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Diplomityö on tehty osana Sinfonet-tutkimusprojektia, ja sen tavoitteena on laatia 

uusi toimintamalli asiakaslähtöisen tuotekehitystoiminnan tehostamiseksi. 

Toimintamallin vaatimuksena oli asiakastarvetiedon kerääminen koko tuotteen 

elinkaaren käyttövaiheen ajalta, ja rinnakkainen prosessi asiakastarpeiden 

analysointiin sekä hyödyntämiseen. 

 

Työssä yhdistetään asiakastarpeiden kartoittamiseen, analysointiin ja 

hyödyntämiseen käytettävät menetelmät yhdeksi systemaattiseksi 

kokonaisuudeksi, jota Laroxin henkilöstö voi tehokkaasti käyttää työssään. 

Menetelmä laatittiin teoriaosuudessa havaittujen viitekehysten ja Laroxin 

avainhenkilöiden kanssa suoritettujen haastattelujen pohjalta. On ehdottoman 

tärkeätä, että toimintamallin käyttö ja siitä saavutettavat hyödyt saadaan 

perusteltua yrityksen henkilöstölle. 

 

Toimintamallissa asiakastarpeiden kartoitusmenetelmiksi valittiin AVAIN-

ryhmähaastattelu sekä puolistrukturoitu haastattelu, ja analysointimenetelmiksi 

tulkintataulukko sekä QFD (Quality Function Deployment). Tarpeiden 

dokumentointiin valittiin tietokannaksi Laroxin käytössä jo valmiiksi oleva wiki-

pohjainen Live-järjestelmä. Uusi toimintamalli ja siinä mukana olevat prosessit 

kuvataan diplomityössä yksityiskohtaisesti tietovirtakaaviona. 
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The requirement for the model was to gather information from the whole lifecycle 
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The paper combines several different methods of gathering, analyzing and 

utilizing customer data, and results in a new systematic way, which can be used in 

everyday work of the employees of Larox Oy. The method was based on 

references from literature and on interviews with key-personnel of Larox. It is 

extremely important to justify the model and its benefits to employees. 
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1 JOHDANTO 

Diplomityö on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden 

osastolle, ja se on osa laajempaa Sinfonet-projektia. Sinfonet-projekti on osa 

Tekesin Digitaalinen tuoteprosessi-ohjelmaa, ja kyseisen osaprojektin aihepiirinä 

on ”Hajautunut asiakastarvetieto ohjaamaan elinkaariprosesseja”. Sinfonet-

projektin laajempana tavoitteena on laatia malleja, joilla yritykset voivat tehostaa 

toimintaansa ja karsia kustannuksia tuotteen elinkaaren aikana kertyvän 

hajanaisen asiakastarvetiedon järjestelmällisellä hallinnalla ja hyödyntämisellä. 

Pyrkimyksenä on myös tuotteen koko elinkaaren aikaisen asiakastarvetiedon 

kerääminen sekä tiedon jäsentäminen elinkaariprosessien käyttöön. 

 

Diplomityön kohdeyrityksenä on lappeenrantalainen, teollisia suodattimia 

valmistava ja tuotteiden elinkaaripalveluja tarjoava Larox Oy. Kuten useat 

yritykset, myös Larox on havainnut omaavansa puutteita tuotteen elinkaaren 

aikaisen asiakastarvehallinnan toteuttamisessa. Diplomityössä keskitytään edellä 

mainitun ongelman ratkaisemiseen kirjallisuudesta löytyviin teoreettisiin 

viitekehyksiin pohjautuen. 

 

1.1 Työn tausta 

Asiakastarpeisiin liittyvän tuotetiedon hallinta ja asiakaslähtöinen tuotekehitys 

ovat eräitä olennaisimmista nykyaikaisen teollisuusyrityksen kilpailukyvyn 

lähteistä. Yritykset ovat entistä laajemmin alkaneet muokata toimintaansa 

markkinalähtöisestä tuotekehityksestä enemmän asiakkaiden tarpeita 

huomioivaksi. Elinkaarelle hajautunut asiakastarvetieto tulisikin saada kerättyä 

tehokkaasti tuotekehitystoiminnan ja elinkaaritoimintojen kehityksen 

hyödynnettäväksi. Jatkuva kehitys edellyttää systematisointia, joten 

asiakastarvetoiminnan perustaksi tulee laatia yhtenäinen toimintamalli, jolla 

tarpeet saadaan optimaalisesti havaittua ja hyödynnettyä koko tuotteen elinkaaren 

ajalta. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Tämän diplomityön tavoitteena on laatia systemaattinen toimintamalli 

asiakastarvetiedon hallintaan aina keräämisestä hyödyntämiseen asti. 

Toimintamallia käyttämällä yritykset voivat ottaa tehokkaammin asiakkaiden 

vaatimukset huomioon tuotekehityksessään, ja kehittää tuotteensa ominaisuudet 

asiakkaidensa tarpeiden mukaisiksi. 

 

Empiriaosan tavoitteena on laatia toimintamalli, jolla voidaan tehostaa ja 

systematisoida Larox Oy:n asiakastarvetutkimusta ja muuttaa koko yrityksen 

toimintatavat asiakaslähtöisemmiksi. Diplomityön pääkysymyksenä on: 

 

”Kuinka tuotteen elinkaaren käyttövaiheen aikaiset asiakastarpeet saadaan 

systemaattisesti havaittua ja hyödynnettyä tuotekehitysprojekteissa?” 

 

Jotta pääkysymyksessä määritelty tavoite saataisiin toteutettua, tulee vastata myös 

tiettyihin tarkentaviin alakysymyksiin. Pääkysymystä tukevat ja tarkentavat 

alakysymykset ovat seuraavat: 

 

Taulukko 1: Diplomityön alakysymykset 

Alakysymys Tarkennuksia alakysymykseen 

Mitä on tuotteen elinkaaren hallinta 

(PLM) ja millaisia hyötyjä ja 

haasteita elinkaaritiedon hallintaan 

liittyy? 

Mitä eri vaiheita tuotteen elinkaaressa 

on? 

Mitä hyötyjä tuotteen elinkaaren 

hallinnasta on yritykselle? 

Millainen merkitys 

”asiakasorientaatiolla” ja 

asiakastarvetiedolla on 

projektimaisessa liiketoiminnassa? 

Mitä teoreettisia viitekehyksiä 

asiakaslähtöiseen toimintaan liittyen on 

olemassa? 

Mitä haasteita asiakaslähtöisessä 

toimintatavassa on ja kuinka ne 

voidaan ratkaista? 

Kuinka asiakastarpeet tulisi ottaa 

huomioon erityisesti projektimaisessa 

liiketoiminnassa? 
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Kuinka asiakastarpeet saadaan hallittua 

koko elinkaaren aikana? 

Kuinka tuotteen elinkaaren 

käyttövaiheen aikana kerätyt 

asiakastarpeet saadaan hyödynnettyä 

tuotekehitysprojekteissa? 

Mikä on asiakasvaatimusten rooli uusia 

tuotteita kehitettäessä? 

Kuinka uusia tuoteominaisuuksia 

voidaan hallita tietojärjestelmissä? 

Mikä on Laroxin asiakastarvetiedon 

hyödyntämisen nykytila? 

Kuinka asiakastarpeet kerätään 

nykyään? 

Missä nykyisen prosessin vaiheissa on 

kehitystarvetta? 

Kuinka Laroxin asiakastarpeet saadaan 

tehokkaimmin havaittua? 

Mitä menetelmiä käytetään? 

Keneltä asiakastarvetieto tulee kerätä? 

Kenen tulisi osallistua 

keräämisprosessiin? 

Kuinka Laroxin havaitut asiakastarpeet 

analysoidaan? 

Mitä teknisiä menetelmiä käytetään? 

Kuka tai ketkä ovat vastuussa 

asiakastarpeiden analysoinnista? 

 

Kuinka asiakastarpeista johdetut 

tuoteominaisuudet dokumentoidaan 

Laroxin tietojärjestelmiin? 

Mitä tietojärjestelmää käytetään? 

Kuinka dokumentointi ohjeistetaan? 

Kuinka dokumentoitua informaatiota 

hyödynnetään systemaattisesti? 

Kuinka uusi menetelmä tulee mallintaa, 

jotta se olisi selkeästi ymmärrettävissä 

ja hyödynnettävissä? 

Minkälainen tietomalli kuvaa parhaiten 

asiakastarpeiden ja uusien 

tuoteominaisuuksien asemaa Laroxin 

tuotekehitysprosessissa ja 

tietojärjestelmissä? 

 

 

Tuotekehitysprojektit on jaettu kahteen eri luokkaan: uuden tuotteen kehitykseen 

ja tuoteparannukseen. Uudet tuotteet ovat luonnollisesti kokonaan uusia 

kehitysprojekteja, jotka ovat luonteeltaan innovatiivisia. Tuoteparannuksella 

tarkoitetaan tuoteperheen täydentämistä tai ominaisuuksiltaan paranneltua 
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tuotetta. Toimintamalli laaditaan kuitenkin sellaiseksi, että samaa menetelmää 

käyttämällä voidaan hyödyntää havaitut asiakastarpeet sekä tuoteparannuksen että 

kokonaan uuden tuotteen kehittämiseen liittyvissä projekteissa. 

 

Työssä käsiteltävät asiakastarpeet on rajattu tuotteen käytön aikaisiin tarpeisiin, ja 

erityinen paino on elinkaaren keski- ja loppuvaiheen tarpeilla. Työn fokus ei siis 

ole tuotekehitysvaiheessa ilmenevien asiakastarpeiden havainnoinnissa, vaikka 

kehitettävää toimintamallia käyttäen voitaisiin ottaa huomioon myös 

tuotekehitysvaiheen asiakastarpeet.  

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Diplomityö toteutetaan Laroxin Filtration-osaston alaisuudessa, mutta tavoitteena 

on laatia malli jota Laroxin kaikki muutkin osastot tulisivat noudattamaan 

jokapäiväisessä toiminnassaan. Täten toimintamallia saataisiin käytettyä koko 

yrityksen asiakaslähtöisyyden tehostamiseen. 

 

Tieto yrityksen nykyisestä asiakastarpeiden keräämisen ja hyödyntämisen 

toimintamallista saadaan ensisijaisesti yrityksen työntekijöitä haastattelemalla. 

Haastattelut suoritetaan puolistrukturoitua mallia käyttäen. Kyseisessä mallissa 

haastattelun runkona on lista kysymyksistä, mutta kyseistä listaa ei ole pakko 

seurata orjallisesti, vaan haastattelun kulkua voi muokata esimerkiksi 

haastateltavan henkilön vastausten perusteella. Haastattelut toteutettiin Laroxin 

asiakastarverajapinnassa työskentelevien avainhenkilöiden kanssa, jotta yrityksen 

nykyisestä asiakastarvetoiminnasta saataisiin totuudenmukaista ja ajankohtaista 

tietoa. Pyrkimyksenä on myös haastatella mahdollisimman paljon henkilöstöä eri 

osastoilta sekä erityylisistä työtehtävistä, jotta organisaation eri tasoissa 

työskentelevien henkilöjen mielipiteet ja käsitykset uudesta mallista tulisivat 

mahdollisimman selkeästi esille. Lisäksi tietoa asiakastarvetoiminnasta löytyy 

erilaisista yrityksen toimintaa koskevista dokumenteista. Työn alussa pyritään 

kartoittamaan yrityksen asiakastarvetoiminnan nykytilan mahdollisimman 

perusteellisesti, jotta valmiudet syvällisemmälle tutkimukselle syntyisi. 
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Uusi toimintamalli laaditaan teoriaosuudessa olemassa olevasta kirjallisuudesta 

löydettyjen viitekehysten sekä yrityksen henkilöstöä haastattelemalla saatujen 

vaatimusten perusteella. Toimintamallista pyritään laatimaan selkeästi ja 

yksiselitteisesti määritelty sekä visuaalisesti tietomallin avulla kuvattu, jotta sitä 

voisi hyödyntää myös muiden vastaavantyylisten yritysten toiminnassa ilman 

suuria muutoksia. Täten tutkimus palvelee mahdollisimman tehokkaasti koko 

Sinfonet-projektia ja siihen asetettuja tavoitteita. 

 

Diplomityö toteutetaan konstruktiivista tutkimusotetta hyödyntäen, sillä 

yritykselle tehtävä tutkimuksen osa tehdään jo olemassa olevien teoreettisten 

viitekehysten pohjalta. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on relevantin 

käytännön ongelman ratkaisu luomalla uusi konstruktio, jonka tulee pohjautua 

aikaisempaan olemassa olevaan teoriaan. Olennaisena osana konstruktiiviseen 

tutkimukseen kuuluu ongelman sitominen aiempaan tietämykseen sekä ratkaisun 

uutuuden ja toimivuuden osoittaminen. Konstruktiivisen tutkimusotteen 

voidaankin sanoa olevan: 

 Suunnittelua ja todellisuuden muuttamista havaittujen ongelmien 

ratkaisemiseksi 

 Käsitteellistä konstruointia (mallintamista) 

 Konkreettista konstruointia (mallien toteutusta ja testaamista) 

(Kasanen et al. 1991, s. 317) 

 

1.4 Diplomityön rakenne 

Työ koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään kirjallisuuden 

pohjalta työn aiheeseen liittyvää teoriaa, ja jälkimmäisessä osassa esitellään 

kohdeyritykseen tehty käytännön tutkimus työssä aiemmin käsitellyn teorian 

pohjalta. Lisäksi lopussa käydään läpi työssä saadut tulokset sekä mahdollinen 

tarve aiheeseen liittyvää jatkotutkimusta varten. 

 

Työn rakenne esitetään oheisella Input/Output-kaaviolla. Kaaviolla pyritään 

selventämään työn sisältöä sekä logiikkaa. Päälukujen otsikot ovat 
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keskimmäisessä sarakkeessa. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa on kappaleessa 

käytetyt lähtötiedot, ja vasemmalla kappaleesta saadut tulokset.  

 

Taulukko 2: Työn rakenne 

Lähtötiedot Käsittely Tulokset 

Työn tausta Luku 1: 

Johdanto 

Tavoitteet 

Rajaukset 

Tuotteen elinkaaren 

hallinnan haasteet 

projektiliiketoiminnassa 

Luku 2: 

Tuotteen elinkaaren 

hallinta 

projektiliiketoiminnassa 

Tuotteen elinkaaren 

hallintaan liittyvät 

toimintatavat sekä 

saavutettavat hyödyt 

Haasteet asiakaslähtöisen 

toiminnan 

toteuttamisessa 

Luku 3: 

Asiakaslähtöisen 

toiminnan toteutustavat 

Tekniset tarpeiden 

kartoitus- ja 

analysointimenetelmät  

Haasteet havaittujen 

asiakastarpeiden 

hyödyntämisessä 

Luku 4: 

Asiakastarpeiden 

hyödyntäminen 

tuotekehityksessä 

Asiakastarpeiden 

merkitys tuotteiden 

suunnittelussa 

Haastattelut ja yrityksen 

tietokannoissa olevat 

dokumentit sekä 

vuosikertomukset 

Luku 5: 

Laroxin liiketoiminnan 

nykytila  

Yrityksen 

asiakastarvetoiminnan 

nykytilan kuvaus ja 

kehittämistä vaativat 

prosessit 

Teoria sekä havaitut 

ongelmakohdat yrityksen 

asiakastarvetoiminnassa 

Luku 6: 

Laroxin uusi 

toimintamalli 

asiakastarpeiden 

hyödyntämiseen 

Konkreettisesti 

käytettävissä oleva malli 

asiakastarpeiden 

hyödyntämiseen 

 

Työssä käsitellyt asiat Luku 7: 

Tulokset ja niiden 

arviointi 

Työssä saadut tulokset 

tiivistettynä sekä 

mahdollisen 

jatkotutkimuksen tarve 
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2 TUOTTEEN ELINKAAREN HALLINTA 

PROJEKTILIIKETOIMINNASSA 

Eri tyyppisen tiedon määrä on lisääntynyt valtavasti tuotteiden 

monimutkaistumisen ja tuotetarjoaman kasvun myötä. Yrityksillä on yhä 

enemmän paineita saada lyhennettyä tuotteiden markkinoillepääsyaikaa 

tuotekehitystä nopeuttamalla, sekä pyrkiä samaan tuottoa tuotteistaan entistä 

nopeammin.  Tiedon lisääntyminen ja tarve sen tehokkaampaan hyödyntämiseen 

muun muassa palveluliiketoiminnassa asettavatkin tiedonhallinnalle jatkuvasti 

uusia vaatimuksia ja haasteita. PLM:aa eli tuotteen elinkaaren hallintaa pidetään 

yleisesti tehokkaimpana menetelmänä yritysten ongelmien ratkaisemiseen ja 

liiketoiminnan entistä tehokkaampaan toteuttamiseen. PLM syntyi terminä 1900-

luvun lopulla teknisen ja taloudellisen evoluution tuloksena. Maailman johtaviin 

PLM-konsulttiyrityksiin kuuluvan CIMdatan laatiman määritelmän mukaan PLM 

on keino jolla voidaan integroida ihmisiä, prosesseja, liiketoimintoja sekä 

informaatiota. Kyse onkin tarkkaan suunnitellusta viitekehyksestä yrityksen 

tuotteiden hallitsemiseksi ja johtamiseksi koko elinkaaren ajan – ideasta arkistoon. 

(Miller 2008, s. 7) 

 

Stark (2006) määrittelee tuotteen elinkaaren hallinnan liiketoiminta-aktiviteetiksi, 

joka hallitsee yrityksen tuotteita niiden koko elinkaaren ajan aina tuoteideoista 

tuotteiden hävittämiseen asti. PLM yhdistää elinkaaren vaiheissa olevat ihmiset, 

prosessit, tietojärjestelmät ja informaation tukien myös hajautettua tuotekehitystä. 

Tuotetiedon hallinta tehostaa tuotetiedon käyttöä, laatua ja tiedonkulkua sekä 

tukee tuotteiden kehitystä. 

 

PLM-järjestelmien kehityksen voidaan nähdä saaneen alkunsa CAD-järjestelmistä 

(Computer Aided Design), joilla pystyttiin hallitsemaan suunnittelutietoja. CAD-

järjestelmät kehittyivät ajan kuluessa monipuolisemmiksi ja tehokkaammiksi, 

jolloin alettiin käyttää nimitystä PDM (Product Data Management). Tekniset 

PDM-järjestelmät ovat eräs olennaisimmista PLM-ratkaisun komponenteista. 

PLM-strategian valinnasta riippumatta tuotetiedon hallinnalla on suuri rooli 

toiminnassa. Mikäli PDM-tieto tuotteen elinkaaren ajalta ei ole järjestelmällisesti 
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hallinnassa, voi tehokkaan PLM-toiminnan organisointi koitua ongelmalliseksi. 

Kun PLM-ideologian mukainen toiminta yleistyy, myös käytettävien järjestelmien 

perusominaisuudet tulevat kehittymään toimintamallia tukevaksi. Koko elinkaaren 

laajuinen näkökulma tullaan ottamaan huomioon, ja järjestelmät tulevat tukemaan 

uusia, elinkaaren hallintaa tukevia prosesseja. Nykyisissä järjestelmissä on jo 

joitakin tuotteen elinkaaren hallintaa avustavia ominaisuuksia, mutta 

tulevaisuudessa ominaisuudet tulevat lisääntymään ja monipuolistumaan. 

(Papinniemi 2008) 

 

 

Kuva 1: Tietojen hallinnan kehittyminen 

 

PLM-järjestelmät ovat PDM-tietojärjestelmän kehityksen viimeisin saavutus, ja 

sen tärkeimpänä ominaisuutena aiempiin verrattuna on kyky hallita tietoja koko 

tuotteen elinkaaren ajalta. Erityisesti toimialoilla joilla tuotteiden elinkaari on 

erityisen pitkä, jopa vuosikymmenien mittainen, ja joilla tuotteen käytön sekä 

elinkaaren aikaiset palvelut ovat tärkeitä, on ollut selkeästi havaittavissa trendinä 

siirtyminen tuotetiedonhallinnasta tuotteen elinkaaren hallintaan. PDM-toiminta 

pohjautui vahvasti tietoteknisiin ratkaisuihin ja kapeahkoon toimintaympäristöön, 

mutta PLM:ssa fokus on huomattavasti laajempi ja vähemmän 

tietojärjestelmäriippuvainen. Usein kuulee puhuttavan PLM:sta yrityksen käytössä 

olevana tietojärjestelmänä. Tuotteen elinkaaren hallinta ei kuitenkaan koostu 

pelkästään tietojärjestelmistä vaan myös toimintamalleista sekä metodeista joilla 

tuotteen elinkaaren prosessien ja elinkaaren aikana syntyvän tiedon hallinta 

tehostuu ja systematisoituu. Kuvassa 2 on havainnollistettuna PDM- ja PLM-

toiminnan laajuuksien eroavaisuudet. Näkökulma siis laajenee monessa suhteessa, 
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ja kontrolloitava kokonaisuus on huomattavasti laajempi myös tiedonhallintaan 

liittyvässä toiminnassa. Nykyiset PLM-järjestelmäratkaisut pyrkivät integroimaan 

tiedonhallinnan osaksi liiketoimintaa niin, että sähköinen liiketoiminta 

kumppaniverkostossa on mahdollista tehokkaasti. (Abramovici et al. 2002, s. 666) 

 

 

Kuva 2: PDM:an PLM:an roolit tuotteen elinkaaren aikana (Maletz 2008, s.28) 

 

Tuotteen elinkaaren hallintajärjestelmät eivät yleensä itse luo dataa, vaan 

järjestelmän tarkoituksena on jäsentää olemassa olevaa dataa helposti 

ymmärrettävällä ja liiketoiminnan prosesseja tehostavalla tavalla. Tuotteeseen 

liittyvä data on monipuolista, ja se koostuu esimerkiksi teknisistä piirustuksista, 

tuotekehitysdatasta, prosessikaavioista sekä asiakastarvemääritelmistä. Lyhyesti 

sanottuna PLM-järjestelmien perimmäisenä tavoitteena onkin helpottaa ja 

tehostaa tuotekehitystä ja kaikkea tuotetiedon hallintaa koko tuotteen elinkaaren 

aikana. PLM-järjestelmä voidaan nähdä myös koko yrityksen strategista 

tuotekehitystä ohjaavana systemaattisena toimintakeinona. PLM-toiminnan 

kenties olennaisimpana tavoitteena on integroida eri toimijat yrityksen sisällä ja 

laajentua ottamaan huomioon yrityksen kaikki intressiryhmät globaalille tasolle 

saakka. (Maletz 2008, s.28) 

 

Kuvassa 3 voi havaita tärkeimmät PLM-toiminnan kehitykseen vaikuttaneet ja 

edelleenkin vaikuttavat tekijät. Kolme merkittävintä syytä ovat 

tuotekompleksisuuden kasvaminen, yritysten verkostomaisen rakenteen 
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yleistyminen ja verkostojen kompleksisuus sekä tuotteen elinkaaren 

tarkastelujakson piteneminen. Näiden kolmen asian yhteisvaikutus on aiheuttanut 

vaatimuksia PLM-ideologian käyttöönottoon. Kun tuotekompleksisuus kasvaa ja 

yritysten verkostomainen rakenne yleistyy, verkoston osapuolten tarve 

yhtenäiseen tuotetiedon hallintaan kasvaa. Kun vielä otetaan huomioon 

laajentunut tuotteen elinkaaren tarkastelujakso, lisääntyy tarve uudelle 

ajattelutavalle. Yritysten verkostot ehtivät muuttumaan paljon, mitä pidemmälle 

tuotteen elinkaarta tarkastellaan, ja käsiteltävän elinkaaren kasvaessa tuotteen 

palvelujen sekä prosessien tuotteistaminen muuttuu entistä merkittävämmäksi 

seikaksi. Edellä mainitut liiketoiminnan haasteet ovat luoneet tarpeen kehittyneille 

tietomalleille, joiden avulla voi tehokkaasti ottaa huomioon muutoksenhallinnan 

haasteita. (Papinniemi 2008) 

 

 

Kuva 3: PLM:an kehitykseen vaikuttaneet tekijät (Papinniemi 2008) 

 

