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FIMECCin Future Industrial Services -tutkimusohjelman 

tehtävä oli edistää teknologiapohjaisten teollis     ten 

yri    tysten palveluliiketoiminnan omaksumista ja laa-

jenemista. 

Työpaketti 1 keskittyi palveluliiketoiminnan muotou-

tumisen varhaisiin vaiheisiin ja siihen, miten yritysten 

strateginen suuntautuminen, “mindset” muuttuu pal-

velullistumisen yhteydessä. Huomion kohteina olivat 

uudet liiketoiminnan logiikat, uusi näkemys asiakkaiden 

tulevaisuudesta ja tarpeista ja uusien markkinoiden ja 

yhteistyökumppanien löytäminen.

Tavoitteena oli tuottaa sellaisia kyvykkyyk  siä ja val     -

miuk   sia, joilla palvelullistumistaan harkitsevat teolliset 

yritykset voivat luoda uutta liiketoimintaa ja teh dä pal-

ve lutoiminnasta kannattavaa. Laajan mittakaavansa 

vuok si ohjelman ydinajatukse  na oli myös, että palve-

lullistuminen aktivoisi laajempaakin transformaatiota 

teknologiakeskeisessä teollisuudessa.

FutIS - Tulevaisuuden teolliset palvelut 

WP1: Suuntautuminen teolliseen 
palveluliiketoimintaan
Service business mindset 



Kolmessa projektissa on tutkittu eri 
näkökulmia palveluliiketoimintaan:

Tutkimukseen osallistuivat seuraavat organisaatiot: 
Ahlstrom, OP-Palvelut, Yleisradio, Ruukki / SSAB (Ruukki Metals ja Ruukki Construction), Cembrit, Stalatube, 

Konecranes, Nokian Renkaat, Cramo, T-Drill, Vexve, PrimaPower, Suomen Lämpöpumpputekniikka, Wärtsilä, 

Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopisto.
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RINE: Requirements for innovative environments in 
service business
Innovaatioympäristöt, rakenteet, ilmapiiri, sosiaaliset käytännöt

SBC: Service business capabilities for technology-
based firms
Radikaalit palvelukeskeiset ratkaisut, tarjooman uudistaminen, 
yhteisluominen verkostoissa, palvelullistumisen strateginen muutos

OIS: Organization of industrial service business
Arvoa lisäävät palvelut, palvelujen organisointi ja suorituskyky

Suuntautuminen palveluliiketoimintaan
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Teollisten yritysten toiminnan logiikka 
on historian saatossa rakentunut paljol ti 
fyysisten tuotteiden, laitteiden ja teknis-
ten systeemien sekä niistä saatavan an-
sain nan varaan. Sittemmin teolliset yri-
tykset ovat täydentäneet tarjoomaansa 
monen    laisilla palveluilla ja siirtäneet huo-
miotaan integroitujen ratkaisujen tar joa-
miseen. Eräät edelläkävijäyritykset ovat 
onnistuneet palvelullistumisessaan ja 
saa      vutt  aneet sen myötä merkittävää kil-
pai luetua. Palveluihin suuntautumisen 
kes keinen kysymys on, miten yritykset 
voivat organisoida, johtaa ja toteuttaa  täl-
laista tavarojen, palvelujen ja systeemien 
kokonaisuutta kilpailukykyisesti. 

Palvelukeskeinen liiketoiminnan logiikka merkitsee sitä, 

että yritys näkee palvelut liiketoiminnan lähteenä ja ta-

va  ra keskeisen tarjooman täydentäjänä tai korvaajana. 

Yrit ys siis siirtyy tuotteen ohella toimitetuista, usein il-

mai  sena tarjotuista “palveluksista” kohti hinnoiteltuja 

ja yhteistyössä toteutettuja palveluita eli asiakkaalle 

arvoa lisääviä tehtäviä (esim. korjaus, varaosatoimitus, 

konsultointi). Muutos voi merkitä myös sitä, että yrityksen 

ja sen asiakkaiden suhde muuttuu kertaluontoisista tai 

toistuvista transaktioista tuotteen tai ratkaisun elinkaa-

ren yli jatkuvaan yhteistyösuhteeseen, jossa yritys tu-

kee asiakkaan liiketoimintaa pitkäkestoisesti (esim. suo-

rituskykytoimitus, operointi, palvelutasosopimus). 

