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Tässä pro gradu – tutkielmassa tarkastellaan palveluprosessien kehittämistä 

asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Asiakas on osa palveluprosessia ja siksi on-

kin tärkeä osallistaa asiakasta prosessien kehittämiseen ja innovointiin. Teo-

riaosassa esitellään keskeisimmät palveluprosessien kehitykseen vaikuttavat 

elementit ja pureudutaan käyttäjien sekä asiakkaiden rooliin ja motivaatioon 

kehittämishankkeissa. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Tut-

kimuksen menetelmänä käytettiin toimintatutkimusta. 

  

Tutkimustulosten voidaan todeta tukevan teoreettista viitekehystä. Tutkimuksen 

perusteella havaittiin, että käyttäjillä ja asiakkailla on paljon ns. hiljaista tietoa, 

jonka esiin saaminen vaatii interventiota, puuttumista. Henkilökohtainen keskus-
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kohtaan. Tutkimukseen osallistuneiden asiakkaiden palautteen perusteella 

myöskin voidaan todeta, että asiakkaiden motivaatio osallistua kehittämiseen 

vastaa teoriaosuudessa esitettyjä perusteluja. 
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This master´s thesis study examines customer-oriented service process devel-

opment. Customers are in active role in service processes and it is important to 

involve them in development and innovation process. In the theoretical part of 

this study is presented the key elements of service process development focus-

ing especially on user and customer role and their motivation to take part in de-

velopment process. 

 

The empiric part of this study is conducted as a qualitative study using action 

research as a method of study. 

 

The results of this study support the view from the literature. In this study was 

noted that users and customers have a lot of tacit information about the service 

process and also expectations towards service process. Personal contact and 

discussion is a good way of making this tacit information more visible and ob-

servable. Feedback from the participants of this study also supports the theory 

of motivation of customers to participate in development process. 
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1. JOHDANTO 

 

Palveluiden kehittämistä tehdään pitkälti palvelun tuottajan näkökulmasta. 

Palveluiden tuottajien välinen kova kilpailu johtaa siihen, että palveluita on 

pystyttävä tuottamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tehokkuutta 

tavoitellessa pitää kuitenkin muistaa, että on erittäin harvinaista saada aikai-

seksi merkittäviä muutoksia pelkästään organisaation olemassaolevia raken-

teita tai toimintatapoja korjaamalla ja kehittämällä. (Kiiskinen et al. 2002,15) 

Tehostettaessa prosesseja voidaan huomata, että organisaation tuotantopro-

sessiin tehdyillä muutoksilla on usein vaikutuksia myös yrityksen muihin pro-

sesseihin, kuten esim. kehitysprosessiin tai yrityksen palvelustrategiaan  

(Frishammar et al, 2013).  

 

”Yritykset voivat kehittää kilpailukykyään nopeuttamalla prosessejaan ja enna-

koimalla arvojen muutoksia” toteaa Olli Lecklin kirjassaan Laatu yrityksen me-

nestystekijänä (2006). Asiakasarvoilla Lecklin tarkoittaa tuotteisiin tai palvelui-

hin liittyviä ominaisuuksia, seurauksia ja vaikutelmia tuotteiden tai palveluiden 

käytöstä sekä lopuksi prosessista haluttuja lopputuloksia. Asiakasarvot voi-

daan esittää hierarkkisena rakennelmana eli arvohierarkiana. Hierarkian alim-

malla tasolla ovat tuotteeseen tai palveluun liittyvät ominaisuudet, seuraavalla 

tasolla vaikutelmat ja seuraukset tuotteen käytöstä ja hierarkian ylimmällä ta-

solla halutut lopputulokset sekä yrityksen tavoitteet, joihin tuotteen hankkimi-

nen tai käyttäminen voivat vaikuttaa. (Lecklin, 2006, 87,90) 

 

Asiakkaan kokeman arvon kasvattaminen onkin usein mielletty tuote-tai pro-

sessikehitystä seuraavaksi jatkoksi. Asiakasarvoa voidaan tarkastella monesta 

näkökulmasta: asiakastyytyväisyyden kautta, asiakkaan yritykselle tuoman 

arvon kautta tai asiakkaiden roolin kautta osana vaikkapa tuotekehitystä. Asi-

akkaiden kokema arvo tuotteesta tai palvelusta on pitkälti kokemusperäistä ja 

siihen liittyy olennaisena osana asiakassuhteista huolehtiminen. (Payne & 

Holt, 2001)  
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Yrityksissä on yleensä tunnistettavissa ydin-ja tukiprosesseja. Tukiprosessit 

ovat taustalla tapahtuvia, organisaation ydinliiketoimintaa tukevia toimintoja 

kuten esimerkiksi talous-ja henkilöstöhallinto. Ydinprosessit ovat sen sijaan 

organisaation perusta. Näiden prosessien osalta yrityksellä on osaamista ja 

näillä pystytään tuottamaan lisäarvoa asiakkaille. (Kiiskinen et al, 2002, 130) 

Kuitenkin liian vauhdikkaat etenemiset ilman tarkkaa arviointia ja laskelmia 

saatavista hyödyistä on kuin nostaisi ankkurin ja lähtisi purjehtimaan, ennen 

kuin on päättänyt mihin haluaa päästä (Kelly & Storey, 2000). Nopeasti reali-

soituvia kustannushyötyjä eli pikavoittoja voidaan tavoitella esimerkiksi ulkois-

tamalla joitain organisaation tukiprosesseja. Tällöin ulkoistustilanteissa hae-

taan kustannusten alenemaa useimmiten välittömästi tai pian ulkoistuksen 

tapahtumisen jälkeen. Organisaation ulkoistaessa tehtäviään tulee aina ensin 

tehdä perusteellinen selvitys sekä varmistaa, että ulkoistusratkaisu sopii yri-

tyksen omiin strategisiin päämääriin. Tämän lisäksi on tärkeää, että ulkoistet-

tavaa palvelua on saatavilla laadukkaana sekä kustannuksiltaan kilpailukykyi-

senä. (Kiiskinen et al, 2002) Lisäksi on tärkeää löytää luotettava toimija, jonka 

kanssa ulkoistamista lähdetään toteuttamaan. Yleisimpiä syitä ulkoistamiseen 

ovat keskittyminen ydinliiketoimintaan, mahdollisuus saada erityisosaamista, 

henkilöstötarpeiden heilahteluiden hallinta ja kustannussäästöt (Lumijärvi, 

2007, 205). Ulkoistamisen perusteena voi toisinaan olla kustannussäästöjen 

lisäksi myös uusimman tietotekniikan käyttöön saaminen tai organisaation 

oman osaamisvajeen paikkaaminen. Pelkkien kustannussäästöjen tavoittelu 

ulkoistamisella voi johtaa siihen, että pikavoittoa ei tule ja ulkoistuspäätös jopa 

perutaan. (Hallikainen, 2009)  

 

Uusien teknisten innovaatioiden seuraaminen on elintärkeää ja palvelun tuot-

taminen hyödyntäen viimeisintä tekniikkaa mahdollistaa palvelun tuottamisen 

kustannustehokkaasti. Palveluiden kehittämistä tehdäänkin usein edellä maini-

tuista syistä pitkälti palvelun tuottajan näkökulmasta. Unohtuuko tässä asia-

kasnäkökulma? Saako asiakas lopulta niin hyvää palvelua kun hän olettaa 

saavansa? Pystytäänkö palveluiden kehittämisessä huomioimaan myös asi-
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akkaan osuus prosessista, niin että palveluiden kehittäminen toisi lisäarvoa 

myös asiakkaan omille prosesseille? 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Tutkimuksen kohteena on S-ryhmän omien taloushallinnon palveluiden tarkas-

telu ja kehittäminen asiakasnäkökulmasta.  

S-ryhmä on suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jolla 

on Suomessa noin 1500 toimipaikkaa. S-ryhmä muodostuu 20 itsenäisestä 

alueosuuskaupasta ja niiden omistamasta Suomen Osuuskauppojen Keskus-

kunnasta (SOK). S-ryhmän talous-ja palkkahallinnon palvelukeskus SOK Pal-

veluässä perustettiin maaliskuussa 2007. SOK Palveluässän toiminnan tarkoi-

tus on tuottaa luotettavaa, ajankohtaista ja helposti hyödynnettävää informaa-

tiota asiakkaidensa käyttöön, kehittää ja ylläpitää talous- ja palkkahallinnon 

osaamista S-ryhmässä sekä luoda ylivertainen palvelukeskuskonsepti ryhmän 

käyttöön. Palvelukeskus muodostaa kiinteän talous- ja palkkahallinnon osaa-

miskokonaisuuden, joka tuottaa kustannustehokkaita talous-ja palkkahallinnon 

palveluita S-ryhmän yrityksille (Isoaho, 2008). Palvelukeskuksen perustaminen 

on ollut luonteva jatko taloushallinnon järjestelmien ja toimintamallien yhte-

näistämiselle. Toimintamallien yhtenäistäminen aloitettiin 2000-luvun alussa 

kun tehtiin järjestelmäuudistuksia, joissa otettiin palvelukeskusmalli huomioon.  

 

SOK Palveluässän alkumetreillä lähdettiin siitä, että prosessit ja tuotettavat 

palvelut on standardoitava, jotta niistä saadaan tehokkaita. Tämä tarkoitti käy-

tännössä sitä, että prosessit kuvattiin, prosessien riski-ja kontrollipisteet tun-

nistettiin ja laadittiin yhtenäiset prosessikohtaiset työohjeet. Lisäksi palvelu-

keskuksen tehokkuuden ja laadun seuraamiseksi määriteltiin erilaisia mittarei-

ta. Onnistunut palvelu vaatii edellisten lisäksi aktiivista ja avointa asiakasyh-

teistyötä. SOK Palveluässän S-ryhmän sisäiset asiakkaat ovat erittäin sitoutu-

neita palvelukeskusmalliin ja sen kehittämiseen. SOK Palveluässän vuosittain 

toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksen perusteella palvelukeskuk-
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sen asiakkaat ovat verrattain tyytyväisiä palveluihin (KA vuonna 2014 

4,13/5,0).  

 

Tutkimuksen fokuksessa on laadukkaasti tuotettujen peruspalveluiden kehit-

täminen huomioiden asiakasnäkökulma. Tarkasteltavana on kaksi taloushal-

linnon perusprosessia: ostoreskontra ja rahaliikenne. Näiden prosessien taus-

talla on yhtenäiset järjestelmät ja toimintaperiaatteet. Lisäksi näitä molempia 

palveluita tuotetaan S-ryhmässä sekä keskitettynä palveluna että hajautettuna 

yksittäisen organisaation oman henkilökunnan tuottamana.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksella halutaan selvittää, onko asiakasnäkökulma unohdettu prosessi-

en kehityksessä. Onko prosesseja kehitetty puhtaasti tehokkuusnäkökulmasta 

ja asiakkaiden käyttömukavuuden kustannuksella. Lisäksi halutaan selvittää, 

onko peruspalveluissa tunnistettavissa ongelmia, joita poistamalla voidaan 

prosesseja kehittää riippumatta siitä, missä ja miten ne on tuotettu. Tutkimus 

haluaa selvittää, tunnistavatko yhteisten järjestelmien ja prosessien loppukäyt-

täjät prosesseissa pullonkauloja, joita ei ole koettu tarpeeksi isoiksi ongelmiksi 

niin että ne olisi ratkaistu järjestelmä- tai muulla kehitystyöllä. Lisäksi halutaan 

tunnistaan ongelmia, jotka estävät prosessin työntekijöitä tai loppukäyttäjiä 

toimimasta tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on selvittää 

saadaanko asiakaslähtöisellä prosessikehityksellä tuotettua lisäarvoa ns. nor-

maalin prosessikehityksen lisäksi.  

 

Kuten aiemmin todettiin, molempia palveluita tuotetaan sekä keskitetyssä että 

hajautetussa toimintaympäristössä. Eroavatko keskitettyjen palveluiden käyttä-

jien ongelmat tai tunnistetut pullonkaulat hajautetussa ympäristössä toimivien 

kollegoiden tunnistamista ongelmista? S-ryhmän yhteisiä prosesseja kehite-

tään jatkuvasti. Järjestelmien toimittajat luovat omalta osaltaan tarvetta päivit-

tää uusia ominaisuuksia ja transaktioita järjestelmiin, mutta ovatko ne niitä joi-

ta loppukäyttäjät tarvitsevat? Saadaanko asiakkaan näkökulmaa kysyttäessä 
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jotain uutta tietoa, jota palvelun tuottaja ei ole osannut ottaa huomioon kehittä-

essään palveluaan huippukuntoon? Asiakkaan rooliin ei tässä toimintaympä-

ristössä ole kuulunut osallistua kehitystyöhön, vaan asiakasta on pidetty 

enemmänkin passiivisena palveluprosessin osapuolena. 

 

S-ryhmän taloushallinnon prosessit ovat jossain määrin yhtenäiset riippumatta 

siitä, kuka palvelun tuottaa. Yhteiset perusjärjestelmät sekä S-ryhmätasoinen 

tilikartta ohjaavat tekemistä tiettyyn pisteeseen saakka. Tutkimuksen kohteena 

on kaksi taloushallinnon perusprosessia, joiden osalta prosessikehitystä on 

tehty merkittävässä määrin erityisesti palvelukeskuksen (keskitetty malli) toi-

mesta ja näkökulmasta. Prosessikehityksessä on fokus kuitenkin ollut palvelun 

tuottajan, tässä tapauksessa palvelukeskuksen oman tehokkuuden paranta-

misessa. Palvelukeskus on tuonut kuitenkin esiin myös mm. järjestelmien säh-

köistykseen tähtääviä kehitysideoita, jotka toteutuessaan hyödyttävät kaikkia, 

olivat he palvelukeskuksen asiakkaita tai eivät. Kulttuuri tässä toimintaympä-

ristössä on pitkälti se, että asiakasnäkökulma on otettu huomioon prosessike-

hityksessä, jos asiakas on erikseen nostanut epäkohdan esiin tai tyytymättö-

myys palveluun on tullut esiin vaikkapa asiakastyytyväisyyskyselyn tai muun 

palautteen kautta. Asiakkailta ei kuitenkaan aktiivisesti kyselty mitä he palve-

lulta oikeastaan odottavat. Palvelukeskuksen ulkopuoliset asiakkaat käyttävät 

myös S-ryhmän yhteisiä järjestelmiä ja ovat luoneet omaan toimintaympäris-

töönsä sopivat tavat toimia. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan yhtei-

siä prosesseja, riippumatta siitä missä palvelut tuotetaan.  

 

Tutkimuskysymys on:  

Miten palveluprosesseja voidaan kehittää huomioiden asiakasnäkökul-

ma? 

 

Tämän kysymyksen jatkokysymyksenä:  

Löydetäänkö jo toimivissa prosesseissa epäkohtia asiakkaiden avulla? 
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Tutkimuksessa keskitytään kahteen taloushallinnon perusprosessiin: ostores-

kontraan ja rahaliikenteeseen. Muut taloushallinnon prosessit on rajattu tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

1.3 Metodologia 

 

Tutkimuksen menetelmäksi on valittu kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa halutaan kuvata todellista elämää. Todellinen 

elämä ei koskaan ole yksinkertainen tai yksiselitteinen. Kvalitatiivista tutkimus-

ta tehdessä pitää muistaa, että yksittäiset tapahtumat vaikuttavat toisiinsa ja 

lopputulos voi olla moniselitteinen. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus pyrkii 

selvittämään ongelmaa aina kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen tavoitteena on-

kin löytää ratkaisuja käytännön ongelmiin ja tuoda esiin tosiasioita ennemmin 

kuin todistaa asetettujen tutkimushypoteesien oikeellisuutta. (Hirsjärvi et al, 

2008,157) Kvalitatiivinen tutkimus eroaa kvantitatiivisesta tutkimuksesta mm. 

tutkijan roolin vuoksi. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on tiettyä vapautta 

ja hän pystyykin muokkaamaan tutkimussuunnitelmaa tarpeen mukaan tutki-

muksen edetessä. Tutkijan pitää pystyä elämään tutkimuksen mukana ja tutki-

jaa onkin kirjallisuudessa verrattu verkonkutojaan, joka parsii revenneen ver-

kon jälleen ehjäksi eli korjaa käytännön ongelman. (Eskola & Suoranta, 1998, 

15–16, 20–21) 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keruu voidaan toteuttaa useilla eri perus-

menetelmillä. Näitä ovat mm. kysely, haastattelu, havainnointi ja valmiiden 

dokumenttien hyödyntäminen (Hirsjärvi et al, 2008, 186–215). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen toteutusprosessi alkaa yleensä ideoista ja faktoista 

joita seuraavat ehdotukset, teoriat ja ennustukset. Kvalitatiivinen tutkimus 

muodostuu pääsääntöisesti kolmesta osasta: (Räsänen, 2012) 

 

1. Tieto 

2. Tulkitseva tai analyyttinen toimenpide 

3. Raportti  
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Tieto on prosessissa työskentelevillä ja liittyy esimerkiksi järjestelmiin. Myös 

aiemmilla kokemuksilla on merkitystä tietoa määriteltäessä. Käyttäjiltä saata-

vaa tietoa kerätään eri menetelmin ja se analysoidaan. Lopuksi raportoidaan 

tulokset ja tehdään tarvittaessa prosessimuutoksia. (Räsänen, 2012) 

 

Laadullista tutkimusta voidaan analysoida monella eri tavoin. Pääsääntöisesti 

analysoinnissa käytetään kahta vaihtoehtoista toteutustapaa. Tutkimustuloksia 

tulkitessa voidaan pitäytyä täysin kerätyssä aineistossa ja tehdä tulkinnat ai-

noastaan aineiston pohjalta. Toinen tapa on tulkita kerättyä aineistoa. Tällöin 

aineisto toimii apuvälineenä ajattelulle, ei niinkään valmiina lopputuloksena. 

(Eskola & Suoranta, 1998, 145) 

Tämän tutkimuksen metodologian keskeisenä osana käytetään toimintatutki-

musta, joka on yksi laadullisen tutkimuksen menetelmistä. Aktiivisella integraa-

tiolla asiakkaiden kanssa uskotaan saavutettavan parempia tuloksia kuin pas-

siivisella asiakastyytyväisyyden seurannalla. (Pedrosa, 2012)  

Eskola & Suoranta (1998) määrittelevät toimintatutkimuksen seuraavasti: 

”Toimintatutkimus on yleisnimitys sellaisille lähestymistavoille, joissa tutkimus-

kohteeseen pyritään tavalla tai toisella vaikuttamaan ja tekemään tutkimuksen 

keinoin käytäntöön kohdistuva interventio” (Eskola & Suoranta, 1998,127). 

Toimintatutkimuksen tehtävänä on ennen kaikkea pyrkiä korostamaan organi-

saation oppimiskykyä sekä kehittymistä. Organisaatiossa muutos on jatkuvaa. 

Muutoksen myötä voi kehittyä ja oppia uutta. Toimintatutkimus elää interventi-

on kautta todellisuudessa, mutta tutkimuksella on kuitenkin aina selkeä alku ja 

loppu elävän elämän jatkuessa eteenpäin. (Heikkinen et al, 2007, 29)  

 

Toimintatutkimuksen juuret ulottuvat aina 1940-luvulle ja Kurt Lewinin tutki-

muksiin. Lewinin teorian mukaan toimintatutkimus on määritelty seuraavasti: 

sosiaalisen ongelman diagnoosiin haetaan uutta näkökulmaa ratkaistakseen 

ongelma. 
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Toimintatutkimuksessa on pääsääntöisesti aina kaksi vaihetta:  

 

1. Diagnostinen vaihe, jossa todettu ongelma analysoidaan ja laaditaan 

oletushypoteesit 

2. ”Terapeuttinen” vaihe, jossa hypoteesit testataan mieluiten aina aidossa 

toimintaympäristössä  

 

Lewin valjasti toimintatutkimuksessa tieteen kohtaamaan inhimilliset tarpeet ja 

toiveet ja käytti ennen kaikkea perinteisen tieteen tutkimuksesta poiketen in-

terventiota tarkkailun sijaan (Barton et al, 2009). Interventiossa tutkija pyrkii 

olemaan mahdollisimman huomaamaton, vaikkakin elää tutkimuksensa muka-

na. Käytännössä tämä on haasteellista, koska tutkijan omat asenteet ja aiempi 

kokemus myös vaikuttaa tutkijan kykyyn olla neutraali. Tavoitteena on kuiten-

kin  saada mahdollisimman todenmukainen kuva tutkittavasta tilanteesta. 

(Heikkinen et al, 2007, 27) 

 

Toimintatutkimuksen ominaispiirteenä on, että siihen osallistuvat tahot sitoutu-

vat samalla myös oppimisprosessiin, jolla tähdätään toimintatapojen muutok-

seen (Comfort, 1985). Toimintatutkimus suuntautuu käytäntöön ja on ongel-

makeskeistä. Tämä tutkimustapa sopiikin hyvin kyseessä olevan tutkimuk-

seen, koska toimintatutkimukselle on ominaista että:  

 

 Kehittämistavoitteet määräytyvät kehittämiskohteen omista ongelmista 

ja tarpeista. 

 Kehittäminen tapahtuu kehittämiskohteiden henkilöstön omana työnä. 

 Kirjatut tavoitteet ja muutostarpeet konkretisoituvat todellisina muutok-

sina mm työssä, palveluprosessissa ja yhteistoiminnassa. 

 Kehittämisessä sitoudutaan yhteistoiminnalliseen kehittämiseen. 

 Ulkopuolinen asiantuntija “ei tee puolesta“, vaan ohjaa prosessia, antaa 

kehittämisen välineitä, auttaa oppimaan, tuo kokemuksia muualta. 

(Tappura, 2009) 
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Tässä tutkimuksessa käytetään aineiston keruumenetelmänä ns. toisen suku-

polven ryhmätyömenetelmää ”me-we-us”. Tätä menetelmää on käytetty jo 

1950-luvulla Texasin kouluissa, kun opettajat halusivat aktivoida myös luokan 

hiljaisimmat oppilaat osallistumaan. Tämä teorian ideana on, että jokainen 

pohtii alkuun annettua ongelmaa itsekseen (me), sen jälkeen ideoita käydään 

esimerkiksi pareittain läpi (we) ja lopuksi ideat kerrotaan yhteisesti (us). 

(Nummi, 2007, 36) 

 

Aineiston analysointi aloitetaan litteroimalla aineisto. Litteroinnilla tarkoitetaan 

tässä tapauksessa tutkimuksessa edellä kuvatulla menetelmällä kerättyjen 

kommenttien puhtaaksikirjoitusta. Tämän menetelmän tuotoksena on post-it 

lappuja, joihin on kirjattu ajatuksia ja vastauksia annettuihin tutkimuskysymyk-

siin. Litterointi tehdään teemoittain/kysymyksittäin. Tämä mahdollistaa vertai-

lun tiettyjen teemojen esiintymisen ja ilmenemisen aineistossa. Teemoittelu on 

yleisesti käytetty kvalitatiivisen tutkimuksen analysointimenetelmä. Teemoitte-

lulla saadaan mielenkiintoisia tuloksia, mutta niillä ei aina saada syväluotaavia 

analyyseja aikaiseksi. (Eskola & Suoranta, 1998, 13–18) Tutkimustulosten 

tulkinta on usein kvalitatiivisen tutkimuksen osalta haasteellista. Tutkija joutuu 

tekemään omia tulkintoja. Tutkijan pitää pystyä arvioimaan, onko esimerkiksi 

hänen oma kielenkäyttönsä vaikuttanut tuloksiin ja miten. Tutkimustuloksia 

kootessa pitää huomioida myös kuinka tutkittavien käyttämien ilmaisujen mer-

kitys on tulkittu. (Hirsjärvi et al, 2007) 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat: palveluprosessi, palveluinnovaa-

tio, käyttäjätieto, prosessikehitys ja new service design (NSD). 

 

Palveluprosessi 

Palveluprosessi eroaa tavaran tuotantoprosessista siinä, että asiakas on 

yleensä mukana palvelun tuotantoprosessissa ja kuluttaa palvelun prosessin 

aikana. Tällöin voidaankin puhua palvelun tuotanto- ja kulutusprosessista. 
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Tässä tutkimuksessa käytetään yksiselitteisesti termiä palveluprosessi katta-

maan koko prosessi. Palveluprosessille on tyypillistä, että osa prosessista on 

asiakkaalle näkyvää ja osa ei. Tällöin voidaankin puhua ns. back office toimin-

noista, joilla tarkoitetaan yrityksen/organisaation sisäisiä prosesseja ja front 

office toiminnoista, johon kuuluu olennaisesti vuorovaikutus asiakkaan kanssa. 

(Jaakkola et al, 2009) 

 

Palveluinnovaatio 

Palveluiden kehittämistä ja innovointia kuvataan usein tuotekehityksessä käy-

tettyjen mallien avulla. Pääosin onkin kyse samanlaisesta kehitysprosessista, 

mutta on huomioitava kuitenkin palvelun aineettomuus. Aineettomuuden etuna 

on, että haluttavia muutoksia voidaan tehdä nopeasti ilman suuria investointe-

ja. (Ylikoski, 2000, 247–249) Palveluinnovaatiot eroavat tuoteinnovaatioista 

monella tapaa: ne ovat vähemmän konkreettisia, vaikeampia testata, niissä on 

enemmän vaihtelua liittyen tuotantoon ja koettuun riskiin yrityksen kannalta, 

niitä on vaikea suojata patentilla ja ne ovat vaikeammin mitattavia ja säilytettä-

viä (Dotzel et al, 2013). Toisaalta uusien palveluiden innovointi ja kehittäminen 

tuo haasteita erityisesti testausvaiheessa. Uuden palvelun innovaation myötä 

pitää kehittää myös sitä tuottavan tahon eli henkilöstön osaamista, jotta palve-

lua voidaan tuottaa laadukkaasti. (Ylikoski, 2000, 247–249) 

Palveluiden innovoinnissa voidaan toisinaan kehittää palvelutuotetta niin, että 

vastuuta ja kustannuksia voi siirtyä palvelun tuottajalta asiakkaalle. Tällaisesta 

kehityksestä on esimerkkinä vaikkapa lentoyhtiöiden online check-in palvelut. 

Näissä ennen lentoaseman tiskillä tuotettu palvelu siirtyy asiakkaan vastuulle 

ja tehtäväksi. (Dotzel et al, 2013)  

 

Käyttäjätieto 

Hyysalon (2009) mukaan ”onnistunut tuote nojaa kolmeen peruspilariin: sen 

on oltava teknisesti toimiva, kaupallisesti kannattava sekä käyttäjilleen hyötyä 

ja mielihyvää tuottava”. Käyttäjätiedoksi mielletään usein asiakkailta saadun 

palautteen lisäksi arvostelut ja ostajamäärät. Käyttäjätiedolla tarkoitetaan täs-

mällistä tietoa mm. käyttäjien odotuksista palvelua kohtaan tai heidän havait-
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semistaan epäkohdista. Parhaimmillaan käyttäjätietona saadaan tarkentunut 

kuva ostajaryhmistä sekä yleiskuva siihen, miten tuotetta/palvelua käytetään 

erilaisissa yhteyksissä. Yleisin tapa lähestyä käyttäjiä on kartoittaa palvelun 

epäkohtia ja ongelmia antaa käyttäjien tuoda omia ratkaisuehdotuksiaan esiin. 

Käyttäjätiedon hyödyntämisessä on tärkeää, että palvelun kehityksen tulokset 

näkyvät käyttäjille. (Hyysalo, 2009, 17–20, 99–100) 

 

Käyttäjien saaminen mukaan palveluiden kehittämiseen edellyttää sitä, että 

käyttäjät kokevat saavansa hyötyä antamastaan panoksesta kehitystyöhön. 