2.1 Tuotteen elinkaari 

Teknisen laitteen elinkaari tarkoittaa sen käyttöaikaa tuotteena, ja se käsittää 

kaikki vaiheet ensimmäisistä tuotetta koskevista suunnitelmista aina käytöstä 

poistamiseen asti. Tuotteen elinkaaren konsepti voidaan käsittää monella eri 

tavalla näkökulmasta riippuen. Yrityksen käsityksen mukaan elinkaari alkaa jo 

valmistusvaiheessa, kun taas asiakas kokee usein elinkaaren alkaneeksi vasta 

tavaran toimituksen jälkeen. Työkaluksi yhdistämään eri vaiheiden toimintoja ja 
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hallintaa on kehitetty tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM) järjestelmiä. Tuotteen 

elinkaaren vaiheista on lukuisia hieman toisistaan eroavia määritelmiä. Brandao ja 

Wynn (2008) määrittelevät elinkaaren viiden eri vaiheen mukaisesti. Tässä 

määritelmässä vaiheet ovat seuraavat: 

 Idea 

 Suunnittelu 

 Valmistus 

 Käyttö/huolto 

 Käytöstä poisto 

 

Idea-vaiheessa tehdään tuotteen alustavat suunnitelmat ja vaatimusten 

määritykset. Tässä vaiheessa asiakastarpeiden huomioon ottaminen on 

äärimmäisen tärkeätä, jotta tuotteista saadaan heti alusta alkaen asiakkaita 

miellyttäviä ja heidän tarpeensa tyydyttäviä. Tuotteen muuttaminen myöhemmissä 

vaiheissa on aikaa ja rahaa kuluttavaa. Tuotespesifikaatiot rakennetaan idea-

vaiheen aikana. (Grieves 2006, s. 41) 

 

Suunnitteluvaiheessa tuotevaatimukset ja tuoteominaisuudet muutetaan 

konsepteiksi ja prototyypeiksi. Prototyyppivaiheen jälkeen suoritetaan itse 

tuotteen suunnittelu, ja määritetään tuotteen tarkemmat spesifikaatiot. Noin 80% 

tuotteen kustannuksista määrittyy suunnitteluvaiheen aikana. Kuten 

ideointivaiheessa, myös suunnitteluvaiheessa asiakkaiden tarpeiden tutkiminen ja 

huomiointi on ensiarvoisen tärkeätä. Suunnitteluvaiheen aikana kuluu merkittäviä 

määriä rahaa eikä tuottoja vielä ole saatavissa, joten usein yrityksillä on paineita 

saada tuote markkinoille jopa liian nopeasti. Tällöin riski lanseerauksen 

epäonnistumiseen kasvaa merkittävästi. Tuotetiedon hallinnalla on 

suunnitteluvaiheessa olennaisen iso rooli, ja se antaa prosessiin selkeyttä sekä 

systemaattisuutta. (Grieves 2006, s.42) 

 

Valmistusvaiheessa voidaan vielä tehdä vielä mahdollisia muutoksia tuotteen 

suunnitteluun, ja tämän jälkeen tuoterakenne lukitaan valmistusta varten. Tässä 

vaiheessa myös suunnitellaan se, kuinka tulee toimia jotta määritellyn tuotteen 
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valmistaminen ja osien asentaminen onnistuu tehokkaasti. Tämän jälkeen tuote 

valmistetaan asetettujen spesifikaatioiden mukaisesti. (Grieves 2006, s.43) 

 

Käyttö- ja huoltovaiheessa myynti- ja jakeluverkosto pyrkii pitämään tuotteet 

toimintakuntoisina ja sellaisina, että tuote on myyntivaiheessa määritettyjen 

spesifikaatioiden mukainen. Tässä vaiheessa syntyy suurin osa tuotetta koskevista 

uusista asiakastarpeista, kun asiakas voi tuotteen käytön aikana konkreettisesti 

havaita laitteessa ilmenevät mahdolliset puutteet ja viat sekä 

kehitysmahdollisuudet. (Grieves 2006, s.44) 

 

Kun tuotteen käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi, tuote yleensä hävitetään tai 

kierrätetään. Tässä vaiheessa on tärkeätä tietää, mitä materiaaleja tuotteen 

valmistuksessa on käytetty, ja miten kyseisten materiaalien kierrättäminen 

voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. 

Tuotteen käytöstä poisto tulee huomioida jo tuotekehitysvaiheessa, jotta 

mahdollisimman vaivaton hävitys on mahdollista. (Grieves 2006, s. 45). Joissakin 

tapauksissa vanhat tuotteet voidaan myös päivittää modernien 

tuotespesifikaatioiden mukaisiksi. Esimerkiksi Laroxin palvelutoiminnan 

olennaisena osana on vanhojen tuotteiden modernisointi nykypäivän teknologiaa 

vastaaviksi. Tällöin tuotteen elinkaarta saadaan jatkettua merkittävästi pidemmälle 

kuin esimerkiksi pelkästään huoltotoimenpiteitä suorittamalla. 

 

Yrityksen näkökulmasta ajatellaan usein tuoteperheen elinkaarta, mutta 

projektiliiketoiminnassa asiakkaat kokevat tärkeämmäksi yksittäisen tuotteen 

elinkaaren. Yksittäisen tuotteen elinkaari asiakkaan näkökulmasta on havaittavissa 

kuvassa 4. 
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Kuva 4: Tuoteyksikön elinkaari (Papinniemi 2008) 

 

Jalosen mallikin on kuitenkin perusperiaatteiltaan samanlainen kuin muut edellä 

mainitut mallit, vaikka siinä otetaankin kantaa tarkemmin tuotteen elinkaaren eri 

vaiheisiin ja yrityksessä toteutettaviin tuotteen elinkaaren aikaisiin prosesseihin. 

 

Tuotteen elinkaaren analysointi on tärkeä osa liiketoimintaa, esimerkiksi uutta 

strategiaa valitessa, kilpailijoiden toimenpiteitä ennakoidessa, liiketoiminnan eri 

osa-alueiden kehitysvaiheiden analysoinnissa sekä tulevien rahoitustarpeiden 

ennakoimisessa. Tuotteen elinkaaren analysointi auttaa selvittämään oman 

tuotestrategian tasapainoisuuden, sekä omien toimenpiteiden soveltuvuuden 

yhteen tuotteen elinkaaren kanssa. Elinkaarianalyysi selvittääkin hyvin eri 

kehitysvaiheissa olevien tuotteiden väliset keskinäiset relaatiot ja kassavirrat. 

 

Myös kilpailijoiden tuotteiden elinkaaren vaiheet vaikuttavat oman uuden tuotteen 

lanseeraukseen. Uusi tuote voi asemoitua useilla eri tavoilla yrityksen toimintaan 
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tai laajemmille markkinoille. Tuote voi olla yrityksen näkökulmasta vanhan 

tuotteen uusi versio, aiempaan applikaatioon liittyvä uusi tekninen ratkaisu tai 

tuote voi olla käyttötarkoitukseltaan kokonaan uusi. Myös markkinoiden 

näkökulmasta tuote voi olla täysin uusi eikä sillä ole kilpailijoita. Tämä on 

kilpailutilanteen kannalta paras vaihtoehto, mutta vain kaikkein innovatiivisimmat 

yritykset kykenevät jatkuvasti lanseeraamaan tämän tyylisiä tuotteita.  

 

2.2 Tuotteen elinkaaren hallinnan hyödyt ja haasteet 

PLM-toiminnan mukanaan tuomat edut ovat tiedostettu tutkimuksissa jo kauan. 

Saavutettavan hyödyn määrä riippuu käsiteltävän datan laajuudesta, sekä 

yrityksen liiketoimintaverkoston kompleksiudesta. Järkevällä tuotteen elinkaaren 

hallinnalla voidaan ohittaa organisaatioiden väliset rajapinnat, sekä tehostaa 

organisaatioiden välistä ja sisäistä kommunikaatiota. Täten koko yrityksen 

toiminnan tehokkuus ja laatu paranee. Eräs toiminnan motiiveista onkin turhan 

työn karsiminen. (Sääksvuori et al. 2002, s. 99) 

 

PLM:n ominaispiirre on, että se vaatii koko organisaation laajuisen näkökulman 

tuotteen elinkaaren alusta loppuun. Tästä on seurauksena laaja ja kompleksinen 

kokonaisuus, joka tekee esimerkiksi PLM-kehitystoimintojen suunnittelusta 

haasteellista. Yksi avain PLM:n onnistumiseen on kehitystoiminnan valtuutus ja 

johtaminen organisaation ylimmältä päätöksenteon tasolta. Koska yrityksen 

keskijohdolla ei yleensä ole valtuuksia tehdä koko organisaation laajuisia päätöksiä, 

on ylimmän johdon sitoutuminen välttämätöntä. PLM:an hyötyjä on kuitenkin vaikea 

mitata konkreettisesti, joten menetelmän käyttöönoton perustelu ylimmälle johdolle 

voi olla hankalaa. Rahalliset hyödyt koostuvatkin lähinnä esimerkiksi operatiivisessa 

toiminnassa säästyneestä ajasta, toiminnan tehostumisesta sekä tuotteiden 

nopeammasta markkinoillepääsyajasta.  PLM:n käyttöönottoa usein hidastaa se, ettei 

yrityksissä ole riittävästi tietämystä ja ammattitaitoa sen tehokkaaseen 

hyödyntämiseen. (Stark 2006) 

 

Tulevaisuudessa PLM-toiminnan merkitys tulee kasvamaan entisestään, kun yhä 

useammat yritykset alkavat noudattaa ideologiaan liittyviä toimintatapoja, ja 

PLM-järjestelmät kehittyvät käsittämään entistä laajempaa osaa liiketoiminnan 
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prosesseista. CIMdata ennustaa, että tulevaisuudessa esimerkiksi seuraavat 

liiketoiminnan osa-alueet saattavat tulla integroitumaan osaksi tuotteen elinkaaren 

hallintajärjestelmiä. 

 Kokonaisvaltainen tietojärjestelmien integrointi koko tuotteen elinkaarta 

käsitteleväksi 

 Yrityksen toiminnan ja tuotteiden elinkaarien simulointi 

 Digitaalinen tuotanto, PLM-automaatio 

 Tuoteinformaation julkaisu sidosryhmille 

 Ylläpito ja huolto 

(Miller 2008, s. 8) 

 

Yrityksille tuleekin yhä enemmän paineita, kun heidän odotetaan pysyvän mukana 

PLM-perusteisen liiketoiminnan kehityksessä. Myös järjestelmien kehittäjille 

syntyy paineita, kun järjestelmien tulee olla yhä laajempia ja monipuolisempia, ja 

niiden tulee pystyä käsittelemään koko tuotteen elinkaaren aikaista tuotetiedon 

hallintaa. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös yritysten tietojärjestelmien 

integroinnista vastaava henkilöstö joutuu yhtä laajempien haasteiden eteen, kun 

tiedon ja tietojärjestelmien määrä kasvaa. (Miller 2008, s. 9) 
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3 ASIAKASTARVETUTKIMUKSEN 

TOTEUTUSTAVAT 

”Laadukkaat ja kilpailijasta erottuvat tuotteet – sellaiset jotka tarjoavat 

ainutlaatuisia ominaisuuksia ja ylivertaisia hyötyjä asiakkaalle – ovat tärkein 

yksittäinen tekijä yrityksen menestyksessä ja uuden tuotteen kannattavuudessa”. 

Eräs maailman merkittävimmistä tuotekehitykseen ja tuotetiedon hallintaan 

keskittyneistä organisaatioista, Product Development and Management 

Association (PDMA) määrittää tuotteen keskeisimmän menestystekijän edellä 

mainitulla tavalla. Onkin kummallista, kuinka edelleenkään suuri osa yrityksistä 

ei osaa keskittyä olennaisiin asioihin tuotteidensa kehittämisessä. (Cooper 2005, s. 

5) 

 

Asiakaslähtöinen toimintatapa on eräs modernin liiketoiminnan kulmakivistä. 

Tarpeiden havaitseminen ja hyödyntäminen on pitkäjänteistä työtä, jolla pitäisi 

olla jatkuvuutta tuotteen elinkaaren eri vaiheiden ja uusien tuotteiden kehityksen 

aikana. Koko yrityksen henkilöstön tulee sitoutua asiakastarpeiden selvittämiseen, 

ja yhteistyön tuotekehityshenkilöstön kanssa tulee olla saumatonta. PDMA:n 

mukaan kyky ja halu paneutua asiakkaiden tarpeisiin on merkittävin tekijä, joka 

erottaa toimialan huipputoimijat muista yrityksistä (Siemens, 2009). Erityisesti 

tiedon systemaattinen dokumentointi on muuttunut jatkuvasti tärkeämmäksi 

yritysten kompleksiuden kasvaessa ja toiminnan kansainvälistyessä.  

Asiakastarpeiden täyttäminen lisää asiakastyytyväisyyttä, joka taas lisää asiakkaan 

sitoutumista yrityksen asiakkaana. (Holt et al. 1984, s. 31) 

 

PDMA:n mukaan kartoitettava asiakkaan ääni koostuu kaikista tarpeista ja 

haluista kyseistä tuotetta kohtaan, ja se on ilmaistu yleensä suullisesti asiakkaan 

omalla kielellä. Yleensä tästä viestistä on kuitenkin havaittavissa se, mitä asiakas 

ajattelee tuotteesta, ja miten asiakas toimii vuorovaikutuksessa laitteen kanssa. 

Asiakkaan äänestä myös ilmenee se, mitä tuotteeseen liittyvää ominaisuutta 

asiakas pitää erityisen tärkeänä, ja kuinka laitteen suorituskyky vastaa asiakkaan 

odotuksia. (Siemens 2009) 
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Asiakastarvekartoituksen avulla huolehditaan siitä, että tuotteet ovat asiakkaiden 

todellisiin tarpeisiin perustuvia ja tarjoavat asiakkaalle lisäarvoa kilpailijoiden 

tuotteisiin verrattuna. Selvittämällä asiakkaiden tarpeet ennen varsinaista 

tuotekehitystä, voidaan myös välttyä tekemästä resursseja syöviä muutoksia 

tuotteeseen myöhemmin. Asiakastarpeiden havainnoinnin ja analysoinnin 

tavoitteena voi yrityksillä olla esimerkiksi seuraavia asioita: 

 Varmistaa, että tuote on sellainen kuin asiakkaat haluavat 

 Myös itsestään selvien ja piilotettujen tarpeiden havainnointi 

 Rakentaa tarvearkisto, jota voidaan hyödyntää myös muissa projekteissa 

 Varmistaa, että yksikään kriittinen asiakastarve ei unohdu tai jää kokonaan 

huomaamatta 

 Muodostaa koko organisaation laajuinen yhteinen käsitys asiakkaiden 

tarpeista 

(Siemens 2009) 

 

Lisäksi Kärkkäisen (et al. 2000, s. 6) mukaan asiakastarpeiden kartoittamisella 

voidaan tehostaa yhteistyötä asiakkaan kanssa, parantaa sitoutumista 

kehitysyhteistyöhön sekä lisätä tuotekehitystoiminnan joustavuutta. Toiminta ei 

rajoitu ainoastaan yhden tuotteen kehittämiseen, vaan prosessissa opitaan 

jatkuvasti uutta asiakkaan tarpeista, ja niiden entistä tehokkaammasta 

hyödyntämisestä. 

 

Asiakastarvetoiminta koskettaa useita yrityksen toimintoja. Päätöksenteosta 

vastuussa oleva johto voi käyttää havaittuja asiakastarpeita projektien 

menestyksen mittaamiseen ja päätöksenteon apuvälineenä. Tuotepäälliköt 

vastaavat siitä, että asiakastarpeet saadaan kerättyä ja hallinnoitua, sekä siitä että 

tuotteet lopulta ovat sellaisia kuin asiakasvaatimusten perusteella ollaan 

määritelty. Tuotekehityksessä osallisena olevien henkilöiden tulee olla jatkuvasti 

tietoinen havaituista tarpeista, jotta he ymmärtäisivät taustalla olevat perustelut 

ratkaisuille, joita kehitetään. Myyntihenkilöstön tulee myös olla tietoinen 

asiakastarpeista, ja tuoteominaisuuksista joita tarpeista voidaan jalostaa. Täten he 

osaavat perustella ja markkinoida asiakkaalle tuotteen ominaisuuksia 

myyntitilanteessa. Prosessin perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin varmistaa, 



18 

 

että asiakkaan tarpeet ohjaavat tuotekehitystä sen kaikissa vaiheissa. Tämä auttaa 

yritystä kohdistamaan tuotteensa, palvelunsa ja resurssinsa hyödyntämään 

asiakasta mahdollisimman hyvin, samalla lisäten yrityksen omaa tuloksellisuutta. 

(Siemens 2009) 

 

3.1 Asiakastarpeiden jaottelu 

Asiakastarpeet voidaan jaotella eri luokkiin sen mukaan, kuinka tarpeet ilmenevät 

asiakkailla ja kuinka niihin pystytään reagoimaan. Yritykset usein tunnistavat vain 

osan asiakkaan tarpeista, joten hiljaisten signaalien havainnointiin tulee kiinnittää 

erityishuomiota. Tarpeiden ja halujen havainnointi ei ole aina yksinkertaista, vaan 

asiakkailla on myös tarpeita joista he eivät ole täysin tietoisia. Onkin sanottu että 

yrityksen tulisi tuntea asiakkaansa paremmin kuin asiakas tuntee itse itsensä. 

(Kotler 1997, s. 21) 

 

Asiakastarpeet voidaan jaotella esimerkiksi kuvassa 5 esiteltyihin ryhmiin. Kaksi 

pääluokkaa on asiakastarpeet, jotka ovat jo yrityksen tiedossa, sekä tarpeet joita ei 

ole vielä tiedostettu. Luonnollisesti jo tunnettujen asiakastarpeiden 

hyödyntäminen on helpompaa, mutta uusien asiakastarpeiden kartoittaminen ja 

analysointi tuottaa enemmän hyötyä tuotekehitystoimintaan. (Kärkkäinen et al. 

2000, s. 8) 
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Kuva 5: Asiakastarpeiden jaottelu (Kärkkäinen et al. 2000, s.8) 

 

Suurin potentiaali tuotekehityksen kannalta on sellaisien tarpeiden havaitseminen, 

jotka ovat toistaiseksi tuntemattomia tai tulevaisuudessa ilmeneviä. Yritysten 

tavoitteena ei tulisi kuitenkaan olla ainoastaan asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen, 

vaan tietoiset tarpeet tulisi myös onnistua ylittämään ja täyttämään paremmin kuin 

kilpailijoiden tuotteilla. Tämä onnistuu ainoastaan tiedostamattomien tarpeiden 

täyttämisellä. Onnistuakseen tässä, yritysten täytyy saavuttaa syvällinen 

ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja motiiveista kyseisen tuotteen käyttämiseen. 

(Kärkkäinen et al. 2001, s. 391) 

 

Yrityksen tiedossa olevat tarpeet ovat helpoimpia paljastaa ja hyödyntää, mutta 

niiden pohjalta on hankalaa tehdä pidempiaikaisia suunnitelmia. Tarpeet kuitenkin 

muuttuvat jatkuvasti, eikä yrityksen tuntemiinkaan asiakastarpeisiin pidä luottaa 

liian sokeasti. Tarpeet ovat voineet muuttua selkeästikin sen jälkeen, kun yritys on 

ne alun perin havainnut. (Holt et al. 1984) 

 

Tuntemattomien tarpeiden lisäksi yritysten tulisi analysoida myös potentiaalisia 

tulevaisuudessa ilmeneviä tarpeita. Asiakkaan toimialan ja sen tulevaisuuden 

analysointi on tärkeä osa asiakastarvetoimintaa, jotta osattaisiin varautua 

muutoksiin vaatimuksissa, joita asiakas asettaa tuotteelle. Tuotekehityksen 
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tulisikin perustua asiakastarpeisiin, joiden oletetaan olevan olennaisia vielä 

useidenkin vuosien kuluttua. Tämä on erityisen merkittävää laajoissa, useita 

vuosia kestävissä projekteissa. (Holt et al. 1984)  

 

Asiakkaan tunnistamattomat tarpeet voivat johtua monesta syystä. Yleisin syy on 

tilanne, jossa asiakas ei tiedä, mitä on mahdollista toteuttaa käytettävissä olevan 

teknologian puitteissa. Täten nykyisen tuotteen ominaisuuksien 

kyseenalaistaminen ja kehitysehdotuksien laatiminen voi olla hankalaa tai 

mahdotonta asiakkaalle. Lisäksi asiakkaat eivät välttämättä osaa ilmaista tarvetta 

toimittajalle ymmärrettävässä muodossa, asiaa voidaan pitää itsestäänselvyytenä 

tai toimittaja ei jostain syystä edes halua selvittää kyseistä tarvetta. (Kärkkäinen et 

al 2001, s.393) 

 

Tulevaisuudessa ilmenevät tarpeet eivät ole olemassa nykyhetkessä, mutta niillä 

on potentiaalia tulla ilmi tulevaisuudessa. Jos nämä tarpeet saadaan ennustettua ja 

hyödynnettyä riittävän aikaisessa vaiheessa, saa yritys huomattavaa etua 

kilpailijoihin nähden. Tulevaisuuden tarpeet voivat ilmetä yllättävän pikaisestikin, 

sillä nykyään käyttäjien mieltymykset tuotteita kohtaan voivat muuttua nopeasti. 

Myös erityisen pitkien tuotekehitysprojektien aikana asiakkaan tarpeet voivat 

muuttua radikaalistikin, joten pitkät tuotekehitysajat omaavien toimialojen tulee 

huolehtia asiakastarpeiden ennustamisesta erityisen hyvin. (Kärkkäinen et al. 

2001, s. 393.). Tunnistamattomat tarpeet muuttuvat todellisiksi silloin, kun jokin 

mahdollisuus niiden tyydyttämiseen ilmenee. Tiedostamisprosessi on selitettynä 

visuaalisesti kuvassa 6. (Virkkala 1991, s.28) 
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Kuva 6: Tunnistamattoman tarpeen muuttuminen tiedostetuksi (Virkkala 1991, s. 28) 

 

Jotta asiakastarpeet olisivat hyödyllisiä yritykselle, tulee niiden täyttää tiettyjä 

vaatimuksia. Ensinnäkin havaittujen tarpeiden tulee olla virheettömiä, eli 

asiakkaan käsityksen mukaisia. Tämän vaatimuksen todentaminen voi kuitenkin 

olla hankalaa. Vaatimusten tulee myös olla ristiriidattomia toistensa kanssa ja 

realistia esimerkiksi käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Asiakastarpeiden 

todennettavuus ja jäljitettävyys kuuluvat myös olennaisiin ominaisuuksiin. 

Todennettavuus tarkoittaa sitä, että tuotteen modifioinnin jälkeen on voitava 

todistaa, että kyseinen ominaisuus vastaa jotakin tiettyä tarvetta. Jäljitettävyys taas 

tarkoittaa sitä, että tieto voidaan jäljittää eteenpäin ja taaksepäin joko tarpeesta 

tuoteominaisuudeksi tai tuoteominaisuudesta tarpeeksi. (Järvi 2002) 

 

Vaikka suurin osa asiakastarpeista johtuu tuotteen puutteellisista ominaisuuksista 

tai käyttökokemuksesta, voi asiakkailla olla myös tarpeita jotka eivät ole heistä 

itsestään riippuvia. Esimerkiksi muuttunut lainsäädäntö tai tiukentuneet 

ympäristömääräykset voivat pakottaa asiakkaan muuttamaan tuotantoprosessiaan. 

Tällöin ulkoinen paine luo tarpeen muutokselle tuotteessa tai palvelutoiminnassa. 

 

3.2 Asiakastarpeet tuotteen elinkaaren eri vaiheissa 

Asiakkaan tarpeet tuotteeseen liittyen muuttuvat koko elinkaaren ajan. Laitteen 

käyttö rutinoituu ajan myötä, ja uudet yksityiskohtaisemmat tarpeet korvaavat 

vanhat. Tästä syystä erityisesti elinkaaren keski- ja loppuvaiheen asiakastarpeet 

ovat olennaisen suuressa roolissa tuotekehityksen kannalta. Tällöin saadaan 
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yksityiskohtaisia tarpeita, jotka ovat tärkeimpiä asiakaslähtöisen tuotekehityksen 

tiedonlähteitä. Luonnollisesti asiakastarpeet täytyykin kerätä koko tuotteen 

elinkaaren ajalta, jotta tarvetietokantaan saataisiin mahdollisimman kattava 

kokonaisuus asiakkaan mieltymyksistä.  