Palveluliiketoiminta teollisuudessa
Mitä, miksi?

Metalli- ja konepaja-alan yritykset ovat enenevässä 

määrin nähneet mahdollisuuksia palvelutarjooman ja 

pal velullisen liiketoimintalogiikan kehittämiseen ja ko-

ke neet siitä hyötyä. Asiakkaille uudenlaiset palvelut 

tekevät mahdolliseksi keskittyä ydinliiketoimintaan ja 

ulkoistaa sellaisia toimin toja, joissa toimittajakumppanit 

pystyvät parempaan te hok kuuteen ja tuloksellisuuteen. 

Tulevaisuuden teolliset palvelut -tutkimusohjelman 

WP1:n lähtökohtana oli sekä tutkimusta että yritysten 

käytännön toimintaa haastava ongelma: millä tavalla 

tek  nologiapohjaiset yritykset voivat edistää palve lu lii-

ketoiminnan omaksumista ja kasvua.   

Teollisten yritysten palvelullistuminen on merkittävä 

ke hi   tystehtävä, johon yritysten täytyy sitoutua pitkä-

jän tei  sesti ja jossa tarvitaan koko arvoverkoston osal-

lis tu  mista. Strategisen muutoksen lähtökohtana on 

vah       va o saa  mispohja sekä teknologiassa ja tek no lo gia-

pohjaisissa tuotteissa että asiakas- ja yhteis työsuhteiden 

hoitamisessa. Kääntyäkseen pal velu kes keiseksi yritys 

tarvitsee kokonaan uudenlaisia tapoja määrittää ansain -

talogiikkaansa ja organisoida toimintaansa. Samanai-

kaisesti on pystyttävä pitä mään perusliiketoiminta tehok-

kaana, laadukkaana ja kannattavana. Tässä esitteessä 

esittelemme esimerkkejä Tulevaisuuden teolliset palvelut 

-ohjelmaan osallistuneissa yrityksissä tutkituista keinoista 

suuntautua kohti palveluliiketoimintaa.

FutIS-ohjelman aikana toimintaympäristön digitalisaatio 

on ottanut merkittäviä edistysaskelia. Sähköinen toiminta-

ympäristö luo kokonaan uusia mahdollisuuksia laitekanta- 

ja käyttötiedon myötä syntyviin palveluinnovaatioihin. 

Jatkotutkimukselle löytyy kiehtovia uusia näkymiä.
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Kohti tulevaisuuden teollista 
palveluliiketoimintaa
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Yrityksen 
suuntautuminen

palveluliike-
toimintaan
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Tavat tunnistaa
uusia palvelu-
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Asiakastiedon
käyttö
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Finanssitoimiala on suuren murroksen keskellä, uusien teknologioiden mahdollistaessa 
täysin uudenlaiset palvelut ja keinot saavuttaa asiakkaat. Osuuspankkiryhmä halusi 
olla tässä kehityksessä edelläkävijänä, mutta koki, että siinä onnistuminen vaa  tii in-
novatiivisempaa organisaatiokulttuuria ja uusia keinoja ideoiden keräämi  seen  ja ke-
hittämiseen.

Palveluideointi
Osuuspankkiryhmä

Palveluideoinnin 
työkalut

Teknologia
Lab

Sähköinen 
idealaatikko

Ideointi- 
workshop

Seminaari- 
tilaisuudet



9

Haasteeseen vastattiin lanseeraamalla neljä erilaista, mutt a toi      si-

aan täydentävää uutta palveluideoinnin työkalua. Kokonaisuutena 

nämä työkalut auttoivat Osuuspankkiryhmää keräämään uusia 

palveluideoita, kehittämään innovatiivista organisaatiokulttuuria ja 

valjastamaan työntekijöidensä luovuuden tehokkaammin uusien 

innovaatioiden synnyttämiseen.

