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Kandidaatintyössä kartoitetaan, kuinka teolliset kunnossapitopalvelut ovat 

kehittyneet viimeisten vuosikymmenien aikana. Tavoitteena on selvittää, kuinka 

laitevalmistajan strateginen muutosprosessi palveluntarjoajaksi etenee ja mitä 

haasteita siitä seuraa. Lisäksi kartoitetaan kunnossapitopalveluiden 

tulevaisuudentekijät, palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka, ja tarkastellaan 

palveluinnovaatioita ja -innovaatioprosessia. 

Työ koostuu neljästä pääosiosta. Ensimmäisessä osiossa käsitellään teoriaa 

teollisista palveluista ja kunnossapidon roolia teollisena palveluna. Kaksi 

seuraavaa osiota keskittyvät teoriaan laitevalmistajan strategisesta 

muutosprosessista palveluntarjoajaksi sekä teollisten kunnossapitopalveluiden 

tulevaisuudesta. Viimeisessä osiossa heijastetaan teorioiden soveltuvuus 

käytäntöön työhön valitun case-yrityksen avulla. Työn case-yrityksenä on ABB. 
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This bachelor’s thesis examines how the industrial maintenance services have 

developed during the last decades. The objective is to figure out how the process 

of the strategic change from a manufacturer to become a service provider 

happens and what are the main challenges faced by the manufacturer during this 

transition. Further, the main factors affecting the future of maintenance services 

and the service dominant logic are introduced. Also service innovations and the 

process of creating service innovations are charted. 

The thesis is composed of four parts. The first part examines the theory of 

industrial services and the role of maintenance as an industrial service. The next 

two parts are concentrated on the theory of the process of the strategic change 

from a manufacturer to a service provider and on the future of industrial 

maintenance services. In the last part the applicability of the theory is reflected to 

practice with the help of a chosen case organization. The case organization of the 

thesis is ABB. 
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1 JOHDANTO 

Kuinka kehittää liiketoimintaa ja kasvaa? Tämä kysymys on vaivannut monia 

laitevalmistajia kehittyvillä markkinoilla viimeisten vuosien aikana. Tämän 

kandidaatintyön tarkoituksena on luoda katsaus teollisten 

kunnossapitopalveluiden kehittymiseen, ja osoittaa mitä siirtyminen 

palveluntarjoajaksi yritykseltä vaatii. Lisäksi kartoitamme tekijöitä, jotka 

vaikuttavat teollisten kunnossapitopalveluiden tulevaisuuteen.   

 

1.1 Työn tausta 

Standardisoituva valmistusteollisuus on luonut laitevalmistajille uusia haasteita. 

Kilpailijoista erottuminen ei onnistu enää pelkällä laajalla tuoteportfoliolla, mikä 

on hidastanut usean laitevalmistajan kasvua. Tästä johtuen teollisten palveluiden 

asema on kehittynyt viime vuosikymmenien aikana merkittävästi. Samalla 

palveluiden osuus laitevalmistajien liiketoiminnasta on kasvanut. (Weissenberger-

Eibl & Koch, 2007, 93) Siirtyminen pelkästä valmistustoiminnasta 

palveluntarjoajaksi vaatii yritykseltä ponnistuksia. Onnistunut muutosprosessi voi 

olla ratkaisu laitevalmistajia askarruttaneeseen kysymykseen.  

 

Kirjallisuudessa teollisten palveluiden kehittymistä ja merkitystä on tutkittu paljon. 

Teollisten kunnossapitopalveluiden tulevaisuudennäkymät ovat kuitenkin jääneet 

vähemmälle tarkastelulle. Tarkoituksenamme on kasata yhteen kunnossapidon 

palveluntarjoajan kannalta tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat näiden teollisten 

palveluiden kehitykseen. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoitteena on selvittää, kuinka teolliset kunnossapitopalvelut ovat 

kehittyneet vuosien saatossa, ja kuinka laitevalmistaja voi kehittää 

liiketoimintaansa teollisten palveluiden avulla. Tutkimme laitevalmistajan 

strategista muutosprosessia palveluntarjoajaksi, sen tuomia haasteita ja 

palveluiden tarjoamia hyötyjä. Tämän lisäksi tarkoituksena on tarkastella 

tulevaisuuden tuomia kehityssuuntia kunnossapitopalveluille.  
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Työn tutkimuskysymykset voidaan ilmaista tiivistetysti: 

 Miten teolliset kunnossapitopalvelut ovat kehittyneet? 

 Mitä laitevalmistajan tulee ottaa huomioon strategisessa 

muutosprosessissa palveluntarjoajaksi? 

 Mitkä ovat teollisten kunnossapitopalveluiden tulevaisuudennäkymät? 

Näitä teoriapainotteisia tutkimuskysymyksiä tuetaan käytäntöön heijastuvalla 

lisäkysymyksellä:  

 Mitkä ovat ABB:n kunnossapitoliiketoimintaan vaikuttavat strategiset 

tekijät? 

 

Teollisten palveluiden määritelmä on laaja. Työssä on siksi keskitytty 

kunnossapidon kannalta merkittäviin tekijöihin, kuten kunnossapitopalveluiden 

kehittymiseen ja tulevaisuudennäkymiin. Lisäksi työssä tarkastellaan yleisesti 

kehittyneillä markkinoilla toimivia laitevalmistajia, jotka hakevat liiketoiminnalle 

kasvua esimerkiksi kunnossapitopalveluiden avulla. Keskitymme laitevalmistajan 

(palveluntarjoajan) näkökulmaan, emme niinkään tarkastele asioita asiakkaan 

kannalta.  

 

1.3 Puhelinhaastatteluiden toteutus 

Työn ABB:n kunnossapitoliiketoiminta -osiota varten haastateltiin kahta ABB:n 

työntekijää puhelimitse. Haastattelut toteutettiin työn rakennetta johdattelevina 

teemahaastatteluina. Hirsjärvi & Hurme (2008) mukaan teemahaastattelu on 

puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, joka etenee yksityiskohtaisten 

kysymysten sijaan tiettyjen keskeisten teemojen varassa. Menetelmästä puuttuu 

strukturoidulle lomakehaastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka muoto ja 

järjestys, mutta se ei ole täysin vapaa niin kuin syvähaastattelu. Menetelmän 

avulla on mahdollista tuoda haastateltavien henkilöiden mielipiteet esiin. 

Teemahaastattelu ei ota kantaa haastattelukertojen määrään tai siihen, miten 

syvälle aiheen käsittelyssä mennään. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47-48) 
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Kysymykset (Liite 1.) lähetettiin sähköpostitse noin viikkoa ennen varsinaista 

haastatteluhetkeä haastateltaville, jolloin he pystyivät valmistautumaan 

lomakkeen kysymyksiin etukäteen. Pääpaino haastatteluissa oli ABB:n 

kunnossapitoliiketoiminnan roolissa ja tulevaisuudennäkymissä. Haastattelut 

nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen aineisto käsiteltiin siten, että vastaukset 

ryhmiteltiin valittujen kysymysten teemojen mukaisesti. 

 

1.4 Rakenne 

Työn kolmessa ensimmäisessä pääkappaleessa tarkastellaan aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta ja pyritään löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiin jo olemassa 

olevista ratkaisuista. Kappaleessa 2 (Kunnossapito teollisuuspalveluna) vastataan 

kysymykseen ”Miten teolliset kunnossapitopalvelut ovat kehittyneet?” 

tarkastelemalla teollista palvelua, sen tasoja ja aseman kehittymistä, ja 

kunnossapidon roolia siinä. Kolmannessa kappaleessa (Kunnossapitopalvelut 

tuotteiden tukena) tarjotaan vastaus kysymykseen ”Mitä laitevalmistajan tulee 

ottaa huomioon strategisessa muutosprosessissa palveluntarjoajaksi?”. Siinä 

tutkitaan, miten laitevalmistajan muutosprosessi etenee, mitä haasteita se tuo 

mukanaan, mitä hyötyjä palveluista on, ja mitkä ovat palveluntarjoajan 

menestystekijät. Kappaleessa 4 (Kunnossapitopalveluiden tulevaisuus) vastataan 

kysymykseen ”Mitkä ovat teollisten kunnossapitopalveluiden 

tulevaisuudennäkymät?” tarjoamalla eri tekijöitä, jotka vaikuttavat osaltaan 

teollisten kunnossapitopalveluiden kehitykseen. 

 

Viidennessä kappaleessa (ABB:n palveluliiketoiminta) heijastamme hyödynnetyn 

teorian käytäntöön ja vastaamme lisäkysymykseen ”Mitkä ovat ABB:n 

kunnossapitoliiketoimintaan vaikuttavat strategiset tekijät?”. Tarkastelemme 

esimerkkiyrityksen näkökulmasta laitetoimittajan strategista muutosprosessia ja 

kehitystä kohti palveluntarjontaa. Esittelemme Full Service -palvelukonseptin 

tarkemmin. Lisäksi analysoimme yrityksen tulevaisuudennäkymiä 

kunnossapitopalveluiden osalta. Tämä kappale pohjautuu yrityksen kotisivujen 

verkkodokumentteihin, puhelimitse suoritettuihin teemahaastatteluihin ja 

tekijöiden omaan pohdintaan. Viimeisessä kappaleessa esitämme työn 
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johtopäätökset saatujen tulosten perusteella. Kandidaatintyön rakenne on esitelty 

kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Kandidaatintyön rakenne. 

  



5 

 

2 KUNNOSSAPITO TEOLLISUUSPALVELUNA 

Kunnossapitopalvelut ovat vain pieni osa teollisten palvelujen laajasta tarjonnasta. 

Sekä teolliset palvelut että kunnossapito ovat kehittyneet merkittävästi kahden 

viimeisen vuosikymmenen aikana. Yritykset ovat sisäistäneet niiden potentiaalin 

ja positiivisen vaikutuksen liiketoimintaan. 

 

2.1 Teollinen palvelu 

Teollisten palveluiden teorian historia ulottuu vuoteen 1989, jolloin H. Albach 

esitteli ensimmäisen teorian teollisista palveluista. Tämä teoria perustuu siihen 

oletukseen, että kilpailun kiristyessä teollisuusyritykset haluavat tarjota 

asiakkailleen arvokkaampia teollisuustuotteita. Tästä johtuen yritysten on 

tarjottava erilaisten tuotteiden lisäksi myös erilaisia palveluita ja muodostettava 

kiinnostavia tuote-palvelu yhdistelmiä tarjotakseen asiakkaille jotain ainutlaatuista 

ja puoleensavetävää. Näin yrityksellä on mahdollisuus luoda itselleen kilpailuetua 

koko ajan kasvavassa liiketoimintaympäristössä. (Weissenberger-Eibl & Koch, 

2007, 93) 

 

Tuotteiden ja palveluiden yhdistäminen on nykypäivänä yhä suositumpaa ja 

teollisten palveluiden merkitys on kasvanut nopeasti teollisuusyritysten 

liiketoiminnassa. Teollisilla palveluilla luodaan uutta liiketoimintaa asiakkaiden 

kanssa pelkän tuotetarjonnan sijasta. (Ojasalo 2007, 58) Useimmalla 

teollisuustoimialalla parhaat mahdolliset voitot saavutetaan palveluliiketoiminnan 

avulla. Tästäkin huolimatta monet teollisuusyritykset eivät hyödynnä palveluihin 

liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Usein tämä johtuu palveluliiketoiminnan 

vaatimasta erikoisosaamisen puutteesta palvelujen kehittämisessä sekä yrityksen 

muutosprosessissa teollisuusyrityksestä palveluyritykseksi. (Ojasalo & Ojasalo, 

2008, 13-15) 

 

2.1.1 Teollisen palvelun määritelmä 

Teollisen palvelun määrittelemisestä on tuotu esille kaksi ongelmakohtaa. 

Ensimmäinen ongelma teollisen palvelun määritelmän muodostamiselle johtuu 
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siitä, että teollisen palvelun ja teollisen tuotteen välille on vaikeaa luoda selkeää 

eroa. Toinen ongelma on, että teolliset palvelut sekoitetaan yleensä muiden 

palveluiden kanssa. (Morris & Fuller 1989, 139-141) 

 

Kirjallisuudessa termiä ”teolliset palvelut” käytetään yleensä kolmessa eri 

merkityksessä: 1) ilmaisemaan palveluita, joita tarjotaan asiakkaan teollisuuden 

valmistusprosesseja varten; 2) ilmaisemaan mitä tahansa business-to-business (B-

to-B) palveluita ja 3) ilmaisemaan palveluita, jotka ovat palveluteollisuuden 

tarjoamia. (Paloheimo, Miettinen & Brax 2004, 18) 

 

Teollisia palveluita ei tule sekoittaa muiden palveluiden kanssa (Morris & Fuller 

1989, 139-141). Ne ovat yksi osa-alue palveluiden jaottelussa, mutta niitä pitää 

kuitenkin muistaa tarkastella omana osa-alueenaan. Kuvasta 2 nähdään, että 

palvelut voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: yritykseltä kuluttajalle 

tarjottaviin kuluttajapalveluihin ja yritystenvälisiin palveluihin eli B-to-B 

palveluihin. Teolliset palvelut ovat toinen B-to-B palveluiden muodoista, ja ne 

voidaan edelleen jakaa kolmeen ryhmään: 1) palveluihin, jotka tapahtuvat ennen 

varsinaista ostotapahtumaa; 2) palveluihin, jotka tapahtuvat ostotapahtuman 

yhteydessä ja 3) palveluihin, jotka tapahtuvat ostotapahtuman jälkeen. (Barry & 

Tamara 2008, 234) 
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Kuva 2. Palveluiden jaottelu. (Barry & Tamara 2008, 234) 

 

Ennen varsinaisen tuotteen ostamista voidaan asiakkaalle tarjota esimerkiksi 

neuvontapalveluita tuotteen suunnittelua koskien. Asiakkaan ostaessa tuotetta, voi 

tuotteen myyvä yritys tarjota koulutuspalveluita yrityksen henkilökunnalle uuden 

tuotteen käyttöönottoa varten. Asiakkaan ostettua tuotteen voidaan tälle tarjota 

palveluita esimerkiksi myydyn tuotteen kunnossapitoon ja huoltoon liittyen. 

(Barry & Tamara 2008, 234) 

 

2.1.2 Teollisen palvelun tasot 

Teollisille palveluille voidaan tunnistaa kolme eri kypsyystasoa, joihin palvelut 

jaetaan riippuen palvelun sisällöstä ja laadusta. Palveluliiketoiminnan alimmalla 

kypsyystasolla yritykset tarjoavat vain välttämättömiä palveluita, kuten varaosia 

ja yksinkertaisia kunnossapitopalveluita, pitääkseen asiakkaidensa tuotteet 

toimintakunnossa sekä varmistaakseen hyvän asiakassuhteen jatkuvuuden. Suurin 

osa pienistä ja keskikokoisista teollisuusyrityksistä sijoittuvat tälle kypsyystasolle. 

(Johansson & Olhager 2004, 309-318) 
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Teollisen palveluliiketoiminnan toiselle kypsyystasolle luokitellaan ne palvelut, 

jotka ovat yhteydessä asiakkaan laitteisiin. Nämä palvelut nähdään tuotteina, jotka 

parantavat ja tehostavat yrityksen liiketoimintaa. Usein näiden palveluiden 

ongelmana on kuitenkin se, että niitä on tarkasteltu suurimmaksi osaksi 

palveluntarjoajan näkökulmasta, eivätkä ne näin pysty vastaamaan täysin 

asiakkaiden oikeisiin tarpeisiin. Kolmannella kypsyystasolla olevat yritykset 

keskittyvät kehittämään palveluitaan ja voivat jopa ajatella palveluilla olevan 

enemmän liiketoimintapotentiaalia kuin itse tuotteilla. Palveluilla on vahva side 

valmistettuihin tuotteisiin ja yrityksen jo olemassa oleviin asiakkaisiin. Tämän 

lisäksi yritykset yrittävät saada uusia asiakkaita laajan ja monipuolisen 

palvelutarjoomansa avulla. Näitä yrityksiä voidaan kutsua varsinaisiksi 

palveluntarjoajiksi, koska useat heidän tarjoamansa palvelut ovat kriittisiä 

asiakkaan toiminnalle sekä kehitetty ja tuotteistettu hyvin systemaattisesti. 