 

3.3 Asiakastarvetutkimuksen lähtötilanteen määrittäminen 

Jotta asiakastarpeiden kerääminen voidaan toteuttaa tehokkaasti, tulee projektin 

alussa määritellä tiettyjä toteutukseen liittyviä asioita. Alussa tulee määrittää ketkä 

ovat yrityksen todellisia asiakkaita, joiden tarpeet tulee ottaa huomioon 

kehitettävän tuotteen kohdalla. Yleensä asiakastarvetutkimukseen soveltuvat 

henkilöt ovat sellaisia, jotka asettavat tuotteelle vaatimuksia ja osallistuvat 

jossakin määrin ostopäätöksen tekemiseen. Asiakkaat eivät ole välttämättä aina 

tuotteen loppukäyttäjiä. Sopivien asiakkaiden kartoittaminen voi kuitenkin olla 

melko haasteellista. Asiakkaat voivat olla hajautuneena ympäri maailmaa, ja heillä 

on lukuisia erilaisia taustoja ja näkemyksiä liiketoiminnasta. Asiakkaiden 

tavoitteet tuotteeseen liittyen voivat olla hankalasti havaittavissa, ristiriidassa 

toistensa kanssa tai liian epämääräisiä. Asiakkaiden lisäksi segmentin tärkeimpien 

kilpailijoiden ja niiden toiminnan nykytilan kartoitus helpottaa tulevan projektin 

tavoitteiden asettamista. (Maletz 2008, s.38)  

 

Asiakastarvekartoituksen lähtötilannetta analysoidessa tulee myös määrittää 

kehitettävän tuotteen kilpailukeinot, eli se tullaanko markkinoilla kilpailemaan 

esimerkiksi hinnan tai laadun avulla. Tuotekehitysprojektin laajuus ja 

aikatauluarvio tulee myös ottaa huomioon etukäteen. Taulukon 3 Ansoffin 

matriisista voi havaita, kuinka asiakastarvetoimintaa tulisi toteuttaa eri tyylisissä 

projekteissa. Pieneen ja merkityksettömään projektiin ei kannata kerätä 

asiakastarpeita yhtä intensiivisesti kuin laajemman mittakaavan projektiin. 

Tärkeätä on selvittää se, minkä tyylisistä tai mihin tuotteen ominaisuuteen 

liittyvistä tarpeista tuotekehitysosasto tarvitsee lisätietoa. On mahdollista, että 

tuotteen jotkut ominaisuudet ovat jo todettu asiakkaan tarpeet riittävän hyvin 

tyydyttäviksi, kun taas toisissa ominaisuuksissa on puutteita havaittavissa 

esimerkiksi kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna. (Kärkkäinen et al. 2000, s. 16) 
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Taulukko 3: Tuote-markkina –matriisi (Kärkkäinen et al. 2000, B1.3) 

 Nykyinen tuote Uusi tuote 

 

 

 

Uudet 

markkinat 

Uusien markkinoiden etsiminen 

 Asiakkaiden 

kartoittaminen 

 Nykyisten tarpeiden 

tarkistaminen 

Diversifiointi, uusille 

markkinoille uudella tuotteella 

 Uuteen 

toimintaympäristöön 

tutustuminen 

 Uusien asiakkaiden ja 

niiden tarpeiden kartoitus 

 

Nykyiset 

markkinat 

Tuoteparannukset 

 Asiakastyytyväisyyden 

parantaminen 

 Ongelmien kartoitus 

Uusien tuotteiden kehittäminen 

 Uusien tarpeiden 

kartoitus 

 Toimintaympäristöön 

tutustuminen 

 

Ennen kuin asiakastarpeiden kartoittaminen aloitetaan, on tarpeellista käydä läpi, 

mitä tietoja asiakkaista ja niiden tarpeista on jo yrityksen tiedossa, ja mistä 

tarvitaan lisää informaatiota. Usein yritysten sisällä on myös markkinatietoa, jota 

ei ole dokumentoitu, eli tieto ei ole käytettävissä. Yrityksellä voi olla jo valmiina 

vastaukset osaan ongelmista, mutta kysymykset on kuitenkin hyvä käydä läpi ja 

mahdollisesti tarkentaa linjauksia joka kerta uutta projektia aloittaessa. 

Lähtötilanteen määrittäminen onkin onnistuneen tuotekehitysprojektin tukijalka. 

(Kärkkäinen et al. 2000, s.16) 

 

Kuvassa 7 on lyhyesti kuvattuna prosessi, jota noudattaen asiakastarvetoiminta 

tulisi suorittaa. Prosessissa on kolme askelta, ja niiden kaikkien suorittaminen on 

erittäin tärkeätä tuotekehitystoiminnan kehittymisen kannalta. Tiedonkulun tulee 

olla tehokasta eri askelten välillä, jotta optimaalinen lopputulos olisi 

saavutettavissa. 
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Kuva 7: Asiakastarveprosessi (Jiao et al. 2006, s.174)   

 

3.4 Asiakastarpeiden kartoittaminen ja kerääminen 

Asiakastarpeiden kartoittaminen on ensisijaisesti kvalitatiivisin menetelmin 

suoritettava toimenpide, jonka tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaiden 

todelliset tarpeet koko tuotteen elinkaaren ajalta saadaan ohjaamaan tuotekehitystä 

kaikissa sen vaiheissa. Asiakas itse on paras tarpeidensa tietolähde, joten 

mahdollisimman tehokas kanssakäyminen asiakkaan kanssa tarjoaa perustan 

asiakastarpeiden selvittämiseen sekä syvällisempään asiakkaan käyttäytymisen 

ymmärtämiseen. Asiakastarvekartoituksen käytännön toteutustapaan vaikuttavat 

esimerkiksi asiakkaiden lukumäärä, asema ja asiantuntemuksen taso. Jos 

yrityksellä on muutamia asiakkaita, jotka vaikuttavat erityisen edistyksellisiltä tai 

motivoituneilta toimimaan yhteistyössä, kannattaa priorisoida yhteistyötä heidän 

kanssaan. Asiakastarvekartoitusta voi suorittaa useat eri henkilöt, mutta yleensä 

vastuussa ovat asiakkaan kanssa päivittäisessä yhteydessä toimivat 

myyntihenkilöt. Luonnollisesti yrityksen toiminnan luonteesta riippuen myös 

muunlaiset ratkaisut ovat mahdollisia. Seuraavissa alaotsikoissa kerrotaan 

kahdesta kvalitatiivisesta asiakastarpeiden keräämismenetelmästä, AVAIN-

ryhmätyökalusta ja haastattelututkimuksesta. (Kärkkäinen 2000. s.7) 

 

Asiakastarpeita tulee saada kerättyä mahdollisimman monelta asiakkaalta. 

Griffinin ja Hauserin tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että tarpeita tulisi kerätä 
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vähintään kymmeneltä asiakkaalta, mutta ei kuitenkaan yli viideltäkymmeneltä. 

Tällöin haastatteluista saatavan informaation uutuusarvo alkaa laskea 

merkittävästi ja toiminnan tehokkuus heikentyy. Haastattelujen määrää ei 

kuitenkaan tarvitse päättää etukäteen, vaan haastattelujen toteutukseen osallistuva 

henkilöstö voi käyttää omaa harkintaansa sopivan määrän löytämiseksi. (Griffin et 

al. 1993)  

 

Erityisen tärkeätä on päästä haastattelemaan laitteen pääkäyttäjiä. Heillä on 

vuosien kokemus laitteen toiminnasta, ja heidän tarpeensa tuotteeseen liittyen 

voivat ilmetä kuukausia tai jopa vuosia aikaisemmin kuin asiakkailla, jotka eivät 

ole jatkuvassa yhteydessä laitteeseen. Kyseiset asiakkaat ovat erityisen tärkeitä 

asiakastarvekartoituksen kannalta, koska he osaavat artikuloida vallitsevat tarpeet 

työskenneltyään päivittäin mahdollisesti teknologialtaan puutteellisten laitteiden 

kanssa, ja koska he ovat kenties jo itse kehittäneet potentiaalisia ratkaisuja 

havaitsemiinsa ongelmiin. Pääkäyttäjille on myös ominaista se, että heidän 

tarpeensa tuotteisiin liittyen ovat usein samankaltaisia kuin markkinoilla 

vallitsevat yleisimmät tarpeet, mutta he ymmärtävät tarpeet ja mahdolliset 

ratkaisut paremmin kuin normaalit käyttäjät. Keskittämällä valtaosan 

asiakastutkimuksestaan pääkäyttäjiin, haastattelijat voivat havaita tarpeita, jotka 

ovat ajankohtaisia pääkäyttäjille, mutta vielä tiedostamattomia laitteen 

normaaleille käyttäjille. Näiden tarpeiden toteuttaminen antaa yrityksille selkeätä 

kilpailuetua, jos kilpailijat eivät ole havainneet samoja tarpeita. (Ulrich et al. 

2008, s.58) 

 

Oikean haastateltavan henkilön löytäminen voi olla toisinaan hankalaa, sillä useat 

ryhmät asiakasyrityksen sisällä voidaan kokea asiakkaana. Monille tuotteille 

ostaja ja tuotteen käyttäjä ovat eri henkilö tai ryhmä. Kuitenkin useimmissa 

tapauksissa tehokkain lähestymistapa on olla yhteydessä tuotteen lopulliseen 

käyttäjään. Jos koetaan, että myös muiden henkilöiden haastattelu on oleellista 

tarpeiden keräämisen kannalta, voidaan lisäksi haastatella myös heitä. (Ulrich et 

al. 2008, s.58) 
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Haastatteluun tai ryhmätyöhön pohjautuvien menetelmien lisäksi myös tuotteen 

käytön seuranta on tehokas keino asiakastarpeiden havaitsemiseen. Tarkkailu voi 

olla joko passiivista ilman mitään kontaktia tuotteen käyttäjään, tai tuotetta 

voidaan käyttää yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tuotteen operointia tulee seurata 

sen normaalissa käyttöympäristössä. Tämä menetelmä on hyvä sellaisten 

tarpeiden havaitsemiseen, joita asiakas ei itse osaa artikuloida. Kuitenkin 

haasteena on tarpeiden havaitseminen pelkästään kriittisesti prosessia 

tarkkailemalla. (Ulrich et al. 2008, s.57) 

 

Yritysten välisessä liiketoiminnassa voi olla erittäin monimutkaisia verkostoja, 

jotka tulee ottaa huomioon asiakastarvetoimintaa toteuttaessa. 

Asiakashaastattelujen lisäksi tietoa voi kerätä myös muilta sidosryhmiltä, 

kirjoista, lehdistä, messuilta ja seminaareista. Lisäksi potentiaalisia asiakastarpeita 

voidaan miettiä myös yrityksen sisällä esimerkiksi brainstorm-sessioilla tai 

organisaation asiantuntijoiden avulla. Luonnollisesti organisaation sisältä tulevien 

asiakastarpeiden oikeellisuus kannattaa varmistaa asiakkaalta ennen 

jatkotoimenpiteiden suorittamista. 

 

3.4.1 AVAIN-ryhmätyötekniikka 

AVAIN (Arvokkaimmat Vaatimukset Asiakkaan Itsensä Nimeämänä) on 

ryhmätyötekniikka asiakasvaatimusten havaitsemisen tueksi. Menetelmää 

käyttäessä ollaan erittäin läheisessä kontaktissa asiakkaaseen, joten se sopii 

erinomaisesti tuotteen asiakaslähtöisen kehittämiseen. Työkalun tärkeimpänä 

ominaisuutena onkin se, että käsiteltävään ongelmaan saadaan erittäin 

monipuolinen näkemys. AVAIN-palaverissa asiakkaat ja yrityksen edustajat 

ideoivat yhteistyössä vaatimuksia käytössä oleville tuotteille. Täten yrityksen ja 

asiakkaan yhteinen näkemys paranee, ja molemminpuolinen tietämys toisten 

motiiveista kasvaa. AVAIN on erityisen tehokas järjestelmä silloin, kun 

yrityksellä on suhteellisen harvoja tärkeitä asiakkaita, kun tapaamisista asiakkaan 

kanssa halutaan saada enemmän irti tai kun halutaan saada asiakkaalta useamman 

kuin yhden henkilön mielipiteitä. Haasteena menetelmässä voikin olla 

aikataulutus, koska tapaamiseen pitäisi saada sitoutettua useaksi tunniksi monia 

asiakkaan palveluksessa toimivia henkilöitä. (Kärkkäinen et al. 2000, s. 38-40) 
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AVAIN-menetelmän keskeisimpiä ominaispiirteitä on esimerkiksi seuraavat: 

 Asiakaskeskeisyys – Asiakasyritys on vahvasti mukana työkalua 

käytettäessä 

 Demokraattisuus – Kaikkien osallistuvien henkilöiden mielipiteet ovat 

samanarvoisia 

 Yhteinen kokonaiskuva – Asiakkaan puolelta toimintaan osallistuu 

henkilöstöä eri osastoilta 

 Piilossa olevan tiedon löytäminen – Luova työskentelytyyli auttaa 

havaitsemaan asioita, jotka muuten eivät välttämättä tulisi mieleen 

 

AVAIN-työkalun käytännön toteutus on jaettu seitsemään osa-alueeseen. Osiot ja 

niihin liittyvät tehtävät ovat lyhyesti selitettynä taulukossa 4. 

 

Taulukko 4: AVAIN-prosessin vaiheet (Kärkkäinen et al. 2000, B2.1-8) 

1) Valmistautuminen  Ohjaajan valinta 

 Osallistujien määrittäminen 

 Tilan ja tarvikkeiden varaus 

2) Tavoitteiden määritys (45min-1h)  Asiakkaan ongelmien ja 

kehitystavoitteiden ideointi 

 Ideoiden läpikäynti pareittain, 

valitaan kolme parasta ja 

kiinnitetään ne seinälle 

 Ideoiden esittely ja perustelu 

 Kaikista ideoista valitaan 

pareittain kolme parasta ja 

merkitään ne +:lla 

 Samankaltaisten ideoiden 

ryhmittely 

3) Asiakkaan vaatimusten määritys 

(n. 15min) 

 Tulevaisuuden vaatimusten 

ideointi (10kpl/hlö) 

4) Tärkeimpien vaatimusten  Pareittain valitaan viisi parasta 
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määritys (45min) vaatimusta ja kiinnitetään ne 

seinälle 

 Omista ideoista valitaan 2 parasta 

ja merkitään ne +:lla 

 Muiden ideoista 3 parasta ja 

merkitään ne +:lla 

 Kaikista paras idea merkitään 

ylimääräisellä +:lla 

5) Vaatimusten ryhmittely (30min) 

 

 Ideoiden ryhmittely 

 Vaatimusten taustalla olevien 

tarpeiden etsiminen 

 

6) Vaatimusten tarkentaminen 

(30min) 

  

 Tehdään vaatimuksiin lisäyksiä, 

tarkennuksia ja mahdollisesti 

muokataan ryhmittelyä 

 Mietitään mahdollisia puuttuvia 

tarpeita 

 Valitaan pareittain kolme 

olennaisinta vaatimusta ja 

merkataan ne 

7) Jatkotoimenpiteet  Yrityksestä valitaan henkilö 

dokumentoimaan tulokset 

 Kaikille osallistujille lähetetään 

dokumentoidut tulokset 

 

Valmisteluvaiheessa päätetään ensin henkilö joka on vastuussa palaverin 

järjestämisestä. Paras vaihtoehto on usein työntekijä, joka ei normaalisti ole 

päivittäisessä kanssakäymisessä asiakkaan kanssa. Täten ohjaajan vaikutus 

asiakkaan vastuksiin ja mielipiteisiin on mahdollisimman pieni. Ennen palaveria 

asiakkaalle tulee painottaa että pyrkimyksenä on molemminpuolisen hyödyn 

saavuttaminen. Tulosten luottamuksellisuudesta kannattaa mainita, jotta 

asiakkaalta saataisiin mahdollisimman totuudenmukaisia vastauksia. (Kärkkäinen 

et al. 2000, B2.1) 
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AVAIN-palaverissa on hyvä olla mukana vähintään neljä henkilöä asiakkaan 

puolelta, ja mielellään näiden henkilöiden tulisi olla yrityksen eri osastoilta. 

Lisäksi toimittajalta tulisi olla mukana myös muita osallistujia kuin palaverin 

ohjaaja. AVAIN-palaveri voidaan kuitenkin suorittaa myös pelkästään asiakkaan 

henkilöstön kanssa, vaikka tällöin tulokset eivät välttämättä olekaan yhtä hyviä. 

(Kärkkäinen et al. 2000, B2.1) 

 

Palaveri aloitetaan ideoimalla muutamia tärkeitä kehitystavoitteita ja ongelmia 

palaverissa käsiteltävään tuotteeseen ja sen prosessiin liittyen. Osallistujat voidaan 

ohjeistaa keksimään vähintään viisi olennaista ongelmaa muutaman minuutin 

aikana. Tämän jälkeen osallistujat laitetaan työskentelemään pareittain siten, että 

he valitsevat kolme tärkeintä asiaa parin laatimien tarpeiden joukosta. On 

suositeltavaa, että parissa toinen osapuoli olisi asiakkaan työntekijä ja toinen 

toimittajan. Tärkeimpien kehitystavoitteiden valinnan jälkeen pari nopeasti 

esittelee ja perustelee muille palaverin osallistujille heidän mielestään tärkeimmät 

esille tulleet seikat. (Kärkkäinen et al. 2000, B2.2) 

 

Prosessin seuraava aihepiiri on vaatimusten ideointi. Tässä vaiheessa asiakkaat 

ideoivat yksilötyönä noin kymmenen vaatimusta tuotteeseen liittyen, ja yhdistävät 

nämä vaatimukset edellisessä osassa luotuihin kehitystavoitteisiin. Ideoiden tulee 

olla konkreettisia, ja melko yksinkertaisia sekä yksiselitteisiä asioita. Tämän 

jälkeen siirrytään jälleen parityöhön, jossa valitaan viisi tärkeintä vaatimusta 

niistä, jotka parin osallistujat ovat laatineet. Tämän jälkeen esitellään kaksi 

olennaisinta omaa vaatimusta, ja kolme parin mielestä tärkeintä muiden laatimaa 

vaatimusta. (Kärkkäinen et al. 2000, B2.3-4) 

 

Seuraavissa vaiheissa ryhmitellään vaatimuksia tiettyjen tuotteen käyttöön 

liittyvien teemojen mukaisesti, ja etsitään yksiselitteisiä, tuotteeseen liittyviä 

tarpeita lausuttujen vaatimusten taustalta. Viimeisessä vaiheessa käydään 

analysoidut tarpeet vielä läpi, ja voidaan tehdä tarkennuksia tai parannuksia 

niihin. (Kärkkäinen et al. 2000, B2.5) 
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Kun AVAIN-palaveri on saatu päätökseen, täytyy tarpeet dokumentoida 

mahdollisimman pikaisesti. Täten tuoreessa muistissa olevat tarpeet eivät unohdu 

tai vääristy. Dokumentit tulee toimittaa ennalta sovittua kanavaa pitkin 

analysoitaviksi ja hyödynnettäviksi. Jatkokäsittelyn avulla voidaan löytää sekä 

asiakkaiden nykyisiä että parhaassa tapauksessa jopa tulevia tarpeita. 

Dokumentoidut tarpeet tulee lähettää myös palaveriin osallistuneille asiakkaan 

työntekijöille, jotta mahdolliset väärinymmärrykset havaittuihin tarpeisiin liittyen 

saadaan välittömästi korjattua. Dokumenttien lähettäminen asiakkaalle myös lisää 

luottamusta ja molemminpuolista sitoutumista asiakastarvelähtöiseen 

tuotekehitykseen. (Kärkkäinen et al. 2000, s. 39) 

 

3.4.2 Haastattelututkimus 

Yleisin menetelmä asiakastarvetiedon keräämiseen on kahdenkeskeinen 

puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu, jossa pyritään kartoittamaan 

asiakkaan tarpeet tuotteeseen liittyen sekä tulevaisuuden odotukset ja 

tulevaisuuden liiketoimintaan suuntautuneet ideat. Yleensä haastattelututkimusta 

ei toteuteta teknisten apuvälineiden avulla, vaan toiminta on tehokkainta suorassa 

vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa. Parhaaseen lopputulokseen yleensä 

päästään toimimalla asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on 

saada laaja näkemys asiakkaan tavoitteista, tarpeista ja vaatimuksista kyseessä 

olevaan tuotteeseen liittyen. Perimmäisenä tavoitteena onkin ymmärtää asiakkaan 

motivaatiot ostaa kyseisen yrityksen tuotteita, ja suunta mihin tuotetta pitäisi 

kehittää asiakkuuden jatkuvuuden takaamiseksi. Lisäksi esimerkiksi kilpailijan 

tuotetta käyttävän henkilön näkemykset ja kehitysideat voivat osoittautua 

tärkeäksi tiedonlähteeksi. (Mello 2001, s. 53) 

 

Haastattelun tehokkuus riippuu pitkälti siitä, miten se toteutetaan, ja mitä asioita 

kysytään. Kysymysten asettelut on siis syytä miettiä tarkkaan etukäteen. Usein on 

hyödyllistä tehdä avoimia kysymyksiä, jotka antavat asiakkaalle vapauksia kertoa 

spontaaneja mielipiteitään tuotteesta ja sen käytöstä. Liian tarkkoja kysymyksiä 

käytettäessä on mahdollista, että jotakin tärkeätä tietoa jää havaitsematta. Avoimia 

kysymyksiä voisi olla vaikka ”Voisitko kuvailla tyypillisen tuotteen 

käyttötilanteen kaikkine vaiheineen”, ”Mistä ominaisuuksista et pidä nykyisissä 
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tuotteissa?”, ”Kerro huonoin kokemuksesi tuotteen kanssa” tai ”Kuvaile saamiasi 

hyötyjä tuotteen käytön jälkeen”. Tällöin ryhmän jäsenet saavat hyödyllistä tietoa 

siitä, mitä asiakkaat oikeasti haluavat tuotteelta, ja mihin suuntaan tuotetta pitäisi 

kehittää asiakkaan mielestä. Asiakastarpeita etsiessä on tärkeätä kysyä 

kysymyksiä asiakkaan ongelmiin liittyen, eikä esimerkiksi parannusehdotuksia 

tuotteen ominaisuuksiin liittyen. (Mello 2001, s. 53) 

 

Ulrich ja Eppinger (2008) ovat listanneet joitakin hyödyllisiä neuvoja 

tehokkaaseen kanssakäymiseen asiakkaan kanssa: 

 Haastattelun aikana on voitava poiketa alkuperäisestä rungosta, jos 

asiakkaalta saadaan mielenkiintoista ja odottamatonta informaatiota josta 

halutaan lisätietoja. Tärkeintä onkin siis relevantin tiedon kerääminen eikä 

orjallinen suunnitelman noudattaminen.   

 Haastattelussa on hyödyllistä käyttää visuaalisia havainnointivälineitä, 

esimerkiksi kuvia omista tai kilpailijoiden tuotteista. Täten asiakkaalle voi 

tulla mieleen tarpeita, jotka muuten olisivat kenties sivuutettu. 

 Haastattelijan ei tule etsiä tuoteominaisuuksia, joita asiakkaat tuotteilta 

haluaa, vaan tarpeita niiden takana. Suorista tuoteominaisuuksista 

keskustelua tulisi välttää, ja keskittyä tarpeiden havainnointiin 

yleisemmällä tasolla. 

 Asiakkaan tulisi esittää oma käsityksensä tuotteesta ja sen 

käyttöprosessista. Tämä onnistuu parhaiten, jos haastattelu tehdään 

ympäristössä, jossa tuotteen käyttöä voidaan demonstroida. 

 Haastattelijan tulee olla valmiina tarttumaan kiinni yllättäviin tai 

tiedostamattomiin tarpeisiin, joista asiakas voi tarkoituksella tai 

tahattomasti viestiä.  

 Haastattelijan tulee pyrkiä tulkitsemaan haastateltavan elekieltä ja muuta 

sanatonta kommunikaatiota. Sanat eivät ole aina paras keino kuvata 

fyysistä maailmaa, erityisesti silloin kun kyseessä on tuotteen 

ominaisuudet, jotka liittyvät käyttökokemuksiin tai tunteisiin. 