Palveluideoinnin työkalut

SÄHKÖINEN IDEALAATIKKO

Virtuaalialusta, johon kuka tahansa työntekijä voi kirjata 

ideoitaan koko organisaation nähtäville ja kehittää niitä 

eteenpäin yhdessä tuttujen ja tuntemattomien kollegojen 

kanssa yli osasto- ja hierarkiarajojen. 

IDEOINTIWORKSHOP

Standardisoitu menetelmä raakojen ideoiden jalosta-

miseen konkreettisiksi konsepteiksi. Workshoppeja ve   tivät 

tarkoitusta varten koulutetut sisäiset inno vaatio valmentajat. 

SEMINAARITILAISUUDET

Avoimia luentoja alojensa parhailta osaajilta liit   tyen 

OP   :n kan    nalta keskeisiin tulevaisuuden tren dei  hin liit-

tyen asiakkaisiin, teknologiaan, johtamiseen jne. Ti lai-

suudet antavat työntekijöille uusia perspektiivejä ny-

kyisiin liiketoimintahaasteisiin ja ravistelevat pohtimaan 

tulevaisuuden toimintaympäristöä

TEKNOLOGIA LAB

Kokeilutila, jossa työntekijät voivat omatoimisesti tu-

tustua uusimpaan kuluttajaelektroniikkaan ja pohtia, 

millaisia täysin mahdollisuuksia Internet ja uudet pää-

telaitteet tarjoavat asiakkaan palvelemiseen.

1

2

3

4

OP Ryhmä on Suomen 
suurin finanssiryhmä. 

Se tarjoaa asiakkailleen 
parhaat keskittämisedut 
sekä maan kattavimman 

ja monipuolisimman 
pankki-, sijoitus- ja 
vakuutuspalvelujen 

kokonaisuuden.
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Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy valmistaa Lapualla Lämpöässä-maalämpöpump-
puja. Yritys on viime vuosina panostanut  etävalvontaan ja -diagnostiikkaan liittyvään 
teknologiakehitykseen sekä korkeatasoisten huolto- ja korjauspalvelujen tarjoamiseen 
loppukäyttäjilleen. 

FutIS-ohjelmassa yrityksen tavoitteena oli  kehittää, konseptoida, pilotoida ja tuotteistaa loppukäyttäjille suunnattuja 

elinkaaripalveluja osana palveluliiketoiminnan kehittämistä seuraavissa osakokonaisuuksissa:

Palvelun tuotteistus
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy

PALVELUPAKETIT

Lämpöässä-loppukäyttäjille tarjotta   via pal    -

velupaketteja on kehitetty asennetun kan nan 

kunnon selvittämiseen (ÄssäKunto) se kä ko-

neen käyttöönoton tukemiseen (ÄssäStartti). 

Etädiagnostiikkaan ja –valvontaan liittyvät 

palvelut pohjautuvat ÄssäControl-palvelu-

pakettiin, joka nykyään myydään useim   pien 

uusien laitteiden mukana.  Etä pal ve luja on 

pilotoitu todellisissa käyttö koh teissa. 

LOPPUKÄYTTÄJÄN TUKI

Lämpöässän verkkosivuille luotiin ÄssäTu-

ki-pal velukokonaisuus, josta käyttäjä löytää 

kai  ken huoltoon, korjauksiin ja vianetsintään 

liittyvän tuen pikaohjeineen ja o pastus vide-

oineen. Sivuston kautta käyttäjä voi myös  

ottaa yhteyden huoltoneuvojaan.

1

2

3
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HUOLTOVERKOSTON KEHITTÄMINEN

Asennetun kannan kasvaessa ja tarjottavien 

huoltopalvelujen lisääntyessä huoltotehtävien 

suorittamiseen tarvitaan ulkopuolisia re surs-

seja täydentämään yrityksen omaa huol to-

resurssia. Tätä varten luotiin kumppanuuksia 

ko keneiden huoltoliikkeiden kanssa siten, et-

tä niiden verkosto kattaa suurimman osan 

Suomea.