(Johansson & Olhager 2004, 309-318) 

 

2.1.3 Teollisten palveluiden aseman kehittyminen 

Länsimailla on jo useamman vuosikymmenen kokemus jälkiteollisesta 

palvelutaloudesta. Palveluiden korkeaa talouspotentiaalia ei kuitenkaan ole vielä 

kaikkialla onnistuttu täysin tunnistamaan. Teollisuusmaissa palvelut ovat olleet 

tärkeässä asemassa jo 90-luvulta lähtien. Aiemmin palveluita pidettiin lähinnä 

tuotteiden mukana tulevina lisinä eikä niiden yhteiskunnalle tuottavaa lisäarvoa 

huomattu. Nykypäivänä tästä ajattelutavasta on päästy eroon yhä laajemmin, 

mistä johtuen palveluiden merkitys liiketoiminnassa on kasvanut huomattavasti. 

Useita tuotteita valmistavat yritykset ovat alkaneet tarjota asiakkailleen 

tuotteidensa lisäksi myös useita erilaisia palveluita. (Grönroos 2009, 21-23) 

 

Palveluista on muodostunut yrityksille uusi kilpailukeino ja tuloksentekoväline 

oman alansa markkinoilla. Pelkkä valmistustoiminnan harjoittaminen on 

menettänyt kannattavuuttaan korkean kustannustason teollisuusmaissa vuosi 

vuodelta, mikä on pakottanut yritykset huomaamaan palveluiden kasvavan 

merkityksen valmistusliiketoiminnan lisänä. Palvelut ja niiden avulla 
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toteutetut ”avaimet käteen” -ratkaisut lisäävät fyysisten tuotteiden kilpailukykyä 

sekä auttavat rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ja yhteistyöverkostoja. 

(Ojasalo & Ojasalo 2008, 13) 

 

Palveluliiketoiminnan vakiinnuttua 2000-luvulla on palveluiden uusia 

ominaisuuksia ja mahdollisuuksia jälleen alettu selvittämään. Mitä pidemmälle on 

tultu, sitä enemmän fyysisten tuotteiden ja palveluiden välinen raja on hämärtynyt. 

Yhä useampi yritys huomaa palveluiden merkityksen liiketoiminnalle sekä niiden 

positiivisen vaikutuksen yrityksen kassavirtaan (Kuva 3.). Koko ajan lisääntyneet 

asiakkaiden vaatimukset ja toiveet kokonaisratkaisuista ovat nostaneet 

palveluiden asemaa ja merkitystä enemmän esille. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 15-

21) Palvelutoimintoja on alettu kokoamaan yrityksissä saman yksikön alle, mikä 

on edelleen auttanut palvelukulttuurin kehittymistä. Myös asiakkaat ovat 

ymmärtäneet palveluiden arvon. Tämä on edelleen syrjäyttänyt ajattelutapaa, 

jonka mukaan palvelut ovat ainoastaan pakollisia maksuttomia lisiä. (Ojasalo & 

Ojasalo 2008, 32-41) 

 

 

Kuva 3. Teollisten palveluiden merkityksen kehittyminen. (muokattu lähteestä 

Weissenberger-Eibl & Koch 2007,  94) 

 

Kuvassa 3 on esitetty palveluiden aseman kehittymiseen johtaneet syyt. 

Teollisuuden sektorilla kasvanut kilpailu on lisännyt yritysten halua tavoitella yhä 

parempaa tuottavuutta, ja tämän vuoksi monet yritykset ovat ulkoistaneet joitain 
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toimintojaan keskittyäkseen ydinliiketoimintaansa. Palvelusektorilla tämä on 

aiheuttanut valtavan teollisten palveluiden kysynnän kasvun. Teollisiin 

palveluihin sijoitetaan yhä enemmän resursseja, mistä syystä teollisten 

palveluiden merkitys kasvaa koko ajan. Asiakkaat ovat myös tunnistaneet 

palveluiden arvon ja heidän kasvanut ostovoimansa on vaikuttanut palveluiden 

tarpeen kasvuun merkittävästi. (Weissenberger-Eibl & Koch 2007, 94)  

 

2.2 Kunnossapito 

Järviön (2007a) mukaan kunnossapito on erilaisten asioiden kuten prosessien, 

koneiden ja viemäriverkostojen pitämistä toimintakuntoisena siten, että ne 

toimivat luotettavasti ja esiintyvät viat korjataan ympäristö ja turvallisuusriskit 

huomioiden. Kunnossapidon rooli on muuttunut vikojen korjaamisesta 

käyttöomaisuuden tuottokyvyn ylläpitämiseen, säätämiseen ja säilyttämiseen. 

Aikaisemmin kunnossapidon tavoitteena pidettiin mahdollisimman suurta 

luotettavuutta. Nykyään luotettavuuden tulee olla markkinoiden mukaan 

suhteutettua ja hallittua. (Järviö 2007a, 13) 

 

Kunnossapidon roolin muuttuessa on myös sen merkitys yrityksen tuloksen 

tekoon ymmärretty paremmin. Nykyään se on elintärkeä strateginen tekijä 

yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kilpailuasetelman kiristyessä yritykset 

pyrkivät tuottamaan yhä enemmän, mutta vähemmillä resursseilla ja nopeammalla 

aikavälillä säilyttääkseen asemansa markkinoilla. Onnistuneella kunnossapidolla 

on mahdollista saavuttaa nämä fyysiset kilpailuedut. (Pintelon & Parodi-Herz 

2008, 21) 

 

Taina Piispan (2007) mukaan kunnossapidossa tehdään paljon työtehtäviä yhdessä 

laitteen käyttöhenkilöstön kanssa. Kunnossapitoa ei tämänkään perusteella voi 

arvioida ainoastaan laitteiden toiminnan luotettavuuden ja tehokkuuden 

näkökulmasta. Tästä syystä kunnossapitoa voidaan pitää luonteeltaan kriittisenä 

palveluna, joka muodostuu eri ulottuvuuksista. (Piispa 2007, 159-160) 
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2.2.1 Kunnossapidon määritelmät 

Kunnossapidolla on useita erilaisia määritelmiä. SFS-EN 13306 standardi 

määrittelee kunnossapidon seuraavasti: ”Kunnossapito koostuu kaikista kohteen 

eliniän aikaisista teknisistä, hallinnollisista ja liikkeenjohdollisista toimenpiteistä, 

joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa kohteen toimintakyky sellaiseksi, 

että kohde pystyy suorittamaan vaaditun toiminnan.” (SFS-EN 13306 Standardi 

2010, 8) 

 

Moubray on esittänyt, että kunnossapidon tavoitteena on varmistaa omistajien, 

käyttäjien ja yhteiskunnan tyytyväisyys sillä, että tuotantovälineet toimivat koko 

elinkaaren ajan. Lisäksi tulisi valita ja käyttää kaikkein sopivimpia kunnossapidon 

menetelmiä, joilla vikaantumisia ja niiden seurauksia voidaan hallita.  Tärkeää on 

myös saada kaikkien kunnossapitoon liittyvien ihmisten aktiivinen tuki 

kunnossapidon toimille. (ks. Järviö 2007a, 15) 

 

Erilaisten kunnossapitolajien kirjo on laaja, mutta ne voidaan PSK 7501 -

standardin mukaan jakaa kahteen pääryhmään: suunniteltu kunnossapito ja 

häiriökorjaus. Suunniteltu kunnossapito jakaantuu vielä alalajeihin ehkäiseväksi 

kunnossapidoksi, kunnostamiseksi ja parantavaksi kunnossapidoksi. 

Häiriökorjauksen alalajeja on sen sijaan välittömät korjaukset ja siirretyt 

korjaukset. (PSK 7501 2010, 32) Erilaiset kunnossapitolajit on esitelty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Kunnossapitolajit PSK 7501 mukaan. (PSK 7501 2010, 32) 

 

2.2.2 Kunnossapidon ulottuvuus 

Kunnossapito muodostuu monimutkaisesta ja muuttuvasta rakenteesta, jonka 

pääelementtejä ovat johtaminen, teknologia, tehtävät ja logistinen tuki. 

Kunnossapidon johtamisessa tulee miettiä kysymyksiä ”mitä päätetään” ja ”miten 

päätetään”. Päätökset koskevat sopivassa suhteessa teknologiaa, tehtäviä ja 

logistiikkaa, jotka tulee yhdistää laitteeseen. Teknologia viittaa kunnossapidossa 

hyödynnettäviin tekniikoihin, työkaluihin ja välineisiin. Tehtävät ilmaisevat muun 

muassa kunnossapidosta johtuvia seisokkeja, jotka keskeyttävät ydinprosessin 

toiminnan. Logistiikka tukee kunnossapidon toimintoja suunnittelun ja 

koordinoinnin avulla, sekä toimittamalla varaosio, henkilöstöä ja työkaluja 

tarvittaessa. Kunnossapidon laaja ulottuvuus on esitelty kuvassa 5. (Pintelon & 

Parodi-Herz 2008, 22-23) 

 

Kunnossapitolajit

(Maintenance types

and strategies)

Suunniteltu 

kunnossapito

(Planned

maintenance)

Siirretyt korjaukset 

(Deferred repairs)

Ehkäisevä 

kunnossapito

(Preventive

maintenance)

Kunnostaminen

(Refurbishment)

Parantava 

kunnossapito

(Improvement

maintenance)

Häiriökorjaus

(Breakdown

maintenance)

Välittömät 

korjaukset

(Immediate repairs)

Jaksotettu 

kunnossapito

(Pre-determined

maintenance)

Kunnonvalvonta

(Condition

monitoring)

Kuntoon perustuva 

suunniteltu korjaus

(Conditton based

planned repairs)
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Kuva 5. Kunnossapidon ulottuvuus. (Pintelon & Parodi-Herz 2008, 22) 

 

Kokonaisvaltaisen kunnossapitopalvelun tulisi sisältää muutakin kuin laite, 

varaosat ja huoltotyökalut. Kumar et al. (2004) mielestä se sisältää palvelut, jotka 

tukevat laitetta ja lisäksi palvelut, jotka tukevat asiakasta laitteen hyödyntämisessä.  

Laitetta tukevat palvelut, kuten voitelu ja putsaus, ovat tarpeellisia koneen 

suorituskyvyn ylläpidon kannalta. Palveluita, jotka tehostavat asiakkaan kykyä 

hyödyntää laitetta, ovat esimerkiksi: 

 asiakkaan opastaminen laitteen ominaisuuksien hyödyntämisessä parhaalla 

mahdollisella tavalla 

 asiakkaan opastaminen laitteen asennuksessa, säätämisessä ja 

pohjustuksessa 

 edistyneen koulutuksen tarjoaminen ja suorituskyvyn kehityksen arviointi 

 etävianmäärityksen tarjoaminen 

 asiakkaan avustaminen logistisen tuen optimoinnissa 

 laitteen elinkaaren arviointi ja hävittäminen elinkaaren päättyessä. (Kumar, 

Markeset & Kumar 2004, 400-401) 
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2.2.3 Kunnossapito palveluprosessina 

Piispan (2007) mukaan suuressa palvelukokonaisuudessa, esimerkiksi laitteen 

käytön aikaisessa kunnossapidossa, palvelu muodostuu useasta rinnakkaisesta 

toimintaprosessista. Prosessit toimivat yhteistyössä keskenään muodostaen 

integroidun prosessikokonaisuuden. Asiakasrajapinnan merkitys korostuu 

asiakkaan henkilöstön osallistuessa prosessikokonaisuuden toteutukseen ja sen 

lopputuloksen arvon muodostumiseen. (Piispa 2007, 166) 

 

Kuvaesimerkissä (Kuva 6.) on esitelty teollisen valmistamisen 

tuotantolaitekannan kunnossapito ja sen vaatimat palvelulajit 

rinnakkaisprosesseineen. Mitä laajempi on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen 

toimintaprosessien keskinäinen rajapinta, sitä enemmän asiakas osallistuu omalla 

toiminnallaan prosessikokonaisuuden toimintaan. (Piispa 2007, 166) 

 

 

Kuva 6. Esimerkki prosessilajeista, prosessivastuista ja palvelulajeista 

kunnossapitopalveluissa. (Piispa 2007, 167) 
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2.2.4 Kunnossapidon kehittyminen 

Kunnossapidon asema on muuttunut dramaattisesti vuosikymmenien aikana 

(Kuva 7.). Aina 1940-luvulle saakka kunnossapito on nähty ainoastaan 

väistämättömänä osana yritysten toimintaa. Sen on ajateltu olevan pakollinen paha 

kaiken muun ohella, ja korjaukset on tehty ainoastaan tarvittaessa. (Pintelon & 

Parodi-Herz 2008, 26) Tälle ensimmäisen sukupolven kunnossapidolle oli 

ominaista koneiden yksinkertaisuus ja ylimitoitus, vikaantuneiden koneiden 

seisottaminen ja tarvittavan osaamistason mataluus (esimerkiksi ennakoiva 

kunnossapito koostui pääosin puhdistamisesta, säätämisestä ja osien voitelusta). 

(Järviö 2007a, 17) 

 

Myöhemmin, toisen maailmansodan aikoihin, kunnossapitoa alettiin pitää 

tuotannon apukeinona, jonka avulla esimerkiksi laitteiden teknisiä ratkaisuja 

voitiin optimoida. Samalla kunnossapitoon kiinnitettiin aiempaa enemmän 

huomiota. (Pintelon & Parodi-Herz 2008, 26) Kunnossapidon toisen sukupolven 

kehityksen seurauksena tuotteiden tasalaatuisuus pyrittiin varmistamaan, ja 

yritysten kannattavuus riippui yhä enemmän koneiden käytön tehokkuudesta.  

1980-luvulla kunnossapidon asema omana osana vahvistui, eikä se ollut enää vain 

tuotannon osatoiminta. Kolmannen sukupolven aikana tuotantokoneiden 

mekanismien määrä, niiden kasvanut automaatio ja uudet teknologiat tekivät 

liiketoiminnan yhtä riippuvaisemmaksi koneista. Samalla tuotteiden toimitusajat 

lyhenivät ja tuotantolaitoksiin sidottiin yhä enemmän pääomaa. (Järviö 2007a, 17-

18)  

 

Nykyään kunnossapito on saavuttanut sen moniulotteisen rakenteensa ja se toimii 

käsi kädessä tuotannon rinnalla (Pintelon & Parodi-Herz 2008, 26). Neljännen 

sukupolven kunnossapidolle on ominaista IC-teknologioiden tuoma kehitys, jonka 

myötä koneet, ohjelmistot ja esimerkiksi etävalvonta ovat kehittyneet nopeasti. 

