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Services have become almost an integral part of products as well as alongside them as 
a separate business area. As a result the development of services has gained corporate 
and academic focus in the past decades. The successful development of services often 
requires the use of systematic methods but these methods should be given to 
appropriate room for variation. The case company produces high-quality services for 
the customer needs and this can be seen as a company’s competitive advantage. To 
maintain this company wants to develop existing and new services. Company 
attempts to capture both employees and customer service needs, for developing new 
service. 
 
This study aims to observe the company's services development and by doing so the 
goal is to create service development process that the company can be utilize and 
further develop. Research is a case study and its the theoretical part has been gathered 
literature and scientific articles. Study examines the service development through two 
primary and two secondary materials. By doing so the phenomenon can be viewed 
from multiple angles by using the method of data triangulation. 
 
The study found that company's service development process became very similar 
than development processes described in theory part. Customers and employees were 
involved during the process. It was also noted that new service development and 
service innovation processes are no different even though in theoretical material  uses 
different names for them. 
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1 Johdanto 

Palveluiden kehittämisellä ja palveluinnovaatioilla on huomattu olevan merkittäviä 

vaikutuksia yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Ne ovatkin nousseet mielenkiinnon 

kohteeksi akateemisessa tutkimuksessa. Siirtyminen tavaralähtöisestä ajattelusta 

(goods-dominant logic) palvelulähtöiseen ajatteluun (service dominant logic) on ollut 

kasvava trendi tällä vuosituhannella. Palvelulähtöinen ajattelu tarkoittaa, että 

aineettomat voimavarat ovat nousseet aineellisten rinnalle ja osaksi niitä (Chesbrough 

& Davies 2010, 582; Hertog, Aa & Jong 2010, 490). Tätä muutosta tukee myös 

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) julkaisema raportti, jonka mukaan palvelut 

muodostavat Suomen työllisyydestä ja bruttokansantuotteesta (BKT) 70% 

(Martikainen 2008, 4). OECD on julkaissut vastaavia lukuja myös muista länsimaista 

(Skiba & Herstatt 2011, 11; Miles 2010, 512: Chesbrough 2004 mukaan). EK nostaa 

esille, että palveluyrityksillä on merkittävä vastuu ja rooli koko elinkeinoelämän 

kehittymiselle (Martikainen 2008, 4).  

 

Asiakkaiden osallistuminen tunnustetaan keskeiseksi tekijäksi palveluiden 

kehittämisessä, ja jatkuvasti nousee esiin uusia tutkimuksia siitä, kuinka asiakkaita 

voidaan enemmän tai paremmin osallistaa palveluiden kehittämistyöhön (ks.mm. 

Edvardsson, Gustafsson, Kristensson & Witell 2010, 562; Toivonen, Holopainen & 

Tuominen 2012, 195; Hennala 2011, 26). Työntekijöiden osallistuminen palveluiden 

kehittämiseen on myös merkittävää, sillä usein heillä on ensi käden tietoa siitä, mitä 

palvelurajapinnassa tapahtuu. Tutkimuksia työntekijöiden osallistamisesta 

palveluiden kehittämiseen (kun tarkoitetaan työntekijöiden osallistumista koko 

prosessiin) on puolestaan vähemmän kuin asiakkaiden osallistamisesta palveluiden 

kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ensin alan teoriakirjallisuuden 

kautta palveluiden kehittämistä. Case-yrityksen kautta päästään tutkimaan  

tarkemmin, kuinka yksittäinen palveluyritys käytännössä kehittää palveluitaan. Teoria 
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toimii pohjana tutkimuksen empiiriselle osuudelle. Työssä perehdytään palveluiden 

kehittämisen prosesseihin, ja niistä tarkastellaan erityisesti uusien palveluiden 

kehittämisen teoriaa sekä palveluinnovaatioteoriaa. Prosessimallit koettiin tämän työn 

kannalta selkeimmiksi lähestymistavoiksi, kehitettävän palvelun 

luottamuksellisuuden ja liiketoimintasalaisuuksien kannalta. 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan Integrata Oy:ta, joka on vuonna 2008 perustettu 

palveluyritys. Yrityksen palveluvalikoima kattaa sekä henkilöstöhallinnon 

tietojärjestelmät että asiantuntijapalvelut. Integrata toimittaa valitsemiensa 

teknologiakumppaneiden tietojärjestelmiä, ja yritys voidaankin nähdä integraattorina, 

jonka tarkoituksena on maksimoida asiakkaan saama hyöty tietojärjestelmän 

elinkaaren aikana. Integrata on menestynyt hyvin asiakastyytyväisyys mittauksissa, ja 

heidän toimintaperiaatteenaan on prosessien, toimintaympäristöjen ja 

tietojärjestelmien kokonaisvaltainen hallinta ja asiakaslähtöisyys. (Hyde 2013, 31-

32.) Kohdeyrityksessä ei ole aiemmin tehty näin suurta palveluiden kehitystä, joten 

on luonnollista, että kehittämisprosessi pyritään kuvaamaan, jotta sitä voidaan 

hyödyntää tulevissa hankkeissa. Lisäksi kuvatun prosessin kautta eri vaiheita sekä 

tehtäviä, ja niiden tarkoituksen mukaisuutta ja hyötyä voidaan arvioida.  

 

Työn ajankohtaisuutta voidaan perustella sillä, että palveluiden voidaan sanoa 

muodostavan suomalaisen elinkeinoelämän perustan, ja niistä haetaan veturia 

talouskasvun nousuun saattamiseen. Vaikka palveluista ja niiden kehittämisestä on 

olemassa paljon tutkimuksia, tarkastelunäkökulmat muotoutuvat usein akateemisten 

tutkimusalojen esimerkiksi innovaatiotutkimuksen, palvelututkimuksen jne. mukaan. 

Tässä työssä on tarkasteltu palveluiden kehitysprosesseja huolimatta tutkimusalojen 

rajoista, ja pyritty hyödyntämään sekä uusien palveluiden kehittämisprosessimalleja 

että palveluinnovaatioprosessimalleja, tarkasteltaessa ja mallinnettaessa 

kohdeyrityksen palveluiden kehitysprosessia. Tutkimusalojen rajoja ylittävä ajattelu 

ja palveluiden kehittämisen tarkastelu on noussut esille useiden tutkijoiden toimesta 

mm. Edvardsson et al. 2010; Howells 2010. Huolimatta siitä, että on jo olemassa 
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erilaisia referenssiprosesseja, joita yritykset voivat hyödyntää omassa toiminnassaan, 

haasteina niissä voi olla, että prosessit ovat joko liian yksityiskohtaisia tai liian 

yleisiä. Tämän vuoksi on hyvä, että on olemassa erilaisia ja tasoisia malleja, joita 

yritykset voivat soveltaa toiminnassaan.  

1.1 Tavoitteet 
Tässä diplomityössä tutkitaan, millainen palveluiden kehittämisprosessi 

tarkasteltavalle yritykselle syntyy. Lisäksi tarkastellaan, kuinka tietointensiivisellä 

liike-elämänpalvelusektorilla asiakkaita ja työntekijöitä voidaan osallistaa 

palveluiden kehittämiseen.  

 

Palveluiden kehittämisprosesseista tutkitaan ensin kirjallisuuden perusteella, millaisia 

referenssiprosesseja on luotu ja miten näissä prosesseissa huomioidaan asiakkaat 

ja/tai työntekijät. Lisäksi työssä pyritään hahmottamaan, aiheuttaako toimiala 

tietointensiivinen palvelusektori, jotain lisäpiirteitä tutkittaviin 

kehittämisprosesseihin. Teorian ja empirian perusteella pyritään muodostamaan 

kohdeyritykselle soveltuva palveluiden kehitysprosessi, joka toimisi joustavasti 

pienen yrityksen tarpeisiin erilaisissa projekteissa. 

 

Näin ollen päätutkimuskysymys on: 

Miten asiakkaita ja työntekijöitä hyödynnetään uusien palveluiden 

kehittämisprosessissa pienessä tietointensiivisessä yrityksessä? 

 

Tähän päätutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan seuraavien alakysymyksien 

kautta:  

1. Mitä on asiakkaita ja työntekijöitä osallistava palveluiden 

kehittäminen? 

2. Miten tietointensiivisyys vaikuttaa palveluiden kehittämiseen?  
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3. Millainen palveluiden kehitysprosessi yritykselle muodostettiin, ja 

voiko sitä hyödyntää jatkossa kohdeyrityksen palveluiden 

kehittämisessä? 

 

Teoriaosuudessa luodaan pohja kohdeyrityksen palveluiden kehitysprosessin 

mallintamiselle tarkastelemalla uusien palveluiden kehittämisprosesseja sekä 

palveluinnovaatioprosesseja. Lisäksi teoriaosuus tarkastelee tietointensiivistä 

toimialaa sekä sen asettamia vaatimuksia ja haasteita palveluiden kehittämiselle. 

Koska tietointensiivisissä palveluissa niitä toimittavilla työntekijöillä sekä niitä 

vastaanottavilla tai niihin osallistuvilla asiakkailla on merkittävät roolit 

palveluprosessin kannalta, on loogista, että sekä työntekijöitä että asiakkaita 

hyödynnetään palveluiden kehittämisessä. Tästä johtuen nämä ryhmät on nostettu 

osaksi tarkastelunäkökulmaa. Myös työn empiriaosuudessa korostuvat edellä kuvatut 

teemat. Tutkimuskysymyksiin 1-2 vastaamiseksi tehdään kirjallisuuskatsaus, ja 

tutkimuskysymykseen kolme sekä päätutkimuskysymykseen vastataan empiirisen 

aineiston perusteella. 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 
Tämä kvalitatiivinen tutkimus on toteutettu kehittävän tapaustutkimuksen 

menetelmällä: se koettiin soveltuvimmaksi, koska tutkija on hyvin lähellä tutkittavaa 

ilmiötä, ja sitä pyritään myös kehittämään aktiivisesti. Tapaustutkimuksessa pyritään 

tuottamaan valitusta tapauksesta yksityiskohtaista ja intensiivistä 

tietoa. Tapaustutkimusanalyysi ei siis pyri yleistettävyyteen, mutta pyrkiessään 

ymmärtämään ja tulkitsemaan syvällisesti yksittäisiä tapauksia niiden erityisessä 

kontekstissa, se hakee tietoa ilmiöön liittyvän toiminnan dynamiikasta, 

mekanismeista, prosesseista ja sisäisistä ’lainalaisuuksista’ sellaisella tavalla, että 

tutkimuksen tuloksilla voidaan osoittaa olevan laajempaa sosiokulttuurista merkitystä 

ja siten jonkinlaista yleistettävyyttä tai siirrettävyyttä. (Jyväskylän yliopisto 2014a.) 

Yleistettävyydellä tai siirrettävyydellä viitataan yleiseen tai käytännölliseen 

yleistettävyyteen vastaavanlaisiin tapauksiin vastaavanlaisissa konteksteissa, kun taas 
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tieteellisessä mielessä tapaustutkimukset jäävät usein hyvin yleistietoa tuottavalle 

tasolle. (Pålshaugen 2009.)  

 

Työssä hyödynnettiin aineistotriangulaatiota ja tutkimus toteutettiin tarkastelemalla 

kahta sekundaarista aineistoa ja kahta primaarista aineistoa. Näitä aineistoja 

tarkastelemalla pyrittiin tutkimuskysymyksiin vastaamaan mahdollisimman 

monipuolisesti. Sekundaariset aineistot toimivat primaaristen aineistojen apuna, ja 

primaaristen aineistojen tarkoituksena on tarkentaa sekundaarisia aineistoja. 

Tutkimuksen primaariset aineistot on kerätty havainnoimalla kehitysprosessia, ja 

lisäksi tätä havainnointia tukemaan on tehty tämän työn tutkijan toimesta 

teemahaastattelut keväällä 2014. 

 

Tutkimusaineisto koottiin yhteen analyysin ensimmäisessä vaiheessa, jotta analyysin 

seuraavien vaiheiden jäljitettävyys ja työn lopputulosten arviointi olisivat 

läpinäkyviä. Aineiston yhteenkokoaminen mahdollisti paremmin myös 

kehitysprosessin ja sen vaiheiden määrittelyn sekä kuvaamisen. Aineistoa analysoitiin 

kahdeksassa vaiheessa (Taulukko 2, 29), joista ensimmäisessä kolmessa vaiheessa 

aineistosta muodostettiin kokonaisuus sekä hahmoteltiin kohdeyrityksen 

kehitysprosessin runko. Vaiheet 4-7 toivat jokainen jotain lisää edellä hahmoteltuun 

kehitysprosessin runkoon; nämä analyysin vaiheet siis täydensivät kehitysprosessia. 

Analyysin viimeisessä vaiheessa arvioitiin määriteltyä palveluiden kehitysprosessia, 

ja sen soveltuvuutta kohdeyrityksen tulevien palveluiden kehitysprosessiksi. Lisäksi 

analyysin yhteydessä tarkasteltiin kuinka tietointensiiviset liike-elämän palvelut 

toimialana vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. 

1.3 Keskeiset käsitteet 
Tarkastelun keskiössä  on Integrata Oy, joka on pieni, mutta kasvava suomalainen 

tietointensiivinen liike-elämän palveluita tuottava yritys, joka hyödyntää palveluiden 

kehittämisessään sekä työntekijöitään että asiakkaitaan. Työn kannalta keskeinen 
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terminologia esitellään lyhyesti jo tässä, jotta työn seuraaminen olisi lukijalle 

mielekkäämpää.  

 

Palvelut määritellään usein aineettomuudella, asiakkaan saaman arvon kautta, ja 

asiakkaan osallistumisella niiden tuottamiseen eli jonkinlaisella 

vuorovaikutussuhteella palveluntuottajaan (Grönroos 2010, 77; Miles 2010). 

Tarkempi määritelmä palveluille Grönroosin (2010) mukaan kuuluu seuraavasti: 

Palvelu on ainakin jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva 

prosessi, jossa toiminnot tarjotaan ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan 

yleensä, muttei välttämättä asiakkaan, palvelutyöntekijän ja/tai fyysisten resurssien 

tai tuotteiden ja/tai palveluntarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa 

(Grönroos 2010, 77). 

 

Huolimatta siitä, että palvelut, innovaatiot palveluissa ja palveluinnovaatiot (Service 

Innovation, SI) ovat olleet tutkimuskohteina jo yli 40 vuotta, täysin yksimielisiä 

pääteorioita ja -termejä ei ole toistaiseksi kyetty muodostamaan. Tämän 

tutkimusalueen terminologia ja myös itse tutkimusalue on hyvin pirstaleista. (mm. 

Howells 2010, 69; Miles 2010, 511; Grönroos 2010, 76). Palveluiden kehittämisen 

malleja ja metodeja, joita ovat esimerkiksi uusien palveluiden kehittäminen (New 

Service Development, NSD) ja palveluinnovaatiot, on usein lähestytty 

tuotekehityksestä tunnettujen mallien kautta, esimerkkinä uusien tuotteiden 

kehittäminen (New Product Development, NPD) ja tuoteinnovaatiot (Product 

Innovation) (Stevens & Dimitriadis 2005, 176). Jotkut pitävät tätä vääränä 

lähestymistapana (Alam & Perry 2002, 516), ja toiset taas toteavat, että on paljon 

mitä voidaan oppia tuotejohtamisesta (Chesbrough & Davies 2010, 599). Palveluiden 

kehittäminen tähtää siis joko olemassa olevien palveluiden kehittämiseen ja 

uudistamiseen tai täysin uusien palveluiden luomiseen (Miles 2010, 513). Tässä 

työssä tarkastellaan uusien palveluiden kehittämistä sekä palveluinnovaatioita, joiden 

molempien alla voidaan tarkastella myös olemassa olevien palveluiden kehittämistä.  
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Koska työssä käsitellään palveluinnovaatioprosesseja on syytä ehkä hieman avata 

tarkemmin termiä. Termi innovaatio tuli tunnetuksi Josept Schumpeterin tutkimusten 

myötä 1930-luvulla, tuolloin innovaatio määriteltiin hyvin laajasti. Sittemmin 

innovaatio-käsitteestä on muodostettu useita määritelmiä, mutta yhteistä niille on, että 

ne sisältävät uutuus, toistettavuus ja hyöty –näkökulmat (Hennala 2011). Jos 

palveluinnovaatiolla tarkoitetaan palveluprosessin lopputulosta määrittelee EK (2008) 

sen seuraavasti: Palveluinnovaatio voi olla joko uusi liiketoimintamalli, uusi tapa 

tarjota palvelua asiakkaalle tai yksinkertaisesti uusi palvelu (Martikainen 2008, 4). 

EK:n määritelmä poistaa uutuus vaatimuksen markkinoiden näkökulmasta ja korostaa 

asiakkaan palvelusta saamaa hyötyä (Martikainen 2008, 4). Jos palveluinnovaatiolla 

viitataan prosessiin voidaan edellisten määritelmien avulla johtaa, että myös prosessi 

voi olla innovatiivinen. Tällöin prosessi on muodostettu niin, että se toimii tai 

hyödyntää uudenlaisia menetelmiä, on toistettavissa ja sen käyttämisestä on 

yritykselle taloudellista hyötyä. 

 

Tietointensiivinen palveluliiketoiminta (Knowledge Intensive Business Services, 

KIBS) tunnetaan suomeksi myös nimellä tietointensiiviset liike-elämän palvelut sekä 

osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta. Toisaalta ala on edelleen nuori sekä 

nopeasti muuttuva, ja sen terminologia ja luokitukset ovat pirstaleisia. Erityisesti 

luokitukset ovat jatkuvien muutosten alla. Tässä työssä käytetään termejä 

tietointensiivinen palveluliiketoiminta tai KIBS. KIBS-toimialan yritykset tuottavat 

palveluita, jotka auttavat toisia organisaatioita erilaisten haasteiden parissa. Nämä 

haasteet ovat usein sidoksissa osaamiseen ja tietoon (knowledge). (Miles 2005, 39; 

Kemppilä & Mettälä 2004, 15.) Tässä työssä palveluita tarkastellaan 

tietointensiivisten  liike-elämänpalveluiden kautta, jolloin palveluita tuotetaan ja 

kulutetaan yhtä aikaa ja palveluntuottajan ja asiakkaan välillä on tiivis sekä 

asiantuntemukseen/-tietoon perustuva vuorovaikutussuhde.   

 

Koska tämän työn tarkastelunäkökulman mukaan palveluiden kehittämisessä 

keskeisessä roolissa ovat työntekijät sekä asiakkaat, on syytä myös määritellä 
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seuraavat termit: työntekijälähtöinen, asiakaslähtöinen, työntekijöitä osallistava sekä 

asiakkaita osallistava kehittäminen. Työntekijä- sekä asiakaslähtöinen kehittäminen 

viittaavat siihen, että työntekijät ja asiakkaat toimivat palveluideoiden lähteenä 

kehittämisprosessin alussa. Termi osallistava puolestaan viittaa siihen, että 

työntekijöitä ja asiakkaita hyödynnetään koko kehittämisprosessin aikana. Siksi tässä 

työssä on päädytty erottelemaan termit: -lähtöinen ja osallistava, ja näitä molempia 

termejä käytetään myöhemmin tutkimuksessa edellä kuvatuissa merkityksissä. Näistä 

termeistä tarkemmin kappaleissa 2.4 ja 2.5.  
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2 Teoreettinen viitekehys 

Työn teoriaosuudessa tarkastellaan ensin palveluiden kehittämisprosesseja: uusien 

palveluiden kehittäminen (NSD) sekä palveluinnovaatiot (SI). Käsitteinä ja 

prosesseina NSD ja SI ovat merkittäviä tämän tutkimuksen kannalta. Ne eivät 

kuitenkaan ole yksiselitteisiä, vaan ovat jopa monilta osin päällekkäisiä. Palveluiden 

kehittämisen ohella tarkastellaan myös, kuinka asiakkaita ja työntekijöitä 

hyödynnetään palveluiden kehityksessä, ja kuinka asiakkaat ja työntekijät linkittyvät 

osaksi palveluiden kehitysprosesseja. Lisäksi tarkastellaan kuinka asiakas- ja 

työntekijälähtöisyys linkittyvät osaksi näitä palveluiden kehitysprosesseja.  

Teoriaosuus jatkuu tarkastelemalla tietointensiivisiä liike-elämän palveluita, koska 

kohdeyritys toimii tietointensiivinen liike-elämänpalvelutoimialalla. Kappaleen 

lopuksi tarkastellaan uusien palveluiden kehittämisen sekä palveluinnovaatioiden 

yhteyttä, ja tämän lisäksi muodostetaan yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä, ja 

kerrotaan kuinka sitä hyödynnetään aineistojen analysoinnissa. 

 

Kappaleen ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan palveluiden kehittämistä yleisesti, 

tämän jälkeen seuraavissa kahdessa alaluvussa (2.2 ja 2.3) tarkastellaan palveluiden 

kehitysprosesseja: uusien palveluiden kehittäminen sekä palveluinnovaatiot. 