PALVELULIIKETOIMINNAN 

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

Kaikki tiedot asennetusta kannasta koko sen 

elin kaaren ajalta huolto- ja kor jaus toimen -

piteineen on tallennettu asiakastietokantaan. 

Sen pohjalta on luotu prosessit huoltotehtä-

vien ja palveluntuotannon toteut tamiseen.



FuTis-ohjelmassa olemme 
kehittäneet yrityksellemme 
palvelutuoteportfolion sekä luoneet 
edellytykset palvelujen tehokkaalle 
tarjoamiselle oman huoltotoiminnan 
sekä kumppanuuksien kautta. 
Nyt voimme tarjota Lämpöässä-
loppukäyttäjille valikoiman 
elinkaaripalveluja sekä tehokkaan 
tuotetuen. Tämä on yrityksellemme 
todellinen kilpailuetu.

Heikki Lahtinen
Toimitusjohtaja
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
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Aikaisempi tutkimus ja kohdeyritys o vat 
tun nistaneet kolmansien osapuolien, eri-
tyisesti suunnittelijoiden, tärkeän roo  lin 
tuote-palvelujärjestelmien toimittamisessa 
se kä rakennusprojekteissa. Tämän kaut-
ta tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ym -
mär rystä kolmansien osapuolien roolis ta 
o sa  na tuote-palvelujärjestelmien toi  mi -
tus  verkostoa. Kohdeyritysten kan     nalta ta-
voitteena oli selvittää kol   mansien osa    puo  -
lien asettamat odotukset ja tarpeet, jotta 
ne voi  daan ott  aa huomioon parem min. Li-
säk si koh   de yri tyksien kan nalta  tavoittee-
na oli löy  tää kei no ja, joil  la rakennus  pro  jek-
tin han   kinta pää töksiin voi  daan vai   kutt  aa 
kol mansien osapuolien kautta.

Kolmansien osapuolien 
hyödyntäminen 
palveluliiketoiminnassa 
Ruukki / SSAB

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN 

VAIKUTUS RAKENNUSPROJEKTIEN 

HANKINTAPÄÄTÖKSIIN

Suunnittelijat vaikuttavat rakennusprojektin 

han kintapäätöksiin suunnitelmien ja asian -

tun tijaroolin kautta. Suunnitelmat määritte  -

le  vät rakennuksessa käytettävät mate ri aalit 

ja tuotteet,  jotka urakoitsija tyypillisesti kil-

pailuttaa. Urakoitsija voi ehdottaa tuotteen 

vaih   tamista, jolloin suunnittelijoilta usein ky-

sy  tään asiantuntijan arvio tuotteen vaih ta-

misesta.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN 

ODOTUKSIEN JA TARPEIDEN 

SELVITTÄMINEN

Suunnittelijoiden suurimmat odotukset ja tar-

peet ovat suunnittelun avustaminen, kattavien 

tuotetietojen tarjoaminen, tuotteiden esittelyt 

se kä tek ninen tuki. Nämä kaikki liittyvät suun-

nittelijoiden työn helpottamiseen

Tavoitteiden täyttämiseksi suunnittelijoilta kerättiin tie-

toa haastatteluiden sekä kyselyn avulla seuraavista 

aiheista:

1

2
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KOLMANSILLE OSAPUOLILLE 

KOHDENNETTUJEN PALVELUIDEN 

TUNNISTAMINEN

Tutkimuksen perusteella suunnittelijoille kan    -

nat    taa tarjota heidän työtä helpottavia pal -

veluita (esim. suunnitteluohjelmia ja valmiita 

3D-objekteja) tai asiakkaalle lisäarvoa tuot-

tavia palveluita (esim. asennus- ja huolto-

palvelu, tuotteen elinkaarilaskelmat), koska 

nä mä palvelut houkuttelevat valitsemaan ky-

seisen toimittajan tuotteen.

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

Yhteistyön havaittiin olevan tärkeää uusien 

pal ve luiden ja tuotteiden kehittämisen kan-

nalta. Yhteistyön kehittämiseksi rakennus-

tuotevalmistajan kannattaa itse aktiivisesti 

tehdä suoria aloitteita yhteistyöstä sekä rea-

goida aktiivisesti suunnittelijoiden tekemiin 

yhteistyö aloitteisiin. 