Kunnossapidon tietojärjestelmät ovat mahdollistaneet tuotantoon liittyvien 

tietomassojen hallinnan. Yritysten verkostoituessa toisten kanssa toimintamallit ja 

ajattelutavat ovat muuttuneet siten, että toiminnot ovat tehostuneet ja tuottavuus 

lisääntynyt entisestään. (Järviö 2007a, 19) 
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Kuva 7. Kunnossapidon kehittyminen aikajanalla. (Pintelon & Parodi-Herz 2008, 

26; Järviö 2007a, 17-20) 
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3 LAITEVALMISTAJASTA PALVELUNTARJOAJAKSI 

Yritykset ovat huomanneet palveluiden tuoman tuotteiden elinkaarta pidentävän 

vaikutuksen sekä niiden mahdollisuuden tarjota yritykselle huomattavia lisätuloja 

(Oliva & Kallenberg 2003, 160-161). Asiakkaat eivät enää odota saavansa 

täydellistä tuotetta, vaan he odottavat laitevalmistajan vastaavan mahdollisiin 

laitteen vikatilanteisiin nopeasti ja ammattitaitoisesti tarjolla olevilla 

jälkipalveluilla, kuten häiriökorjauksella ja suunnitellulla kunnossapidolla. 

Yleensä asiakkaat eivät ole tyytymättömiä laitteessa ilmeneviin vikoihin, vaan 

laitevalmistajan tarjoamiin myynnin jälkeisiin palveluihin, joilta he odottavat 

enemmän kuin mitä laitevalmistaja heille tarjoaa. Asiakkaiden tarpeet ja 

vaatimukset teollisia palveluita ja niiden laatua koskien ovat lisääntyneet, ja 

laitevalmistajilta vaaditaankin yhä enemmän ja yhä laadukkaampia teollisia 

palveluita tuotteiden rinnalle. (Cohen, Agrawal & Agrawal 2006, 130) 

 

3.1 Strateginen muutosprosessi 

Liiketoiminnan laajentaminen laitevalmistajasta palveluntarjoajaksi lähtee 

liikkeelle tuotteisiin liittyvistä palveluista, joista palvelutarjoomaa laajennetaan 

myös asiakkaan toimintaa ja prosesseja tukeviin palveluihin (Gebauer, Friedli & 

Fleisch 2006, 374-375). Laitevalmistajasta palveluntarjoajaksi siirtyminen vaatii 

yritykseltä yhä enemmän asiakaslähtöistä toimintaa sekä syvempää ymmärrystä 

asiakkaan toiminnasta ja prosesseista. Palveluliiketoimintaan siirtyessä on erittäin 

tärkeää syventää yrityksen sen hetkisiä asiakassuhteita sekä asiakasyhteistyötä 

parhaimpien mahdollisten palveluiden löytämiseksi. (Ahonen, Kortelainen, 

Jantunen & Salkari 2009, 9) 

 

Ensimmäinen askel kohti palveluliiketoimintaa on yrityksen nykyisen 

palvelutarjooman vahvistaminen. Yleensä tätä toimenpidettä ajaa eteenpäin halu 

myydä enemmän tuotteita, mutta prosessin tarkoituksena on kuitenkin parantaa 

myös palveluiden laatua. Kun laitevalmistaja lähtee laajentamaan toimintaansa 

kohti palveluntarjontaa, on sen erittäin tärkeää selvittää itselleen mitä muutoksia 

yrityksen arvoketjussa on tapahduttava muutoksen myötä. Palveluliiketoimintaan 
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siirtymisen yhteydessä tapahtuvat strategiset muutokset arvoketjussa voidaan 

jakaa neljään vaiheeseen: 

1. Tuotteeseen liittyvän palvelutarjooman kehittäminen. 

2. Sisääntulo teollisuuspalvelujen markkinoille. 

3. Teollisuuspalvelujen palvelutarjooman laajentaminen. 

a. Laajentuminen asiakassuhdepainotteisiin palveluihin. 

b. Laajentuminen prosessikeskeisiin palveluihin. 

4. Asiakkaan operaatioiden kokonaisvaltainen haltuun ottaminen. 

(Oliva & Kallenberg 2003, 160-162) 

 

Myös yrityksen strategioita, organisaatiorakennetta sekä tuotekehitystä tulee 

tarkastella täysin uudesta näkökulmasta. Yleensä laitevalmistajan täytyy uudistaa 

koko liiketoimintamallinsa rakentamalla se täysin uusien prioriteettien pohjalta. 

(Kosonen 2004, 20) Ensimmäisenä on tehtävä päätös siitä, millaisen palvelu- ja 

valmistustoiminnan yritys haluaa. Tämän päätöksen tekemiseksi yrityksen 

kannattaa etsiä sellaisia palvelutoimintoja, joita varten yrityksellä on jo olemassa 

tai joita varten se pystyy kehittämään ainutlaatuista osaamista. Palvelutoiminnan 

valinnassa tulee muistaa, että menestymisen kannalta tärkeintä on saada paras 

mahdollinen osaaminen tarjottavien palveluiden tuotantoa varten. (Ojasalo & 

Ojasalo 2008, 26-32) 

 

Muutosprosessia laitevalmistajasta palveluntarjoajaksi voidaan tarkastella 

samanaikaisesti kahdesta eri näkökulmasta. Toinen näkökulmista tarkastelee 

teollisuusyrityksen osaamista ja toinen yrityksen orientoituneisuutta 

asiakassuhteisiin. Kuvassa 8 on esitelty muutosprosessin vaiheet ja yrityksen 

roolit sen edetessä kohti palveluliiketoimintaa. 
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Kuva 8. Muutosprosessin etenemisvaiheet. (muokattu lähteestä Kalliokoski, 

Andersson, Salminen & Hemilä 2003,  20) 

 

Prosessin aikana yrityksen on kehitettävä osaamistaan ja 

asiakasorientoituneisuuttaan päästäkseen eteenpäin muutosprosessissa. Jokaisessa 

kuvan 8 osoittamassa vaiheessa yrityksen tulee keskittyä johonkin tiettyyn 

ongelmien joukkoon ja kehittää näitä ongelmia ratkaisevaa uutta kyvykkyyttä 

pystyäkseen siirtymään yhä laajempaan ja menestyvämpään 

palveluliiketoimintaan. (Kalliokoski et al. 2003, 18-20) 

 

Muutosprosessi kulkee viiden vaiheen läpi, jonka aikana yritys toimii erilaisissa 

rooleissa. Lähtötilanne yritykselle on laitetoimittajan rooli. Tässä vaiheessa 

yrityksen toiminta perustuu asiakkaan tarpeisiin soveltuvien koneiden osien tai 

tarvikkeiden toimittamiseen. Laitetoimittajan tarjoamat palvelut ovat korkeintaan 

vain ensimmäisen tason palveluita (ks. 2.1.2 Palveluiden tasot). Seuraaviin 

vaiheisiin siirtyäkseen tarvitsee yrityksen laajentaa osaamistaan asiakasyritysten 

ostotoiminnan tuntemisesta asiakkaan operaatioiden ja sitä kautta yksittäisten 

prosessien tuntemiseen. Myös asiakassuhdetta pelkästä osien tai laitteiden ja 
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niihin kuuluvien palveluiden tarjoamisesta on kehitettävä syvemmäksi. 

Laitetoimittajaa seuraava vaihe on kokonaisratkaisujen toimittaja. Tässä vaiheessa 

yrityksen liiketoiminta laajenee pelkistä tuotteista asiakkaan tiettyjä prosesseja 

varten suunniteltujen erilaisten systeemien ja kokonaisratkaisujen toimittamiseen. 

Näin yritys alkaa palveluillaan tukea asiakkaan toimintoja. (Kalliokoski et al. 

2003, 18-20; Salkari, Salminen & Pylkkänen 2007, 6-7) 

 

Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa toiminta liittyy vahvasti vain asiakkaan 

ostotoiminnan tuntemiseen, minkä takia yrityksen osallistuminen tuotteen 

elinkaaren aikana tapahtuviin operaatioihin on hyvin rajattua. Kolmanteen 

vaiheeseen, eli kunnossapitopartneriksi edetessä, siirrytään yhä 

asiakasorientoituneempaan palveluliiketoimintaan. Yhteistoiminta asiakkaan 

kanssa laajenee siten, että toiminta laitteen toimittajan kanssa jatkuu toimituksen 

jälkeen koko tuotteen elinkaaren ajan. Tässä vaiheessa toimittaja-

asiakassuhteeseen tulee uusia jälkimarkkina- eli niin sanottuja after-sales -

sopimuksia, koskien esimerkiksi toimitetun tuotteen kunnossapitoa. (Kalliokoski 

et al. 2003, 18-20; Salkari et al. 2007, 6-7) 

 

Kaksi viimeistä vaihetta ovat suorituskykypartneri ja arvopartneri. 

Suorituskykypartnerina toimittaja alkaa olla entistä vahvemmin mukana asiakkaan 

teknisten prosessien operoinnissa, tai jopa johtamisessa, ottamalla vastuuta 

toimittamansa systeemin toiminnan ja suorituskyvyn ylläpitämisestä. Tämä voi 

tapahtua esimerkiksi erinäköisten takuusopimuksien muodossa. Viimeisessä 

vaiheessa yritys tuntee asiakkaansa liiketoiminnan, ja on kartuttanut osaamistaan 

kyseisellä liiketoiminnan alueella toimiakseen asiakkaan kanssa vahvassa 

yhteistyössä. Tällaista yritystä kutsutaan arvopartneriksi. Arvopartneriyritys on 

täysin mukana asiakkaan liiketoiminnassa, esimerkiksi erilaisilla operaatiolla sekä 

ylläpitosopimuksilla. Tässä vaiheessa sekä asiakasyritys että toimittajayritys 

keskittyvät jokapäiväisiin, lisäarvoa tuottaviin operaatioihin. Arvopartnerina 

toimittaja on yleensä vastuussa joko tehtaan tai esimerkiksi jonkin 

tuotantolinjaston jokapäiväisestä toiminnasta. (Kalliokoski et al. 2003, 18-20; 

Salkari et al. 2007, 6-7) 
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3.2 Muutosprosessin haasteet 

Teollisuuspalveluliiketoimintaan siirtyminen lisää uuden ulottuvuuden 

markkinoiden ja asiakkaiden ymmärtämisessä vastaan tuleviin haasteisiin. 

Laajentaessaan toimintaansa laitetoimittajan tulee ymmärtää, kuinka se voi 

esimerkiksi tarjota palveluita, jotka tarjoavat säästöjä sekä asiakkaalle että 

toimittajalle itselleen. (Kosonen 2004, 15) Yrityksen liiketoiminnan laajentaminen 

tuotteista palveluihin on erittäin aikaa vievä prosessi. Mitä suurempi yritys on, sitä 

hankalampi sen liiketoiminnan laajentamisprosessi on.  Ojasalon (2007) ja Braxin 

(2005) mukaan muutosprosessissa ilmenevät haasteet voidaan jakaa seuraavasti: 

1. Vahvan palveluorientoituneen organisaatiokulttuurin luominen. 

2. Strategioiden käyttöönotto operationaalisella tasolla. 

3. Jokapäiväinen asiakasrajapinnalla toimiminen. (Ojasalo 2007,  61) 

4. Markkinointiin, tuotantoon ja toimitukseen liittyvät haasteet. 

5. Tuotteeseen ja tuotesuunnitteluun liittyvät haasteet. (Brax 2005, 149-151) 

 

1. Vahvan palveluorientoituneen organisaatiokulttuurin luominen 

Usein esille nouseva ongelma muutosprosessissa on organisaatiokulttuurin 

muuttaminen tuotelähtöisestä kulttuurista palvelulähtöiseksi. Täytyy muistaa, että 

palveluliiketoiminta vaatii täysin erilaisen lähestymistavan kuin puhdas tuotteen 

valmistusliiketoiminta.  (Ojasalo 2007, 61) Työntekijöiden sitouttaminen 

palvelulähtöiseen toimintaan on hankalaa, koska monesti tuoteorientoituneet 

työntekijät eivät huomaa palveluiden merkitystä yritykselle vaan palveluja 

pidetään vähäpätöisenä toimintana. Yrityksen sisällä saatetaan aluksi ajatella, että 

palvelut ovat tuotteen ohella tarjottavia pakollisia lisiä tuotteen toiminnan 

varmistamiseksi sekä niiden tarjoamisen ajatellaan aiheuttavan yritykselle vain 

lisäkustannuksia. (Oliva & Kallenberg 2003, 161,166; Cohen et al. 2006 130) 

 

Huonosti menestyneissä muutosprosesseissa on yhtenä suurena ongelmana ollut 

yrityksen kehnoksi jäänyt palvelukulttuuri, joka ei tue täysin palveluiden 

tarjoamista ja tuottamista (Marinka & Ojanen 2009, 20). Usein kulttuurin 

muutoksessa kritiikkiä ja tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa aiheuttaa 
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se, jos palvelustrategian käyttöönotto vaatii resurssien siirtämistä 

valmistustoiminnasta, joka on aikaisemmin ollut yrityksen ydinliiketoimintaa 

(Ojasalo 2007, 61). 

 

2. Strategioiden käyttöönotto operationaalisella tasolla 

Yksi muutosprosessin suurista haasteista on menestyksekkään palvelustrategian 

suunnitteleminen ja toteuttaminen (Oliva & Kallenberg 2003, 161). Oikeiden 

strategioiden valinnassa on hyvä huomioida, millainen hinnoittelustrategia 

yrityksellä tulee ottaa käyttöön palveluiden osalta, sekä minkälaisia palvelu-

tuotepaketteja yritys haluaa tarjota asiakkailleen. (Ojasalo 2007, 61) 

Alkuperäisesti laitetoimittajana toimineelle yritykselle palveluiden arvon 

laskeminen ja tunnistaminen sekä niiden merkityksen havaitseminen 

liiketoiminnalle on hankalaa. Tämän takia näillä yrityksillä on usein hankaluuksia 

hinnoitella palveluitaan siten, että se saa palveluistaan tuottoa karkottamatta 

asiakkaitaan liian korkeilla hinnoilla. (Oliva & Kallenberg 2003, 166) Ongelmana 

saattaa olla, että palvelut hinnoitellaan väärin hinnoitteluperustein, jolloin edellä 

mainittu tilanne saattaa toteutua (Marinka & Ojanen 2009,  20).  

 

3. Jokapäiväinen asiakasrajapinnalla toimiminen 

Järviö (2007b) esittää muutamia haasteita, joita yritys kohtaa toimiessaan 

asiakasrajapinnalla. Yksi näistä haasteista on se, että palvelun tarjoava yritys 

lupaa asiakkaalleen sellaisen palvelun, jota se ei voikaan toteuttaa. (Järviö 2007b, 

90-91) Tämä johtuu usein osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön 

riittämättömyydestä yrityksessä (Marinka & Ojanen 2009, 19-20). Joskus 

asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat epäselviä yritykselle sekä sen johdolle, 

jolloin yritys ei osaa tarjota asiakkailleen oikeanlaisia palveluita, mikä aiheuttaa 

tyytymättömyyttä asiakkaiden keskuudessa. Joskus taas ongelmat voivat johtua 

siitä, että palvelua ei ole määritelty yksiselitteisesti. Tämän vuoksi palvelun 

toteutus on vääränlainen. (Järviö 2007b, 90-91) 

 

Ojasalon (2007) mukaan sekä asiakkaiden oikeiden tarpeiden tunnistaminen että 

palvelun myyminen asiakkaille ovat haasteita, jotka yritys tulee kohtaamaan 
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välttämättä. Yrityksen tulisi ymmärtää asiakkaan tarpeita silloinkin, kun asiakas ei 

niitä ymmärrä itsekään. Tämän lisäksi asiakkaan liiketoiminnan, arvojen ja 

prosessien tunnistaminen ovat tärkeitä asioita uusien yhteistyökäytäntöjen 

löytämiseksi. Palvelun myynti taas aiheuttaa haasteita siinä määrin, että sen 

myyminen on täysin erilainen prosessi kuin tuotteen myyminen. Palvelun 

myyminen asiakkaalle vaatii sekä enemmän aikaa että enemmän kanssakäymistä 

asiakkaan kanssa kuin pelkän tuotteen myyminen. (Ojasalo 2007, 61) Tästä syystä 

asiakassuhteiden luominen on erittäin tärkeä osa palveluiden myyntiä. 