Asiakkaita ja käyttäjiä motivoi kokemus siitä, että he ovat aidosti voineet vai-

kuttaa palvelun muokkaamiseen ja kehittämiseen sekä se, että heidän tieto-

aan hyväksi käyttäen palvelua on voitu muokata heidän tarpeitaan vastaavak-

si. Käyttäjätietoa voidaan hyödyntää myös varsinaisia palveluja tukevissa tek-

nologiaan perustuvien ratkaisujen kehittämisessä. Mitattaessa käyttäjien val-

miutta osallistua kehitystyöhön on todettu, että tähän vaikuttaa erityisesti käyt-

täjien kokema mahdollisuus vaikuttaa tuotteen sisällön muokkaukseen, heidän 

kehitystyöhön sijoittamansa resurssin osuus sekä mahdollisuus tiedon jakami-

seen. (Handrich & Heidenreich, 2013) 

 

Kehitystyö onnistuu usein parhaiten kun asiakkaat ja käyttäjät osallistetaan 

kehitystyöhön jo alkuvaiheessa. Tällöin voidaan myös säästää ylimääräisiä 

kustannuksia kun kehitystyössä voidaan keskittyä alusta alkaen olennaisten 

ongelmien ratkaisuun. Ongelmien ratkaisu harvemmin onnistuu pelkästään 

yrityksen oman henkilökunnan voimin, koska henkilökunnan voi olla vaikea 

asettua asiakkaan asemaan. (Lecklin, 2006, 102) Asiakkaan käyttämisestä 

palvelun kehittämiseen on esitetty myös kritiikkiä. Antoisan yhteistyön esteenä 

saattaa olla joskus asiakkaan oman motivaation puute osallistua kehitystyö-

hön. Toisaalta monitahoisen kehitystyön kustannukset saattavat nousta kehi-

tystyön laajenemisen kautta ja lisäksi pelätään myös yrityksen oman osaami-

sen katoamista kun asiakas ottaa aktiivisen roolin. (Straub et al, 2013) 
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Prosessikehitys ja NSD (new service development) 

Kiiskinen et al (2002) mukaan prosessien kehittäminen tarkoittaa sitä, että  

”organisaation ydinprosessit tai organisaation tehtävien kannalta muut keskei-

set prosessit suunnitellaan uudelleen. Ydinprosessien uudelleensuunnittelulla 

tarkoitetaan perustavaa laatua olevaa toimintoketjujen uudelleenajattelua ja – 

organisointia”. (Kiiskinen et al, 2002) 

Yrityksen kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa ennakoimalla asiakkaiden arvojen 

muutoksia sekä tehostamalla ydinprosesseja (Lecklin, 2006, 90).  

 

Prosessien kehittämistä kuvataan yleensä kuvassa 1 näkyvällä 3-vaiheisella 

mallilla:  

 

Kuva 1. Prosessien kehittämisen 3-vaiheinen malli. Mukaillen Jaakkola et al, 

2009. 

 

Nykytilan kartoitusvaiheeseen kuuluu prosessityön organisointi, prosessikuva-

usten ja – kaavioiden laatiminen sekä prosessin toimivuuden arviointi. Proses-

sikehityksen ensimmäisestä vaiheesta saadaan pohjatiedot kehitettävien pro-

sessien valintaan. Analyysivaiheessa tutkitaan prosessissa olevat ongelmat ja 

pullonkaulat vertaillen omaa toimintaa muihin toimijoihin (benchmark). Lisäksi 

laaditaan erilaisia kehitysskenaarioita sekä valitaan sopiva kehittämistapa. 

Lopuksi viimeisessä vaiheessa prosessin parantamiseksi laaditaan kehitys-

suunnitelma ja lähdetään toteuttamaan uutta tapaa toimia. Jatkuvan kehittämi-

sen malliin kuuluu, että kun prosessi on saatu parannettua, palataan lähtöruu-

tuun. Palveluprosesseja voidaan kehittää pienin askelin normaalin työn ohes-

Nykytilan 
kartoitus Prosessianalyysi 

Prosessin 
parantaminen 

   Jatkuva kehittäminen 
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sa tai erillisinä hankkeina, jotka tähtäävät mittavamman uudistuksen aikaan-

saamiseksi. (Jaakkola et al, 2009) 

New service development (NSD) on yleinen termi kirjallisuudessa. Tällä tarkoi-

tetaan täysin uuden palvelun kehittämistä. Erityisesti uuden palvelun innovoin-

nissa asiakkaiden osallistaminen koetaan tärkeäksi. Asiakkaiden avulla saa-

daan tietoa heidän odotuksistaan ja toiveistaan. Uusien palveluiden kehittämi-

nen voisi olla mahdotonta tai ainakin hitaampaa ilman asiakkaiden osallista-

mista. Asiakkaiden avulla voidaan saada aikaan radikaalimpia innovaatioita, 

kuin yrityksen oman tuotekehitystiimin avulla. (Carbonell & Rodriguez-

Escudero, 2014) 

 

1.5 Aiempi tieteellinen tutkimus aiheesta  

 

Palveluiden kehittämisestä löytyy runsaasti tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuk-

sia 2000-luvulta. Kiinnostusta palveluiden kehittämiseen on tästä huolimatta 

ollut jo aiemminkin. Prosessien kehittämisestä ja innovaatioista on kirjoitettu jo 

1900-luvun alkupuolella, jolloin Joseph Schumpeter julkaisi kirjansa The Theo-

ry of Economic Development. Schumpeter loi pohjan talouden prosessien ke-

hitykselle ja tuleville innovaatioteorioille (Schumpeter, 1975). 2000-luvun kirjal-

lisuudessa korostuvat mm. innovaatiot, joista mainittavia kirjoittajia on esimer-

kiksi Henry Chesbrough, joka esitteli 2000-luvun alussa termit avoin ja suljettu 

innovaatio. Avoin innovaatio on lähtöisin yrityksen sisältä eli tällöin hyödynne-

tään yrityksessä olevaa osaamista ja kokemusta yhteistyössä ulkopuolisten 

tahojen kanssa. Suljetussa innovaatiossa taasen kaikki kehitysresurssi ja toi-

meenpano löytyy yrityksen/organisaation sisältä. (Chesbrough, 2012) 

 

Jon Sundbo pohtii omassa tutkimuksessaan vuonna 1997 sen sijaan palve-

luinnovaatioiden johtamisen paradigmaa. Sundbo luokittelee innovaatioiden 

synnyn kolmeen luokkaan: teknologiainnovaatiot, yrittäjien tekemät innovaatiot 

sekä strategiseen päätökseen perustuvat innovaatiot. Teknologiainnovaatiot 

ovat yleensä seurausta tietoisesta tuotekehittelystä tai sitten ad hoc tyyppisen 

tarpeen täyttämisen tarpeesta. Teknologisten innovaatioiden lähtökohtana on 



18 
 

yleensä tieteellinen tutkimus. Näihin innovaatioihin voi osallistua ulkopuolisia 

kumppaneita tai asiakkaita. Yrittäjän tekemä innovaatio on perinteisesti ym-

märretty uuden yrityksen perustamisena. Tästä johtuen todelliset yrittäjäinno-

vaatiot ovat harvinaisempia, perustuuhan yrityksen perustaminen yleensä jo 

olemassa olevaan businekseen eli uudella yrityksellä kopioidaan jo olemassa 

olevaa mallia. Strategiseen päätökseen perustuvat innovaatiot ovat vaikeasti 

johdettavia, koska impulssit kehitykselle tulevat usein monelta taholta, mutta 

päätökset niiden eteenpäin viemisestä tekee vain valikoitunut joukko. (Sund-

bo, 1997)  

Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja innovointi on yksi näkökulma palveluproses-

sien kehittämiselle. Käyttäjät eivät kuitenkaan aina hahmota innovaation mer-

kitystä täysin. Käyttäjälähtöisiä innovaatioita on kuitenkin saatu vietyä menes-

tyksekkäästi eteenpäin määrittelemällä pääkäyttäjiä, joilla on hyvä käsitys käy-

tännön tekemisestä, mutta jotka ovat myös samanaikaisesti pystyviä asettu-

maan asiakkaan asemaan ja ovat kehitysmyönteisiä (Melkas & Harmaakorpi, 

2012). Nonaka ja Takeuchi ovat tutkineet laajasti japanilaisten yritysten me-

nestymisen keinoja. Länsimaalaisten silmin näyttää usein siltä, että japanilai-

set yritykset menestyvät, koska ovat onnistuneet imitoimaan ja mukauttamaan 

jo olemassa olevia keksintöjä ja tuotteita. Nonakan ja Takeuchin tutkimuksissa 

kuitenkin selvisi, että japanilaiset yritykset ovat innovatiivisia ja yrityksissä 

olemassa olevaa tietoa ja osaamista osataan hyödyntää tehokkaasti. (Nonaka 

& Takeuchi, 1995) 

 

Merkittävä ja suhteellisen uusi näkökulma on asiakasnäkökulma. Palveluorga-

nisaatio haluaa luonnollisesti vastata asiakkaiden odotuksiin tai jopa ylittää ne. 

Palveluorganisaatioissa onkin ymmärretty, että palveluprosessin keskeinen 

osa on asiakas (Storbacka & Lehtinen, 2002, 25). Asiakkaista tunnistetut pää-

käyttäjät, ns. lead userit olivat Von Hippelin tutkimusten ja ideologian keskeisiä 

tekijöitä ja näitä oppeja sovelletaan tänäkin päivänä (Von Hippel et al, 2009). 

Asiakkaiden osallistamista palveluprosessien kehitykseen on hyödynnetty 

Lean menetelmissä. Lean kehitettiin alun perin Japanissa Toyota Motor Cor-

porationin tehtailla, mukaillen Fordin kehittämää linjastotuotantoa ja sen tuo-
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maa tehokkuutta. Lean otti tehokkuuden näkökulmaksi prosessien läpi-

menoajan tehostamisen ja hukan minimoinnin. Leanin tavoitteena on tuottaa 

asiakkaille hyötyä ja lisäarvoa. (Welo, 2013) Leanin avulla pystytään toimitta-

maan oikea-aikaisesti oikeita palveluita. Asiakkaat ovat kuitenkin nykyisellään 

vaativia ja Lean-prosessia hyödyntävien yritysten onkin muistettava pitää pro-

sessit tarvittavan joustavina, huolimatta siitä, että Lean-periaatteiden mukai-

sesti prosessit ovat pitkälti standardoituja ja prosessin aikana syntyvä hukka 

on eliminoitu mahdollisimman pitkälle. (Pullan et al, 2013)  

C.K. Prahaladia pidetään yhtenä nykypäivän suurista business-ajattelijoista. 

Hänen mukaansa asiakkaiden huomioiminen ja mukaan ottaminen mm. kehi-

tystyössä on ainoa keino pysyä kilpailussa mukana. Kuluttaja-asiakkaihin so-

pivia lainalaisuuksia voi joissain määrin soveltaa myös yritysasiakkaisiin. Prah-

ladin ja Hamelin kirja vuodelta 1994 ”Competing the future” oli julkaisunsa jäl-

keen todellinen yritysjohdon bestseller. Kirjassaan Hamel ja Prahalad herätte-

livät yritysjohtoa ottamaan huomioon niin työntekijät kuin asiakkaatkin organi-

saation ja tuotteiden kehitykseen. Myöhemmin Prahalad on kirjoittanut myös 

muita teoksia sekä lukuisia artikkeleita yritysten tulevaisuuden rakentamisesta 

ja innovaatioista.  

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus rakentuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa, johdannos-

sa, käsitellään yleisesti tutkimuksen taustoja, tavoitteita sekä tutkimuksen ra-

jaukset. Johdantokappaleessa esitellään tutkimuksen metodologia sekä kes-

keisimmät käsitteet. Kirjallisuuskatsauksessa esitellään aiempia tutkimuksia 

sekä keskeisimpiä tutkijoita ja heidän ajatuksiaan. Johdantokappale johdattaa 

nimensä mukaisesti lukijan kohti tutkimusta.  

 

Tutkimuksen toisessa osassa avataan lukijalle teorian kautta aluksi prosessi-

kehityksen taustoja ja kehitystä Tämän jälkeen siirrytään pohtimaan mitkä syyt 

yleensäkin laukaisevat tarpeen kehittämiselle. Varsinaista prosessien kehittä-

mistä tarkastellaan kahdelta suunnalta: palvelun tuottajan eli työntekijän sekä 
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loppuasiakkaan näkökulmasta. Toisen osan lopussa pohditaan tuotekehityk-

sen ja innovaatioiden merkitystä palveluprosesseissa sekä sitä, kuinka kehi-

tystä voidaan johtaa ja ylläpitää organisaatiossa. 

 

Kolmannessa kappaleessa siirrytään teoriasta kohti empiiristä osiota. Tässä 

osassa tarkastellaan käytännön tutkimuksen kautta palveluprosessien kehit-

tämisestä asiakasnäkökulmasta. Empirian ja teorian avulla pyritään vastaa-

maan tutkimuskysymykseen: Miten palveluprosesseja voidaan kehittää 

huomioiden asiakasnäkökulma?  

 

Tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenveto sekä jatkotutkimuskohteet esitel-

lään tutkimuksen lopuksi viimeisessä kappaleessa. Tutkimus vie lukijan mie-

lenkiintoiselle ja käytännönläheiselle tutkimusmatkalle innovaatioiden, tehok-

kuuden tavoittelun ja näiden teorian kiehtovaan maailmaan.  

 

 

Kuva 2. Tutkimuksen rakenne. 

 

 

 

 

Kappale 1 

Johdanto 

Kappale 2 

Teoria 

Kappale 3 

Käytännön 
tutkimus 

Kappale 4 

Johtopäätökset 
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2. PALVELUPROSESSIEN KEHITTÄMINEN JA TEHOKKUUDEN 
ETSIMINEN 

 

Palvelu aivan kuin fyysinen tuotekin, koostuu useista eri komponenteista. Toi-

sin kuin fyysinen tuote, palvelu koostuu useista eri prosesseista. Lopullisen 

palvelun laadukas tuottaminen vaatii lukuisan määrän päätöksiä prosessien eri 

vaiheissa, alkaen strategisista päätöksestä tuottaa jotain palvelua. Ulospäin 

näkyvä palvelu on yksi kokonaisuus, jonka lopputuloksesta asiakkailla on 

useimmiten ennakko-odotuksia. Jotta palvelu voisi vastata asiakkaiden odo-

tuksia, on palvelun tuottajan oltava valmis kehittämään ja muokkaamaan pal-

velun sisältöä. Puhutaankin palvelukonseptista eli tavasta, jolla palvelua halu-

taan tuottaa. Palvelukonsepti vastaan kysymyksiin: mitä ja miten. Eli mitä ja 

minkälaista palvelua halutaan tuottaa ja mitä sen eteen tulee tehdä, jotta tässä 

onnistutaan. Kuvassa 3 on mallinnettu palvelukonseptin perusrakenne. Palve-

lukonsepti on kuvan keskiössä, johon vaikuttavat niin yrityksen strategiset pää-

tökset kuin asiakkaiden odotukset. (Goldstein et al, 2002) 

 

 
 
Kuva 3. Palvelukonseptin perusrakenne. (Goldstein et al, 2002) 
 
 
Palveluiden kehittämisessä on usein kysymys resurssien käytöstä sekä lisäar-

von tuottamisesta asiakkaalle. Palveluiden kehittämisessä on painopiste pal-

velemisessa, ei niinkään lopputuotteessa tai -palvelussa. (Edvarsson & Tron-

voll, 2013) Palveluiden kehittämisessä on tunnistettu olevan kaksi eri päälin-

jaa: täysin uusien palveluiden kehittäminen eli innovointi sekä jo olemassa 
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olevien palveluiden tuotekehitys ja jatkuva parantaminen. Yrityksien haastee-

na onkin löytää sopiva tasapaino näiden kahden välillä. Kumpikin kehitystapa 

vaatii ylimääräisiä resursseja, joita yrityksen tulisi osata hyödyntää. Pitämällä 

yllä jatkuvaa kehitystä varmistetaan laadukkaiden palveluiden tuottaminen ja 

onnistunut lopputulos, joka tuo lopulta taloudellista hyötyä yritykselle. (Sok & 

O´Cass, 2015) 

 

2.1. Palveluprosessien kehittämisen taustaa 

 

Prosessikehityksen taustalla on usein innovaatio. Palveluinnovaatiot voivat 

olla pienehköjä parannuksia, merkittäviä uudistuksia tai radikaaleja läpimur-

toinnovaatioita. (Korpelainen & Lampikoski, 1997) 

Markkinoilla vallitseva kilpailu pakottaa organisaatioita kehittämään olemassa-

olevia palveluita sekä innovoimaan uusia (Jaakkola et al, 2009). Usein pro-

sessien kehittämisen painopisteenä ovat uudet innovaatiot. Sinisen meren 

strategiaa makaillen on kannattavampaa etsiä uusia innovaatioita kuin yrittää 

parantaa jo valmiita, loppuun kilpailtuja palveluprosesseja. (Kim & Mauborgne, 

2010) Yritysten innovatiivisuusalttiuden onkin todettu kasvattavan asiakastyy-

tyväisyyttä sekä lisäävän yrityksen arvoa (Dotzel et al, 2013). Jotta organisaa-

tio saisi aikaan todella merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia parannuksia, 

sen on pystyttävä uudistumaan ja määrittelemään ydinprosessit joita paranta-

malla haetaan tehokkuuden kasvua (Kiiskinen et al, 2002).  

 

Toisinaan yritykset eivät halua panostaa tiettyjen ydinprosessien kehitykseen, 

vaan päätyvät ulkoistamaan prosessit edelleen niitä paremmin osaaville ja 

kehittäville tahoille. Ulkoistamisen lähtökohtana on usein kustannustehokkuu-

den tavoittelu mutta sillä voidaan myös paikata oman organisaation osaamis-

vajetta. (Kiiskinen et al, 2002) Ulkoistettuihin palveluihin kohdistuvat usein kor-

keat laatuodotukset. Palvelun laatua mitataan usein asiakastyytyväisyystutki-

muksilla. Asiakkaiden odotuksiin vaikuttavat monet seikat: asiakkaiden aiem-

man kokemukset, yrityksen imago, asiakkaiden tarpeet ja kilpailevat toimitta-

jat. Asiakkaiden odotuksia voi verrata liikkuvaan maaliin, ne muuttuvat jatku-
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vasti. Asiakasodotukset voivat liittyä mm. ammattitaitoon, laatuun tai jopa or-

ganisaation yhteistyökykyyn. Asiakasodotuksilla on taipumus kasvaa sitä mu-

kaa kun palvelut kehittyvät. (Lacklin, 2009) Esimerkkinä vaikka postinjakelu. 

Aiemmin oli tavanomaista, että kirjeposti kulki viikon saapuakseen perille. Ny-

kyään posti saadaan perille nopeammin, eikä kukaan enää suostu odottamaan 

postia muutamaa päivää kauemmin.  

 

Schumpeter lausui jo 30-luvulla, että talouden kehittymisen taustalla ovat uu-

det innovaatiot eli uudet tavat yhdistellä olemassa olevia resursseja. Hän 

myöskin painotti, ettei innovaation tarvitse aina olla radikaali innovaatio tai 

muuten ennalta arvaamaton ollakseen innovaatio. (Edvardsson & Tronvall, 

2013) Palvelut ovat prosesseja, tapahtumien ketjuja, joiden lopputuloksena 

syntyy asiakkaalle palvelutuote. Palveluprosessi sinänsä voi viedä vain hetken 

tai kestää jopa vuosia, riippuen mistä palvelusta on kyse. Palveluiden kehittä-

misestä ja palveluinnovaatioista löytyy runsaasti tieteellisiä tutkimuksia sekä 

aineistoa. Palveluiden kehittäminen ei ole kuitenkaan mikään uusi ilmiö. Jo-

seph Schumpeter jo vuonna 1912 erottui muista aikalaisistaan tunnistamalla ja 

kirjoittamalla kirjassaan The Theory of Economic Development taloudellisen 

kehityksen olevan selkeästi oma erillinen prosessinsa, joka käynnistyy itses-

tään taloudellisen systeemin osana. Organisaatioiden kehittämiseen on vaikut-

tanut useita eri teorioita, kuten esimerkiksi Kurt Lewinin teoriat jo vuosilta 1930 

alkaen. Kurt Lewin oli kiinnostunut erityisesti ryhmien toiminnasta sekä niiden 

tavasta oppia ja kehittyä. Lewin korosti organisaatioiden kehityksessä ympä-

ristön merkitystä sekä yksilöiden edellytyksiä muuttaa toimintaansa. Yksi Le-

winin teorioista oli muutosteoria. Sulata-muuta-jäädytä – teoria, joka käytän-

nössä tarkoitti, että organisaatio ravistellaan ensin irti totutuista tavoista ja käy-

tännöistä, muutetaan haluttuun muotoon ja sen jälkeen ”jäädytetään” uudes-

taan eli varmistetaan, että uudet toimintatavat on omaksuttu ja ne ovat käytös-

sä. Tässä teoriassa on olennaista se, että muutoksessa mukana oleville yksi-

löille kerrotaan tavoitteet selkeästi sekä varmistetaan, että olosuhteet ovat 

muutokselle otolliset. Muutos on näin ollen tarkoin käsikirjoitettu ja suunniteltu 

prosessi. (Foster, 2012)  
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1980-luvulle tultaessa mielenkiinto palveluiden kehittämiseen oli pääsääntöi-

sesti teknologisesta näkökulmasta. Teknologian ja tietojenkäsittelyn kehittyes-

sä ymmärrettiin, että informaatiota voisi hyödyntää myös kilpailukyvyn paran-

tamisessa. Tiedon kulun nopeutuminen oli suorastaan vallankumouksellista 

1980 - luvun alkupuolella. Yritysten johdon oli ymmärrettävä mihin kaikkeen 

uutta kehittyneempää tiedonkäsittelyä voisi hyödyntää. Yritykset alkoivat pu-

hua arvoketjuista ja pohtia millä voitaisiin tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Tieto-

jenkäsittely toi työkalut entistä tehokkaamman prosessin suunnitteluun aluksi 

ennen kaikkea perinteisessä tuotekehityksessä, mutta myöhemmin myös pal-

veluiden kehittämisessä. (Porter & Millar, 1985)  

 

Palveluprosessi on interaktiivinen prosessi verrattuna perinteiseen tuotanto-

prosessiin. Perinteistä tuotantoprosessia kutsutaankin suljetuksi prosessiksi, 

koska siinä tuote valmistetaan ennalta sovitun mukaisena ja lopputuloksen 

määrittelee tuotantoyritys itse. Avoimella prosessilla sen sijaan viitataan palve-

luprosessiin, jossa asiakas osallistuu aktiivisesti tuotantoprosessiin, jonka lop-

putuotteena syntyy palvelu. (Yalley & Sekhon, 2014) 1990-luvulle saakka kes-

kityttiin ennemminkin tuotteiden ja organisaatioiden kehittämiseen, kuin palve-

luiden ja palveluprosessien kehittämiseen (Armenakis & Bedeian, 1999). Inno-

vaatioteoriasta alettiin kirjoittaa 1990-luvulla. Risto Harisalo totesi kirjassaan 

Organisaatioteoriat (2008), että ”tämä teoria kohdisti huomion siihen proble-

matiikkaan, jonka avulla organisaatiot muuttavat ja uudistavat itseään. Hallit-

sevana piirteenä innovaatioteoriassa on ollut tunnistaa organisaatioiden yleis-

päteviä, toimialasta tai omistusmuodosta riippumattomia lainalaisuuksia. Inno-

vaatioteorian avulla haluttiin ymmärtää organisaatioiden halua tai haluttomuut-

ta kehittää uutta”. (Harisalo, 2008, 40) 

 

1990-luvulla myöskin tuli uutena näkökulmana asiakkaiden ja työntekijöiden 

mukaan ottaminen ja sitouttaminen yrityksen tuotekehittelyyn. Hamelin ja Pra-

haladin (1994) mielestä asiakkaiden sitouttaminen on yrityksille elintärkeää 

pystyäkseen tuottamaan asiakkaita tyydyttävää lisäarvoa. Näin asiakkaiden 

rooli on muuttunut passiivisesta aktiiviseksi ja yritysten rooli eristyneestä ver-
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kostoituneeksi. Kuluttaja-asiakkaiden käyttäytymisessä on havaittavissa entis-

tä enemmän yhteistä myös yritysten välisen kaupankäynnin kanssa. Asiakkail-

la on entistä enemmän informaatiota käytettävissään niin tuotteista kuin palve-

lun tarjoajista, vertailua pystytään tekemään globaalisti, asiakkaat voivat ver-

kostoitua keskenään ja ovat entistä ennakkoluulottomampia kokeilemaan uu-

sia palveluita ja tuotteita. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

 

Innovatiivisuus on seurannut organisaatioteorioissa mukana aikojen saatossa. 

Kehittämiseen ja innovatiivisuuteen on otettu kantaa eri organisaatioteorioissa 

kussakin hieman eri näkökulmasta (Harisalo, 2008). Kuva 4 kertoo palvelupro-

sessien kehittämisen elinkaaren, alkaen välinpitämättömyydestä palvelutuot-

teiden kehittämistä kohtaan ja lopuksi nykytilan, jossa palveluiden kehitystä 

tehdään edelleen osin tuotekehityksen pelisääntöjen pohjalta, mutta huomioi-

den kuitenkin palvelutuotteen luonne ja vaatimukset.  

 

 

 

Kuva 4. Palveluprosessien kehityskaari. Mukaillen Silva et al, 2014. 

 

Kuten jo aiemmin todettu, 1990-luvulta alkoi uuden ajattelun aikakausi. Yrityk-

sissä alettiin puhua organisaatioiden kulttuurista, johtamisesta, motivaatioista 

ja ilmapiiristä sekä missioista ja strategioista. Organisaatioiden kehittämistä 

->1980  

Välinpitämättömyys 
palveluiden kehittämistä 
kohtaan. Panostus 
tuotekehityksessä.  

1980-1990  

Palveluprosessien 
kehitys perinteisten 
tuotekehityksen 
keinoin. Pääpaino 
teknologian 
kehittämisessä 

 

1990-luvun loppu -> 

Palveluiden kehittämisen 
erottaminen perinteisestä 
tuotekehityksestä. 
Hyödynnetään oppeja 
tuotekehityksen puolelta. 
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lähestyttiin nyt uudesta näkökulmasta. Burke ja Litwin kehittivät vuonna 1992 

kausaalisen mallin, jolla osoitettiin, että organisaation kehittymiseen ja muu-

tokseen vaikuttaa moni seikka. Muutos ei olekaan enää niin selvä ja helposti 

hallittava prosessi kuin aiemmin oli ajateltu. Organisaation muutos on erään-

lainen kaaos. Monen muuttujan yhtäaikainen muutos sekä inhimillinen muu-

tosvastarinta aiheuttaa prosessin, jota on vaikea ennustaa ja vielä vaikeampi 

hallita.  

Burke ja Litwin pyrkivät kuvaamaan mallin, joka esittää organisaation muutok-

sen syy-seuraussuhteita. Burke ja Litwin työskentelivät viisi vuotta konsultteina 

British Airwaysillä ja ovat kertoneet mallin perustuvan teoriaan, mutta enim-

mäkseen kuitenkin heidän omiin käytännön havaintoihinsa. He pyrkivät ku-

vaamaan viitekehyksellä mitkä tekijät vaikuttavat toisiinsa muutoksissa ja 

kuinka muutosta hallitaan. Esimerkiksi uuden strategian viestiminen ei ole riit-

tävää jos ei oteta huomioon myös kulttuurin muutosta ja vaikutusta ihmisiin. 