Hankintapäätökset

Suunnitelmat >
Suositus materiaaleista 

ja tuotteista

Urakoitsija

Tilaaja

Kolmannet
osapuolet

(suunnittelijat)

Rakennus-
tuote-

valmistaja

Tämä tutkimus toi selkeästi 
esiin kolmansien osapuolien 
tärkeyden materiaali- ja 

toi mittajavalinnoissa. Konkreettiset 
tulokset erilaisten odotusten 
painoarvoista auttavat yhteistyön 
kehit tä misessä. Yllättävää oli, 
kuinka tär keäk si yhteistyö koettiin ja 
varsinkin sen tuki uusien tuotteiden ja 
palveluiden kehittämiseen.

Suunnittelijoilta:
• Odotukset ja tarpeet

• Yhteistyöaloitteet

Valmistajalta:
• Toimintavat ja palvelut

• Yhteistyön kehittäminen

Projektiverkosto



Asiakkaat käyttävät nostureita ja muita teknologioita ja laitteita eri tavoin, ja tekno logian 
käytöllä on vaikutuksia sen kuntoon ja elinkaareen. Sensorien avulla tekno logioista 
ja asiakkaiden toiminnasta saadaan jopa reaaliajassa tietoa, joka luo erilaisia palve-
lumahdollisuuksia. Konecranes on FutIS-ohjelmassa tutkinut ja kehittänyt teknologian 
käytt öön liittyviä palvelumahdollisuuksia , joilla tavoitellaan sekä asiakkaiden suo-
rituskyvyn vahvistamista että uudenlaisen yhteistyön ja liiketoiminnan ideoita.

Tutkimuksen osana on kokeiltu mm. seuraavia keinoja uusien asiakasarvo- ja palvelumahdollisuuksien löytämiseksi:

Uusien palvelu-
mahdollisuuksien 
lähteet 
Konecranes

ASIAKASRAJAPINNAN TEKNISTEN 

RATKAISUJEN KEHITTÄMINEN 

Kaksisuuntaisen viestinnän aktivoiminen ja 

reaaliaikaisen asiakastiedon hyödyntäminen.

TEKNOLOGIAN VAIHTOEHTOISTEN 

SOVELLUSMAHDOLLISUUKSIEN 

JA NIIHIN LIITTYVIEN 

PALVELUYMPÄRISTÖJEN 

ANALYSOINTI 

Luova, rohkea ideointityö, ilman nykyisen lii-

ke toiminnan rajoitteita.

TEKNOLOGIAN KÄYTÖN 

HAVAINNOINTI JA SEURANTA 

Erilaisten käyttötilanteiden tunnistaminen ja 

palvelutarpeiden havaitseminen.

TEKNOLOGIAN KÄYTÖN JA 

OMINAISUUKSIEN VISUALISOINTI JA 

SIMULOINTI 

Erilaisten käyttäjäprofiilien tunnistaminen ja 

oi  kean laisten palvelumahdollisuuksien koh-

dentaminen.

VAIHTOEHTOISTEN 

PALVELUMAHDOLLISUUKSIEN 

KONSEPTOINTI 

Eri asiakasryhmät opiskelijaryhmissä. 

1 4
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Teknologian käytön elinkaarella 
on monia tilanteita ja tapahtumia, 
joissa palvelumahdollisuudet 
heräävät ja ilmenevät. Osa 
tilanteista ja tapahtumista sisältää 
teknologiatoimittajan ja asiakkaan 
suoraa vuorovaikutusta, osa perustuu 
teknologiavälitteiseen dataan. 
Molempia tarvitaan kokonaisvaltaisen 
asiakastiedon hyödyntämiseksi 
uusissa palvelumahdollisuuksissa. 