(Ulrich et al. 2008, s. 59-60) 
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Jos asiakas kykenee kertomaan toimittajalle tuotetta koskevat tarpeensa ja 

vaatimuksensa, on asiakastarvekartoitus melko yksinkertaista. Asia kuitenkaan ei 

lähes koskaan ole näin, vaan asiakkaalla on tietoisten tarpeiden lisäksi myös 

tunnistamattomia tarpeita. Tämän takia asiakastarvetietoa joudutaan hankkimaan 

useista eri lähteistä. Havaintoja tulee tehdä pelkän haastattelussa saadun tiedon 

lisäksi myös asiakkaiden mielipiteistä, uskomuksista, arvoista, strategioista ja 

asenteista. Nämä havainnot eivät ole helposti jäsennettävää tietoa, joten tiedon 

analysointi voi olla huomattavasti työläämpää. (Kärkkäinen et al. 2000, s.19) 

 

3.5 Asiakastarpeiden jäsennys ja analysointi 

Asiakastarvetutkimuksesta saadaan tuloksena raakaa ja jäsentämätöntä dataa, 

jonka tulisi olla yksittäisten asiakastarpeiden muodossa. Griffinin ja Hauserin 

(1993) mukaan usean henkilön kannattaa osallistua asiakastarpeiden analysointiin, 

koska eri henkilöt voivat tulkita asiakasäänen eri tavalla. Tällöin asiakkaan äänen 

perusteella analysoitaviin asiakastarpeisiin liittyen saadaan aikaiseksi keskustelua 

ja laajempaa näkemystä. (Ulrich et al. 2008, s.61) 

 

Haastatteluvaiheen tulokset ovat yleensä kirjallisena materiaalina, josta on 

selvitettävä varsinaiset asiakastarpeet. Tarpeet on ilmaistu yleensä "asiakkaan 

kielellä". Ne voivat olla varsin epämääräisiä ja niitä on vaikea esittää mitattavan 

tavoitteen muodossa. Tämän takia asiakastarpeet on muutettava spesifikaatioiksi, 

jotka ilmaisevat tarkan ja mitattavissa olevan tavoitteen asiakkaan tarpeesta 

vastaten siihen, mitä tuotteen on tehtävä tai mihin sen on kyettävä.  

(Järvi 2002) 

 

Lista asiakastarpeista on kokoelma kaikkien haastateltujen asiakkaiden tarpeista ja 

mielikuvista käsiteltävää laitetta kohtaan. Kaikki tarpeet eivät ole teknologisesti 

mahdollisia toteuttaa, ja jotkut tarpeet voivat olla selkeästi ristiriidassa keskenään. 

Tässä vaiheessa kuitenkaan ei kiinnitetä huomiota edellä mainittuihin seikkoihin, 

vaan kaikki tarpeet tulee dokumentoida järjestelmään. Myöhemmässä prosessin 

vaiheessa kuitenkin esimerkiksi ristiriitaisten tarpeiden käsittely voi olla 

ongelmallista. (Ulrich et al. 2008, s.63) 
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3.5.1 Asiakastarpeiden muuttaminen tuotevaatimuksiksi 

tulkintataulukolla 

Ensimmäisessä prosessin vaiheessa pyritään muuttamaan asiakkaan ilmoittamat 

tarpeet ja haastattelujen vastaukset selkeiksi tuotevaatimuksiksi, eli selkeiksi 

asiakkaiden mielipiteiksi siitä millainen tuotteen pitäisi olla optimitilanteessa. 

Tarpeet voidaan esittää taulukon 5 mukaisessa asiakasäänen tulkintakaaviossa, 

josta ilmenee kokonaiskuva sekä ääneen lausutuista että lausumattomista 

tarpeista. Tulkintataulukon avulla voidaan ottaa asiakkaiden esittämät 

kehitystavoitteet, ongelmat ja toimittajaan kohdistuvat vaatimukset tarkempaan 

käsittelyyn. Kaaviosta voi tulla ilmi esimerkiksi asiakkaan kokema pettymys 

johonkin tuotteen ominaisuuteen tai vaikka ongelmiin tuotteen käyttämisessä. 

Taulukossa analysoidaan asiakasäänestä asiakkaan aidot tarpeet, ja muunnetaan ne 

tuotetta koskeviksi vaatimuksiksi. Menetelmän vahvuutena on, että se ohjaa 

ymmärtämään asiakasta ja etsimään tämän syvempiä, jopa yllättäviäkin tarpeita. 

(Mello 2001) 

 

Tulkintataulukko muodostuu neljästä sarakkeesta. Vasemmanpuoleisimpaan 

sarakkeeseen kirjataan haastatteluissa asiakkaan vapaamuotoisesti ilmaisemat 

lausumat siten, että ne kuvastavat mahdollisimman tarkasti asiakkaan alkuperäistä 

mielipidettä. Seuraavaan sarakkeeseen kirjataan tulkittavien lausumien taustalla 

olevat tarpeet. Tässä vaiheessa on hyvä käyttää joitakin avustavia kysymyksiä, 

kuten miksi asia on asiakkaalle tärkeä, liittyykö asia johonkin suurempaan 

kokonaisuuteen tai mitä asiakas hyötyy siitä, jos tuote muutetaan kyseisen tarpeen 

mukaiseksi. Tulkintataulukon kolmanteen sarakkeeseen merkitään 

yksityiskohtaiset tarpeet tai tarpeista johdettavat tekijät, jotka voidaan nähdä 

asiakkaiden toimittajiin kohdistuvina vertailukriteereinä. Asiakkaan tarve tulee 

siis saada yhdistettyä yrityksen vaikutuspiiriin. Viimeiseen sarakkeeseen voidaan 

kirjata teknisiä ratkaisuehdotuksia, tuoteominaisuuksia tai yleisiä käsiteltävään 

tarpeeseen liittyviä kommentteja. Sarakkeeseen voi myös kirjata tietoa suoraan 

asiakkaan alkuperäisistä kommenteista, jos niihin sisältyy ratkaisuehdotuksia tai 

muokkausta vaativia tuoteominaisuuksia. Tutkimusta tarpeisiin liittyen voi tehdä 
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joko asia tai sarake kerrallaan. Tarpeet asia kerrallaan tulkitessa otetaan yksi asia 

käsittelyyn, tulkitaan sen taustalla olevat tarpeet ja johdetaan vertailukriteerit 

toimittajille samalla kertaa. Sarakkeittaisessa työskentelyssä käydään kerralla läpi 

kaikki tiettyyn sarakkeeseen liittyvät asiat ennen siirtymistä seuraavaan 

sarakkeeseen, eli haetaan kaikkien asiakkaan ääneen liittyvien kohtien taustalla 

olevat tarpeet ennen vertailukriteerien johtamista. (Kärkkäinen et al. 2000, B5.1-

7) 

 

Taulukko 5: Esimerkki asiakasäänen tulkintataulukosta 

Asiakkaan ääni Asiakkaan tarve Vertailukriteerit 

toimittajalle 

Kommentteja 

Mitä asiakas on 

sanonut? 

Mikä syvempi tarve 

on sanojen 

taustalla? 

Mitkä ovat sellaisia 

yksityiskohtaisia 

tarpeita tai tarpeista 

johdettavia tekijöitä, 

joiden  

perusteella asiakas 

vertailee toimittajia? 

Millä 

tuoteominaisuuksilla 

ja konkreettisilla 

ratkaisuilla 

toimittaja voi vastata 

vaatimukseen? 

 

Ulrich ja Eppinger (2008, s, 62-63) ovat asettaneet muutamia vaatimuksia 

asiakastarpeista tulkittavan datan laadusta: 

 Asiakkaat usein ilmaiset tarpeensa tuotteisiin liittyen suorina 

muutosehdotuksina. Jäsennetty tarve ei kuitenkaan saisi olla suora 

muutosehdotus, vaan tuoteominaisuus johon tarve liittyy. 

 Tarpeen on oltava tarkkuudeltaan vähintään yhtä tarkka kuin alkuperäinen 

asiakkaan ilmaisema sanoma. 

 Negatiivisessa muodossa ilmaistut tarpeet on käännettävä positiiviseen 

muotoon, jotta jäsennys selkeytyisi.  

 Sanoja ”täytyy” ja ”pitäisi” täytyy välttää tässä vaiheessa analyysia, sillä 

ne voivat johtaa harhaan tarpeen relevanssiin liittyen. 

 Datan analysoinnin tuloksena tulee saada tuoteominaisuuksia, joita 

voidaan analysoida edelleen esimerkiksi QFD-menetelmää hyödyntäen. 
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Tulkinnan jälkeen havaittavissa on jäsentynyt kuva asiakastarpeista. Taulukosta 

saatava data ei kuitenkaan vielä ota kantaa tarpeiden tärkeyteen tai eniten 

kehittämistä vaativiin tuoteominaisuuksiin. Tämän takia datan analysointia on 

jatkettava eteenpäin Quality Function Deployment-menetelmällä, josta saadaan 

tuloksena tärkeimmät kehitettävät tuoteominaisuudet ja niiden prioriteetit. 

 

3.5.2 Tuotevaatimusten muuttaminen tuoteominaisuuksiksi QFD-

menetelmällä 

Asiakastarvetoiminnan eräs suurimmista haasteista on kvalitatiivisessa muodossa 

olevien asiakasvaatimusten muuntaminen kvantitatiivisessa muodossa oleviksi 

tuotteen ominaisuuksiksi. Quality Function Deployment (QFD) on Japanissa 

kehitetty menetelmä, jolla asiakastarvetieto voidaan tehokkaasti ja systemaattisesti 

muuttaa tuoteominaisuuksiksi. Menetelmää käytetään yleensä uusien tuotteiden 

kehittämisessä ja vanhojen tuotteiden parantamisessa. QFD:n perimmäisenä 

tavoitteena on selvittää kuva tärkeimmistä asiakastarpeista, kilpailutilanteesta ja 

tuoteominaisuuksista, sekä luoda selkeä dokumentti toimenpiteistä joita 

noudattamalla päästään tehokkaasti haluttuun lopputulokseen. Nämä tiedot 

voidaan jalostaa muotoon, jossa tuotekehitys tehostuu ja helpottuu. (Kärkkäinen et 

al. 2000. s. 52) 

 

QFD:n tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia 

yrityksen tuotekehitystoimintaan. Menetelmän avulla asiakastarpeet saadaan 

huomioitua aiempaa tehokkaammin, tuotekehitysaika lyhenee ja saadaan yhteinen 

keskustelukehys ja neuvotteluväline tuotesuunnitteluun liittyen. QFD:ta ei 

tulisikaan nähdä pelkästään tuotekehityksen työkaluna, vaan ennemminkin 

systemaattisena prosessina, joka auttaa tuotteiden suunnittelussa. QFD:ta 

hyödyntäessä on aina käytettävä omaa harkintaa saatujen tulosten kriittisessä 

tulkinnassa. Tämä tulisikin muistaa jatkuvasti menetelmää sovellettaessa. 

QFD:ssa ei myöskään ole ehdottomia sääntöjä, vaan toimintaa tulee muokata ja 

soveltaa aina käsiteltävään ongelmatapaukseen sopivaksi. Analyysien jälkeen 

QFD:sta saadaan tuotteen tärkeimmän uudet ominaisuudet, joilla asiakkaiden 

tarpeet ja kilpailutilanne voidaan tehokkaasti huomioida tuotekehitysprojekteissa. 
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Nämä tuoteominaisuudet saadaan myös myöhemmin jäljitettyä takaisin asiakkaan 

perustarpeiksi ja asiakastyytyväisyyteen. QFD on työkaluna erityisen hyödyllinen 

silloin, kun halutaan keskittää tuotekehitys niihin tuoteominaisuuksiin, jotka ovat 

asiakkaan mielestä tärkeimpiä, kun halutaan selkeyttää ja tehostaa tuotekehityksen 

tavoitemääritystä, tai kun halutaan sitouttaa suunnitteluhenkilöstöä yhteisiin 

tavoitteisiin. QFD:n tehokkaan toiminnan edellytyksenä on kuitenkin selkeät ja 

yksiselitteisesti ymmärrettävät asiakastarpeet, tuotteen ominaisuuksien 

ymmärtäminen ja jonkinlainen kilpailijoiden tuotteiden tunteminen. Täytyy myös 

muistaa, ettei QFD-matriisin täyttäminen ole prosessin olennaisin osa, vaan 

ennemminkin asiakastarpeiden, ja niistä johdettujen tuoteominaisuuksien 

syvällinen ymmärtäminen sekä hyödyntäminen. (Kärkkäinen et al. 2000, s.52-53) 

 

QFD:n keskeisin elementti on laadun talo (House of Quality), matriisi jolla 

asiakasvaatimukset (asiakkaan ääni) voidaan muuntaa tuoteominaisuuksiksi 

(suunnittelijan ääni). Kuvassa 8 on nähtävissä QFD:n yleiset päävaiheet. Matriisi 

on kuitenkin helposti muokattavissa yrityksen tarpeiden mukaiseksi. Taulukon voi 

jakaa kahteen osaan, asiakastaulukoksi ja tekniseksi taulukoksi. Asiakastaulukko 

on matriisin vaakasuora, ja sen tehtävä on muodostaa kuva asiakkaiden tarpeista, 

niiden keskinäisistä relaatioista sekä tyytyväisyydestä yritykseen ja tärkeimpiin 

kilpailijoihin. Tekninen osa on matriisin pystysuora rivi, jonka tarkoituksena on 

havainnoida tuoteominaisuudet, joita muokkaamalla asiakkaiden tarpeet saadaan 

hyödynnettyä. (Maletz 2008, s. 28) 
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Kuva 8: QFD:n laadun talo-matriisi (Soininen 1997, s. 37) 

 

Laadun talon asiakastarpeet-osaan kerätään olennaisimmiksi arvioidut 

asiakastarpeet. Epäolennaiset tarpeet voidaan karsia pois tässä vaiheessa 

prosessia. Asiakastarvekentän viereen kirjataan tarpeen prioriteetti välillä 1-5. 

Mitä tärkeämmäksi uuden tuotteen menestyksen tai asiakastyytyväisyyden 

kannalta tarve koetaan, sitä suurempi prioriteetti sille annetaan. Prioriteetin tulisi 

perustua asiakkaan mielipiteisiin, mutta toimittajan täytyy tarpeiden 

analysointivaiheessa yhtenäistää eri asiakkaiden antamat arvosanat oman 

harkintansa mukaisesti. (Kärkkäinen et al. 2000, s.69) 

 

Kilpailija-analyysi -osassa vertaillaan tuotteen ominaisuuksia tärkeimpien 

kilpailijoiden vastaaviin ominaisuuksiin. Täten tuotteen kehitystä ei enää 

ohjaakaan pelkät asiakastarpeet, vaan myös kilpailijat. Vertailu tulee tehdä 

havaittujen asiakastarpeiden täyttämisen näkökulmasta. Kilpailija-analyysista 

saadaan selkeämpi kuva siitä, mitä ominaisuuksia pitäisi kehittää kilpailutilanteen 

mukaan. (Govers 1996, s. 579) 

 

Tuoteominaisuudet-osioon syötetään tuoteominaisuuksia, joita asiakkaan tarpeet 

ovat koskeneet. Jokaisen tuoteominaisuuden tulee olla mitattavissa oleva, ja 

sellainen jonka asiakas voi selkeästi havaita tuotetta käyttäessään. Nämä 
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ominaisuudet voidaan myös luokitella laajempien ominaisuuskokonaisuuksien 

alle, ja syöttää ne matriisiin tällä tavoin luokiteltuna. (Govers 1996, s. 579) 

 

Seuraavana vaiheena on asiakastarpeiden ja tuoteominaisuuksien välisten 

yhteyksien selvittäminen, ja sen analysointi kuinka paljon tietyllä 

tuoteominaisuudella voidaan tyydyttää jotakin asiakastarvetta. On tärkeää 

huomioida, että yhdellä tuoteominaisuudella voidaan vaikuttaa useampaankin 

asiakastarpeeseen, kuten myös päinvastoin. Riippuvuuksien voimakkuutta 

voidaan kuvata matriisissa erilaisin symbolein.  

 

”Tuoteominaisuuksien priorisointi”-vaiheessa tarpeet luokitellaan 

tärkeysjärjestykseen. Tärkeysarvo perustuu aiemmassa QFD:n ”asiakastarpeet”-

vaiheessa annettuun prioriteettiin sekä ”asiakastarpeiden ja tuoteominaisuuksien 

väliset riippuvuudet”-vaiheessa esitettyihin korrelaatioihin siitä, kuinka hyvin 

kullakin tuoteominaisuudella voidaan tyydyttää asiakastarpeita. 

Tuoteominaisuuden laskennallinen tärkeysarvo saadaan kertomalla yhteen 

asiakastarpeelle määritetty tärkeysarvo sekä se, kuinka hyvin kyseiseen tarpeeseen 

voidaan tuoteominaisuudella vaikuttaa. Jos on aiemmin havaittu, että samalla 

tuoteominaisuudella voidaan vaikuttaa useamman kuin yhden asiakastarpeen 

tyydyttämiseen, saadaan lopullinen tärkeysarvo summaamalla kussakin 

sarakkeessa olleet tulot yhteen. Täten jokaisen määritellyn tuoteominaisuuden 

relevanssia kuvaa koko sarakkeen tulojen summa. Lisäksi kahden olennaisimman 

tarpeen tärkeyttä voidaan painottaa erityisten myyntiargumenttien avulla ottamalla 

mukaan kolmanneksi kerrottavaksi luvuksi kerroin 1,5 tärkeimmälle 

asiakastarpeelle ja 1,2 toiseksi tärkeimmälle. 

 

Viimeisessä ”alustavat spesifikaatiot”-vaiheessa saadaan QFD:n lopputulos, eli 

alustavat tuotespesifikaatiot, jotka linkittävät asiakastarpeet ja tuoteominaisuudet 

yhteen. Uutta tuotetta voidaan alkaa suunnitella näitä spesifikaatioita 

hyödyntämällä. Tyypillisesti laadun talosta suodattuu ulos 3-5 tärkeintä 

tuoteominaisuutta, joiden kehittämiseen kannattaa panostaa resursseja. 

(Kärkkäinen et al. 2000, s.54) 
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QFD-menetelmän haasteena on se, että yrityksellä täytyy olla erityisen syvällinen 

ymmärrys asiakkaan toiminnasta ja tarpeista. Menetelmää käyttäessä syntyy ja 

käsitellään myös todella suuria määriä dataa, joka voi osoittautua ongelmalliseksi 

joissakin organisaatioissa. Yritysten täytyy siis opetella perinpohjaisesti 

menetelmän hyödyntäminen ennen sen käyttöönottoa. On myös tärkeätä 

varmistaa, että kaikki QFD:n käyttöön osallistuvat henkilöt aidosti ymmärtävät 

menetelmästä saavutettavat hyödyt ja lopputulokset. (Maletz 2008, s. 29) 
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4 ASIAKASTARPEIDEN HYÖDYNTÄMINEN 

TUOTEKEHITYSPROJEKTEISSA 

 

Yrityksissä suoritettava asiakastarpeiden kartoittaminen ei saa olla irrallinen 

tehtävä, vaan kartoituksesta saatuja tuloksia on aktiivisesti hyödynnettävä 

esimerkiksi tuotekehitysprojekteissa. Tuotekehitysprosessi ja asiakastarpeiden 

jalostaminen tulee suorittaa kiinteässä yhteistyössä ja siten, että tiedonkulku 

prosessien eri vaiheissa toimii saumattomasti. Prosessien eri vaiheet tulee 

kuitenkin erottaa ja ymmärtää selkeästi, jotta niiden toteutus sekä päätöksenteko 

yksinkertaistuisivat. (Kärkkäinen et al. 2000. s. 22) 

 

Porterin (1985, s.21) mukaan asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen on yritysten 

elinehto. Asiakkaiden tarpeita kuunteleva ja toteuttava yritys saa kilpailuetua 

suunnittelijalähtöisesti toimivaan yritykseen verrattuna. Tärkeätä onkin tunnistaa 

tuotteen kannalta olennaiset asiakastarpeet, ja täyttää nämä toiveet tehokkaan 

tuotekehityksen kautta. 

 

Asiakastarvekartoitus tuottaa tietoa, jota tuotekehitysosasto voi hyödyntää 

esimerkiksi tarvittavien kehityskohteiden valinnassa, ja saatujen tulosten 

arvioinnissa. Asiakastarvekartoituksen tuloksena saadut tiedot auttavat 

määrittelemään tuotekehitysprojektien tavoitteet. Kuvassa 9 voidaan havaita 

asiakasvaatimusten rooli tuotekehitysprosessin aikana. Asiakastarpeiden pohjalta 

tehtävä tuoteominaisuuksien kartoitus tehdään siis tuotekehitysprojektin 

alkuvaiheessa, jotta itse tuotekehityksessä osataan keskittyä olennaisiin asioihin. 

Tutkimuksissa onkin havaittu, että menestyneimmissä tuotekehitysprojekteissa on 

poikkeuksellista erityisesti se, että niissä on tehty enemmän työtä projektin 

alkuvaiheessa kuin vähemmän menestyneissä. Tärkeimmässä roolissa vaatimukset 

ovat tuotteen spesifikaatioiden asettamisvaiheessa, jolloin vaatimukset muutetaan 

tuotteen ominaisuuksiksi. 
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Kuva 9: Vaatimusten rooli tuotekehitysprosessissa (Maletz 2008, s. 7) 

 

Tuotekehitystoiminta voidaan jakaa suunnittelija- ja asiakaslähtöisyyteen. 

Suunnittelijalähtöisyydessä toiminnassa saatetaan myös saada asiakkaan tarpeet 

täytettyä, mutta asiakaslähtöisellä toiminnalla tämä on huomattavasti 

todennäköisempää. Kuva 10 selventää suunnittelijalähtöisyyden ja 

asiakaslähtöisyyden osumatarkkuutta asiakkaan tarpeisiin. Suunnittelijalähtöinen 

toimintatapa pyrkii tuottamaan teknisesti mahdollisimman hyviä tuotteita, jotka 

eivät kuitenkaan aina täytä asiakkaan asettamia vaatimuksia. Usein myös 

suunnittelijoiden laatimat ominaisuudet eivät tuota asiakkaalle merkittävää 

lisäarvoa tai hyötyä. (Kärkkäinen et al. 2000, s.6) 
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Kuva 10: Tuotekehityksen jakaminen suunnittelija- ja asiakaslähtöisyyteen (Kärkkäinen 

et al. 2000, s. 6) 

 

Tuotteiden tuomisessa markkinoille on paljon riskejä, ja joissakin tutkimuksissa 

yritykset ovat nimenneet heikon tuotemäärittelyn yhdeksi suurimmista 

epäonnistumiseen vaikuttaneista tekijöistä. Tuotteiden vaatimusten tunnistaminen 

on siis tärkeä tehtävä organisaatioille. Usein tuotekehitys perustuu kuitenkin 

pelkästään markkinointitietoon, joka sisältää ennemminkin tuotteiden 

ominaisuuksia kuin niiden vaatimuksia. Usein yritykset myös tarjoavat sitä, mitä 

he itse haluavat tarjota, eivät sitä mitä asiakkaat haluavat. (Mello 2001, s. 52) 

 

Asiakastarpeiden puutteellinen ymmärrys ja epätarkat oletukset tarpeiden 

analysointivaiheessa voivat johtaa merkittäviin puutteisiin tuotteen suunnittelun ja 

valmistuksen laadussa, kestossa ja kustannuksissa. (Jiao et al. 2006, s. 173)  

 

4.1 Asiakastarpeet uuden tuotteen suunnittelussa 

Suurin osa tulevaisuudessa suunniteltavista tuotteista perustuu vanhaan 

teknologiaan, ja tarjoaa ainoastaan muutamia merkittäviä teknisiä uudistuksia. 

Aikaisempiin tuotteisiin ilmenneiden tarpeiden hyödyntäminen uuden tuotteen 

suunnittelussa on siis luonnollisesti tärkeätä. Täten tuote saadaan asiakkaan 

tarpeiden mukaiseksi muutenkin kuin kriittisten uusien ominaisuuksien osalta. 

 

Tavoitteiden asettaminen on tärkeä toimenpide kokonaan uusia tuotteita 

suunnitellessa. Asiakkaiden tarpeet tuotteeseen liittyen sekä vallitseva 
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kilpailutilanne ovat tärkeimmät tekijät, joiden mukaan tavoitteet tulisi asettaa. 

Asetetut tavoitteet ohjaavat tuotekehitystä asiakastarpeiden määrittämään 

suuntaan, jos asiakastarpeet ovat riittävän tehokkaasti analysoituna. Erityisesti 

asiakkaalle selkeästi tärkeiden tuoteominaisuuksien tavoitteet täytyy pyrkiä 

asettamaan riittävän korkealle. (Kärkkäinen et al. 2000, s.20)  

 

Uutta tuotetta suunnitellessa asiakastarvekartoituksen on oltava syvällisempi kuin 

tuoteparannusta tehdessä. Uuden tuotteen kohdeasiakkaat on tunnettava, jotta 

tuote osataan suunnitella oikeiden tarpeiden mukaisesti. Myös tulevaisuudessa 

ilmenevät tarpeet tulee ottaa huomioon, kun usein tuoteparannuksissa keskitytään 

enemmän vanhoissa tuotteissa esiintyneiden ongelmakohtien ratkaisemiseen. 