Esimerkiksi kunnossapitopalvelut ovat hyvin vahvasti asiakassuhteisiin 

pohjautuvia palveluita. (Marinka & Ojanen 2009, 17-21) 

 

4. Markkinointiin, tuotantoon ja toimitukseen liittyvät haasteet 

Palveluiden markkinointiin, tuotantoon ja toimitukseen liittyy omat haasteensa, 

jotka kaikki palveluliiketoimintaan siirtyvät yritykset kohtaavat. Palveluiden 

markkinoinnissa ongelmia aiheutuu usein asiakkaan motivoinnissa 

palveluyhteistyötä kohtaan. Erityisesti yrityksen johto saattaa olla erittäin vaikea 

saada mukaan palvelun vaatimiin toimintamuutoksiin. Tästä johtuen 

asiakasyritystä saatetaan joutua vakuuttamaan uudelleen palvelun toimivuudesta 

ja eduista, vaikka yritys on jo ostanut kyseisen palvelun. Joskus palvelun myyntiä 

hankaloittavat asiakasyrityksen vanhanaikaiset laitteet, joille palveluntarjoaja 

pyrkii myymään nykyaikaista, laitekannalle soveltumatonta, palvelua. (Brax 2005, 

149-151) 

 

Palveluiden tuottamiseksi on erittäin tärkeää, että palveluiden toimittaja saa tietoa 

asiakasyrityksen laitteista sekä niiden toimintaperiaatteista ja asennetuista 

kokoonpanoista. Usein tätä tietoa on kuitenkin vaikea saada kahdesta syystä: 1) 

kaikki alihankkijat eivät halua tarjota näitä yksityiskohtaisia tietoja tuotteistaan; 2) 

laitteen asennuksen aikana tehtyjä kokoonpanomuutoksia ei ole dokumentoitu 

asiaankuuluvalla tavalla. Palvelun toimitusvaiheessa suurimmat ongelmat liittyvät 

yrityskulttuurien eroavaisuuksiin sekä palvelun tarjoamisen huonosti 

suunniteltuun ajankohtaan. Molemmat näistä tekijöistä vaikuttavat toimitetun 

palvelun laatuun. Joissakin yrityskulttuureissa yrityksen johto ei halua osallistua 
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alaisten kanssa yhteiseen koulutukseen säilyttääkseen auktoriteettinsa alaisten 

silmissä.  Tästä johtuen toimitettuun laitteeseen liittyvät koulutus joudutaan 

järjestämään johdolle erikseen, mikä hidastaa palvelun toteuttamista. Joskus 

palveluntarjoaja tarjoaa palvelunsa täysin väärään ajan kohtaan, esimerkiksi 

laitteen toimituksen yhteydessä. (Brax 2005,  149-151) 

 

5. Tuotteeseen ja tuotesuunnitteluun liittyvät haasteet 

Tuotesuunnittelun ongelmat liittyvät palveluiden oikein suunnitteluun sekä 

palveluiden toteutussuunnitelman tekemiseen. Palveluita suunniteltaessa tulee 

ottaa huomioon käyttöympäristö tai laitteisto, jolle palvelu suoritetaan. 

Esimerkiksi huonosti suunniteltu kunnossapitopalvelu saattaa aiheuttaa ongelmia 

asiakkaalle, jos palveluntarjoaja ei ole ottanut huomioon suunnitelman sopivuutta 

asiakkaan liiketoimintaympäristöön. Tällöin palvelu saattaa vaatia enemmän 

seisokkeja kuin asiakkaan liiketoiminta pystyy kestämään. Joskus taas asiakkaan 

laitteistolle tehty kunnossapitosuunnitelma vaatii resursseja enemmän mitä 

asiakkaan työnjohto on valmis palvelun toteutukseen antamaan. (Brax 2005, 149-

151) 

 

3.3 Palveluiden hyödyt laitevalmistajalle 

Palveluntarjonta tulee niin asiakkaiden kuin laitevalmistajien keskuudessa koko 

ajan suositummaksi. Miksi sitten laitevalmistajan todella kannattaa lähteä 

tarjoamaan tuotteidensa ohella myös teollisia palveluja kuten kunnossapitoa? 

Ojasalo & Ojasalo (2008) mukaan palveluiden tarjoamia hyötyjä voidaan 

tarkastella jaottelemalla ne kolmeen eri kategoriaan: taloudellisiin, markkinointiin 

liittyviin ja strategisiin hyötyihin (Ojasalo & Ojasalo 2008, 13-18). Taulukossa 1 

on vedetty yhteen palveluiden tarjoamisesta saatavat merkittävimmät hyödyt 

laitevalmistajalle. 
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Taulukko 1. Palveluiden tarjoamisen merkittävimmät hyödyt 

Taloudelliset hyödyt Markkinoinnin hyödyt Strategiset hyödyt 

 Lisätulot 

 

 Vähemmällä pääomalla 

suuremmat katteet 

 

 Suuri tuottomarginaali 

 

 Vakaa ja pitkäaikainen 

tulojen lähde 

 

 Rahavirtojen tasaaminen 

 

 

 Asiakastyytyväisyyden  

parantaminen 

 

 Asiakkaiden luottamuksen 

parantaminen 

 

 Oman julkikuvan 

parantaminen 

 

 Uusien asiakkaiden 

saavuttaminen 
 

 

 Pysyvä kilpailuetu 

 

 Differoinnin lähde 

 

 Uusien esteiden 

luominen 

kilpailijoiden 

markkinoille 

pääsemiseksi 
 

 Palveluiden 
kehittäminen 

nopeampaa 

 

3.3.1 Taloudelliset hyödyt 

Yksi palveluiden tarjoamista suurimmista taloudellisista hyödyistä on palvelujen 

tuomat lisätulot yritykselle. Palvelut vaativat vähemmän pääomaa ja niistä 

saadaan usein suuremmat katteet kuin tuotteista. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 18) 

Palveluilla on suurempi tuottomarginaali sekä ne ovat paljon vakaampi ja 

pitkäaikaisempi tulojen lähde yritykselle kuin tuotteet. Tämä johtuu siitä, että 

palveluiden kysyntä ei ole niin herkkä taloudellisille sykleille tai kysynnän 

vaihteluille. (Oliva & Kallenberg 2003, 160-161; Cohen et al. 2006, 129-130) 

Mathieu (2001, 455-456) toteaakin, että palveluiden avulla voidaan vähentää 

rahavirtojen epätasaisuutta ja herkkyyttä muutoksille juuri edellä mainitusta 

syystä. Näin yrityksellä on myös mahdollisuus parantaa palveluiden avulla omaa 

osakearvoaan. Gebauer et al. (2006, 375) mukaan palvelut tarjoavat yleisesti 

muita strategisia vaihtoehtoja, kuten tuotteen laatuun panostamista tai 

innovaatioiden ja teknologian edistämistä, suuremmat potentiaaliset tienestit. 

 

3.3.2 Markkinoinnin hyödyt 

Asiakkaat haluavat tuotteilleen lisäarvoa. Tästä syystä tuotteiden rinnalle usein 

vaaditaan joitain lisäarvoa tuottavia palveluja. Palvelut ovat olleet jo vuosien ajan 

tärkeä osa hyödykkeiden markkinointistrategioita, koska ne muodostavat hyvin 

ison osan asiakkaan ostopäätökseen vaikuttamisessa. Tämän takia niiden esille 
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tuominen markkinoinnissa on erittäin tärkeää. Yrityksen tuote-palvelutarjonta 

vaikuttaa merkittävästi sen asiakkaiden tyytyväisyyteen. Asiakkaiden vaatimusten 

kasvaessa eivät pelkät peruspalvelut, kuten takuut ja kunnossapito, yksinään 

välttämättä asiakkaalle riitäkään. Laadukkaalla ja laajalla palvelutarjoomalla 

yritys voi kuitenkin parantaa asiakkaiden luottamusta sekä omaa julkikuvaansa 

luotettavana palveluntarjoajana. Tämä lisää uusien asiakkaiden kiinnostusta 

kyseistä toimittajaa kohtaan. (Mathieu 2001, 458-460) 

 

Palveluiden korkea laatu on tehokas keino nykyisten asiakassuhteiden 

syventämiseksi ja uusien saavuttamiseksi (Mathieu 2001, 458). Hyvien 

palveluiden avulla voidaan kasvattaa myös tuotteiden myyntiä. Korkealaatuiset 

palvelut parantavat yrityksen näkyvyyttä markkinoilla, jolloin myös uudet 

asiakkaat saadaan kiinnostuneiksi yrityksen tarjoamista tuotteista sekä palveluista 

(Gebauer et al. 2006, 374-375). Ojasalo & Ojasalo (2008, 18) mukaan palveluiden 

kasvanut merkitys markkinoinnissa on osaksi sen ansiota, että asiakasyritykset 

ovat erikoistuneet ja keskittyneet yhä enemmän omaan ydinliiketoimintaansa ja 

tämän vuoksi haluavat ostaa palveluita yrityksen ulkopuolelta. 

 

3.3.3 Strategiset hyödyt 

Erilaisten valmistukseen liittyvien standardisointien myötä maailman tuotekanta 

on tullut yhä homogeenisemmäksi. Tämä tekee laitevalmistajien erottumisen 

muista kilpailijoista pelkkien tuotteiden johdolla hankalaksi. Ratkaisuna tähän 

ongelmaan ovat palvelut, jotka ovat yritykselle erinomainen erilaistamisen lähde. 

(Cohen et al. 2006, 129-130) Palveluilla voidaan luoda yritykselle pysyvämpää 

kilpailuetua, koska niitä on hankala kopioida aineettomuuden ja 

ihmiskeskeisyyden takia. Paras tapa palvelujen suojaamiselle kopioinnilta on 

luoda vahva palveluorientoitunut organisaatiokulttuuri. Palveluorientoituneella 

organisaatiolla on mahdollista saavuttaa korkeampi asiakastyytyväisyys, eivätkä 

kilpailijat pysty kopioimaan tällaista uniikkia organisaatiorakennetta ja -kulttuuria. 

Palveluita ei kuitenkaan voi patentoida, joten kilpailijat voivat teoriassa yrittää 

kopioida niitä. (Kosonen 2004, 26-27) 
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Mathieu (2001) mukaan palvelut ovat merkittäviä strategisia tekijöitä kilpailuedun 

luomisessa niin tuotteille kuin yrityksillekin.  Palveluiden avulla yritykset voivat 

luoda esteitä markkinoille pyrkiville uusille kilpailijoille. (Mathieu 2001,  456-

458) Samli et al. (1992) mukaan teollisten palveluiden kehittyessä proaktiivisten 

palveluiden merkitys kasvaa kilpailuedun saamisessa. Tämän vuoksi 

laitevalmistajat eivät voi enää tarjota pelkästään yleisluontoisia palveluita, vaan 

heidän on tarjottava paljon tarkemmin fokusoituja palveluita pärjätäkseen 

kilpailussa. Monet palvelut ovat sellaisia peruspalveluita, joita asiakkaat odottavat 

saavansa automaattisesti laitevalmistajalta. Tällaiset palvelut luovat omat esteensä 

uusien laitevalmistajien markkinoille tunkeutumiselle. Markkinoille tulevien 

kilpailijoiden on kyettävä tarjoamaan vähintään näitä palveluita pystyäkseen 

toimimaan kyseisillä markkinoilla. (ks. Mathieu 2001, 457-458) Palveluiden 

aineettomuuden ansiosta on niiden kehittäminen merkittävästi nopeampaa kuin 

uusien tuotteiden. Keskimääräisesti palveluiden kehittäminen vie noin 50 % 

vähemmän aikaa kuin uusien tuotteiden kehittäminen (Gebauer et al. 2006,  374). 

 

3.4 Palveluntarjoajan menestystekijät 

Kirjallisuudessa on esitetty tekijöitä, jotka huomioimalla palveluntarjoajat voivat 

menestyä markkinoilla (Taulukko 2.). Näiden asioiden kehittäminen ja huomioon 

ottaminen on tärkeää palveluliiketoiminnassa menestymisen takaamiseksi. Ne 

antavat uusille toimijoille ohjesuuntaa, mitä yrityksen tulee tavoitella. 

 

Taulukko 2. Palveluntarjoajan menestystekijät. (Gebauer et al. 2006, 377-378) 

Hyvin suunniteltu ja 

toteutettu… 

Vahva ja 

palveluhenkinen… 

Tehokas… 

 Palvelustrategia 

 

 Resurssien 

kohdistaminen 

 

 Palveluprosessin 

eteneminen 

 

 Organisaatiokulttuuri 

 

 Asiakassuhdetyöskentely 
 

 Asiakasmarkkinointi 

 

 Asiakasohjautuva 

toimintamalli 

 
 Erillinen palveluosasto 

 

 Johtaminen 
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Gebauer et al. (2006) esittää useita menestystekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon 

siirtyessä palveluliiketoimintaan. Teollisen palvelun toimittajalle tärkeää on lähteä 

liikkeelle luomalla selvä palvelustrategia. Selkeä palvelustrategia ohjaa yritystä 

tekemään oikeita organisationaalisia muutoksia sekä kohdistamaan omat 

resurssinsa oikein. (Gebauer et al. 2006, 377-378) Resurssien oikein 

kohdistaminen on merkittävässä asemassa palveluiden tehokkaassa kehittämisessä 

ja tuottamisessa. Tämän lisäksi yrityksen tulisi määritellä selvästi kuinka heidän 

palveluprosessinsa etenee. Formaali palveluiden kehittämisprosessi helpottaa 

huomattavasti oikeanlaisten ja arvokkaiden palveluiden luomisesta. (Marinka & 

Ojanen 2009, 12-19) Selvän prosessimäärittelyn avulla on mahdollista luoda 

palveluita, jotka tuottavat asiakkaalle lisäarvoa ja joita asiakkaat arvostavat 

(Gebauer et al. 2006, 377-378). 

 

Vahvan palvelupainotteisen organisaatiokulttuurin ja palvelusuuntautuneen 

ilmapiirin luominen vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen työntekijöiden 

palveluhenkisyyteen. Mitä parempi palveluhenkisyys työntekijöiden keskuudessa 

vallitsee, sitä parempia palveluja yritys pystyy tarjoamaan. (Grönroos 2009, 479; 

Gebauer et al. 2006, 377-378) Palvelut ovat erittäin asiakaslähtöisiä hyödykkeitä, 

minkä takia yrityksen tulisi huolehtia sen asiakassuhteista sekä 

asiakassuhdemarkkinoinnista. Koko palvelun kehittämisen ja tuottamisen ajan 

kestävä läheinen toimittaja-asiakassuhde mahdollistaa yrityksen tuottaa palveluita, 

jotka takaavat asiakkaiden tyytyväisyyden. Hyvän asiakaspalautteen myötä yritys 

saa hyvää huomiota ja sen yleiskuva sekä maine asiakkaiden keskuudessa paranee, 

mikä edistää uusien asiakkaiden saamista. (Gebauer et al. 2006, 377-378; Marinka 

& Ojanen 2009, 12-19) 

 

Asiakasohjautuva toimintamalli on yksi tärkeistä menestystekijöistä teollisten 

palveluiden tarjoajille palveluliiketoiminnan asiakasläheisestä luonteesta johtuen. 

