

ongelmiin ja Wirman asiantuntijoilla jäisi enemmän aikaa haastavampien ja 

vahvempaa asiantuntemusta vaativien asiakastarpeiden hoitoon. Jotta tähän 

päästään, tulee Wirman määritellä, mitä palveluja se haluaa tarjota sähköisesti ja 

mitkä Wirman tarjoamista palveluista edes voidaan sähköistää. 

 

Sähköiset palvelut voivat olla joko Wirman itsensä tai jonkun ulkopuolisen tahon 

ylläpitämiä. Wirman ei voittoa tavoittelemattomana yrityksenä kannata lähteä itse 

kopioimaan kaikkia jo olemassa olevia sähköisiä palveluita, vaan mieluummin 

kerätä yhteen esille Wirman asiakkaiden kannalta relevantit sähköiset palvelut ja 

kertoa mistä löytyy ratkaisu mihinkin Wirman asiakkaiden tyypillisiin ongelmiin. 
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Sähköiset palvelut eivät kuitenkaan voi täysin korvata henkilökohtaista neuvontaa 

ja keskustelua. Juuri henkilökohtaisissa keskusteluissa nousee esiin niitä asioita, 

joissa asiantuntemusta tarvitaan ja joita asiakas ei välttämättä osaa itse kysyä tai 

ottaa huomioon. Vaikka tietoa on paljon saatavilla, saattaa asiakasta silti 

askarruttaa koskeeko se myös hänen erityistapaustaan ja onko hän muistanut ottaa 

kaiken tarpeellisen huomioon. Usein asiakkaat myös kaipaavat apua esimerkiksi 

laskelmien tekoon ja henkilökohtaisia neuvoja ja vinkkejä juuri heidän 

tapaukseensa. Hyvä esimerkki tästä on erään polkupyöräyrittäjän kommentti Porin 

seudun elinkeinoyhtiöltä saadusta palvelusta, kun hän oli muuttamassa 

toimintaansa toiminimestä osakeyhtiöksi: ”Olin tutustunut osakeyhtiön 

perustamiseen ja esimerkiksi osakeyhtiölakiin jo itsekseni netistä löytyvän 

materiaalin avulla. Vaikka tietoa kyllä löytyy paljon, niin byrokratian koukeroista 

ja esimerkiksi osakeyhtiölaista ei todellakaan voi olla alaan perehtymätön perillä. 

Kyllä kylmä talvi olisi tullut ilman apua.” (Prizztech 2013, s. 5) Näkisinkin, että 

Wirman asiakkailleen tarjoama lisäarvo on nimenomaan henkilökohtaisessa 

asiantuntijapalvelussa, jonka tueksi sähköiset palvelut voidaan ottaa. 

 

7.3. Ehdotuksia jatkotutkimusaiheista 

 

Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde asiasta kiinnostuneelle voisi olla Wirman 

sähköisten palvelujen kehittäminen. Toinen potentiaalinen tutkimuskohde on 

Kaakkois-Suomen kasvusopimukseen liittyvä toiminnan yhtenäistäminen. 

Kaakkois-Suomen alueella on käyty keskustelua alueen elinkeinoyhtiöiden ja 

muiden yrityspalvelujen tuottamiseen osallistuvien toimijoiden toiminnan 

yhdistämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi päällekkäisyyksien karsimiseksi ja 

toiminnan tehostamiseksi. Mikäli näin tulee tapahtumaan, on syytä pohtia 

samanlaisen kehitys- ja yhtenäistämistyön, kuin Wirmassa on nyt tehty sisäisesti, 

laajentamista alueelliseen yhteistyöhön. Tämän voisi mahdollisesti myös yhdistää 

edelliseen aiheeseen, sillä myös alueellisen kasvusopimuksen yhtenä 

kehittämiskohteena ovat juuri sähköiset palvelut. 
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Teoriapuolella mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi tietointensiivisten 

asiantuntijapalvelujen kuvaaminen service blueprinting -menetelmällä. Useat 

tutkimukset keskittyvät helposti standardoitavien peruspalvelujen kuvaamiseen ja 

määrittämiseen. Jatkotutkimuksessa voitaisiin pureutua tarkemmin vaikeammin 

standardoitaviin asiantuntijapalveluihin ja service blueprinting -menetelmän ja 

modularisaation yhdistämiseen.  
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LIITTEET 