Usein tuotekehitysprojektit pyritään käymään läpi mahdollisimman pienin kuluin 

ja nopeasti, mutta tällöin asiakastarpeet monesti laiminlyödään.  

 

Alamin (2005, s. 250–251) mukaan asiakkaat huomion ottamalla uuden tuotteen 

kehityksessä saavutetaan seuraavanlaisia hyötyjä: 

 Laadukkaat ja asiakkaan tarpeiden mukaiset tuotteet 

 Lyhyempi markkinoilletuloaika – Kun asiakkaan tarpeet saadaan hallittua 

heti prosessin alusta lähtien, ei valmiisiin konsepteihin tarvitse tehdä enää 

suuria muutoksia tuotekehitysprosessin myöhemmissä vaiheissa 

 Lyhyempi asiakkaiden hyväksymisaika – Kun tuotteen suunnittelussa on 

kuunneltu asiakkaiden mielipiteitä, asiakkaat ovat heti lanseerausvaiheessa 

innokkaita hankkimaan tuotteen. 

 Pitkäaikaiset asiakassuhteet – Ottamalla asiakas mukaan 

tuotekehitysprosessiin, pystytään saavuttamaan heidän luottamuksensa ja 

perusta pitkäaikaiseen yhteistyöhön. 

 

4.2 Asiakaslähtöisen tuotekehityksen edut 

Tehokkaalla asiakastarvekartoituksella voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä 

yrityksen tuotekehityksen nopeudelle ja onnistumiselle. Kilpailuetu voidaan 

saavuttaa joko tunnettujen tarpeiden hyödyntämisellä tai tuntemattomien 

tarpeiden kartoittamisella. 
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Tärkein asiakaslähtöisen tuotekehityksen hyöty on luonnollisesti se, että tuotteista 

tulee enemmän asiakkaita miellyttäviä. Tästä seuraa kilpailuetua kilpailijoihin 

nähden, sekä mahdollisuus erottua kilpailijoista positiivisesti. Jos 

asiakastarvetoiminta saadaan toimimaan niin tehokkaasti, että jopa asiakkaiden 

tulevat tarpeet saadaan selville, on tuotekehityksessä saavutettavat edut vieläkin 

merkittävämpiä. Näiden tarpeiden pohjalta voidaan määritellä tulevat 

kehityskohteet tuotteissa, ja määrittää kehitystarpeen suuruus. Uudet 

asiakastarpeet voivat myös antaa mahdollisuuden kokonaan uudentyyppisten 

laitteiden tuotekehitysprojekteille, ja täten yritykselle mahdollisuuden laajentaa 

toimintaansa uusille markkinoille. (Kärkkäinen et al. 2000, s. 24) 

 

Asiakastarpeiden tehokas huomioiminen jo tuotekehitysvaiheessa on todella 

tärkeätä, jotta asiakkaan haluamat ominaisuudet saadaan tuotteisiin heti elinkaaren 

alkuvaiheessa. Kuten kuvasta 11 voidaan havaita, on muutosten tekeminen 

elinkaaren myöhemmissä vaiheissa huomattavasti hankalampaa ja enemmän 

resursseja kuluttavaa. Täten onkin tuotteen menestyksen kannalta tärkeätä pyrkiä 

tilanteeseen, jossa tuote olisi mahdollisimman paljon asiakkaan tarpeiden 

mukainen jo siinä vaiheessa, kun sen valmistus aloitetaan. (Ulrich et al). 

Keskimäärin tuotekehitysprojektin budjetista käytetään noin 10 % asiakkaan 

vaatimusten hallintaan. Dassault-Enovian tekemän tutkimuksen mukaan 

parhaaseen lopputulokseen päästiin kuitenkin silloin, kun lähes 30 % resursseista 

käytettiin asiakaslähtöisen toiminnan toteuttamiseen.  
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Kuva 11: Tuotemodifikaation kustannusten muuttuminen elinkaaren aikana (Dassault-

Enovia, s. 4) 

 

4.3 Asiakaslähtöisen tuotekehityksen riskit 

Vaikka yleensä asiakkaan tarpeiden mukainen tuotekehitystoiminnan 

soveltaminen on hyödyllistä molemmille osapuolille, on toiminnassa myös 

riskinsä. Tuotekehitys on riskialtista toimintaa, ja epäonnistunut tuotelanseeraus 

voi aiheuttaa suuria ongelmia koko yrityksen toiminnalle. Asiakastarpeiden 

tehokas huomioon ottaminen on kuitenkin eräs keinoista, jolla tuotekehityksen 

riskejä voidaan pyrkiä vähentämään. 

 

Asiakastarpeiden keräämis- ja analysointivaiheessa on merkittävänä riskinä se, 

että asiakkaan ilmaisemiin tarpeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota vaan 

halutaan hypätä suoraan uusien tuoteominaisuuksien pariin. Asiakkaan tarpeiden 

uskotaan olevan jo niin hyvin tiedossa, että niistä voidaan tehdä suoria oletuksia, 

vaikka asia ei usein näin olekaan. Tämä lähestymistapa voikin johtaa valheellisiin 

tuloksiin, jotka saattavat jopa haitata uusien tuotteiden menestysmahdollisuuksia. 

(Siemens 2009) 

 



46 

 

Tuotekehityksessä on syytä ottaa huomioon, ettei tuotteista tule kompromisseja 

ristiriistaisten asiakastarpeiden johdosta. Jos tuotteesta tulee keskiverto jokaisella 

osa-alueella, on mahdollista ettei se kelpaa enää kenellekään. Täten onkin tärkeätä 

päättää mille segmentille tuote pyritään kohdistamaan, ja ensisijaisesti täyttää 

kyseisen segmentin tuotteelle asettamat vaatimukset. 

 

Kuvasta 12 voidaan havaita eräs asiakaslähtöisen tuotekehityksen ongelmista. 

Asiakkaan tarpeiden orjallinen noudattaminen aiheuttaa lisätöitä 

tuotekehitysosastolle, ja projektien kestot voivat alkaa venymään. Tästä voi 

pahimmassa tapauksessa seurata kuvassa esitetyn kaltainen noidankehä, joka 

vaikuttaa negatiivisesti koko yrityksen liiketoimintaan. Noidankehä voidaan 

välttää jalostamalla asiakastarpeista tuoteominaisuuksia, jotka ovat olennaisia 

tuotteen menestyksen kannalta sekä helposti tuotekehityksessä hyödynnettäviä. 

Täten asiakaslähtöisen tuotekehityksen työmäärä vähenee, ja tuotekehitysprojektit 

saadaan etenemään nopeammin ja kustannustehokkaammin. Myös tulevien ja 

havaitsemattomien asiakastarpeiden tarpeeksi aikainen havainnointi estää kuvassa 

13 esitettyjen noidankehien synnyn, koska täten tuotekehitysprojektien hallinta 

helpottuu. 

 

 

Kuva 12: Tuotekehityksen noidankehä (Kärkkäinen 2001, s.392) 
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4.4 Asiakastarpeet PDM-järjestelmissä 

Vaatimusten hallinta tietojärjestelmissä on eräs tuotetiedon hallinnan 

tulevaisuuden trendejä. Yritysten ongelmana ei nykypäivänä enää usein ole 

asiakastarpeiden kerääminen, vaan enemmänkin systemaattisen ja jatkuvan 

toimintatavan puute asiakastarpeiden hyödyntämisessä, muutoksen hallinnassa 

sekä koko tuotteen elinkaaren ajan kattavassa toiminnassa. Asiakastarpeiden 

keräämisen tuleekin siis olla jatkuvaa toimintaa, jossa koko ajan opitaan uutta 

tarpeiden tehokkaammasta tyydyttämisestä. Asiakastarpeiden jäsentäminen PDM-

järjestelmissä voi auttaa merkittävästi tähän ongelmaan. (Dassault-Enovia, s. 4) 

 

Havaittujen ja PDM-järjestelmään dokumentoitujen tarpeiden tärkeä ominaisuus 

on jäljitettävyys, eli mahdollisuus seurata tuotteen elinkaaren eri aikana tulleita 

tarpeita ja havaita mahdolliset elinkaaren aikana tapahtuneet muutokset asiakkaan 

käyttäytymisessä. Tarpeesta on voitava tehdä johtopäätöksiä sekä taaksepäin että 

eteenpäin tuotteen elinkaarella. Myös tarpeiden väliset relaatiot sekä tarpeiden 

relaatiot tuotteen toiminnallisiin ominaisuuksiin ja fyysisiin rakenteisiin voidaan 

jäljittää. Kuvasta 13 voi havaita asiakastarpeiden ja muiden tuotteen elinkaaren 

aikaisten toimintojen yksinkertaisimpia relaatioita. (Maletz 2008, s. 41) 

 

 

Kuva 13: Jäljitettävyyden ja vaikutusten analysointi (Maletz 2008, s. 42) 

 

Jäljitettävyyden hallinnan lisäksi myös päätöksenteon tukeminen, muutosten 

hallinta ja kommunikaation jatkuva tehostaminen koko elinkaaren ajan ovat 
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tärkeitä osa-alueita asiakasvaatimusten dokumentoinnissa PDM-järjestelmään. 

(Maletz 2008, s.42) 

 

Tulevaisuuden PLM-järjestelmät pyrkivät myös automaattisesti varmistamaan, 

että asiakkaan ilmaisemat tarpeet täytetään mahdollisimman hyvin 

tuotekehityksessä. Järjestelmät antavat valmiudet kansainvälisen kommunikaation 

tehostumiseen tarjoamalla viitekehyksen asiakastarpeiden globaaliin 

kartoittamiseen ja dokumentointiin. (Dassault-Enovia) 

 

Tulevaisuudessa asiakastarpeet huomioon ottavat PLM-järjestelmät voivat tulla 

sisältämään esimerkiksi seuraavanlaisia asiakaslähtöistä toimintaa helpottavia 

ominaisuuksia: 

 Asiakastarpeiden kerääminen ja dokumentointi koko elinkaaren ajalta 

suoraan tuotekehityksen ja tuotannon hyödynnettäviksi 

 Asiakastarpeiden linkittäminen suoraan tuotteisiin ja niiden 

ominaisuuksiin, sekä tarpeiden huomioonottaminen 

tuotekehitysprosessissa 

 Vahvistaa asiakasvaatimusten hallintaa yhdistämällä niiden analysoinnin 

ja jäljitettävyyden yhden tietojärjestelmän alaisuuteen 

 Vakiinnuttaa tehokkaimmat toimintatavat muutoksenhallintaan liittyen ja 

antaa kaikkien tuotekehityksessä mukana olevien vaikuttaa prosessiin. 

(Dassault-Enovia, s.6) 
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5 LAROXIN LIIKETOIMINNAN NYKYTILA 

Diplomityön empiria-osassa tutkitaan Laroxin nykyistä asiakastarvetoimintaa, ja 

havaittujen puutteiden sekä asetettujen vaatimusten perusteella laaditaan uusi 

toimintamalli asiakastarpeiden tehokkaaseen keräämiseen, analysointiin sekä 

hyödyntämiseen. Toimintamalli rakennetaan olemassa olevien teorioiden pohjalle, 

soveltaen siten, että malli on kelvollinen Laroxin harjoittamassa 

projektiliiketoiminnassa. 

 

Larox Oyj on lappeenrantalainen teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, 

valmistava ja tuotteiden koko elinkaaren aikaisia jälkimarkkinapalveluita tarjoava 

konepajayritys. Larox on globaali markkinajohtaja nesteiden ja kiintoaineen 

erotuksen toimintakentässä, ja yrityksen myynnistä noin 95 % tulee ulkomailta.  

Laroxin teknologiaa hyödynnetään pääasiallisesti kaivos- ja metallurgisen 

teollisuuden sekä kemian prosessiteollisuuden sovelluksissa. Larox harjoittaa 

liiketoimintaansa lähes kaikkialla maailmassa, ja yrityksen markkina-alue on 

jatkuvassa kasvussa.  Lappeenrannassa sijaitsevan pääkonttorin lisäksi yrityksellä 

on suunnittelu- ja tuotantolaitokset Espoossa, Saksassa, Kiinassa ja Hollannissa. 

Laroxilla on myös erittäin kattava alihankkijaverkosto. Larox toimiikin tällä 

hetkellä yli 40 maassa. (Larox vuosikertomus 2008, s. 3) 

 

Larox on perustettu vuonna 1977 entisen Lappeenrannan Konepajan tiloihin.  

Yrityksen strategiana oli alusta alkaen kansainväliseen vientitoimintaan 

keskittyminen, ja heti ensimmäisenä toimintavuonna Laroxilla oli solmittuna 17 

kansainvälistä edustajasopimusta. 1980-luvulla Larox teki vahvoja satsauksia 

tuotekehitystoimintansa parantamiseksi, ja lopulta onnistuikin voittamaan 

asiakkaat puolelleen erityisesti kemian prosessitekniikan sovelluksissa. Vuonna 

1988 Larox kirjautui pörssiin, ja perusti ensimmäisen kansainvälisen tytäryhtiönsä 

Saksaan. 1990-luvulla Larox toi markkinoille uusia, erinomaisesti menestyneitä 

tuotteita, ja yrityksen markkina-asema parani entisestään. 1990-luvun lopulla ja 

2000-luvulla Laroxin kasvua ovat vauhdittaneet myös kansainväliset yrityskaupat. 

Merkittävimpinä näistä voidaan mainita Scheibler Filtersin osto vuonna 2003 ja 

Outokummun suodatinliiketoiminnan ostaminen vuonna 2004. Erityisesti 
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Outokummun suodatintoimintojen ostaminen oli todella merkittävä tapaus – 

Laroxin liikevaihto lähes kaksinkertaistui kaupan ansiosta. Kauppa myös laajensi 

Laroxin tuoteportfoliota merkittävästi, ja yritys profiloitui yhä enemmän 

kokonaisvaltaiseksi neste- ja kiintoaineiden erotuksen prosessiratkaisujen 

toimittajaksi. (Larox www-sivut 2010) 

 

5.1 Strategia 

Laroxin ydinstrategiana on keskittyminen omaan fokusoituun 

osaamisalueeseensa. Pelkän suodattimien valmistuksen ja myynnin lisäksi Larox 

tarjoaa kattavan palvelutuotekatalogin tuotteidensa rinnalle koko niiden 

elinkaaren ajaksi. Yrityksen keskeisimpiä arvoja ovatkin tiivis yhteistyö asiakkaan 

kanssa, rohkea ja päättäväinen toimintatapa sekä jatkuva oman osaamisen 

kehittäminen. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa sidosryhmille tehostamalla 

asiakkaiden prosessien kilpailukykyä. (Larox vuosikertomus 2008, s. 7) 

 

Laroxin toiminnan tavoitteena on ylittää asiakkaan odotukset. Asiakkaan saamien 

hyötyjen tulee olla suuremmat kuin hyödyt, joita Laroxin kilpailijoiden tuotteet 

tarjoavat. Asiakaslähtöisyys pyritään ottamaan huomioon kaikessa yrityksen 

toiminnassa, ja asiakkaan saama palvelu pyritään tarjoamaan mahdollisen 

laadukkaana ja ammattitaitoisena. Yrityksen tavoitteena onkin tulevaisuudessa 

jatkaa maailmanlaajuisen, innovatiivisen, asiantuntevan ja laadukkaan 

ydintoimintansa kehittämistä. (Larox vuosikertomus 2008, s. 8) 

 

Teollisilla suodattimilla on maailmanlaajuisesti noin 2100 miljoonan euron 

markkinat. Tästä Laroxin osuus on merkittävä, ja voidaankin sanoa Laroxin 

olevan kansainvälinen markkinajohtaja omassa segmentissään. Laroxin 

tuotekehityksessä on myös todella vahva kokemus- ja teknologiapohja, ja yritys 

onkin tunnettu yhtenä kansainvälisistä teknologiajohtajista. (Larox www-sivut 

2010) 

 

Laroxin asiakkaat ovat lähes poikkeuksetta joko kansallisesti tai kansainvälisesti 

merkittäviä yrityksiä, jotka osaavat arvostaa suodattimien laatua, suorituskykyä ja 
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tehokasta asiakaspalvelua. Tämä korostaa entisestään asiakastarvetoiminnan 

tärkeyttä erityisesti Laroxin toiminnassa. 

 

Larox on business-to-business –toimittaja, joten asiakkuus eroaa huomattavasti 

perinteisestä kuluttajille suuntautuvasta liiketoiminnasta. Kotler (1997) on 

listannut esimerkiksi seuraavia erikoisuuksia yritysten välistä liiketoimintaa 

harjoittaville toimittajille: 

 Asiakkaita on melko vähän, mutta kaupat ovat suuria 

 Toimittajan ja asiakkaan suhde on läheinen 

 Tuotteiden kysyntä on johdettua 

 Asiakkailla useita ostovaikutteita 

 Pitkät tuotekehitysajat 

 Kompleksiset tuotteet 

 

5.2 Laroxin tuoteportfolio 

Laroxin tuotevalikoima kattaa ylipaineeseen perustuvat automaattiset 

pystypainesuodattimet, vaakapainesuodattimet ja kirkastussuodattimet sekä 

alipaineeseen perustuvat tasonauhasuodattimet, keraamiset kiekkosuodattimet ja 

tavanomaiset kiekko- ja rumpusuodattimet. Laroxin suodattimien tuotemerkit ovat 

Larox (automaattiset painesuodattimet ja rumpusuodattimet), Hoesch 

(kammiosuodattimet), Scheibler (kirkastussuodattimet), Ceramec (keraamiset 

kiekkosuodattimet), Pannevis (imunauhasuodattimet) sekä Scanmec 

(kiekkosuodattimet). Tuotevalikoimasta löytyy ratkaisu useisiin erilaisiin 

prosesseihin ja tuotanto-olosuhteisiin. Larox painesuodattimet ovat yrityksen 

toiminnan kivijalka ja suurin tulonlähde. Laitteita on toimitettu 

maailmanlaajuisesti yli 900 kappaletta, ja ne kykenevät operoimaan 

lukemattomissa erilaisissa toimintaympäristöissä. Larox ei toimitakaan pelkästään 

suodattimia, vaan kokonaisvaltaisia suodatusratkaisuja. Yrityksen tavoitteena 

onkin valmistaa tuotteita, jotka toimivat mahdollisimman monessa eri 

applikaatiossa, mahdollisimman pienin toimintakustannuksin sekä 

mahdollisimman optimaalisella suodatustuloksella. 
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Laroxin tuotteet ovat teknisesti todella haastavia, tuotevariaatioita on tuhansia ja 

tuotteita valmistetaan vain tilauksesta. Täten asiakkaan tarpeisiin mukautuminen 

on tärkeämpi osa Laroxin projektimaista liiketoimintaa kuin esimerkiksi 

massatuotantoa harjoittavilla yrityksillä. 

 

5.2.1 Laroxin tuotteiden elinkaarimalli 

Laroxin tuotteet valmistetaan kestämään vuosikymmeniä, joten niiden elinkaari 

on ajallisesti huomattavasti keskimääräistä teollisuustuotetta pidempi. Tästä 

syystä elinkaaren aikana syntyy valtavia määriä tuotetietoa ja jatkuvasti uusia 

asiakastarpeita. Merkittävänä haasteena onkin asiakastarpeiden systemaattinen 

kerääminen koko pitkän elinkaaren ajalta.  

 

Larox itse määrittelee tuotteidensa elinkaaren neljän vaiheen mukaisesti. 

Pilottivaiheessa tuote on jo suunniteltu ja valmistettu, ja se toimitetaan asiakkaalle 

ensimmäistä kertaa. Tässä vaiheessa muutosten tekeminen tuotteeseen on vielä 

mahdollista. Pilottivaihe päättyy, kun tuote on yrityksen ja asiakkaan toimesta 

todettu toimivaksi ja prosessiin optimoiduksi.  

 

Seuraava vaihe on aktiivisen tuotteen vaihe, jonka aikana tuotetta valmistetaan ja 

asiakkaita palvellaan normaalisti. Tuote on aktiivisessa vaiheessa siihen asti, kun 

ei ole enää taloudellisesti järkevää tehdä jatkuvaa tuotekehitystä tuotteeseen 

liittyen. Tässä vaiheessa tuotehallinto jäädyttää tuotteen sen hetkisen rakenteen. 

 

Jäädytetyn tuotteen vaiheessa laitetta voidaan vielä myydä asiakkaille, mutta 

tuotteeseen ei tehdä enää muita muutoksia kuin sellaisia, jotka ovat jostakin syystä 

välttämättömiä. Palvelutoimintaa harjoitetaan kuitenkin edelleenkin samalla 

tavalla kuin tuotteen elinkaaren aiemmissa vaiheissa. 

 

Viimeinen vaihe tuotteen elinkaaressa on vanhentunut tuote, jolloin uudemmat 

tuotteet ovat täysin korvanneet kyseisen tuotteen. Tuotetta ei saa enää myydä, eikä 

siihen ehdotettuja parannuksia enää huomioida. Tuotteelle suoritettava 

palvelutoiminta on hyvin rajoittunutta aiempaan verrattuna. 
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Laroxin toimialalla suuri osa yritysten tuotosta saadaan tuotteen elinkaaren aikana 

toteutettavasta palvelutoiminnasta. Tyypillinen laitteen käyttöikä on käytetystä 

applikaatiosta ja tuotanto-olosuhteista riippuen 15–25 vuotta, mutta myöskään 

pidemmät elinkaaret eivät ole mahdottomia tuotteita modernisoimalla. Suuri osa 

asiakkaiden tarpeista koskeekin Laroxin palvelutoimintaa, eikä fyysistä tuotetta 

jota asiakas käyttää.  

 

Laroxin tuotteiden elinkaarella on tyypillistä myös se, että usein yksittäisen 

tuotteen elinkaari on huomattavasti pidempi kuin elinkaari, jonka tuoteperhe 

kokee Laroxin sisällä. Maailmalla on valtava määrä Laroxin suodattimia, joiden 

valmistus on jo lopetettu, mutta palvelutoiminta on edelleenkin käynnissä myös 

kyseisten vanhojen tuotteiden kohdalla. Nämä elinkaarensa loppupäässä olevat 

tuotteet ja asiakkaan tarpeet kyseisiin tuotteisiin liittyen tuovatkin haasteita 

Laroxin liiketoimintaan erityisesti palvelujen tarjoamisen kannalta. 

 

Laroxin tuotteiden elinkaareen liittyy merkittävänä osana laitteiden modernisaatio, 

joka on eräs yrityksen palvelutoiminnan kivijaloista. Tuotteiden elinkaarta 

saadaan pidennettyä uudistamalla joitakin laitteen osia tai ominaisuuksia. 

Mahdollisia modernisaatiokohteita Laroxin tuotteisiin liittyen ovat esimerkiksi 

tuotteen käyttöturvallisuus, toimintavarmuuden parantaminen kriittisiä osia 

uusimalla, käyttökulujen pienentäminen esimerkiksi asentamalla modernia 

tekniikkaa vanhoihin laitteisiin sekä prosessin tehokkuuden optimointi 

esimerkiksi laitteen kapasiteettia kasvattamalla. Larox tarjoaa modernisaatioita 

kaikkiin tuoteperheisiinsä. Modernisaatiot toteutetaan ennalta määritettyjen 

moduulien mukaisesti, mutta niistä voidaan poiketa asiakkaan tarpeiden 

mukaisesti. Tarpeen modernisaatioon voivat laukaista kehittyneen teknologian 

lisäksi esimerkiksi tiukentunut lainsäädäntö asiakkaan prosessiin liittyen. 

 

5.2.2 Asiakastarpeet elinkaaren eri vaiheissa 

Koska Laroxin tuotteiden elinkaari on todella pitkä, ovat myös asiakastarpeet 

hajaantuneena elinkaaren eri vaiheille. Tästä syystä PLM-toiminta on Laroxille 

erityisen tärkeä kehityskohde. Tuotteen koko elinkaaren aikana kertyvä 
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asiakastarvetieto tulee saada kerättyä tietokantaan, josta sen analysointi ja 

hyödyntäminen tulevissa tuotekehitysprojekteissa on mahdollista. 