Asiakkaat voivat toimia parhaassa tapauksessa innovaatioiden yhteistuottajina 

yhdessä palveluntarjoajan kanssa. Tämän lisäksi asiakassuhteisiin 

suuntautuneiden palveluyritysten on havaittu saavan investoinneilleen parempaa 

tuottoa kuin pelkästään transaktioihin keskittyneiden yritysten. (Marinka & 
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Ojanen 2009, 12-19) Menestyneesti palveluliiketoimintaa kehittäneillä yrityksillä 

yhteistä on se, että nämä yritykset ovat muodostaneet palveluliiketoiminnalle 

oman tuotteiden valmistuksesta erotetun organisaation. Näin palveluiden 

tehokkuutta ja tuottavuutta on helpompi valvoa. Samalla voidaan tuottaa 

laadukkaampia palveluita asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi. (Oliva & 

Kallenberg 2003, 165-166) Kriittisenä menestystekijänä nähdään myös 

johtaminen. Muutosprosessin aikana yrityksen johtaminen muuttuu merkittävästi. 

Laitetoimittajalle teknologia on erittäin määräävässä roolissa suunniteltaessa 

yrityksen liiketoimintaa. Yrityksen siirtyessä palvelulähtöisempään suuntaan 

muodostuu ihmisten johtaminen sekä tavoitteiden kautta johtaminen yhä 

merkittävämmäksi tekijäksi. (Marinka & Ojanen 2009, 12-18)  
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4 KUNNOSSAPITOPALVELUIDEN TULEVAISUUS 

Teollisia kunnossapitopalveluita tarjoavien yritysten tulevaisuudennäkymät 

näyttävät valoisilta. Yritysten väliset arvoverkot hämärtyvät niin ulkoistamisen 

kuin moninaisten yhteistyösuhteiden takia. Myös asiakassuhteet hämärtyvät, sillä 

palveluntarjoajan ja asiakkaan prosessit integroituvat yhä enemmän keskenään. 

Teollisesta kunnossapitoliiketoiminnasta siirrytään vaiheittain tietointensiiviseen 

liiketoimintaan, jossa tuotteiden, palveluiden ja asiakkaiden väliset rajat häilyvät. 

(Ojasalo & Ojasalo 2010, 233) Palveluliiketoiminta on koettu keskeiseksi 

tulevaisuuden kasvumalliksi. Samalla palveluinnovaatiot ovat yleistyneet, kun 

teknologiayritykset ovat hakeneet mahdollisuuksia palvelutoiminnasta. 

Palveluinnovaatioissa onnistuminen edellyttää kuitenkin olemassa olevien 

liiketoimintojen kyseenalaistamista niin strategisella tasolla kuin toimintatapojen 

osalta. (Grönroos, Hyötyläinen, Apilo, Korhonen, Malinen, Piispa, Ryynänen, 

Salkari, Tinnilä & Helle 2007, 14, 48-49) 

 

4.1 Kunnossapitopalveluiden näkymät 

Muun muassa Yoram Wind (2006) on tutkinut palveluiden tulevaisuudennäkymiä 

ja havainnut useita tekijöitä, jotka vaikuttavat palveluiden kehittymiseen. 

Kunnossapitopalveluiden kannalta näistä ovat merkittävimpiä seuraavat tekijät: 

 

 Tarkastelu laajenee asiakasyrityksestä myös muihin sidosryhmiin. Pelkän 

asiakasyrityksen sijaan palveluntarjoajan on huomioitava eri yritysten 

työntekijät, toimittajat ja osakkeenomistajat. Varsinkin 

osakkeenomistajien rooli korostuu samalla, kun kunnossapitopalveluiden 

taloudellinen vaikutus yritysten talouteen kasvaa. (Wind 2006, 475-480) 

 

 Asiakkaiden rooli kasvaa entisestään. Esimerkiksi tekniset innovaatiot 

mahdollistavat asiakasyhteistyön siten, että asiakas toimii normaalisti 

palvelun käyttäjänä ja osallistumalla aktiivisesti myös omalta osaltaan 

palvelun kehittäjänä. Asiakkaiden erilaiset vaikutusmahdollisuudet ja 

tietoisuus palvelua kohtaan voimistuvat. (Wind 2006, 475-480) 
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 Ulkoistamisen merkitys kasvaa yhä suuremmaksi. Ulkoistaminen ei 

tarkoita enää ”tee itse tai osta ulkoa” -päätöstä yrityksessä, vaan se antaa 

asiakasyritykselle yhä enemmän monipuolisia vaihtoehtoja. Ulkoistamisen 

kehittyvät tekniikat ja johtamisjärjestelmät mahdollistavat uusia 

ulkoistamiskohteita, ja sitä kautta keskittymistä yhtä pienempiin 

arvoketjuosiin. (Wind 2006, 475-480) Jo kerran ulkoistetut palvelut 

saatetaan ulkoistaa vielä eteenpäin, jotta liiketoiminnasta saadaan 

taloudellisesti mahdollisimman kannattavaa (Lehtinen & Orkoneva 2010, 

10). 

 

 Palveluntarjoajan eri osastojen välinen toiminta integroituu yhteen. 

Kunnossapito-osasto toimii yhä enemmän esimerkiksi markkinointi-, 

taloushallinto- ja myyntiosaston kanssa yhdessä. (Wind 2006, 475-480) 

 

 Brändin merkitys kasvaa. B-to-B liiketoiminnasta ja brändin merkityksestä 

siinä on kirjoitettu tämän vuosituhannen aikana paljon. (Wind 2006, 475-

480) Von Herzenin (2006) mukaan brändi on osa liiketoimintaa ja sen 

avulla on mahdollista erottua kilpailijoista. Brändi ei kuitenkaan yksin riitä 

pelastamaan huonoa palvelua.  (von Herzen 2006, 91, 227)  

 

 IC-teknologian rooli ja mahdollisuudet kasvavat. IC-teknologian 

kehityksen vaikutus puhtaasti kunnossapitoon on ollut merkittävä 

viimeisen kahden kymmenen vuoden aikana. Yhdistämällä uusinta IC-

teknologiaa palveluihin liittyviin tietoteknisiin järjestelmiin, kuten 

toiminnanohjausjärjestelmiin ja tietokantoihin, on näiden yhteisvaikutus 

merkittävä. Tämä antaa uusia mahdollisuuksia myös teollisten palveluiden 

asiakas- ja yhteistyösuhteiden rakentamiseen. (Wind 2006, 475-480) IC-

teknologia vähentää lisäksi kustannuksia, tehostaa laatua ja helpottaa sen 

tarkkailua, ja sitoo vähemmän henkilöstöä laitteiden ylläpitoon (Paloheimo 

et al. 2004, 41). 
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 Toiminnan mittarit ja arviointimenetelmät kehittyvät. Palveluntarjoajan 

tulee pystyä osoittamaan konkreettisesti asiakkaan saama hyöty. Myös 

palvelun suhteen hyöty asiakkaan asiakkaisiin on pystyttävä osoittamaan. 

(Wind 2006, 475-480) 

 

 Palvelujen muokkaaminen kehittyville markkinoille korostuu. Yli 85 % 

maailman väestöstä asuu kehittyvissä maissa, kuten Kiinassa ja Intiassa. 

Teollisiin maihin kehitetyt kunnossapitopalvelut eivät välttämättä sovellu 

sellaisenaan impelentoitavaksi kehittyvien maiden tarpeisiin. (Wind 2006, 

475-480) 

 

 Ympäristötekijät on otettava huomioon kunnossapitopalveluissa. 

Ympäristöystävällisyys ei enää rajoita automaattisesti tuottavuutta (Jalas 

2004, 220). Tulevaisuudessa kunnossapitopalveluiden tehtävänä on 

keskittää resurssit oikein ja tarjota kunnossapidon tehokkuutta ympäristö 

huomioiden. 

 

4.2 Palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka 

Palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan (service dominant logic) sisäistäminen on 

keskeinen avain menestykseen tulevaisuuden liike-elämässä. Kaikki liiketoiminta 

tulee olemaan enemmän tai vähemmän palveluliiketoimintaa. Yritysten on 

pohdittava syvällisesti miten saada organisaatiorakenne ja prosessit muokattua 

siten, että resurssit saadaan nopeasti liikkeelle. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 237) 

Vargo ja Lusch (2004) esittävät, että palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka 

siirtää painopisteen kauemmaksi konkreettisista tuotteista. Huomiota saa yhä 

enemmän aineettomat palvelut, osaaminen ja tietotaito. Enää ei riitä pelkkä 

laitteen ohella tarjottu palvelu. Asiakkaat haluavat kokonaisuuksia, jotka 

palvelevat heidän arvontuotantoprosessiaan. (Vargo & Lusch 2004, 16-17) 

Palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka voi muokata kunnossapitopalveluita 

uudelle tasolle. Toistaiseksi palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan roolia ei ole 

täysin ymmärretty kunnossapitopalvelutoiminnan kannalta. 
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Kirjallisuudessa on esitetty kymmenen palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan 

perusolettamusta (Foundational Premises = FP), jotka on avattu lyhyesti alla. 

Perusolettamukset korostavat asiakkaan kokemaa hyötyä ja yhteistä arvonluontia 

(Vargo & Akaka 2009, 34-36; Vargo & Lusch 2004, 6-12). Yksi suurimmista 

haasteista on palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan implementointi osaksi 

organisaatiota, joka on aikaisemmin toiminut tuotelähtöisesti korostaen omia 

tuotteitaan, palveluitaan ja prosesseja asiakkaisiin liittyvän osaamisen 

kustannuksella (Ojasalo & Ojasalo 2010, 238). 

 

FP1: Palvelu on vaihdannan perusta. Erityistaitojen ja -osaamisen hyödyntäminen 

on vaihdannan perusyksikkö. 

 Kaikkeen vaihdantaan liittyy palvelu huolimatta siitä, sisältääkö se 

fyysisen tuotteen vai ei. Palvelut tulisi nähdä erityisosaamisen 

sovelluksina, joita hyödynnetään toisen osapuolen tarpeisiin, sopimusten 

toimenpiteiden ja prosessien kautta. 

 Kahden osapuolen väliseen vaihdantaan on aina kytkeytynyt palvelu. 

Palvelun tavoitteena on huomioida toinen ja tuottaa hyötyä. 

 

FP2: Epäsuora vaihdanta häivyttää vaihdannan perustan. 

 Palveluntuotannossa liikkuvat sekä aineelliset että aineettomat hyödykkeet, 

mikä tekee vaihdannasta monimuotoisen ja toisinaan vaikeaselkoisen. 

 On tärkeää tunnistaa, että raha, tuotteet ja organisaatiot ovat vain palvelua 

tukevia apukeinoja. 

 

FP3: Tuotteet toimivat palveluiden tuottamisen jakelukanavina. 

 Tukee ensimmäistä perusolettamusta - vaihdanta muodostuu 

erityistaidoista ja -osaamisesta, ei tuotteista. Tietotaitoa on mahdollista 

siirtää 1) suoraan, 2) koulutuksen kautta tai 3) epäsuorasti tuotteen avulla. 

 Tuotteet ovat olemassa sitä varten, että ne mahdollistavat jonkun palvelun 

toteutumisen. 
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FP4: Tieto on kilpailukyvyn perusta. 

 Tieto on välineellinen (operant) resurssi sekä taloudellisen kasvun ja 

hyvinvoinnin perusta. Se on myös arvoketjun tärkein elementti. 

 Palvelu itsessään ei ole korvaamatonta, vaan tieto joka on palvelun takana. 

 

FP5: Kaikki taloudet ovat palvelutalouksia. 

 Palveluiden merkitys on vahvistunut merkittävästi viime aikoina 

teollisuusmaissa.  

 Ulkoistaminen ja lisääntynyt erikoistuminen on palvelutaloudelle 

ominaista. 

 Kuitenkin tietotaito ja sitä kautta palvelut ovat olleet aina talouden 

toiminnan perustana, vaikka tätä ei ole tuotantokeskeisessä taloudessa 

aikaisemmin huomioitu. 

 

FP6: Asiakas on aina mukana arvonluonnissa. 

 Palvelu ei lopu tuotteen valmistukseen, vaan asiakas jatkaa sen 

markkinointia, käyttöä, arvonluontia ja toimitusprosessia omalta osaltaan. 

 Palvelun tuottaminen, sen käyttäminen ja kokeminen tapahtuvat 

reaaliajassa, jossa asiakkaan toiveita on mahdollista huomioida koko ajan. 

Asiakas ei ole vain kohde, jolle jotakin tuotetaan, vaan osa prosessissa 

hyödynnettäviä muutosta aikaansaavia resursseja. 

 

FP7: Yritys ei voi toimittaa arvoa, mutta se voi tarjota arvoehdotuksen. 

 Myymätön tuote ei lisää yrityksen tai asiakkaiden arvoa. 

 Yritys voi tarjota arvoa asiakkaille, mutta loppupelissä asiakas määrittää 

itse sen, mistä se saa arvoa. Lopulta asiakasarvo luodaan aina yhdessä. 

 Palveluiden kehittämisessä tuleekin panostaa arvon luomiseen, ei sen 

toimittamiseen. 

 

FP8: Palvelukeskeinen näkökulma on asiakaslähtöinen ja suhteeseen perustuva. 

 Interaktiivisuus, yhdentyminen, kustomointi ja yhdessä tuottaminen 

kuuluvat olennaisena osana asiakasyhteistyöhön. 
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 Kaikki yrityksen aktiviteetit tulee yhdistää asiakkaan kanssa, sillä tuotot 

tulevat asiakastyytyväisyydestä, ei toimitetuista tuotteista. Tuotteet eivät 

ole suhteen osapuoli, vaan vain väline (FP3). 

 Tyydyttävän palvelun rakentaminen on tiivis prosessi, jossa yhdessä 

tekemällä (cocreation) muodostetaan tiivis suhde. 

 

FP9: Kaikki taloudelliset ja sosiaaliset toimijat ovat resurssien yhdistäjiä. 

 Palvelu ei luo arvoa ennen kuin asiakas on yhdistänyt sen muihin 

palveluihin prosessissa 

 Yritysten tulee tarjota resursseja muiden käyttöön ja saada vastavuoroisesti 

hyötyä muiden resursseista. 

 Resurssien yhdistämisen tulee olla siten monisuuntaista, jolloin se luo 

arvoa kaikille toimijoille. 

 

FP10: Arvo on aina yksilöllistä, jonka sen saaja määrittää. 

 Viimeinen kohta summaa ensimmäiset yhdeksän; yritys ei voi toimittaa 

arvoa asiakkaalle, vaan arvon määrittää aina loppupeleissä asiakas. 

 Tämä korostaa tuotelähtöisen ajattelutavan jättämistä ja asiakasyhteistyön 

merkitystä arvon luonnissa. 

 

4.3 Palveluinnovaatiot 

Tiiviin yhteistyön ja asiakasrajapintojen hämärtyessä palveluinnovaatioiden rooli 

kasvaa tulevaisuuden kunnossapitopalveluiden suunnannäyttäjinä. 

Palveluinnovaatiot eivät yleensä synny yrityksen sisällä, vaan asiakkaat kokevat 

jonkin muutostarpeen, ja halukkuus uusiin ratkaisuihin synnyttää 

palveluinnovaatiota. Palveluinnovaatiot haastavat yritysten vanhat taidot ja 

käytännöt sekä mahdollistavat uuden menetelmän oppimisen. Toisaalta 

mittakaavaltaan suuri muutos organisaatiossa vaatii aikaa, panostusta ja 

suunnitelmallisuutta. (Grönroos et al. 2007, 48-49) Palveluinnovaatiot ovat 

olennainen osa palveluntarjoajan kilpailukykyä, koska yhä suurempi osa tällaisen 

yrityksen liiketuloksesta tulee palveluista. Siksi niitä tulee kehittää 

systemaattisesti ja tehokkaasti. (Kosonen 2004, 29) 
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Yleisin haaste palveluinnovaatioiden kehittämisessä ei ole yritysten osaamisen 

puute, vaan tarvittavan muutoshalukkuuden puute. Henkilöstö ei ole valmis 

innovoimaan omien organisaatiorajojen yli saavuttaakseen uusia palveluita. 