Mallin 12 laatikkoa kuvaavat Burken ja Litwinin mielestä organisaatioiden tär-

keimpiä muuttujia. Ulkoinen toimintaympäristö (external environment) kuvaa 

organisaation käytössä olevia resursseja, sidosryhmiä yms. Organisaation ai-

kaansaannoksia ts. tuotoksia kuvaa tässä mallissa alin laatikko (individual and 

organizational performance). Nuolet laatikoiden välillä kuvaavat avointa tie-

donkulkua ja vaikuttavuutta. Ulkokehällä näkyy jatkuva palaute ja informaatio, 

joka kulkee yrityksessä sisältä ulospäin ja päinvastoin. Yritys vaikuttaa ulos-

päin näkyvään suorituskykyyn mm. tuotteiden ja palveluiden kautta ja vastaa-

vasti organisaation sisäiseen suorituskykyyn voi suoraan vaikuttaa yrityksen 

ulkopuolinen tekijä. Malli on yksinkertaistettu, sillä käytännössä jokaisesta mal-

lin laatikosta kulkisi molemmin suuntaista tiedonkulkua kaikkiin muihin laatik-

koihin. Muutoksella yhdessä laatikossa on vaikutusta muihin. Tässä mallissa 

ei ole otettu kantaa siihen mikä painoarvo ja vaikuttavuus milläkin osatekijällä 

on koko organisaation laajuisesti. Ideana on siis kuvata organisaation muutok-

sen kausaalinen malli yksinkertaisuudessaan. (Burke & Litwin, 1992) 
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Kuva 5. Burke & Litwin, ‘A Causal Model of Organisation Performance and 
Change’, Journal of Management, Vol 18, No 3 (1992), pp 523–545. 
 

2.2. Mistä tarve kehitykseen syntyy? 

 

Yritysten tarve pysyä kilpailussa mukana on laukaiseva tekijä kehitystarpeelle. 

Hamel ja Prahalad kirjassa ”Competing for the future” tuovat esiin sen seikan, 

että yritysten strategioissa juututaan liiaksi tulevaisuuden tavoitteisiin eikä kes-

kitytä tarpeeksi tässä ja nyt tekemään asioita, joilla varmistettaisiin tulevaisuu-

den kilpailukyky. Yritysjohdon vanha historia seuraa mukana ja ohjaa päätök-

sen teossa. Kun toimintaympäristö kokee paljon muutoksia, voivat nämä us-

komukset ja arvot perustuen historiaan olla kohtalokkaita yrityksen kilpailuky-

vylle tulevaisuudessa. Liiketoimintaprosessien uudistamisella pyritään muok-

kaamaan prosesseja ja poistamaan tarpeettomia töitä sekä suuntaamaan 

kaikki prosessit kohti parempaa asiakastyytyväisyyttä. (Hamel & Prahalad, 

1994)  
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Aiemmin mainittu Toyota Motor Companyn Japanissa kehittämä Lean-

menetelmä tulee hyväksi avuksi näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Lean 

prosessin avulla pyritään tunnistamaan ns. hukka eli ylimääräinen tai turha 

työvaihe ja sitä kautta tehostamaan prosessia sekä lopuksi saavuttamaan en-

tistä parempi asiakastyytyväisyys (Welo, 2013). Prosessikehityksessä on kui-

tenkin aina määräävänä tekijänä myös alenevat kustannukset. Tuskin yhtään 

asiakastyytyväisyyteen perustuvaa hanketta hyväksytään nykyään, ellei sillä 

voida osoittaa saavan myös alenevia kustannuksia (Hamel & Prahalad, 1994).  

 

Kilpailevien yritysten parhaita käytäntöjä kopioidaan ja mallinnetaan omaan 

organisaatioon. Tällä ei kuitenkaan päästä kiilamaan markkinajohtajien ohi, 

ainoastaan saavutetaan korkeintaan sama taso. (Prahalad & Mashelkar, 2010) 

Kehitystarpeen voi laukaista myös tarve lisätä asiakastyytyväisyyttä. Erityisesti 

palveluyrityksissä asiakas osallistuu entistä enemmän palveluprosessiin aktii-

visena osapuolena (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Asiakastyytyväisyys kas-

vattaa yrityksen arvoa lisäämällä tulevaisuuden kassavirtaa sekä parantaa 

liiketulosta (Dotzel et al, 2013). Yrityksen koon merkitystä kehityshalukkuuteen 

on tutkittu paljon. Toisaalta Schumpeter totesi jo vuonna 1942 sekä myöhem-

min esimerkiksi van de Vrande et al (2009) että suurella yrityksellä on enem-

män resursseja kehittää ja näin ollen etua pieniin yrityksiin nähden. Toisaalta 

myös tutkimusten mukaan on todettu, että pienemmillä yrityksillä on etua 

koostaan koska ne ovat lähempänä asiakkaita ja markkinoita ja näin ollen ovat 

taipuvaisempia kehittämään ja innovoimaan uutta. (Silva et al, 2014)  

 

Yrityksen iän merkitystä on pohdittu innovaatioiden syntyyn ja siitä voitaneen 

todeta, että iältään nuoremmat organisaatiot ovat usein valmiimpia tekemään 

uusia innovaatioita kuin vanhemmat yritykset. Innovatiivisuus vaikuttaa organi-

saation arvoon suorasti ja epäsuorasti. Suora vaikutus voi olla vaikkapa sijoit-

tajien yleinen positiivinen suhtautuminen innovatiiviseen organisaatioon, yri-

tyksen osakkeen arvon positiivinen kehitys vaikkapa uuden tuotteen lanseera-

uksen jälkeen tai usko tulevaisuuden kehitykseen. Epäsuorasti innovatiivisuus 
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vaikuttaa asiakkaiden kokeman tyytyväisyyden ja siitä syntyvän sitoutumisen 

vaikutuksesta vakaaseen kassavirtaan. (Dotzel et al, 2013)  

Innovaatiosuuntautuminen ja asiakassuuntautuminen nähdään usein myös 

toisensa poissulkevina toimintatapoina. Joskus innovaatiosuuntautuneet orga-

nisaatiot ovat osoittautuneet menestyksekkäämmiksi kuin asiakassuuntautu-

neet. Innovaatiosuuntauneet organisaatiot pyrkivät löytämään uusia tarpeita ja 

löytämään uusia asiakkaita kun taas asiakassuuntautuneet organisaatiot pyr-

kivät vastaamaan olemassa olevien asiakkaidensa tarpeisiin. (Heiskanen et al, 

2007) 

 

Teknologian kehitys johtaa usein myös tarpeeseen kehittää ja innovoida. Tai 

toisinpäin, teknologian kehitys mahdollistaa kustannustehokkaiden palveluiden 

tuottamisen. (Prahalad et al, 2010) On myös todettu, että paineet jatkuvaan 

kehittämiseen syntyvät osittain teknologian nopeasta kehittymisestä (Dotzel et 

al, 2013). Hyviä esimerkkejä löytyy mm. ravintola-alalta. Asiakkaat voivat tut-

kia ruokalistoja ennakkoon ja tehdä myös tilauksen ennakkoon. Näillä toimen-

piteillä on yhteys ravintolan kassajärjestelmään, jolloin asiakas voi saapua il-

moittamaansa aikaan ja ruoka on valmis nautittavaksi paikan päällä tai nou-

dettavissa. Maksuun ei mene paljoa aikaa, kun ostettavat annokset on jo re-

kisteröity kassajärjestelmään ja asiakkaan täytyy ainoastaan maksaa ostok-

sensa. (Khan & Khan, 2009) 

 

Kestävän kehityksen trendi voi olla myös innovaatioiden lähteenä. Ymmärrys 

ympäristön suojelusta, tarve tuottaa ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita 

voi olla asiakkaiden mielestä tärkeä asia. Yritysten näkökulmasta nämä seikat 

yleensä ainoastaan lisäävät kustannuksia, eivätkä tuo välittömiä taloudellisia 

hyötyjä. Tutkimusten mukaan kuitenkin olemalla mukana luomassa uusia mm. 

ympäristöystävällisiä palveluita, luodaan samalla uusia mahdollisuuksia uusille 

palveluille ja tuotteille. (Nidumolu et al, 2009)  

 

Palveluprosessien kehittämistä ja innovointia voidaan tehdä monella tapaa. 

Palveluinnovaatioita voidaan tehdä osana tuotekehitystä tai sitten tästä täysin 
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irrallisena prosessina. Palveluprosessin kehitystarve voi olla ennalta suunnitel-

tu. Tällöin se voi käydä läpi monta vaihetta ja siitä voidaan tehdä eri versioita 

ennen tuotantoon vientiä. Toisaalta palveluinnovaatiot voivat olla ad hoc-

tyyppisiä, jolloin tarve kehittää palvelua syntyy esimerkiksi asiakkaan yllättä-

västä tarpeesta tai lähtökohdasta. (Gremyr et al, 2014) Palvelu voi toisinaan 

myös olla elinkaarensa loppupäässä, jolloin on pakko kehittää uutta tilalle tai 

parantaa olemassa olevaa palvelua vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Yri-

tyksellä voi olla myös ylimääräistä käyttämätöntä kapasiteettia, joka olisi val-

mis valjastettavaksi uuden palvelun kehittämiseen ja tuottamiseen. Myös kau-

sivaihtelut voivat tuoda tarpeen kehittää uusi palvelu. Esimerkiksi matkailualal-

la kausivaihtelut voivat olla suuria ja asiakkaiden tarpeet vaihtelevat vuodenai-

kojen mukaan. Kausivaihtelua voidaan myös tasata luomalla kuluttajille uusia 

tarpeita vanhojen lisäksi. (Cowell, 1988)  

 

Jatkuvan kehittämisen uskotaan johtavan kilpailuetuun. Organisaation jatku-

van kehittymisen edellytyksenä on jokaisen työntekijän ymmärrys oman työn 

linkittymisestä ja merkityksestä kokonaisuuteen. Yksilön tiedon lisääminen joh-

taa jatkuvaan kehittymiseen joka taasen johtaa yrityksen saavuttamaan kilpai-

luetuun. Tämä kuvassa 6 alla. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

 

 

Kuva 6. Jatkuva kehittäminen johtaa kilpailuetuun. Mukaillen Nonaka & Ta-
keuchi, 1995. 
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2.3. Henkilökuntalähtöinen palveluprosessien kehittäminen  

 

Käyttäjälähtöisyys on monitahoinen käsite. Tässä yhteydessä käyttäjänäkö-

kulmasta tarkastellaan yrityksen omien resurssien tuottamia ideoita ja keinoja 

palveluprosessien kehittämiseksi. Käyttäjä- tai työntekijälähtöistä palvelupro-

sessin kehitystä voidaankin kutsua ns. practice-driven – malliksi. Tällä tarkoite-

taan prosessikehitystä, joka syntyy useimmiten käytännön tekemisen kautta ja 

tunnistetaan vasta jälkikäteen innovaatioksi. (Lappalainen et al, 2010)  

Työntekijä on linkki asiakkaan ja yrityksen välillä ja on usein asiakkaan ainoa 

kontakti yritykseen. Työntekijöillä on näin ollen näköalapaikka aistia asiakkaan 

tarpeita ja kuunnella heidän toiveitaan. Useat yritykset käyttävätkin aktiivisesti 

asiakasrajapinnassa työskenteleviä henkilöitä uusien palveluiden innovoinnis-

sa. Esimerkkejä tällaisista innovoinneista on vaikkapa lentoyhtiöiden tarjoama 

sähköinen check-in palvelu sekä Starbucks´ kahvilaketjun lanseeraama Frap-

puccino, ensimmäinen kahvi-jäätelöjuoma. Nämä ovat molemmat lähtöisin 

asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden ideoista. (Lages & Piercy, 

2012) 

 

Käyttäjä voi keksiä ratkaisun asiakkaan ongelmaan tai keksiä täysin uuden 

tavan tuottaa palvelu asiakkaalle ja vastata näin asiakkaan tarpeisiin (Liu et al, 

2013). Työntekijöiden roolia ei pidäkään näin ollen vähätellä, he tuottavat laa-

dukkaita palveluita, markkinoivat yritystä, luovat suhteita asiakkaisiin sekä esit-

televät asiakkaille uusia kehityspiirteitä ja innovaatioita (Cadwallader et al, 

2010). Suurin osa työntekijöiden innovaatioista on tehty alun perin käyttäjien 

omia tarpeita varten. Toisaalta työntekijät voivat olla luovia ja tunnistavat asi-

akkaiden uusia tarpeita ja tuovat käyttökelpoisia ja hyviä kehitysideoita esiin.  

Tutkimusten mukaan työntekijöiden luovuus korreloi työssä suoriutumisen 

kanssa. (Liu et al, 2013)  

 

Haasteena työntekijöiden tekemien innovaatioiden tunnistamiselle sekä niiden 

hyödyntämiselle ja jopa tuotteistamiselle on useimmissa organisaatioissa se, 

että työntekijöiden tekemiä innovaatioita on hankala saada rekisteröityä. Usein 
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kehitysideat jäävätkin vain työntekijöiden omaan tietoon. (Kuusisto & Kuusisto, 

2010) Työntekijät voivat vaikuttaa prosessikehitykseen joko edistämällä sitä ja 

innovoimalla uusia palveluita tai vastustamalla kehitystä pitäytymällä kiinni 

vanhoissa totutuissa tavoissa. Yrityksen henkilökunnan osallistamista palve-

luiden kehittämiseen ei saa ohittaa, koska henkilökunta on usein itse osa pal-

velua (Sok & O´Cass, 2015). Työntekijät tuovat palvelun kehitysprosessiin 

mukaan omat tarpeensa, omat ratkaisumallit ongelmiin sekä heillä olevan 

ammattitaidon. Kehittämiseen myönteisesti suhtautuvien työntekijöiden on to-

dettu olevan valmiita muutoksiin, oma-aloitteisia ja näkevän asioita tätä päivää 

kauemmaksi. (Jiang & Gu, 2015)  

 

Mikä sitten motivoi työntekijöitä osallistumaan aktiivisesti kehitystyöhön? Työn-

tekijöiden käytöksessä voidaan tunnistaa kolmenlaista motivaation astetta: 

 

- Epämotivoitunut (vapaasti suomennettu, alkuperäinen amotivation) 

henkilö voi olla passiivinen. Hän ei toimi aina tietoisesti näin, vaan ei 

vaan näe omalla työllään ja panoksellaan olevan merkitystä työnsä ke-

hittämisessä tai asiakkaan tyytyväisyydessä. 

- Ulkoisista tekijöistä lähtevä motivaatio (vapaasti suomennettu, alkupe-

räinen extrinsic motivation). Tällainen henkilö osaa käyttäytyä odotetulla 

tavalla, mutta käytös ei ole hänelle aina luontaista. 

- Sisälähtöisesti motivoitunut henkilö (vapaasti suomennettu, alkuperäi-

nen intrinsic motivation) käyttäytyy asiakastilanteissa aidosti ja toimii 

näin omista lähtökohdistaan. Hän on aidosti kiinnostunut ja kokee saa-

vansa tyydytystä hyvin hoidetusta työstä. (Cadwallader et al, 2010) 

 

Sisälähtöisesti motivoitunut työntekijä on valmis oppimaan uutta ja toimii luo-

vemmin. Hän kokee saavansa tyydytystä onnistuneesta työsuorituksesta en-

nemminkin kuin odottaa muuta palkitsemista (Ryan & Deci, 2000). Sisälähtöi-

sesti motivoitunut työntekijä kokee tulleensa palkituksi rahallisen palkkion li-

säksi siitä, että hänellä on turvallinen työpaikka, hän saa tehdä haasteellisia ja 

motivoivia tehtäviä sekä kokee työnsä olevan merkityksellistä (Fernandez & 



33 
 

Pitts, 2011). Lisäksi näiden työntekijöiden on todettu kommunikoivan aktiivi-

sesti kollegoiden kanssa. Kehitystyön onnistumisen kannalta on olennaisen 

tärkeää, että työntekijät pääsevät mukaan kokouksiin ja workshoppeihin, jois-

sa voivat vaihtaa ajatuksia myös organisaation eri toimintojen välillä. (Karlsson 

& Skålén, 2015)  

Sen sijaan ulkoisista tekijöistä motivoituva työntekijä osallistuu kehitystyöhön 

jos hänet siihen määrätään. Hän voi onnistua hyvin kehitystyössä, mutta odot-

taa siitä aina vastineeksi jotain konkreettista palkintoa. (Ryan & Deci, 2000) 

Tässä tapauksessa rahallinen palkkio motivoi työntekijää enemmän kuin työ-

hön liittyvät muut seikat. Nämä työntekijät usein myös vertailevat omaa palk-

katasoaan muiden yritysten vastaavissa tehtävissä toimiviin ja voivat motivoi-

tua tai epämotivoitua vertailun perusteella. (Fernandez & Pitts, 2011) 

 

Yksittäisen työntekijän motivoitumista innovointiin osallistumiseen on tutkittu 

jonkun verran. Työntekijöitä motivoivat mm: oman osaamistason nostaminen 

ja sitä kautta oman ammattitaidon kehittäminen, urakehitys, rahallinen palkit-

seminen tai tunnustuksen saaminen (Wendelken et al, 2014). Tutkimusten 

mukaan työntekijät, jotka onnistuvat erityisen hyvin tyydyttämään asiakkaan 

tarpeet ovat yleensä tarjonneet uusia ratkaisuja asiakkaan ongelmiin sekä 

myös kommunikoineet avoimesti kollegoiden kanssa löytääkseen parhaan 

ratkaisun asiakkaan ongelmaan. Henkilöstön työtyytyväisyyden uskotaan vai-

kuttavan suoriutumiseen asiakasrajapinnassa. Tyytyväinen työntekijä heijas-

taa omia tunteitaan palveluprosessissa ja myös arvostaa työnantajaa ja näin 

suoriutuu hyvin myös työstään. (Lages & Piercy, 2012) 

Käyttäjäyhteistyö tuottaa usein ratkaisuja, joilla käyttäjille itselleen tuotetaan 

lisäarvoa. Nämä ratkaisut voivat toisinaan poiketa asiakkaiden odotuksista. 

Palvelun kehitysprosessi onkin onnistunut parhaiten silloin, kun sillä pystytään 

tuottamaan lisäarvoa palveluprosessin kaikille resursseille. (Edvarsson & 

Tronvoll, 2013) Työntekijöiden osallistaminen kehitystyöhön voi kannustaa 

heitä suoriutumaan tehtävistään, kestämään muutostilanteita sekä oppimaan 

uusia asioita entistä paremmin kasvaneen motivaation myötä. Palveluiden ke-

hittämisessä liian usein tyydytään kopiomaan kilpailijaa ja näin ollen varsinai-
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nen kehitys tai uuden innovointi voi jäädä vähäiseksi. Työntekijöiden osaami-

sen ja tiedon hyödyntämisen kautta voidaan saavuttaa uusia innovaatioita ja 

näin ollen hyötyä prosessikehityksestä enemmän. (Yang et al, 2016)  

 

Kehitysprosessin alkuvaiheessa mukaan otetut työntekijät ovat sitoutuneempia 

ja heillä on mahdollisuus tuoda esiin omia näkökulmiaan prosessin kehityk-

seen. Näin ollen kehityshankkeet, joihin on sitoutettu jo varhaisessa vaiheessa 

työntekijöitä, osallistuvat paremmin kuin ne hankkeet, joihin otetaan työntekijät 

mukaan vasta loppuvaiheessa. (Karlsson & Skålén, 2015) Toisinaan työntekijä 

voi osallistua passiivisesti palvelun kehittämiseen esimerkiksi tuottamalla ra-

portointia tai osallistumalla palavereihin, mutta ymmärrettävästi tämä malli ei 

ole henkilölle motivoiva eikä ole aina ymmärretty palvelun varsinaiseksi kehit-

tämiseksi. (Karlsson & Skålén, 2015).  

Työntekijälähtöinen kehitystyö voi luonnollisesti myös epäonnistua. Mikäli ke-

hitystä ei pystytä johtamaan niin, että asiakasrajapinnassa työskentelevät 

työntekijät ovat ymmärtäneet kehityksen merkityksen ja ovat valmiit muutta-

maan totuttuja työtapojaan voi kehityksen tuoma hyöty hävitä alentuneeseen 

työtehoon ja – kadoksissa olevaan motivaatioon. Uusien innovaatioiden tuo-

tantoon vienti kehittää aina sekä lisätuoton mahdollisuuden, että tuottavuuden 

alenemisen. Kyse onkin vain siitä, että henkilökunta motivoituu niin hyvin, että 

kasvavien lisätuottojen hyöty on suurempi kuin hetkellisesti alentunut työn te-

hokkuus. (Singh & Marinova, 2013)  

 

Organisaation innovatiivisuus näkyy läpi koko organisaation, ei ainoastaan 

tuotekehitysosastolla. Uuden luominen, innovointi, on mahdollista ainoastaan 

jos organisaatiossa hyväksytään uuden innovaation synnyttämisessä syntyvä 

epämääräinen, harhaanjohtava ja joskus virheellinenkin materiaali ja tulkinta. 

Organisaatio luo ympäristön, jossa innovatiiviset ihmiset haluavat tehdä töitä. 

Innovatiivinen organisaatio kykenee käyttämään hyväkseen sellaista potenti-

aalia, joka ei ole vielä osa yrityksen yleistä osaamisalustaa, eikä siten vielä 

näy ulospäin vakiintuneissa prosesseissa tai käytännöissä. (Ståhle & Laento, 

2000) Organisaation innovatiivisuuteen liittyviä tekijöitä on mm. yrityksen oma 
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kiinnostus ja resursointivalmius innovaatioihin. Yritykset, jotka eivät panosta 

innovaatioiden resursointiin, eivät todennäköisesti myöskään saa vietyä tuo-

tantoon uusia innovaatioita. Toisaalta yritykset, joilla on ”väljää” eli henkilökun-

taa on yli tarpeen, pystyvät todennäköisesti innovoimaan uusia palveluita tä-

män ylimääräisen resurssin turvin. Yritysten taloudellinen tilanne vaikuttaa 

osaltaan myös innovaatiovalmiuteen. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa in-

novaatiovalmius yleensä laskee. (Hyysalo, 2009) 

 

Yritysten kehitysalttiuden ja innovoinnin yhteys parempaan asiakastyytyväisyy-

teen on lisännyt ymmärrystä palveluprosessien kehittämisen tärkeydestä (Dot-

zel et al, 2013). Kehitysorientoitunut henkilökunta on motivoitunutta muutoksiin 

ja pystyy parantamaan onnistumistaan työtehtävissä, kehittymään ammatilli-

sesti sekä olemaan aloitteellinen ja aktiivinen. Henkilökunnan rooli on usein 

kriittistä palveluprosesseissa, koska he usein ovat itse osa palvelua. (Sok & 

O´Cass, 2015) 

 

Palveluprosessien kehittämisen osalta käyttäjälähtöisiä innovointeja on suljettu 

ja avoin innovaatio. Suljettu innovaatio käynnistetään yleensä tutkimusproses-

silla, jossa lähdetään viemään eteenpäin useita vaihtoehtoja, jotka ovat mah-

dollisia yrityksen resurssien kannalta. Tutkimusprosessi etenee kehitysproses-

siin, jossa hylätään osa ideoista ja jatketaan suunnittelua muutamilla vaihto-

ehdoilla. Osa näistä päätyy aikanaan tuotantoon ja loppuasiakkaiden käyttöön. 

Suljettu innovaatioprosessi kuvassa 7. (Revutska, 2013)  
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Kuva 7. Suljettu innovaatioprosessi. Revutska, 2013. 

 

Suljettu innovaatioprosessi on perinteinen tapa toteuttaa tuotekehitystä ja uu-

sien tuotteiden ja palveluiden innovaatioita. Suuret ja menestyvät yritykset 

houkuttelevat alansa parhaita asiantuntijoita ja yrityksen sisälle rakentuu näin 

riittävää osaamista. Tämän toteutusmallin heikkoutena ovat korkeat kustan-

nukset ja tuotteiden ja palveluiden entistä lyhempi elinkaari. (Revutska, 2013) 

Yritykset ovat myös tunnistaneet sen, että organisaation sisältä ei aina välttä-

mättä löydy riittävää osaamista. Suljetun innovaation mallin kääntöpuolena on 

lisäksi sisäisen tarkastelun puolueellisuus. Tästä voikin päätellä, että tietty 

etäisyys ongelmaan tuottaa parempia ratkaisuja. Tässä yhteydessä etäisyy-

dellä ei aina välttämättä tarkoiteta maantieteellistä tai fyysistä etäisyyttä, vaan 

ennemminkin etäisyyttä asiayhteydestä. (Poetz & Prugl, 2010) 

 

2.4. Asiakasnäkökulma palveluprosessien kehittämiseen  

 

Palveluita tuottavat yritykset voivat hyödyntää asiakkaita osallistamalla näitä 

mukaan innovointiin tai perinteisemmin tuotteistaa palveluita, joita asiakkaat 

tai loppukäyttäjät ovat kehittäneet oman työn kautta. Asiakkaiden hyödyntämi-

nen palveluiden kehittämisessä ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Jotta tässä 

voitaisiin onnistua, täytyy organisaation olla valmis ottamaan asiakkaat mu-
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kaan kehitystyöhön. Organisaation rakenteet, kulttuuri sekä osaaminen on 

oltava valmiit käyttämään asiakkaita apuna kehitystyössä. (Kuusisto & Kuusis-

to, 2010) Ian Alam ja Chad Perry tutkimuksessaan vuonna 2002 havaitsivat, 

että asiakas on tärkeässä roolissa palveluiden kehittämisessä. Erityisesti asi-

akkaiden panos havaittiin tärkeäksi palvelun tuotekehityksessä heidän antaes-

sa uusia ideoita palveluiden tuottajille kertomalla omista tarpeistaan ja toiveis-

taan. Asiakas voi myös osallistua tuotteen varsinaiseen kehitysprosessiin, tuo-

temuotoiluun sekä lopuksi testata palvelutuotetta ja pilotoida sen käyttöä. Näin 

asiakasta osallistamalla palvelun kehittämisellä on suuremmat mahdollisuudet 

onnistua kuin jättämällä asiakas prosessin ulkopuolelle. (Alam & Perry, 2002) 

 

Asiakasnäkökulmalla tässä yhteydessä tarkoitetaan yrityksen ulkopuolella toi-

mivia loppuasiakkaita tai palveluiden loppukäyttäjiä. Yrityksen omia kehitys-ja 

innovaatioresursseja tarkasteltiin edellisessä kappaleessa. Kuten jo aiemmin 

todettiin, perinteisellä asiakastutkimuksella ei yleensä saada kattavasti tietoa, 

jonka perusteella varsinaista käyttäjäkokemusta voitaisiin arvioida. Käyttäjä-

tiedon avulla voidaan luoda miellyttävä ja hyödyllinen tuote tai palvelu sen to-

siasiallisille loppukäyttäjille. Palveluprosessin kohdalla voitaneen usein puhua 

palvelukonseptista (Goldstein et al, 2002). Loppukäyttäjien ja asiakkaiden 

hyödyntäminen uusissa innovaatioissa on yritykselle monella tapaa kustan-

nustehokas ja hyödyllinen tapa kehittää. Yritys voi sitouttaa omia työntekijöi-

tään tai asiakkaitaan vapaaehtoiseen kehitystyöhön, jolloin yritykselle ei ai-

heudu ylimääräisiä kustannuksia (Raasch & von Hippel, 2013).  