 

Asiakkaan pääasiallisena tarpeena suodattimen koko elinkaaren ajan on se, että 

heidän käytössään oleva laite toimii täysin varmasti, turvallisesti ja 

mahdollisimman pienin käyttökustannuksin. Tuotteen huoltopalvelujen 

tavoitteena onkin näiden kolmen ominaisuuden ylläpito ja mahdollisten 

toimintavarmuutta uhkaavien riskien hallinta. Jos nämä kolme päätarvetta eivät 

toteudu, asiakkaalle syntyy yksityiskohtaisempia tarpeita tuotteen toimintaan 

liittyen. Kun asiakkaan potentiaaliset tarpeet osataan tehokkaasti ottaa huomioon 

jo tuotekehitysvaiheessa, voidaan vähentää aikaa, jonka tuote on poissa käytöstä, 

pienentää käyttökustannuksia sekä pidentää huoltojen välistä aikaa. 

 

Tuoteyksikön elinkaaren alkupäässä asiakkaan tarpeet ovat usein selkeitä 

käytännön ongelmia, joiden havaitsemiseen ei tarvita laitteen syvällistä 

tuntemusta tai pitkää käyttöaikaa. Vasta kun laitetta on käytetty vuosia ja sen 

käyttäjien toiminnasta on tullut rutiininomaista, aletaan havaitsemaan 

syvällisempiä, esimerkiksi käyttömukavuuteen tai yksittäisten osien 

toiminnallisuuteen liittyviä parannustarpeita. 

 

Tuotteiden elinkaaren loppuvaiheessa on alkanut ilmaantua yhä enemmän ja 

enemmän uusia tarpeita kun ympäristöön ja ekologisuuteen liittyvät määräykset 

ovat lisääntyneet ja ihmisten asenteet ovat muuttuneet entistä ekologisemmiksi. 

Tästä johtuen tuotteen elinkaaren loppupäässä esimerkiksi tuotteen hävitykseen ja 

kierrätykseen liittyvät palvelut ovat kasvattaneet suosiotaan. Larox ei kuitenkaan 

nykyisin ota näitä seikkoja merkittävästi huomioon tuotekehitystä tehdessään. 

(Manninen haastattelu) 

 

5.3 Laroxin käyttämät tietojärjestelmät 

Tällä hetkellä Laroxilla on käytössään useita eri tietojärjestelmiä, joiden avulla 

hallinnoidaan yrityksen toiminnan eri osa-alueita. Tietojärjestelmien suuri määrä 

on jopa hieman ongelmallinen, sillä tietyt toiminnot voitaisiin sulauttaa osaksi 
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muita tietojärjestelmiä. Täten tiedonhallinta yksinkertaistuisi ja muuttuisi 

systemaattisemmaksi. Tämän takia diplomityössä käsiteltävä asiakastarpeiden 

hallinta ja hyödyntäminen pyritäänkin integroimaan jo olemassa oleviin Laroxin 

tietojärjestelmiin. 

 

Laroxin nykyisin aktiivisesti käyttämät tietojärjestelmät ovat Aton, IFS, Vineyard 

sekä Larox Live. Lisäksi yrityksellä on intranet, jossa on nähtävillä esimerkiksi 

ajankohtaisia asioita sekä dokumentaatiota yrityksen toimintatavoista. Lisäksi 

erityisesti yrityksen service-osasto on ollut viimeaikoina aktiivinen kehittämään 

uutta järjestelmää, jolla asiakkaiden tekemät valitukset ja reklamaatiot saataisiin 

hoidettua nopeammin ja tehokkaammin. 

 

Aton PDM on Laroxin käytössä oleva PDM-järjestelmä, jota erityisesti 

tuotekehityshenkilöstö käyttää aktiivisesti. Tuotepäälliköiltä odotetaan 

järjestelmän perustuntemusta, ja suunnitteluinsinööreiltä ja dokumenttien 

hallinnoijilta odotetaan syvällisempää osaamista. Järjestelmän avulla hallitaan 

tuotekehityksen ja valmistuksen aikana syntyvää tietoa, sekä siihen liittyvää 

prosessien ja dokumentaation hallintaa. Atonilla on useita funktioita Laroxin 

liiketoiminnassa.  

 

Kenties olennaisin Atonin hyödyntämiskeino on Laroxin tuotteiden nimikkeistön 

hallinta, sekä nimikkeistä kootut osaluettelot ja tuoterakenteet. Lisäksi 

järjestelmällä voidaan hoitaa tuotteisiin, projekteihin ja nimikkeistöön liittyvän 

dokumentaation hallinta koko elinkaaren ajalta tiedostoformaatista riippumatta. 

Täten esimerkiksi muistiot, tuotteiden tekniset piirustukset ja sähköpostiviestit 

saadaan tallennettua järjestelmään. Dokumentaation hallinta Atonissa on melko 

uusi ilmiö Laroxilla, sillä pitkän aikaa dokumentaatio sijaitsi ainoastaan yrityksen 

verkkolevyn projektikansioissa. Edelleenkin dokumentit tallennetaan myös 

verkkolevylle, vaikka tieto olisi jo Aton-järjestelmässä. Lisäksi Aton-

ympäristössä voidaan esimerkiksi luoda prosessia tukevia projekti- ja 

dokumenttimallipohjia, hallita muutosprosessia muokattavien workflow-

määritysten mukaisesti, hallita asiakkaalle toimitettuja tuotteita ja niiden 

dokumentaatiota, integroida tietojärjestelmiä standardirajapintojen avulla, 
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toteuttaa automatisoitua tiedonsiirtoa sekä linkittää erilaiset sidosryhmät. 

(Modultek) 

 

IFS 4 on Laroxin toiminnanohjausjärjestelmä, jolla hallinnoidaan paikallista dataa 

esimerkiksi varastonhallintaan ja laskutukseen liittyen. Osiot ovat moduuleja, joita 

voidaan ottaa käyttöön tai poistaa, joten järjestelmän laajentaminen on 

mahdollista. Uudessa toimintamallissa IFS:an käyttö ei kuitenkaan ole 

merkittävässä osassa. 

 

Vineyard Vintage on Laroxin CRM-työkalu, jolla voidaan hallita esimerkiksi 

asiakkailta tulevaa palautetta ja myynti- sekä toimitusprojekteihin liittyvää dataa. 

Vineyardin ongelmana on se, että vain pieni osa yrityksen henkilöstöstä käyttää 

kyseistä järjestelmää, vaikka laajempi käyttö olisikin hyödyllistä toiminnan 

kannalta. Vineyardissa on olemassa ominaisuus asiakastarpeiden hallintaan, mutta 

kerätyt asiakastarpeet eivät ilmene kovinkaan systemaattisesti esimerkiksi 

valmista pohjaa käyttäen. 

 

Larox Live on wiki-pohjainen järjestelmä, johon sisältyvillä työkaluilla hallitaan 

esimerkiksi Laroxin laatimia tarjouksia sekä asiakaspalautetta. Live onkin 

kokoelma toisiinsa teknisesti nivoutuneita työkaluja, joita käytetään Laroxin 

jokapäiväisen toiminnan tukena. Järjestelmän tavoitteena on myös kerätä ja jakaa 

kriittistä tietoa työntekijöiden omien kokemuksien pohjalta ja luoda tietovirta 

johon kootaan liiketoiminnan kannalta olennaista informaatiota. Työntekijät 

voivat ladata henkilökohtaisia tiedostoja järjestelmään, jotta tieto saadaan 

tehokkaasti leviämään muillekin asiasta kiinnostuneille. Kuten wiki-ideologiaan 

kuuluu, ei tiedon päivittämisestä vastaa kukaan yksittäinen henkilö, vaan tieto 

järjestelmässä tulee jalostumaan ja muotoutumaan ajan kuluessa. Koska 

järjestelmä on rakennettu avoimeen wiki-järjestelmään, on sen laajentaminen 

tulevaisuudessa käsittelemään laajempiakin toimintoja mahdollista. Järjestelmä on 

kuitenkin melko uusi yrityksessä, joten sen käyttö on vielä jatkuvasti kehittyvää. 

 

Laroxin Intranet on portaali, jonka pääasiallinen toimintafunktio on 

ajankohtaisista asioista tiedottaminen, sekä yrityksen toiminnasta ja yrityksessä 
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työskentelystä kertovan dokumentaation hallinta. Intra toimii nykyisellään hyvin, 

vaikka osa dokumentaatiosta onkin melko ikääntynyttä. 

 

Kuvasta 14 ilmenee Laroxin käyttämien tietojärjestelmien yhteistoiminta tuotteen 

elinkaaren ajalta. Kiinteät viivat kuvaavat automaattisesti tapahtuvaa tiedonsiirtoa, 

kun taas katkoviivat kuvaavat manuaalisesti, esimerkiksi sähköpostilla tapahtuvaa 

tiedonsiirtoa. Kuvasta voikin havaita että Laroxin tietojärjestelmien integroinnissa 

on selkeitä puutteita erityisesti automaattisen tiedonsiirron osalta. Vaikuttaa, että 

jotkin tuotetiedon hallinnan ohjelmistoista ovatkin eriytyneet omiksi 

saarekkeikseen, johon dataa syötetään ja siirretään lähinnä käsityönä. Liikaa tietoa 

liikkuu sähköpostitse tai muita manuaalisia tiedonsiirtokanavia hyödyntämällä. 

Liitteessä 2 kuvataan Laroxin tietojärjestelmäliikenne tuotekehitysprojekteita 

aloittaessa tai tuoterakennetta muutettaessa.  

 

 

 

Kuva 14: Laroxin tietojärjestelmien linkittyminen yhteen 

 

5.4 Asiakastarpeiden keräämisen nykytila 

Kuten monilla yrityksillä, myös Laroxilla asiakastarpeiden kerääminen ja 

hyödyntäminen tuotekehitysprojekteissa on epäorganisoitunutta ja melko 
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tehotonta. Yritys on itsekin tiedostanut ongelmansa, joihin lähdetään hakemaan 

ratkaisua diplomityön case-vaiheessa. 

 

Tarkoituksena on laatia systemaattinen ja tehokas toimintamalli, jonka avulla 

asiakastarpeet saadaan tehokkaasti kerättyä, analysoitua ja hyödynnettyä 

tuotekehitysprojekteissa. Laroxin toiminnassa on jo havaittavissa joitakin 

asiakastarvelähtöisen tuotekehitykseen merkkejä, joita tullaan kehittämään ja 

käyttämään osana uutta toimintamallia. 

 

Laroxilla on nykyään useita kanavia, joita pitkin asiakastarpeita voidaan saada 

kerättyä. Tarpeet kulkevat usein epäformaaleina sähköposteina tai suullisesti 

henkilöltä toiselle. Näitä kanavia pitkin saatava asiakastarvetieto on kuitenkin 

jäsentämätöntä, ja yleensä muodossa, josta asiakastarpeiden jalostaminen on 

hankalaa tai jopa mahdotonta. Systemaattisen järjestelmän tai toimintamallin 

puute aiheuttaa sen, että suuri osa potentiaalisista asiakastarpeista jää 

havaitsematta tai jäsentämättä tuoteominaisuuksiksi. Täten tuotekehitysosasto ei 

pysty tehokkaasti hyödyntämään asiakkailta saatavia tarpeita uusien tuotteiden 

kehitysvaiheessa. Yrityksen myyntiosastoa tai asiakaspalveluinsinöörejä ei 

myöskään ole ohjeistettu systemaattisesti keräämään asiakastarvetietoa 

esimerkiksi asiakasvierailujen yhteydessä tai raportoimaan siitä. 

 

Nykyään tärkeimmät kanavat tarpeiden keräämiseen ovat Larox Live-portaalissa 

sijaitseva Boomerang-applikaatio sekä CRM-järjestelmä Vineyardin feedback-

osio. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan kerää tarpeita muodossa, josta olisi 

saatavilla systemaattisia hyötyjä tuotekehitykseen. Boomerang kerää 

asiakaspalautetta lähinnä kvantitatiivisessa muodossa, josta johtopäätösten 

tekeminen on hankalaa. Vineyardin feedback taas on ulkomuodoltaan 

jäsentämätöntä, ja palaute koskee lähinnä tuotteissa havaittuja ongelmia. 

 

Laroxin tiedonkeruussa ja tiedonkulussa oman yrityksen sisällä ja sidosryhmiltä 

on selkeästi parantamisen varaa. Laroxin henkilöstöä työskentelee ympäri 

maailmaa, ja ihmisillä on valtava määrä käyttökelpoista, dokumentoimatonta 

tietoa joka voisi tarjota äärimmäisen arvokasta tukea tuotekehitysprojekteissa. 
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Tieto myös liikkuu usein huhuina tai kahvipöytäkeskusteluina, eikä 

systemaattisen raportoinnin tuloksena. Tällaisten satunnaisten tiedonjyvien 

tallentaminen yrityksen tietojärjestelmiin antaisikin tärkeätä informaatiota 

asiakkaiden tarpeista ja yleisestä alan markkinatilanteesta. Yrityksellä ei ole 

nykyään edes esimerkiksi kaavaketta, jolla havaitut tarpeet voitaisiin tehokkaasti 

suunnata tahoille jotka voivat hyötyä niistä vaan tieto kulkee lähes poikkeuksetta 

suullisesti. Diplomityössä laadittavan toimintamallin yksi tavoite onkin tehostaa 

tiedonkulkua myös yrityksen sisällä, jotta tuotekehityksen käyttöön saataisiin 

entistä useamman työntekijän panos ja asiantuntemus. 

 

Eräs keino asiakastarpeiden havainnointiin on asiakkaiden tekemät reklamaatiot, 

jotka yleensä toimitetaan suoraan vastuussa olevalle henkilölle eli 

tuotepäällikölle. Tästä eteenpäin onkin kyseisestä henkilöstä riippuvaista 

analysoidaanko reklamaatiot siten, että niistä saataisiin potentiaalisesti hyödyllisiä 

asiakastarpeita tai paranneltuja tuoteominaisuuksia.  

 

Menetelmänä epäsuoraan asiakastarpeiden keräykseen on raportit, joita Laroxin 

asiakaspalveluinsinöörit laativat uuden tuotteen starttauksen jälkeen ja 

huoltokäynneillä. Näistä raporteista voisi saada arvokasta tietoa asiakkaan 

mielipiteistä ja tyytyväisyydestä. Kuitenkin nämäkin piilevät tarpeet tarvitsisivat 

huomattavasti nykyistä tehokkaampaa analysointia ja jäsennystä, ennen kuin 

hyödyntäminen tuotekehityksessä olisi toimivaa. Lisäksi kenttätyötä tekeviä 

henkilöitä ei ole ohjeistettu keräämään asiakastarvetietoa, ja usein ainoastaan 

kaikkein selkeimmin ilmaistut asiakkaan tuotevaatimukset päätyvät 

tuotepäälliköille asti. 

 

Tuotteen elinkaaren käyttövaiheen aikana Laroxilla ei ole systemaattisia 

asiakastarvetiedon keräämisjärjestelmiä, joilla voisi havaita tarpeiden 

muuttumisen. Erityisesti tämä on ongelma, johon tullaan pureutumaan työn 

myöhemmässä vaiheessa. Asiakkaan mielipiteet tuotteesta ja sen toiminnasta 

muuttuvat ajan kuluessa, ja näiden mielipiteiden kerääminen, jalostaminen ja 

ylläpito ovat olennainen osa nykyajan liiketoimintaa. Yleensä impulssit uusista 

elinkaarenaikaisista tuotekehitystarpeista kuitenkin havaitsevat service-osaston 
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asiakaspalveluinsinöörit, jotka ovat läheisimmässä yhteydessä asiakkaan kanssa. 

Täten kyseiset henkilöt ovat erityisen tärkeässä asemassa asiakkaan tarpeita ja 

mielipiteitä havainnoidessa. Laroxin henkilöstöllä ei kuitenkaan ole välttämättä 

pääsyä kaikkien toimitettujen tuotteiden tai tuotetyyppien operointipaikoille, joten 

edes asiakaspalveluinsinöörit eivät saa kerättyä tietoa kaikista kohteista. 

 

Nykyään havaituista ja tuotepäälliköille viestityistä asiakastarpeista ei jää 

minkäänlaista dokumentaatiota. Jos päätetään, että saatu asiakastarve ei täytä 

edellytyksiä tuotteen muokkaamiselle, ei kyseinen tarve dokumentoidu mihinkään 

tietojärjestelmään. Tulevaisuudessa ilmenevien tarpeiden kannalta olisi kuitenkin 

erittäin tärkeätä, että kaikki ilmi tulleet asiakastarpeet säilytettäisiin jossakin 

tietojärjestelmässä. Tuotteen elinkaaren aikaisemmassa vaiheessa ilmenneet 

tarpeet voisivat antaa syvempää näkemystä uusiin tarpeisiin, jos nämä liittyvät 

samaan aihepiiriin. 

 

5.5 Laroxin tuotekehitysprosessi 

Laroxin uusien tuotteiden kehitys ja tuoteparannukset tapahtuvat 

tuotekehitysprojektien puitteissa. Näiden projektien määrittelyyn ja valintaan 

vaikuttavat niiden yhteensopivuus yrityksen tietyin väliajoin määritettäviin 

teknologia- ja tuotestrategioihin. 

 

Jotta tuotekehitysprojektien hallinta olisi helpompaa, on niiden tueksi luotu 

mallinnettu kuvaus tuotekehitysprojektista. Prosessimalli kuvaa projektin 

päävaiheet sekä menetelmät niiden toteuttamiseen. Laroxin tuotekehitysprosessi 

on kuvattuna liitteessä 1. Nykyinen prosessi koostuu neljästä eri osiosta, jotka 

ovat eri henkilön tai ryhmän vastuulla. Prosessikuvauksesta näkee ketjun, jota 

pitkin edetään uutta tuotetta lanseeratessa. Vanhan tuotteen päivittämisessä 

käytettävä prosessimalli on nähtävillä liitteessä 2. Nämä 

tuotekehitysprosessimallit ovat käytössä koko yrityksessä, ja ne koskevat kaikkia 

eri tuoteperheitä. Tällä hetkellä mallissa ei oteta suoranaisesti asiakastarpeita 

huomioon. Eräs ketjun alussa olevista tuotekehitykseen johtavista impulsseista on 
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”general feedback”, eli yleinen jostakin tietystä lähteestä saatu palaute, mutta 

tämäkään ei välttämättä ole asiakaspalautetta.  

 

Nykyään Laroxin tuotekehitysosasto on melko häilyvä käsite. Viimeisimmissä 

organisaatiorakenteen muutoksissa tuotekehityshenkilöstö on muokattu 

mahdollisimman ohueksi, eikä tuotekehitykseen suoraan osallistu enää muita kuin 

jokaisen tuoteperheen tuotepäällikkö ja pääsuunnittelija. Nykyään ei enää 

voidakaan suoranaisesti puhua tuotekehitysosastosta, sillä tuotekehitys on 

sulautettu osaksi business-yksiköitä. Samalla kehittyi nykyinen tuotepäällikkö-

käytäntö, jossa tuotekehityksestä vastaa ensisijaisesti tuotepäällikkö, jonka 

alaisuudessa toimii yksi suunnittelija. Nämä henkilöt pystyvät tekemään 

tuotekehitysprojekteihin liittyen alkututkimuksen ja yksinkertaisen 

konseptisuunnitelman, ja päättämään kuinka paljon henkilöstöä muutosten 

tekemiseen tarvitaan tuotanto-osastolta.  

 

5.6 Asiakastarpeiden hyödyntämisen haasteet tuotekehityksessä 

Asiakastarpeiden hyödyntäminen ei ole nykyään systemaattista eikä tehokasta 

Laroxin tuotekehitystoiminnassa. Ainoastaan selkeimmät asiakkaan havaitsemat 

puutteet huomioidaan, eikä toiminnassa ole erityisiä vakiintuneita menettelytapoja 

joiden noudattaminen olisi ohjeistettu.  

 

Tämänhetkinen asiakastarveprosessi toimii yleensä siten, että yrityksen 

teknologiapäällikölle tulee jotakin reittiä pitkin tieto uudesta potentiaalisesta 

tuoteominaisuudesta tai puutteesta tuotteessa, josta asiakas tai yrityksen sisäinen 

henkilö on viestinyt. Tämän jälkeen teknologiapäällikkö päättää ovatko tarpeet 

hyödynnettävissä kyseisessä tuoteperheessä, ja kannattaako tuotetta muuttaa 

kyseisen tarpeen takia. Jos teknologiapäällikkö havaitsee asiakastarpeessa 

hyödyntämispotentiaalia, välittää hän tiedon kyseisen tuoteperheen 

tuotepäällikölle. Tuotepäällikön tehtävänä on tutkia syvällisemmin tarpeen 

hyödyntämispotentiaali, ja tehdä raaka arvio tuotteen muuttamisesta koituvista 

kuluista ja tuntimäärästä. Edellä mainittuun toimintamalliinkaan ei kuitenkaan ole 

dokumentoituja ohjeita, eikä sitä noudateta orjallisesti. (Kaipainen haastattelu) 
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Tuotekehityksestä vastaavilla henkilöillä ei ole normaalisti suoria kontakteja 

asiakasrajapintaan, vaan tieto asiakkaan tarpeista tulee lähes poikkeuksessa 

välikäsien kautta. Yleisin välikäsi on asiakaspalveluinsinöörit, jotka viestivät 

selkeimmistä puutteista tuotepäälliköille. Tähän tiedonsiirtoon ei ole kuitenkaan 

olemassa mitään rutiinia, jolla saataisiin systematiikkaa toimintaan. Lisäksi usein 

tieto kulkee tuotepäälliköiltä asiakaspalveluinsinööreille, ja toisinpäin ainoastaan 

ongelmatapauksissa. Ongelmana on myös se, että tuotekehityshenkilöstö ja 

palveluhenkilöstö käyttävät pääasiallisesti eri tietojärjestelmiä. Onkin siis 

ehdottoman tärkeää, että uuden toimintamallin myötä asiakastarvetoimintaan 

osallistuvat henkilöt saadaan käyttämään samaa tietojärjestelmää keskinäiseen 

tiedonsiirtoon. (Kaipainen haastattelu) 
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6 LAROXIN UUSI TOIMINTAMALLI 

ASIAKASTARPEIDEN HYÖDYNTÄMISEEN 

Tässä kappaleessa kuvataan uusi toimintamalli, joka on luotu Laroxin 

asiakastarvetoiminnan tehostamiseksi ja systematisoimiseksi. Malli pyritään 

suunnittelemaan siten, että se soveltuu erityisesti Laroxin organisaatioon ja 

yrityksen harjoittamaan liiketoimintaan. Ensin kerrotaan toimintamallille 

asetetuista vaatimuksista, jotka on saatu selville yrityksen asiakastarvetoiminnan 

läheisyydessä työskenteleviä henkilöjä haastattelemalla. Tämän jälkeen kuvataan 

sekä kirjallisesti että tietovirtakaavioita hyödyntämällä uusi toimintamalli, jolla 

asiakastarpeet saadaan tehokkaasti kerättyä asiakkailta ja hyödynnettyä 

tuotekehitysprojekteissa. Mallissa otetaan kantaa haastatteluista saatuihin 

asiakastarvetoiminnan kehitystarpeisiin. Tavoitteena onkin luoda kanava, jolla 

korkealaatuinen asiakastarvetieto saadaan kulkemaan tehokkaasti asiakkaiden ja 

Laroxin tuotekehityshenkilöstön välillä. 

 

6.1 Uuden toimintamallin vaatimukset 

Luonnollisesti Laroxilla on tiettyjä vaatimuksia, jotka se haluaa täytettävän uutta 

toimintamallia suunnitellessa. Larox haluaa, että malli on sellainen joka sopii 

heidän organisaatiokulttuuriinsa, ja on realistisesti toteutettavissa ilman 

merkittäviä muutoksia yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Täten onkin 

ensiarvoisen tärkeätä saada koko henkilöstö vakuuttumaan uuden mallin tarpeesta 

sekä motivoida heitä toimimaan uuden toimintamallin mukaisesti ja 

asiakaslähtöisemmin. Uuden mallin toimintaan liittyvät vaatimukset on kerätty 

haastattelemalla henkilöstöä Laroxin eri osastoilta ja hierarkian eri tasoilta. 