Seuraavat alaluvut (2.4 ja 2.5) käsittelevät asiakkaiden ja työntekijöiden 

hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä. Viimeisessä alaluvussa ennen teoreettisen 

viitekehyksen yhteenvetoa tarkastellaan KIBS toimialaa ja sen vaikutuksia 

palveluiden kehittämiseen. Kappaleen lopuksi tehdään yhteenveto uusien palveluiden 

kehittämistä sekä palveluinnovaatioita käsittelevästä kirjallisuudesta, ja teoreettisesta 

viitekehyksestä. 
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2.1 Palveluiden kehittäminen  
Verrattuna tuotekehitykseen palveluiden kehittäminen on pirstaleista ja vähemmän 

strukturoitua – puhutaanpa sitten uusien palveluiden kehittämis- tai 

palveluinnovaatioprosesseista (Stevens & Dimitriadis 2005, 176). Yleisesti 

suurimpana erona palveluiden ja tuotteiden kehittämisen välillä pidetään asiakkaiden 

osallistumista. Asiakkaiden koetaan osallistuvan enemmän palveluiden kuin 

tuotteiden kehitykseen (mm. Miles 2010, 525; Alam & Perry 2002, 515).  Myös 

palveluiden kehittämisen terminologia on hajanaista, ja yhtenevät sekä yleisesti 

hyväksytyt termit ovat harvinaisuus (Hennala  2011, 32). Huolimatta näistä ehkä 

enemmänkin tieteellisistä puutteista palveluita kehitetään ja niiden kehittämisessä 

hyödynnetään paljon erilaisia tuotekehityksen sekä konsulttien ja muiden 

kehittelemiä hyväksikin havaittuja menetelmiä.  

 

Palveluiden kehittämistä jaotellaan usein sen perusteella, linkittyvätkö ne 

linkittymisellä osaksi tuotetta tai teknologiaa tai ovatko ne olemassa itsenäisenä 

palveluna. Erilaisia jaotteluita on tehty muitakin. Tässä työssä tarkastellaan palveluita 

itsenäisinä liiketoiminnan välineinä. Joka tapauksessa palveluiden kehittämisen 

tarkoituksena on luoda uusia palveluita, joita asiakkaat voivat hyödyntää 

liiketoiminnassaan tai muuten toiminnassaan (esim. tukipalvelut). Kehitetyn palvelun 

hyödyllisyyttä voidaan arvioida sen mukaan, täyttääkö palvelu asiakkaan tarpeet, ja 

ovatko asiakkaat valmiita maksamaan siitä eli luotiinko kannattavaa liiketoimintaa ja 

kuinka hyvin palvelu onnistuu tuottamaan asiakkaalle arvoa.  

 

2.2 Uusien palveluiden kehittäminen  
Termi uusien palveluiden kehittäminen viittaa usein prosessiin, jonka vaiheiden 

mukaan palveluita kehitetään. Tässä tutkimuksessa termiä käytetäänkin edellä 

mainitussa merkityksessä. Ideaalitilanteessa prosessin alussa muodostetaan tai 

luodaan idea kehitettävästä palvelusta ja prosessin lopputuloksena syntyy palvelu.  
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Uusien palveluiden kehittämisprosessi nähdään usein lineaarisena tai jaksoittaisena 

prosessina, jossa on tietyt vaiheet joiden lopputulosten kautta syntyy lopulta 

suunniteltu palvelu (Jong & Vermeulen 2003, 844). Alam ja Perry (2002) ovat 

koonneet kirjallisuuden avulla uusien palveluiden kehitysprosessit: toinen 

kehitysprosessi on täysin lineaarinen (Kuva 1, 12) ja toinen osittain lineaarinen 

(parallel model of development process), jossa osa vaiheista kyetään toteuttamaan 

päällekkäin (Kuva 2, 14). Vastaavan lineaarisen uusien palveluiden kehitysprosessin 

esittelee myös Cooper (1994: Stevens & Dimitriadis 2004, 177 mukaan). Molemmat 

malleista on johdettu tuotekehityksen mallien avulla. Lineaarinen uusien palveluiden 

kehitysprosessi (Kuva 1, 12), on kymmenvaiheinen malli, jossa jokaisen vaiheen 

jälkeen arvioidaan, jatketaanko vai lopetetaanko (Go/Kill) kehitysprojekti.  
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Kuva 1. Lineaarinen uusien palveluiden kehitysprosessi (Alam & Perry 2002, 525). 

 

Osittain lineaarisen palveluiden kehitysprosessin etuna on, että kun työvaiheita 

voidaan limittää, saavutetaan tuloksia usein lyhyemmässä ajassa kuin lineaarista 

mallia käytettäessä. Molemmissa (lineaarisissa) malleissa on samat vaiheet. Prosessi 

alkaa strategisesta suunnittelusta, jossa tarkastellaan pitkän aikavälin 

liiketoimintatavoitteita taloudellisten mittareiden avulla. Ideoiden generointi vaihe 

muodostuu asiakastarpeen arvioinnista, ongelmista ja ratkaisuista, sekä nykyisten 

palveluiden kriittisestä tarkastelusta. Ideoiden seulonnalla pyritään löytämään 

kehitettävä palvelu arvioimalla liiketoiminnan potentiaalia, arvioimaan ostopäätöksen 

tekemistä sekä palvelukonseptia. Liiketoiminta-analyysin avulla arvioidaan 

kannattavuutta ja kilpailukykyä. Minkä jälkeen muodostetaan monitaitoinen (cross 
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functional) tiimi. Seuraavassa vaiheessa luodaan palvelumalli ja alustava 

palveluprosessi, luodaan alustava palvelusuunnitelma ja arvioidaan sitä kriittisesti 

sekä tehdään tarvittavia muutoksia, lisäksi arvioidaan palvelutuotantoprosessia. 

Seuraavaksi koulutetaan henkilöstöä palveluiden tuottamiseen ja hiotaan 

palvelutuotantoprosessia. Tämän jälkeen seuraa palveluiden testaus ja pilotointi. 

Koemarkkinoinnin avulla saadaan kerättyä tietoa palveluiden kohdistumisesta 

markkinoille sekä markkinointisuunnitelmasta. Lopuksi tehdään kaupallistaminen, 

jonka avulla palvelusta tulee osa yritystä ja sen toimintaprosesseja – tässä vaiheessa 

arvioidaan myös palvelua ja sen tehokkuutta kokonaisuutena. (Alam & Perry 2002, 

525.)   
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Kuva 2. Osittain päällekkäinen uusien palveluiden kehitysprosessi (Alam & Perry 2002, 525). 

 

Koska lineaarisiin malleihin liittyy paljon haasteita eikä iteraatiota prosessin 

vaiheiden välillä juurikaan ole, on palveluiden kehitykseen esitetty kiertävää 

prosessimallia (NSD process cycle) (Kuva 3). Johnsonin ja kumppaneiden (2000, 18) 

mukaan uusien  palveluiden kehittäminen ei voi olla lineaarista vaan prosessi on 

hyvin iteratiivinen  ja se voidaan kuvata kehänä. Tämä kiertävä prosessimalli koostuu 
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neljästä päävaiheesta, jotka sisältävät yhteensä 13 tehtävää (Kuva 3, 16). Lisäksi 

mallissa kuvataan organisaatio, joka kehittämistyöhön osallistuu. Johnsonin ja 

kumppaneiden malli mukailee päävaiheiltaan Edvarssonin jo vuonna 1997 

esittelemää palveluiden kehittämisen mallia (Edvarsson 1997).  

 

Kiertävän prosessimallin päävaiheet ovat suunnittelu, analyysi, kehittäminen ja 

palvelun julkaiseminen. Kukin päävaihe pitää sisällään useita tehtäviä, jotka voivat 

muodostaa kehittämiseen kokonaan omat prosessinsa. Suunnitteluvaiheeseen 

sisältyvät vastaavat elementit kuin lineaarisissa malleissa esitetyt vaiheet 1-3. Lisäksi 

suunnitteluvaiheessa luodaan palvelukonsepti ja testataan sitä. Palvelukonsepti on 

nostettu kokonaan omaksi tehtäväkseen, kun taas lineaarisessa mallissa konsepti ja 

sen testaus on osa ideoiden seulontavaihetta. Koska palvelukonseptin määrittely 

nousee usein hyvin keskeiseksi tehtäväksi, palveluita määriteltäessä, mielestäni on 

hyvä, että se on nostettu mallissa näkyviin. Analyysivaihe noudattelee niin ikään 

lineaarisen mallin vaihetta 4. Projektin perustaminen on erotettu  omaksi 

tehtäväkseen, minkä tarkoituksena on sitoa sekä johto että henkilökunta projektiin ja  

varmistaa projektin resurssit. Kehittämisvaiheeseen puolestaan kuuluvat vastaavat 

tehtävät kuin lineaaristen kehittämisprosessien vaiheisiin 6-9. Myös prosessimallin 

viimeiset vaiheet eli lineaaristen mallien kaupallistaminen ja kiertävän mallin 

palvelun julkaiseminen ovat keskenään hyvin samanlaiset. Lineaaristen mallien 

vaiheet ja kiertävän prosessimallin päävaiheet tehtävineen eivät siis juurikaan eroa 

toisistaan. Merkittävin ero mallien välillä löytyykin siitä, että kiertävässä mallissa 

palvelun julkaisemisen jälkeen voidaan palata uudelleen suunnitteluvaiheeseen 

samoilla resursseilla, kun taas lineaarisissa malleissa projekti prosessin mukaan 

täytyy aloittaa alusta.  

 

Lisäksi kiertävän mallin keskiöön on nostettu mahdollistajat, joiden tarkoituksena on 

vaikuttaa positiivisesti prosessin kestoon sekä mahdollistaa palveluiden kehittäjien 

toimintaa. Tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman laadukas ja asiakastarpeet 

täyttävä palvelumalli ja -lupaus (Johnson et al. 2000, 19). Mahdollistajiin kuuluvat 
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liiketoimintaympäristö (organisaationaalinen konteksti), tiimit ja työvälineet. Tämä 

elementti näyttääkin puuttuvan kokonaan lineaarisesta mallista, ja vaikuttaakin, että 

palveluiden kehittäminen lineaarisen mallin mukaan tehdään täysin organisaation 

sisällä ja eristettynä toimintana. Toisaalta, jos lineaaristen mallien vaihetta 5 tulkitaan 

laajasti, voidaan sen olettaa sisältävän myös näitä Johnsonin ja kumppaneiden 

mallissa esitettyjä mahdollistajia. Kiertävässä prosessimallissa esitetyn kolmion 

sisällä olevien resurssien (ihmiset, teknologia, tuote ja järjestelmät) painotukset 

voivat vaihdella eri yrityksissä eikä kaikissa yrityksissä ole varsinaisia tuotteita. 

Tuote voidaankin pudottaa tarvittaessa pois kolmion keskiöstä. 

 

  
Kuva 3. Uusien palveluiden kehittämisen kiertävä prosessimalli (Johnson et al. 2000, 18). 
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Edellä kuvatut kolme uusien palveluiden kehittämismallia ovat tyypillisimpiä 

kirjallisuudessa esitettyjä malleja. Kaikista niistä on nähtävissä, että ne on johdettu 

tuotekehityksen vastaavista malleista. Huolimatta siitä, että malleissa esitetyt tehtävät 

ovat laajoja ja pitävät sisällään monenlaisia vaiheita, yksi keskeinen puute malleissa 

on asiakkaiden eli palvelun ostajien ja loppukäyttäjien näkymättömyys. Tosin 

kiertävässä prosessimallissa asiakkaat nousevat hieman esiin mahdollistajien kautta, 

kun heidät kytketään mukaan osaksi palvelulupausta.  

 

On kuitenkin huomattava, että mallit tuskin toteutuvat tällaisenaan missään 

organisaatiossa. Erityisesti lineaariset prosessit, ilman mahdollisuutta siirtyä 

edestakaisin vaiheiden välillä ovat hyvin teoreettisia malleja. Bonomi Santos ja 

Spring (2013) kokoavatkin yhteen uusien palveluiden kehittämisprosessien keskeisiä 

piirteitä, joita ovat itse prosessien iteratiivisuus sekä syklisyys. Muita erittäin tärkeitä 

prosessin ominaisuuksia ovat asiakkaan osallistuminen prosessiin, monitaitoiset 

tiimit, tukevat työkalut, teknologia ja tieto (knowledge) (Bonomi Santos & Spring 

2013).  

2.3 Palveluinnovaatiot 
Palveluinnovaatio on huomattavasti haasteellisemmin määriteltävissä oleva käsite 

kuin edellä esitetty uusien palveluiden kehittäminen, koska sillä voidaan tarkoittaa 

palvelukehitysprosessin lopputulosta (Johnson et al. 2000, 17) tai viitata olemassa 

olevaan palveluprosessiin tai palveluinnovaatioprosessiin, jossa kehitetään uusia 

palveluinnovaatioita (Miles 2010, 512; ks. myös Hennala 2011, 30; Chesbrough & 

Davies 2010, 584; Howells 2010). Tässä työssä palveluinnovaatioilla tarkoitetaan 

palveluinnovaatioprosessia eli palveluinnovaatioiden systemaattista kehittämistä. 

Howells (2010) erottaa palveluinnovaatiomallit perinteisistä tuotteita valmistavista 

prosesseista seuraavien tekijöiden vuoksi: Palvelut ovat aineettomia ja niissä 

painottuvat organisaation uudet toimintatavat sekä rutiinit. Lisäksi asiakkaan kanssa 

tehdään tiivistä yhteistyötä ja asiakas osallistuu palveluprosessiin. Palvelua myös 
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tuotetaan ja kulutetaan yhtä aikaa, mikä tekee palvelun olemassa olosta hetkellistä. 

(Howells 2010).     

 

Sundbo ja Gallouj (2000) ovat luokitelleet palveluinnovaatioprosessit seitsemän 

mallin mukaisesti. Perinteisen tuotekehityksen ja tutkimuksen (T&K) mukainen 

malli, eli esimerkiksi (ks. Kuva 1, 12Kuva 2, 14) lineaariset palveluiden 

kehitysmallit. Palveluammattilaisten malli, joka usein on sovellettavissa 

tietointensiivisiin palveluyrityksiin. Se ei useinkaan ole formaali, ja 

kehittämistoimenpiteet liittyvät vahvasti palveluita tuottaviin tietotyöläisiin sekä 

kontekstiin, jossa he työskentelevät. Mallin haasteena on sen huono toistettavuus sekä 

innovaatioiden huono monistettavuus. Tietotyönjohtamista sekä tietojohtamista 

pyritään hyödyntämään tämänkaltaisen toiminnan tallentamisessa. Uusteolliset mallit 

(Neo-industrial patterns) ovat ensimmäisen ja toisen Sundbon ja Galloujn (2000) 

esittämän prosessimallin välimuotoja. Ne esiintyvät yleensä suurissa 

asiantuntijaorganisaatioissa, joissa on myös niin sanotut viralliset tuotekehitysosastot, 

minkä ohella innovaatiot syntyvät myös  muiden kuin tuotekehitysasiantuntijoiden 

toimesta. Neljäs malli on organisoitu strateginen innovaatiomalli, jota usein tavataan 

suurissa palveluyrityksissä. Innovaatioprosessit näissä yrityksissä ovat ohjattuja 

projekteja, joita johtavat yleensä markkinointiosastot. Yrittäjämäinen malli kytkeytyy 

start-up-yrityksiin, joiden palvelut muodostuvat usein radikaaleista innovaatioista. 

Monet näistä prosesseista ovat joko teknologiaan tai uuteen liiketoimintamalliin 

kytkeytyviä.  Käsityöläismalli löydetään usein perinteisiltä pieniltä ja keskisuurilta 

matalan teknologian yrityksiltä, joissa innovaatioprosesseihin otetaan mukaan 

elementtejä muilta aloilta. Verkostomallissa yksi tai useampi verkoston jäsen kehittää 

innovaatiota, minkä jälkeen se tuodaan muiden verkoston jäsenten saataville. 

Esimerkiksi franchising-yrityksissä voidaan toimia näin. (Sundbo & Gallouj 2000: 

Miles 2000, 523-524 mukaan). Eri mallien kuvauksissa ei kuitenkaan käy ilmi, miten  

palveluinnovaatioprosessi voidaan kuvata ja mitkä ovat prosessien vaiheet. Näin ollen 

tarkempi tarkastelu on tarpeen.  
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Howells (2010) esittää, että palveluinnovaatioprosessit ovat luonteeltaan virtaavia 

(flow) ja kiertäviä (cycle). Laine (2012) puolestaan toteaa, että vaikka malleja ja 

prosesseja on kirjallisuudessa esitetty useita, niille kaikille ovat yhteisiä seuraavat 

vaiheet: tutkimus (search), valinta (selection) ja implementointi (implementation). 

(Laine 2012.) Kreutzer ja Aschbacher (2011) esittävät oman 

palveluinnovaatioprosessinsa luettelona, joka koostuu kuudesta vaiheesta. Heidän 

esittämänsä prosessi juontaa juurensa Stage-Gate-mallista ja sen vaiheet ovat 

seuraavat: 1. strateginen analyysi, 2. ideoiden generointi ja arviointi, 3. 

liiketoimintatarkastelun (business case) kuvaus, 4. palvelukonsepti, 5. konseptin 

testaus ja koemarkkinointi sekä 6. palvelun johtaminen. Vaikka prosessi on esitetty 

luettelona, toteavat Kreutzer ja Aschbacher (2011), että prosessi on geneerinen ja 

kaikkiin vaiheisiin sisältyy määriteltyjä syötteitä (input), kuten erilaisia dokumentteja 

ja tutkimuksia, sekä erilaisia työkaluja ja –metodeja, kuten portfolio- ja SWOT-

analyysi. Lisäksi jokaisesta vaiheesta syntyy määriteltyjä lopputuloksia, joita ovat 

liiketoimintasuunnitelma, palvelumalli, palveluprosessi jne. (Kreutzer & Aschbacher 

2011, 182).  

 

Vastaavankaltaisen luettelon esittää myös Laine (2012), joskin hänen luettelonsa 

tarkoitus on kuvata erityisesti pienten tietointensiivisten liike-elämän palveluiden 

tuottavien yritysten palveluinnovaatioprosessia. Laineen (2012) ehdotukseen on 

kuitenkin kytketty asiakas mukaan näkyvämmin, minkä vuoksi tämä 

kymmenkohtainen luettelo on mielenkiintoinen. Lisäksi Laine nostaa prosessissaan 

esille yhden innovaatioihin usein yhdistetyn elementin eli nopean markkinoille 

menon (kohta 5.), jonka avulla palvelua voidaan edelleen kehittää tai sen 

kehittämisestä voidaan luopua asiakkailta saadun palautteen ohjaamana. Laineen 

(2012) mukaan palveluinnovaatioprosessin vaiheet ovat seuraavat: 1. Erilaisten 

teknologioiden, markkinoiden ja muutosten näkeminen mahdollisuuksina, 2. ideoiden 

generointi ja rikastaminen yhdessä kumppaneiden sekä innovatiivisten asiakkaiden 

kanssa, 3. ideoiden valinta ja arviointi yrityksen strategian mukaisiin arvoihin 

perustuen, 4. nopea konseptin luonti innovatiivisten asiakkaiden kanssa, 5. palvelun 
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ensimmäinen julkaisu (yksinkertaistettu, mutta toimiva versio), 6. parannukset 

asiakaskokemusten perusteella, 7. täsmäsovelluksen (niche application) luominen, 8. 

palvelun toinen julkaisu kaikille potentiaalisille, mutta kohdennetuille asiakkaille, 9. 

jatkokehitys (inkrementaali innovointi) uusien asiakkaiden kanssa, 10. paluu 

vaiheeseen yksi. Myös Laine (2012) huomauttaa, että vaikka prosessi on esitetty 

luettelona ja se vaikuttaa näin ollen lineaariselle, on prosessi interaktiivinen ja 

iteratiivinen.  

 

Hertog, Aa ja Jong (2010) kytkevät omaan palveluinnovaatioprosessiinsa mukaan 

myös dynaamiset kyvykkyydet (Kuva 4, 21). Näiden tehtävä on realisoida uusi 

palvelukokemus sekä –ratkaisu, joka on kuvassa keskellä; tämä on myös 

palveluinnovaatioprosessin perimmäinen tarkoitus. Hertog ja kumppanit (2010) 

käyttävätkin artikkelissaan termiä dynaamiset palveluinnovaatiokyvykkyydet. Kuva 4  

sisäkehällä ovat organisaation operationaaliset resurssit ja  kyvykkyydet, joita 

tarvitaan palveluinnovaatioprosessin hallintaan. Ulkokehällä oleva elementit 1-6 

puolestaan kuvaavat varsinaisen palveluinnovaatioprosessin vaiheita. Dynaamiset 

kyvykkyydet on kuvattu ulkokehälle elementteinä A-F. (Hertog, Aa & Jong 2010, 

493). Hertogin ja kumppaneiden (2010) dynaamisten 

palveluinnovaatiokyvykkyyksien määritelmä nojaa pitkälti Teecen (2009) 

määritelmään dynaamisista kyvykkyyksistä. Dynaamiset palvelu-

innovaatiokyvykkyydet viittaavat organisaation kompetensseihin, rutiineihin sekä 

prosesseihin. Teeceä (2009) mukaellen Hertog ja kumppanit määrittelevät dynaamiset 

palveluinnovaatiokyvykkyydet seuraavasti: We define dynamic service innovation 

capabilities as those hard to transfer and imitate service innovation capabilities 

which organizations possess to develop, (re-)shape, (dis-)integrate, and (re-) 

configure existing and new resources and operational capabilities. (Hertog et al. 