 

Avoimesta innovaatiosta puhutaan silloin, kun yhdistellään oman organisaati-

on ideoita, tietoja, taitoja sekä teknologiaa yrityksen ulkopuolisten resurssien 

kanssa (Chesbrough, 2012). Erityisesti pienten yritysten on oltava avoimia 

yhdistelemään omia resurssejaan ulkopuolisten resurssien kanssa. Pienten 

yritysten rajalliset taloudelliset resurssit yhdistettynä rajalliseen osaamiseen on 

usein esteenä kehitykselle ja uusille palveluinnovaatioille. (Gottfridsson, 2014) 

Avointa innovaatiota voi olla kahdenlaista: sisältä ulospäin sekä ulkoa sisälle 

päin innovointia. Sisältä ulkoa innovaatiot vaativat organisaatioilta uskallusta 
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viedä uusia innovaatioita organisaation ulkopuolelle muidenkin hyödynnettä-

viksi. Tällaisesta esimerkkinä mainittakoon Linus Torvaldsin kehittämä Linux 

käyttöjärjestelmä. Linux käyttöjärjestelmä kehitettiin Linus Torvaldsin ja muu-

tamien vapaaehtoisten toimesta ja annettiin vapaasti käytettäväksi. Linus Tor-

valds, nuori opiskelija Suomesta lähetti vuonna 1991 sähköpostilla kyselyn, 

jossa hän tiedusteli ihmisten mielipiteitä avoimesta käyttöjärjestelmästä. 

Vuonna 2011 Linux-käyttöjärjestelmän markkinaosuus oli jopa 26 % ja mm. 

IBM, Hewlett-Packard, Intel ja Volvo käyttävät Torvaldsin kehittämää järjes-

telmää vakituisesti. (Chesbrough, 2012) 

 

Erityisesti japanilaisten yritysten menestystä tutkineet Nonaka ja Takeuchi 

ovat tulleet siihen tulokseen, että jatkuva muutos ja vanhasta poisoppiminen 

on kehittänyt yritysten henkilökunnan osaamista ja valmiutta tehdä uudella 

tavalla. Tämä teoria pätee luonnollisesti myös muualla kuin Japanissa. Japani-

laisten yritysten toimintaympäristön ollessa epävakaa, on heidän ollut lähes 

pakko ollut turvautua myös yritysten ulkopuolisiin sidosryhmiin: toimittajat, asi-

akkaat, jakelijat, viranomaiset jne. Juuri tämä tekee japanilaisten yritysten me-

nestyksestä erinomaista. Yrityksillä on kyky saada tietoa ja osaamista yrityk-

sen ulkopuolelta ja sitten jalostaa ja jalkauttaa se omaan organisaatioon. Täs-

tä hyvänä esimerkkinä on leipäkoneen keksiminen. Maailman ensimmäisen 

täysin automaattisen kotikäyttöön tarkoitetun leipäkoneen kehitti Matsushita – 

niminen yritys. Suunnittelijat eivät alkuun olleet tyytyväisiä kehitetyn leipäko-

neen kykyyn vaivata leipätaikina. Kun insinöörit ja suunnittelijat eivät keksineet 

ratkaisua tähän keskeiseen ongelmaan, saatiin apu yrityksen sisältä henkilöl-

tä, joka toimi ohjelmistosuunnittelijana uusille tuotteille. Kyseinen suunnittelija 

ymmärsi, että tarvittava tieto löytyy yrityksen ulkopuolelta oman alansa am-

mattilaiselta ja näin hän lähti Osaka International Hotel:n keittiöön taitavan lei-

purin oppiin ja hän oppi käytännössä kuinka taikina pitää vaivata. Tämän jäl-

keen hän antoi insinööreille ohjeet ja näin saatiin ensimmäinen leipäkone vai-

vaamaan täydellistä leipätaikinaa. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
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Ymmärrys asiakkaiden piilevistä tarpeista on palveluprosessin keskiössä. Toi-

sinaan kehittäminen asiakkaiden kanssa voi olla haasteellista, koska asiakkai-

den voi olla vaikea kuvitella ja antaa palautetta ja toiveita sellaisesta jota he 

eivät vielä ole kokeneet (Matthing et al, 2004). Asiakkaan tarpeista ei saada 

riittävää tietoa perinteisellä asiakastutkimuksella, vaan se vaatii sitä, että pal-

velun tuottaja perehtyy asiakkaan toimintaympäristöön hänen omassa ympä-

ristössään (Kuusisto & Kuusisto, 2010). Matthing et al tutkivat vuonna 2004 

Telia Soneran asiakkaita ja sitä, pystyvätkö asiakkaat tuottamaan aidosti uusia 

ideoita ja kehittämään olemassa olevia palveluita. Tutkimus toteutettiin klassi-

sella mallilla, pitäen sisällään kohderyhmän lisäksi vertailuryhmän sekä ulko-

puolisia tarkkailijoita, jotka arvioivat tuloksia puolueettomasti. Tutkimus tehtiin 

useiden ryhmätapaamisten sekä henkilökohtaisten haastattelujen avulla. Asi-

akkaista muodostetun ryhmän lisäksi tutkimukseen osallistui Telia Soneran 

tuotekehittäjiä. Asiakkaille annettiin tehtäväksi innovoida uusi palvelu, josta he 

hyötyisivät olemassa olevia palveluita enemmän ja vastaavasti tuotekehittäjä-

ryhmälle annettiin tehtäväksi kehittää palvelu, jonka he uskoivat tuovan asiak-

kaille olemassa olevia palveluita enemmän lisäarvoa. Ulkopuoliset tarkkailijat 

arvottivat kunkin ryhmän lopputuotokset ja tuloksena oli, että asiakkaiden ideat 

olivat innovatiivisempia ja luovempia kuin ammattimaisten tuotekehittäjien. 

Tämä prosessi on hyvä osoitus siitä, että asiakkaiden osallistaminen palvelui-

den kehittämiseen antaa yritykselle tietoa asiakkaiden piilevistä tarpeista. 

(Matthing et al, 2004) 

 

Loppukäyttäjälähtöistä prosessikehitystä on kritisoitu mm. siitä että, käyttäjä-

tietämyksen kerääminen perustuu usein vain lyhyeen vuorovaikutukseen eikä 

siitä kerry syvällistä organisaation tietämystä. Toisaalta asiakastutkimuksilla 

saatetaan kerätä niin paljon tietoa, ettei sitä pystytä hyödyntämään tehokkaal-

la tavoin niin, että siitä olisi aidosti hyötyä palvelun kehittämiseen. Tiedon hyö-

dyntäminen ei ole aina itsestäänselvyys, vaikka käytössämme on tietotekniik-

kaa jolla tämä teknisesti onnistuisi. (Heiskanen et al, 2007) 
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Asiakkaiden sitoutumista prosessikehitykseen voi rajoittaa prosessikehityksen 

vaatimat resurssit. Näitä ovat mm. kehitystyöhön käytetty aika sekä tiedon ja-

kaminen. Asiakkailta tarvittava tieto voi olla arkaluonteista riippuen asiayhtey-

destä, eivätkä asiakkaat ole aina valmiita luovuttamaan tällaista informaatiota. 

(Handrich & Heidenreich, 2013) Yritysten pitää muistaakin, että ulkopuolisia 

resursseja, asiakkaita ei voi ohjata kuten omia resursseja ja siksi se tuo haas-

teita mm. tiedon siirtämisen ja suojaamisen sekä kustannusten korvaamisten 

kanssa (Mahr et al, 2014). Asiakkaiden arvoa tuotekehityksen apuna ei ole 

aina osattu arvostaa. Aluksi epäiltiin asiakkaiden kykyä pystyä visioimaan mitä 

he tarvitsevat ja tästä hyvänä esimerkkinä Steve Jobs, joka Applea johtaes-

saan oli vahvasti sitä mieltä, että asiakkaat eivät voi olla avuksi palveluiden tai 

tuotteiden kehittämisessä, koska he haluavat vaan enemmän ja halvemmalla 

(Melton & Hartline, 2015).  

 

Yrityksen johdon onkin hyvä tunnistaa keinot, jolla asiakkaat saadaan teke-

mään yhteistyötä, josta on aidosti hyötyä tuotekehitykselle. Kehitystyö maksaa 

ja myös asiakkaiden osallistamiseen on panostettava. Digitalisaatio luo kuiten-

kin uusia keinoja kommunikoida asiakkaiden kanssa, eikä keskustelu enää 

vaadi välttämättä henkilökohtaista tapaamista. Aiemmin yritysten tarkoitus oli 

tuottaa lisäarvoa asiakkaille, nyt tuotetaan lisäarvoa asiakkaiden kanssa. 

(Mahr et al, 2014) Asiakkaiden odotukset ja kehitysehdotukset voivat toisinaan 

olla kohtuuttomia tai olla jopa lainsäädännön vastaisia tai muutoin olla yrityk-

sen kulurakenteelle vahingollisia. Toisaalta asiakkailta tulevat parannusehdo-

tukset voivat olla parempia kuin yrityksen palveluksessa olevien omat ideat.  

Asiakkaiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen on tätä päivää, haluttiin 

sitä tai ei. (Sampson & Spring, 2012) Asiakkaiden ymmärtäminen ja se, kuinka 

he arvioivat saamaansa palvelua, on tärkeää. Tämä onkin yksi suurimmista 

haasteista. Millä taataan että, yritys ymmärtää asiakkaan tavan ajatella ja arvi-

oida palvelua sekä ymmärtää mitä odotuksia asiakkailla on. (Bitner et al, 2008) 

Asiakkaiden rooli palveluiden kehittämisessä voi vaihdella suuresti. Asiakas 

voi olla aktiivinen uusien ideoiden tuottaja. Asiakas voi myös osallistua uusien 

tuotteiden testaukseen osana testiryhmää tai auttaa kehittämään jo olemassa 
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olevia palveluita tai arvioida markkinoilla olevien palveluiden käyttökelpoisuut-

ta ja kaupallisuutta. Tässä on vain muutama esimerkki asiakkaan monesta 

roolista osana palvelun kehittämisprosessia. (Paasi et al, 2014)  

 

Normaali kanssakäyminen asiakkaan kanssa eli asiakasyhteistyö ei sinänsä 

lisää palveluprosessin kehitysaltiutta. Antamalla asiakkaille vapaat kädet osal-

listua tuotannollisessa ympäristössä kehitystyöhön syntyy enemmän radikaa-

leja innovaatiota. (Melton & Hartline, 2015) Tiiviistä asiakasyhteistyöstä on 

hyvänä esimerkkinä ruotsalainen huonekalujätti IKEA. IKEA ei ole keskittynyt 

ainoastaan myymään huonekaluja, konkreettisia tuotteita, vaan myy asiakkail-

le ratkaisuja arkielämän ongelmiin. IKEA on kerännyt runsaasti tietoa asiak-

kaistaan, heidän toiveistaan ja reklamaatioista. IKEA myy asiakkailleen keittiöi-

tä, joissa asiakas itse osallistuu prosessiin suunnittelemalla keittiön virtuaali-

mallilla, jonka jälkeen voi tehdä ostopäätöksen. (Edvarsson & Tronvoll, 2013) 

Asiakkaita seuraamalla mm. asiakastutkimuksin yritykset voivat pyrkiä ymmär-

tämään asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Pelkällä seurannalla ei välttämättä kui-

tenkaan saada selville mahdollisia ongelmia, joita asiakkailla tai loppukäyttäjil-

lä voi olla tuotteiden ja palveluiden kanssa. Aktiivinen, reagoiva integraatio 

asiakkaiden kanssa tuottaa parempia tuloksia. (Pedrosa, 2012) 

 

Asiakkaiden osallistaminen kehitystyöhön tuo mukanaan useita hyötyjä:  

 

- Ylivertaisia ja erikoistuneita palveluinnovaatioita, jotka hyödyttävät ja 

tuottavat entistä enemmän lisäarvoa 

- Palvelun kehittämisen prosessi nopeutuu  

- Kehitetyn uuden palvelun levittäminen ja opastus muille helpottuu 

- Tieto uudesta tai kehitetystä palvelusta leviää sidosryhmille. Tämä no-

peuttaa palvelun käyttöönottoa ja hyväksymistä asiakkaiden taholta 

- Asiakkaiden osallistaminen parantaa tiedotusta ja suhdetoimintaa si-

dosryhmiin nähden ja myös kehittää yhteistyötä sidosryhmien välillä. 

(Alam, 2002) 
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Palveluiden loppukäyttäjistä on tunnistettavissa ns. pääkäyttäjiä (lead users). 

Tällä ryhmällä on laaja ymmärrys palveluiden sisällöstä, käytöstä ja markki-

noiden odotuksista. He ovat usein innovatiivisia henkilöitä ja odottavat palve-

luiden tuottajilta ratkaisuja, jotka eivät ole aina päivänselviä palveluiden tuotta-

jille. Pääkäyttäjät pyrkivät hyötymään kehitystyöstä saamalla omia ideoitaan ja 

odotuksiaan vastaavaa tuotekehitystä. Esimerkkinä Microsoft, joka antoi ama-

tööriohjelmoijille testikäyttöön uutta kineettistä teknologiaa ennen sen julkai-

semista. Vaikkakin tarkoituksena on ennen kaikkea lisätä uuden tuotteen 

myyntiä, saatetaan testiryhmältä saada arvokasta palautetta, jota voidaan 

hyödyntää tulevissa tuotekehityksissä tai uusissa tuotteissa. (Tsinopoulos & 

Al-Zu´bi, 2012) Pääkäyttäjiksi valikoituvat yksilöt tai yritykset, joilla on tarve 

palveluille, joita ei tällä hetkellä ole tarjolla. Heillä on kova tarve kehittää ole-

massa olevia palveluita vastaamaan omia toiveitaan. Näin ollen motivaatio 

osallistumiseen tuleekin omista lähtökohdista. Pääkäyttäjiä voidaan hyödyntää 

siis jo olemassa olevien tuotteiden kehittämiseen, mutta myös uusien inno-

voimiseen. (Poetz & Prugl, 2010) Pääkäyttäjien tunnistamisessa voidaan käyt-

tää Von Hippelin kehittämää broadcasting – menetelmää. Broadcasting -

menetelmällä tarkoitetaan internetin kautta kutsumalla kyseessä olevan alan 

sivustoilla tai sähköisillä keskustelufoorumeilla käyttäjiä yhteisiin foorumeihin. 

(Eisenberg, 2011) 

 

Toinen von Hippelin kehittämä pääkäyttäjien tunnistamisen malli on nimeltään 

pyramiding. Tällä tarkoitetaan mallia, jolla tietyn alan eritysosaajaa tms. pyyde-

tään kutsumaan mukaan muita hänen tuntemiaan asiantuntijoita tai muuta 

verkostoaan. Näin saadaan koottua halutun alan huippuasiantuntijoita laajasti 

ja suhteellisen helposti. (Poetz & Prugl, 2010) Pyramidisointia käytetään sil-

loin, kun halutaan tehokkaasti löytää joukko ihmisiä, joilla on haluttua osaamis-

ta. Pyramidisoinnissa edetään jaksottaisesti, jolloin yksittäisten kokeiluiden 

perusteella siirrytään asteittain syvemmälle ongelmaan oppien aina tehdystä 

kokeilusta. Pyramidisointia voisi verrata vuoristokiipeilyyn, jossa edetään taso 

kerrallaan aina korkeammalle. Lopuksi saavutetaan vuoren huippu, jossa on 

paras tietous ja ratkaisu ongelmaan. (von Hippel et al, 2009) 
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Kolmantena menetelmänä voidaan mainita screening eli seulontamenetelmä. 

Tässä mallissa toteutetaan samanaikaisesti sarja kokeiluja ja tämän toiminta-

mallin heikkoutena onkin, ettei oppimista pääse tapahtumaan kokeilujen sa-

manaikaisuuden vuoksi. Kuvassa 8 on esitetty pyramidisoinnin ja seulonnan 

välinen ero. (von Hippel et al, 2009) 

 

Kuva 8. Pyramidisoinnin ja seulonnan välinen ero. (von Hippel et al, 2009) 

 

Tietoa asiakkaiden tarpeista voidaan kerätä useilla tavoilla. Ian Alamin mu-

kaan on mm. nämä kuusi tapaa selvittää asiakkaiden toiveita:  

 

- Haastattelut, näillä voidaan selvittää asiakkaiden odotuksia, toiveita, 

nykyisten palveluiden epäkohtia sekä kehitysideoita  

- Erilliset asiakastapaamiset, joissa asiakkaiden edustajat tapaavat pal-

veluiden kehittäjiä ja tuovat esiin omia näkökulmia tapaamisissa 

- Aivoriihet, näillä pyritään keräämään luovia ideoita  
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- Palveluiden käyttäjien toteuttamat tarkkailut ja palautteenannot. Käyttä-

jät pyydetään tarkkailemaan ja testaamaan uusia palveluita ja niiden 

toimivuutta. 

- Palveluntuottajien yhteydenotot erilaisten kommunikaatiolaitteiden väli-

tyksellä.  

- Kohderyhmien tapaamiset. Palvelun tuottajan koollekutsumat tapaami-

set, joissa käyttäjät/asiakkaat keskittyvät pohtimaan yhdessä annettuja 

kysymyksiä liittyen esimerkiksi uusiin palveluihin. (Alam, 2002) 

 

Asiakkaiden osallistaminen kehitystyöhön on todettu olevan tehokasta, kun 

asiakkaiden annetaan osallistua selkeästi määriteltyjen ongelmien ratkaisuun 

tai ratkaista tiettyjä projektiin liittyviä rajattuja kysymyksiä (Carbonell & Rodri-

guez-Escudero, 2015). Yrityksen johdon tulee harkita tarkoin asiakkaiden osal-

listamisella innovointiin saavutettavat hyödyt ja mahdolliset haitat. Sitoutuneet 

asiakkaat voivatkin olla parhaimmillaan motivoituneita auttamaan uuden tuot-

teen testauksessa ja markkinoille lanseerauksessa. Innovaatioprosesseihin 

osallistuvia asiakkaita tulisi kierrättää projekteissa aktiivisesti. Yrityksillä on 

tapana valita kehitystyöhön pitkäaikaisimpia asiakkaitaan, mutta saadakseen 

uusia ideoita, on syytä valita välillä muitakin asiakasryhmiä. Asiakkaiden motii-

vit ja käytös on kuitenkin tapauskohtaista ja suurin syy innovointien epäonnis-

tumisille onkin johdon epärealistiset odotukset asiakkaan roolia kohtaan. 

(Mahr et al, 2014) 

 

Asiakkaiden osallistaminen uusien palveluiden kehittämiseen on järkevää mo-

nista syistä. Joissain tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että asiakkaiden 

antamaa palautetta ei kuitenkaan pidetä riittävän luotettavana, että se vietäi-

siin uuden tuotteen osalta tuotantoon. Lisäksi on todettu kehitystiimiin osallis-

tuvien aiemman kokemuksen korreloivan negatiivisesti kehitysvalmiuden 

kanssa. Mitä pidempi kokemus ja syvempi osaaminen tiimillä on, sitä vastus-

tuskykyisemmäksi se tulee ajan myötä vastaanottamaan uutta tietoa ja käsitte-

lemään uusia ideoita. Teknologian kehittyessä vauhdilla on asiakkaiden käyt-

täminen osana kehitystyötä vähemmän tärkeää kuin aikoina, jolloin teknologis-



45 
 

ta kehitystä tapahtuu hitaammin. Tämä siitä syystä, ettei asiakkailla ole tällöin 

välttämättä viimeisintä osaamista ja tästä syystä asiakkaiden osallistaminen 

kehitystyöhön ei tällöin ole kannattavaa. (Carbonell & Rodriguez-Escudero, 

2015)  

 

Asiakkaiden tai muiden sidosryhmien hyödyntäminen palveluiden kehittämi-

sessä eli avoin innovaatio on jokaisen yrityksen oma päätös ja toisinaan yri-

tykset tietoisesti päättävätkin olla hyödyntämättä asiakkaita tai muita ulkoisia 

ryhmiä kehitystyössään. Tähän on syynä mm. pelko yrityksen oman osaami-

sen vähenemisestä, riippuvuus tietyistä asiakkaista tai rajoittuminen tiettyihin 

innovaatioihin tai markkinoihin. (Paasi et al, 2014) Erityisesti uusimman tekno-

logian hyödyntämiseen pienet ja keskisuuret yritykset käyttävät ns. välittäjiä. 

Nämä ovat yrityksiä, joiden kautta päästään käsiksi uusimpaan teknologiaan 

suurten yritysten hyödyntäessä omia tutkimus-ja kehittämisresurssejaan. 

(Mokter, 2013)  

 

Avoimessa innovaatioprosessissa (kuva 9) on kahdensuuntaista tiedonkulkua. 

Yrityksen ulkoa sisälle tuleva tieto on yleensä uuteen teknologiaan liittyvää 

osaamista, jota yritys hyödyntää tuote-tai palvelukehityksessä. Vastaavasti 

yrityksen sisältä ulos kulkee tietovirta, johon voi kuulua mm. yrityksen tekemiä 

innovaatioita, joille yrityksellä itsellään ei ole käyttöä. Yritys voi myydä nämä 

itselleen tarpeettomat innovaatiot ulkopuolisille spin off tai start up yrityksille, 

jotka voivat hyödyntää innovaatioita ja löytävät näille uusia markkinoita. Näi-

den ylijäämäkeksintöjen ei nähdä olevan ylimääräisiä kuluja palvelun kehitys-

prosessissa, vaan ne nähdään uusina mahdollisuuksina. Uusia ideoita voi-

daan viedä markkinoille myös lisensoinnin kautta, jolloin ne lähtevät elämään 

ihan omaa elämäänsä. (Chesbrough, 2012)  

Internetin hyödyntäminen avoimessa innovaatiossa on käytössä useissa yri-

tyksissä. Mm. Procter & Gamble kommunikoi 1,5 miljoonan henkilön kanssa 

internetin välityksellä yrityksen oman 9000 henkilön lisäksi. Internetin tuoma 

avoin kanssakäyminen voi lisätä yrityksen tuottavuutta tutkimusten mukaan 

jopa 60 %. (Revutska, 2013)  
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Kuva 9. Avoin innovaatioprosessi. (Revutska, 2013). 

 

Täysin avoin innovaatioprosessi pitää sisällään myös uhkia. Esimerkiksi laa-

dukkaista suklaatuotteistaan maailmankuulu Lindt & Sprüngli on kuuluisa 

myös innovatiivista tuotteistaan. Yrityksen 150 historian aikana omalle henki-

lökunnalla on karttunut paljon osaamista, joka on siirtynyt ajan saatossa työn-

tekijältä toiselle. Lindt & Sprünglilla on 8 omaa tuotekehitysyksikköä eri mais-

sa. He pyrkivät pitämään oman tuotekehitysprosessinsa ”avoimena, mutta niin 

suljettuna kuin mahdollista”. Tällä tarkoitetaan yrityksessä sitä, että kun yrityk-

sen sisältä ei löydy tarvittavaa teknologiaa tai osaamista uusien tuotteiden in-

novointiin, haetaan niitä yrityksen ulkopuolelta. Sen sijaan yrityksen suurin 

salaisuus, reseptit pidetään tarkoin yrityksen hallussa, eikä niitä luovuteta yri-

tyksen ulkopuolisille. Yrityksen suhtautuminen innovointiin ja todellinen avoi-

muus punnitaankin usein tapauskohtaisesti. Kuvassa 10 on esitetty tekijät, 

jotka vaikuttavat positiivisesti avoimen innovaation toteutukseen ja toisaalta 

tekijät, joilla voi olla negatiivinen vaikutus ja ovat näin ollen esteenä aidosti 
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avoimelle innovaatiolle. Lindt & Sprünglin tapauksessa näemme ääripään, 

avoimen innovaation joka on niin suljettu kuin mahdollista. Tämä on myös 

esimerkki siitä, että yrityksen omat valinnat vaikuttavat avoimuuden määrään. 

Avoimuuden aste määräytyy yrityksen strategian, organisaatiokulttuurin ja joh-

tamisen valinnoista alla näkyvien yksittäisten tekijöiden lisäksi. (Manzini et al, 

2016) 

 

 

Kuva 10. Avoimen innovaation asteeseen vaikuttavat tekijät. (Manzini et al, 

2016). 

 

Asiakkaiden osallistaminen palveluiden kehittämiseen on haasteellista, kuten 

jo aiemmin on todettu. Asiakkailla oleva tieto omista toiveistaan ja odotuksis-

taan vaatii runsasta kommunikaatiota, jotta se saadaan siirrettyä varsinaiseen 

tuotekehitykseen. Teknologisen kehityksen johdosta asiakkaiden tieto saattaa 

jäädä joiltain osin havaitsematta, kun käytössä on sähköisiä työkaluja, jolloin 

asiakkaan rooli korostuu tiedon siirtäjänä. Kun käytetään aikaa henkilöiden 

väliseen kanssakäymiseen ja aitoon keskusteluun voidaan saavuttaa asiak-

kaiden hiljainen tieto ja odotukset paremmin. (Lundkvist & Yakhlef, 2004)  
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Asiakkaiden osallistaminen palveluiden kehittämiseen toivotaan johtavan asi-

akkaan suurempaan sitoutumiseen yritystä kohtaan. Yrityksen kannalta tavoit-

teena on tuottaa entistä parempia tuotteita ja palveluita ja vastata näin markki-

noiden odotuksiin entistä paremmin. (Ying & Jin, 2013)  

 

Onnistuneelta asiakasyhteistyöltä odotetaan usein lähinnä taloudellisia tai 

markkinaosuuksiin liittyviä hyötyjä. Asiakkaiden osallistaminen vaikuttaa tutki-

musten mukaan kuitenkin myös mm. asiakastyytyväisyyteen, organisaation 

oppimiseen sekä tuotteiden laatuun. Haasteena asiakkaiden osallistamisella 

on, että ei tunnisteta sopivia asiakkaita eikä heitä saada motivoitua tarpeeksi. 

Lisäksi on vaarana että, heidän tarpeensa ymmärretään väärin, joka johtaa 

tuotteiden vähempään houkuttelevuuteen ja tuotekehityksen kustannusten 

kasvuun ja sitä kautta uusien tuotteiden korkeisiin hintoihin. (Mahr et al, 2014)  

 

2.5. Innovaatioiden ja tuotekehityksen merkitys palveluprosesseis-

sa 

 

Perinteinen tuotekehitys R & D (research & development) liitetään usein val-

mistettavien tuotteiden kehittämiseen. Palvelualoilla tehdään myös tuotekehi-

tystä jatkuvasti. Tästä ollaan yhtä mieltä, että innovointia ja kehitystä tapahtuu 

palveluprosesseissa, mutta edelleen on epäselvää, minkälaisia prosesseja 

palveluiden kehittämisessä tapahtuu. (Adegoke, 2007) Suurimmat erot palve-

luiden ja tuotteiden innovoinnissa ovat: palveluiden innovointi on tuoteinnovaa-

tioihin verrattuna vaikeampaa suojata ts. patentoida, ja toisaalta myös itse in-

novointiprosessi on usein tuoteinnovaatioissa muodollisempaa kuin palveluin-

novaatioissa. Tuoteinnovaatiot perustuvat myös useammin teknologiaan kuin 

palveluinnovaatiot. (Edvarsson & Tronvoll, 2013) Muutoin palveluiden inno-

vointi ei poikkea juurikaan tuoteinnovaatioista. Innovaatiot voivat olla radikaa-

leja ja ei-radikaaleja. Radikaali innovaatio tarkoittaa täysin uuden tuotteen tai 

palvelun luomista. Radikaalissa innovaatiossa käytetään täysin uusia element-

tejä. Esimerkkinä radikaalista innovaatiosta vaikkapa vakuutusyhtiön tarjoama 
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täysin uusi vakuutus uutta riskiä vastaan. Radikaali innovaatio käyttää pää-

sääntöisesti aina aiempia tuotteita ja palveluita kehittyneempää teknologiaa ja 

tuottaa asiakkaalle enemmän lisäarvoa. (Melton & Hartline, 2015) Ei-radikaali 

innovaatio taasen tarkoittaa olemassa olevan palvelun parantamista (Gallouj & 

Weinstein, 1997). 