Henkilöiltä on kysytty mielipiteitä potentiaalisista toimintatavoista ja siitä, 

minkälainen malli olisi erityisen hyödyllinen Laroxin nykyisiin 

tuotekehitysprosesseihin integroituna. Taulukossa 6 on lueteltuna haastatellut 

henkilöt, heidän tehtävänsä Laroxissa ja asiakastarvekartoituksen osa josta 

kerättiin tietoa haastattelussa. 
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Taulukko 6: Henkilöt, joita haastateltiin uuteen malliin liittyen 

Päivämäärä Työtehtävä Haastattelun aihepiiri 

23.12.2009 Director, Global 

Customer Support 

Service 

 Tuotekehitysprosessi 

 Asiakastarvetoiminnan nykytila  

 Asiakastarpeet eri tuoteperheissä 

 Uuden toimintamallin vaatimukset 

 

7.1.2010 Manager, Product 

Process 

Development & 

Control 

 Laroxin R&D-organisaatio 

 Asiakastarpeiden hyödyntäminen 

nykyisin 

 Uuden toimintamallin vaatimukset 

19.1.2010 Product manager  Asiakastarpeet tuotekehityksessä 

 Asiakastarpeet elinkaaren eri 

vaiheissa 

 Asiakastarpeiden erot eri 

tuoteperheissä 

 Uuden toimintamallin vaatimukset 

1.3.2010 Director, Mining 

and Metallurgy 

 Asiakastarpeiden keräämisen 

nykytila 

 Uuden toimintamallin vaatimukset  

 Tarpeiden muuttuminen elinkaaren 

aikana 

 Laroxin organisaation 

ominaispiirteet 

2.3.2010 Manager, 

Engineering Data 

and Tools 

 Laroxin tietojärjestelmät 

 Asiakastarpeiden dokumentointi 

tietojärjestelmiin 

 Asiakastarpeiden kerääminen 

internetin välityksellä 

30.3.2010 Manager, Web 

Technologies & 

eTools 

 Laroxin nykyiset tietojärjestelmät 

 Nykyisten tietojärjestelmien 

hyödyntäminen 
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asiakastarvetoiminnassa 

 Mahdolliset uudet työkalut 

 

 

Uuden toimintamallin tulee olla sellainen, jolla asiakastarpeet saadaan kerättyä ja 

käsiteltyä systemaattisesti, yksiselitteisesti ja tehokkaasti. Malli ei saa olla 

irrallinen tehtävä, vaan sen tulee yhdistyä helposti jokapäiväiseen työelämään. 

Erityisen tärkeätä on kuitenkin laatia malli, joka motivoi ihmisiä toimimaan 

asiakaslähtöisemmin. Toimintamalli ei myöskään saisi lisätä merkittävästi 

asianomaisten työtaakkaa tai laajentaa henkilöiden vastuualuetta työnteossa. 

Edellä mainittujen vaatimusten mukaisen mallin laatiminen on haastavaa, ja 

luonnollisesti tiettyjä kompromisseja on tehtävä. (Manninen haastattelu) 

 

Ongelma uuden toimintamallin laatimisen suhteen on kaksijakoinen. Toisaalta 

uuden tietojärjestelmän kehittäminen tai nykyisten tietojärjestelmien 

muokkaaminen on tärkeätä, mutta uudet tietojärjestelmät eivät ole ratkaisu 

ongelmaan niin kauan, kun systemaattinen toimintamalli asiakastarpeiden 

keräämiseen ja hyödyntämiseen puuttuu. Tärkeätä onkin siis ensin iskostaa uuden 

mallin mukainen asiakastarvetoiminta henkilöstöön, jotta asiakkaiden tarpeet 

saadaan tehokkaasti kerättyä tuotekehityshenkilöstön hyödynnettäväksi. 

(Manninen haastattelu) 

 

Uuden toimintamallin tulisi myös olla tietoa jäsentävä, jotta eri tyyppiset 

tuoteominaisuudet saataisiin tehokkaasti luokiteltua kaavakkeeseen syötettyjen 

tietojen mukaan. Täten tuotekehitysosaston henkilöstön on helpompi ottaa halutun 

tyyliset tarpeet huomioon, ja hyödyntää niitä kyseisten tuotteiden kehittämisessä. 

Luonnollisesti myös eri tuoteperheisiin liittyvät tarpeet tulisi saada eroteltua 

asiakastarpeiden analysointi- ja jäsennysvaiheessa, jotta saavutettu informaatio 

saadaan osoitettua oikean tuoteperheen tuotepäällikölle. (Kemppi haastattelu) 

 

Uusi toimintamalli ja sen prosessit tulee kuvata selkeästi visuaalisia menetelmiä 

käyttäen, jotta jokainen asianomainen ymmärtää kokonaisuuden ja heidän omat 

roolinsa mallin käytännön toteutuksessa. Visualisointi helpottaa konseptin 
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lopullista käyttöönottamista ja uusien toimintaprosessien laatimista. Visuaalista 

mallia on yksinkertaista muokata tulevaisuudessa, jos toimintamalliin liittyen 

havaitaan muutosta vaativia puutteita tai yrityksen sisäisiä tarpeita mallin 

kehittämiseksi. 

 

Mallin kenties olennaisin ominaisuus on se, että tarpeet saadaan havaittua koko 

tuotteen elinkaaren ajalta. Täten voidaan tarkkailla asiakkaan tarpeiden 

muuttumista tuotteen elinkaaren edetessä, ja myös tuotteen elinkaaren loppupään 

tarpeet saadaan hyödynnettyä uusia tuotteita kehitettäessä tai vanhoja päivittäessä. 

Kuvassa 15 on selvennettynä miten menetelmä kattaa koko tuotteen elinkaaren 

tuotekonseptoinnista tuotteen hävittämiseen tai kierrättämiseen asti. Kuvassa 

ilmeneviä mallin osia selvennetään seuraavissa kappaleissa, joissa paneudutaan 

tarkemmin asiakaslähtöisen tuotekehityksen prosesseihin. 

 

 

Kuva 15: Asiakastarvekartoituksen ja analysoinnin kattavuus tuotteen elinkaaren aikana 

 

6.2 Asiakastarpeiden systemaattinen kartoittaminen 

Asiakastarvedataa tullaan kartoittamaan mahdollisimman monesta eri lähteestä, 

jotta tuotekehityshenkilöstön käyttöön saataisiin mahdollisimman paljon erilaisia 

näkökantoja uusien tuotteiden suunnittelun tueksi. Eri tyyppisillä asiakkailla on 

huomattavan erilaiset tarpeet esimerkiksi tuotteesta ja suodatetun aineen 

ominaisuuksista riippuen, joten mahdollisimman monen eri asiakastyypin 

huomiointi monipuolistaa havaittujen tarpeiden skaalaa. Laroxin tuotteiden onkin 

oltava kilpailijoita parempia juuri asiakkaille tärkeiden ominaisuuksien suhteen, 
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jotta todellinen kilpailuetu saavutettaisiin. Laroxilla asiakastarpeiden kerääminen 

tullaan suorittamaan pääasiallisesti kvalitatiivisessa muodossa, ja kvantitatiivisia 

tutkimusmenetelmiä käytetään ainoastaan tietyissä erityistapauksissa joissa 

laadullinen tutkimus ei ole mahdollista. 

 

Kaikki Laroxin asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöt tulee ohjeistaa 

tarkkailemaan asiakkaan käytännön toimintaa tuotetta operoidessa ja raportoimaan 

ohjeistettua järjestelmää käyttäen potentiaalisista asiakastarvehavainnoista. Täten 

tarpeet saadaan tehokkaasti kerättyä samassa formaatissa, jonka perusteella tarpeet 

voidaan luokitella ja valita eteenpäin jatkoanalysointia varten. 

 

Asiakasvierailuja tekevät asiakaspalveluinsinöörit ovat merkittävässä osassa 

uudessa toimintamallissa. He ovat läheisimmässä kosketuksessa asiakkaan 

suodatinta operoiviin henkilöihin. Luonnollisesti suodattimen jokapäiväisestä 

operatiivisesta toiminnasta vastaavilta käyttäjiltä saakin parhaat mielipiteet 

laitteen ominaisuuksista ja mahdollisista työtä helpottavista parannusehdotuksista. 

Heillä on kokemusta laitteen käytöstä sekä ongelmatilanteista ja niiden 

ratkaisemisesta. Asiakaspalveluinsinöörien tulee aktiivisesti tiedustella 

mahdollisista ongelmista laitteen käytössä ja asiakkaiden parannusehdotuksista tai 

käytännön ratkaisuista havaittuihin ongelmiin liittyen. Lisäksi heidän tulee pyrkiä 

seuraamaan laitteen käytännön toimintaa asiakkaan luona, jotta he voisivat itse 

havaita puutteita tai ongelmia laitteen toiminnassa. Asiakaspalveluinsinööreillä on 

kokemusta laitteista, joten he osaavat tehokkaasti priorisoida asiakkaan 

ilmaisemien tarpeiden tärkeyden sekä havaita piileviä tarpeita, joista asiakkaat 

eivät välttämättä ymmärrä itse kertoa. Asiakaspalveluinsinöörit käyvät 

asiakasvierailuilla Laroxin suodattimia omistavien yritysten luona noin kerran 

vuodessa, joten systemaattista toimintatapaa hyödyntämällä tarpeet saadaan 

kerättyä koko tuotteen elinkaaren ajalta. Kuitenkaan kaikkien suodatintyyppien 

luokse ei tehdä asiakasvierailuja, joten tiettyihin tuotteisiin liittyvien tarpeiden 

kerääminen täytyy tehdä muita informaatiokanavia käyttämällä. 

 

Asiakaspalveluinsinöörien lisäksi läheisessä kontaktissa asiakkaan kanssa ovat 

myös tuotepäälliköt ja myynti- sekä markkinointihenkilöstö. Tuotepäällikköjen 
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toimenkuvaan kuuluu käydä vuosittain omien asiakkaiden vieraina, sekä sellaisten 

asiakkaiden vieraina, joilla on myös kilpailijoiden tuotteita. Heidän vastuunaan 

toimintamallissa on suorittaa haastatteluja, joilla pyritään havaitsemaan 

asiakkaiden tarpeita tuotteisiin liittyen. Haastattelut toteutetaan ensisijaisesti 

kappaleessa 3.4.1 tarkemmin esiteltyä AVAIN-menetelmää käyttäen, jos se on 

mahdollista kohdeyrityksen puolesta. AVAIN-menetelmä voisi toimia 

erinomaisesti vaikkapa silloin, kun asiakkaan henkilöstöä tulee vierailulle tai 

koulutukseen Laroxin toimipisteeseen. AVAIN-menetelmä tarjoaa Laroxille 

suoran keskusteluyhteyden asiakkaan kanssa, ja parhaimmassa tapauksessa 

yhteisen ymmärryksen eri osapuolten tavoitteista ja tulevaisuuden visioista. 

Tällainen tiivis yhteisymmärrys on erinomainen keino sitouttaa molemmat 

osapuolet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen ja yhteistyön kehittämiseen. On 

kuitenkin tärkeätä muistaa, että haastattelujen tarkoituksena on kuunnella 

asiakkaan mielipiteitä tuotteesta, eikä myydä tuotetta. AVAIN-menetelmää voi 

asiakastarpeiden etsimisen lisäksi hyödyntää Laroxin sisäisissä osastojen välisissä 

tapaamisissa, jotta käsiteltäviin asioihin saataisiin uutta näkemystä ja saataisiin 

muodostettua uusi keskustelukanava osastojen välille. 

 

Jos kohdeyrityksen resurssit eivät ole riittävät useita henkilöitä ja aikaa vaativaan 

AVAIN-tutkimuksen, voidaan tarpeiden kerääminen toteuttaa myös 

kahdenkeskisenä puolistrukturoituna haastatteluna, jossa pyritään selvittämään 

asiakkaan kriittisimmät tarpeet ja vaatimukset. Haastattelussa tulee esittää 

kysymyksiä, joille on valmiit vastausvaihtoehdot, ja tarvittaessa selventää 

vastauksia avoimempia kysymyksiä hyödyntäen. Mahdollisuuksien mukaan 

luonnollisesti syvällinen haastattelu on parempi, mutta myös nopeat tiedustelut 

asiakkaan olennaisimpiin tarpeisiin ja vaatimuksiin liittyen ovat paikallaan 

tilanteissa, joissa normaaliin haastatteluun ei ole aikaa tai mahdollisuutta. 

(Koskela haastattelu) 

 

Kolmas keino suorassa asiakaskontaktissa tehtävään tarvekartoitukseen on 

yksinkertainen palautekaavake, jossa tiedustellaan muutamalla kriittisellä 

kysymyksellä asiakkaan tarpeita ja toiveita käytettävään tuotteeseen liittyen. Tätä 

keinoa tulee kuitenkin käyttää ainoastaan silloin, kun mahdollisuutta 
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syvällisempään kanssakäyntiin asiakkaan kanssa ei ole. Tällaisen datan käsittely 

on epätarkempaa, eikä vastauksista välttämättä kannata tehdä kovinkaan suuria 

johtopäätöksiä. 

 

Laroxin alihankkijat suorittavat myös vierailuja asiakkaiden luokse, joten myös 

heidän havaitsemat tarpeet tulisi saada Laroxin hyödynnettäväksi. Esimerkiksi 

Laroxin laitteisiin suodatinkankaita valmistava Tamfelt on aktiivinen 

vierailemaan suodattimien luona, ja varmasti asiakkaat kertovat heille erilaisia 

tarpeita kuin Laroxille. Tamfelt jopa nykyään raportoi havaitsemistaan tarpeista 

Laroxille, mutta näiden raporttien hyödyntäminen on olematonta. Alihankkijoiden 

kanssa tiiviimmän yhteistyön tekeminen olisikin yksi tärkeä kehityskohde 

asiakastarvetoiminnan tehostamiseen liittyen. 

 

Potentiaalisia tarpeita saadaan ensisijaisesti suoraan asiakkailta, mutta uutta 

toimintamallia hyödyntämällä myös yrityksen sisäiset henkilöt voivat tehdä 

ideoita tuotekehitykseen ja potentiaalisiin asiakastarpeisiin liittyen. Tarpeet 

ilmoitetaan samaa kaavaketta käyttäen kuin asiakkaan ilmaisemat tarpeet, mutta 

kaavakkeesta täytyy tulla ilmi, että tarve ei ole suoraan asiakkaalta. Täten 

asiakkaan ääni ja työntekijöiden ääni saataisiin integroitua tehokkaasti. Näiden 

talon sisällä ilmenneiden tarpeiden oikeellisuus on myös hyvä varmistaa joitakin 

asiakkailta, jotta tuotetta ei lähdetä kehittämään väärään suuntaan.  

 

Sisäisten yksittäisten ideoiden lisäksi Laroxin henkilöstön tulisi pitää 

asiakastarpeisiin ja tuotekehitykseen liittyviä tapaamisia muutaman kerran 

vuodessa. Näihin tapaamisiin tulisi osallistua väkeä eri osastoilta, jotta toimintaan 

saadaan erilaisia näkemyksiä. Asiakastarpeita voisi kehitellä brainstormin-tyylin 

omaisesti, jossa henkilöt voisivat kokemustensa perusteella esittää mieleen tulevia 

puutteita tai korjausehdotuksia sen hetkisiin tuotemalleihin. Nämäkin 

asiakastarpeet on kuitenkin syytä tarkistuttaa jollakin asiakkaalla. 

 

Myös Laroxille tulevat reklamaatiot tulisi saada kirjattua asiakastarpeiksi, jos 

ongelma on sellainen joka voitaisiin eliminoida tulevissa malleissa 

tuotemodifikaatiota tekemällä. Reklamaation vastaanottava henkilö on vastuussa 
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mahdollisen tarpeen viestimisestä eteenpäin asiakastarvejärjestelmään. 

Luonnollisesti kaikki reklamaatiot, kuten vaikkapa jonkun tietyn osan satunnainen 

rikkoutuminen, ei välttämättä luo uutta asiakastarvetta, mutta tarpeen 

vastaanottaja voi itse tulkita mahdollisen tarpeen tai vaikka ottaa asiakkaaseen 

yhteyttä ja tiedustella, voisiko tuote olla jotenkin parempi reklamaatiota 

koskevaan asiaan liittyen. 

 

Edellä mainituissa asiakastarpeiden keräämismetodeissa Laroxin henkilöstö on 

ollut osallisena joko tarpeiden havaitsemisessa tai keräämisessä. Asiakkaalle on 

myös annettava mahdollisuus lähettää suoraan Laroxille omia tarpeitaan 

tuotteisiin ja niiden potentiaalisiin kehityskohtiin liittyen. Laroxin 

asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden tulee kannustaa ja motivoida asiakkaita 

ilmaisemaan tarpeitaan, vaikkei asiakas siitä välttämättä suoranaisesti mitään 

hyödykään. Täten kuitenkin asiakkaan suodatinta päivittäessä tai modernisoidessa 

saadaan tuotteesta enemmän asiakkaan tarpeiden mukainen. Asiakkaat lähettävät 

tarpeensa Laroxille käyttäen samaa menetelmää, jolla myös Laroxin henkilöstön 

havaitsemat tarpeet ilmaistaan. 

 

Kuvassa 16 on havaittavissa merkittävimmät tiedonlähteet, joita hyödyntämällä 

Larox saa kerättyä asiakastarpeet systemaattisesti ja tehokkaasti.  
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Kuva 16: Laroxin asiakastarvetiedon lähteet 

 

6.3 Havaittujen tarpeiden dokumentointi 

Havaituista asiakastarpeista on tehtävä tarkka dokumentaatio, jonka perusteella 

tarpeiden luokittelu, jäsentäminen ja hallinnointi ovat helpompaa. Tarpeet 

dokumentoidaan Larox Live-tietojärjestelmän tietokantaan, jossa ne säilyvät 

tulevaisuuden käyttöä ja hyödyntämistä silmällä pitäen. Kun aikaisemmatkin 

tarpeet otetaan huomioon uusia tarpeita analysoidessa, saadaan syvällisempi 

näkemys asiakkaan aidoista tarpeista ja motiiveista. Tarpeiden 

tallentamisjärjestelmästä ja dokumentointipaikasta on keskusteltu Laroxin 

tietotekniikasta vastaavan henkilöstön kanssa, ja ehdotettu malli on todettu 

toteuttamiskelpoiseksi. (Henttu haastattelu) 
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Liitteessä 3 on esiteltynä pohja asiakastarpeiden tallentamiseen laaditusta 

kysymyskaavakkeesta. Kyseistä kaavaketta systemaattisesti käyttämällä 

erityyppiset asiakastarpeet voidaan tallentaa tietokantaan siten, että tarpeet on 

helposti ymmärrettävissä hyödyntämistä varten ja jäsennettävissä. Kaavake on 

luotu Larox Livessä olevaa InQuiry-applikaatiota käyttämällä, ja kaavakkeeseen 

syötetyt tiedot tallentuvat suoraan Liven tietokantaan, josta tiedon siirto 

jatkojalostukseen voidaan toteuttaa yksinkertaisesti. Kuvassa 17 on esimerkki 

InQuiryn kysymysten laatimiseen tarkoitetusta työkalusta. Valmiin 

kysymyskaavakkeen saa myös tulostettua ulos järjestelmästä, jos asiakasvierailu 

on paikassa, jossa Internetin käyttö ei ole mahdollista. Täten tarpeet voi 

dokumentoida ensin paperille, ja myöhemmin siirtää ne Liven tietokantaan online-

kaavaketta käyttäen. (Henttu haastattelu) 

 

 

Kuva 17: Larox InQuiryn kysymyskaavake-editori 

 

Kaavake on täytettävissä Laroxin Live-portaalin kautta, johon kaikilla yrityksen 

työntekijöillä on käyttäjätunnukset. Asiakkaalle voidaan luoda järjestelmästä 

riippumaton ulkoinen linkki, johon voidaan kirjautua heille luotuja yleistunnuksia 

käyttäen. Täten kaikki asiakastarpeiden dokumentointiin osallistuvat osapuolet 
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voivat helposti kirjata Laroxin tuotteita ja palveluita koskevat tarpeet 

tietojärjestelmään. (Henttu haastattelu) 

 

Tietokantaan syötetyt tarpeet saadaan suoraan näkyviin Larox Liveen, johon 

luodaan uusi välilehti kerättyjen asiakastarpeiden hallintaa varten. Applikaatioon 

luodaan ominaisuuksia, joiden avulla tietokannassa olevaa asiakastarvedataa 

voidaan jäsentää minkä tahansa syötetyn muuttujan mukaan. Täten siis tietoja voi 

selata vaikkapa tuoteperheen, sarjanumeron, käytetyn applikaation, tuotteen 

elinkaaren vaiheen tai tarpeen prioriteetin mukaisesti luokiteltuna. Kuvassa 18 on 

yksinkertaisesti kuvattuna menetelmä, jolla voidaan tehdä hakuja järjestelmään 

syötetyistä asiakastarpeista. Kuva on toisesta Laroxin käyttämästä tietokantadataa 

luokittelevasta sovelluksesta, mutta myös tulevassa asiakastarpeiden 

luokittelumenetelmässä voidaan käyttää samaa hakulogiikkaa. Asiakastarpeiden 

statukset on myös syytä esittää järjestelmässä. Järjestelmässä tulisi siis näkyä 

selkeästi onko tarve jo analysoitu tai hyödynnetty tuotekehityksessä, vai onko se 

vasta lähiaikoina syötetty tietokantaan ja odottaa toimenpiteitä. Järjestelmään 

syötetyistä tarpeista voi yhdellä klikkauksella tulostaa raportin pdf- tai excel-

muodossa, jotta analysointitilanteisiin saisi mukaan myös fyysiset versiot 

tarvedokumenteista. (Henttu haastattelu) 

 

 

Kuva 18: Esimerkki tarvetietokannassa käytettävästä hakulogiikasta 
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6.4 Asiakastarpeiden analysointimalli 

Asiakastarpeiden keräämisen rinnalla tulee jatkuvasti ylläpitää myös mallia 

havaittujen tarpeiden luokitteluun ja analysointiin. Kerätyistä tarpeista ei olekaan 

hyötyä elleivät niiden tulkinta ja jäsennys ole riittävän tehokasta. 

Ideaalitapauksessa tarpeet saadaan käännettyä yksiselitteisiksi 

tuoteominaisuuksiksi, jotka voidaan sijoittaa osaksi Laroxin PDM-

tietojärjestelmän tuoterakenteisiin. 

 

Asiakastarpeiden analysointi ja tarpeiden muuttaminen tuoteominaisuuksiksi 

tehdään eri osastojen henkilöistä koostuvassa ryhmässä, muutaman kuukauden 

välein. Laroxin tuotteiden kehitystarve määritetään tällaisessa syklissä, joten myös 

asiakastarpeiden analysoinnin tulisi seurata samaa rytmiä. Ryhmän jäsenet voivat 

vaihdella tilanteen mukaan, mutta läsnä olisi hyvä olla ainakin yrityksen 

teknologiapäällikkö, tuotepäällikköjä, service-osaston henkilöstöä sekä 

tuotekehityksessä mukana olevaa henkilöstöä. Luonnollisesti mitä enemmän eri 

osastoilla työskenteleviä ihmisiä tapaamisessa on mukana, sitä enemmän ajatuksia 

ja uusia tulkintoja tarpeisiin liittyen voi syntyä. Tuotteiden tuotepäälliköt ovat 

ensisijaisesti vastuussa tapaamisten järjestämisestä, ja saatujen tulosten käytännön 

hyödyntämisestä. 

 

Analysointivaiheeseen osallistuvien henkilöiden tulee myös tarkkailla käytössä 

olevissa laitteissa havaittuja tarpeita uusien tuotteiden kehittämistä silmällä pitäen. 

Uusien tuotteiden perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin täyttää jokin 

asiakkaiden tarve tai ratkaista esille tullut ongelma, jota sen hetkisen tarjoaman 

tuotteet eivät kykene ratkaisemaan. Jokaisesta tarpeesta mietitään voisiko 

kyseiseen tarpeeseen liittyä impulssia kokonaan uuden tuotteen kehittämiseen tai 

potentiaaliseksi ominaisuudeksi tuotteessa, jonka kehitystä ollaan aloittamassa. 

Usein tarpeet voivat olla hyvinkin yleisiä ja laiteriippumattomia, jolloin niitä 

voidaan hyödyntää myös muissa laitteissa kuin siinä, johon tarve alun perin liittyi. 

Tarpeita analysoidessa on jatkuvasti tarkkailtava niiden validiteettia ja 

reliabiliteettia, eli sitä mittaako käytetty menetelmä sitä mitä pitääkin, ja millä 

todennäköisyydellä tulokset ovat oikeita. Tärkein tavoite on kuitenkin aina 

laadukas lopputulos käytetyistä menetelmistä riippumatta. 
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Havaitut asiakastarpeet tai asiakkaan ääni analysoidaan ja muunnetaan 

tuotevaatimuksiksi kappaleessa 3.5.1 esittelyä tulkintataulukkoa hyödyntämällä. 

Kerätty tieto on usein melko epämääräisessä muodossa, eivätkä perimmäiset 

tarpeet tule välttämättä selvästi esille asiakkaan ilmaisemasta lausumasta. Onkin 

tärkeätä miettiä, mikä laitteen funktio on asiakkaan prosessissa, ja tämän pohjalta 

tulkita asiakkaan sanomisia sekä jalostaa ne yksiselitteisiksi vaatimuksiksi. 