2010, 498.) 
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Kuva 4. Kuusiulotteinen palveluinnovaatiomalli ja dynaamiset palveluinnovaatiokyvykkyydet (Hertog, Aa & 

Jong 2010, 493) 

 

Kuusiulotteisen palveluinnovaatiomallin varsinaisin palveluinnovaatioprosessin osiin 

kuuluu ensinnäkin: Uusi palvelukonsepti, joka sisältää arvonluontiprosessin ja 

arvolupauksen asiakkaalle. Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa puolestaan kuvaa 

yhteistyötä ja asiakkaan roolia palvelun arvonluonnissa. Uudet 

liiketoimintakumppanit tarkoittavat uuden palvelun tuottamisessa tarvittavaa 

kumppanuusverkostoa, joka osallistuu palvelun tuottamiseen ja/tai kehittämiseen. 

Uusi ansaintamalli on keskeinen osa palveluinnovaatioprosessia, sillä usein uusia 

palveluita luotaessa kulut ja tuotot eivät ole tasapainossa, eikä palvelusta tämän 
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vuoksi muodostu kannattavaa liiketoimintaa. Viides ja kuudes elementti muodostuvat 

uusista tuotantojärjestelmistä (delivery system). Molemmat näistä viittaavat 

palvelutuotannon järjestämiseen yrityksessä. Keskeistä on, että sekä palvelua tukevat 

osat että varsinaiset palvelun osat tulee huomioida ja niitä tulee johtaa. Varsinainen 

uusi palvelukokemus tai -ratkaisu voi syntyä jossakin yksittäisessä prosessin osassa 

tai niiden yhdistelmässä. Mallissa huomioidaan myös dynaamiset 

palveluinnovaatiokyvykkyydet, jotka ovat joko erilaisia organisaatiossa jo olemassa 

olevia ominaisuuksia, kykyjä tai tehtäviä tai ominaisuuksia, joita organisaation tulisi 

hankkia. Käyttäjätarpeet ja teknologiset ratkaisut viittaavat organisaation kykyyn 

tunnistaa kyseisiä tarpeita ja niihin liittyviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. 

Konseptointi on keskeisessä roolissa myös tässä mallissa, ja kyky luoda 

palvelukonsepti mahdollistaa sen testaamisen, monistettavuuden sekä siirrettävyyden. 

Voimavarojen kokoaminen ja purkaminen puolestaan viittaavat kykyyn valjastaa sekä 

olemassa olevia että hankittavia voimavaroja kokonaan uudella tavalla tai kokoamalla 

niitä tukemaan uutta palvelukokemusta. Tuottaminen ja organisointi liittyvät 

organisaation kykyyn tuottaa ja johtaa palvelun tuottamiseen osallistuvaa verkostoa 

sekä asiakkaita niin, että palvelukokemus on uniikki ja vaikeasti kopioitavissa. Kyky 

skaalata ja laajentaa palvelua mahdollistaa sen tuottamisen erilaisille asiakkaille ja 

erilaisille markkinoille. Palveluiden kohdalla tämä on tärkeää, koska palvelua 

joudutaan hyvin usein muokkaamaan, jotta se vastaa asiakkaan tarpeita (pl. 

itsepalvelu). Jotta innovaatioprosessi muodostaisi kehän ja siinä olisi jatkuvuutta, on 

prosessista ja sen vaiheista kyettävä oppimaan. (Hertog, Aa & Jong 2010). 

 

Howells (2010) toteaa, että hyvin tarkkojen prosessimallein etsimisen sijaan, tulisi 

pyrkiä luomaan geneerisiä malleja, joita kehittämisessä voitaisiin hyödyntää. Lisäksi 

hän nostaa esille, että useat innovaatioiden prosessimallit keskittyvät erityisesti 

prosessin alkupään vaiheisiin ja prosessin loppu jää vähemmälle huomiolle. Kun 

palveluinnovaatioprosessin elementit on tunnistettu ja määritelty, on prosessia 

helpompi johtaa ja mitata. (Howells 2010.) Laine (2012) ehdottaakin, että ei tulisi 

takertua niinkään prosessiin ja sen vaiheisiin määritelmineen, vaan pyrkiä 
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hyödyntämään sopivia menetelmiä eri vaiheissa. Laine tarkoittaa sopivilla 

menetelmillä esimerkiksi tuotekehityksestä omaksuttuja työkaluja ja mittareita, joita 

voidaan soveltaa palveluinnovaatioprosesseissa.  

 

Edellä tarkasteltiin kolmea laajuudeltaan hyvin erilaista palveluinnovaatioprosessia. 

Käytännön kannalta helpoiten näistä olisi hyödynnettävissä Laineen esittämä malli, 

koska prosessi muodostuu vain kymmenestä vaiheesta ja on melko selkeästi kuvattu. 

Yhdistelemällä kaikkia kolmea mallia saataisiin luultavasti kattavin esitys 

palveluinnovaatioprosessista, jossa tulisi huomioiduksi itse prosessi ja sen vaiheet, 

asiakkaat sekä palvelua tuottava organisaatio ja sen kumppanit tai 

kumppanuusverkostot. Tässä tutkimuksessa kohdeyrityksen palveluiden kehittämisen 

prosessin kuvaamiseen hyödynnetty erityisesti Laineen (2012) sekä Johnsonin ja 

kumppaneiden (2000) kiertävää palveluiden kehittämisen mallia. Lisäksi 

hyödynnettiin Kreutzerin ja Aschbacherin (2011) sekä Alamin ja Perryn (2002) 

esittämiä kuvauksia. Hyödynnetyissä prosessimalleissa paljon yhteneväisyyksiä, 

mutta myös toisiaan täydentäviä vaiheita, joten niitä oli helppo soveltaa. Lisäksi 

tutkimusaineiston kautta tehdyt havainnot prosessin vaiheista oli melko helposti 

jäsenneltävissä näiden mallien avulla.  

2.4 Asiakkaita osallistava palveluiden kehittäminen 
Asiakkaiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen on verrattain uusi 

tutkimusalue, vaikka asiakkaat ovatkin keskeisessä roolissa palveluita tuotettaessa 

(Toivonen et al. 2012, 195). Asiakkaiden integroiminen osaksi palveluiden 

kehitysprosessia on haastavaa, mutta useissa tutkimuksissa on todettu, että prosessit, 

joissa asiakkaita on hyödynnetty, ovat menestyksekkäämpiä kuin ne prosessit, joissa 

asiakkaita on hyödynnetty vähemmän tai ei ollenkaan (mm. Toivonen et al. 2012, 

Edvardsson et al. 2010, Matthing, Sandén & Edvardsson 2004). Tässä tutkimuksessa 

asiakkaita osallistava (client as a co-developer) palveluiden kehittäminen tarkoittaa 

asiakkaan osallistumista koko kehitysprojektiin sen alusta loppuun saakka (vrt. 

Edvardsson et al. 2010, Toivonen et al. 2012), joissa asiakkaita osallistetaan 
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kehitysprosessiin. Perinteisessä kehittämisessä asiakkaat ovat osallistuneet 

palveluiden (ja tuotteiden) kehittämiseen joko prosessin alussa esimerkiksi 

markkinointitutkimuksen kautta ja/tai prosessin lopuksi lähes valmiin palvelun 

testaamisessa (Edvarsson et al. 2010, 567).   

 

Palveluita kehittävien yritysten voi olla haasteellista päästä kiinni asiakkaiden arkeen 

ja näin tunnistaa potentiaalisia palvelukohteita. Kun asiakkaalle annetaan keskeinen 

rooli kehitysprosessissa, päästään tarkemmin havainnoimaan asiakkaan tietoja 

(knowledge), taitoja, kokemuksia ja arvoja. Edellä esitettyjen merkitys korostuu, kun 

palveluita luodaan. Erityisesti asiakasta tulisi hyödyntää niissä prosessin vaiheissa, 

joissa määritellään arvolupausta (value proposition), palvelukonseptia sekä 

palveluprosessia. Palveluiden kehittäminen muuttuu proaktiiviseksi toiminnaksi, kun 

asiakas on keskeisessä kehittäjän roolissa eikä vain vastaajana kyselyissä tai 

perinteisissä haastatteluissa. (Edvardsson et al. 2010, 567. ks. myös Matthing et al. 

2004.) 

 

Asiakkaiden osallistaminen saadaan usein kuulostamaan positiiviselta ja hyvin 

helpolta tehtävältä. On kuitenkin ymmärrettävä, ketä kehitysprojektiin halutaan 

osallistaa, miten asiakkaita halutaan hyödyntää sekä mitä riskejä näihin liittyy. 

Martin, Horne ja Schultz (1999) listasivat seuraavia riskejä yhden caseyrityksen 

kohdalla: asiakkaiden asenne, erityisesti negatiivinen asenne; osallistuminen, ja 

sitoutuminen projektiin sekä tiimin koostumus (asiakkaiden ja palvelun kehittäjän 

henkilöstön määrällinen suhde), jolla tarkoitetaan erilaisten asiantuntijoiden 

painotuksia tiimissä (Martin et al. 1999). Edvardsson ja kumppanit (2010) puolestaan 

nostavat riskiksi, jos asiakkaan osallistaminen viedään liian pitkälle ja asiakas kokee 

saavansa prosessista enemmän tietoja ja taitoja kuin palvelun kehittäjä: tällöin asiakas 

voi itse alkaa kehittää palvelua, jolloin palvelun alkuperäinen kehittäjä voi menettää 

liiketoimintamahdollisuuden (2010, 571). On siis osattava löytää sopivat asiakkaat 

kumppaneiksi kehitystyöhön ja suunniteltava tarkasti, kuinka ja missä vaiheissa 

asiakkaita halutaan tai voidaan hyödyntää. Myös kartoitettaessa kehitysprojektin 
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riskejä  on pyrittävä tunnistamaan asiakkasyhteistyöhön ja -osallistamiseen liittyviä 

riskitekijöitä.  

2.5 Työntekijöitä osallistava palveluiden kehittäminen 
Työntekijöiden osallistamisella on pitkä historia erityisesti uusien tuotteiden 

kehittämisessä, siihen on myös kehitetty paljon erilaisia menetelmiä. Erityisesti 

japanilaiset menetelmät kuten Kaizen ovat jo useiden vuosien ajan jo useiden vuosien 

ajan oppikirjaesimerkkeinä työntekijöiden hyödyntämisestä tuotteiden ja 

tuotantotapojen kehittämisessä (Kallio & Konsti-Laakso 2011, 1). Näissä 

perinteisissä menetelmissä kuitenkin korostuu työntekijälähtöisyys eli työntekijältä 

saadaan tietty idea tai ehdotus, jota sitten työstetään eteenpäin muiden ihmisten 

toimesta. Työntekijöiden osallistamisesta käytetään termiä myös työntekijälähtöinen 

innovaatio (employee-driven innovation), jolla tarkoitetaan työntekijän osallistumista 

koko innovaatioprosessiin eikä pelkästään lopputulokseen tai lähtökohtaan. (ks. esim. 

Kallio & Konsti-Laakso 2011, 3; Kesting ja Ulhoi 2010). 

 

Kehittämisprosessi voidaan toteuttaa joko kokonaan tai osittain työntekijöiden 

toimesta (Kallio & Konsti-Laakso 2011, 3). On kuitenkin asioita, jotka vaikuttavat 

kuinka kehittämisprosessi toteutetaan. Esimerkiksi toimialojen välillä saattaa olla 

eroja. Kestingin ja Ulhoin (2010) mukaan työntekijöiden osallistamista kehittämiseen 

edistävät johdon tuki, päätöksentekorakenteet, ideoiden luontiympäristö, 

kannustinpalkkiot sekä organisaatiokulttuuri ja –ilmapiiri (2010, 75-79). 

Työntekijöiden osallistaminen palveluiden kehittämiseen voidaan mieltää ainakin 

osittain erilaiseksi prosessiksi kuin asiakkaiden. Organisaation tulisikin tukea 

työntekijöitä luomaan arvoa yhdessä asiakkaiden kanssa sekä olemassa olevissa 

palveluprosesseissa että kehitysprosesseissa. Tätä yhteistä tekemistä kutsutaan 

termillä yhteiskehittely (co-creation, co-development). Yhteiskehittelyn 

lähestymistapa pitää sisällään seuraavan ajatuksen kehittämisprosesseissa: yksilöt 

ovat osa kehitysprosessia, ja on työntekijän oman edun mukaista osallistua; 

yhteiskehittelynprosessin lähtökohtana ovat yksilöiden tarpeet ja kokemukset, eivät 
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organisaation (Kallio & Konsti-Laakso 2011, 5). Yhteiskehittely ei jää pelkästään 

työntekijöiden ja asiakkaiden väliseksi toiminnaksi, koska liiketoiminnan tulee olla 

kannattavaa ja linjassa yrityksen strategian sekä vision kanssa. Johdon roolina onkin 

pitää kiinni siitä, että kehitettävät palvelut ovat yhteensopivia yrityksen toiminnan 

kanssa. Kuitenkin kehitettävien palveluiden osalta johdon rooliksi 

yhteiskehittelyprosesseissa jää toimia muutosten fasilitaattoreina ja mahdollistajina.   

2.6 Tietointensiivinen palveluliiketoiminta ja palveluiden 

kehittäminen 
Tietointensiivisella palveluliiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa asiakkaan ja 

toimittajan vuorovaikutussuhde perustuu tietoon, ja sen vaihdantaan. Seuraavassa 

tarkastellaan mitä ovat tietointensiiviset palvelut ja mitkä ovat niiden erityispiirteitä. 

Tietointensiivisiin palveluihin liitetään usein seuraavat erityispiirteet: Palveluiden 

tuotantopanoksena on tieto, ja se perustuu ammatilliseen osaamiseen. Palvelut ovat 

itsessään tiedon- tai osaamisenlähteitä palveluiden käyttäjille tai niitä käytetään 

asiakkaan osaamisen kehittämiseen. Lisäksi asiakas ja palvelun toimittaja toimivat 

usein tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ja myös asiakkaan osaamistason 

on oltava riittävä, jotta palveluprosessi onnistuu. (Kemppilä & Mettälä 2004, 27; ks. 

myös Miles, Kastrinos, Flanagan, Bilderbeek, den Hertog, Huntink & Bouman 1995, 

II).  

 

Bettencourt, Ostrom, Brown & Roundtree (2002) määrittelevät tietointensiiviset liike-

elämän palveluyritykset seuraavasti: Knowledge-intensive business services (KIBS) 

firms are enterprises whose primary value-added activities consist of the 

accumulation, creation, or dissemination of knowledge for the purpose of developing 

customer service or product solution to satisfy the client’s need (2002, 100). 

Tietointensiivinen palvelusektori koostuu Kemppilän ja Mettälän (2004) mukaan 

teknologiaan perustuvista tietointensiivisistä liike-elämän palveluista (T-KIBS), ei-

teknologiaan perustuvista tietointensiivisistä liike-elämän palveluista (KIBS) sekä 
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teknologiaan tai ei-teknologiaan perustuvista muista tietointensiivisistä palveluista. 

(Kemppilä & Mettälä 2004, 25).  

 

Palveluiden kehittämistä tietointensiivisellä toimialalla on tutkittu jonkin verran. 

Tutkimuksissa on yleisesti huomattu, että palveluiden kehittäminen 

tietointensiivisellä palvelutoimialalla on hyvin lähellä korkean teknologian 

tuotekehitystä. (Howells 2010.) Tämä tosin johtunee siitä, että korkean teknologian 

tuotekehitys on tietointensiivistä, ja esimerkiksi Kemppilän ja Mettälän (2004) 

määritelmän mukaan korkean teknologian tuotekehitys kuuluu teknologiaan 

perustuvaan tietointensiiviseen palvelutoimialaan. Lisäksi tutkimuksissa on noussut 

esille, että tietointensiivisen palvelusektorin kyky tuottaa innovaatioita on muita 

toimialoja korkeampi. Vertailua on tehty muuhun (perinteisempään) palvelusektoriin 

sekä valmistavaan sektoriin (Miles 2010, 519).  Mielenkiintoista on myös, että 

tietointensiivisellä ja erityisesti teknologiaan perustuvalla (T-KIBS) toimialalla, 

hyödynnetään palveluiden kehittämisessä  asiakkaita ja yhteistyökumppaneita 

huomattavasti enemmän kuin muiden sektoreiden palveluiden kehittämisessä. (Miles 

2010, 523.) Miles, Kastrinos, Flanagan, Bilderbeek, den Hertog, Huntink, ja Bouman 

(1995) toteavat, että yhteistyö ja asiakkaiden tarjoamat panokset (input) palveluiden 

kehittämisessä ovat huomattavasti kompleksisempaa tietointensiivisellä toimialalla 

kuin perinteisillä toimialoilla (1995, 66). Miles ja kumppanit (1995) esittävätkin 

seuraavien piirteiden olevan tyypillisiä tietointensiivisen toimialan 

innovaatioprosesseille: Innovaatioprosessit ovat aikataulullisesti merkittävästi 

pidempiä tietointensiivisillä toimialoilla kuin perinteiset innovaatioprosessit. 

Toimitus ja kysyntä vaikuttavat kuitenkin innovaatioprosessiin, eikä aina ole selkeästi 

nähtävissä, onko kehittäminen asiakas-  vai palveluntuottajalähtöistä. 

Asiakasyhteistyön ja yhteiskehittelyn merkitys on korostunut. Innovaatiot linkittyvät 

usein esimerkiksi uusiin toimintatapoihin ja uusiin palvelutuotantojärjestelmiin. 

Palveluinnovaatiot vaativat myös organisaation muuttumista, muutoksia 

toimintamalleihin tai rutiineihin. (1995, 67-69.) 
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Toivosen (2010) mukaan yksi käytetyistä palvelukehitysprosesseista tai –malleista 

tietointensiivisellä toimialalla on nopean kehityksen malli (Rapid Application 

Development). (2010, 238.) Mallin tarkoituksena on tuottaa palvelu asiakkaalle 

mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan arvioida, onko palvelulle kysyntää ja jotta 

palvelua voidaan kehittää asiakkaiden haluamaan suuntaan. Vastaavaa ajatusta ajaa 

myös Laine (2012); ks palveluinnovaatioprosessin vaiheet Laineen mukaan luvussa 

2.3. Toivonen (2010) arvelee, että tietointensiivisiä palveluita tuottavien 

organisaatioiden kiinnostukseen käyttävää nopean kehityksen mallia on, että 

esimerkiksi konsultoinnissa investoinnit uusien palveluiden kehittämiseen ovat melko 

pieniä ja tämäntyyppisiä projekteja on tästä syystä helpohko toteuttaa. Lisäksi uusilla 

palveluilla pyritään vastamaan yksittäisten asiakkaiden melko monimutkaisiin 

ongelmiin, jolloin kehitettävä palvelu saattaa syntyä osittain suoraan 

asiakasprojektista ja sitä kyetään monistamaan melko helposti (2010, 246-247). 

Haasteena palveluiden kehittämisessä tietointensiivisellä toimialalla on, että usein 

kehittämiseen osallistuvat henkilöt, ovat niitä, jotka tuottavat jo olemassa olevia 

palveluita asiakkaille. Heidän työaikaansa joudutaan jaottelemaan usein päällekkäin 

asiakastyöhön sekä kehitystyöhön. (Toivonen 2010, 239).  

 

Mielenkiintoista onkin, että Milesin ja kumppaneiden (1995) mukaan palveluiden 

kehittäminen tietointensiivisellä toimialalla kestää kauemmin kuin  perinteisellä 

toimialalla. Toivonen (2010) ja Laine (2012) sen sijaan painottavat nopeaa 

kehittämistä. Toisaalta näiden tutkimusten välillä on jonkin verran aikaa, joten 

muuttunut maailma ja uudet ketterät tuotekehitysmenetelmät saattavat selittää 

tutkimustulosten eroja. Myös tutkimuksissa käytettyjen casejen ja kontekstin 

merkitys voi osaltaan vaikuttaa tuloksiin. 

2.7 Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto 
Seuraavaksi tarkastellaan ja pohditaan hieman tarkemmin palveluiden kehittämis- ja 

palveluinnovaatioprosessien eroja ja yhteneväisyyksiä. Tarkastelu toteutetaan 

hyödyntämällä työssä käytettyä kirjallisuusaineistoa, ja kuinka niissä käytetään 
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termejä uusien palveluiden kehittämisprosessi ja palveluinnovaatioprosessi. Tämän 

kappaleen toisessa alaluvussa puolestaan pyritään kiteyttämään yhteen 

kehittämisprosessien päävaiheet, jotta niitä voidaan hyödyntää aineistoanalyysin 

tukena. 

2.7.1 Uusien palveluiden kehittämisprosessi vai palveluinnovaatioprosessi? 

Työssä tarkasteltiin kahta palveluiden kehittämisen teoriaa ja erityisesti 

kehittämisprosesseja. Täytyy kuitenkin todeta, että kyseessä ei ehkä sittenkään ole 

kaksi erillistä teoriaa, vaan kaksi toisistaan eroavaa termiä: uusien palveluiden 

kehittäminen sekä palveluinnovaatiot. Myös Pålshaugen (2009) nostaa tämän 

näkökulman esille kirjoittaessaan uuden tiedon luomisesta organisaatiotutkimuksessa 

ja tapaustutkimuksissa. Hänen mukaansa uutta tietoa luodaan harvoin, ja usein 

uudeksi tiedoksi luokiteltu tieto on yleistä tietoa, joka on esitetty uudenlaisena 

teoreettisena viitekehyksenä (2009, 233).  