  

Entistä kovempi kilpailu, asiakkaiden odotukset sekä teknologian kehittyminen 

luo paineita palveluiden kehittämiselle ja uusien palveluiden innovoimiselle. 

Uusien palveluiden innovoinnin onnistumisprosentti on kuitenkin suhteellisen 

pieni. Syynä tähän ovat useimmin yrityksen omat strategiset valinnat sekä ke-

hittämiseen tarvittavan resurssin sekä osaamisen puute. Uuden palvelun ke-

hittämisprosessin on Alam et al (2002) mukaan tunnistettu koostuvan kymme-

nestä vaiheesta. Palveluinnovaatioiden ja tuoteinnovaatioiden kehitysvaiheet 

poikkeavat toisistaan jo siinä, että palveluinnovaatioissa asiakkaan rooli koros-

tuu. Samoin myös muiden vaiheiden painotukset ovat yleensä erilaiset. Teke-

miset kunkin kehitysvaiheen sisällä muuttuvat riippuen siitä, onko kyseessä 

tuote-vai palveluinnovaatio. (Sillanpää & Junnonen, 2012)  

 

Kuvassa 11 näkyvässä mallissa kymmenen vaihetta on kuvattu kahdella taval-

la: lineaarisella ja rinnakkaisella mallilla. Lineaarisessa mallissa edetään vaihe 

kerrallaan ja jokaisen vaiheen jälkeen tehdään päätös jatketaanko prosessia 

vai ei. Rinnakkaisessa mallissa on myös samat kymmenen vaihetta, mutta 

näistä jotkut voivat tapahtua samanaikaisesti. Tämä kymmenvaiheinen malli 

pitää sisällään elementtejä muistakin tutkimuksista kuten esimerkiksi Bowersin 

8-osaisesta mallista sekä Scheuing ja Johnsonin 15-osaisesta mallista. Uute-

na havaintona tässä kuvatussa Ian Alamin ja Chad Perryn kymmenvaiheises-

sa mallissa korostuu kuitenkin yrityksen osastojen välisten tiimien muodosta-

minen (cross-functional teams), avoin kommunikaatio sekä uusien ideoiden 

testaus sisäisesti. Kuvassa suorakulmaiset prosessin osat ovat lineaarisia (pe-

räkkäisiä) ja timantin muotoiset kuvaavat rinnakkaisia (samanaikaisia) tekemi-

siä. (Alam & Perry, 2002) 
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Kuva 11. Uuden palvelun kehittämisen kymmenvaiheiset mallit. (Alam & Perry, 
2002) 
 
 
Palveluinnovaation keskiössä on luonnollisesti itse palvelu ja sen tuotantopro-

sessi. Palveluinnovaation viitekehyksen neljä eri näkökulmaa on kuvattu ku-

vassa 12. Nämä näkökulmat ovat palveluinnovaation edellytyksiä, mutta niiden 

merkitys vaihtelee yrityksistä riippuen. Näillä neljällä edellytyksellä on jokaisel-
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la oma tehtävänsä, mutta ne ovat silti riippuvaisia toisistaan ja vaikuttavat toi-

siinsa. Palveluinnovaation onnistuminen riippuu pitkälti siitä, kuinka yritys on-

nistuu käsittelemään kuvassa 12 näkyvän palveluinnovaatioiden tuotantolo-

giikan ympärillä olevat näkökulmat. Yrityksen oma kyky havaita mahdollisuuk-

sia ja luoda edellytykset palveluinnovaatioille voi olla haasteena. Kuvaan 12 

on lisäksi listattu apukysymyksiä, joilla yritys voi arvioida omaa suhtautumis-

taan uuden palvelun innovaatiovalmiuteen ja auttaa yritystä myös pääsemään 

irti vanhoista malleista.  

- Kuinka uusi potentiaali tunnistetaan?  

- Kuinka yritys suhtautuu asiakkaiden osallistamiseen uusien palveluiden 

innovaatioprosessissa? 

- Onko yrityksen olemassa oleva strategia uskottava? 

- Miksi muutos tai uuden palvelun innovaatio pitäisi toteuttaa? 

(Nuutinen & Ojasalo, 2014) 

 

 

 
Kuva 12. Palveluinnovaation viitekehys. (Nuutinen & Ojasalo, 2014) 
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2.6. Kehityksen ylläpito ja johtaminen 

 

”Markkinoilla, joissa ainoa varma asia on epävarmuus, on kestävänä kilpai-

luetuna tieto” (Nonaka, 2007). Yrityksen sisällä on paljon hiljaista tietoa, jonka 

käyttöönotto on haasteellista. Länsimaisen kulttuurin mukaan organisaatio 

ymmärretään ”koneena”, joka käsittelee tietoa ja jonka toimintaa voidaan mit-

taroida. Japanissa taasen on täysin toisenlainen lähestymiskulma tiedolla joh-

tamiseen ja sen valjastamiseen erityisesti kehitystyössä. Japanilaisissa yrityk-

sissä avainasemassa on työntekijän henkilökohtainen sitoutuminen. Jokaisella 

työntekijällä on ymmärrys omasta roolista organisaatiossa sekä yhtiön tavoit-

teista. Japanissa yritys ei ole kone vaan elävä organismi. (Nonaka, 2007) Toki 

oppivasta organisaatiosta puhutaan myös länsimaisissa tutkimuksissa. Tällöin 

tarkoitetaan sarjaa pieniä muutoksia joilla organisaatio kehittyy. Kehitys on 

yleensä tasaista kun taas verrataan innovatiiviseen organisaatioon, jossa kehi-

tys näkyy loikkana uusien innovaatioiden kautta. Kuvassa 13 on esitetty orga-

nisaation tasaisen oppimisen kehityskaari ja organisaation kehitys innovaatioi-

den kautta. (Sundbo, 1997) 

 

 

Kuva 13. Organisaation oppiminen ja innovaatiot. (Sundbo, 1997). 

 

Jatkuvasti kiristyvä kilpailu muuttaa palvelumarkkinoiden dynamiikkaa. Pysy-

äkseen kilpailussa mukana yritysten pitää pystyä mukautumaan markkinoiden 

vaatimuksiin. Jatkuva toimintaympäristön muutos edellyttää organisaatioilta 
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herkkyyttä havaita muutostarpeet, pyrkiä tiedolla johtamiseen sekä kannustaa 

oppimaan ja kehittymään jatkuvasti. Lisäksi organisaatiolle kriittisiä tekijöitä 

ovat muutoksen hallinnan ja johtamisen lisäksi organisaation innovaatiokapa-

siteetista huolehtiminen. (Blazevica & Lievens, 2004)  

Perinteisesti päätökset uusista innovaatioista tai niiden toteuttamisesta teh-

dään ylimmässä johdossa. Ylin johto ei kuitenkaan välttämättä käy keskuste-

lua tuotteiden tai palveluiden kehittäjien tai työntekijöiden kanssa, joilla on 

merkittävä rooli kehittämisessä. Japanin mallin mukaisesti yhä enenevässä 

määrin yrityksissä edellytetään henkilöstön toimivan yrittäjämäisesti. Yrityksen 

johdon tehtävänä on kuitenkin edelleen varmistaa, että kehitys on linjassa yri-

tyksen strategian kanssa. (Sundbo, 1997) Prosessikehitys vaatii huolellista 

suunnittelua sekä hyvää ymmärrystä asiakkaan tarpeista. Lisäksi organisaati-

on johdon tulee varmistaa, että kehitystyötä johdetaan tehokkaasti. (Panesar & 

Markeset, 2013)  

 

Jatkuvan kehityksen varmistaminen sekä uusien innovaatioiden tekeminen 

organisaatiossa tulee ottaa huomioon myös yrityksen HR strategiassa. Erityi-

sesti palkitsemisesta huolehtimisella voidaan varmistaa, että henkilökunta on 

motivoitunutta kehittämään. (Adekoke, 2007) Yrityksen johdon tulee myös 

tunnistaa kehitykseen positiivisesti suhtautuvat työntekijät. Heidän motivaati-

onsa ylläpito edellyttää mm. selkeätä ymmärrystä omasta roolista, tiettyä itse-

näisyyttä omassa työssään sekä mahdollisuutta osallistua prosessin kehittä-

misen jälkeen myös uuden toimintamallin jalkautukseen. (Cadwallader et al, 

2010)  

Toimiakseen hyvin palvelun kokonaisprosessi pitää koordinoida ja johtaa yh-

tenä, eikä yksittäisinä tapahtumina palveluketjussa, pitäen mielessä koko ajan 

resurssit ja prosessin vaiheet, jotka tuottavat asiakkaille lisäarvoa (Bitner et al, 

2008).  

 

Palveluiden kehittämisen edellytyksinä tunnistetaan: palvelukonsepti, palvelu-

järjestelmä ja palveluprosessi. Palvelukonsepti muodostuu asiakkaan tarpeista 

ja odotuksista. Asiakkaan ja palvelun tuottajan välisellä palvelusopimuksella 
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sovitaan yhteisesti tuotettavan palvelun sisällöstä. Palvelujärjestelmä taasen 

pitää sisällään resurssit, joilla palveluita tuotetaan: henkilökunta, järjestelmät, 

asiakkaat, organisaatio, ohjeistukset yms. Palveluprosessi on luonnollisesti 

ketju tekemisiä ja tapahtumia joiden lopputuloksena palvelu syntyy.  

 

Palveluiden kehittämistä syntyy kolmella tavalla:  

 

1. Perinteinen tuotekehittelymalli (R&D) 

2. Nopean käyttöön oton malli (The model of rapid application) 

3. Käytännön ohjaama malli (Practice driven model) 

 

Näiden kolmen tavan eroa kuvataan kuvassa 14. (Sillanpää & Junnonen, 

2012) 

 

 

Kuva 14. Palveluiden kehittämisen kolme mallia. (Sillanpää & Junnonen, 

2012) 

 

Palveluiden tuotekehittely voi siis olla hyvin suunniteltua (R&D model) tai se 

voi tapahtua äkillisen asiakkaan tarpeen ilmaannuttua (the model of rapid ap-
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plication). Myöskin toimintaympäristössä ilmaantunut muutos voi laukaista tar-

peen kehittämiselle (the practice driven model). (Sillanpää & Junnonen, 2012)  

 

Blazevika & Lievens (2014) toteavat tutkimuksessaan, että palveluinnovaation 

edellytyksenä on kaksi tekijää: kommunikaatio sekä organisaation design. 

Kommunikaatiota pidetäänkin erittäin tärkeässä roolissa oppimisen lisäksi 

myös palveluiden kehittämisessä. Organisaation designilla on taasen merki-

tystä siihen, kuinka organisaatio kykenee oppimaan ja mitkä ovat yleensä sen 

edellytykset oppia. (Blazevika & Lievens, 2014) Organisaation oppimisen kan-

nalta merkityksellistä on tunnistaa kaksi eri osaamistyyppiä: täsmäosaaminen 

ja hiljainen tieto. Tiedon jakamista ja oppimista näiden kahden osaamisen vä-

lillä Nonaka ja Takeuchi kuvaavat nelikentällä, jonka muodostaa eri osaamis-

tyyppien yhdistelmät. Länsimaissa on tapana korostaa asiatietoa ja Japanissa 

hiljaista tietoa. Näiden kahden tietotyypin välinen oppiminen ja sekoittuminen 

on kuvattu Nonaka ja Takeuchin tiedon konversion mallilla. (Nonaka & Ta-

keuchi, 1995) 

  

Ensimmäinen nelikentän osa on socialization. Tällä tarkoitetaan normaalia 

työssäoppimista esimerkiksi perehdytyksenä tai kisälli-oppipoika tyylillä. Tie-

don siirrossa ei tarvitse käyttää välttämättä erityistä kieltä vaan oppi siirtyy 

konkarilta nuoremmalle. Tästä esimerkkinä toimiikin aiemmin mainittu leipäko-

neen kehitystyö. Kuinka taikinan vaivaamisen taito siirtyi leipurilta insinöörille 

käytännön esimerkin kautta.Toinen nelikentän ruuduista on nimeltään externa-

lization eli ulkoistaminen. Tässä mallissa hiljaista tietoa hyödynnetään luo-

maan uutta osaamista. Eli hiljainen tieto ulkoistetaan muidenkin käyttöön ja 

sitä hyödynnetään täysin uudella tavalla. Tästä esimerkkinä on Canonin mini-

kopiokoneen kehittäneen tiimin ongelmanratkaisu. Tiimin piti innovoida yksi-

tyiskäyttöön sopiva kertakäyttöinen ja ennen kaikkea edullinen väripatruuna. 

Tiimi ei päässyt tuloksiin, kunnes kehitystiimi löysi ongelmaan ratkaisun olut-

tölkin kautta. He ymmärsivät, että he voivat hyödyntää oluttölkin materiaalirat-

kaisua myös omassa ongelmassaan.  
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Seuraavaksi nelikentässä on combination. Tällä tarkoitetaan asiatiedon jaka-

mista eri asiantuntijoiden välillä. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikkapa johdon 

työntekijöille jakamaa tietoa yrityksen visiosta, tuote-tai palvelukonsepteista.  

Lopuksi nelikentän viimeinen ruutu, kutsutaan tätä vaikkapa sisäistämiseksi. 

Tällä tarkoitetaan prosessia, jolla yleinen tieto muuttuu hiljaiseksi tiedoksi. Tie-

don hyvä dokumentaatio edistää tiedon sisäistämistä. Tästä esimerkkinä vaik-

ka täsmälliset työohjeet, joita ei enää sisäistämisen jälkeen tarvitse käyttää ja 

henkilö voi oppia lisää työtä tekemällä. (Nonaka & Takeuchi, 1995)  

 

 

Kuva 15. Tiedon konvertoituminen. (Nonaka & Takeuchi, 1995)  

 

Jatkuvan kehityksen ja innovoinnin edellytyksenä on organisaation kyky oppia 

ja välittää tietoa. Kehitysprosessi on sosiaalinen tapahtumaketju, jossa tietoa 

välitetään eri tahojen välillä. Teknologia tukee tiedonkulkua ja tehostaa sitä. 

Teknologian merkitys innovaatioissa on merkittävä. Sitä voidaan hyödyntää 

tiedon hakemiseen ja analysointiin, tiedon varastointiin ja uusien ideoiden tes-

taukseen. (Adamides & Karacapilidis, 2006)  

 

Organisaatioiden on syytä kuitenkin muistaa se seikka, että yhtä tärkeä käsite 

on oppivan organisaation rinnalla poisoppiva organisaatio. Uuden oppiminen 

on yleensä helpompaa kuin poisoppiminen vanhasta. Yrityksen poisoppiminen 

on sitä vaikeampaa mitä menestyneempi yritys on ollut. Yritysten johdon tulee 
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pitää tämä mielessään ja välttää tulemasta liian ylimieliseksi ja piittaamatto-

maksi tälle havainnolle. Menestystä ja kehitystä tavoittelevan yrityksen johdon 

tulee olla valmis hylkäämään ainakin osa menneisyydestään. Yrityksen johdon 

tuleekin ratkaista kysymys: mitä osaa menneisyydestään he voivat käyttää 

tukipylväänä päästäkseen eteenpäin ja mikä osa menneisyydestä on vain yli-

määräistä painolastia. (Hamel & Prahalad, 1994) 
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3. TUTKIMUS CASE TALOUSHALLINNON PALVELUPROSESSIEN 
KEHITTÄMINEN  

 

Tässä kappaleessa esitellään empiirisen tutkimuksen sisältö sekä toteutusta-

vat. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusmenetel-

mänä on käytetty toimintatutkimusta. Toimintatutkimuksen periaatteiden mu-

kaisesti tällä tutkimuksella pyritään ratkaisemaan tunnistettu mahdollinen on-

gelma yhdessä osallistujien kanssa. (Eskola & Suoranta, 1998,127)  

Tutkimus tarkastelee asiakkaiden näkemystä valituista taloushallinnon palve-

luprosesseista ja niiden kehitystarpeista. Asiakkailla ymmärretään tässä yh-

teydessä taloushallinnon järjestelmien ja palveluiden aktiiviset loppukäyttäjät, 

riippumatta siitä edustavatko he keskitettyä vaiko hajautettua taloushallinnon 

organisaatiota.  

 

Tutkimus toteutettiin 25.11.2014. Tällöin järjestettiin S-ryhmän talous-ja las-

kentapäällikköseminaari S-ryhmän koulutuskeskus Jollas Opistossa Helsingis-

sä. Seminaari oli kokonaisuudessaan kestoltaan kaksipäiväinen ja ohjelmassa 

oli kattavasti ajankohtaisia asioita taloushallinnon saralta. Talouspäällikköse-

minaariin oli ilmoittautunut 69 henkilöä S-ryhmän eri organisaatioista. Toteutu-

nut lopullinen osallistujamäärä oli noin 60. Osallistujat olivat saaneet seminaa-

ripäivien ohjelman ennakkoon, mutta tulevan workshopin sisällöstä heille ei 

ollut annettu tarkempaa ennakkotietoa tai ohjeistusta. Seminaarin järjestäjät 

toivoivat osallistujilta ennakkoluulotonta osallistumista.  

 

Aiemmat seminaarit oli toteutettu pitkälti luentotyyppisinä ja uusi vuorovaikut-

teinen työskentelymalli haluttiin lanseerata, jotta saataisiin aikaan aitoa vuoro-

puhelua asiantuntijoiden välillä. Eli samalla testattiin myös uutta toteutusmallia 

näille vuotuisille seminaaripäiville, joiden tarkoituksena on koota yhteen talo-

ushallinnon ammattilaiset S-ryhmän eri organisaatioista, jakaa tietoa sekä toi-

mia verkostoitumistilaisuutena. 

Workshopin toteutuksesta vastasi tutkimuksen tekijä, joka edustaa S-ryhmän 

talous-ja palkkahallinnon palvelukeskusta SOK Palveluässää. Tutkimus halut-
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tiin tehdä mahdollisimman puhtaalta pöydältä ilman, että siihen kytkeytyisi 

minkäänlaisia jännitteitä tai ennakkoasenteita keskitettyä taloushallinnon pal-

velukeskusta kohtaan. Tutkimus on pyritty irrottamaan palvelukeskuksen ta-

voista toimia ja arvioida puhtaasti S-ryhmän yhteisiä taloushallinnon peruspro-

sesseja.  

 

Tutkimusta valmisteltiin huolellisesti ennakkoon. Käytössä oleva aikataulu tun-

tui tiukalta ja siksi päädyttiin laatimaan workshopille tarkka minuuttiaikataulu. 

Ryhmätyön tekemiseen oli varattu seminaarin aikataulussa 1,5 tuntia. Suunnit-

telun alkuvaiheessa tutkija totesi, ettei workshopin tulosten purku ole mahdol-

lista samassa tilaisuudessa johtuen tiukasta aikataulusta. Tulosten purku pää-

tettiin toteuttaa niin, että tuotosten litteroinnin jälkeen osallistujille lähetetään 

sähköpostitse lyhyt yhteenveto workshopin tuloksista ja seuraavan kevään 

2015 vastaavassa seminaarissa asiaan palataan vielä tarkemmin. Tarkoituk-

sena on keväällä 2015 myös tiedottaa mahdollisten esiin tulleiden kehityside-

oiden etenemisestä.  

 

3.1 Talous-ja laskentapäällikköseminaarin workshop 

 

Vuotuiset seminaaripäivät ovat tietyn valikoidun joukon koulutustilaisuuksia. 

Osallistujat pääsevät tähän ryhmään pitkälti asemansa perusteella ja heitä 

voidaankin tässä yhteydessä pitää oman organisaationsa pääkäyttäjinä, lead-

usereina. Lead-usereilla on yleensä näkemystä kuinka ongelmat pitäisi rat-

kaista ja minkälaisia palveluita he tulevat tulevaisuudessa tarvitsemaan. Kehi-

tystyö lead-usereiden kanssa on yleensä palkitsevaa ja siinä voidaan löytää 

uusia innovatiivisia ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin (Eisenberg, 2011).  

 

Vuotuisen seminaarin järjestäjänä toimii SOK:n tukitoiminnot, jossa myös laa-

ditaan seminaaripäivien ohjelma. Ohjelmaa haluttiin uudistaa ja mukana olevia 

henkilöitä osallistaa enemmän. Seminaarin järjestäjät kokivat, että he eivät 

saa riittävästi vuorovaikutteista keskustelua aikaiseksi luennoilla. Nyt haluttiin 

kokeilla uusia keinoja osallistujien aktivoimiseksi. Workshop-tyyppistä mene-
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telmää oli aiemmin testattu S-ryhmän talousjohdon seminaarissa ja menetel-

mä oli tällä toisella ryhmällä onnistunut hyvin ja kokeilusta oli myös saatu hy-

vää palautetta jälkikäteen. Syksyn 2014 seminaarin sisältöä oli siis jo päätetty 

muuttaa enemmän workshop-tyyppiseksi. Tutkimuksen osalta olikin otollinen 

tilaisuus päästä ”testaamaan” kuinka workshop – tyyppinen työskentely sopisi 

tälle osallistujajoukolle. 

 

Tutkimuksen workshopin sujuvoittamiseksi tutkija otti avukseen ryhmäkohtai-

set fasilitaattorit. Fasilitaattorit toimivat tutkimuksen pienryhmien ohjaajina ja 

toimintatutkimuksen luonteen mukaisesti viestivät omalle ryhmälleen annetut 

ongelmat ja kysymykset ratkaistavaksi. Fasilitointi on toimiva menetelmä niis-

sä tapauksissa, kun ryhmällä oletetaan olevan jo asian ratkaisemiseen tarvit-

tava tieto. Fasilitaattorien tehtävänä on johdatella ryhmät pääsemään ratkai-

suun annetussa ongelmassa. Heidän tehtävänsä on olla ikään kuin sivusta-

katsojia, eikä osallistua itse aktiivisesti ryhmän pohdintoihin. (Nummi, 2007, 

17) 

 

Fasilitaattoreina toimivat SOK:n organisaatiossa eri nimikkeillä toimivat henki-

löt. Fasilitaattoreiden valintaan vaikutti se, että heidän tuli olla aidosti innostu-

neita tehtävästä, jotta he onnistuisivat motivoimaan ryhmänsä työskentele-

mään innokkaasti ja avoimesti. Vapaaehtoisten fasilitaattoreiden löytyminen oli 

helppoa ja kaikki kuusi fasilitaattoria suhtautuivat annettuun tehtävään innok-

kaasti ja tuoden myös omia ideoitaan ryhmätyön toteutukseen ryhmätyön 

suunnittelupalavereissa. Fasilitaattoreiden kanssa pidettiin kaksi valmistelevaa 

palaveria, joissa sovittiin ennakkoon ryhmien jaosta ennakkoilmoittautumisten 

perusteella sekä käytiin läpi eri vaihtoehtoja ryhmätyön toteutusmetodiksi. 

Ryhmien muodostaminen etukäteen koettiin tärkeäksi. Näin saatiin muodostet-

tua mahdollisimman heterogeenisiä ryhmiä. Heterogeenisillä ryhmillä tässä 

yhteydessä tarkoitetaan sitä, että joka ryhmässä on henkilöitä, jotka edustavat 

hajautettua toimintamallia ja myös henkilöitä, joilla on kokemusta keskitettynä 

tuotetuista palveluista.  
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Valmistelevissa palaverissa sovittiin myös tarkka aikataulutus sekä ryhmien 

ohjeistus, jotta voitiin varmistua siitä, että kaikki ryhmät työskentelevät samalla 

tavoin. Kuvassa 16 on fasilitaattoreiden käytössä ollut yksityiskohtainen aika-

taulu ja toimintaohje. Osa fasilitaattoreista oli toiminut jo aiemmin vastaavassa 

tehtävässä ja heillä oli näin ollen kokemusta workshopin ”sujuttamisesta” eli 

läpiviemisestä sekä asioista, jotka tulisi aikataulumielessä ottaa huomioon, 

jotta workshop onnistuisi mahdollisimman hyvin.  

 

 

 

Kuva 16. Workshopin fasilitaattoreiden ohjeistus ja aikataulutus 
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3.2 Tutkittavien prosessien esittely 

 

Tutkimukseen valikoitui kaksi taloushallinnon perinteistä palveluprosessia, jot-

ka kokonaisuudessaan pitävät palvelun lisäksi sisällään myös palvelua tuke-

van it-ratkaisun. Valitut prosessit ovat ostoreskontra ja rahaliikenne. Nämä 

kaksi prosessia otettiin tutkimuksen kohteeksi siitä syystä, että ne on tunnistet-

tu S-ryhmässä eniten yhtenäisiksi taloushallinnon prosesseiksi riippumatta 

siitä, tuotetaanko prosessi hajautetussa tai keskitetyssä taloushallinnossa. 

Molemmat prosessit ovat vakiintuneita, eikä merkittäviä kehitysideoita ole tuo-

tu käyttäjien taholta aktiivisesti esiin.  

 

Tutkimuksella haluttiin selvittää onko näitä kahta prosessia kehitetty pelkäs-

tään tehokkuusnäkökulmasta ja unohdettu asiakasnäkökulma. Prosessikehitys 

on tehty tähän saakka ensisijaisesti järjestelmiin tulevien uusien ominaisuuksi-

en kautta. Keskitettynä palveluna näissä on lisäksi kehitetty palvelukeskuksen 

omia työtapoja, joilla on mahdollista saada tuotettua palveluja kustannuste-

hokkaasti hyödyntäen suuria volyymejä. Asiakkaina näiden prosessien osalta 

ovat palveluiden käyttäjät. Käyttäjät voivat toimia eri rooleissa, jolloin asiakas-

näkökulmassa voi korostua järjestelmä tai palvelu riippuen käyttä-

jän/asiakkaan omasta roolista ja panoksesta osana tätä kokonaispalvelua.  

 

Kyseessä olevien prosessien kehittäjinä ovat pääosin tähän mennessä toimi-

neet järjestelmien omistajat, joiden tehtävänä on tarjota järjestelmiin tulevaa 

uutta teknologiaa käyttäjille. Toisena merkittävänä prosessikehittäjänä on ollut 

palvelua tuottava palvelukeskus, jossa hoidetaan noin 50 % S-ryhmän kaikista 

taloushallinnon volyymeistä. Palvelukeskuksen näkökulmasta on tarkoituk-

senmukaista tuottaa näitä ns. rutiinipalveluita mahdollisimman suoraviivaisesti 

ja molempien palveluprosessien osalta onkin tehty palvelukeskuksen sisäinen 

Lean-projekti, jolla on pyritty vähentämään ylimääräistä työtä ja näin tehosta-

maan toimintaa. Palvelukeskuksen Lean-projekteissa on korostettu myös 

asiakastyytyväisyyden merkitystä ja kiinnitetty siihen huomioita, pääpainon 

ollessa kuitenkin tehokkaasti tuotetuissa prosesseissa.  



63 
 

Lean prosessiin kuuluu näkemys siitä, että asiakkaille tuotetaan lisäarvoa. 

Lean-prosessi koostuu viidestä pääkohdasta:  

 

- Arvon määrittäminen ja hukan poistaminen 

- Tuotteen tai palvelun arvoketjun määrittäminen 

- Prosessin flow, sujuva tekeminen 

- Jatkuvan kehittämisen malli 

- Täydellisyyteen pyrkiminen. (Byrne, 2013, 34) 

 

Palvelukeskus mittaa asiakastyytyväisyyttä vuosittain ja edellisen vuoden 

(2014) asiakastyytyväisyystulokset olivat ostoreskontrassa 4,08 ja rahaliiken-

teessä 4,14 maksimin ollessa 5,0. Näiden kahden tuloksen ero on hiuksenhie-

no. Rahaliikenteen paremman asiakastyytyväisyyden selittänee se, että raha-

liikenne on prosessina yksinkertaisempi käyttäjien näkökulmasta. Ostoreskont-

ra on kompleksisempi ja vaatii myös käyttäjiltä ymmärrystä mm. prosessista ja 

sen aikataulutuksista ja käytännöistä. Yleisesti todettakon, että palvelukeskuk-

sen kokonaisasiakastyytyväisyys oli vuonna 2014 4,13. Palvelukeskuksen ta-

voitteena on saavuttaa asiakastyytyväisyyden taso 4,5 vuoteen 2017 mennes-

sä. Prosessien kehitys on merkittävässä asemassa tämän tavoitteen saavut-

tamisessa. Hajautetun palvelun piirissä olevien organisaatioiden asiakastyyty-

väisyyskyselyjen tulokset eivät ole tämän tutkimuksen käytettävissä. 