Organisaatiot alkavat muistuttamaan ajan kanssa toisiaan, mikä karsii 

palveluinnovaatioiden mahdollisuuksia (Salkari 2010, 10). Palveluinnovaatiot 

ovat harvoin teknologisesti vaativia, mutta ne ovat sitäkin monimutkaisempia 

rakenteeltaan. Innovaatioiden syntyyn vaikuttavat useat tekijät, minkä takia 

palveluntarjoajan täytyy osata yhdistää kattavasti tietoja eri osa-alueilta. 

Yksittäiselle palveluntarjoajalle tämä voi olla mahdotonta, minkä takia 

verkostoituminen yritysten kesken on välttämätöntä uusien palveluinnovaatioiden 

syntymiseksi. (Kosonen 2004, 31) 

 

4.3.1 Palveluinnovaatioprosessi 

Gröönroos et al. (2007) mukaan palveluinnovaatioprosessin (Kuva 9.) kannalta on 

tärkeää määrittää ensin palvelutoiminnan strategia, eli mihin tasoon 

palvelutoiminnassa tähdätään. Palveluiden ideointivaiheeseen tulee kiinnittää 

paljon huomiota. On mahdollista, että palveluntarjoaja ideoi prosessin alkupäässä 

itsenäisesti. Yleensä on kuitenkin välttämätöntä, että asiakas osallistuu prosessiin 

jo heti alusta alkaen. (Grönroos et al. 2007, 63) Ojasalo & Ojasalo (2008) 

ehdottavat innovaatiopaneeleita, joihin asiakasyritysten edustajat ottavat osaa. 

Innovaatiopaneelilla palveluntarjoaja myös osoittaa panostavansa 

tuotekehitykseen, laatuun ja asiakassuhteisiin. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 207) 

 

 

Kuva 9. Palveluinnovaatioprosessi. (Grönroos et al. 2007, 63) 
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Itse palveluinnovaatioon liittyvien prosessien kehittäminen tapahtuu palvelun 

kehitysprojektissa. On tärkeää miettiä, miten kehitysprojekti tulee organisoida ja 

järjestää. Tässä vaiheessa käytetään yleensä niin sanottuja lead user -asiakkaita, 

jotka ovat valmiita kokeilemaan kehitettyä palveluinnovaatiota käytännössä 

ensimmäisenä. Asiakkaiden on välttämätöntä omaksua nopeasti uusia ratkaisuja, 

jotta yhteistyöstä on hyötyä. Palveluinnovaatioprosessi huipentuu syntyneeseen 

palveluprosessiin. Palveluprosessi on jatkuvaa palvelun tuottamista ja se toteutuu 

vain kunnollisessa vuorovaikutuksessa palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä. 

(Grönroos et al. 2007, 63-64) Useat palveluprosessin aktiviteetit tapahtuvatkin 

asiakkaan toimesta ja heidän yrityksessään. Voi ollakin, että palveluntarjoajalla ei 

ole suoraa ja sisäistä hallintaa palveluprosessin kaikkiin osiin. Siitä huolimatta 

palveluntarjoajan tulee hallita koko prosessi täydellisesti. (Ojasalo & Ojasalo 

2008, 219) 

 

4.3.2 Palveluinnovaatioiden merkitys 

Palveluinnovaatiot pakottavat palveluntarjoajan tarkastelemaan omaa, 

kumppaneiden ja kilpailijoiden toimintaa eri näkökulmasta. Ne ovat yrityksille 

oppimisen ja uudistumisen väline, jonka kautta on mahdollista päivittää suhde 

toimintaympäristöön. Palveluinnovaatiot synnyttävät uusia keinoja yritysten 

käyttöön, mutta ne asettavat myös vaatimuksia. Aikaisemmin yhteisten sääntöjen 

mukaan tasaisesti edenneet markkinat saattavat muuttua nopeasti, jolloin yritysten 

täytyy reagoida muutokseen. Tilanteeseen reagoiminen vaatii paljon tietoa ja 

joustavuutta organisaatioilta. (Grönroos et al. 2007, 77-78) 

 

Markkinoilla pärjäämisen edellytys on, että osaa asettaa kilpailijat hankalaan 

asemaan. Palveluinnovaatioiden merkitystä korostaa se, että tulevaisuudessa 

palveluntarjoajan laatu, tekniset ominaisuudet ja tuotantoteknologian 

kehittyminen eivät ainoastaan riitä kilpailuedun ylläpitämiseksi. Ratkaisevaksi 

muodostuu se, miten palveluntarjoaja kykenee ottamaan globalisoituvassa 

kentässä hallintaan asiakasryhmiä. (Grönroos et al. 2007, 78) Ojasalo & Ojasalo 

(2008) mukaan muun muassa seuraavanlaiset innovaatiotyypit antavat yritykselle 

strategista kilpailuetua kilpailijoihin nähden: 



38 

 

 Palvelun uutuus 

 Prosessin uutuus 

 Monimutkaisuus. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 195-196)  

 

Palveluinnovaatiot luovat arvoa kaikille sidosryhmille, asiakkaille, työntekijöille, 

omistajille, yhteistyökumppaneille ja yhteiskunnalle. Tästä huolimatta uudet 

palveluinnovaatiot tuovat harvoin rahallista arvoa lyhyellä aikavälillä yritykselle. 

Niiden rooli korostuukin pitkällä aikavälillä, kun yritys saa kilpailijoihinsa 

verrattuna kilpailuetua. (Ostrom, Bitner, Brown, Burkhard, Goul, Smith-Daniels, 

Demirkan & Rabinovich 2010, 12-13)  
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5 ABB:N KUNNOSSAPITOLIIKETOIMINTA 

ABB on perustettu tammikuussa 1988, kun ruotsalaisen Asean ja sveitsiläisen 

Brown Boverin sähkotekniset liiketoiminnot yhdistettiin yhden yritysnimen alle. 

Tällä hetkellä ABB on yksi maailman johtavista sähkövoima- ja 

automaatioteknologiayrityksistä, jonka palveluksessa toimii yli 130 000 henkilöä 

noin 100 eri maassa. ABB:n tuotevalikoiman, järjestelmien ja palveluiden 

tarkoitus on parantaa asiakkaidensa kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. Vuonna 

2011 yrityksen liikevaihto oli Suomessa 2 348 miljoonaa euroa. (ABB avainluvut 

2012)  

 

ABB Services-organisaatiossa työskentelee yli 20 000 henkilöä ympäri maapallon. 

Yrityksen palveluportfolio sisältää kolme pääkategoriaa, joita ABB kehittää sekä 

differoi kilpailukykyisiksi teollisten kunnossapitopalveluiden markkinoille. Nämä 

teollisten kunnossapitopalveluiden pääkategoriat ovat: 

1. Elinkaaripalvelut asennetuille laitteille 

2. Luotettavuuden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden 

konsultointipalvelut 

3. ABB Full Service - koko tehtaan tuotantotoiminnan kattava 

suorituskykypohjainen kunnossapitoyhteistyömalli. (O’Brien 2009) 

 

Suomessa ABB Full service -konsepti on rakennettu ABB:n tytäryhtiön sekä 

ABB:n että Stora Enson yhteisyrityksen Efora Oy:n ympärille. Efora on puhtaasti 

kunnossapito- ja Engineering-palveluihin erikoistunut yritys. (Efora 2011) 

 

5.1 Kunnossapitoliiketoiminnan palvelutasot 

ABB:n kunnossapitoliiketoiminnan kehittymisessä voidaan havaita kaikki 

strategisen muutosprosessin vaiheet. Yritys on lähtenyt liikkeelle tarjoamalla 

aluksi enimmäkseen ensimmäisen tason palveluita, jotka ovat pakollisia tuotteen 

käyttöönoton sekä toiminnan kannalta. Tästä vaiheesta yritys on edennyt osan 

asiakkaidensa kanssa aina arvopartnerivaiheeseen, jossa se tarjoaa asiakkaalleen 

ABB Full Service -palvelua. Nykyään ABB:n kehittyneet palvelutasot 

mahdollistavat kilpailijoita paremmin yksilöllisiä ja monipuolisia palveluita 
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asiakkaasta riippumatta. Kuitenkin, ennen nykyisen asemansa saavuttamista yritys 

on joutunut käymään läpi muutoksen, joka on vaatinut kehittämistä niin yrityksen 

strategioiden kuin organisaatiorakenteen ja -kulttuurin osalta. Yrityksen 

kunnossapitoliiketoiminnan palvelutasot on esitelty kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10. ABB:n kunnossapitoliiketoiminnan palvelutasot. (Weissenfelt, 2011) 

 

Eniten haasteita palvelutasojen kehittämisessä ABB:lle on aiheuttanut 

palvelualttiin organisaatiokulttuurin muodostaminen (Herola 2012). Yritys on 

tunnettu vahvasta teknologia- ja tuoteosaamisesta, mutta muutos 

palveluorientoituneen organisaation suuntaan on tapahtunut hitaasti ja vaatinut 

johdolta merkittäviä strategisia toimenpiteitä. ABB:n organisaation 

muutosprosessia on helpottanut osaamisen, johdon, välijohdon ja muun 

henkilöstön kierrättäminen yksiköiden välillä. Tällöin henkilöstö on päässyt 

tutustumaan yrityksen toimintaan kokonaisuudessa. 
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5.1.1 ABB Full Service 

ABB Full Service on suorituskykypohjainen palvelu, jonka mukaan ABB sitoutuu 

ylläpitämään ja kehittämään asiakkaan tuotantolaitteita, laitteiden suorituskykyä, 

luotettavuutta sekä energiatehokkuutta alustavasti kolmesta viiteen vuoteen 

kestävillä sopimuksilla. Tämän palvelun myötä ABB ottaa vastuun koko tehtaan 

kunnossapitopalveluiden suunnittelusta, suorittamisesta sekä johtamisesta. Full 

Service työllistää tällä hetkellä 27 maassa noin 7 000 henkilöä. (Forbes 2011) 

 

Full Service -palvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden parantaa operaatioitaan 

ja suorituskykyään kun se pystyy ulkoistetun kunnossapidon ansiosta 

keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Palvelu on erinomainen esimerkki 

toimittaja-asiakassuhteen win-win -tilanteesta. Sen ansiosta asiakkaan 

kustannukset laskevat, ja tuotteiden laatu sekä luotettavuus paranevat. ABB:lle 

Full Service -palvelu mahdollistaa pitkäaikaisten asiakassuhteiden solmimisen, ja 

takaa näin yritykselle jatkuvat pidempiaikaiset tulot. ABB Full Service -

palveluprosessi on esitelty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11. ABB Full Service -prosessi. (Forbes 2011) 

 

ABB:n Full Service -prosessi etenee vaiheittain alusta loppuun. Jokaisen vaiheen 

jälkeen ABB:n edustajat tekevät yhdessä asiakkaiden kanssa yhteenvedon, jossa 
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keskustellaan prosessin etenemisestä ja jatkotoimenpiteistä. Full Service -

prosessin päävaiheet ovat seuraavanlaiset: 

 

Seulonta 

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään resurssivaatimukset, asiakkaan vaatimukset, 

tavoitteet sekä aikataulu, jossa tavoitteet tulisi saavuttaa. Päätetyt asiat 

dokumentoidaan ohjaamaan toimittaja-asiakassuhteen toimintaa. 

 

Soveltuvuustutkimus 

Ensimmäisen vaiheen jälkeen siirrytään soveltuvuustutkimuksen vaiheeseen. 

Tässä vaiheessa määritellään palvelulle toiminnalliset vaatimukset. Lisäksi 

suorituskyvyn mittaaminen ja gap-analyysi saatetaan loppuun. ABB suorittaa 

riskianalyysin asiakkaalle ja tunnistaa asiakkaan toiminnan nykyisen tilan sekä 

tulevaisuuden tavoitetilan. Tämän vaiheen lopputuloksena saadaan asiakkaalle 

esitettyä palvelun asiakkaalle tuomat hyödyt. Ennen seuraavaan vaiheeseen 

siirtymistä osapuolet allekirjoittavat aiesopimuksen. 

 

Yhteistyön kehittäminen 

Yhteistyön kehitysvaiheessa luodaan kunnossapitosuunnitelma (MMMP), johon 

kuuluu kunnossapidon strategian määrittäminen ja tavoiteltavan luotettavuustason 

asettaminen. Lisäksi analysoidaan tarkemmin talouteen, henkilöstöön, lakeihin, 

teknisiin yksityiskohtiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Tässä vaiheessa 

määritetään myös suorituskyvyn mittarit ja tehdään käyttöönottoon liittyvät 

suunnitelmat valmiiksi. Lopuksi allekirjoitetaan kunnossapitoyhteistyösopimus, 

jotta siirtyminen seuraavaan vaiheeseen on mahdollista. 

 

Käyttöönotto 

ABB Full Service -prosessin käyttöönottovaiheessa varmistetaan, että henkilöstö 

ymmärtää uuden menetelmän ja osaa toimia muutosten jälkeen. Samalla tehdään 

tarvittavat organisaatiomuutokset, suunnitellaan jatkotoimenpiteet ja esimerkiksi 

työskentelytilat muotoillaan prosessin vaatimalla tavalla. Aikaisemmassa 

vaiheessa luotu kunnossapitosuunnitelma otetaan käyttöön, jonka jälkeen vastuu 

siirtyy ABB:lle.   
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Suorituskykyyn pohjautuva yhteistyö 

Toimivalla yhteistyöllä haetaan optimaalista win-win -tilannetta, jossa asiakkaan 

laitteiden elinkaaria saadaan pidennettyä ja tarvittavan kunnossapidon osuus 

minimoitua. Näillä toimenpiteillä laitteiden kokonaistehokkuus (original 

equipment efficiency) saadaan maksimoitua. Yhteistyöhön kuuluu tiedonsiirtoa 

sekä ABB:ltä asiakkaan suuntaan että asiakkaan suunnalta ABB:lle. Tämä vaihe 

pitää sisällään myös vaadittavat johtamistoimenpiteet koko sopimuskauden ajan. 

 

5.1.2 ABB Full Servicen arvot 

ABB Full Service -palvelun toteutus pohjautuu viiteen pääarvoon (Kuva 12.). 

Pääarvot antavat palvelun suorittamiselle tavoitteet ja rajat, joita noudattamalla 

palvelu voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. ABB Full Service -

palvelun viisi pääarvoa ovat säädösten noudattaminen, optimoidut 

tuotantokustannukset ja energian, resurssien ja laitteiden tehokas käyttö. 

 

 

Kuva 12. ABB Full Service palveluarvot. (Desaegher, 2008) 
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Säädösten noudattaminen 

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristömääräykset ovat yhä tärkeämpiä 

kunnossapidolle. Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa laitteiden turvallisuus 

sekä se, että laitteiden kunnossapito tapahtuu ympäristöystävällisesti ja 

vaarantamatta työntekijöiden terveyttä. Näin voidaan varmistua sekä globaalien 

että paikallisten säädösten noudattamisesta ja välttää turhat rangaistukset. 

Noudattamalla yleisiä säädöksiä ei aseteta asiakasta vaaraan menettää omaa 

toimilupaansa. 

 

Tehokas energiankäyttö 

Tehokkaalla energiankäytöllä on suora vaikutus asiakkaan taloudellisen tulokseen. 