 

Erityisesti palveluinnovaatioita käsittelevissä artikkeleissa (ks. esim. Hennala 2011; 

Howells 2010) terminologian havaittiin olevan sekaista ja molempia termeistä 

käytettiin kuvattaessa prosessia. Lisäksi tarkasteltaessa molempia teemoja 

käsittelevien artikkelien lähteitä, voidaan huomata, että lähteinä on käytetty sekä 

uusien palveluiden että tuotteiden kehittämiseen liittyviä materiaaleja ja 

palveluinnovaatioita käsitteleviä materiaaleja. Alla esitetyssä taulukossa (Taulukko 1) 

on koottu havaintoja terminologian käytöstä tässä työssä käytetyissä artikkeleissa.  

 
Taulukko 1. Uusien palveluiden kehittäminen ja palveluinnovaatio tutkimuksia ja niiden terminologiaa 

Tekijä Otsikko Kuvaus Käytetty 
terminologia 

Huomioita 

Alam & 
Perry 
(2002) 

A Customer 
Oriented 
New Service 
Development 
Process. 

Artikkeli tarkastelee 
asiakaslähtöistä uusien 
palveluiden 
kehitysprosessia, ja 
erityisesti miten asiakkailta 
saadaan syötteitä (input) 
prosessin eri vaiheisiin. 

Uusien 
palveluiden 
kehittäminen 
(prosessi) (NSD) 

Artikkelissa 
yhtenevä 
terminologia, ja 
yksi maininta 
palveluinnovaatio-
prosessista.  

Bonomi 
Santos & 

New Service 
Development

Tutkimus tarkastelee 
uusien palveluiden 

Uusien 
palveluiden 

Artikkelissa 
yhtenevä 
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Spring 
(2013) 

: Managing 
The Dynamic 
Between 
Services And 
Operations 
Resources 

kehittämisen (NSD) 
suhdetta ja operationaalisia 
resursseja. Antaa 
ehdotuksen ylätason NSD 
prosessiksi.  

kehittäminen 
(NSD) 

terminologia. 
Lähteistä käytetty 
myös 
palveluinnovaatio-
materiaalia. 

de Jong & 
Vermeulen 
(2002)  

Organizing 
Succesful 
New Service 
Development
: A Literature 
Review 

Artikkeli tarkastelee uusien 
palveluiden kehittämistä, ja 
esittelee lineaariset 
prosessimallit, jotka ovat 
johdettu kirjallisuuden 
perusteella.  

Uusien 
palveluiden 
kehittäminen 
(NSD) 

Artikkelissa 
yhtenevä 
terminologia. 
Lähteistä käytetty 
myös 
palveluinnovaatio-
materiaalia. 

den Hertog, 
van der Aa 
& de Jong 
(2010) 

Capabilities 
For 
Managing 
Service 
Innovation: 
Towards A 
Conceptual 
Framework 

Artikkeli tarkastelee 
palveluinnovaatioiden 
johtamista ja dynaamisia 
kyvykkyyksiä sekä 
tarkastellaan dynaamisten 
kyvykkyyksien roolia 
osana palveluinnovaatioita 
Artikkelissa esitellään 
kuusiulotteinen 
palveluinnovaatiomalli, 
johon yhdistyy myös 
palveluiden kehittämisen 
näkökulma.  

Palveluinnovaatio 
(SI) 

Artikkelissa 
yhtenevä 
terminologia. 
Lähdemateriaaleissa 
korostuu strategisen 
johtamisen sekä 
uusien palveluiden 
kehittämisen 
kirjallisuus.  

Edvardsson 
(1997) 

Quality In 
New Service 
Development
: Key 
Concepts 
And A Frame 
Of Reference 

Artikkelissa kuvataan 
palvelukehityksen avain-
elementit. Artikkeli antaa 
ehdotuksen kuinka uusia 
palveluita kehitetään 
näiden avainelementtien 
avulla, ja lisäksi 
laatunäkökulma korostuu 
palveluiden kehittämisen 
mallissa. 

Uusien 
palveluiden 
kehittäminen 
(NSD) 

Ei ristiriitaista 
terminologiaa. Ei 
palveluinnovaatio-
lähdekirjallisuutta, 
sen sijaan 
lähdekirjallisuudess
a hyödynnetty 
paljon 
markkinointi- ja 
laatunäkökulmia 
korostavaa 
kirjallisuutta. 

Johnson, 
Menor, 
Chase & 
Roth 
(2000)  

A Critical 
Evaluation 
Of The New 
Service 
Development 
Process: 
Integrating 
Service 
Innovation 
And Service 
Design 

Kirjan kappaleessa 
esitellään kiertävä uusien 
palveluiden prosessimalli.  

Uusien 
palveluiden 
kehittäminen 
(NSD), 
palveluinnovaatio
t 

Kappaleessa 
tarkastellaan sekä 
uusien palveluiden 
kehittämistä että 
palveluinnovaatioita
, toisaalta 
tarkoituksena on 
integroida näitä. 

Kreutzer & 
Aschbacher 
(2011) 

Strategy-
Based 
Service 
Business 

Artikkelissa tarkastellaan 
strategiapohjaista 
palveluinnovaatio 
prosessia, joka perustuu 

Palveluinnovaatio
, 
palveluinnovaatio
-prosessi, uusien 

Artikkelissa 
terminologia 
sekoittuu, ja 
palveluinnovaatio-
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Development 
For Small 
And Medium 
Sized 
Enterprises 

Stage-Gate-malliin.  palveluiden 
kehittäminen  

prosessia ei ole 
eroteltu uusien 
palveluiden 
kehittämis-
prosessista 

Laine 
(2012) 

Managing 
Innovation 
For Growth 
In High 
Technology 
Small Firms 

Tarkoituksena on löytää 
palveluinnovaatioprosessi, 
joka toimisi kasvua 
tavoittelevan pienen KIBS 
yrityksen tarpeisiin. 

Palveluinnovaatio
-prosessi 

Artikkelissa 
yhtenevä 
terminologia, ja ei 
mainintoja NSD-
prosessista. 

Martin, 
Horne & 
Schultz 
(1999) 

The 
Business-To-
Business 
Customer In 
The Service 
Innovation 
Process 

Yritysten välistä 
liiketoimintaa harjoittavien 
yritysten  
palveluinnovaatioprosessie
n tarkasteleminen ja 
asiakkaiden 
hyödyntäminen prosessin 
aikana. 

Palveluinnovaatio
-prosessi 

Artikkelissa 
yhtenevä 
terminologia, ja ei 
mainintoja NSD-
prosessista. 

Matthing, 
Sandén & 
Edvardsson 
(2004) 

New Service 
Development
: Learning 
From And 
With 
Customer 

Tarkastellaan kuinka 
uusien palveluiden 
kehittämisessä oppia 
voidaan hakea asiakkailta 
ja kuinka voidaan oppia 
yhdessä asiakkaiden 
kanssa.  

Uusien 
palveluiden 
kehittäminen 
(prosessi) (NSD) 

Artikkelissa 
yhtenevä 
terminologia, koska 
kyseessä on osittain 
kirjallisuus katsaus, 
materiaalina on 
myös 
palveluinnovaatioita 
käsitteleviä 
artikkeleja. 

Miles 
(2010)  

Service 
Innovation 

Artikkeli tarkastelee 
palveluinnovaatioita, ja 
siitä tehtyä tutkimusta. 

Palveluinnovaatio
, palveluiden 
kehittäminen 

Artikkelissa 
tarkastellaan mm. 
palveluiden 
kehittämisen sekä 
yleisesti palveluihin 
liittyvää 
terminologiaa, ja 
terminologian 
todetaan olevan 
hajanaista, ja 
päällekkäisyyksiä 
löytyy. 

Stevens & 
Dimitriadis 
(2005) 

Managing 
The New 
Service 
Development 
Process: 
Towards A 
Systemic 
Model 

Tutkimuksessa 
tarkastellaan uusien 
palveluiden 
kehittämisprosessia uuden 
rahoitustuotteen 
kehittämisessä. 

Uusien 
palveluiden 
kehittäminen 
(prosessi) (NSD) 

Artikkelissa 
yhtenevä 
terminologia, ja ei 
mainintoja 
palveluinnovaatio-
prosessista. 

Toivonen, 
Holopainen
, & 
Tuominen 

Involving 
Customers In 
The Service 
Innovation 

Artikkeli tarkastelee 
asiakkaiden osallistamista 
innovaatioprosessiin.  

Palveluinnovaatio
, uusien 
palveluiden 
kehittäminen 

Artikkelissa 
käytetään sekä 
palveluinnovaatio-
prosessia että uusien 
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(2012)  Process (NSD) palveluiden 
kehittämisen 
terminologiaa. 
Myös 
lähdeaineistossa 
molemmat näistä 
nousevat esille. 

 

Artikkelien perusteella voisikin todeta, että puhuttaessa uusien palveluiden 

kehittämisestä tai kehittämisprosessista (NSD) tarkoitetaan yleensä palveluiden 

kehittämistä eli toimintaa, jonka tavoitteena on luoda uusi tai parannettu asiakkaiden 

tarpeisiin vastaava palvelu. Sen sijaan puhuttaessa palveluinnovaatioista tai 

palveluinnovaatioprosesseista voidaan päätyä puhumaan uusien palveluiden 

kehittämisestä tai palvelun kehittämisprosessin lopputuloksesta. Vaikuttaakin ehkä 

sille, että termi palveluinnovaatioprosessi kuvaa samaa asiaa kuin uusien palveluiden 

kehitysprosessi, sillä varsinaisia eroja esitetyissä prosessimalleissa ei tämän työn 

puitteissa tutkituissa artikkeleissa ollut. Toisaalta kuten jo aiemmin kappaleessa (2.3) 

todettiin, palveluinnovaatiot termillä on myös muita merkityksiä. 

 

Lisäksi on kuitenkin muistettava, että eri tutkimusaloilla on muodostunut 

tutkimusalakohtaiset käsitteistöt. Tässä työssä käytetyt palveluiden kehittämiseen 

liittyvät lähdemateriaalit polveutuvatkin eri koulukunnista, joita ovat mm. 

markkinointi, palvelututkimus, innovaatiotutkimus, organisaatiotutkimus sekä 

johtamisen tutkimus. On myös todettu, että akateemiset koulukunnat tarkastelevat 

ilmiöitä usein omista siiloistaan, joka mahdollistaa osaltaan käsitteistön 

päällekkäisyyden (Howells 2010; ks. Myös Edvardsson et al. 2010, 562; Chesbrough 

& Davies 2010).  Voi siis olla, että näiden eri tutkimusalojen alla ilmiötä: palveluiden 

kehittäminen tarkastellaan erilaisten käsitteiden avulla, jolla edellä esitetty 

terminologian päällekkäisyys voidaan selittää. 

2.7.2 Kehittämisprosessin päävaiheet 

Työn teoriaosuudessa tarkasteltiin uusien palveluiden kehittämis- sekä 

palveluinnovaatioprosesseja. Molempien kehitysprosessien tarkasteluissa ja myös 



33 
 

kirjallisuudessa esitettiin usein neljä päävaihetta, jotka näkyvät lähes kaikissa 

kehitysprojekteissa. Esimerkiksi Johnson ja kumppanit (2000) esittävät  uusien 

palveluiden kehittämisprosessissa (Kuva 3, 16) neljä päävaihetta: suunnittelu, 

analyysi, kehittäminen ja julkaisu (2000, 18). Kun taas esimerkiksi Laine (2012) 

esittää palveluinnovaatioprosessista vain kolme vaihetta: tutkimus, valinta ja 

implementointi (2012, 8). Edvardsson (1997) puolestaan kuvaa prosessin neljän 

päävaiheen kautta: ideointi, projektin muodostaminen, suunnittelu (design) ja 

implementointi (1997, 40). 

 

Laineen luokittelussa implementointi pitää sisällään Johnsonin ja kumppaneiden 

esittämät kehittämisen ja julkaisun vaiheet. Tämä ehkä siksi, että Laineen mallin 

mukaan liikkeelle kannattaa lähteä mahdollisimman nopeasti, jolloin kehittämistyö 

usein jatkuu julkaisun jälkeen.  

 

Teorian perusteella voidaan todeta, että palveluiden kehittäminen noudattelee hyvin 

usein seuraavia päävaiheita:  

1. Kartoittamis-/suunnitteluvaiheessa, ideoidaan, kerätään ja valitaan ideat sekä 

suunnitellaan.  

2. Analyysivaiheessa, valittua tai valittuja ideoita analysoidaan sekä 

liiketaloudellisista lähtökohdista että toteuttamiskelpoisuus mielessä. Lisäksi 

vaiheessa luodaan alustava palvelukonsepti, jota voidaan myös analysoida 

tässä vaiheessa. 

3. Kehittämisvaiheessa, valmistellaan ja hankitaan palvelun tuottamisen 

mahdollistavien komponentteja. Huomioitavaa on, että kehittäminen jatkuu 

usein myös julkaisuvaiheen jälkeen. 

4. Julkaisuvaiheessa, julkaistaan palvelun ensimmäisen toimivan, mutta ei 

välttämättä viimeistelty versio.  

 

Tässä tutkimuksessa kyseistä nelivaiheista mallia hyödynnetään tutkimusaineiston 

luokittelussa. Lisäksi tätä ylätason palvelukehitysprosessimallia hyödynnetään, kun 
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vastataan tutkimuskysymykseen kolme: Millainen palveluiden kehitysprosessi 

yritykselle muodostettiin, ja voiko sitä hyödyntää jatkossa kohdeyrityksen 

palveluiden kehittämisessä? Tavoitteena on siis luoda kohdeyritykselle sopiva 

palveluiden kehitysprosessi. Se, että kohdeyritys toimii on tietointensiivisellä liike-

elämän palvelusektorilla, asettaa jo itsessään joitakin perusolettamuksia palveluiden 

kehittämiselle. Tietointensiivisyyden vaikutuksia edellä esitettyihin 

palvelukehityksen päävaiheisiin tarkastellaan luvussa 2.6 esitetyn teorian kautta.  

KIBS-toimialalla työntekijät ovat merkittävässä roolissa palveluiden kehittämisessä 

heillä olevan asiantuntijatiedon sekä asiakasläheisyyden vuoksi. Asiantuntijatiedon 

avulla työntekijät kykenevät analysoimaan markkinoita ja arvioimaan potentiaalisia 

uusia kehitettäviä palveluita, ja asiakasläheisyyden ansiosta työntekijät kykenevät 

puolestaan arvioimaan asiakkaiden tarpeita ja yhdistelemään näistä ideoita uusiksi 

palveluiksi. Jo pelkästään toimialan vuoksi asiakkaiden ja työntekijöiden 

osallistaminen uusien palveluiden kehittämiseen todetaan sekä prosessin että sen 

lopputuloksen kannalta olevan järkevää (mm. Toivonen et al. 2012, Edvardsson et al. 

2010, Matthing et al. 2004). Tarkastelemalla toimialaa ja siihen liittyviä palveluiden 

kehitysprosessin erityispiirteitä pyritään vastaan tutkimuskysymykseen kaksi: Miten 

tietointensiivisyys vaikuttaa palveluiden kehittämiseen? 

 

Kirjallisuudesta nousi esille, että työntekijöitä ja asiakkaita voidaan hyödyntää 

palveluiden kehittämisessä joko prosessin alussa (ideointi), lopussa (testaus) tai koko 

prosessin ajan. Työntekijöitä ja asiakkaita osallistava palveluiden kehittäminen 

tarkoittaa tässä työssä molempien resurssien hyödyntämistä koko prosessin ajan. 

Myös työntekijöiden ja asiakkaiden osallistamista tarkastellaan edellä esitettyjen 

kehitysprosessin neljän päävaiheen kautta.  
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3 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimuksen toteuttaminen kappaleessa kuvataan, mitä tutkimusstrategiaa, -

menetelmää ja tiedonhankintatapaa sekä aineistoanalyysimenetelmää tutkimuksessa 

on käytetty. Seuraavassa alaluvussa kuvataan tutkimusprosessi ja aineiston hankinta 

sekä käytetyt aineistotyypit. Kappaleen lopussa käydään läpi ja kuvataan aineiston 

analysointiprosessi.  

3.1 Metodologia 
Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata todellista elämää 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 161). Havainnoimalla ja analysoimalla 

caseyrityksen palveluiden kehittämistä on tarkoitus vastata tämän työn 

tutkimuskysymyksiin (luku 1.1, 3). Koska todellisuus on moninainen ja tapahtumilla 

on erilaisia riippuvuussuhteita toisiinsa, pyritään kohdetta tutkimaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi et al. 2010, 161).  

 

Tässä työssä käytetään tutkimusstrategiana kehittävää tapaustutkimusta. 

Tutkimusstrategiana kyseinen menetelmä sopii monenlaisiin tapauksiin ja sitä 

voidaan hyödyntää erilaisilla tieteenaloilla (Yin 2009, 4).  Tapaustutkimus on 

empiirinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tutkia ilmiötä tai tapahtumaa tietyssä 

ympäristössä. Yinin (2009, 18) mukaan oleellista tapaustutkimuksessa on, että se 

tutkii toiminnassa olevaa ilmiötä tietyssä ympäristössä. Keskeistä on ilmiön tarkastelu 

sen tapahtumahetkellä todellisessa tilanteessa. Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää 

ja hankkia tietoja monipuolisesti, tarkoituksena tarkastella tutkittavaa tapausta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Metsämuuronen 2008, 210-212). 

Tapaustutkimusaineistolle on tyypillistä, että sitä kerätään eri lähteistä, ja näin ollen 

aineistosta muodostuu monipuolinen. Myös kvantitatiiviset 
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aineistonkeruumenetelmät sopivat tapaustutkimukseen (mm. Yin 2009; 

Metsämuuronen 2008).  

 

Tiedonhankinnan monipuolisuus toteutuu tässä tutkimuksessa sikäli, että 

tarkasteltavana on kaksi primaarista aineistoa (havainnointi ja tutkijan tekemät 

teemahaastattelut) sekä kaksi sekundaarista aineistoa (kehityspäivästä tuotettu 

materiaali ja palvelumuotoilijan tekemät teemahaastattelut). Työn tutkimusaineistoina 

on hyödynnetty valmiita aineistoja, kun tutkimuksessa hyödynnetään jo olemassa 

olevia aineistoja, joita tutkija ei ole itse tuottanut, kutsutaan aineistoja 

sekundaarisiksi.  Tällaiset aineistot kuuluvat Uusitalon (1991) luokittelun mukaan 

aikaisempien tutkimusten aineistoiksi, erilaisiksi tilastoiksi, henkilökohtaisiksi 

dokumenteiksi, organisaatioiden asiakirjoiksi. tai joukkotiedotuksen tai kulttuuriin 

tuotteiksi. (1991: Eskola & Suoranta 2008, 118 mukaan.) Sekundaariset aineistot 

tukevat tutkimusta usein niin, että sitä voidaan hyödyntää sisällön kuvailuun sekä 

selittämiseen. Valmiisiin aineistoihin on aina suhtauduttava kriittisesti ja niiden 

luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä tutkimuksessa on arvioitava. (Hirsjärvi et al. 

2010, 186-189). Kuitenkin esimerkiksi Eskola ja Suoranta (2008) kannustavat 

käyttämään sekundaarisia aineistoja. He perustelevat tätä siten, että näin analyysiin 

pystytään käyttämään enemmän aikaa ja saamaan sitä kautta aineistosta parempia 

johtopäätöksiä (2008, 117).  

 

 Kun tutkimuksessa yhdistellään useampia aineistoja, voidaan puhua 

aineistotriangulaatiosta. Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten aineistojen, 

teorioiden ja/tai menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 

2008, 68). Triangulaation etuna on, että sen avulla tutkittavaa ilmiötä voidaan 

tarkastella useammasta näkökulmasta. (Eskola & Suoranta 2008, 68.) Koska 

tapaustutkimuksessa ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja kuvaaminen on 

keskeistä, on triangulaation hyödyntäminen tässä työssä perusteltua. Monipuolisen 

aineiston kerääminen ei myöskään ollut tämän työn yhteydessä erityinen haaste, 

koska osa aineistosta (sekundaariset aineistot) oli valmiina, ja havainnointi 
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menetelmänä oli tehokas prosessin tarkastelemiseen. Tapaustutkimuksen tavoitteena 

on ymmärtää ilmiötä ja oppia siitä; tarkoituksena ei siis ole tieteellinen yleistettävyys 

(ks. mm. Metsämuuronen 2008, 211).  

3.2 Tutkimusprosessi ja aineiston keruu 
Tutkimusprosessi lähti liikkeelle kesällä 2013, ja osa aineistosta oli valmiina jo ennen 

tutkimusprosessin alkua. Tutkimusprosessia, aikataulua ja aineiston hankinnan 

ajoittumista tutkimuksessa on esitelty Kuva 5.  