 

3.2.1 Ostoreskontra 

 

Ostoreskontrapalvelu on taloushallinnon perusprosessi, joka muodostuu osto-

laskujen vastaanottamisesta eri kanavia pitkin. Loppukäyttäjä ei näe mitä ka-

navaa pitkin lasku on laskujenkierrätysjärjestelmään vastaanotettu eli tällä ei 

ole loppukäyttäjän näkökulmasta merkitystä. Laskujen vastaanottokanava vai-

kuttaa kuitenkin prosessin sujuvuuteen sekä kustannuksiin. Tästä johtuen S-

ryhmässä tehdään säännöllisesti mm. verkkolaskujen vastaanottamisen akti-

vointikampanjoita, joissa paperilaskujen toimittajia lähestytään pyynnöllä toi-

mittaa laskut verkkolaskuina. Verkkolaskujen vastaanotto on kustannusmie-
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lessä edullisempaa kuin paperilaskujen skannaus ja lisäksi se nopeuttaa las-

kujen kiertoa järjestelmässä kun laskut saadaan heti käsiteltäväksi niiden saa-

vuttua. Ostoreskontra huolehtii lisäksi laskujen perustietojen päivityksestä ja 

toimittajien avauksista organisaation master-järjestelmiin tarvittaessa. Lisäksi 

laskut tiliöidään käyttäjille valmiiksi ja reititetään laskujen asiatarkastajille sekä 

hyväksyjille. Hyväksytyt laskut siirretään päivittäin reskontraan ja ovat siirron 

jälkeen maksuvalmiina maksettavaksi eräpäivänään. Laskujen tiliöinnin oikeel-

lisuuden vastuu on ostoreskontrassa, jossa huolehditaan siitä, että lasku on 

tiliöity yhtenäisten kirjausohjeiden mukaisesti noudattaen mm. voimassa olevia 

alv-lakeja. 

 

Ostoreskontra pyrkii hyödyntämään laskujen käsittelyjärjestelmässä olevaa 

ominaisuutta, jolla voidaan automatisoida toistuvien laskujen tiliöintiä. Tämä 

ominaisuus on Baswaren CM (Contract Matching). Tällä pystytään eliminoi-

maan inhimillisiä virheitä ja myös tehostamaan prosessia. CM ominaisuus 

myös vaikuttaa laskujen asiatarkastajien sekä hyväksyjien tekemisiin. Heidän 

osaltaan nämä usein toistuvat laskut siis tiliöityvät automaattisesti ja kerran 

hyväksyttyään toistuvaislaskun säännöt, ei heidän tarvitse kuukaudesta toi-

seen enää käsitellä näitä laskuja vaan laskut siirtyvät automaattisesti reskont-

raan ja kirjanpitoon annettujen toleranssisääntöjen puitteissa. Ostoreskontran 

käyttämä järjestelmä on Baswaren IP (Invoice processing) jolla käsitellään 

kaikki S-ryhmän yritysten kululaskut. Automatiikan hyödyntämisellä tavoitel-

laan tehokkaan laskunkäsittelyn lisäksi laatua inhimillisten virheiden määrä 

vähenemisen kautta sekä loppukäyttäjien mukavuutta – toistuvat laskut käsi-

tellään automaattisesti, jos ne täyttävät sovitut ehdot.  

 

Ostoreskontran rooliin kuuluu luonnollisesti myös reskontran hoito tarkoittaen 

reskontran toimittajatilien aktiivista seurantaa, toimittajilta tulevien maksukeho-

tusten tai saldovahvistusten selvittelyä ja hoitamista. Lisäksi ostoreskontrapal-

veluun kuuluu reskontran avoimen saldon täsmäytys kirjanpidon ostovelkatile-

jä vastaan sekä tase-erittelyjen teko kuukausittain. Järjestelmä on kaikissa S-
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ryhmän yrityksillä käytössä riippumatta siitä, onko taloushallinto organisoitu 

hajautettuun vai keskitettyyn malliin. 

Keskitetyn palvelukeskuksen prosessina ostoreskontrapalveluun ei kuulu las-

kujen maksatus vaan tämä käsitellään osana rahaliikennepalvelua. Tällä työn-

jaolla on pyritty estämään ns. vaarallisten työyhdistelmien syntyminen. Vaaral-

lisena työyhdistelmänä pidetään tässä yhteydessä roolia, jossa sama henkilö 

pääsee perustamaan reskontraan uuden toimittajan, tallentamaan järjestel-

mään laskun ja suorittamaan maksatuksen toimittajalle. Keskitettynä tuotetuis-

sa palveluissa on mahdollista järjestää henkilökunnan roolit niin, että vaaralli-

silta työyhdistelmiltä vältytään. Hajautetun mallin heikkoutena onkin, että rajal-

linen henkilökunnan määrä johtaa siihen, että vaarallisia työyhdistelmiä saat-

taa syntyä pakon edessä.  

 

Keskitetty ostoreskontrapalvelu on standardoitu ja siitä on laadittu erillinen 

palvelukuvaus. Palvelukeskus käyttää tätä palvelukuvausta varmistaakseen, 

että kaikki sovitut tehtävät tulevat tehdyksi ja myös huolehtiakseen, ettei vaa-

rallisia työyhdistelmiä pääse syntymään. S-ryhmän yritykset jotka tuottavat 

palvelun omassa organisaatiossaan eivät välttämättä toimi kyseisen palvelu-

kuvauksen mukaisesti syystä, että pienessä organisaatiossa voi olla pakko 

työskennellä monessa eri roolissa ja tällöin ei pystytä aina estämään vaarallis-

ten työyhdistelmien syntymistä kuten edellä todettiin. Palvelukuvauksen liittee-

nä on prosessin tehtäväkohtainen erittely eli vastuunjakotaulukko. Tällä pyri-

tään varmistamaan, että kyseiseen palveluun liittyvät tekemiset on tarkoin vas-

tuutettu ja osapuolilla on selkeä käsitys mitä ostoreskontrapalveluun kuuluu eli 

mitkä tehtävät ovat osa palvelua ja mitkä asiakkaan itsensä tai jonkun muun 

tahon vastuulla. Kuvassa 17 on ote ostoreskontrapalvelun vastuunjakotaulu-

kosta. Tällaista mallia käytetään ainoastaan keskitetyssä ostoreskontrapalve-

lussa. Hajautetussa mallissa ostoreskontra hoidetaan yrityksen oman henkilö-

kunnan toimesta ja tällöin vastuunjako voi olla erilainen ja toisaalta hajautetus-

sa mallissa toimivat yritykset eivät ole kokeneet tarpeelliseksi kuvata ja määri-

tellä palvelua näin yksityiskohtaisesti.  
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Kuva 17. Ote S-ryhmän palvelukeskuksen käyttämästä ostoreskontrapalvelun 

vastuunjakotaulukosta. (SOK Palveluässä, 2015c) 

 

 

Palvelun tarkan kuvauksen ja käytetyn vastuunjakotaulukon lisäksi palvelun 

sisältö on kuvattu prosessikaavioin. Prosessikaaviota käytetään ennen kaik-

kea uuden henkilöstön perehdytyksessä, mutta se toimii myös palvelun koko-

naisuuden ymmärtämiseksi. Kuvassa 18 on ostoreskontran prosessikaavio. 

Tutkimuksen kohteena olevaa osaa tästä kokonaispalvelusta kuvataan pro-

sessikaavion ”uimaradalla” Palveluässä, ostoreskontra. Master käyttäjä – ter-

millä tässä prosessikaaviossa tarkoitetaan ostoreskontraprosessin järjestel-

män Basware IP:n pääkäyttäjää eli ostoreskontranhoitajaa.  
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Kuva 18. S-ryhmän palvelukeskuksen tekemä prosessikaavio ostoreskontra-

palvelusta. (SOK Palveluässä, 2015b) 

 

3.2.2 Rahaliikenne 

 

Rahaliikenne on ostoreskontran tavoin myös taloushallinnon perusprosessi. 

Päätekemisinä tämä prosessi pitää sisällään maksujen käsittelyn (reskontra-

maksatukset sekä reskontran ulkopuoliset yksittäismaksut) sekä tiliotetapah-

tumien ja viitesuoritusten käsittelyn. Reskontramaksatukset tehdään päivittäin, 

yksittäismaksut pyritään maksamaan ilman viivettä saman päivän aikana kun 

maksupyyntö saapuu. Tiliotteita sekä virheellisiä viitesuorituksia kohdistetaan 

päivittäin, jotta asiakastilien saldot ovat oikein ja näin ollen mahdolliset perintä-

toimet myyntireskontrasta voidaan suorittaa säännöllisesti. Tavoitteena on, 

että kaikki rahatilitapahtumat on aina käsitelty tiliotetta seuraavana työpäivänä. 

Rahaliikenne pyrkii tehostamaan prosessia hyödyntämällä järjestelmässä ole-

vaa ns. automaattitiliöintiominaisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä, että ra-

haliikenne luo järjestelmään tiliöintisääntöjä toistuvista tiliotetapahtumista. Pe-

rustamisvaiheessa tämä luonnollisesti työllistää rahaliikenteen hoitajaa, mutta 
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perustamisvaiheen jälkeen automaattitiliöidyt rivit kulkevat järjestelmässä il-

man manuaalista työtä. Ainoastaan tiliöintisääntöjen ylläpito esimerkiksi alv-

muutosten yhteydessä vaatii sääntöjen manuaalista päivittämistä. Automatii-

kan hyödyntämisominaisuus on käyttöönotettavissa kaikissa S-ryhmän organi-

saatioissa, mutta käytön hyödyntäminen on jakautunut organisaatiosta riippu-

en epätasaisesti. Hyöty automaattitiliöinneistä on, että niiden avulla pystytään 

estämään inhimilliset tiliöinti-ja käsittelyvirheet sekä nopeuttamaan prosessia 

merkittävästi.  

 

Rahaliikenteen tehtäviin voi kuulua edellä mainittujen lisäksi myös tilisiirtojen 

tekemistä asiakkaan pyyntöjen mukaan sekä erillisen kassanhallintaohjelman 

tietojen päivitystä. Rahaliikenne käsittelee myös toimittajien saldovahvistuksia 

sekä selvittelee toimittajilta tulleita maksukehotuksia. Rahaliikenne täsmäyttää 

pankkitilien saldot pankin tiliotteiden ja kirjanpidon tilisaldojen kesken kuukau-

sittain ja laatii niistä tase-erittelyt. (SOK Palveluässä, 2015d) Edellä kuvattu 

toimintamalli on keskitetyn mallin mukainen. Hajautetun mallin osalta ei ole 

tiedossa onko prosessin sisältö edellä kuvatun kaltainen eli poikkeaako työn-

jako pienemmässä organisaatiossa. Vaarallisten työyhdistelmien vuoksi keski-

tetyssä mallissa ostoreskontra ja rahaliikenne ovat kaksi erillistä prosessia.  

 

Rahaliikenteen tehtävät hoidetaan S-ryhmässä Baswaren maksuliikenneoh-

jelmalla (Basware Finance, maksuliikenne). Kassaennusteet tehdään myöskin 

Baswaren tuoteperheen Baswaren Finance – järjestelmällä. Rahaliikennepro-

sessi on ostoreskontran tavoin dokumentoitu ja kuvattu jotta mm. asiakkaan ja 

palvelun tuottajan väliset vastuut ovat selkeät ja kaikilla osapuolilla tiedossa. 

Kuten jo aiemmin todettu, rahaliikenne on prosessina todennäköisesti selke-

ämpi ja suoraviivaisempi loppukäyttäjien näkökulmasta. Sen operointi on mak-

suliikenteen hoitajien vastuulla, eikä loppukäyttäjillä ole käytössään varsinaista 

ohjelmaa kuten ostoreskontrassa. Rahaliikenteen vastuunjakotaulukko kuvas-

sa 19 osoittaa, että keskitetyssä mallissa asiakkaan vastuulla on lähinnä hy-

väksymisvaltuuksien määritys sekä sopimusten teko omien yhteistyökumppa-

neiden kanssa. Rahaliikenteeseen liittyvien tehtävien vastuunjako on kuitenkin 
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erittäin tärkeää, rahaliikenteen ollessa kriittinen prosessi. Rahaliikenteen pitää 

toimia keskeytyksettä, riippumatta äkillisistä henkilöstön sairaustapauksista 

tms. yllättävistä resursointiin vaikuttavista seikoista.  

 

 

Kuva 19. Palvelukeskuksen käyttämä rahaliikennepalvelun vastuunjakotauluk-

ko. (SOK Palveluässä, 2015e) 

 

 

Myös rahaliikennepalvelu on kuvattu lisäksi vielä prosessikaaviolla. Rahalii-

kenneprosessi muodostuu kuitenkin useasta erillisestä palvelukokonaisuudes-

ta esimerkiksi reskontramaksatukset, yksittäismaksut, tiliotetapahtumien käsit-

tely jne. joten yhtä selkeää prosessin kokonaiskuvaa on hankala piirtää. Palve-

lut on kuitenkin kuvattu tehtävittäin prosessikaavion muotoon, jotta yhden pal-

velukokonaisuuden muodostama kokonaisuus voidaan helposti ymmärtää se-
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kä nähdä mikä on kunkin osapuolen tehtävä esimerkiksi palvelua tukevan jär-

jestelmän tuottajan ja itse rahaliikennepalvelua tuottavan organisaation välillä. 

Alla esimerkkinä kuvassa 20 kuvaus rahaliikennepalvelun perustekemisestä, 

reskontramaksatuksista.  

 

 

Kuva 20. Palvelukeskuksen käyttämä prosessikuvaus reskontramaksatuksen 

prosessista. (SOK Palveluässä, 2015f) 

 

 

3.3 Tutkimuksen menetelmä 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Yksinkertai-

simmillaan laadullinen tutkimus ymmärretään aineiston ei-numeraaliseksi ku-

vaukseksi (Eskola & Suoranta, 1998, 13). Kvalitatiiviseen tutkimukseen kuu-

luu, että tutkija lähestyy tutkimuskohdetta aina mahdollisimman kokonaisval-

taisesti (Hirsjärvi et al, 2008, 156–157). Tämän tutkimuksen kohteena olevien 

prosessien tarkastelusta ei ole rajattu mitään osakokonaisuutta pois vaan pyri-



71 
 

tään tutkimaan mahdollisimman avarakatseisesti kokonaisuutta, riippumatta 

siitä minkä tahon vastuulla on tehdä prosessiin tarvittaessa korjausliikkeitä.  

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin toimintatutkimusta. Toimintatutkimusta käyte-

tään usein käytännön ongelmien tutkimiseen, kuten tässäkin tapauksessa. 

Aktiivisella integraatiolla asiakkaiden kanssa uskotaan saavutettavan parem-

pia tuloksia kuin passiivisella asiakastyytyväisyyden seurannalla (Pedrosa, 

2012).  

Aiemmin mainittiin, että palveluiden asiakkailta ei juurikaan saada kehityside-

oita, vaan heidät koetaan melko passiivisiksi. Asiakkailla oleva hiljainen tieto 

pyritään saamaan esiin avoimen kommunikaation avulla, jonka työkaluna täs-

sä tutkimuksessa toimii valittu menetelmä. Hiljaisen tiedon saavuttaminen vaa-

tiikin usein henkilökohtaista kontaktia. (Lundkvist & Yakhlef, 2004)  

Kohtaamisen, intervention, toivotaan herättävän ajatuksia ja tuovan luovia ke-

hitysideoita esiin. Interventiomenetelmän uskotaan olevan tähän tilaisuuteen ja 

kyseessä olevalle ryhmälle sopiva laadullisen tutkimuksen menetelmä. Ihan-

teellisimpana lopputuloksena interventiolle olisi tässä tapauksessa nähdä, että 

ryhmät löytävät ratkaisuja annettuihin kysymyksiin ja prosesseja voidaan näi-

den avulla parantaa entisestään (Eskola & Suoranta, 1998, 127). 

 

Asiakkaiden sitouttaminen prosessikehitykseen tapahtuu heidän oman moti-

vaation kautta (Handrich & Heidenreich, 2013). Tässä tutkimuksessa osallistu-

jia pyritään motivoimaan sillä, että havaituilla kehitysasioilla voi olla vaikutusta 

heidän omaan työhönsä ja he pääsevät näin siihen osaltaan vaikuttamaan. 

Tutkimuksen osallistujat ovat omien organisaatioidensa pääkäyttäjiä, lead-

usereita. Tutkija olettaakin, että tämän tutkimuksen lead-usereilla on näkemys-

tä kuinka palvelut pitäisi toteuttaa ja miten prosesseissa olevat ongelmat pitäisi 

ratkoa. (Eisenberg, 2011) Toisinaan kehittäminen asiakkaiden kanssa voi olla 

haasteellista, koska asiakkaiden voi olla vaikea kuvitella jotain mitä vielä ei ole 

(Matthing et al, 2004).  
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Tämä tutkimus on toteutettu hypoteesittomana eli aineiston keräämisen lähtö-

tilanteessa ei ole ollut ennakko-odotusta tuloksista, vaan aineistoa on lähdetty 

keräämään ns. puhtaalta pöydältä. Hypoteesittomassa tutkimuksessa tutkija 

parhaimmillaan löytää uusia keinoja, eikä niinkään todista alussa asetettuja 

olettamuksia oikeiksi tai vääriksi (Eskola & Suoranta, 1998, 19–20).  

Riskinä tutkimuksen onnistumiselle tutkija pitää sitä seikkaa, että valikoitunut 

pääkäyttäjäjoukko ei pysty innovoimaan mitään uutta, vaan keskittyvät ratkai-

semaan olemassa olevia ongelmia (Matthing et al, 2004). Tutkija käyttää tässä 

tutkimuksessa apunaan fasilitaattoreita. Tällä haluttiin varmistaa, että kaikkien 

osallistujien mielipiteet saadaan kuuluviin. Fasilitaattorin rooli on siis tuoda 

koko ryhmän näkemykset esiin (Berg, 2015). Fasilitaattorit toimivat tässä tut-

kimuksessa ulkopuolisina asiantuntijoina, jotka eivät tee puolesta, vaan ohjaa-

vat prosessia (Tappura, 2009). Todellisuudessa fasilitaattoreilla on osaamista 

ja näkemyksiä tutkittaviin asioihin, mutta tutkimuksen aikana he eivät tuo omia 

näkemyksiään esiin eivätkä näin ollen johdattele omia ryhmiään ratkaisuissa.  

Fasilitointi sopiikin tähän tutkimukseen siitä syystä, että tutkimuksen kohteena 

olevalla ryhmällä on jo asian ratkaisemiseksi tarvittava tieto, joka täytyy vaan 

saada esiin. (Nummi, 2007, 17) 

 

Tämä tutkimus toteutettiin ryhmäpohdintametodin avulla. Erilaiset aivoriihi – 

tyyppiset ryhmäpohdinnat tuottavat usein paljon ideoita. Tutkimuskysymysten 

luonteen vuoksi tutkija päätyi valitsemaan käytettävän idean juuri aivoriihime-

netelmien useista eri vaihtoehdoista. Lisäksi oli tärkeää, että kaikki joukon 

henkilöt antavat oman panoksensa eli osallistuvat. Suuri joukko haluttiin pilk-

koa pienempiin ryhmiin, jotta voitiin luoda ”turvallinen” ympäristö myös joukon 

hiljaisimmille saada äänensä ja mielipiteensä kuuluviin. Näin ollen menetelmis-

tä valikoitui käytettäväksi johdantokappaleessa kuvattu me-we-us menetelmä.  

 

Toteutetun tutkimuksen workshop organisoitiin siten, että osallistuvista noin 60 

henkilöstä muodostettiin kuusi 10 hengen ryhmää. Ryhmien kokoonpanot oli 

ennalta määritelty. Ryhmiin haluttiin näkemystä palveluiden tuottajien (henki-

lökunnan) ja loppukäyttäjien (asiakkaan) näkökulmasta. Kuten jo aiemmin to-
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dettu, ryhmien mahdollisimman epäsymmetrisellä osallistujapohjalla pyrittiin 

varmistamaan, että vastauksia annettuihin tutkimuskysymyksiin saadaan mo-

nesta näkökulmasta. Kustakin ryhmästä huolehti ryhmän oma fasilitaattori ja 

ryhmällä oli myös käytössä oma erillinen ryhmätyötila, jolla taattiin työrauha ja 

tila keskusteluille. Ryhmien avoimen kommunikaation toivottiin lisäävän osal-

listujien oppimisprosessia. Alam & Perry (2002) mallissa ns. cross-functional 

eli organisaatiotasojen välinen kommunikaatio kasvatti osaamista ja lisäsi in-

novaatioalttiutta. Tämä oli tutkimuksen käytännön järjestelyiden tavoitteena, 

kun pienryhmiin sijoitettiin eri organisaatioiden edustajia riippumatta heidän 

asemastaan organisaatiossa. Asiakkaiden ja loppukäyttäjien hyödyntäminen 

kehittämistyössä on yritykselle kustannustehokas ja hyödyllinen tapa kehittää. 

Osallistamalla henkilöitä kehitystyöhön heitä samalla sitoutetaan ja toisaalta 

vapaaehtoisesta kehittämisestä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. (Raasch 

& von Hippel, 2013) 

  

3.3.1 Tutkimuskysymykset ja pohdinta 

 

Tutkimuksen kohteena oli taloushallinnon kaksi valittua peruspalveluprosessia, 

joiden nähtiin edustavan eniten yhtenäistä toimintatapaa, riippumatta siitä hoi-

detaanko näitä tehtäviä keskitetysti palvelukeskuksen toimesta vai onko ha-

jautettuna organisaation omassa taloushallinnossa. Yhtenäiset järjestelmät 

ovat kaikilla käytössä ja pitkälti ”pakottavat” käyttäjät toimimaan samalla taval-

la. Yhtenäisten järjestelmien erilaisten ominaisuuksien käyttöönotto voi olla 

kuitenkin organisaation päätettävissä ja siksi käyttäjäkokemukset saattavat 

vaihdella jopa järjestelmään liittyvistä teknisistä syistä.  

Tutkimuksen kuudesta ryhmästä puolet eli kolme ryhmää nimettiin ostores-

kontraryhmäksi ja loput kolme rahaliikenneryhmäksi. Ryhmien kokoonpano oli 

ennalta määritelty, mutta osallistujien roolia suhteessa tutkittavaan prosessiin 

ei ollut tarkoituksella selvitetty. Workshopin tavoitteena oli saada mahdolli-

simman laajasti kommentteja annettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimusky-

symykset oli päätetty etukäteen keskustellen järjestelmän omistajien sekä ke-
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hitysprojekteissa mukana olleiden projektipäälliköiden kanssa. Tutkimuskysy-

mykset haluttiin pitää mahdollisimman selkeinä ja rajattuina.  

 

 

Tutkimuskysymyksiä oli kullekin ryhmälle kaksi: 

 

1. Mitkä asiat eivät toimi tai ovat pullonkauloja ostoreskontra/ rahaliikenne 

prosessissa? 

 

2. Anna konkreettisia kehitysideoita/-ehdotuksia 

 

Ryhmille annettiin nämä edellä mainitut kysymykset yksi kerrallaan, joihin he 

vastasivat pohtien ensin itsenäisesti (me), tämän jälkeen parin kanssa keskus-

tellen (we) ja lopuksi ryhmä keskusteli aiheesta ja vastauksista yhdessä (us). 

Kaikki vastaukset kysymyksiin kirjattiin post-it lapuille.  

Yhteenvetovaiheessa (us) jokainen sijoitti omat vastaukset yhteiseen, ennalta 

laadittuun nelikenttään, jossa vastaajat ottavat kantaa siihen, kuinka helppo tai 

vaikea löydetty kehitysidea olisi toteuttaa ja kuinka suuri merkitys ja hyöty ke-

hitysidean toteutuksella olisi vastaajan omasta mielestä. Vastaajia ohjattiin 

pohtimaan kommenttejaan täysin omasta ja oman organisaation lähtökohdista. 

Konkreettisen kehitysidean osalta ohjattiin osallistujia heittelemään ideoita va-

paasti, riippumatta siitä mitä he tunnistavat esimerkiksi järjestelmien nykymal-

lissa asettamiksi rajoitteiksi.  

 

3.4 Tutkimustulokset 

 

Talous-ja laskentapäällikköseminaarin workshop onnistui tutkijan mielestä 

pääsääntöisesti hyvin. Seminaariin osallistujille toimitettiin palautelomake, jos-

sa heitä pyydettiin arvioimaan seminaaripäivän yleisiä järjestelyjä sekä anta-

maan esiintyjistä palautetta. Kokonaisarvosana seminaaripäiville oli 4,12 / 5. 

Tästä voitaneen päätellä, että osallistujat kokivat seminaarin hyödylliseksi, 

mutta myös kehitettävää löytyi. Itse workshopin palautearvo oli 4,31 eli selke-
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ästi seminaaripäivien yleisarvosanaa korkeampi. Tämän perusteella todettiin, 

että vastaavia workshopeja on jatkossakin tarpeen järjestää ja osallistujat ko-

kevat ne hyödyllisiksi. Tulevissa seminaareissa onkin hyödynnetty saatua hy-

vää palautetta ja workshopit ovat olleet vuoden 2015 seminaarien ohjelmissa 

entistä suuremmalla painolla. Vuorovaikutteisemmat workshopit ovat innosta-

neet ja aktivoineet osallistujia kuten alkuun toivottiinkin tapahtuvan. Worksho-

pit innostivat osallistujia myös antamaan useita avoimia sanallisia kommentte-

ja numeerisen arvioinnin lisäksi:  

 

”Workshop tuntui alkuun kidutukselta, mutta oli loppujen lopuksi ihan 
antoisaa. Aikaa tällaiseen workshopin sisältävään esitykseen olisi voi-
nut varata enemmän” 
 
”Tässä pääsimme itse osallistumaan ryhmässä työskennellen. Vaikka-
kin keskustelu lipui välillä epäoleelliseen. Ryhmätyöt tosi hyviä, siinä 
pääsee keskustelemaan eri henkilöiden kanssa” 
 
”Syntyi ainakin keskustelua, johtaako se mihinkään, toivotaan, toivo-
taan” 
 
”Olisi voinut etukäteen infota mitä työstetään, niin olisi voinut myös asi-
aa miettiä etukäteen” 
”Nyt toteutetut workshopit olivat erittäin hyviä: tuli tunne, että myös 
osuuskauppoja kuullaan kehittämisessä ja että ongelmat ovat yhteisiä” 
 
”Yhteenveto mentiin "juosten"” 

 

Sanallisista kommenteista voitaneen päätellä, että osallistujat olivat sitoutunei-

ta ja motivoituneita antamaan oman panoksensa tutkimukseen. Raasch & von 

Hippelin (2013) teorian mukaisesti myös tämän workshopin osallistujat kokivat 

positiivisena vaikuttamisen mahdollisuuden sekä sen, että itse pääsevät hyö-

tymään mahdollisista toteutettavista muutoksista. Toisaalta osallistujat olisivat 

toivoneet mahdollisuutta valmistautua paremmin selvittämällä esimerkiksi 

oman organisaation näkemyksiä laajemmin. Workshop ja tutkimus haluttiin 

toteuttaa kuitenkin niin, että osallistujilla ei ole ennakkoon tietoa tulevasta si-

sällöstä. Osallistujien ei haluttu erikseen valmistautuvan, koska pelättiin osal-

listujien asennoituvan negatiivisesti jo ennakkoon.  
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Aikaa tutkimukselle oli varattu 1,5 tuntia jonka aluksi arveltiin olevan riittävä ja 

melkein jopa reilu aika käytettäväksi. Käytännössä kuitenkin kaikissa kuudes-

sa ryhmässä keskustelu käynnistyi melko hitaasti ja näin tutkimukseen osallis-

tujista saattoi tuntua, että aika loppui kesken. Ryhmien siirtyminen takaisin 

ryhmätyötiloista yhteiseen tilaan sujui myös ennakoitua verkkaisemmin, joten 

ryhmätöiden yhteenveto jouduttiin aikataulusyistä tekemään melko pikaisesti. 