Usealla yrityksellä energiankäyttökulut ovat suurempia kuin kunnossapidon 

aiheuttamat kulut. ABB Full Service -palvelun tavoitteena on vähentää 

asiakasyrityksen energiankäytön kuluja. Palvelun tuottamat säästöt jaetaan ABB:n 

ja asiakasyrityksen välillä tehdyn kehittämissopimuksen mukaan, joka määrittää 

jakosuhteen yritysten kesken. 

 

Optimoidut tuotantokustannukset 

Kunnossapitokulut ovat yksi osa asiakkaalle aiheutuvista tuotantokuluista. 

Tehokkaalla ja ehkäisevällä kunnossapidolla voidaan saavuttaa alempia hintoja 

materiaaleille ja palveluille, hyödyntää resursseja tehokkaammin sekä optimoida 

tehtaan valmistustoiminnan operaatiot. ABB tarjoaa asiakkaalleen käyttöön 

kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän, joka allokoi asiakasyrityksen 

todelliset työkustannukset ja analysoi sekä tunnistaa tämän jälkeen ylimääräisiä 

kustannuksia aiheuttavat tekijät. Näin asiakasyritys pystyy yhdessä ABB:n 

henkilöstön kanssa kehittämään yritykselleen sopivia ratkaisuja näiden ongelmien 

selvittämiseksi. 

 

Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen 

Resurssien hyödyntäminen tehostaa organisaation kunnossapitotoimintaa. 

Taitojen ja tuntemuksen hallinta keskittyy ABB:n henkilöstön kehittämiseen 

globaalein ja paikallisin koulutusohjelmin, jotka parantavat henkilöstön 
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kunnossapitopainotteista toimintaa. Materiaalien kustannustehokas käsittely 

tapahtuu ABB:llä globaalien, alueellisten ja paikallisten sopimusten mukaan. 

ABB:n kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä (CMMS) optimoi varastoon 

sitoutuneen pääoman määrän. 

 

Tehokas laitteiden käyttö 

Tämä arvo kehottaa ABB:tä lisäämään asiakasyrityksen laitteiden tehokkuutta. 

Lisäämällä laitteiden tehokkuutta on mahdollista tuottaa enemmän samalla 

investointimäärällä, tai saman verran pienemmällä investointimäärällä. 

Laitetehokkuuden kehittämisen alkuvaiheessa ABB asentaa yhteistyössä 

asiakkaan kanssa reaaliaikaisessa yhteydessä olevan monitorointilaitteen. 

Monitorointilaitteen avulla ABB voi mitata laitteen todellista suorituskykyä ja 

parantaa kerättyjen tietojen avulla laitteen toimintaa. 

 

5.2 Kunnossapitoliiketoiminnan strategiset tekijät 

SWOT-analyysilla voidaan tarkastella yrityksen liiketoimintaan vaikuttavia 

sisäisiä ja ulkoisia strategisia tekijöitä. Analyysi auttaa etsimään yrityksen 

nykytilan sisäiset vahvuudet ja heikkoudet. Sen avulla pystytään myös 

tulkitsemaan liiketoiminnan tulevaisuuteen vaikuttavia ulkoisia mahdollisuuksia 

ja uhkia. (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong 1999, 94-96) Kuvassa 13 on 

purettu nelikenttäanalyysi (SWOT) ABB:n teollisten kunnossapitopalveluiden 

näkökulmasta. 
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Kuva 13. Nelikenttäanalyysi (SWOT) ABB:n kunnossapitoliiketoiminnasta. 

 

5.2.1 Sisäinen ympäristö 

ABB:n organisaation vahvuutena on laaja tuoteportfolio, globaali toiminta ja 

taitavat työntekijät (Herola 2012; Mustonen 2012). ABB kunnossapitopalveluita 

on siten vaivatonta kehittää, kun taustalla on vahvat elementit. Laaja 

tuoteportfolio houkuttelee asiakkaita sekä kehittää työntekijöiden vaatimustasoja 

ja taitoja. Lisäksi se mahdollistaa toiminnan useilla teollisuuden toimialoilla. 

Tästä johtuen ABB pystyy suorittamaan erilaisten laitteiden kunnossapidon, oli 

laite sen itsensä tai kilpailevan yrityksen valmistama. Asiakkaiden on siten helppo 

hoitaa kunnossapito yhden palveluntarjoajan kanssa. Organisaation globaali 

toiminta mahdollistaa tietopääoman kierrättämisen henkilöstön kesken ja 

resurssien allokoinnin maantieteellisesti - kunnossapitopalveluita kehitetään siellä, 

missä se on kannattavinta (Herola 2012). ABB:ssä on ymmärretty palveluiden 

merkitys liiketoiminnassa strategisella tasolla. Siksi voidaan sanoa, että 

palveluliiketoiminnan rooli on yksi ABB:n vahvuuksista ja tukipilareista. 

Kunnossapitopalveluiden roolin sisäistäminen mahdollistaa liiketoiminnan kasvun 

jo laitetoiminnan kannalta vakiintuneilla markkinoilla jatkossakin. 
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Organisaation globaalin kokonaisuuden johtaminen on yksi ABB:n heikkouksista. 

Tämän lisäksi ABB on edelleen suhteellisen teknologia- sekä tuotepainotteinen 

organisaatio, mikä aiheuttaa ongelmia yrityksen palveluorientoituneisuudessa. 

(Herola 2012) Teknisesti taitavat työntekijät eivät aina pysty hyödyntämään 

palveluiden tuomaa potentiaalia, koska he eivät ole sisäistäneet palvelun sisintä 

olemusta. ABB:n suuri organisaatio aiheuttaa myös haasteita. Kaikki sen sisällä 

tapahtuvat strategiset muutosprosessit tapahtuvat hitaasti, ja tiedonsiirto 

esimerkiksi myynnin ja kunnossapidon välillä voi olla hankalaa (Mustonen 2012). 

Tämän takia muun muassa strateginen muutosprosessi laitevalmistajasta 

palveluntarjoajaksi vie todella paljon aikaa, ennen kuin yritys voi täysin saavuttaa 

vahvan palveluorientoituneen organisaatiokulttuurin. Yhtenä ABB:n heikkoutena 

voidaan nähdä lisäksi niin sanotun Multi Business Unit -ajattelun puutteellisuus 

(Herola 2012). Organisaation tämänhetkinen toiminta pohjautuu liian vahvasti 

alueelliseen liiketoiminta-ajatteluun, minkä aiheuttaa haasteita ABB:n globaalille 

maa- ja organisaatiojohtamiselle. 

 

5.2.2 Ulkoinen ympäristö 

Yhtenä erittäin suurena mahdollisuutena ABB:lle voidaan nähdä energian hinnan 

nousu teollisuudessa. Organisaation tarjoamat energiatehokkuutta parantavat, ja 

energiakustannuksia laskevat tuotteet ja palvelut nousevat asiakkaiden 

keskuudessa yhä merkittävämpään asemaan energian hinnan nousun myötä 

(Herola 2012). Tämä mahdollistaa uusien asiakkaiden saamisen myös 

tulevaisuudessa. ABB:n vahva tuotteiden elinkaarien hallinta voidaan nähdä 

mahdollisuutena elinkaariajattelun koko ajan vahvistuessa asiakkaiden 

keskuudessa (Herola 2012; Mustonen 2012). Nykyisillä kehittyneillä markkinoilla 

tuotteiden elinkaarien jatkaminen on tärkeää, sillä asiakkaiden uudet 

laiteinvestoinnit ovat romahtaneet. 

 

ABB:n liiketoiminnan kannalta palveluinnovaatiot ovat suuri mahdollisuus. 

Yrityksessä on riittävästi taitoa ja tahtoa palveluinnovaatioiden kehittämiseksi.  

Työntekijöitä rohkaistaan ja motivoidaan kehittämään uusia ideoita 
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aloitejärjestelmillä, ja palveluinnovaatioita rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa 

asiakasrajapinnassa (Herola 2012; Mustonen 2012). Tehokkaalla 

innovaatioprosessilla yritys voi saada kilpailuetua kilpailijoihin nähden. ABB oli 

Tekniikka&Talous-lehden teettämän työnantajakyselyn mukaan sekä jo 

valmistuneiden diplomi-insinöörien ja insinöörien että opiskelevien diplomi-

insinöörien ja insinöörien kymmenen suosituimman työnantajan joukossa 

(Tekniikka&Talous 2012). Yritykseen kohdistuva kiinnostus takaa uusien 

osaavien työntekijöiden saatavuuden. Uusien työntekijöiden myötä ABB pystyy 

ylläpitämään tuoretta näkemystä ja osaamista kunnossapitopalveluiden 

tarjonnassa. 

 

ABB ei hyödynnä vielä parhaalla mahdollisella tavalla verkostosuhteita 

kunnossapitopalveluissa, vaikka yrityksellä on hyviä kokemuksia toiminnasta 

muun muassa Stora Enson kanssa. Palveluorientoituneen liiketoimintalogiikan 

jalkautuminen yritykseen voisi olla ratkaisu verkostosuhteiden tehokkaampaan 

hyödyntämiseen.   

 

ABB:n merkittävimpänä ulkoisena uhkana on maailmassa vallitseva epäselvä 

taloudellinen tilanne (Herola 2012). Koko organisaation liiketoiminta on edelleen 

keskittynyt pääosin teknologialähtöiseen tuotekauppaan, minkä takia myös 

kunnossapitopalvelut ovat osittain maailmanmarkkinatilanteesta riippuvaisia. 

Talouden epävarmuudesta johtuen myös ABB:n tulevaisuuden ennustavuus 

vaikeutuu, mikä voi aiheuttaa organisaatiolle ongelmia, jos taantuma kestää usean 

vuoden. Asiakkaat eivät välttämättä enää ulkoistakaan kunnossapitoa 

ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, tai ainakin vähentävät kunnossapitoon 

kohdistuvia pääomia (Herola 2012). Tämä voi johtua ns. ”tehdään itse 

halvemmalla” -ajattelutavasta, jonka avulla asiakas pyrkii leikkaamaan oman 

yrityksensä kuluja. Tällainen lyhyen välin kunnossapidon osaoptimointi aiheuttaa 

haasteita ABB:n kunnossapitoliiketoiminnalle. 

 

Myös pienemmät kilpailevat yritykset ovat yksi uhka ABB:n toiminnalle 

(Mustonen 2012). Pienemmillä yrityksillä toiminnan ohjaaminen ja johtaminen on 
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huomattavasti kevyemmin toteutettu ja edullisempaa kuin ABB:n kokoisella 

kansainvälisellä organisaatiolla. Tästä syystä ABB:n on vastattava pienten 

yritysten uhkaan organisaation strategisilla muutoksilla. 

 

5.3 Katsaus tulevaisuuteen 

Teollisten kunnossapitopalveluiden merkitys korostuu ABB:n liiketoiminnassa 

tulevaisuudessa yhä enemmän. Varsinkin kehittyneiden maiden laitetilauskannat 

vähenevät entisestään ja palveluiden osuus liiketoiminnasta kasvaa. ABB-service 

tulee olemaan koko yhtiön kannalta merkittävä kasvualue, jonka varaan yhtiö voi 

alkaa rakentamaan globaalia toimintaa. 

 

Vaikka Full Service -konsepti edustaa niitä arvoja ja sitä laatua mihin ABB tulee 

tulevaisuudessakin tukeutumaan, on se usein liian raskas kokonaisuus 

tarjottavaksi tehtaille ja yrityksille. Full Service -konseptin tuoma kokemus ja 

opittu asiakasyhteistyö on ollut ABB:lle korvaamatonta. Se mahdollistaa 

konseptin viemisen vieläkin pidemmälle. 

 

ABB Servicen teolliset palvelut muokkaantuvat jatkossa Full Service -konseptin 

modulaarisempaan versioon, joka mahdollistaa entistä paremmin räätälöidyt 

palvelut asiakkaalle. Niiden avulla asiakasrajapinta muuttuu entistä 

läpinäkyvämmäksi, jolloin esimerkiksi asiakkaan hallitsemat ja toimivat elementit 

niin laitteiden, teknologioiden kuin tuotannon tehokkuuden ja kunnossapidon 

johtamisen kannalta voidaan kätevästi integroida ABB:n tarjoamiin ns. 

modulaaripalveluihin.  



50 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Johdannossa pohdittiin, kuinka laitevalmistaja voi kehittää liiketoimintaa ja 

kasvaa. Yksi ratkaisu on strateginen muutosprosessi palveluntarjoajaksi, 

esimerkiksi kunnossapitopalveluiden osalta. Yrityksen on tärkeää ymmärtää niin 

teollisten palveluiden kuin kunnossapidon kehittymiseen vaikuttaneet tekijät, 

vietävä muutosprosessi onnistuneesti läpi, ja kehitettävä jatkuvasti toimintaansa.    

 

6.1 Miten teolliset kunnossapitopalvelut ovat kehittyneet? 

 

Tuote-palveluyhdistelmistä on tullut nykypäivänä yhä suositumpia ja teollisten 

palveluiden asema teollisuusyritysten liiketoiminnassa on kasvanut merkittävästi. 

Kaikkialla teollisten palveluiden positiivista vaikutusta yrityksen liiketoimintaan 

ei ole huomattu, mutta aiemmin vallinneesta ajattelutavasta ”palvelut ovat vain 

pakollisia lisiä” on päästy eroon yhä laajemmin. Korkean kustannustason 

teollisuusmaissa tapahtunut pelkän valmistustoiminnan kannattavuuden lasku on 

pakottanut yritykset huomaamaan palveluiden merkityksen 

valmistusliiketoiminnan lisänä. Yritykset ovat havainneet palveluiden fyysistä 

kilpailukykyä lisäävän vaikutuksen, ja niiden on huomattu auttavan pitkäaikaisten 

asiakassuhteiden sekä yhteistyöverkkojen rakentamisessa. Teollisia palveluita on 

kehitetty yhä asiakaslähtöisempään suuntaan, ja nykypäivänä niillä pyritäänkin 

parantamaan asiakkaan suorituskykyä, tuottavuutta sekä kokonaisvaltaista 

toimintaa.  

 

Teollisen kunnossapidon osuus osana liiketoimintaa on muuttunut dramaattisesti 

viimeisten vuosikymmenien aikana. 1940-luvulle saakka kunnossapito on nähty 

ainoastaan pakollisena osana yrityksen toimintaa. Tuohon aikaan kunnossapidolle 

ominaista oli tarvittavan osaamistason mataluus sekä vikaantuneiden koneiden 

seisottaminen. Toisen maailmansodan jälkeen kunnossapidon merkitys tuotannon 

apukeinona huomioitiin, ja 1980-luvulla kunnossapitoa ei enää pidetty tuotannon 

osatoimintana, vaan sen asema omana osana liiketoimintaa vahvistui. Nykyään 

kunnossapito toimii yhteistyössä tuotannon rinnalla. Laitteiden kehittyvä 

teknologia ja asiakkaiden vanhentunut osaamistaso ovat korostaneet 
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kunnossapidon asemaa laitevalmistajien liiketoiminnassa sekä lisänneet sen 

kysyntää asiakkaiden keskuudessa. 

 

Nykypäivänä joidenkin palveluntarjoajien tarjoamat kunnossapitopalvelut ovat 

kehittyneet suorituskykypohjaisiksi palveluiksi. Näiden palveluiden myötä 

palveluntarjoaja ottaa vastuun asiakkaan kunnossapitopalveluiden suunnittelusta, 

suorittamisesta sekä johtamisesta. Näin palveluntarjoajasta tulee asiakkaan 

yhteistyökumppani, jonka päämääränä on tehostaa asiakkaan liiketoimintaa ja 

kustannustehokkuutta.  

 

6.2 Mitä laitevalmistajan tulee ottaa huomioon strategisessa 

muutosprosessissa palveluntarjoajaksi? 