 

 
Kuva 5. Tutkimusprosessi ja aineiston hankinta 

Tässä työssä aineistonhankintametodeina on käytetty primaarisissa aineistoissa 

havainnointia, haastatteluja sekä sekundaarisissa aineistoissa yhteenvetoaineistoa 

kohdeyrityksen sisäisestä kehityspäivästä ja palvelumuotoilun menetelmin koostettua 

asiakashaastatteluaineistoa. Edellä kuvattuja aineistoja yhdistämällä on pyritty 

kokoamaan mahdollisimman tarkka ja oikein tulkittu kuvaus kohdeyrityksen 

palveluiden kehitysprosessista. Sekundaariset aineistot ovat toimineet tutkimuksessa 

taustoittavina materiaaleina. Primaarisia aineistoja tutkimalla ja analysoimalla on 

tutkimukseen saatu lisää syvyyttä, ja aineistoanalyysi on voitu toteuttaa 

systemaattisemmin. 
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3.3 Primaariset aineistot 
Työn primaariset aineistot on tuotettu havainnoimalla kehitysprojektia, näitä 

havaintoja on pyritty täydentämään teemahaastattelun avulla. Seuraavissa kappaleissa 

lisää sekä näistä menetelmistä että kuinka niitä hyödynnettiin tässä työssä. 

3.3.1 Havainnointi 

Havainnointi on yksi tieteellisen tutkimuksen perusmenetelmistä, tosin sitä pidetään 

melko työläänä menetelmänä. Havainnoinnin etuina pidetään sen kykyä tuottaa 

suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta. Se onkin keino 

tutkia todellista elämää. Havainnointia menetelmänä kritisoidaan usein siksi, että 

tutkijan objektiivisuus saattaa kärsiä, jos tutkija on sitoutunut emotionaalisesti 

tutkittavaan ryhmään tai tilanteeseen. Tässä tutkimuksessa käytetään osallistuvaa 

havainnointia, jolloin tutkija on osallistunut ryhmän toimintaan, ja havainnointi on 

ollut tilanteessa vapaasti muotoutuvaa. Kun menetelmänä käytetään havainnointia, on 

tärkeää, että tehdyt havainnot ja tutkijan tulkinnat havainnoista pidetään erillään. 

(Hirsjärvi et al. 2010.)  Kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että kaikki laadullinen 

tutkimus on subjektiivista. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on olennaista kuvata 

koko tutkimusprosessi, ja tutkijan esiolettamukset mahdollisimman läpinäkyvästi. 

 

Koska tutkija osallistui tiiviisti palveluiden kehittämiseen osana kehitystiimiä, on 

havainnointi luonteva menetelmä tähän tutkimukseen. Tutkijan osallistuminen 

havainnointiin oli luonnollista eikä havainnointi kärsinyt tästä. Tähän vaikuttivat 

osaltaan se, että tutkija ja kehitystiimi tunsivat toisensa jo hyvin ennalta ja he olivat 

tehneet yhdessä erilaisia projekteja aiemminkin. Tosin havainnointimateriaalin 

luotettavuuden arvioinnissa on syytä myös arvioida tutkijan emotionaalista 

sitoutumista tutkittavaan ryhmään sekä ilmiöön. Havainnointia tehtiin työn 

kehittämisvaiheen alkuun saakka, minkä jälkeen tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 

tehtyjä suunnitelmia palvelun kehittämisen jatkamiseksi sekä palvelun 

julkaisemiseksi.  
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Havainnointimateriaali muodostuu palaverimuistiinpanoista, muistioista sekä 

erilaisista sähköisistä materiaaleista (mm. Osterwalderin kanvaasi), joita 

hyödynnettiin ideoita kehiteltäessä ja analysoitaessa. Lisäksi havainnointiaineistoon 

kuului tutkijan omat havainnointimuistiinpanot. 

3.3.2 Teemahaastattelut 

Havainnoinnin lisäksi aineiston keräämiseen käytettiin haastattelua. Haastattelun 

etuna tutkimusaineistoa muodostettaessa on sen joustavuus, joka edesauttaa 

työskentelyä haastateltavan kanssa. Haastatteluihin liittyy myös monenlaisia 

ongelmia tai riskejä, jotka saattavat heikentää haastattelun luotettavuutta. 

Haastattelija saattaa esimerkiksi johdatella haastateltavaa, ja haastateltava saattaa 

antaa sosiaalisesti suositeltavia vastauksia.  

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, jossa keskustelua ohjaavat 

haastatteluun ennalta määritellyt aihepiirit eli teemat. Teemahaastattelussa ei siis ole 

tarkkoja kysymyksiä eikä kysymyksillä ole tarkkaa järjestystä. (Hirsjärvi et al. 2010; 

ks. myös Eskola & Suoranta 2008). Teemahaastattelussa haastateltavan ääni pääsee 

esille, ja hän voi kertoa vapaamuotoisesti esiin nostetuista aihepiireistä. Lisäksi 

teemat muodostavat raamit, joita voidaan hyödyntää aineistoa analysoitaessa. (Eskola 

& Suoranta 2008). Huolimatta siitä, että aihepiiri oli tutkijalle ennestään tuttu, 

valittiin haastattelumenetelmäksi teemahaastattelu. Tämä siksi, että haastattelun 

avulla haastateltavat pystyivät kertomaan kehitysprosessista omin sanoin. Lisäksi 

haastatteluissa pystyttiin tarkentamaan havainnoinnin kautta esiinnousseita ja 

tutkijalle jo ennestään tuttuja teemoja haastateltavien näkökulmasta. Haastattelujen 

tarkoituksena oli siis täsmentää tehtyjä havaintoja ja varmentaa niiden luotettavuutta.  

 

Haastatteluihin valittiin kohdeyrityksestä kolme haastateltavaa. Haastateltavat olivat 

yrityksen perustajia, jotka kaikki ovat olleet tiiviisti mukana kehitystyössä. Koska 

haastatellut henkilöt olivat yrityksen perustajia ja omistajia, heillä on vahva tahto ja 

intressit kehittää yritystä. Haastatellut henkilöt kuuluvat toimenkuvaltaan yrityksen 
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ylimpään johtoon. Haastatellut myös tuntevat läheisesti työntekijät ja useat yrityksen 

asiakkaista.    

3.4 Sekundaariset aineistot 
Sekundaarisista aineistoista toinen oli olemassa jo ennen tämän työn aloitusta, 

materiaali toimi kuitenkin taustoittavana sekä varsinaisessa kehitysprojektissa että 

tässä työssä. Tutkimuksen toisen haastatteluaineiston tuotti projektissa mukana ollut 

palvelumuotoilija. Seuraavissa kappaleissa lisää näistä sekundaarisista aineistoista. 

3.4.1 Taustamateriaali 

Tässä tutkimuksessa oli mahdollista hyödyntää kahta tätä kohdeyrityksen 

kehitysprojektia varten tuotettua materiaalia. Koska materiaalit olivat keskeisessä 

roolissa projektissa, niiden hyödynnettävyys tätä tutkimusta ajatellen koettiin 

hyväksi. Kohdeyrityksen sisäisen kehityspäivän aineisto muodostui kuvamateriaalista 

sekä Excel-yhteenvedosta. Kuvamateriaaliin oli tallennettu kehityspäivän 

käsinkirjoitettuja ideointiseiniä. Excel-yhteenvetoon puolestaan oli koottu ja 

luokiteltu esitetyt valokuvamateriaaliin tallennetut ideat.   

3.4.2 Asiakashaastattelut 

Palvelumuotoilijan tekemät asiakashaastattelut oli toteutettu teemahaastatteluina, ja 

haastateltaviksi oli valikoitunut seitsemän erilaista asiakasta. Nämä seitsemän 

asiakasta toimivat eri toimialoilla sekä hieman erityyppisissä henkilöstö- ja 

taloushallinnon tehtävissä. Yhteistä valituille asiakkaille oli, että heillä oli valtaa 

päättää henkilöstöhallintoon tehtävistä hankinnoista, ja usein heillä oli myös 

eritasoisesti näitä tehtäviä hoidettavanaan. Asiakashaastatteluaineistot koostuvat 

haastattelulitteroinneista sekä yhteenvetomateriaalista. 

3.5 Aineiston analyysi 
Eskola ja Suoranta (2008) toteavat, että laadullisen tutkimuksen analyysitapoja on 

useita, ja laadullisen tutkimuksen rikkaus piileekin juuri analysointitapojen 

runsaudessa (2008, 160-161). Toisaalta tämä rikkaus myös aiheuttaa sen, että 

analyysitavat ovat päällekkäisiä ja ne eivät ole selkeärajaisia (Eskola & Suoranta 
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2008, 161). Tämä myös tekee niiden käyttämisestä osaltaan haasteellista. 

Tapaustutkimuksessa aineiston analysointimenetelmistä esimerkeiksi voidaan nostaa 

seuraavat menetelmät: Mallin sovitus (pattern matching), jossa aineiston pohjalta 

muodostettua mallia verrataan teoreettiseen malliin. Selitysten rakentaminen 

(explanation building), jonka tarkoituksena on kuvata sanallisesti syy-seurausketjuja. 

Ja aikasarja-analyysi (time series analysis), jossa tarkastellaan yksittäisen muuttujan 

sarjoja peräkkäisinä. yksinkertaisimmillaan aikasarja-analyysia voidaan hyödyntää 

asettamalla havaintoja aikajärjestykseen. (Yin 2009, 136-147.) Näistä menetelmistä 

mikään ei kuitenkaan tuntunut suoraan soveltuvan tämän työn analyysin 

rakentamiseen.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetyistä aineistoista (primaariset sekä sekundaariset aineistot) 

on rakennettu yhteenveto, jota voidaan käsitellä kertomuksena tai 

kertomuksenkaltaisena rakenteena kohdeyrityksen palveluiden kehitysprojektista. 

Aineistoon on siis soveltuvinta käyttää narratiivisen analyysin menetelmää. 

Narratiivisen analyysin avulla aineistoista muodostettua yhteenvetoa voidaan eritellä 

kerrontaan ja kertomuksen teorioihin liittyvien käsitteiden, termien ja näkökulmien 

avulla (Jyväskylä 2014b). Narratiivista tutkimusta ja analyysia käytetään erityisesti 

sosiaalitieteissä, mutta myös muilla tieteenaloilla. Pekka Uotilan (2011) väitöskirja 

osoittaa, että narratiivinen analyysi sopii myös projektin suunnittelun kriittiseen ja 

systemaattiseen tutkimiseen (Uotila 2011). Tutkija pystyy järjestämään narratiivisen 

analyysin kautta tutkimusaineistot ja niiden elementit yhteneväksi kertomukseksi. 

Analyysissa aineistoista esiin nousevat tapahtumat ja teot pyritään liittämään yhteen 

ja näiden avulla voidaan osoittaa niiden merkitys juonen etenemiselle. Lisäksi 

aineistoista pyritään löytämään elementtejä, joiden tarkoituksena on edustaa jotain 

yleisempää ilmiötä tai käsitettä. Aineistoista pyritään myöskin löytämään asioiden 

välisiä suhteita, vaikka ne eivät aina olisikaan yksiselitteisiä. (Polkinghorne 1988, 

160; Polkinghorne 1995, 15–18.) Tässä tutkimuksessa analyysissa on pyritty 

tunnistamaan näitä yleisempiä ilmiöitä ja käsitteitä kirjallisuudesta tunnistettujen 
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ilmiöiden ja käsitteiden kautta. Muodostuva juoni puolestaan tarkoittaa tämän työn 

yhteydessä kohdeyritykselle muodostuvaa palveluiden kehitysprosessia.  

 

Aineiston analyysi toteutettiin seuraavien kahdeksan vaiheen kautta (Taulukko 2). 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tutkimusaineistot koottiin yhteen. Koska 

materiaali koostui neljästä erillisesti aineistosta, päätettiin tutkimuksen toteutuksen, 

hyödynnettävyyden ja lopputulosten arvioinnin kannalta tehdä aineistoista sanallinen 

yhteenveto. Muodostettiin siis yksi aineisto, josta narratiivinen analyysi olisi 

mahdollista suorittaa. Toisessa vaiheessa arvioitiin teoreettisessa viitekehyksessä 

esitettyjä palveluiden kehittämisen päävaiheita, ja niiden soveltuvuutta tämän työn 

kehitysprosessin päävaiheiksi. Vaiheessa kolme aineistoista muodostetusta 

yhteenvedosta pyrittiin siis löytämään ilmiöitä ja käsitteitä, jotka vastaisivat 

teoriakirjallisuuden perusteella esitettyjä kehittämisen päävaiheita.  Näin narratiivisen 

analyysin mukaisesti juonta eli prosessin runkoa päästiin kuvaamaan ylätasolla. 

Analyysin kolme ensimmäistä vaihetta muodostivat pohjan, jonka perusteella päästiin 

vastaamaan varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Analyysin viisi seuraavaa vaihetta 

(vaiheet 4-8) pyrkivät jokainen viemään tutkimusta eteenpäin tuomalla uutta tietoa 

tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Taulukossa kuvaan myös mistä aineistoista 

analyysi on tehty. Vaiheessa seitsemän palveluiden kehittämisprosessin runkoa 

täydennettiin, ja pyrittiin muodostamaan kokonaisuus, jossa tutkimuksessa 

tarkastellut ilmiöt liitettiin osaksi kehittämisprosessia. Narratiivisen analyysin 

kannalta aineistoista muodostettiin ilmiöt ja käsitteet yhdistävä kokonaisuus, joiden 

väliset suhteet näkyvät myös kuvatussa prosessimallissa.  

 
Taulukko 2. Aineistoanalyysin vaiheet 

Analyysin 

vaihe 

Tavoite Kuvaus Lopputulos Aineisto 

1. Vaihe  Aineiston 
yhteenveto 

Kuvata sanallisesti 
aineistoja 
hyödyntäen 
analysoitavaa 
kohdeyrityksen 

Sanallinen kuvaus ja 
tutkimusaineistojen 
yhteenveto  palveluiden 
kehitysprojektista. 
(kappale 4.2). 

Primaariset 
aineistot sekä 
sekundaari-set 
aineistot 
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palveluiden 
kehitysprojektia. 

2. Vaihe Palveluiden 
kehittämispro-
sessin 
päävaiheiden 
soveltuvuus 

Analysoida 
aineistojen 
perusteella 
palveluiden 
kehittämisprosessin 
päävaiheiden 
soveltuvuutta 
työhön.  

Teoreettisessa 
viitekehyksessä esitetyt 
palveluiden 
kehittämisprosessin 
päävaiheet soveltuvat 
myös tähän työhön.    

Teoria-
kirjallisuus 

3. Vaihe Palveluiden 
kehitysprosessin 
runko 

Määritellä 
teoreettisessa 
viitekehyksessä 
esitetyn palveluiden 
kehittämisprosessin 
päävaiheiden ja 
tutkimusaineistojen 
avulla 
kohdeyrityksen 
palveluiden 
kehitysprosessin 
runko. 

Palveluiden 
kehitysprosessin runko 
(Taulukko 3). 

Havainnointi-
aineisto 

4. Vaihe Asiakkaiden 
osallistaminen  

Tunnistaa, kuinka 
asiakkaita 
osallistetaan 
kohdeyrityksen 
palveluiden 
kehittämisessä, ja 
sitoa asiakkaat 
osaksi 
kohdeyrityksen 
palveluiden 
kehitysprosessia. 

Lopputuloksena 
osavastaus 
tutkimuskysymykseen 
yksi. 

Havainnointi-
aineisto sekä 
palvelumuo-
toilijan 
tuottama 
teemahaastatte
luaineisto. 

5. Vaihe Työntekijöiden 
osallistaminen  

Tunnistaa kuinka 
työntekijöitä 
osallistetaan 
kohdeyrityksen 
palveluiden 
kehittämisessä, ja 
sitoa työntekijät 
osaksi 
kohdeyrityksen 
palveluiden 
kehitysprosessia. 

Lopputuloksena vastaus 
tutkimuskysymykseen 
yksi. 

Kehityspäivä-
materiaali, 
havainnointi-
aineisto sekä 
tutkijan 
teemahaastat-
telut 

6. Vaihe Tietointensiivi-
syyden 
vaikutukset 

Tunnistaa kuinka 
tietointensiivisyys 
vaikuttaa 
palveluiden 
kehittämiseen 
kohdeyrityksessä. 

Lopputuloksena vastaus 
tutkimuskysymykseen 
kaksi.  

Teoria-
kirjallisuus, 
havainnointi-
aineisto 

7. Vaihe Kohdeyrityksen 
palveluiden 
kehitysprosessi 

Havainnollistaa 
prosessikaavion 
muodossa 

Palveluiden kehityksen 
prosessikaavio, joka on 
muodostettu 

Havainnointi-
aineisto 
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kohdeyrityksen 
palveluiden 
kehitysprosessia 
sekä asiakkaiden ja 
työntekijöiden roolia 
ja tehtäviä 
prosessissa. 

tutkimusaineiston 
perusteella. 
Lopputuloksena vastaus 
päätutkimuskysymykse
en sekä 
tutkimuskysymykseen 
kolme. 

8. Vaihe Kohdeyrityksen 
kehitysprosessin 
arviointi 

Arvioida 
kehitysprosessia 
sekä sen 
hyödynnettävyyttä 
kohdeyrityksen 
palveluiden 
kehittämisessä 
tulevaisuudessa.  

Lopputuloksena vastaus 
tutkimuskysymykseen 
kolme. 

Havainnointi-
aineisto sekä 
tutkijan 
teemahaastat-
telut että 
palvelumuo-
toilijan 
haastattelu-
aineistot 
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4 Kehitysprojektin kuvaus 

Kappaleessa kuvataan kehitysprojektin kulku työssä käytettyjen aineistojen avulla. 

Koska kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, tarkastellaan myös itse 

analysointiprosessia eli mitä tehtiin ja miksi, ja ennen kaikkea annetaan perusteluita 

miksi aineistosta on nostettu esiin juuri ne teemat, jotka esitellään tämän työn 

tuloksina. Lisäksi casen perusteella arvioidaan, mitä vaikutusta tietointensiivisyydellä 

on palveluiden kehittämiseen. Ja edellyttääkö toimiala palvelunkehitysmenetelmiltä 

jotain erityispiirteitä.  

4.1 Palveluiden kehittäminen kohdeyrityksessä 
Tässä työssä tarkastellaan suomalaista tietointensiivistä palveluyritystä Integrata 

Oy:tä ja sen palvelunkehitystä. Integrata myy ja vuokraa (SaaS-palvelu, Software as 

an Service) henkilöstötietojärjestelmiä (HR-tietojärjestelmiä) sekä tarjoaa 

järjestelmiin ja henkilöstöhallintoon liittyviä asiantuntijapalveluita (konsultointia). 

Yritys toimii siis järjestelmäintegraattorina (systems integrator). 

Järjestelmäintegraattoreina toimivat yritykset ovat siirtyneet nykyisin hyvin lähellä 

asiakasta ja osittain jopa osana asiakkaitaan. Liiketoiminta ei näin ollen perustu enää 

pelkkien järjestelmien myyntiin tai konsultointiin. Integraattoreiden tehtäviin kuuluu 

ottaa haltuun erilaisia asiakkaiden suunnittelu-, rakennus- sekä operationaalisia 

tehtäviä, joiden kautta saavutetaan korkean tason arvonlisäystä asiakkaan toimintaan. 

(Chesbrough & Davies 2010, 591.) Osaaminen perustuu vahvaan prosessien ja 

järjestelmien hallintaan, asiakkaiden toimintaympäristön ja sen haasteiden 

tuntemiseen sekä projektinhallinnan tuntemiseen (Integrata 2014). Kohdeyrityksen 

asiakkaat ovat muita yrityksiä, jotka ovat kooltaan pienistä yrityksistä suuriin 

kansainvälisiin organisaatioihin. Yrityksen liiketoiminta perustuu korkean osaamisen 

asiantuntijapalveluihin. Lisäksi kohdeyritys on panostanut aitoon asiakkaista ja 

työntekijöistä välittämiseen, mikä näkyy käytännössä muun muassa 
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asiakastyytyväisyydessä ja työilmapiirissä (Integrata 2014). Koska 

henkilöstöhallinnon järjestelmät, prosessit ja käytännöt ovat kompleksisia ja vaativat 

Suomessa lisäksi sekä lain että työehtosopimusten tuntemusta, kuuluu kohdeyrityksen 

toimiala tarkemmin määritellen tietointensiivisiin liike-elämän palveluihin. Tämä 

voidaan johtaa myös esimerkiksi NACE-luokituksesta (NACE, Nomenclature 

générale des Activités économiques dans les Communautés européennes), joka on 

Euroopan Unionin virallinen toimialaluokitus. (Miles 2005, 40.) Yritys on kooltaan 

pieni, joten sen johto osallistuu aktiivisesti päivittäiseen toimintaan ja asiakkaiden 

konsultointiin.  

 

Jo palveluiden kehitysprojektia aloitettaessa kohdeyrityksessä oli selkeä visio 

kehittämisen tavoitteesta. Tavoitteena oli liiketoiminnan kehittäminen ja kannattava, 

mutta vauhdikas kasvattaminen. Teemahaastatteluissa nousi esille, että kasvattaminen 

ilman uusia palveluita olisi haastavaa, eikä kasvun vauhdittamista tapahtuisi ilman 

kehittämistoimenpiteitä. ”Yrityksen täytyy joko kehittyä tai jäädä paikoilleen. Jos jää 

vaan paikoilleen, jää vaihtoehdoiksi alkaa säästää kustannuksista ja pikku hiljaa 

hiipuu pois.” (Teemahaastattelu 2.) 

 

Koska kyseessä on pieni yritys, oli luonnollista, että kehittämisprojektiin osallistuivat 

yrityksen johdon lisäksi myös työntekijät, valikoituja asiakkaita sekä kumppaneita. 