Toisaalta yhteenvetoa ei käytännössä ollut mahdollista tehdä kovin täsmälli-

sesti, koska ryhmäpohdintojen tulosten analysointi päästiin aloittamaan vasta 

ryhmäpohdinnan päättymisen jälkeen. Tehdyt aikataulut pitivät ja ennalta 

suunniteltu agenda saatiin vietyä läpi. Ilman hyvää ennakkosuunnittelua sekä 

prosessin läpivientiin sitoutuneita fasilitaattoreita workshopille varattu aika ei 

olisi todennäköisesti riittänyt. Tutkija osallistui palautteiden läpikäyntiin yhdes-

sä seminaarin järjestäjien kanssa ja todettiin, että ennakko-odotuksista huoli-

matta osallistujat olivat suhtautuneet pääsääntöisesti positiivisesti seminaarien 

uuteen toteutustapaan.  

Lisäksi osallistujilla on selkeästi tarve päästä vaikuttamaan ja tuomaan omia 

näkemyksiä julki. Juuri vaikuttamisen mahdollisuuden nähtiin edistävän ideoi-

den esilletuomista. Käyttäjillä on todettu olevan paljon hiljaista tietoa, jota asi-

akkaiden voi olla vaikea tunnistaa tai ilmaista ja toisaalta ulkopuolisten havaita 

(Sandström et al, 2009). Toisaalta käyttäjiä motivoi osallistumaan kehitystyö-

hön ja innovointiin se, että he kokevat saavansa hyötyä kun pääsevät vaikut-

tamaan. Lisäksi heidän kokemuksensa osallistumisesta voi olla positiivinen 

siitä syystä, että he itse oppivat kehitysprosessissa ja näin kasvattavat omaa 

ammattitaitoaan. (Raasch & von Hippel, 2013) Tutkimusten mukaan käyttäjien 

motivaatio muodostuukin kahdesta kokonaisuudesta: lopputulosten hyödyn-

tämisen mahdollisuus omassa työssään sekä vaikuttamisen mahdollisuus jo 

aiemmin mainitun oppimisen lisäksi (Raasch & von Hippel, 2013). 

 
Tämän tutkimuksen vastausten analysointi aloitettiin litteroimalla aineisto. Vas-

taukset oli kirjattu post-it lapuille. Ryhmätyötiloissa käytiin lisäksi vilkasta kes-

kustelua annetuista kysymyksistä. Keskustelua ei kuitenkaan ole dokumentoi-

tu osana tutkimusta. Aineiston litteroinnin jälkeen tutkija siirtyi analysoimaan ja 

tulkitsemaan tuloksia. Kvalitatiivisen tutkimuksen tulosten tulkinta voi olla 
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haasteellista tulosten monimuotoisuuden johdosta (Eskola & Suoranta, 1998, 

13–18). Saatujen kehitysideoiden purkamiseen ja luokitteluun osallistuivat jär-

jestelmien omistaja SOK:n IT osaston edustajat (Basware IP, Basware maksu-

liikenne ja SAP) sekä SOK:n tukitoimintaorganisaatiosta laskentapäällikköse-

minaarin järjestelyistä vastanneet henkilöt yhdessä tutkijan kanssa. Palauttei-

den suuren määrän vuoksi ne päätettiin jakaa edelleen kolmeen eri luokkaan. 

Luokittelun lähtökohdaksi määriteltiin taho, joka voi ongelman ratkaista tai 

pohdinta kenen vastuulle ongelman ratkaisu kuuluisi. Lisäksi todettiin, että 

osaan esitetyistä ongelmista oli jo olemassa ratkaisu. Nämä haluttiin listata 

oman otsikon alle.  

 

1. Mitä SOK voi kehittää järjestelmän omistajana?  

2. Mitä Asiakasyritys voi kehittää palvelun käyttäjänä tai tuottajana? 

3. Olemassa olevat ratkaisut ongelmiin? 

 

Ensimmäiseen luokkaan tunnistettiin kuuluvan selkeät järjestelmän kehitystoi-

veet. Lisäksi tähän otettiin mukaan yhteisiin toimintatapoihin tai ohjeistuksiin 

liittyvät kommentit. SOK vastaa taloushallinnon järjestelmistä sekä mm. yhtei-

sistä kirjausohjeista. Yleisesti ottaen, ensimmäiseen kategoriaan luokiteltiin 

kaikki ne palautteet, joiden osalta vaikutusmahdollisuus on SOK:n organisaa-

tiossa eli S-ryhmätason ohjeet sekä järjestelmät. Toiseen luokkaan otettiin 

kommentit, jotka kuuluivat asiakasyrityksen omalle vastuulle. Asiakasyrityksel-

lä tarkoitetaan tässä yhteydessä S-ryhmän organisaatioita, jotka käyttävät yh-

teisiä järjestelmiä joko itse tai keskitetyn taloushallinnon, palvelukeskuksen 

kautta. Tällöin tähän listattiin asiakkaan omaan toimintaan liittyvät pullon-

kaulat, joihin ei löydy keskitettyä ratkaisua. Kolmanteen ryhmään kuuluvat 

kaikki prosesseissa tunnistetut pullonkaulat, joihin on jo olemassa oleva rat-

kaisu. Luokittelun yhteydessä myös yhdistettiin samoja kehitysideoita yhdeksi, 

jolloin kehitysideoiden lopullinen määrä on pienempi kuin alkuperäisten post-it 

lapuilla kerättyjen havaintojen määrä. 

 



78 
 

3.4.1 Tulokset ostoreskontra 

 

Ostoreskontran kolmelle tutkimusryhmälle esitettiin tutkimuskysymykset: 
 

1. Mitkä asiat eivät toimi tai ovat pullonkauloja ostoreskontraprosessissa? 

2. Anna konkreettisia kehitysideoita/-ehdotuksia ostoreskontraprosessiin 

Ryhmien osallistujia neuvottiin pohtimaan vastauksia annettuihin tutkimusky-

symyksiin omakohtaisten kokemusten pohjalta. Osallistujien käyttökokemukset 

ostoreskontran prosessista vaihtelivat. Toiset heistä olivat järjestelmän pää-

käyttäjiä, osa loppukäyttäjiä. Ryhmistä ei tunnistettu henkilöä, joka ei olisi ollut 

ostoreskontran tai siihen liittyvän järjestelmän kanssa koskaan tekemisissä. 

Tutkimuksessa ei toisaalta dokumentoitu osallistujien käyttökokemuksen pi-

tuutta tai omaa roolia osana ostoreskontraprosessia. Tällä ei nähty olevan 

merkitystä lopputuloksen kanssa kun haluttiin kerätä mahdollisimman paljon 

kommentteja prosessin pullonkauloista. Tutkimuksen tavoitteena oli saada 

mahdollisimman monipuolinen näkemys kuinka hyvin nykyinen prosessi palve-

lee asiakkaita. Tutkimuksella haluttiin saavuttaa asiakkaiden hiljainen tieto ja 

siksi heidät kohdattiin pienryhmissä. Lundqvistin & Yakhlefin tutkimukseen 

viitaten, asiakkaiden hiljainen tieto ja odotukset voidaan saavuttaa parhaiten 

henkilöiden välisen kanssakäymisen ja keskustelun avulla. Kehitysideoiden 

pohdintaa varten vastaajia neuvottiin miettimään ideoita siltä kannalta, ettei 

heidän tarvitse kertoa ratkaisua, jolla idea toteutetaan, vaan ainoastaan heitel-

lä ideoita ilmoille. Ryhmien työskentelyn käyntiinlähtö oli hitaampaa kuin oli 

oletettu ja fasilitaattorien roolina olikin varmistaa, että kaikki ymmärsivät tehtä-

vänannon ja tehtävän suorittaminen saadaan käyntiin. Alun rauhallisen startin 

jälkeen osallistujat innostuivat tehtävästä ja lopuksi yhteiskeskustelut jouduttiin 

keskeyttämään aikapulan vuoksi. Tämä tuki tutkijan näkemystä siitä, että valit-

tu metodologia oli oikea tähän tutkimukseen ja tälle nimenomaiselle tutkimus-

ryhmälle.  

 

Vastauksia ensimmäiseen kysymykseen ”Mitkä asiat eivät toimi tai ovat pul-

lonkauloja ostoreskontraprosessissa?” saatiin ostoreskontran osalta 57 kpl.  
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Tunnistettujen kehityskohteiden/pullonkaulojen suuri määrä yllätti tutkijan. Asi-

akkaiden innostunut ote tutkimusta kohtaan tuki teoriaa. Matthing et al tutki-

muksen mukaan asiakkaiden osallistaminen palveluiden kehittämiseen antaa 

yritykselle tietoa asiakkaiden piilevistä tarpeista. Kirjallisuudessa esitetty epäi-

lys siitä, että asiakkaat eivät ole aina valmiita luovuttamaan hallussaan olevaa 

tietoa toteutui ainakin tutkimuksen aluksi. (Handrich & Heidenreich, 2013). 

Tutkimus lähti hitaasti käyntiin ja alkuun tuntui, ettei aitoa keskustelua saatu 

aikaiseksi pienryhmissä. Ryhmien oltua hetken yhdessä keskustelu kuitenkin 

vilkastui ja mielipiteitä jaettiin avoimesti.  

 

Vaikka ennakkoon ei oltu asetettu tutkimushypoteesia, oletettiin kuitenkin osto-

reskontraprosessin toimivan koko S-ryhmässä pitkälti yhteisellä toimintamallil-

la. Käytettävä järjestelmä on yhteinen ja organisaatiokohtaiset toimintamallin 

poikkeamat ovat harvinaisia. Järjestelmä ohjaa tässäkin prosessissa käyttäjää 

toimimaan ”oikein”. Ostoreskontra prosessina on palvelukeskuksen näkökul-

masta ollut tehottomampi kuin rahaliikenneprosessi, jossa päivittäiset rutiinit 

harvoin tuovat yllätyksiä esimerkiksi työllistävyydessä. Ostoreskontraproses-

siin sisältyy prosessin rutiinien lisäksi myös ostolaskujen määrän vaihteluista 

aiheutuvaa resurssien optimointia. Keskitetyssä taloushallinnossa näitä vaihte-

luita voidaan tasata mm. siirtämällä resurssia hiljaisina aikoina muihin talous-

hallinnon tehtäviin tai keskittämällä vuosilomia hiljaisiin aikoihin. Palvelukes-

kuksessa on S-ryhmän volyymeista noin 50 %, jolloin laskumäärät ovat suu-

rempia kuin yksittäisessä yrityksessä. Tiimi- ja työnjaot ja tehtävien priorisointi 

esimerkiksi kiireaikoina ovat tehostaneet palvelukeskuksen toimintaa, mutta 

miten asiakas kokee tämän. Mahdollisuus hyödyntää järjestelmän automatiik-

kaa esimerkiksi automaattisesti tiliöitävien laskujen muodossa tuo omia haas-

teita. Käyttäjän rooli muuttuu tällöin niin, ettei hän enää laskun kierrossa olles-

sa tarkasta laskua, vaan hänen vastuullaan on seurata kuluja tuloslaskelman 

kautta ja reklamoida tarvittaessa. Käytännössä ostoreskontra on törmännyt 

loppukäyttäjien ennakkoluuloihin kulujen hallinnan tunteen menetyksestä, eikä 

automaattitiliöityjen laskujen määrää ole kaikissa organisaatioissa saatu kas-

vatettua tavoitteiden mukaisesti. 
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Ryhmien tunnistamat prosessin pullonkaulat on listattu alla. Samoja ongelmia 

koskevat kommentit on yhdistetty yhdeksi.  

 

 Ohjeiden lukemisen & olemassaolon pullonkaula olen minä (vastaaja itse) 

 Tarkastuksen hitaus 

 SOX 

 Hyväksynnän hitaus 

 Laskulta puuttuu laskun "kohde" (vastaanottaja) 

 Ymmärrys ei riitä, esimerkiksi alvit, tilit yms. 

 Laskulle skannattu tiedot väärin 

 CM  

 Laskun kierron hitaus (CM:n vähäinen käyttö) 

 Hyväksyntä, sijaisten määrittely (ei huolehdita että hyväksytään ajallaan) 

 Asiatarkastus, tarkastaja ei reagoi IP-viestiin ei käy oma-aloitteisesti kat-

somassa onko tarkastettavia 

 Tiliöinti, muuttuneita tiliöintiohjeita ei ole tiedostettu 

 KOM-laskut 

 Epäselvät laskut & hyvitysten valvonta 

 Kiire/suma käsittelyssä -kaikki laskut tulee juuri ennen katkoa 

 Laskujen kierrot- samalla laskulla useita hyväksyjiä tai tarkastajia - epäsel-

vää kenellä tarkastuskierto & hyväksyntä 

 Kulujen jako (lp:lle) - millä perusteella milloinkin jaetaan 

 Tiliöinnit - väärillä tileillä, ei tietoa ohjeista, korjauksia 

 Liikaa hyväksyttävää 

 Liikaa asioita SOK:n takana, Jiran kirjoittaminen vie aikaa 

 Jiran ratkaisut kankeita 

 Orman tiedot eivät ajan tasalla - tilinumero ongelmat 

 Skannauskeskukseen hankala olla yhteydessä 

 CM kankea muutoksiin (Master ok) 

 Kiire tarkastajilla, hyväksyjillä ja reskontrassa 
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 SOK:n ohjeistukset eivät liiku 

 SOK - alueosuuskauppa, kaikki keskustelu Jiran kautta 

 Henkilöiden muistaminen - ryhmät! 

 CM-laskujen infokiertojen päivitys 

 Henkilöt eivät ymmärrä ohjelmaa infon kuittaa/hyväksyjä painikkeen eroa 

 Skannauskeskus ei saa laittaa sopimusnumeroa 

 Laskujen hyväksyntä/tarkastus ajoissa - laskujen kierto IP:ssä 

 Paperilaskuja liikaa vieläkin 

 Ei osata tiliöidä (kirjanpidon tili) 

 Ostolaskun jakaminen eri laskentapaikoille ei onnistu alv 0 % summana. Ei 

voi kirjata alv 0 % summana ja järjestelmä lisää alv 

 Monilaskentapaikkaisten yksiköiden laskujen tiliöinti/jako laskentapaikoille 

asioiden muuttuessa. Tiedonkulku ostoreskontra/osuuskauppa 

 Laskujen pitkä viive skannauksessa - tulevat IP:n kun ovat jo erääntyneet!  

 Asiatarkastajat toimipaikan työntekijöitä, joilla ei ole kirjanpidon koulutusta. 

Silti tilituntemus pitäisi olla hyvä. 

 Eivät aina hahmota mitkä yhtiöt kuuluvat konserniin tai S-ryhmään.  

 SOK veloituslaskut (kululaskut) - asia nimetty eri tavalla kuin hinnastossa. 

Veloituskaudet myös puuttuvat. 

 Laskun tarkastajat lomalla, tuuraajien muistaminen 

 Menetetyt kassa-alet - mistä saa listauksen? Tarkasta onko Orman tiedot 

oikein. 

 Orman päällekkäiset numerot - ei siivottu riittävästi 

 Samalla toimittajalla eri tilinumerot eri AOK:lle. Pitää vaihtaa turhaan tili-

numeroa. 

 Osre-ihmisten perustietojen tarkastus tuntuu turhalta - auttaako "mat-

ching"? 

 Ruuhkautuminen - suuri osa laskuista kuun 1.viikolla  

 "Matching" -laskuille AOK on laittanut liian tiukat rajat joten sinne ei saada 

mahd. isoa % laskuista. Sopimusnumeroita on vaikea saada. 

 Laskut seisovat tarkastajalla/hyväksyjällä 
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 Kommentteihin, kysymyksiin vastaamattomuus 

 Laskujen aktivointi - ei tietoa mitä aktivoidaan, joudutaan korjaamaan myö-

hemmin 

 Selvittely kuuluuko lasku liiketoiminnalle vai kiinteistölle.  

 Sopimusnumeroita on vaikea saada laskuille. 

 Skannauspalvelu ei toimi. Osre-ihmisillä ei töitä. Seuraavassa vaiheessa 

laskut kasaantuu. 

 Laskut seikkailevat matkalla, eräpäivät menneet. 

 Rahoitusyhtiön tilille maksettava hyvityslasku kirjautuu väärälle yhtiölle  

 Verkkolaskujen osuutta ei saada kasvatettua uhkauskirjeistä huolimatta 

 Yhden toimittajan takana on monta pankkitiliä. 

 

Ostoreskontraprosessiin kohdistuvia kehitysideoita saatiin ryhmiltä kaiken 

kaikkiaan 53 kpl. Saatuja ideoita on ryhmitelty kolmeen luokkaan: 

 

1. Kehitysehdotukset, joiden toteutus on järjestelmän omistajan ja 

yhteisten ohjausten antajan SOK:n vastuulla,  

2. Kehitysehdotukset, joiden toteutus on asiakasyrityksen itse 

ratkaistavissa  

3. Kehitysehdotukset, joihin on jo olemassa oleva ratkaisu 

 

SOK:n vastuulle kuuluvat kehitysideat:  
 

 Ohjeistuksista selkeitä, liika teksti pois 

 Asiantuntijoille enemmän käsitystä käytännön työstä 

 Ei kokoajan uusia ohjeita 

 Kierrätys - ryhmätoiminto käyttöön 

 Pikaohjeita ohjelman toimintojen yhteyteen -ohjelma ohjaisi 

 Osuuskauppa benchmarkkauksia, parhaat käytännöt 

 Ohjelman nappulat helpommiksi tulkita 

 Enemmän automatiikkaa  

 Selkeyttä, liikaa poikkeuksia 



83 
 

 Seuranta ongelmakohdista TOP 10 

 Koulutus  

 Epäselvien laskujen & hyvitysten valvontaan automatiikkaa 

 CM toiminnallisuuksia enemmän käyttöön osreen - nyt Jiralla 

 Sap kirjausohje: yhteenveto tileistä joille tullut muutoksia  

 Tarkistuksissa /hyväksynnässä näytettäisiin selkeästi kenelle vielä menos-

sa – suman purku 

 Reititys: Ormasta vastuualue hierarkia? Tiliöidessä laskentapaikka toisi 

ehdotuksen hyväksyjästä! 

 Skannauksessa perustietokenttään laskulajin OV tai OX merkinnän oikeel-

lisuus  

 Infolaskut hyväksyjällä eri näkymässä kuin hyväksyttävät laskut 

 Ep ja alv-rekisterien häiriöt/puutteet näkyvät perustiedoissa korostettuina 

 CM toiminnoista kaikki irti, eroon sopimusnumero ongelmasta 

 CM järjestelmän käytettävyys paremmaksi. Vanhojen poisto, nopeampi 

toiminta, automatisointi esimerkiksi alv-kantojen muutos 

 Laskun kierto: esimerkiksi kolmen päivän jälkeen siirtyy seuraavalle tai pa-

lautuu taloushallintoon 

 IP TC koulutukset 

 IP TC toiminta varmemmaksi. (Nyt liikaa hetkiä, että laskut eivät aukea tai 

ei pääse sisään järjestelmään) 

 Verkkolaskut: miten pienempiä toimittajia voisi auttaa verkkolaskutuksen 

käyttöönotossa? Varsinkin jos AOK:n pääasiakas -rahallisesti? 

 Y-tunnus toimittajien valintakriteeri - toimittajan alla useita pankkitilejä 

 Yritys valitaan y-tunnuksella ja sen jälkeen voi valita haluamistaan pankkiti-

leistä oikean 

 

Asiakasyrityksen omassa päässä ratkaistaviksi ongelmakohdiksi tunnistettiin:  

 

 Pakollinen e-Jollas kurssi kaikille (eri roolit) 

 Perehdytys kuntoon eli IP:n opetus mukaan 
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 Laskujen kiertoon + tiliöinteihin + lp-jakoihin ohjeet kaikille saataville  

 Osuuskaupan omat pikakoulutukset käyttäjille  

 Kun epäselvää niin saatava ja uskallettava kysyä 

 Kynnys kysyä pois (IP kysymykset) 

 CM-laskut ja näiden lisääminen 

 Koontilaskujen purkaminen. Myös SOK laskut esimerkiksi S-net. 

 Reititysten oikeellisuus eli oikealle henkilölle hyväksyttäväksi 

 Reitityksen oikeellisuuden parantaminen - nopeuttaa käsittelyä. 

 Tarkempi työskentely reskontrassa - olisiko jotain apuvälineitä tähän? 

 Laskujen käsittelyn nopeuttaminen - verkkolasku paperilaskua nopeammin 

 Reskontran aktiivinen seuraaminen kierrossa olevien laskujen osalta 

 Verkkolaskujen lisääminen (nopeampi kuin paperilasku) 

 Koulutusta ja lista konserniyhtiöistä ja merkittävimmät ei-konserniyhtiöt. 

 Laskun sisältö korjattava selkeäksi ja tuote nimetään samoin kuin hinnas-

tossa. Laskujen infokiertoon tuurausajan määritys 

 Laskun tarkastuksen keskittäminen? - tarkastajia useita 

 Enemmän laskujen automaattitäsmäytystä – ongelmia 

 Satunnainen toimittaja "99999" tilinumero annetaan laskua skannatessa 

 Toimittajien kanssa yhteistyössä kehitettävä laskuja - miten saadaan hel-

poiten ja nopeimmin tiliöityä lasku, oli se sitten paperi-tai verkkolasku 

 Laskua on kommentoitava aina! AOK:n luotava kommentointikulttuuri pe-

rustelemalla se kommenttiin hyödyillä/haasteilla. Jos ei kommenttia-

rahavaikutuksia? 

 Verkkolaskujen määrän kasvattaminen - vain verkkolaskujen vastaanot-

taminen? 

 

Lisäksi ostoreskontran palautteissa oli kommentteja, joihin on jo olemassa 

oleva ratkaisu:  

 Laskun kierto: esimerkiksi kolmen päivän jälkeen siirtyy seuraavalla 

käyttäjälle tai palautuu taloushallintoon.  
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 Ostoreskontraan takaisin käsittelemättöminä palautuvat 

laskut koettiin työllistäviksi. Tähän oli jo kuitenkin järjes-

telmässä ns. sijaistoiminto, jota suositellaan käytettäväksi 

esimerkiksi loma-aikoina. Käyttäjät eivät todennäköisesti 

muista määritellä sijaista, joten tästä päätettiin muistuttaa 

järjestelmän käyttäjiä ja pääkäyttäjiä.  

 

 Verkkolaskut: miten toimittajia voisi auttaa verkkolaskutuksen käyttöön-

otossa?  

 Suunnitteilla oli jo saapuvien verkkolaskujen S-

ryhmätasoinen aktivointikampanja, josta käyttäjät ja asi-

akkaat eivät olleet vielä tietoisia. Aktivointikampanja toteu-

tettiin lopulta syksyllä 2015 ja sen johdosta saapuvien 

verkkolaskujen määrää saatiin kasvatettua.  

 

Saadut kehitysideat kerättiin ryhmittäin fläppitaululle. Osallistujat kertoivat 

muulle ryhmälle oman kehitysideansa ja sijoittivat sen jälkeen idean akselis-

tossa heidän mielestään oikealle kohdalle. Tutkimukseen osallistuvia pyydet-

tiin arvioimaan, kuinka helppo/vaikea kunkin oma kehitysidea olisi toteuttaa ja 

onko se hyödyltään pieni vai suuri. Tähän ei luonnollisesti ollut oikeaa tai vää-

rää vastausta. Tarkoituksena oli saada herätettyä osallistujien ajatuksia kehi-

tysideoiden toteuttamisesta ja saada mittakaavaa kuinka merkittäviä ongelmia 

tutkimusprosessissa oikeastaan tuli esiin. Asiakkaiden mielestä heidän kehi-

tysideat ovat pääsääntöisesti hyödyltään suuria. Idean toteutuksen vaikeusas-

te vaihteli suuresti helpoista toteutuksista erittäin vaikeisiin. Kuvassa 21 näkyy 

kehitysideoiden sijoittelut nelikentässä. 
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Kuva 21. Ostoreskontran tunnistetut kehitysasiat sijoitettuna nelikenttään. 

 

 

3.4.2 Tulokset rahaliikenne 

 

Kuten ostoreskontraryhmätkin, myös rahaliikenteen ryhmät saivat samat tut-
kimuskysymykset:  
 

1. Mitkä asiat eivät toimi tai ovat pullonkauloja rahaliikenneprosessissa? 

2. Anna konkreettisia kehitysideoita/-ehdotuksia rahaliikenneprosessiin 

 

Rahaliikenteen ryhmät ohjeistettiin toimimaan, kuten aiemmin kuvatut ostores-

kontran ryhmätkin. Rahaliikenteen osalta prosessin pullonkauloja tunnistettiin 

35 kappaletta. Havaintojen määrästä voisi päätellä, että rahaliikenteen pro-

sessi on selkeämpi kuin ostoreskontra. Rahaliikennettä ohjaava järjestelmä 

toimii kohtalaisen hyvin ja että asiakkaat ovat tyytyväisiä tämän prosessin toi-

mivuuteen. Tähän kuitenkin vaikuttanee se seikka, että rahaliikenneprosessi 

toimii pitkälti asiakkaiden näkymättömissä, taustalla. Prosessia onkin saatu 

kehitettyä niin, että sen työllistävyys S-ryhmätasolla on vähäinen. Prosessike-

hitystä on tehty pääsääntöisesti teknologiapohjaisesti eli tuotu järjestelmien 

uusia ominaisuuksia käyttäjille. Järjestelmään tulevien uusien ominaisuuksien 
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osalta on edetty ns. evoluutiopohjalta eli järjestelmän toimittajan tuottamien 

uusien ominaisuuksien implementoinnin kautta, ei niinkään tekemällä uusia 

innovaatioita käyttäjien näkökulmasta. Asiakasnäkökulmasta katsottuna raha-

liikenneprosessin pitäisi toimia tehokkaasti ja varmasti ja ennen kaikkea vir-

heettömästi. Yrityksen rahaliikenteen hoitoon ei voi tulla katkoksia inhimillisistä 

tai teknologista syistä.  

 

Saadut vastaukset ensimmäiseen kysymykseen ovat alla. Samoja ongelmia 

koskevat kommentit on yhdistetty yhdeksi.  

 

 Maksamisessa useita man. työvaiheita  

 Maksamisen järjestelmän kapasiteetti riski 

 SAP ei "sepaistettu" - konverttereita, useita maksuaineistoja ja yhtiö-

kohtaisia + kotim. /ulkom.aineistot 

 Liian useita maksupankkeja 

 Ei osata käyttää IP Financea 

 Yhteysongelmat 

 Korttitapahtumien valvontalaskujen häiriöt 

 Saapuvat suoritukset: selitteet puuttuu mitä korvataan 

 Yksittäiset suoritukset, ei toimittajanumeroa? 