LIITE 1 Työtapakysely Wirmalaisille 

 

Työtapakysely Wirmalaisille 

 

7.4. Asiakaspalveluprosessi 

 

 

 

 

1. Koetko, että Wirmassa on toimivat ja selkeät asiakaspalveluprosessit?  

   Kyllä 
 

   

Ei, miksi? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

2. Miten koet oman roolisi Wirman asiakaspalvelussa?  

________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Kuinka usein hoidat asiakaspalvelutapahtumat yhdessä muiden wirmalaisten 

kanssa? 

(1 = Lähes aina, 5 = Hyvin harvoin)  

   1 
 

   2 
 

   3 
 

   4 
 

   5 
 

 

 

 

 

4. Kuinka tärkeänä pidät sitä, että Wirmassa olisi yhtenäiset 

asiakaspalveluprosessit? 

(1=Erittäin tärkeänä, 5=Ei lainkaan tärkeänä)  

   1 
 

   2 
 

   3 
 

   4 
 

   5 
 

 

 

 

 

5. Ketkä ovat sinun pääasialliset asiakkaasi (valitse max viisi tärkeintä)?  

 Yrittäjäksi aikovat 
 

 Startup yrittäjät 
 

 Keksijät 
 

 Tutkijat 
 

 Opiskelijat 
 

 Yrittäjät 
 

 Yritykset 
 

 Sijoittautuvat yritykset 
 

 Matkailijat 
 

 Julkiset rahoittajat 
 



 

 Yksityiset rahoittajat 
 

 Ministeriö 
 

 Kaupunki/kunnat 
 

 Oppilaitokset 
 

 

Muu,mikä 

________________________________ 

 

 

 

 

 

6. Miksi juuri ne asiakkaat, jotka valitsit kysymyksessä 5, ovat pääasiallisia 

asiakkaitasi?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

7. Ketkä ovat mielestäsi Wirman tärkeimmät asiakkaat (valitse max viisi)?  

 Yrittäjäksi aikovat 
 

 Startup yrittäjät 
 

 Keksijät 
 

 Tutkijat 
 

 Opiskelijat 
 

 Yrittäjät 
 

 Yritykset 
 

 Sijoittautuvat yritykset 
 

 Matkailijat 
 

 Julkiset rahoittajat 
 



 

 Yksityiset rahoittajat 
 

 Ministeriö 
 

 Kaupunki / kunnat 
 

 Oppilaitokset 
 

 

Muu, mikä 

________________________________ 

 

 

 

 

 

8. Miksi juuri ne asiakkaat, jotka valitsit kohdassa 7 ovat mielestäsi Wirman 

tärkeimpiä asiakkaita?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7.5. CRM -järjestelmä 
 

 

 

 

9. Käytätkö aktiivisesti CRM –järjestelmää?  

   Kyllä 
 

   

Ei, miksi? 

________________________________ 

 

 

 

 

 



 

10. Kuinka yksinkertaiseksi koet CRM-järjestelmän käytön? 

(1=erittäin yksinkertaista, 5=erittäin monimutkaista)  

   1 
 

   2 
 

   3 
 

   4 
 

   5 
 

 

 

 

 

11. Kuinka kuormittavaksi koet CRM-järjestelmän käytön? 

(1 = Ei lainkaan kuormittava, 5=Erittäin kuormittava)  

   1 
 

   2 
 

   3 
 

   4 
 

   5 
 

 

 

 

 

12. Käytätkö kalenteria työajan seurantaan?  

   Kyllä 
 

   

Ei, miksi 

________________________________ 

 

 

 

 

 

13. Mitä muutoksia tekisit työajanseurantaan?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

14. Missä asioissa CRM-järjestelmä voisi helpottaa työtäsi?  



 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

15. Kuinka tärkeäksi koet asiakaspalautteen keräämisen? 

(1 = Erittäin tärkeänä, 5 = Ei lainkaan tärkeänä)  

   1 
 

   2 
 

   3 
 

   4 
 

   5 
 

 