Taulukon 7 tulkintataulukossa on esitetty joitakin kuvitteellisia asiakastarpeita, 

joita Laroxin tuotteisiin liittyen voisi ilmetä, sekä analysoitu tuoteominaisuuksia 

niistä. Tulkintataulukosta saatavan tiedon analysointia jatketaan usein jollakin 

toisella menetelmällä, jotta tarpeiden hyödyntäminen käytännössä olisi 

tehokkaampaa. Tulkintataulukosta ei saa kuvaa tarpeiden tärkeydestä tai siitä, 

mitkä havaituista tuoteominaisuuksista ovat erityisen olennaisia. 

 

Taulukko 7: Esimerkki tulkintataulukosta kuvitteellisten tarpeiden kanssa 

Asiakkaan ääni Asiakkaan tarve Vertailukriteerit 

toimittajalle 

Kommentteja 

Laitteen 

käyttöääni on 

liian kova 

Laitteen käytöstä 

tuleva ääni ei saa 

haitata henkilöstön 

toimintaa 

Äänettömyys 

Äänen laatu 

Tuoteominaisuus: 

Maksimi melutaso x 

dB 

Laitteen 

kulutusosien 

vaihtaminen on 

hankalaa 

Laitteen osien 

vaihtamisen on 

oltava helpompaa, 

nopeampaa ja 

turvallisempaa 

Kulutusosien 

vaihtoon kuluva aika 

Kulutusosien 

vaihdon turvallisuus 

Tuoteominaisuus: 

Huoltotasojen 

määrä ja sijoittelu 

 

Tulkintataulukosta tuloksena saadut asiakasvaatimukset voidaan analysoida 

edelleen kappaleessa 3.5.2 esiteltyä Quality Function Deployment-menetelmää 

käyttämällä. Menetelmää voidaan käyttää sekä tuoteparannusta että kokonaan 

uutta tuotetta suunnitellessa. QFD on alun perin suunniteltu mekaanisista osista 

koottavien monimutkaisten tuotteiden suunnitteluun, joten menetelmän 

soveltamisessa Laroxin tuotteisiin ei pitäisi ilmetä ongelmia. Laroxilla on hyviä 

kokemuksia aiemmista QFD-menetelmän käyttökohteistaan. 1990-luvulla QFD:ta 
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hyödynnettiin Larox Power Pressure Filter-tuotteen kehittämisessä, ja tuotteesta 

tuli lopulta eräs koko yrityksen historian menestyksekkäimmistä uusista tuotteista. 

 

QFD-palaverissa osallistujat täyttävät yhteistyössä ”laadun taloa”, eli matriisia 

johon pyritään sijoittamaan kaikki Larox Liven tietokantaan dokumentoidut 

asiakkaiden tarpeet. Laadun taloa täyttäessä voi käyttää joko Internetistä löytyviä 

automaattisesti painotukset laskevia kaavakkeita, tai painotukset voi myös 

tarvittaessa laskea itse. Kuvassa 19 on nähtävillä esimerkki täytetystä QFD-

matriisista, jossa on mukana menneisyydessä ilmenneitä Laroxin asiakastarpeita 

ja niihin liittyviä tuoteominaisuuksia. 

 

Koska Laroxin tuotteet ovat teknologisesti melko monimutkaisia, on QFD:n 

laadun talo erinomainen menetelmä asiakastarpeiden analysoimiseen. 

Menetelmällä saadaan tehokkaasti muutettua asiakasvaatimukset 

tuoteominaisuuksiksi sellaisessa muodossa, jossa tieto on mahdollista siirtää 

yrityksen PDM-järjestelmän tuoterakenteisiin. QFD on myös malli, jonka 

ominaisuuksia ja laajuutta voidaan soveltaa yrityksen tarpeiden ja analysoitavan 

tuotteen erityispiirteiden mukaisesti. QFD sopii hyvin toimialoille, joissa 

kilpaillaan ensisijaisesti tuotteen laadulla – kun perinteiset laadunvalvonnan 

menetelmät pyrkivät estämään huonoa laatua, QFD:n avulla pyritään parantamaan 

entisestään hyvää laatua. 
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Kuva 19: QFD-matriisi Laroxin tuotteesta 
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6.5 Asiakastarpeiden hyödyntäminen tuotekehityksessä 

Kun asiakastarpeista on saatu muokattua yksiselitteisiä tuoteominaisuuksia joita 

asiakkaat tuotteilta haluavat, on tarpeet saatava kytkettyä PDM-järjestelmään. 

PDM-järjestelmässä tarpeet ja tuoteominaisuudet ovat suoraan linkittyneinä 

tuoterakenteisiin, joten niiden systemaattinen hyödyntäminen helpottuu. 

 

Kun tuotepäällikkö ja teknologiapäällikkö ovat hyväksyneet uuden 

tuoteominaisuuden hyödynnettävyyden ja taloudellisen kannattavuuden, on 

seurauksena tuoterakenteen muutosehdotus. Tästä muutosehdotuksesta lähtee 

liikkeelle prosessi, joka saattaa johtaa tuotteeseen tai johonkin sen osaan 

tehtävään muutokseen. 

 

Erityisesti aivan uusia tuotteita kehitettäessä asiakastarverekisteristä on 

merkittävää hyötyä. Koska uusissa tuotteissa on harvoin lukuisia kokonaan uusia 

ominaisuuksia, on aiempien tuotteiden asiakastarpeiden läpi käyminen hyödyllistä 

kehittäessä uusien tuotteiden osia, joissa ei ole uutuusarvoa aiempiin tuotteisiin 

liittyen. 

 

6.6 Uuden toimintamallin ohjeistaminen ja dokumentointi 

Uusi toimintamalli tulee ohjeistaa tehokkaasti, jotta Laroxin henkilöstö osaa 

toimia mallin mukaiseesti jokapäiväisessä työelämässään. Koska uusi 

toimintatapa koskee jossain määrin kaikkia organisaation jäseniä, pitää 

ohjeistuksen olla selvästi näkyvissä Laroxin intranetissä muiden toimintaohjeiden 

joukossa. Erityisesti asiakkaan kanssa läheisesti toimivat henkilöt tulee ohjeistaa 

toimimaan uuden mallin mukaisesti, ja asiakastarpeiden havainnointi tulee myös 

asettaa osaksi heidän työtehtäväänsä. Tärkeätä on saada yrityksen johdon tuki 

projektille, jotta työntekijät ymmärtäisivät vastuunsa toimintamallin 

toteuttamisessa. 

 

Laroxin asiakasrajapinnassa toimiville työntekijöille järjestetään koulutuspäivä, 

jolloin heille opastetaan mallissa käytettävien menetelmien toimintaperiaatteet, ja 

he pääsevät myös testaamaan menetelmiä käytännössä. Koulutuksessa pyritään 
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painottamaan työntekijöille menetelmän käyttämisen ja toimintatapojen 

systematisoinnin tärkeyttä.  

 

Pelkkä dokumentointi ei kuitenkaan ole riittävä edellytys järjestelmän 

tehokkaaseen käyttöönottoon, vaan henkilöstö täytyy myös saada sitoutettua 

toimimaan ohjeiden mukaisesti ja raportoimaan havaitsemansa asiakastarpeet 

systemaattisesti. Uuden menetelmän tarkoitus ja hyödyt tulee perustella 

motivoivasti, jotta henkilöstö selkeästi havaitsee tarpeen entisen toimintatavan 

muuttamiseen ja sitoutuu noudattamaan asiakastarvetoiminnan mukanaan tuomia 

ohjeita. Toimintamallin laatiminen onkin turhaa, jos Laroxin henkilöstö ei ole 

kiinnostunut käyttämään sitä esimerkiksi liiallisen työmäärän lisääntymisen takia. 

Motivaattorina henkilöstölle on se, että jokainen asiakastarve aidosti käynnistää 

prosessiin, jossa analysoidaan tarpeen hyödyntämismahdollisuudet ja potentiaali 

tuotemodifikaatioon. Täten jokainen järjestelmään syötetty tarve edistää yrityksen 

tuotekehitystoimintaa ja pidemmällä aikavälillä tuotteiden ja yrityksen toiminnan 

laatua. Sitoutumisen olennaisena osana onkin se, että jokainen työntekijä pääsee 

osallistumaan tai vaikuttamaan prosessin kulkuun, ja ymmärtää 

asiakastarvetoiminnan kokonaiskuvan sekä saavutettavat hyödyt. Tärkeätä on 

myös pitää huoli että henkilöstöllä on tarpeeksi aikaa keskittyä projektiin, eikä 

samanaikaisesti saa olla liikaa työtehtäviä. Myös toimintamallin vastuualueet on 

jaettava työntekijätasolle saakka. 

 

Jotta syvällisempi asiakkaiden huomioon ottaminen saataisiin omaksutettua 

henkilökunnalle, täytyy heidän omin silmin havaita hyötyjä, joita toiminnalla 

saavutetaan. Asiakastarvetoiminnan seurannan ja siitä raportoinnin on oltava 

aktiivista, ja tulokset on jaettava julkisesti kaikille asianomaisille. Tulokset 

tiedostamalla henkilöstö saadaan tietoiseksi asiakkaan tarpeista, ja tekijöistä jotka 

vaikuttavat niiden tyydyttymiseen. Täten Laroxin henkilöstö saadaan toimimaan 

asiakaslähtöisemmin myös heidän jokapäiväisissä toimissaan.  

 

Motivointia mallin mukaiseen toimintaan voi harjoittaa myös 

kannustejärjestelmän avulla. Täten onnistuneesta asiakaslähtöisestä toiminnasta 
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voisi antaa jonkinlaisen konkreettisen palkkion, tai yritys voisi vaikkapa järjestää 

yhteisiä virkistäytymismatkoja. 

 

Oman henkilöstön lisäksi myös asiakkaat täytyy saada vakuuttuneeksi siitä, että 

menetelmän käyttäminen on heille hyödyllistä. Asiakkaille täytyykin selkeästi 

havainnollistaa kuinka he konkreettisesti hyötyvät tarpeidensa viestimisestä 

Laroxille. On tehtävä selväksi, että asiakkaiden viestimistä tarpeista alkaa 

prosessi, jonka tuloksena on usein tuotemodifikaatio, jonka asiakas voi hankkia 

käyttämäänsä laitteeseen. Toiminta voi myös antaa asiakkaille valmiuksia 

asiakastarvetutkimuksen tekemiseen omien asiakkaidensa kanssa, jos he 

havaitsevat hyötyvänsä itse Laroxin toiminnasta.  

 

Liitteessä 4 on tietovirtakaavion avulla kuvattu uusi toimintamalli visuaalisesti. 

Kaaviossa on näkyvissä prosessin vaiheet ja siihen osallistuvat henkilöt, sekä 

prosessit ja tietovirrat objekteina kuvattuna. Tietovirtakaavio on tehty sellaisessa 

muodossa, että sen käyttöönotto myös muissa vastaavanlaisissa yrityksissä on 

mahdollista. Myös mallin muokkaaminen on mahdollista, jos muutokselle tulee 

tarvetta jossain vaiheessa. 

 

6.7 Toimintamallin käyttöönotto 

Menetelmän käyttöönotto on vaativa prosessi, eikä merkittäviä tuloksia kannata 

odottaa saatavan heti käytön alettua. Vasta kun asiakastarpeista on kertynyt 

riittävän laaja tietokanta, voidaan niiden perusteella tehdä selkeitä johtopäätöksiä 

asiakkaiden tarpeista ja toiveista tuotekehitykseen liittyen. Erityisesti uusien 

tuotteiden kehitysprojekteja aloittaessa laaja asiakastarverekisteri on olennainen 

osa tuotteen menestyspotentiaalia. Seuraavissa kappaleissa on selitettynä askeleet, 

joita seuraamalla menetelmän käyttöönottaminen saadaan toteutettua 

järjestelmällisesti.  

 

Ensimmäinen askel toimintamallin käyttöönotossa on kouluttaa henkilöstö 

toimimaan menetelmän mukaisesti aina asiakkaan edustajan kanssa tekemisissä 

ollessaan. Jokapäiväisen toiminnan lisäksi myös haastattelut ja eri menetelmät 



81 

 

haastattelujen läpikäymiseksi ohjeistetaan kaikille olennaisessa asemassa oleville 

henkilöille. Tuotekehityksessä mukana oleville henkilöille opastetaan tarpeiden 

analysointiin tarkoitettujen menetelmien oikeaoppinen käyttö, ja tehdään 

linjaukset asiakastarvepalaverien säännöllisestä aikataulutuksesta. 

 

Seuraavana askeleena onnistuneessa menetelmän käyttöönotossa on tarvittavien 

tietojärjestelmien käyttöönotto. Ainakin tarpeiden keräämiseen tarvittava kaavake 

ja tietokannasta asiakastarvedataa jäsentävä applikaatio on syytä olla 

käyttövalmiina heti prosessin käyttöönotosta lähtien. Täten havaitut tarpeet 

voidaan heti ensimmäisistä havaituista tarpeista lähtien syöttää tietojärjestelmään 

ja aloittaa tiedon analysointi heti, kun sille on tarvetta. On myös syytä suunnitella, 

missä muodossa valmiit QFD-matriisista saadut tuotespesifikaatiot syötetään 

Laroxin Aton PDM-järjestelmään, sillä tähän seikkaan diplomityössä ei oteta 

merkittävästi kantaa. 

 

Kun tarvittavat järjestelmät tiedon syöttöön ja tallentamiseen on toiminnassa, 

voidaan aloittaa asiakastarpeiden systemaattinen kartoittaminen ja havaittujen 

tarpeiden syöttäminen tietokantaan. Kun tarpeita on saatu kerättyä riittävä määrä, 

voidaan aloittaa niiden systemaattinen analysointi. Analysointipalaveri tulee 

järjestää vähintään kerran puolessa vuodessa tuotetta kohden, ja palaverin 

organisointi on normaalisti tuotepäällikön vastuulla. Analysoinnin rinnalla on 

luonnollisesti oltava järjestelmä saatujen tuotespesifikaatioiden käytännön 

toteutukseen, jotta tarpeista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. Lopulta 

analysoitu asiakastarvetieto jatkaa kulkuaan Laroxin yleisiin toimintaprosesseihin, 

joissa tarpeita käsitellään tuotekehitystä haluttuun suuntaan ohjaavana 

tiedonlähteenä. 
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7 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

Tässä luvussa esitellään keskeisimmät diplomityössä saavutetut tulokset, ja niiden 

perusteella tehtävät johtopäätökset. Työn tavoitteena oli laatia uusi toimintamalli  

Larox Oy:n asiakaslähtöisen tuotekehityksen tehostamiseksi. Mallin tuli olla 

systemaattisesti koko tuotteen elinkaaren ajalta asiakastarvedataa keräävä, 

jäsentävä sekä analysoiva, ja sen piti tukea ensisijaisesti Laroxin 

tuotekehityshenkilöstöä uusien tuotteiden kehityksessä sekä entisten 

parantamisessa. Tuloksena toimintamallin käyttämisestä tuli saada uusia 

tuoteominaisuuksia, joita Larox pystyy hyödyntämään sekä uusien että jo 

olemassa olevien tuotteidensa kehittämisessä. 

 

7.1 Työn keskeiset tulokset 

Diplomityössä tehdyn tutkimuksen tuloksena saatiin uusi systemaattinen 

toimintamalli, jota hyödyntämällä Larox voi tehostaa koko tuotteiden elinkaaren 

aikaisten asiakastarpeiden pohjalta määriteltävää tuotekehitystoimintaansa. Malli 

luotiin Laroxin henkilöstön asettamien vaatimusten mukaisesti, joten se on 

yrityksen liiketoimintaan ja strategiaan sekä organisaation toimintatapoihin 

soveltuva. Täten mallin hyödyntäminen käytännössä onnistuu, jos henkilökunta 

saadaan sitoutettua noudattamaan heidän työtehtäviinsä tehtäviä pieniä muutoksia. 

Toimintamallin suunnittelussa käytettiin hyväksi Laroxilla jo olemassa olevia 

tietojärjestelmiä, sekä arvioitiin henkilöstön halukkuutta ja valmiuksia toteuttaa 

ehdotetun mallin mukaista systemaattista toimintaa. 

 

Työssä saavutettuna tuloksena on toisistaan poikkeavien menetelmien 

linkittäminen yhteen siten, että niiden yhteiskäyttö on systemaattista ja yrityksen 

asiakastarvetoimintaa tehostavaa. Menetelmät oikein käytettynä tukevat toisiaan, 

ja antavat vahvan viitekehyksen tehokkaaseen asiakastarpeiden havaitsemiseen ja 

analysointiin, sekä lopulta hyödyntämiseen tuotekehityksessä. 

 

Diplomityössä saatujen tulosten perusteella eräs olennaisimmista vaatimuksista 

uuden mallin käytännön toiminnan kannalta on se, että henkilöstö saadaan 
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ymmärtämään asiakastarvetiedon merkitys tuotekehityksessä, ja sitoutettua heidät 

toimimaan kehitetyn mallin mukaisesti. Täten henkilöstö saadaan sitoutumaan 

tehokkaasti myös projektin alussa määritettyihin toiminnallisiin tavoitteisiin. 

 

7.2 Tulosten arviointi 

Diplomityössä saatiin vastaukset kaikkiin työn alussa asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Teoriaosuudessa havaitut viitekehykset saatiin 

onnistuneesti hyödynnettyä empiria-osassa, jossa laadittiin Laroxin uusi 

toimintamalli asiakastarpeiden hallinnointiin.  

 

Menetelmässä ehdotetut työkalut ovat sopivia Laroxin toimintaympäristöön, sillä 

ne eivät vaadi jatkuvaa yhteydenottoa asiakkaaseen, eikä tehtävän analyysin tule 

olla luonteeltaan jatkuvaa. Asiakastarpeiden kartoitus tulisi tehdä vähintään kerran 

vuodessa asiakasta kohden, mutta koska Larox tekee aktiivisesti vierailuja 

asiakkaidensa luokse, ei tämä koidu ongelmaksi mallin toteutuksessa. 

 

Toimintamallin pääasialliset asiakastarvetiedon keräämismenetelmät ovat 

AVAIN-ryhmätyökalu sekä puolistrukturoitu haastattelututkimus. Nämä ovat 

menetelmiä, joissa ollaan läheisessä kanssakäynnissä asiakkaan kanssa, joten ne 

ovat tehokkaita asiakaslähtöisen toiminnan toteuttamiseen. Molemmissa 

menetelmissä saadaan aikaiseksi suora yhteys asiakasyrityksen eri toimijoiden ja 

oman yrityksen henkilöstön välille. Täten saadaan yhteinen näkemys 

vaatimuksista, joita uuden tuotteen kehitykseen asetetaan.  

 

Käytetyt tekniset analysointimenetelmät ovat tulkintataulukko ja QFD:n laadun 

talo. Näiden koettiin sopivan Laroxin toimintaympäristöön ja 

organisaatiokulttuuriin, sillä kyseisiä menetelmiä käyttäessä analysointi ei ole 

jatkuvaa toimintaa. Tulkintataulukko on tehokas menetelmä asiakkaalta hankitun, 

suullisessa muodossa olevan tiedon analysointiin. Taulukkoa hyödyntämällä 

saadaan johdettua asiakasvaatimuksista uusia tuoteominaisuuksia, joista voidaan 

edelleen analysoida tarkempia tuotespesifikaatioita QFD:n avulla. Sekä kartoitus- 
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että analysointimenetelmät ovat helposti muokattavissa, ja täten soveltuvat hyvin 

eri tyylisten yritysten toimintakulttuuriin. 

 

Erityisen tärkeätä on saada malli systematisoitua siten, että asiakastarvekartoitus 

saataisiin sulautettua osaksi yrityksen jokapäiväistä liiketoimintaa. 

Asiakastarpeiden kartoitus tulee saada organisoitua siten, että menetelmää 

käytetään aina asiakaskontaktien aikana. Tulokset tulee saada analysoitua ja 

hyödynnettyä siten, että yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet saavutetaan. 

Laroxilla on hyvät edellytykset mallin menestyksekkääseen käyttöön, sillä 

diplomityössä käsiteltävä ongelma on jo kauan sitten tiedostettu yrityksessä. 

 

Jotta mallin käyttöönotto saataisiin onnistumaan optimaalisesti, tulee eri 

prosessien aloittaminen jakaa lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Jos 

kaikkien toimintaprosessien toteuttaminen aloitettaisiin heti alussa, voisi sillä olla 

liian suuri vaikutus henkilöstön työmäärään. Lyhemmällä tähtäimellä on tärkeätä 

saada asiakastarvekartoituksessa ja analysoinnissa käytettävät menetelmät tutuiksi 

niiden käytöstä vastuussa oleville henkilöille. Tämän jälkeen pidemmällä 

aikavälillä voidaan askeleittain ottaa käyttöön tarpeiden kartoitus, analysointi sekä 

hyödyntäminen. 

 

Toimintamallissa ei merkittävästi oteta kantaa siihen, kuinka havaitut 

tuoteominaisuudet ja niihin liittyvät asiakastarpeet tullaan dokumentoimaan 

PDM-järjestelmän tuoterakenteisiin. Tässä voisikin olla potentiaalia mahdolliseen 

jatkotutkimukseen yrityksessä tai Sinfonet-projektissa. Kyseistä osa-aluetta 

lukuun ottamatta diplomityössä käsitellyt asiat kattavat asiakastarpeiden 

keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen koko tuotteen elinkaaren ajalta. 
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8 YHTEENVETO 

Panostamalla tuotteen elinkaaren hallintaan yrityksillä on käytettävissään suuri 

potentiaali kehittää toimintaansa ja kilpailukykyään sekä kansallisilla että 

kansainvälisillä markkinoilla. Huolella laadittu tuotteen elinkaarimalli, 

asiakastarpeiden hallintaprosessi ja nykyaikaisten PLM-järjestelmien tarjoama 

tuki mahdollistavat tuote- ja palveluliiketoiminnan ohjaamisen, laadukkaaseen 

faktainformaatioon perustuvat hallitut elinkaaripäätökset sekä strategisen 

tuotesuunnittelun ohjaamisen. 

 

Asiakaslähtöisyys koko tuotteen elinkaaren aikana on eräs menestymisen 

avaimista nykyaikaisessa liiketoiminnassa. Asiakas itse on omien tarpeidensa 

paras asiantuntija, joten suora keskusteluyhteys asiakkaan kanssa on 

välttämättömyys. Asiakastarpeiden kartoitusprosessissa kerätään ja analysoidaan 

tietoa asiakkaan tarpeista yrityksen tuotetta ja palveluita kohtaan, ja muutetaan 

kerätty data uusiksi tuoteominaisuuksiksi joita voidaan hyödyntää 

tuotekehitysprojekteissa. Asiakastarpeet antavat yritykselle kuvan siitä, mitä 

asiakas tulevaisuudessa haluaa tuotteilta ja palveluilta, joten asiakaslähtöisellä 

toiminnalla voidaan turvata yrityksen kilpailukyky myös tuotteiden tulevien 

sukupolvien aikana. Asiakkaan tarpeet saadaan tehokkaimmin kerättyä 

käyttämällä yhteistoimintaan kannustavia haastattelumenetelmiä, joissa asiakkaan 

kanssa ollaan suorassa kanssakäymisessä. Täten sekä asiakkaat että yrityksen 

henkilöstö saadaan sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin asiakastarveprojektissa. 

Asiakastarpeiden huomiointi ei kuitenkaan tuota hyötyjä pelkästään 

tuotekehitykseen, vaan pidemmällä tähtäimellä myös koko yrityksen 

liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen.  

 

Asiakastarpeet systemaattisesti kartoittamalla, analysoimalla ja hyödyntämällä 

saadaan tuotteista enemmän asiakaslähtöisesti suunniteltuja, ja asiakkaiden 

prosesseihin paremmin soveltuvia. Kuitenkin kaikkien kolmen prosessissa 

käyettävän systemaattisen askeleen tulee olla huolellisesti toteutettuja, jotta 

lopputulos olisi sekä yritystä että asiakasta hyödyttävä. Huolimattomasti 

kartoitetut tai analysoidut tarpeet voivatkin antaa jopa valheellista tietoa asiakkaan 
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aidoista mieltymyksistä tuotteeseen liittyen. Oikein toteutettuna ja yrityksen 

toimintaprosesseihin integroituna asiakastarpeiden systemaattinen hyödyntäminen 

on kuitenkin eräs keskeisimmistä kilpailukyvyn lähteistä ja modernin 

liiketoiminnan osa-alueista. 
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