 Rahan käytön ennustettavuus 

 Rahan liikkumisen reaaliaikaisuus 

 Manuaalimaksujen manuaalisuus  

 Laskujen kiertonopeus - osremaksut myöhästyy 

 AO. Erittelyt SEPA aikana saapuvat rahat tilillä hankala kohdistaa my-

reen 

 Maksatusten vahvistusten vahvistajan rooli - ok käydään tilintarkastajan 

kanssa läpi 

 Yksittäisten (manuaalisten) maksujen määrä + vahvistukset. Tässä 

vahvistus todella hyvä 

 Maksatusajot, vain 2 ajoa 

 Pitää tietää milloin saa käyttää järjestelmää / rauhoitusajat 
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 Rahantilanne ennustaminen hankalaa - jos maksatukset muuttuvat 

isommiksi 

 Viitteettömien maksujen kohdistus 

 Maatalouden ennakoiden hallinta /saatujen ennakoiden hallinta 

 Yksittäismaksuja paljon 

 Maksatus - autoyhtiön tsekattava rahatilanne 

 Nyt tökki aloitettu maksujen vahvistus 

 Osre/myre raportit Sap:ssa erilaiset - tilinp. 

 Viitekäsittely, esimerkiksi S-pankin viitteet ei kirjaudu autom.kaikki 

 Vaaralliset työyhdistelmät 

 Väärinkäytökset 

 Ulkom.maksatus -ei euro esimerkiksi USD 

 Point-raportit ei tal.hallinnon näkökulmasta 

 Veikkaus täsmäytys hankalaa 

 Käteisen tilitysnopeus AOK:n tilille (myyntipäivä-rahat tilille) 

 Ennustettavuus, kassanhallinta 

 Pohjakassatarpeen ennusteet/rahoitustarve 

 

Rahaliikenteen osalta saatiin ryhmiltä konkreettisia kehitysideoita 29 kappalet-

ta.  

Saadut kehitysideat luokiteltiin kuten ostoreskontran kehitysideatkin.  

 
Rahaliikenteen osalta ensimmäinen luokka on tunnistetut kehitysideat, joihin 

SOK voi vaikuttaa on listattu alla.  

 

 Maksamisessa useita manuaalisia työvaiheita -> automatisointi 

 Enemmän automatiikkaa tiliöinteihin 

 Valuttatapahtumien käsittely ja valuuttakurssiriskit selville 

 Pankkilähetykset online 

 SAP sepaistaminen 

 Maksatuksen automatisointi (reskontra-aineisto) 
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 Manuaalisten maksujen kartoittaminen - työkaluja maksuyhteysohjel-

maan lukemiseksi 

 Kassaennustamisen tehostaminen (osaaminen + järjestelmä) 

 AOS2 hyvityslaskuerittelyiden viitteellisten suoritusten automatisointi 

 Ormassa voimassa vain yksi tilinumero/toimittaja 

 Tiliöinneissä pitäisi aina herjata virheellistä alv-koodia 

 Automaatti tiliöinneissä kehitettävää - esimerkiksi alv-koodit, tilikartta-

haku 

 Massi: kuittaamattomat erot koko talo 

 Massi: koko taloa koskevia raportteja 

 

Rahaliikenteen osalta asiakkaat ja käyttäjät odottivat järjestelmältä nykyistä 

enemmän automatiikkaa. Tunnistetut pullonkaulat eivät niinkään liittyneet pal-

velun tuottamiseen, vaan olivat kaikki järjestelmäominaisuuksiin liittyviä kom-

mentteja ja kehitysehdotuksia. Kassaennustamisen tehostamisessa oli tunnis-

tettu järjestelmän toiminnallisuuksien lisäksi kehittämistarvetta myös käyttäjien 

osaamisen kasvattamisessa.  

 

Seuraavaksi kehitysideat, joissa voivat vaikuttaa joko käyttäjät itse tai heidän 

edustamansa organisaatiot:  

 

 Laskut IP:n riittävän ajoissa 

 Ennakkoilmoitus isoista kassamaksuista riittävän ajoissa 

 Manuaalimaksujen manuaalisuus - sähköinen käsittely 

 Pidemmät maksuehdot - enemmän aikaa tarkastaa ja hyväksyä 

 Tiedon kulku hankinta-IP-reskontra-likviditeetinhallinta ja ennustaminen 

 Ostotilaukset hyväksyntöineen mahd. monesta hankinnasta 

 Ostolaskujen käsittelyn nopeutus, koulutusta ja viestintää lisättävä 

 Manuaalisia laskun tarkastusmuistutuksia eli jonkun tulee valvoa  

 Laskujen tarkastaminen/hyväksyminen "automaattista" tiettyjen rajojen 

sisällä 

 Käyttöön automaattitiliöinnit pankkitileillä selville suorituksille 
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Palvelukeskuksen hoidossa oleva rahaliikenneprosessia on tehostettu mm. 

luomalla mittareita, joilla voidaan varmistua prosessin tehokkaasta läpimenos-

ta. Palvelun tuottajan tehostama prosessi ei kuitenkaan ole aidosti tehokas, 

jos prosessin alkupäässä toiminta sakkaa. Käyttäjien toimintatavat ja piittaa-

mattomuus mm. aikataulujen noudattamisesta saattavat aiheuttaa esimerkiksi 

viivästyskorkoja, kun laskuja ei saada maksettua ajoissa johtuen hyväksymis-

prosessin hitaudesta. Automatisoinnin käyttö vaihtelee S-ryhmän organisaati-

oiden välillä suuresti. Automaattitiliöintien määrän kasvattaminen tuo kuitenkin 

prosessiin tehokkuuden lisäksi myös laatua. Tiliöintisääntöjen perustaminen 

on kertaluonteinen työ ja työllistää hetkellisesti, mutta automatiikan käyttöön-

oton jälkeen prosessiin saadaan tehokkuutta.  

 

Lopuksi rahaliikenneprosessin liittyvät kehitysideat, joihin on tunnistettu jo 

olemassa olevia ratkaisuja.  

 Prosessiin toivottiin ennen kaikkea automatiikkaa enem-

män. Osallistujat kommentoivat järjestelmän automatisaa-

tioastetta yleensä eikä konkreettisia ehdotuksia saatu. 

Järjestelmä tarjoaa jo joitain automatisointimahdollisuuk-

sia, mutta järjestelmän omistajaorganisaatio pohti miksei 

olemassa olevia ratkaisuja osata hyödyntää. Tähän sovit-

tiin jatkotoimenpiteenä käyttäjien koulutuksen ja tiedotuk-

sen lisääminen. 

 

 Automaattitiliöinnin kehittymisen seuranta ja tuloksista in-

formointi lisäisi tietoisuutta organisaatiokohtaisesta auto-

matisoinnin hyödyntämisen asteesta. Koska automatiikan 

hyödyntäminen on pitkälti käyttäjien aloitteesta kiinni, voi 

loppuasiakas olla palveluun tyytyväinen vaikka automa-

tiikkaa ei juurikaan käytetä koska palvelun tehokkuudella 

(esimerkiksi tiliotetapahtumien automaattinen käsittely) ei 

välttämättä ole loppuasiakkaalle merkitystä asioiden päi-

vittäisessä hoitamisessa. Automatiikan lisääminen kuiten-
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kin tuo kustannussäästöjä asiakkaille, joten kustannus-

paineessa tämän ominaisuuden hyödyntämättä jättämi-

nen olisi hulluutta.  

 

Ryhmätöihin osallistujat asettivat omia kehitysideoitaan nelikenttään arvioiden 

kehitysideasta saatava hyöty vs. idean toteutuksen vaikeusaste. Rahaliiken-

teen osalta luokitteluun jäi vain osa kehitysideoista ryhmien yhteisestä päätök-

sestä johtuen. Kuvasta 22 näkyy kuitenkin, että esiin tuodut kehitysasiat koet-

tiin hyödyltään pääosin suuriksi. Toteutuksen arviointi voi olla asiakkaille vai-

keaa ja rahaliikenteen osalta toteutuksen vaikeusaste jakautuu melko tasai-

sesti helpon ja vaikean väliin.  

 

 

 

 

Kuva 22. Rahaliikenteen tunnistetut kehityskohteet sijoitettuna nelikenttään. 
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä merkitys on asiakkaan osallista-

misella palveluprosessin kehitykseen sekä uusien palveluiden innovointiin.  

Tutkimuskysymyksenä olikin:  

 

- Miten palveluprosesseja voidaan kehittää huomioiden asiakasnäkökul-

ma?  

 

Jatkokysymyksenä:  

- Löydetäänkö jo toimivissa prosesseissa epäkohtia asiakkaan avulla? 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena menetelmänä toimintatutkimus 

ja interventio. Tutkimusmenetelmä sopi hyvin tähän tutkimukseen, koska osal-

listujilla oli jo tarvittava tieto annettujen tutkimuskysymysten ratkaisuun. Inter-

ventiolla pyrittiin ratkaisemaan asetettu tutkimuskysymys, käytännön ongelma 

sekä saamaan uusia ideoita esiin. Teoria tuki tutkimuksen tuloksia osallistujien 

sitoutumisen ja motivaation osalta. Osallistujat saatiin motivoitua antamaan 

oman panoksensa sekä osallistumaan avoimeen kommunikaatioon ryhmäti-

lanteessa.  

 

Tutkittavana oleviin prosesseihin ei kuitenkaan saatu tuotua esiin yhtään täy-

sin uutta ja ennenkuulumatonta ongelmaa tai pullonkaulaa. Myös uudet konk-

reettiset kehitysideat jäivät melko vähäisiksi eikä mitään täysin uusia, radikaa-

leja innovaatioita syntynyt. Avoimessa innovaatioprosessissa otetaan kehitys-

työhön tarvittavia sidosryhmiä mukaan ja täydennetään omaa osaamista osal-

listamalla vaikkapa asiakkaita. Kirjallisuuden mukaan asiakkaiden odotuksia ja 

tulevia tarpeita voi olla vaikea saada yrityksen tietoon muutoin kun aktiivisella 

asiakasyhteistyöllä. Tällä tutkimuksella pyrittiin hyödyntämään avoimen inno-

vaatioprosessin menetelmää ja ottamalla asiakasnäkökulma huomioon pohdit-

taessa prosesseihin ja järjestelmiin tehtäviä kehitystoimenpiteitä.  
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Tutkimuskohteeksi valikoitiin kaksi taloushallinnon perusprosessia, joiden ke-

hitystä oli tehty tähän saakka ongelman ratkaisupohjalta. Käyttäjiltä eikä asi-

akkailta ei ollut saatu viime aikoina uusia kehitysideoita kumpaankaan proses-

siin. Tutkimuksen kohteena olevat prosessit on toteutettu samoilla järjestelmil-

lä käyttäjistä riippumatta. Tutkimuksen kohderyhmänä oli S-ryhmän talous-ja 

laskentapäällikköpäiville osallistuvat henkilöt. Heidän suhteensa edellä mainit-

tuihin prosesseihin voi vaihdella satunnaisesta käyttäjästä master-tason käyt-

täjään. Tutkimukseen haluttiin kuitenkin saada erilaisia näkökulmia ja siksi ke-

tään osallistujista ei haluttu rajata pois.  

 

Kirjallisuuden perusteella asiakkaiden osallistaminen olemassa olevien palve-

luiden kehittämiseen ja uusien innovointiin on pääsääntöisesti kannattavaa. 

Haasteena on löytää sopiva kohderyhmä sekä ymmärtää heidän oma moti-

vaationsa osallistua kehitystyöhön tässä tapauksessa ilman konkreettista vas-

tinetta tai korvausta. Teorian perusteella oli odotettavissa, että osallistujat ovat 

kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen koska näkivät tilaisuuden vaikuttaa 

välillisesti myös omaan työhönsä sekä mahdollisuuden myös oppia uutta. Tut-

kimuksesta saadut palautteet tukivat tätä teoriaa vahvasti. Tutkimukseen osal-

listuneet arvostivat erityisesti sitä, että heidän mielipidettään ja ideoitaan halu-

taan kuulla ja näin ollen kokivat arvostusta myös työnantajaltaan.  

 

Palveluprosessien kehittäminen S-ryhmässä koetaan haasteelliseksi laajan 

käyttäjäjoukon vuoksi. Kuitenkin kirjallisuudesta löytyy useita esimerkkejä mo-

nikansallisten yhtiöiden onnistuneista hankkeista, joissa on voitu innovoida 

uusia palveluita tai kehittää olemassa olevia palveluita yhteistyössä asiakkai-

den kanssa. Kirjallisuuden mukaan asiakkaiden ja yrityksen välinen yhteistyö 

pitää luoda sellaiseksi, että siitä hyötyvät molemmat osapuolet. Kommunikointi 

voidaan hoitaa sähköisesti, mutta tutkimusten mukaan suuri merkitys on edel-

leen henkilöiden välisellä keskustelulla. Palveluprosessien kehittäminen asiak-

kaiden kanssa yhteistyössä onnistuu parhaiten, kun asiakkaille annetaan sel-

keä ongelma ratkaistavaksi. Sen sijaan uusien palveluiden innovointi vaatii 

asiakkailta mielikuvitusta ja omien tarpeiden etupainotteista tunnistamista. 
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Matthing et al teoriassaan on todennut, että uusien palveluiden innovointi voi 

olla haasteellista siitä syystä, että käyttäjien voi olla vaikea kuvitella tai joissain 

tapauksissa jopa ennustaa omia tulevia tarpeitaan. Tiivis asiakasyhteistyö ja 

asiakkaiden asiakastyytyväisyyden seuranta voivat olla työkaluja asiakkaiden 

tarpeiden tutkimiseen. von Hippelin luoman teorian mukaan pääkäyttäjäasiak-

kaat voivat edustaa kehitysmyönteisimpiä asiakkaita ja heidän sitouttaminen 

kehitystyöhön on helppoa. Haasteena on vaan tunnistaa oikeat pääkäyttäjiksi 

valikoituvat henkilöt. 

 

4.1. Johtopäätökset 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että asiakkaiden avulla löydettiin 

määrällisesti paljon prosesseissa tunnistettuja pullonkauloja ja kehitysideoita. 

Tutkimuksessa arvioitiin myös kehitysideoiden vaikuttavuutta. Havaitut kehi-

tyskohteet käytiin luokittelun jälkeen läpi ja todettiin, että useita esiin nousseita 

havaintoja olisi voitu jo ratkaista ns. paikan päällä. Joissain tapauksissa järjes-

telmiltä toivottiin ominaisuuksia, joita oli jo saatavissa. Käyttäjien epätasainen 

ymmärrys järjestelmien ominaisuuksista herättikin keskustelua järjestelmän 

omistajan taholla. Kuinka voitaisiin varmistua, että jatkossa yhteisten järjes-

telmien käyttäjät saadaan hyödyntämään järjestelmissä olevia ominaisuuksia?  

 

Asiakkaiden ja loppukäyttäjien osallistaminen kehitystyöhön on todettu olevan 

tehokasta, kun asiakkaiden annetaan osallistua selkeästi määriteltyjen ongel-

mien ratkaisuun tai ratkaista tiettyjä projektiin liittyviä rajattuja kysymyksiä 

(Carbonell & Rodriguez-Escudero, 2015). Asiakkaiden osallistaminen on tutki-

tussa toimintaympäristössä harvinaista ja voi myös osaltaan vaikuttaa erityi-

sesti uusien ideoiden tuottamiseen. Yrityskulttuurilla onkin suuri merkitys pro-

sessien kehittämisellä. Kehitystoimenpiteiden tulee olla linjassa yrityksen stra-

tegian kanssa. Sitoutuneita asiakkaita voi parhaimmillaan hyödyntää myös 

vaikkapa uusien ominaisuuksien tai palveluiden testauksessa ja markkinoin-

nissa. Tutkimustuloksen perusteella päädyttiin jatkossakin käyttämään 

workshop -tyyppisiä foorumeita kehitysasioiden tunnistamiseen ja erilaisten 
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ongelmien ratkaisuun. Myös virtuaalisia työryhmiä on perustettu tämän tutki-

muksen jälkeen.  

 

Osallistujien antaman palautteen perusteella tutkimus menetelmänä oli oikein 

valittu. Tutkimuksen osallistuneet henkilöt pitivät workshop tyyppistä ryhmätyö-

tä palkitsevana ja olivat silminnähden energisempiä kun he palasivat ryhmä-

työtiloista takaisin yhteiseen luentosaliin. Kuten todettiin, kuitenkaan varsinai-

sia uusia innovaatioita ei voida todeta syntyneen. Tutkija uskookin, että valittu 

tutkimusmenetelmä toimi ja tutkimus tältä osin oli onnistunut. Varsinaiseen 

tutkimuskysymykseen vastauksena voidaankin todeta, että teoria tukee sitä 

päätelmää, että asiakkaita osallistamalla voidaan kehittää palveluprosesseja. 

Tässä tutkimuksessa ei tehty merkittäviä innovaatioita, mutta tutkimus toimi 

päänavaajana uudelle tavalle kehittää prosesseja S-ryhmässä. Asiakkaiden 

avulla saatiin tunnistettua ja listattua suuri määrä toimivissa prosesseissa ole-

via pullonkauloja. 

 

Tutkimukseen osallistuneille asiakkaille raportoitiin tutkimuksen tuloksista seu-

raavassa yhteisessä tilaisuudessa. Osallistujat olivat pettyneitä siitä, että mi-

tään suuria innovaatioita ei ollut tehty tutkimuksessa. Asiakkailla on kuitenkin 

selvästi korkea motivaatio osallistua prosessien kehitykseen sekä tuoda omat 

näkökulmat esiin. Pääkäyttäjämallia voidaan soveltaa jatkossakin, kunhan 

huolehditaan että osallistujia eri työryhmissä kierrätetään. Tällä teorian mu-

kaan varmistetaan mahdollisimman monipuolisten mielipiteiden saaminen. 

 

4.2. Tutkijan toimenpidesuositukset 

 

Tehdyn tutkimuksen perusteella tutkija on sitä mieltä, että S-ryhmän yhteisiä 

taloushallinnon prosesseja kannattaa kehittää jatkossakin osallistaen asiak-

kaat ja työntekijät kehitysprosessiin. Aiemmin prosessikehitystä on tehty jär-

jestelmälähtöisesti. Käytännössä tämä on tarkoittanut IT-organisaation teke-

miä uusia ohjelmaversiopäivityksiä ja järjestelmien yksittäisiä muutoksia tai 

parannuksia. Tutkija näkeekin, että hedelmällisin lopputulos on saavutettavis-
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sa yhdistäen näiden kolmen eri tahon osaaminen ja ideat yhteen: it-

organisaatio järjestelmän omistajan ja kehittäjän ominaisuudessa sekä järjes-

telmien käyttäjät ja asiakkaat.  

Asiakkaiden avulla on saatavissa kehitysideoita, joita ei välttämättä saada il-

man erillistä foorumia tai workshop - tilaisuutta, jolloin kehitettäviin prosessei-

hin on aikaa keskittyä. Moni työntekijä ja asiakas ei huomaa oman arjen tiimel-

lyksessä aina ongelmia, vaan on oppinut elämään niiden kanssa, keksinyt 

oman tavan toimia tai kiertää ongelmatilanne. Yhteiset workshopit herättävät 

ajattelemaan asioita uudella tavalla ja ratkaisukeskeisesti. Lisäksi yhteiset foo-

rumit tuovat kollegoita yhteen kautta S-ryhmän ja tarjoavat mahdollisuuden 

oman ammattitaidon kehittämiseen sekä laajentamaan jokaisen omaa kolle-

gaverkostoa, josta voi myöhemmin olla hyötyä yksittäisten ongelmien ratkai-

sussa tai benchmark tarpeissa  

 

Uusien ideoiden ja toimintatapojen innovointi saattaa olla tämän ryhmän kans-

sa haasteellista. Tämä johtuu siitä, että suuri osa S-ryhmän taloushallinnon 

järjestelmien käyttäjistä on työskennellyt samoilla järjestelmillä pitkään ja hei-

dän voi olla vaikea kuvitella jotain mitä ei vielä ole olemassa. Liian helposti 

tyydytään siihen, mitä on tarjolla eikä osata vaatia järjestelmiin ominaisuuksia, 

joita on mahdollisesti jo kilpailevissa ohjelmistoissa vakio-ominaisuuksina. Jat-

kuvan kehittämisen kulttuurin luominen onkin tärkeää ja sen kokeminen posi-

tiivisena ja luonnollisena, osana jokaisen työnkuvaa. Palkitsemisella on tässä 

tärkeä rooli. Rahallisen palkitsemisen lisäksi kehitystyöhön osallistamiseen 

pitää kuulua myös muukin kuin rahallinen palkitseminen. Ymmärrys siitä, että 

omaa osaamista ja ammattitaitoa voi näin kasvattaa sekä tehdä omasta 

osaamisesta näin entistä kilpailukykyisempää työmarkkinoilla. Motivoitunut ja 

kehitysaltis henkilökunta tuottaa laadukkaita palveluita, kuten Dotzel et al on 

tutkimuksissaan todennut.  

 

1. Tutkija suosittelee, että jatkossa perustetaan kehitysryhmiä innovoi-

maan uusia palveluita. Kehitysideoita läpikäydessä tuli selkeästi ilmi se, 
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että rutiininomaiset tekemiset eivät kehity itsestään ja järjestelmiin tule-

via uusia ominaisuuksia ei oteta käyttöön eri syistä johtuen.  

 

2. Tutkija suosittelee lisäksi, että järjestelmien päivitysten tuomista muu-

toksista informoitaisiin käyttäjiä jatkossa paremmin, jotta he voisivat 

hyödyntää uusia ominaisuuksia. Olemassa olevien ominaisuuksien 

käyttöä olisi syytä valvoa joko monitoroimalla järjestelmien kautta tai sit-

ten lisäämällä järjestelmiä koskevaa tiedotusta. Järjestelmien yksittäi-

nen käyttäjä ei välttämättä havaitse omassa arjessaan tehottomuutta, 

mutta yhteenlaskettuna S-ryhmän volyymimäärillä on järkevää ottaa jär-

jestelmistä kaikki irti ja hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja sekä par-

haita käytäntöjä.  

 

Kehitysryhmien kokoonpanoa kannattaa pohtia tarkoin. Välttämättä ei ole aina 

järkevää koota aina samoja ihmisiä yhteen, vaan kuten Nonakan ja Takeuchin 

mainiolla leipäkoneen kehittämisen esimerkillään kuvattiin aiemmin, paras 

lopputulos saadaan kun yhdistetään ideoita ja osaamista luovasti, ilman orga-

nisaation sisäisiä rajoja tai titteleitä. 

  

3. Olemassa olevien prosessien pullonkaulojen ja ongelmatilanteiden re-

kisteröimistä varten tutkija suosittelee pohtimaan uusia keinoja päästä 

kiinni eri organisaatioissa oleviin ongelmatilanteisiin. Sähköisten kana-

vien lisäksi voisi olla järkevää muodostaa von Hippelin teorian mukaisia 

pääkäyttäjäryhmiä, joihin yhdistettäisiin muita osaajia. Nämä ryhmät 

voivat toimia pohtia ratkaistavia kysymyksiä sekä tuoda uusia ratkaisu-

malleja esiin.  

 

4. Yrityskulttuurilla on suuri merkitys innovaatioiden syntymiseen. Kehi-

tysmyönteisen yrityskulttuurin luominen on ensi arvoisen tärkeää. Ilma-

piiri, jossa sallitaan ideointi ja hyväksytään se, että kaikki ideat eivät ole 

aina toteutuskelpoisia. Tutkija suosittelee, että yritys pohtii keinoja, joilla 
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organisaatiossa oleva hiljainen tieto saadaan valjastettua yrityksen 

käyttöön.  

 

4.3. Yhteenveto  

 

Palveluprosessien kehittäminen asiakkaat osallistaen on erittäin ajankohtainen 

aihe. Palveluprosessi nähtiin aiemmin fyysiseen tuotteeseen rinnastettavana. 

Palvelu ja fyysinen tuote muodostuvat kumpikin useista komponenteista, jois-

sa palvelun yksi tärkeä komponentti on asiakas. Asiakkaan odotukset palvelua 

kohtaan ja laatuvaatimukset muuttuvat ja palvelun tuottajan onkin pidettävä 

huolta siitä, että tietää mitkä ovat markkinoiden odotukset. Palveluita voidaan 

kehittää joko innovoimalla täysin uusi palvelu tai parantamalla jo olemassa 

olevaa palvelua. Yritys voi kehittää uusia palveluita joko avoimella tai suljetulla 

prosessikehitysmallilla. Avoin malli tarkoittaa sitä, että kehitystyössä hyödyn-

netään yrityksen oman osaamisen lisäksi myös yrityksen ulkopuolisia tahoja, 

asiakkaita, toimittajia yms. Suljettu prosessi sen sijaan toimii yrityksen omien 

resurssien voimin, eikä ulkopuolisia tahoja osallisteta. Palvelun luonteesta 

riippuen yritykset suosivat jompaakumpaa mallia.  

 

Palvelun luonteen vuoksi on tärkeää saada tietoa asiakkaiden odotuksista pal-

velua kohtaan. Asiakkaiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä onkin 

yleistä. Asiakkaat voivat toimia mukana tuotteen kehittämisessä, apuna uuden 

tuotteen lanseerauksessa tai tuotteiden testaajina. Asiakkaat motivoituvat ke-

hitystyöhön, koska kokevat saavansa osallistua palvelun luomiseen joka hyö-

dyttää heitä itseään. Ilman saatavaa hyötyä tai vastinetta asiakkaita voi olla 

vaikea saada sitoutumaan kehitystyöhön. Asiakkaiden lisäksi yrityksen henki-

lökunnan osallistaminen palvelun kehittämiseen on usein kannattavaa. Työn-

tekijät ovat usein yrityksen ainoa kontakti asiakkaaseen päin ja heillä voi olla 

ensikäden tietoa asiakkaiden odotuksista tai ongelmista, jotka ovat avuksi pal-

veluiden kehittämisessä. Työntekijöiden motivoiminen kehitystyöhön on kui-

tenkin haasteellista. Ihmisten motivaatio voi kummuta monista tekijöistä ja tut-

kimusten mukaan vai pieni osa työntekijöistä motivoituu siitä, että saa olla 
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osana uuden kehittämistä ja kasvattaa omaa osaamistaan prosessissa. Suurin 

osa motivoituu vain jos kokee saavansa korvauksen antamastaan panoksesta 

ja näin ollen kehitystyö voi koitua kalliiksi yritykselle ilman tuotosta.  

Palveluiden kehittäminen lähtee yrityksen strategisista valinnoista sekä johdon 

sitoutumisesta kehittämiseen. Palveluiden kehitystyön johtaminen on haasta-

vaa ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö sekä kiristyvä kilpailu pakottaa 

menestystä haluavat yritykset tiedolla johtamiseen sekä luomaan ilmapiirin, 

joka on muutosvalmis ja valmis oppimaan uutta. 

 

4.4. Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Jatkotutkimuksena tutkija haluaisi selvittää mikä motivoi S-ryhmän työntekijöitä 

ja asiakkaita osallistumaan palveluprosessien kehitykseen ja innovointiin. Mo-

tivaatio muodostuu monista tekijöistä ja mm. palkitsemisen merkityksen selvit-

täminen voi auttaa luomaan kehittämiseen kannustavia uusia käytäntöjä S-

ryhmään.  

 

Lisäksi tutkijaa kiinnostaisi selvittää, mitkä ovat asiakkaiden odotukset nykyisil-

le palveluille tulevaisuudessa. Kuinka tulevaisuuden automaatioratkaisuja ku-

ten esim. robotiikkaa voidaan hyödyntää taloushallinnon perusprosesseissa ja 

miten se tulee muuttamaan työnkuvia.  
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