 

Laitevalmistajan strateginen muutosprosessi palveluntarjoajaksi tapahtuu viiden 

vaiheen kautta. Muutosprosessin aikana laitevalmistajan osaaminen kasvaa 

pelkästä asiakkaan ostotoiminnan tuntemisesta asiakkaan koko liiketoiminnan 

ymmärtämiseen. Laitevalmistajan asiakasorientoituneisuus kehittyy pidemmälle 

mentäessä pelkästä komponenteille ja laitteille tarjottavista palveluista 

asiakaslähtöisempään toimintaan. 

 

Prosessi lähtee liikkeelle laitetoimittajan roolista, josta yritys etenee 

kompetenssien ja asiakasorientoituneisuuden lisääntyessä kohti arvopartnerin 

asemaa. Ennen arvopartnerivaihetta yritys käy läpi kokonaisratkaisujen 

toimittajan roolin sekä kunnossapitopartneri- ja suorituskykypartnerivaiheen. 

Yrityksen edelleen prosessissa edetessä karttuu sen osaaminen ensin asiakkaan 

operaatioiden tuntemiseen, jonka jälkeen seuraaviin vaiheisiin siirtyessä yrityksen 

osaaminen kattaa asiakkaan prosessit ja lopulta asiakkaan liiketoiminnan. 

 

Jokaisen palveluntarjoajaksi pyrkivän laitevalmistajan pitää huomioida 

strategisessa muutosprosessissa vastaan tulevat haasteet. Muutosprosessin 

haasteet on voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen: 
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1. Vahvan palveluorientoituneen organisaatiokulttuurin luominen. 

2. Strategioiden käyttöönotto operationaalisella tasolla. 

3. Jokapäiväinen asiakasrajapinnalla toimiminen.  

4. Markkinointiin, tuotantoon ja toimitukseen liittyvät haasteet. 

5. Tuotteeseen ja tuotesuunnitteluun liittyvät haasteet. 

 

Haasteiden tunnistaminen ennen strateginen muutosprosessin aloittamista 

helpottaa yrityksen onnistumista muutoksessa laitevalmistajasta 

palveluntarjoajaksi. Taulukosta 3 voidaan nähdä eri osa-alueiden suurimmat 

ongelmakohdat, joiden tiedostaminen auttaa muutosprosessissa etenemistä.  

 

Taulukko 3. Muutosprosessissa huomioitavat haasteet 

Haasteet Huomioitavat ongelmakohdat 

Palveluorientoituneen 

organisaatiokulttuurin luominen 

 Tuoteorientoituneiden 

työntekijöiden sitouttaminen 

palveluhenkisyyteen 

 Yrityksen sisällä tapahtuva 

muutosvastarinta 

Strategioiden käyttöönotto 

operaationallisella tasolla 

 Menestyksekkään 

palvelustrategian luominen 

 Hinnoittelustrategian 

suunnitteleminen 

Asiakasrajapinnalla toimiminen 

 Ammattitaitoisen henkilöstön 

riittämättömyys 

 Asiakkaan ymmärtäminen 

 Asiakkaan tarpeiden 

tunnistaminen 

 Palvelun myyminen asiakkaalle 

Markkinointiin, tuotantoon ja 

toimitukseen liittyvät haasteet 

 Asiakasyritysten johdon 

motivointi palveluiden vaatimien 

toimintamuutoksien tekemiseen 

 Asiakasyrityksen vanhentunut 

laitekanta 

 Palvelun vääräaikainen 

toimittaminen 

Tuotteeseen ja tuotesuunnitteluun 

liittyvät haasteet 

 Käyttöympäristön huomiotta 

jättäminen 

 Palveluiden vähäinen huomiointi 

tuotesuunnitteluvaiheessa 
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Menestyneet palveluntarjoajat suunnittelevat palvelustrategiansa hyvin sekä 

kohdistavat resurssinsa oikein. Nämä yritykset kehittävät palveluitaan formaalin 

kehitysprosessin avulla, mikä takaa oikeanlaisten ja arvokkaiden palveluiden 

luomista. Yritysten organisaatiokulttuuri on vahvasti palveluhenkisesti 

orientoitunut, minkä takia myös tällaisen palveluntarjoajan 

asiakassuhdetyöskentely sekä asiakasmarkkinointi ovat huomattavasti 

tehokkaampia. Asiakasohjautuvan toimintamallin ja erillisen palveluosaston 

avulla palveluntarjoaja pystyy hallitsemaan sekä valvomaan paremmin 

palveluiden tehokkuutta ja tuottavuutta. Kriittisenä tekijänä menestyneen 

palveluliiketoiminnan takana on myös yrityksen johtaminen. Menestyneiden 

palveluntarjoajien johtaminen perustuu teknologiaan keskittymisen sijaan 

ihmisten sekä tavoitteiden kautta johtamiseen. 

 

Suurimmat syyt strategisen muutosprosessin toteuttamiselle ovat sen 

laitevalmistajalle tarjoamat hyödyt. Onnistuneesti muutosprosessin läpikäynyt 

yritys saavuttaa merkittäviä taloudellisia, markkinoinnillisia sekä strategisia 

hyötyjä. Palvelut vaativat vähemmän pääomaa, minkä vuoksi niistä saadaan usein 

suurempia katteita kuin tuotteista. Tämän lisäksi palvelut ovat vakaa ja 

pitkäaikainen tulojenlähde, sillä palveluiden kysyntä ei ole herkkä taloudellisille 

sykleille tai kysynnän vaihteluille tuotteiden tavoin. Palveluilla on myös suuri 

vaikutus yrityksen julkisuuskuvaan, minkä vuoksi ne ovat erittäin merkittävä osa 

yrityksen markkinointia. Laadukkaalla palvelutarjonnalla yritys parantaa 

näkyvyyttään markkinoilla sekä asiakkaidensa tyytyväisyyttä. 

 

Strategisesti palvelut tarjoavat yritykselle mahdollisuuden luoda pysyvää 

kilpailuetua, koska niitä on hankalaa kopioida niiden aineettoman ja 

ihmiskeskeisen luonteen ansiosta. Pelkän valmistustoiminnan avulla kilpailuedun 

luominen voi olla erittäin vaikeaa sen standardisoidun luonteen vuoksi. 

Palveluiden avulla yritys pystyy luomaan uusille kilpailijoille esteitä markkinoille 

tunkeutumiselle sekä uusien palveluiden kehittäminen on keskimääräisesti noin 

50 % vähemmän aikaa vievää kuin uusien tuotteiden. 
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6.3 Mitkä ovat teollisten kunnossapitopalveluiden tulevaisuudennäkymät? 

Teollisten kunnossapitopalveluiden tulevaisuudennäkymät ovat valoisat 

yrityksille, jotka pystyvät edistymään omassa strategisessa muutosprosessissa. 

Yritysten on lisäksi otettava huomioon kunnossapitopalveluiden tulevaisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä, joita on esitelty kuvassa 14. 

 

 

Kuva 14. Kunnossapitopalveluiden tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

 

On tärkeää tunnistaa kunnossapitopalveluiden kehitykseen vaikuttavia merkittäviä 

tekijöitä. Vaikka asiakkaiden rooli kasvaa entisestään, täytyy palveluntarjoajan 

huomioida myös palvelun ympärillä toimivat sidosryhmät. Kunnossapitopalvelun 

tarjoaminen voi olla tehotonta, jos palveluntarjoajan erilliset osastot, kuten myynti 

ja kunnossapito, eivät integroidu sulavasti yhteen. Yhtenä ratkaisuna tähän ovat 

uudet IC-teknologiaan perustuvat menetelmät, joilla on mahdollista yhdistää 

tietoteknisiä järjestelmiä kunnossapitopalveluiden tueksi entistä laajemmin ja 

tehostaa toimintaa mittaavia mittareita sekä arviointimenetelmiä. 

Palveluntarjoajan kannattaa huomioida ympäristötekijöiden ja kehittyvien 

markkinoiden tuoma potentiaali kunnossapitopalveluiden kannalta. 



55 

 

 

Palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan omaksuminen on merkittävä tekijä 

menestyksekkääseen kunnossapitoliiketoimintaan. Palveluntarjoajan on 

ymmärrettävä, että asiakkaat haluavat kokonaisuuksia, jotka palvelevat 

nimenomaan heidän arvontuotantoprosessiaan - siten palveluntarjoaja ruokkii 

myös omaa arvontuotantoprosessiaan. Osaamisen, tietotaidon ja aineettomien 

palvelujen rooli korostuu ja teknologia tai tuotelähtöinen ajattelutapa ei ole enää 

menestyksen perusta. Hyvän tuotteen roolia palvelun ns. kulkuvälineenä ei pidä 

tietenkään unohtaa, mutta on ymmärrettävä asiakkaan kokema hyöty ja vaalittava 

yhteistä arvonluontia palveluilla. Teknologiaorientoituneen yrityksen voi olla 

kuitenkin haastavaa implementoida palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka osaksi 

omaa toimintaa. 

  

Palveluinnovaatiot ovat olennainen osa teollisten kunnossapitopalveluiden 

tulevaisuutta. Niiden avulla palveluntarjoaja luo etumatkaa, kilpailuetua 

kilpaileviin palveluntarjoajiin. Palveluinnovaatiot vaativat paljon niin 

henkilöstöltä (motivaatio ja halu muuttua), asiakasyhteistyöltä (läpinäkyvyys 

rajapinnassa) kuin verkostotoiminnaltakin (useiden yritysten väliset 

yhteisinnovaatiot). Jotta onnistuneita palveluinnovaatioita syntyisi, täytyy 

yrityksellä olla hyvin suunniteltu ja järjestetty palveluinnovaatioprosessi. On 

tärkeää tuottaa jatkuvasti uusia palveluinnovaatiota, sillä vain harva innovaatio 

luo ratkaisevan merkityksen yrityksen liiketoimintaan. 

 

6.4 Mitkä ovat ABB:n kunnossapitoliiketoimintaan vaikuttavat strategiset 

tekijät? 

ABB:n kunnossapitoliiketoiminnan suurimmat vahvuudet ovat organisaation laaja 

tuoteportfolio, taitavat työntekijät sekä globaali toiminta. Laajan tuoteportfolion 

ansiosta organisaation on mahdollista kehittää työntekijöidensä vaatimustasoa ja 

taitoja. ABB:n laaja ja vahva organisaatio mahdollistaa toiminnan useilla 

teollisuuden toimialoilla, minkä ansiosta yritys pystyy suorittamaan laitteiden 

kunnossapitoa myös eri valmistajien laitteille. Näin se antaa asiakkaalle 

mahdollisuuden toimia yhteistyössä vain yhden palveluntarjoajan kanssa. Lisäksi 
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yrityksen globaali toiminta mahdollistaa tietopääoman kierrättämisen henkilöstön 

joukossa, sekä maantieteellisen resurssien allokoinnin, jolloin 

kunnossapitopalveluita kehitetään ainoastaan siellä missä se on kannattavinta. 

 

Kunnossapitoliiketoiminnan yhtenä heikkoutena voidaan nähdä sen globaalin 

kokonaisuuden johtaminen. ABB on edelleen teknologia- sekä tuotepainotteinen 

organisaatio, mikä vaikuttaa yrityksen palveluorientoituneisuuteen sekä 

organisaatiokulttuuriin. Kunnossapitopalveluiden tuomaa potentiaalia ei voida 

täysin hyödyntää, koska henkilöstö ei ole sisäistänyt palveluiden tärkeintä 

olemusta. Suuren organisaation takia myös yrityksen muutosprosessi 

laitevalmistajasta palveluntarjoajaksi on hidasta ja aikaavievää. Tiedonsiirto 

kunnossapidon ja myynnin välillä on haasteellista. 

 

Yhtenä suurena mahdollisuutena ABB:n kunnossapitoliiketoiminnalle voidaan 

nähdä energian hinnan nousu. Organisaation energiatehokkuutta parantavat ja 

energiakustannuksia laskevat kunnossapitopalvelut nousevat yhä tärkeämmiksi 

asiakkaiden keskuudessa, mikä mahdollistaa uusien asiakkaiden saamisen 

tulevaisuudessa. Myös asiakkaiden keskuudessa vahvistuva elinkaariajattelu on 

mahdollisuus yrityksen tuotteiden elinkaaria pidentävien kunnossapitopalveluiden 

ansiosta. Tämän lisäksi palveluinnovaatiot luovat suuria mahdollisuuksia. Yritys 

omaa tarpeeksi tietoa, taitoa ja vaadittavaa muutoshalukkuutta 

palveluinnovaatioiden kehittämiseksi, minkä ansiosta sen on mahdollista luoda 

kilpailuetua ainutlaatuisten kunnossapitopalveluiden avulla. Myös yritykseen 

kohdistuva kiinnostus potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa takaa ABB:lle 

tuoretta näkemystä ja osaamista kunnossapitopalveluiden tarjonnassa. 

 

Merkittävin yrityksen kunnossapitotoimintaan kohdistuva uhka on maailmassa 

vallitseva epävakaa taloudellinen tilanne. ABB:n liiketoiminnan ytimen 

muodostaa teknologialähtöinen tuotekauppa, minkä takia myös 

kunnossapitopalvelut ovat osittain riippuvaisia maailmanmarkkinatilanteesta. 

Toinen suurempi uhka on kunnossapitopalveluiden ulkoistamisen tyrehtyminen. 

Tulevaisuudessa asiakkaiden halu ulkoistaa kunnossapitoa ulkopuoliselle taholle 



57 

 

voi hiipua, tai kunnossapitoon kohdistuvia sijoituksia saatetaan vähentää. Näin 

asiakasyritys pyrkii leikkaamaan omia kulujaan. Tämä lyhyen välin 

kunnossapidon osaoptimointi aiheuttaa haasteita ABB:n 

kunnossapitoliiketoiminnalle. 

 

Vaikka ABB:n kunnossapitoliiketoiminta on tällä hetkellä vahvalla pohjalla, 

joutuu yritys tulevaisuudessa kiinnittämään huomioita eteen tuleviin haasteisiin. 

Yrityksen tulee panostaa palveluidensa laatuun ja kyetä luomaan uutta 

säilyttääkseen asemansa koko ajan kiristyvässä kilpailutilanteessa. Tämän takia 

tulevaisuudessa elintärkeää ABB:lle tulee olemaan yhä asiakaskeskeisempi 

toiminta, uuden osaamisen hankkiminen yritykseen sekä palvelukeskeisen 

liiketoimintalogiikan sisäistäminen kunnossapitopalveluidensa osalta. 
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LIITE 1. PUHELINHAASTATTELUN RAKENNE 

 

1. Mikä on teollisten kunnossapitopalveluiden rooli ABB:n nykyisessä 

liiketoiminnassa? 

 

2. Mitkä ovat olleet tärkeimmät askeleet ABB:n teollisten kunnossapitopalveluiden 

kehityksessä tähän päivään mennessä? 

 

3. Minkälaisena ABB näkee yleisesti teollisten kunnossapitopalveluiden 

tulevaisuuden? Mitkä tekijät korostuvat ja mitä haasteita tästä voi muodostua? 

 

4. Mitä haasteita ABB on kohdannut siirryttäessä laitevalmistajasta 

palveluntarjoajaksi? Mitkä tekijät (ns. menestystekijät) ovat vaikuttaneet ABB:n 

palveluliiketoiminnan menestykseen eniten? 

 

5. Miten ABB kehittää palveluinnovaatioita ja kuinka paljon asiakkaat osallistuvat 

niiden kehittämiseen? Miten ABB on päätynyt Full Service -kumppanuusmalliin? 

 

6. Miten ABB huomioi kehittyvien maiden teollisten kunnossapitopalveluiden 

tuoman markkinapotentiaalin?  

 