Erityisesti työntekijät ja asiakkaat olivat keskeisessä roolissa kehittämisprojektissa.  

4.2 Kohdeyrityksen kehitysprojekti 
Seuraavassa kappaleessa esitellään palveluiden kehitysprojekti ja sen etenemisen 

kuvaus. Yhteenveto on rakennettu hyödyntämällä tutkimusaineistoja, ja siinä 

hyväksikäytetään teoreettisesta viitekehyksestä muodostettua yhteenvetoa, joka 

esiteltiin kappaleessa 2.7.2. Koska teoreettisessa viitekehyksessä esitetyt palveluiden 

kehittämisen päävaiheet ovat hyvin geneerisiä ja soveltuisivat sellaisenaan useisiin 

erilaisiin kehitysprojekteihin, tehty yhteenveto ja kohdeyrityksen palveluiden 
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kehitysprojekti on mielekästä esittää näiden vaiheiden kautta. Kuva 6 esitetään 

palvelukehitysprojektin aikataulu.  

 

 
 

Kuva 6. Palveluiden kehitysprojektin aikataulu 

Palvelun kehittäminen jatkui tämän diplomityöprojektin jälkeen, ja osaa 

kehitysvaiheesta sekä julkaisuvaihetta ei ole vielä toteutettu. Vaiheet on suunniteltu 

hyvin tarkkaan yrityksen johdon ja tutkijan toimesta. Kehitysprosessin tarkastelu 

perustuu toteuttamattomien vaiheiden osalta suunniteltuihin vaiheisiin. 

4.2.1 Vaihe 1: ideoiden muodostaminen  

Projekti käynnistyi yrityksen sisäisellä ideoinnilla, joka toteutettiin yrityksen 

kehityspäivänä keväällä 2013. Ideointiin osallistui yrityksen koko henkilöstö ja johto. 

Ideointi pyrittiin pitämään mahdollisimman avoimena ja luovana, eikä sitä pyritty 

ohjaamaan mihinkään tiettyyn suuntaan. Tavoitteena oli kirjata ylös mahdollisimman 

paljon erilaisia suuntia ja palveluita, joihin yritys voisi laajentaa toimintaansa tai joita 

se voisi kehittää. Myös niin sanotut hulluimmatkin ideat pyydettiin kirjaamaan ylös. 

Käytännössä ideointi toteutettiin seuraavasti: Kaikille annettiin post-it-lappuja, joihin 

ajatus tai kuvaus uudesta palvelusta kirjoitettiin. Tämän kirjausvaiheen aikana ei 

saanut keskustella muiden kanssa. Ideoinnin lopuksi post-it-laput koottiin seinälle ja 

käytiin läpi, mitä niistä nousi esiin. Jo tässä vaiheessa yhteneviä ideoita yhdisteltiin 

sekä tehtiin tarkennuksia, jos oli epäselvyyksiä. Jotta tulokset olivat hyödynnettävissä 

myös tilaisuuden jälkeen, ideaseinät valokuvattiin, ja lisäksi ideat kirjattiin Exceliin. 

Lisäksi kirjattiin tieto, kuinka monta samaa tai hyvin vastaavaa ideaa oli tullut. 

Excelissä ideoita myös luokiteltiin muun muassa palvelun tai teknisyyden mukaan. 
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Sisäisen ideoinnin jälkeen käytiin keskustelua siitä, mitä ehdotuksia oli noussut esiin, 

ja mitä ideoiden pohjalta syntyneiden palveluiden tai palvelutuotteiden toteuttaminen 

tarkoittaisi. Keskustelujen perusteella luotiin tavoite siitä, millaista palvelua halutaan 

lähteä kehittämään. Tämän seurauksena todettiin, että ajatusta halutaan edelleen 

testata, ennen kuin varsinaisesti lähdetään kehittämään mitään konkreettista. Tässä 

vaiheessa päädyttiin projektiin, jonka tarkoituksena olisi osallistaa asiakkaita sekä 

syntyneen idean alustavaan testaukseen että kartoittamaan onko asiakkailla jotain 

tunnistettuja tarpeita, mitä he erityisesti tarvitsevat työssään tai nousisiko esille 

tunnistamattomia tarpeita. Projektin tavoitteena, tässä vaiheessa, oli siis hyödyntää 

asiakkaita ideoinnissa. Liikesalaisuuden takia syntynyttä ideaa ei tässä tutkimuksessa 

käsitellä tätä tarkemmin. 

 

Rajallisten resurssien takia asiakkaiden osallistamisessa päätettiin hyödyntää 

yhteistyökumppania. Kohdeyritys oli jo aiemmin tutustunut palvelumuotoiluun ja sen 

menetelmien hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä, joten luontevaksi 

ratkaisuksi koettiin, että myös tässä projektissa hyödynnettäisiin näitä menetelmiä. 

Palvelumuotoilija kävi aluksi läpi sisäisessä ideoinnissa syntyneitä ideoita, ja näitä 

arvioitiin yrityksen sisällä yhdessä palvelumuotoilijan kanssa. Tapaamisia 

palvelumuotoilijan kanssa oli yhteensä kolme. Näissä tarkoituksena oli täsmentää, 

mihin suuntaa kohdeyritys haluaa itse lähteä viemään palveluitaan, mitkä ideoinnissa 

nousseista palveluehdotuksista olisivat potentiaalisia palveluita ja mitkä eivät. Oli 

myös tarkennettava millaisia asiakkaita kehitettävillä palveluilla tavoitellaan ja 

millaiseen liiketoimintaan tähdätään.  

 

Ennen kuin palvelumuotoilija alkoi haastatella asiakkaita, pidettiin kolme palaveria. 

Palaverien sisältö koostui palvelumuotoilusta, sen menetelmistä sekä kuinka 

asiakkaita aiotaan osallistaa. Näihin palavereihin osallistui kohdeyrityksen johto, eli 

henkilöt, joita myös tässä työssä haastateltiin, palvelumuotoilija sekä tutkimuksen 

tekijä. Tavoitteena oli, että tämän vaiheen jälkeen päästäisiin luomaan alustavaa 

palvelukonseptia sekä liiketoimintasuunnitelmaa. Haastattelujen tarkoituksena oli 
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löytää niitä asioita, jotka asiakkaat kokivat hankaliksi tai työläiksi omassa työssään, 

ja näiden löydöksien perusteella arvioida kehitettäviä palveluita. Lisäksi tavoitteena 

oli tarkastella, olisiko sisäisessä kehityspäivässä nousseilla ideoilla kannatusta 

asiakkaiden parissa ja olisiko sisäisen kehityspäivän eniten ehdotetuilla ideoilla 

markkinoita. Palvelumuotoilija teki seitsemän, noin tunnin mittaista, 

teemahaastattelua asiakkaille. Haastatellut asiakkaat toimivat erilaisissa henkilöstö- ja 

taloushallinnon tehtävissä. Nämä haastattelut litteroitiin palvelumuotoilutoimiston 

toimesta. Litteroinnit sekä yhteenveto toimitettiin kohdeyritykselle ennen yhteistä 

loppupalaveria palvelumuotoilijan kanssa.  

 

Ensimmäisen eli ideoiden muodostamisen vaiheen keskeiset elementit ovat   

a. työntekijöiltä kerätyt ideat 

b. ideoiden läpikäynti ja valinta 

c. ideoiden kerääminen asiakkailta 

d. asiakkailta saatujen ideoiden läpikäynti 

e. ulkopuolisten asiantuntijoiden sparraus 

f. työntekijöiltä saatujen sekä asiakkailta kerättyjen ideoiden ja 

materiaalin läpikäynti uudelleen 

g. palveluidean muodostaminen. 

 

4.2.2 Vaihe 2: kehitettävän palvelun analysointi 

Asiakashaastatteluista saatuja tuloksia analysoitiin useaan otteeseen eivätkä ne 

tukeneet yrityksen sisäisessä ideoinnissa ensisijaiseksi kehityskohteeksi nostettua 

palveluajatusta. Tämän vaiheen analysoinnissa hyödynnettiin myös ulkopuolisia 

asiantuntijoita haastattelumateriaalin tulkitsemisessa sekä ideoiden edelleen 

kehittelyssä. Useiden ideointi- ja keskustelukierrosten jälkeen sekä hyödyntämällä 

palvelumuotoilutoimiston keräämää materiaalia ja sisäistä ideointimateriaalia 

muodostettiin uusi ajatus kehitettävästä palvelusta. Tämä palveluidea nousi vahvasti 
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esille myös asiakastarpeena. Palveluideaa ei tässä vaiheessa palautettu asiakkaille 

uudelleen arvioitavaksi. 

 

Kehitettävää palvelua muotoiltiin ja rajattiin sisäisesti. Lisäksi hyödynnettiin teknisiä 

asiantuntijoita (kumppanit) palvelun teknisen osuuden toteuttamisen arviointiin. 

Myös teknisiä asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan kehitettävää palvelua oman 

yrityksensä näkökulmasta. Tämän kierroksen seurauksena palvelulle ja sen tekniselle 

toteutukselle muodostettiin raamit sekä pyrittiin arvioimaan palvelun ympärille 

muodostuvaa liiketoimintaa. Tämän jälkeen muodostettiin alustava palvelukonsepti, 

liiketoimintasuunnitelma ja projektisuunnitelma. 

 

Prosessin toisen eli analyysivaiheen keskeiset elementit ovat: 

a. palveluidean analysointi ja liiketoimintapotentiaalin arviointi 

b. alustava palvelukonsepti 

c. alustava liiketoimintasuunnitelma 

d. palvelun liittyvän teknisen osuuden suunnittelu 

e. alustava projektisuunnitelma. 

 

4.2.3 Vaihe 3: Kehittäminen 

Palvelun kehittäminen lähti liikkeelle analyysivaiheen lopuksi. Koska kehittämisen 

voidaan katsoa alkaneen, kun alustava palvelukonsepti ja projektisuunnitelma 

muodostettiin. Kehittämisvaiheessa asiakkaiden ja työntekijöiden osallistaminen 

koettiin jälleen tärkeäksi, ja heitä päätettiin hyödyntää edellä suunnitellun 

palveluajatuksen testaamiseen ja hiomiseen. Lisäksi työntekijöillä oli keskeinen rooli 

palvelun kehittämiseen liittyvässä projektityössä. Projektityöt, joihin työntekijät 

osallistuivat pitivät sisällään muun muassa erilaisia määrittely- ja testaustehtäviä.   

Myös asiakkaiden rooli palvelun testauksessa ja pilotoinnissa oli merkittävä. 

Kehittämisvaiheen alkuun määriteltiin uusi asiakashaastattelukierros, jotta 
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palvelukonseptia ja kehitettävää palvelua voitiin täsmentää. Haastattelujen 

tarkoituksena oli lyödä lukkoon lopullisesti projektin tavoitteet ja rajaukset.  

 

Kehittämisvaihe sisälsi sekä palvelun teknisen että muiden palvelun mahdollistavien 

komponenttien rakentamisen. Tekninen kehitysprojekti nousi omaksi aliprojektikseen 

ja palvelun muiden komponenttien rakentaminen omakseen. Palvelun muut 

komponentit pitivät sisällään muun muassa palveluprosessin suunnittelun, myynnin ja 

markkinoinnin suunnittelun sekä työntekijöiden kouluttamisen.  

 

Prosessin kolmannen eli kehittämisvaiheen keskeiset elementit ovat 

a. kehitystiimin muodostaminen (työntekijät, palvelumuotoilija ja muut 

asiantuntijat)  

b. palvelukonseptin testaus asiakkailla (muotoilutyöpajat) 

c. uuden palvelun tuotteistus ja myyntiprosessin suunnittelu 

d. palvelun testaus ja pilotointi. 

 

4.2.4 Vaihe 4: Uuden palvelun julkaisu  

Palvelun julkaisussa tähdättiin siihen, että kaiken ei tarvitse olla valmista, mutta 

kaiken pitää olla toimivaa. Palvelun kehitystyö määriteltiin jatkuvaksi myös sen 

julkaisemisen jälkeen. Palvelu julkaistiin ensimmäiseksi niille asiakkaille, jotka olivat 

mukana jo kehitysprojektin ideointi- ja kehitysvaiheissa. Näin asiakkailta päästiin 

kysymään mielipiteitä, siitä vastasiko palvelu niiden odotuksiin palvelun 

vastaavuudesta odotuksiin, joita asiakkaille oli tullut prosessin aikana. Lisäksi palvelu 

julkaistiin potentiaalisille uusille asiakkaille, jotta päästiin kiinni ensimmäistä kertaa 

palvelua käyttävien asiakkaiden kokemuksiin ja tuoreisiin, ilman ennakko-odotuksia 

oleviin mielipiteisiin palvelusta. Myös julkaisuvaiheessa hyödynnettiin 

palvelumuotoilijaa sekä työntekijöitä: molempien rooleina oli kerätä näitä 

ensimmäisiä kokemuksia palvelusta.  
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Palvelua kehitettiin edelleen ensimmäisen vaiheen julkaisun jälkeen, ja vasta näiden 

viimeistelyjen jälkeen palvelu julkaistiin kaikille olemassa oleville ja  potentiaalisille 

asiakkaille sekä muulle markkinalle. Huolimatta siitä, että palvelu julkaistiin, sen 

kehitystyö jatkuu edelleen. Kehitystä tullaan tekemään esimerkiksi työntekijöiden 

kokemusten ja asiakkailta saadun palautteen perusteella.  

 

Prosessin viimeisen eli julkaisuvaiheen keskeiset elementit ovat 

a. uuden palvelun lanseeraus 

b. palvelun jatkuvan kehityksen toimintamalli 
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5 Tulokset 

Edellä palvelun kehitysprojekti sidottiin teorian mukaan muodostettuihin 

päävaiheisiin. Nämä päävaiheet tuntuivat sopivan hyvin myös tämän kehitysprojektin 

prosessin kuvaamiseen. Palveluiden kehittämisprosessi noudatti kohdeyrityksessä 

seuraavia päävaiheita: ideoiden muodostaminen, analyysi, kehittäminen ja 

implementointi. Vaiheet tehtävineen on esitetty taulukossa (Taulukko 3, 54), ja 

kursiivilla esitetyt tehtävät on poimittu palvelumuotoilutoimiston 

yhteenvetomateriaalista (sekundaarinen aineisto). 

 

Ensimmäinen vaihe eli ideoiden oli muodostaminen helposti tunnistettavissa, koska 

tässä vaiheessa kohdeorganisaatio aktiivisesti keräsi ja suodatti ideoita. Ensimmäisen 

vaiheen päättyminen ja seuraavan eli analyysivaiheen alkaminen puolestaan oli 

haasteellisemmin eroteltavissa toisistaan esimerkiksi Johnsonin ja kumppaneiden 

(2000) mallin mukaan palvelukonseptin luominen ja testaus kuuluvat ensimmäiseen 

vaiheeseen, mutta tässä tapauksessa ne voidaan mieltää olevan osa vasta toista- eli 

analyysivaihetta. Toisaalta Johnson ja kumppanit olivat nimenneet ensimmäisen 

vaiheen suunnitteluvaiheeksi, joten tämä saattaa tehdä eron sille miksi mallit, jotka 

käyttävät nimeä ideointi sisällyttävät palvelukonseptin ja sen testaamisen vasta 

toiseen vaiheeseen.  

 

Prosessin toisessa vaiheessa (analyysi) keskityttiin liiketoiminta-analyysiin sekä 

muodostamaan alustava palvelukonsepti, liiketoimintasuunnitelma ja 

projektisuunnitelma. Näiden lisäksi muodostettiin näkemys palveluun vaadittavasta 

teknisestä osuudesta. Edvardsson (1997) oli nimennyt oman kehitysprosessimallinsa 

toisen päävaiheen projektin muodostamis- tai asettamisvaiheeksi (project formation), 

ja Johnson ja kumppanit (2000) nimesivät vaiheen analyysiksi, joka sisältää 

liiketoiminta-analyysin sekä projektin perustamisen. Koska alustava 
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projektisuunnitelma tehtiin analyysivaiheen lopuksi, oli luontevaa nimetä vaihe 

analyysiksi myös tässä tapauksessa. Jotta vaihe olisi voitu nimetä projektin 

asettamisvaiheeksi, olisi ensimmäisen vaiheen lopputuloksena pitänyt olla alustava 

palvelukonsepti, joka tässä tapauksessa tuntui enemmänkin kuuluvan 

analyysivaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyi enemminkin 

palveluidea, jota sittemmin analysoitiin vielä vaiheessa kaksi. Palveluideaa ei 

myöskään testattu asiakkailla enää ensimmäisen vaiheen päättyessä. Toisaalta tästä 

vaiheesta voitaisiin käyttää Laineen (2012) mukaan nimitystä valinta, jolloin se 

sisältäisi myös varsinaisen palveluidean muodostamisen.  

 

Sekä Edvardsson (1997) että Johnson ja kumppanit (2000) nimeävät kolmannen 

vaiheen kehittämisvaiheeksi. Laine (2012) puolestaan yhdistää kehittämisen osaksi 

valinta- sekä implementointivaihetta. Koska kohdeyrityksessä ollaan vasta 

kehittämisvaiheessa, ja kehitettävä palvelu pitää sisällään myös teknisesti 

toteutettavan osuuden, on oletettavaa, että palvelun kehittäminen ja sen julkaisu ovat 

ainakin osittain omat vaiheensa. Toisaalta kehittäminen tulee jatkumaan myös 

julkaisun jälkeen. Ehkä termi implementoida on julkaisua parempi tässä tapauksessa: 

julkaisu viittaa enemmän kehitysprosessin loppuvaiheeseen, kun taas implementointi, 

joka viittaa käyttöönottoon. 

 
Taulukko 3. Kohdeyrityksen palvelukehitysprosessin päävaiheet ja tehtävät 

Päävaihe Tehtävät 
1. Ideoiden muodostaminen  • Työntekijöiltä kerätyt ideat 

• Ideoiden läpikäynti ja valinta 
• Ideoiden kerääminen asiakkailta 
• Asiakkailta saatujen ideoiden läpikäynti 
• Ulkopuolisten asiantuntijoiden sparraus 
• Työntekijöiltä saatujen sekä asiakkailta kerättyjen 

ideoiden ja materiaalin läpikäynti uudelleen 
• Palveluidean muodostaminen 

2. Analyysi 

 

• Palveluidean analysointi ja liiketoimintapotentiaalin 
arviointi 

• Alustava palvelukonsepti 
• Alustava liiketoimintasuunnitelma 
• Palvelun liittyvän teknisen osuuden suunnittelu 
• Alustava projektisuunnitelma 
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3. Kehittäminen 

 

• Kehitystiimin muodostaminen: työntekijät, 
palvelumuotoilija ja muut asiantuntijat  

• Palvelukonseptin testaus asiakkailla 
(muotoilutyöpajat) 

o Työpaja pitäisi sisällään alan trendien ja 
haasteiden sparrausta, uusien palveluiden 
ideointia yhdessä ja lopulta 
palvelutuotekonseptin rakennuksen 

o Asiakkaille arvoehdotus työpajasta olisi 
paitsi osallistua tuotekehitykseen, sparrata ja 
vaihtaa näkemyksiä toiselta alalta tulevan 
kollegansa kanssa  

• Uuden palvelun tuotteistus ja myyntiprosessin 
suunnittelu 

o Rakennetaan uusien palveluiden 
myyntiprosessi kahdesta näkökulmasta: 
uusasiakashankinnan prosessi sekä nykyisten 
asiakkuuksien lisämyynnin prosessi 

o Myyntiargumentit muodostetaan yhdessä 
asiakkaiden kanssa pidettyjen työpajojen 
sisällöstä 

o Prosessille rakennetaan omat check list-
tyyppiset tarkistuslistansa, jotta 
asiakkuustyötä tekevän on helppo muistaa 
kysyvänsä oikeat kysymykset ja esittävänsä 
oikeat argumentit 

o Uusille palveluille rakennetaan selkeät ja 
informatiiviset myynnin apuvälineenä 
toimivat taustamateriaalit, kuten PPT-esitys, 
verkkosivujen infomateriaalit, asiakkaan 
käyttöön jätettävät materiaalit, esim. ”HR-
prosessin check list” yms 

• Palvelun testaus ja pilotointi 
4. Implementointi 

 

• Uuden palvelun ja toimintamallin lanseeraus 
o Uusi toimintamalli palvelutuotteiden 

myynnille ja projektien toimittamiselle 
dokumentoidaan ja harjoitellaan siten, että 
toistaminen on luontaista. 

o Uudelle mallille rakennetaan KPI-mittaristo, 
joka mittaa tulosten lisäksi toimintaa 

o Uusi toimintamalli otetaan käyttöön 
asteittain, arvioiden sopivin väliajoin 
(esimerkiksi kvartaaleittain) jatkon kannalta 
olennaisimpia tekijöitä 

o Perustetaan asiakasymmärrystietokanta, 
johon kerätään jatkuvaa tietoa uuden 
toimintamallin muutostarpeista ja 
onnistumisesta 

• Palvelun jatkuvan kehityksen prosessi 
 

Edellä esitetyssä taulukossa Taulukko 3 voidaan jo osittain nähdä missä vaiheissa 

kehitysprosessia työntekijöitä ja asiakkaita hyödynnettiin. Asiakkaita osallistava 
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palveluiden kehittäminen sitoo prosessiin osallistuvat asiakkaat tiiviisti osaksi 

palvelukehitystiimiä. Asiakkailla on näin merkittävä rooli jokaisessa kehitysprosessin 

vaiheessa. Vastaavasti myös työntekijöitä osallistava kehittäminen sitoo työntekijät 

(tai osan heistä) osaksi palvelun kehitystiimiä. Työntekijöitä osallistavan palveluiden 

kehittämismääritelmän mukaan, työntekijät voidaan määritellä myös merkittävään 

rooliin kehitysprojektin synnyssä,  esimerkkinä tästä on co-creation-menetelmä 

(Kallio & Konsti-Laakso 2011). Myös työntekijöiden rooli  on merkittävä jokaisessa 

kehitysprosessin vaiheessa.  