 

 

 

16. Mitä asiakaspalautetta tulisi kerätä ja miten?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

17. Avoin palaute, "Ruusut ja risut".  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LIITE 2 Vastaanottoprosessin toimintaohje 

Palveluprosessin toimintaohje 
 

Yhteydenotto puhelimitse 
 Kysy asiakkaalta minimitiedot: nimi, yrityksen nimi, kunta, mitä asia koskee/mikä 

on asiakkaan tarve, puh ja/tai email  

 Ohjaa asiakas oikeaan paikkaan 

o Jos asiakas vain ohjataan sähköisiin palveluihin tai ulkopuoliselle 

toimijalle: ei tarvetta kirjata CRM-järjestelmään 

o Jos asiakkaalle annetaan samalla neuvontapalvelua ja sitten ohjataan 

sähköisiin palveluihin tai ulkopuoliselle toimijalle: kirjaa tiedot CRM-

järjestelmään 

 Luo uusi asiakas/liidi CRM-järjestelmään tai täydennä/päivitä vanhan 

tiedot, lisää aktiviteetiksi puhelu, kirjoita kuvaukseen asiakkaan tarve + 

muu tarvittava kuvaus asiakkaasta, kirjoita muistiinpanoihin lyhyt 

kuvaus asiakkaan kanssa käydystä keskustelusta: mitä asia koski, mihin 

ohjattiin, mitä luvattiin, + muut tarpeelliset tiedot 

o Jos asiakas tarvitsee Wirman asiantuntijan neuvoja: välitä palvelupyyntö 

 Luo uusi asiakas/liidi CRM-järjestelmään tai täydennä/päivitä vanhan 

tiedot, lisää aktiviteetiksi puhelu, kirjoita kuvaukseen asiakkaan tarve + 

muu tarvittava kuvaus asiakkaasta kirjoita muistiinpanoihin lyhyt 

kuvaus asiakkaan kanssa käydystä keskustelusta: mitä asia koski, mitä 

luvattiin, + muut tarpeelliset tiedot 

 Lähetä oikealle asiantuntijalle palvelupyyntö: Avaa tehtävälista-> uusi 

tehtävä (tai tuplaklikkaa kalenterista tehtäväkohtaa) -> lisää aihe, 

määräpäivä, kuvaukseen asiakkaan nimi+muut tarpeelliset tiedot 

(delegoitua tehtävää ei voi liittää suoraan asiakkaaseen/liidiin) -> 

määritä tehtävä -> lähetä oikealle asiantuntijalle 

 Jos kyseinen asiantuntija on sillä hetkellä vapaana, voidaan puhelin 

viedä suoraan hänelle, jolloin hän kirjaa tiedot CRM-järjestelmään 

 

Yhteydenottolomakkeen kautta 
 Keskus kirjaa lomakkeen tiedot CRM-järjestelmään ja lähettää oikealle 

asiantuntijalle palvelupyynnön kuten yllä 

Kun saat palvelupyynnön 
 Kuittaa palvelupyyntö vastaanotetuksi: avaa sähköposti -> hyväksy 

 Ota ensimmäinen yhteydenotto asiakkaaseen puhelimitse mahdollisimman pian. 

Kysy tarvitsemasi lisätiedot ja päätä jatkotoimista. Kirjaa keskustelun tiedot 

CRM-järjestelmään. 



 

Aina kun olet yhteydessä asiakkaaseen kirjaa tiedot CRM-

järjestelmään 
 Luo kaikista asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista aktiviteetti 

asiakastietoihin  

 Kirjoita muistiinpanoihin: ajankohta, mitä palvelua on annettu, mitä asia koski, 

mitä asiakkaan kanssa on tehty, mihin asiakas on ohjattu ja mitä asiakkaalle on 

luvattu 

o Esim: ”Yleisneuvonta 10.10.2013. Löytänyt Wirman toimitilarekisterin 

kautta mahdollisen liiketilan ravintolaa varten ja kyseli tilan 

sopivuudesta kyseiseen tarkoitukseen. Otin yhteyttä kiinteistövälittäjän 

yhteyshenkilöön ja hän lupasi olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen.” 

 

 