 

Tarkastellussa kehitysprojektissa työntekijät ja asiakkaat olivat mukana päävaiheissa 

1, 3 ja 4 (Taulukko 3, 54). Huomioitavaa on, että työntekijöitä ja asiakkaita 

hyödynnettiin ensimmäisessä vaiheessa ideoiden tuottamiseen, mutta ideoita ei 

palautettu heille uudelleen testattavaksi, kun valinta kehitettävästä palvelusta oli 

muodostettu. Toki kehitettävä idea oli noussut asiakkaiden tarpeista ja myös 

työntekijät olivat tarpeen havainneet, lisäksi idea oli selkeästi havaittavissa 

palvelumuotoilutoimiston tuottamasta haastattelumateriaalista. Mutta jos arvioidaan 

asiakasta tai työntekijöitä osallistavaa palveluiden kehittämistä, tässä vaiheessa ei 

täyty kriteeri siitä, että asiakasta tai työntekijää osallistetaan palveluiden 

kehittämiseen vaan kehittämisessä on toimittu asiakas- ja työntekijälähtöisesti.  

 

Prosessin kolmannessa vaiheessa, joka piti sisällään varsinaisen 

palvelunkehittämisen, työntekijät osallistuivat projektiin projektitiimin jäseninä. 

Asiakkaatkin osallistuivat kehittämiseen; ja heitä hyödynnettiin vastaavasti kuin 

vaiheessa yksi. Palvelukonseptia testattiin asiakkailla, mutta iteraatiota konseptin 

testauksen suhteen ei muodostunut. Konseptin testauksen jälkeen asiakkaita 

hyödynnettiin jälleen pilotoinnin ja testauksen yhteydessä.  

 

Prosessin neljännessä vaiheessa palvelu implementoitiin osaksi kohdeyrityksen 

palveluvalikoimaa ja toimintatapoja. Tässä vaiheessa myös pilotoinnissa mukana 

olleet asiakkaat saivat arvioitavakseen viimeisimmän version kehitystä palvelusta. 
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Implementointivaiheesta kerättiin kokemuksia sekä työntekijöiltä että asiakkailta, 

jotta palvelun vieminen asiakkaille ja sen tuottaminen sujuisivat mahdollisimman 

hyvin. Palvelun kehittäminen ei kuitenkaan loppunut implementointivaiheeseen, vaan 

sitä pyritään edelleen kehittämään asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeiden mukaan. 

Kun varsinaiset projektinaikaiset kehitystyöt sekä implementointivaihe saadaan 

päätökseen, korostuu työntekijöiden aktiivinen rooli palvelun kehittämisessä. 

Kohdeyrityksessä työntekijöillä onkin suuri vastuu olemassa olevien palveluiden 

kehittämisessä. Lisäksi työntekijöillä on myös valtaa toteuttaa kehitystyötä tietyissä 

rajoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suuremmat hankkeet viedään aina läpi 

omina projekteinaan joihin myös johto osallistuu aktiivisesti.  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys kuului: Mitä on asiakkaita ja työntekijöitä osallistava 

palveluiden kehittäminen? Näin ollen vastaus siihen muodostui seuraavaksi: 

asiakkaita ja työntekijöitä osallistava palveluiden kehittäminen sitoo molemmat 

tiiviisti osaksi kehitysprosessia. Voidaan ajatella, että myös asiakkaat ovat mukana 

joko asiantuntijan tai projektitiimin jäsenen roolissa. Vaihtoehtoisesti asiakkaita 

osallistetaan tiiviisti pitkin prosessia, ja sen jokaisessa vaiheessa, jotta heidän 

odotuksia ja tarpeita vastaava palvelu saadaan luotua.  

5.1 Tietointensiivisyyden vaikutukset kehittämisprojektiin 
Tietointensiiviset palveluyritykset hyödyntävät asiakkaitaan keskimääräistä enemmän 

palveluiden kehittämiseen kuin perinteisten toimialojen yritykset. On haasteellista 

ottaa kantaa, hyödynnettiinkö tässä työssä kuvatussa projektissa asiakkaita 

keskimääräistä enemmän vai vähemmän, johtuen vertailuaineiston puuttumisesta.  On 

kuitenkin todettava, että vaikka asiakkaita osallistavan kehittämisen tunnusmerkit 

eivät ehkä täyty verrattuna teoriassa kuvattuun, olivat asiakkaat kuitenkin 

merkittävässä roolissa palvelun kehittämisessä. Myös työntekijöiden rooli oli 

merkittävä, ja projekti edellytti heiltä joustamista, samaan tapaan kuin Toivonen 

(2010) kuvaa tyypillisissä tämän toimialan kehitysprojekteissa tapahtuvan. Tämä 

näkyi myös kohdeyrityksen alustavaa kehitysprojektisuunnitelmaa tehtäessä. 
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Resurssien kiinnittäminen palvelun kehitykseen oli haastavaa, koska työntekijät oli jo 

kiinnitetty asiakasprojekteihin. Vaikka asiakasprojekteille oli selkeät suunnitelmat ja 

aikataulut, voivat aikataulut muuttua – jatko- ja lisäprojekteja voi tulla. Lisäksi 

myynnissä olevien avoimien, mutta erilaisilla toteutumistodennäköisyyksillä olevien 

projektien kohtalo voi vaikuttaa resursointiin radikaalistikin. Koska kyseessä on pieni 

organisaatio, asiakastyöt menevät aina sisäisten kehitysprojektien edelle. Toisaalta 

tämä on realiteetti myös monissa isommissakin organisaatioissa. Lisäksi voidaan 

pohtia vaikuttaako resursointiin, että kyseessä oli pieni yritys, jolla oli rajalliset 

resurssit vai johtuiko tilanne juuri toimialasta ja sen luonteessa.  

 

Itse kehitysprosessissa päädyttiin sovelletaan nopean kehittämisen mallia, joka 

Toivosen (2010) mukaan on tyypillinen kehitysmalli kyseiselle toimialalle. 

Projektissa pyrittiin tavoittelemaan nopeaa markkinoille menoa, ja myös 

palvelumuotoilija suositteli tätä, koska tämä mahdollistaa palvelun ketterän 

muokkaamisen asiakkaiden haluamaan suuntaan. Kohdeyritys piti ajatuksesta, että 

kehitystyö ja palvelun nopea julkaisu olisivat osittain päällekkäisiä. Tämä 

mahdollistaisi asiakkaiden osallistamisen prosessin aikana, ja lisäksi myös tietyn 

tulovirran vielä kehitteillä olevasta palvelusta. Myös Laineen (2012) esittämän 

palveluinnovaatioprosessimallin todetaan soveltuvan erityisesti pienelle 

tietointensiiviselle yritykselle. On kuitenkin huomioitava, että Laineen esittämä 

prosessi vastasi pääpiirteissään nopean kehittämisen mallia. Kohdeyrityksen 

tavoitteiden näkökulmasta (nopeasti markkinoille toimivalla, mutta edelleen 

kehitettävällä palvelulla) voidaan pohtia, onko kyseinen valinta tehty siksi, että 

kyseessä on kooltaan pieni yritys vai onko tällainen toimintatapa ylipäätään 

tyypillinen kyseisellä toimialalla.  

 

Joka tapauksessa toimialaluokittelun perusteella kohdeyritys kuuluu tietointensiivisiin 

palveluyrityksiin, ja myös kohdeyrityksen palveluiden kehitysprosessissa on 

havaittavissa kirjallisuudessa esitettyjä toimialalle tyypillisen kehitysprosessin 

piirteitä. Siihen johtuvatko havaitut piirteet toimialasta vai muista tekijöistä, jotka 
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liittyvät kohdeyritykseen, on hankala vastata, ja vastaaminen edellyttäisi toisenlaista 

tutkimuksellista lähestymistapaa ja tarkastelua.   

5.2 Kohdeyrityksen palveluiden kehityksen prosessimalli 
Tutkijan keräämistä teemahaastatteluissa sekä havainnointiaineistoista tuli selväksi, 

että kohdeyrityksen palveluiden kehitysprosessi lähti liikkeelle liiketoiminnan 

tarpeista sekä yrityksen tavoitteista kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa. 

Teemahaastatteluissa nousi myös esille, että ennen kehitysprojektia oli tunnistettu 

asiakkailla olevan palvelutarjoomaan ja sen mahdollisiin laajennoksiin liittyviä 

tarpeita, joissa voisi olla liiketoimintapotentiaalia, mutta näitä tarpeita ei oltu vielä 

tähän mennessä yksilöity. Myös asiakastarpeisiin vastaaminen toimi keskeisenä 

laukaisevana tekijänä kehitysprojektiin ryhdyttäessä. Lähes kaikki tämän työn 

teoreettisessa viitekehyksessä esitellyt palveluiden kehitysprosessit lähtevät liikkeelle 

liiketoiminnan ja markkinoiden tarpeista, usein nämä ovat sidottu omaksi 

vaiheekseen tai osaksi suunnitteluvaihetta. Myös termit, joilla näitä kutsutaan hieman 

vaihtelevat: teoreettisissa malleissa käytetään esimerkiksi nimityksiä strateginen 

analyysi (mm. Alam & Perry 2002, 512; Kreutzer ja Aschbacher 2011, 182), 

markkinoiden ja muutosten tunnistaminen (Laine 2012) sekä uusien 

palvelustrategioiden tunnistaminen (Johnson et al. 2000).  

 

Prosessin seuraavassa vaiheessa oli tarkoitus tuottaa ideoita kehitettävästä palvelusta, 

ja siinä hyödynnettiin työntekijöitä, asiakkaita ja kumppaneita. Myös tämän vaihe oli 

helposti todennettavissa havainnoinnin sekä olemassa olevan sekundaarisen aineiston 

kautta. Tästä vaiheesta voisi Lainetta (2012) mukaillen käyttää nimitystä ideoiden 

generointi ja rikastaminen yhdessä työntekijöiden, asiakkaiden sekä kumppaneiden 

kanssa.  

 

Samoin seuraava vaihe, jota voisi kuvata ideoiden valinnaksi ja arvioinniksi yrityksen 

strategiaan perustuen, noudattelee Laineen (2012) mallia. Tässä vaiheessa 

kohdeyrityksen palvelukehitysprosessissa eivät olleet mukana työntekijät eivätkä 
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asiakkaat. Näitä ei myöskään Laine (2012) nostanut esille. Huomionarvoista 

havainnoinnin kannalta oli, että työntekijöiden ensisijaisesti esille nostama ja 

ehdottama palvelu ei vastannutkaan asiakkaiden tarpeita tai se ei noussut asiakkaiden 

töiden kannalta keskeiseksi haasteeksi tai suureksi ongelmaksi, joka olisi vaatinut 

ratkaisua. Palvelumuotoilijan tuottamaa asiakashaastatteluaineistoa analysoimalla 

löytyi kuitenkin alue, jolle kohdeyrityksen olisi mahdollista laajentaa palveluitaan. 

Tälle alueelle todettiin myös olevan tilausta markkinoilla laajemminkin, ja 

laajentaminen sopi hyvin myös kohdeyrityksen strategiaan sekä olemassa olevaan 

osaamiseen ja sen laajempaan hyödyntämiseen.  

 

Seuraavaksi vaiheeksi nousee Kreutzeria ja Aschbacheria (2011) mukaillen 

liiketoiminnan tarkasteluvaihe. Tässä vaiheessa kohdeyritys määritteli alustavasti 

liiketoimintasuunnitelman, palvelukonseptin, projektisuunnitelman sekä teki 

alustavan määrittelyn palveluun liittyvästä teknisestä osuudesta. Näiden avulla voitiin 

arvioida liiketoiminnan kannattavuutta sekä projektin kustannuksia. Projekti voidaan 

katsoa perustetuksi tässä vaiheessa, koska alustava projektisuunnitelma oli tehty ja 

projektin jatko oli suunniteltu. Tässä vaiheessa asiakkaita ja työntekijöitä olisi voinut 

hyödyntää palvelukonseptin luomisessa tai ainakin sen arvioinnissa. Toisaalta 

konseptin testaus oli nostettu osaksi kehitysvaihetta.  

 

Kehitysvaiheessa tavoitteena oli päästä julkaisemaan palvelusta nopeasti ensimmäistä 

toimivaa versiota tietylle asiakasryhmälle. Kehitysvaihe aloitettiin konseptin 

testaamisella asiakkaiden kanssa. Testaus on sijoitettu kehitysvaiheen alle, koska 

myös palveluiden kehitysprojekti alkoi samaan aikaan tai hieman aiemmin kuin 

konseptin testaaminen. Kehitysprojektin sekä konseptin testauksen 

aloittamisajankohdat olivat tutkijan havainnoitavissa ja todennettavissa materiaaleista 

kuten alustavasta projektisuunnitelmasta. Palvelun kehittämiseen osallistuivat 

kohdeyrityksen työntekijät, asiakkaat sekä kumppanit. Työntekijöiden roolina oli 

toimia asiantuntijoina sekä projektitiimin jäseninä projektin aikana. Asiakkaita 

hyödynnettiin asiantuntijajäseninä, kuitenkin niin, että heitä ei varsinaisesti ollut 
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kiinnitetty projektiin, vaan asiakkaat olivat mukana määritellyissä pisteissä projektin 

aikana. Näitä pisteitä olivat esimerkiksi erilaiset arviointi- ja testausvaiheet. Lisäksi 

projektissa hyödynnettiin kumppaneita, joiden vastuulla oli asiakkaiden 

osallistaminen (palvelumuotoilija), ja osa teknisistä toteutuksista sekä myynti- ja 

mainosmateriaalien tuottaminen. 

 

Palvelun ensimmäisen version julkaisu piti tässä tapauksessa sisällään myös palvelun 

viimeisimmän ja viimeistellyn version testauksen sekä lisäksi pilotoinnin, joista 

molempiin myös osallistuivat sekä työntekijät että asiakkaat. Testaus ja pilotointi 

tapahtuivat osittain päällekkäisinä, jotta palvelun implementointi asiakkaiden kanssa 

vastaisi mahdollisimman aitoa implementointiprojektia, ja jotta pilotoinnista voitiin 

kerätä tietoa palvelun edelleen kehittämistä varten. Palvelun kehittäminen jatkui 

ensimmäisen julkaisun jälkeen nimellä jatkokehittäminen, koska kehittämistyöhön 

tuli tässä vaiheessa luonnollinen tauko, jolloin odotettiin asiakkaiden sekä 

työntekijöiden antamaa palautetta ensimmäisestä julkaistusta versiosta.  

 

Myös palvelun johtaminen lähti liikkeelle lähes samaan aikaan ensimmäisen version 

julkaisun jälkeen. Johtaminen tarkoittaa tässä tapauksessa toimintamallien ja 

palvelutuotteen myynti- ja projektitoimitusten johtamista. Tavoitteena on päästä 

melko vakioituun toimitusmalliin huolimatta siitä, että asiakkailla on erilaisia tarpeita 

ja prosesseja. Lisäksi pyrittiin siihen, että palvelulle voidaan rakentaa mittaristot, 

joiden avulla toimitusprojekteja ja palvelutuotantoprosessia voidaan seurata.  

 

Prosessin viimeisenä vaiheena on palvelun julkaisu kaikille potentiaalisille 

asiakkaille. Tässä vaiheessa palvelua on jo jonkin verran hiottu, ja sen 

toimitusprosessikin alkaa olla muotoutunut. Valmiiksi sitä ei kuitenkaan voi sanoa. 

Kuten teemahaastatteluissakin nousi esille, tuotannossa olevien palveluiden 

kehittäminen siirtyy osittain  kohdeyrityksen työntekijöiden vastuulle. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että kun työntekijät huomaavat kehityskohteita työskennellessään 

asiakkaiden kanssa tai saavat asiakkailta kehitysideoita, he voivat viedä ne melko 
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nopeasti käytäntöön. Toisaalta koska kyseessä on palvelu, voidaan myös pohtia, 

mitkä ovat aitoja palvelun kehitystarpeita ja mitkä ovat asiakaskohtaisia räätälöintejä 

tai muutoksia. Suuremmat kehitysprojektit, joihin tarvitaan enemmän resursseja, 

vaativat kohdeyrityksen johdon hyväksynnän ja mukaan tulon.  

 

Kohdeyrityksen palveluiden kehityksen prosessimalli voisi näin ollen muodostua 

edellä esitettyjen vaiheiden kautta seuraavassa esitetyn kaltaiseksi (Kuva 7). Prosessi 

on kuvattu ympyröiden avulla, koska eri vaiheiden painotukset voivat erilaisissa 

projekteissa vaihdella. Lisäksi kuvassa oikealla puolella on esitetty vaiheet, jotka ovat 

enemmän organisaation sisäisiä vaiheita ja joissa voidaan tarvittaessa hyödyntää 

kumppaneita ja muita asiantuntijoita. Kuvan vasemmalla puolella ovat vaiheet, joissa 

myös asiakkailla on enemmän annettavaa kehittävään palveluun. Kuvaan vasemmalle 

puolelle on sijoitettu myös ideoiden valinta ja arviointi, koska näissäkin vaiheissa 

olisi luonnollista ja ehkä jopa suositeltavaa hyödyntää asiakkaita, vaikka näin ei tässä 

työssä havainnoidussa kehitysprosessissa kyseisessä vaiheessa tehtykään. 
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Kuva 7. Kohdeyrityksen palveluiden kehitysprosessi 

 

Palveluiden kehittämisestä muodostettu prosessimalli on yhteneväinen useiden 

teoreettisten mallien kanssa. Periaatteessa kohdeyrityksen kehitysprosessin olisi 
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voinut upottaa lähes kaikkiin esitettyihin malleihin. Koska vaiheet olivat aineistojen 

sekä havainnoinnin perusteella melko selkeästi tunnistettavissa. Tämä vuoksi on 

edellä (Kuva 7, 63) esitetyssä mallissa hyödynnetty ja yhdistelty vaiheita kaikista 

esitetyistä teoreettisista malleista, lineaarisia malleja lukuun ottamatta. 

Kehitysprosessi vaikuttaa melko geneeriseltä, joten uskon sen soveltuvan 

kohdeyrityksen tarpeisiin myös jatkossa. Vaiheiden painotukset voivat luonnollisesti 

vaihdella erilaisissa projekteissa. Myös kohdeyrityksestä tehtyjen teemahaastattelujen 

perusteella kohdeyrityksessä koettiin, että erityisesti asiakkaiden varhainen 

mukaantulo, palvelumuotoilun menetelmät sekä palvelun nopea julkaisu ovat 

tavoittelemisen arvoisia elementtejä myös tulevissa kehitysprojekteissa.  
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6 Yhteenveto ja pohdinta 

Uusien palveluiden kehittäminen ja palveluinnovaatioprosessit ovat hyvin 

samankaltaisia, ja niitä voidaan käytännössä ja myös teoriassa hyödyntää prosesseina 

täysin ristiin. Molempien taustalla ovat samat erottautumistekijät 

tuotekehitysprosesseista, ja molempien tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle 

uusien parempien toimintatapojen kautta. Näitä uusien toimintatapojen tai 

palveluiden luomistapoja kutsutaan vaihtelevasti kehitys- tai innovaatioprosesseiksi. 

Prosessin lopputuloksena syntyvän palvelun innovatiivisuutta voidaan tosin arvioida 

erilaisten innovaatiomääritelmien mukaan. Jos määritelmä vastaa kuitenkin EK:n 

(2008) esittämää määritelmää, jossa ei erityisesti korostu tyypilliset innovaatioilla 

asetetut vaatimukset uutuus, toistettavuus ja hyöty, voi lähes kaikki kehitettävät 

palvelut olla innovaatioita. (Martikainen 2008.) Toisaalta prosessin innovatiivisuutta 

ei välttämättä voida arvioida lopputuloksen kautta, mutta palveluinnovaatioprosessi 

vaatisikin ehkä tarkempaa teoreettista tarkastelua ja määritelmän, jotta voitaisiin 

todeta, että onko sen tarkoituksena olla prosessina innovatiivinen vai onko sen 

tarkoituksena tuottaa innovaatioita.  

 

Tuotekehityksenkin prosessit ovat joutuneet viime vuosina muuttumaan hyvin paljon 

johtuen samoista markkinoita ohjaavista voimista, mitkä ohjaavat palveluiden 

kehittämistä, voisi vastauksia, innovaatioprosessiin ja sen tarkoitukseen, pyrkiä 

löytämään tarkastelemalla tuotejohtamista ja tuotekehitysprosesseja. Joka tapauksessa 

palveluiden kehittämisen keskeisiksi eroiksi tuotekehitykseen verrattuna, puhuttiin 

sitten uusien palveluiden kehittämisestä tai palveluinnovaatiosta, on nostettu 

keskeiseksi elementiksi asiakas, ja asiakkaan hyödyntämisen sekä palvelukehityksen 

eri vaiheissa. Lisäksi korostetaan palveluiden aineettomuutta niiden 

erottautumistekijänä tuotekehitysprosessista, tämä huolimatta siitä, että palvelut 

voivat olla osa tuotetta tai ne voivat yhdistyä lähes saumattomasti johonkin 
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teknologiseen ratkaisuun. Vasta näiden jälkeen korostuvat muut erottautumistekijät 

kuten organisaatio ja sen toimintamallit. Teorian mukaan myös toimialalla voi olla 

vaikutusta siihen, miten ja millaisia prosesseja käyttäen palveluita kehitetään.  

 

Työssä tarkastellun yrityksen tavoitteena oli kehittää uusia palveluita ja näin ollen 

kasvattaa sekä kehittää omaa liiketoimintaansa. Tarkastellussa tapauksessa ei sana 

innovaatio noussut esille ollenkaan. Tämä voi johtua esimerkiksi kyseisen sanan 

kärsimästä inflaatiosta puhekielessä. Työn tavoitteena oli kuvata kohdeorganisaation 

palveluiden kehitysprosessi ja kuinka sen aikana hyödynnetään asiakkaita ja 

työntekijöitä. Tarkasteluissa nousi esille myös kolmantena sidosryhmänä kumppanit, 

joita kehitysprosessissa hyödynnettiin. Teoriakirjallisuudessa on korostettu erityisesti 

asiakkaiden ja työntekijöiden roolia palveluiden kehittämisessä, mutta ainakaan tässä 

työssä käytetyissä lähdeaineistoissa ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

juurikaan mainittu kumppaneita tai verkostoja. Kuvatun palvelukehitysprosessin 

tarkoituksena on toimia soveltuvin osin ja tarkoituksen mukaisin painotuksin mallina 

kohdeyrityksen tulevissa palveluiden kehitysprojekteissa. 

 

Seuraavissa alaluvuissa kohdeyritykselle esitettyä palveluiden kehitysprosessia 

tarkastellaan ja pohditaan hieman tarkemmin. Kappaleen lopussa arvioidaan tämän 

tutkimuksen luotettavuutta ja lausutaan loppusanat. 

6.1 Casesta johdettu palveluiden kehitysprosessi 
Tutkimuksen analyysi vaiheistettiin, ja palveluiden kehitysprosessi pyrittiin 

kuvaamaan ensin sanallisesti mahdollisimman tarkasti, jotta tutkimuksen kulkua olisi 

helppo seurata ja tutkimuskysymyksiin pystyttäsiin vastamaan mahdollisimman 

luotettavasti. Analyysin seuraavassa vaiheessa kehitysprosessi jäsenneltiin 

teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjen palveluiden kehitys- ja 

palveluinnovaatioiden kehitysprosessien päävaiheiden mukaan. Viitekehys auttoi 

jäsentelemään vaiheita ja tehtäviä, joita prosessia havainnoitaessa nousi esille. Myös 

palvelumuotoilijan tuottaman sekundaarisen aineiston yhteenvetomateriaalissa oli 
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esimerkkimalli palveluiden kehittämisestä. Tässä mallissa esitettyjä tehtäviä nostettiin 

esille Taulukko 3 (kursiivilla).  Tämän jaottelun avulla oli myös helppoa tarkastella, 

missä vaiheissa asiakkaita ja työntekijöitä osallistettiin prosessiin. Lisäksi sijoittelu 

päävaiheisiin auttoi  muodostamaan kokonaisprosessin kuvauksen. 

 

Analyysin yhteydessä arvioitiin lyhyesti myös kohdeyrityksen toimialan vaikutuksia  

kehitysprosessiin. Tiettyjä yhteneväisyyksiä oli havaittavissa, mutta todellisia syy- ja 

seuraussuhteita ei tässä työssä kerätyn aineiston perusteella pystytä arvioimaan. 

Voidaan vain todeta, että havaitut piirteet olivat yhteneviä kappaleessa 2.6 esitettyjen 

näkemysten kanssa. Sen sijaan se, olivatko havaitut piirteet riippuvaisia pelkästään 

toimialasta ja sen erityispiirteistä jätetään arvioimatta. Tutkimuskysymykseen kaksi 

saatiin johdettua vastaus teorian avulla. Tietointensiivisyys vaikuttaa palveluiden 

kehittämiseen, ja kirjallisuudessa on esitetty, että on tiettyjä hyväksi havaittuja 

prosessimalleja, joita palveluita kehitettäessä kyseisellä toimialalla kannattaa käyttää.  

 

Kehitysprosessin tarkemmassa kuvauksessa hyödynnettiin teoreettisen viitekehyksen 

malleja: erityisesti Laineen (2012) sekä Johnson ja kumppaneiden (2000) mallit 

auttoivat jäsentelemään prosessia ja sen vaiheita. Tässäkin on huomattava, että edellä 

mainituista malleista Laineen (2012) malli on esitetty palveluinnovaatioprosessina, 

kun taas Johnsonin ja kumppaneiden (2000) malli on esitetty uusien palveluiden 

kehittämisprosessimallina. Lisäksi Alamin ja Perryn (2002) sekä Kreutzerin ja 

Aschbacherin (2011) mallit olivat apuna kehitysprosessia määriteltäessä. 

Kehitysprosessin tarkemmassa jäsentelyssä kohdeyrityksen projektin vaiheet ja 

tehtävät olisi pystynyt jakamaan melko suoraan johonkin esitetyistä teoreettisista 

malleista. Vaiheiden muodostamisessa päädyttiin kuitenkin käyttämään jokaista 

vaihetta parhaiten kuvaavaa nimitystä ja mahdollisia tarkennuksia siihen.  

 

Kun kehitysprosessi saatiin kuvattua tarkemmin, päästiin todella arvioimaan 

asiakkaiden ja työntekijöiden osallistamista prosessiin. Kohdeyrityksen pieni koko 

saattaa olla yksi selitys sille, että tässä tarkasteltava kehitysprosessi ei vastannut 
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yhteiskehittelyn tai osallistavan kehityksen määritelmää, jossa asiakkaat ja työntekijät 

yhdessä luovat uusia palveluita, joiden kehittämistä yrityksen johto toiminta 

mahdollistaa (mm. Edvardsson et al. 2010; Toivonen et al. 2012).  Kuitenkin 

asiakkaiden rooli kehitysprosessissa oli merkittävästi suurempi, kuin Edvarsson ja 

kumppaneiden (2010) esittämässä perinteisen kehityksen mallissa, jossa asiakkaita 

hyödynnetään vain ideoinnissa ja/tai testauksessa (2010, 567). Voidaankin todeta, että 

asiakkaiden ja työntekijöiden osallistamista kehitysprosessin aikana tehtiin, ja se 

koettiin kohdeyrityksen kannalta hyväksi tavaksi toimia. Osallistamista olisi 

kuitenkin voinut hyödyntää enemmänkin. Tähänkin omat rajoituksensa asettavat 

käytössä olevat resurssit, sillä pienessä yrityksessä kumppaneiden hyödyntäminen 

tarkoittaa kustannuksia ja omien resurssien hyödyntäminen on pois asiakastyöstä. 

Näiden rajoitteiden vallitessa voidaan todeta, että asiakkaita pystyttiin hyödyntämään 

hyvin kehitysprosessin aikana. Parannuksia asiakkaiden osallistamiseen pystytään 

myös tekemään; keinoja, joilla asiakkaita voidaan osallistaa myös rajallisin 

resurssein, pystytään varmasti myös löytämään. Yksi keinoista on esitetty 

palvelumuotoilijan yhteenvetomateriaalissa, jossa todettiin, että asiakkailta tulisi 

kerätä jatkuvasti tietoja uudesta palvelusta, sen muutostarpeista ja onnistumisista. 

Tiedot voisi koostaa asiakasymmärrystietokantaan. Tätä ehdotusta voisi jatkojalostaa, 

ja sen voisi ulottaa koskemaan tiedonkeruuta myös muiden palveluiden 

kehitystarpeista ja yleisistä haasteista, joita asiakkaat kohtaavat  työssään. Näiden 

tietojen avulla uusien palveluiden ideointivaihetta voitaisiin ehkä keventää ja 

resursseja kohdentaa esimerkiksi palvelukonseptien testaukseen. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vain yhtä pientä suomalaista tietointensiivistä 

palveluyritystä. Tämä asetelma, kuten muutkin yksittäiseen tapaukseen keskittyvät 

tutkimukset, asettavat rajoituksensa tutkimusten tulosten yleistettävyyteen. Uuden 

tiedon luomisen voidaan todeta olevan haastavaa jokaisessa tieteellisessä 

tutkimuksessa, mutta erityisen haastavaksi se voidaan todeta yksittäistä tapausta 

tarkastelevassa tapaustutkimuksessa. Pålshaugen (2009) esittääkin, että tieto, jota 
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luodaan tapaustutkimuksessa, voi olla hyödyllistä käytännössä, mutta tieteellisen 

yhteisön kannalta tapaustutkimuksen tuottama tieto on usein luonteeltaan yleiskuvan 

antavaa, mutta ei kovinkaan tieteellistä tietoa. Lisäksi hän jatkaa, että jotta 

tapaustutkimuksesta tuotetulla tiedolla olisi merkitystä, sen tulisi olla käytettävää 

(useful). Tämä tarkoittaa, että tieto, jota tapaustutkimuksessa luodaan, tuo jotain uutta 

organisaatioon ja sen jäsenien olemassa olevaan tietoon. (Pålshaugen 2009.) Koska 

tapaustutkimuksen ja sen yleistettävyyden arvo on käytännön työelämässä, on tässä 

tutkimuksessa pyritty kuvaamaan tutkimuksen vaiheet ja kohdeyritys sekä sen 

toimintaympäristö mahdollisimman tarkasti, jotta lukijan on mahdollista yleistää ja 

soveltaa saatuja tuloksia omaan käyttöönsä. 

 

Työssä tutkimuksen kohteena olevaa  kohdeyrityksen palveluiden kehitysprosessia 

tarkasteltiin kehitysvaiheen alkuun saakka, minkä jälkeen prosessin tarkastelu 

tehdään siitä laadittujen suunnitelmien perusteella. Palveluiden kehittäminen ei 

tuottanut julkaistavaa palvelua tämän tutkimusprosessin aikana, mutta selkeä 

suunnitelma kehitys- ja julkaisuvaiheiden loppuun viemiseksi syntyi. Koska 

tarkasteltava palveluiden kehitysprosessi jäi osittain kesken tämän tutkimuksen 

aikataulujen puitteissa, on huomioitava, että todellinen palveluiden kehitysprosessi 

saattaa jonkin verran poiketa tässä tutkimuksessa esitetystä mallista. Toisaalta 

tutkimuksessa ehdotettua prosessimallia voidaan myös hyödyntää kehittämisprojektin 

loppuvaiheissa.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on keskeinen rooli tutkimuksen tekemisessä. 

Koska tässä työssä on kyse kehittävästä tapaustutkimuksesta, jota tutkija oli 

havainnoimassa kehitysprojektitiimin jäsenenä, on tutkija ollut hyvin tiiviissä 

suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Syrjälä ja kumppanit (1994) toteavat, että 

laadullisessa tutkimuksessa tiedon luotettavuudessa on ennen muuta kysymys 

tulkintojen validiteetista. He myös jatkavat, että validiteetti merkitsee aineiston 

kohdalla aitoutta, jolla tarkoitetaan tutkimushenkilöiden ja tutkijan konsensusta. 

Tämän lisäksi aineiston on oltava relevanttia ongelmanasettelun taustana olevien 
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teoreettisten käsitysten suhteen. (Syrjälä et al. 1994, 129.; Ks. myös Eskola & 

Suoranta 2008, 211.) Kohdeyrityksen  tutkimushenkilöt ja tutkija ovat tunteneet 

toisensa jo pitkään sekä tehneet töitä yhdessä erilaisissa projekteissa. Tämän voidaan 

ajatella olevan etu yhteisymmärryksen kannalta. Vaarana puolestaan on se, että 

tutkija olettaa osittain omien taustaolettamuksien ja käsitystensä kautta sekö aiemman 

yhteistyön takia, että omat käsitykset sekä tutkittavien käsitykset ovat yhteneväiset. 

Tämän vaikutusta on pyritty vähentämään teoreettisella tarkastelulla sekä 

tutkimusaineiston monipuolisuudella. 

 

Tulkittujen merkitysten validiutta voidaan arvioida sen mukaan, miten hyvin ne 

vastaavat tulkittavien tarkoittamia merkityksiä eikä esimerkiksi tutkija ole niitä 

ylitulkinnut. Tämä nousee tutkimuksen merkittäväksi riskitekijäksi, mikäli tutkija ei 

tiedosta ja käytä hallitusti omia merkityksiään. Johtopäätösten validiteetti puolestaan 

on riippuvainen merkitysten suhteesta teoreettisiin lähtökohtiin. (Syrjälä et al. 1994, 

129-130.) Tutkija on työskennellyt aiemmin prosessien kehittämiseen liittyvissä 

tehtävissä sekä vastaavien kuin kohdeyrityksen tuottamien palveluiden 

konsultoinnissa. Näin ollen tutkijalla on käytännön kokemusta tämän tutkimuksen 

tutkimusongelman näkökulmasta ja prosessien kehittämisen sanastosta. Tämän 

voidaan ajatella olevan sekä hyvä että huono tutkimuksen tekemisen ja tulkintojen 

kannalta. Hyvää asiassa on se, että prosessien kuvaaminen sekä kehittämisen sanasto 

on tutkijalle jo entuudestaan tuttua käytännön työelämän kautta. Kuitenkin 

tutkimuksen tekemisen aikana ja erityisesti teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjen 

mallien kautta tuli selväksi, että tämä työelämän kautta kerätty kokemus ei ollut 

ristiriidassa tieteellisen terminologian kanssa. Huonona puolena voidaan pitää, että 

koska tutkijalla oli kokemusta prosessien kehittämisestä, voivat tutkijan näkemykset 

ja taustaoletukset nousta suuremmiksi kuin mitä aineistossa on esitetty. Näin ollen 

kohdeyrityksen palvelukehitysprosessi ei olisikaan ollut havainnointien mukainen 

vaan tutkijan oman ajattelun tuotos. Tätä riskiä on pyritty vähentämään tiedostamalla 

tutkijan oma tausta ja sen mahdolliset vaikutukset. Lisäksi tutkimuksen 

analyysiprosessi vaiheistettiin  muodostamalla ensin teorian perusteella käsitys 
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kehitysprosessien päävaiheista, joiden alle sijoitettiin havainnoidun prosessin vaiheita 

ja tehtäviä. Vasta tämän jälkeen analyysiprosessi siirryttiin eteenpäin, ja 

muodostettiin kohdeyritykselle varsinainen palveluiden kehitysprosessi. 

 

Koska laadullista tutkimusta pystytään harvoin toistamaan, on lukijalle annettava 

mahdollisimman kattava kuvaus tutkimusprosessista, jotta hän pystyy itse arvioimaan 

tutkimuksen luotettavuutta. Tämä voidaan varmistaa esittämällä lukijalle esimerkiksi 

teoreettiset lähtökohdat, tutkimustilanne ja aineiston keruu sekä analyysin kulku. 

(Syrjälä et al. 1994, 131.) Tässä tutkimuksessa edellä mainitut on pyritty kuvaamaan 

ja tuomaan esille mahdollisimman kattavasti, jotta lukijan olisi mahdollista arvioida 

ja tehdä omat johtopäätöksensä tutkimuksen luotettavuudesta. 

6.3 Lopuksi 
Palveluiden kehittämisen kirjallisuudessa on keskitytty muun muassa tarkastelemaan 

erilaisia kehitysprosesseja, ja kuinka prosesseista saadaan luotua laadukkaita ja 

menestyviä palveluita sekä pyritty luomaan erilaisia referenssimalleja. Se, mitä mallia 

organisaatiot soveltavat, riippuu pitkälti organisaation tavoitteista. Pålshaugen (2009) 

toteaakin, että organisaatioiden kehitys- ja innovaatioprosessien tulisi muotoutua 

organisaation tavoitteita vastaaviksi (2009, 240). Myöskään pelkät tiedot ja taidot 

(knowledge & experience) eivät takaa menestystä palveluyritykselle eikä palveluiden 

kehittämiselle. Motivaatio ja työstä nauttiminen ovat keskeisiä menestystekijöitä 

edellisten lisäksi. (Edvardsson 1997, 37.) Menestyneiden palveluyritysten ja 

palveluiden takana on siis paljon muutakin kuin selkeästi kuvatut kehitys- ja 

tuotantoprosessit. Jotta kuitenkin asiakkaiden tarpeisiin vastaavia ja heidän 

ongelmansa ratkaisevia palveluita voidaan kehittää, on asiakkaiden mukaan 

ottaminen palveluiden kehittämiseen erittäin tärkeää. Työntekijöiden osallistaminen 

puolestaan lisännee sitoutumista ja auttaa työntekijöitä ymmärtämään kehitettävää 

palvelua syvällisesti. 
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Tässä työssä tarkasteltu palveluiden kehittämisprojekti ja siitä muodostettu 

prosessimalli antaa kohdeyritykselle raamit, joita voidaan hyödyntää sen muissakin 

palveluiden kehityshankkeissa. Prosessin avulla kohdeyritys voi myös tarkastella 

tehtyä projektia ja sen onnistumista sekä arvioida kehitysprosessin soveltuvuutta 

yritykselle. Näin myös kehitysprosessia voidaan edelleen kehittää. Teoreettisesti tämä 

tutkimus ei sinänsä luonut uutta tietoa; Mielenkiintoisinta tieteellisesti ajatellen ehkä 

oli, että uusien palveluiden kehittäminen ja palveluinnovaatiot, palveluiden 

kehittämisprosesseina olivat hyvin samankaltaisia elleivät jopa samaa tarkoittavia 

asioita. Erityisesti tutkijalle tämän kaltaisten asioiden tarkasteleminen oli avartavaa ja 

auttoi ymmärtämään paremmin tiedemaailmaa sekä sitä, että myöskään tiedemaailma 

ei ole immuuni trendeiltä ja markkinatalouden vaikutuksilta, ja eri tutkimusaloilla on 

terminologialtaan eroavia käsitteitä, mutta tutkittavat ilmiöt voivat olla osittain tai 

jopa kokonaan päällekkäisiä.  

 

Howells (2010) puolestaan ehdottaa, että kehitettäessä palveluita ei tulisi tarkastella 

pelkästään sitä, kuinka palveluidenkehittäjät keräävät tietoa palveluidenkäyttäjiltä ja 

palveluidenkäyttäjät näin ollen tuottavat tätä tietoa kehittäjille, vaan tulisi tarkastella 

myös aitoa vuorovaikutusta kehittäjien ja palveluiden käyttäjien välillä. 

Vuorovaikutusta tarkastelemalla ja kuvaamalla voitaisiin ehkä päästä tarkemmin 

tarkastelemaan, miten yhteistyötä voitaisiin organisoida, ja millä menetelmillä sitä 

voitaisiin tukea. Omasta mielestäni mielenkiintoista olisi jatkossa tutkia, kuinka 

hyvin tuotekehityksen uudet mm. ketterät kehitysmallit toimisivat palveluiden 

kehittämisen puolella. Tarpeellista olisi myös tutkia onko syytä tiukasti rajata 

tuotekehityksen kehitysprosesseja pois palveluiden kehittämisestä vain sillä 

perusteella, että palvelut ovat aineettomia ja asiakas osallistuu niiden tuottamiseen. 

Lisäksi olisi mielenkiintoista tarkastella, kuinka pienissä organisaatioissa, joissa 

resurssit ovat ehkä rajallisemmat kuin suuremmissa, asiakkaita voitaisiin osallistaa 

kevyesti, mutta tehokkaasti palveluiden kehittämiseen. Entä mitkä ovat ne metodit, 

joilla asiakkaiden osallistaminen kannattaisi organisoida. Ja kappaleen alussa tuli 

innovaatioprosessia ja sen määritelmää, myös tämän tarkasteleminen 
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poikkitieteellisesti olisi kiinnostavaa. Alueelta löytyy varmasti jo jotain tutkimuksia, 

mutta palveluinnovaatioprosessin yhdistäminen näihin voisi myös olla hedelmällistä.  
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Liitteet 

Liite 1: Teemahaastattelurunko 

 
Palveluiden kehittäminen 

• Miten / Miksi päädyitte kehittämään uusia palveluita?  

• Kilpailuasetelman ja kilpailun vaikutuksen kehittämiseen? 

 

Asiakkaiden hyödyntäminen 

• Haastatteletteko itse asiakkaita, vai tuleeko ajatukset työskentelyn lomassa?  

• Kerätäänkö näitä mitenkään ylös? 

 

Työntekijöiden hyödyntäminen 

• Onko jatkuvaa ideoiden keräystä vai tietyt pisteet, vai kerätäänkö aina 

tarvittaessa 

 

Palveluiden kehitysprosessi 

• Muodostuuko näistä (työntekijät, asiakkaat, palvelumuotoilu) pysyvä 

kehitysmalli palveluille? 

• Ajattelitteko jatkossa hyödyntää systemaattisemmin näitä palveluiden 

kehityksessä? 

 
 
 