Petri Asikainen
Director, Product Development
Konecranes

Konecranes on maailman johtava 
nostolaitekonserni, joka palvelee 
monenlaisia asiakkaita, kuten konepaja- ja 
prosessiteollisuutta, laivanrakennusteollisuutta 
ja satamia. Konecranes toimittaa tuottavuutta 
lisääviä nostoratkaisuja sekä kaikkien 
valmistajien nostolaitteiden ja työstökoneiden 
huoltopalveluita.

Teknologian 
käyttötapahtumat ja -tilanteet 

palvelumahdollisuuksien lähteenä

Asiakas-
kohtaamiset:

Myynti- ja 
neuvottelutilanteet

Asennustapahtuma

Koulutukset

Käyttöön liittyvien 
ongelmien ratkaisu

Käyttöön liittyvät 
uudet tarpeet

Huolto- ja 
korjaustapahtumat

Laitteen 
uudistaminen ja 
vaihtaminen

Jne.

15

Dataa synnyttävät 
teknologian 

käyttötilanteet:

Virhe- ja 
poikkeamatilanteet

Muutostilanteet

Käytön trendit ja 
vaihtelut

Käyttöön perustuva 
teknologian 
kuluminen/

vanheneminen

Teknologian 
käyttämättömyys

Jne.



Wärtsilä on muuntautunut teknologiayrityksestä yrityk-
seksi, joka tarjoaa elinkaa riratkaisuja asiakkailleen. Palve-
luiden osuus koko Wärtsilän liikevaihdosta on yli  4 0%, mi kä 
tasoittaa suhdannevaihteluita ja mahdollistaa pitkän ajan 
kasvun ja kannattavuuden.  Wärtsilä on systemaattisella 
toiminnalla ja toimenpiteillä muokannut itsestään pal-
ve  lu   yh tiön, joka tukee sen asiakkaita koko tuotteen elin-
kaa   ren ajan. Wärtsi län arvo järjestelmän muutosta on 
tut   kitt u analysoimalla Wärtsilän tekemiä yritysostoja, 
in  ves tointeja, divestointeja, vähemmistösijoituksia, yh-
teis  työyrityksiä, liittoutumia sekä lisensointeja vuosi na 
2000-2014. Tuona aikana Wärtsilän liikevaihto on kasvanut 
2.7 miljardista eurosta 4.8 miljardiin euroon (kasvua 78%)  
ja pal   veluliiketoiminnassa kasvua on ta pahtunut vastaa-
vasti 156%. Palveluliiketoiminnan suhteellinen osuus liike-
vaihdosta on kasvanut 12 prosenttiyksikköä.

Arvoverkkoanalyysi 
Wärtsilä

Tarkastellessa yrityksen uudelleen asemoitumista toi   mi alan arvoverkossa, 

yritysten asemoitumista voi daan tarkastella transaktiokustannusteorian 

(osta/tee itse), valtasuhteiden (toimittajien/asiakkaiden neu votteluvoima), 

yrityksen identiteetin (millai sia olem me?) ja yrityksen kyvykkyyksien (mitä 

osaamme?) muu  tos ten kautta. Transaktiokustannusteorian ollessa yleisin 

tapa analysoida toimialan verkoston kehitystä, keskitymme kolmeen muuhun 

tapaan jäsentää yrityk sen asemoitumista arvoverkossa.
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Wärtsilä Oyj on kansainvälinen 
merenkulun ja energia-alan 
laitteiden, ratkaisujen ja palvelujen 
toimittaja. Yhtiö toimittaa 
laivamoottoreita, -koneistoja ja 
-laitteistoja sekä öljy-, kaasu- 
ja monipolttoainemoottoreihin 
perustuvia voimalaitoksia. 
Wärtsilän liiketoiminta-alueet 
ovat Marine Solutions, Energy 
Solutions ja Services.

TOIMIALAN VOIMASUHTEIDEN 

MUUTOS

Ketkä asiakkaat ja toimittajat tulevat kasvat-

tamaan kokoaan merkittävästi tulevai suu-

dessa, miten ja miksi? Minkälaisille pal veluille 

(esim. ulkoistus)  tämä kehitys luo kysyntää? 

Millaisia panostuksia ja investointeja meidän 

tu lee teh dä a) vastataksemme toimialan ylei-

seen kehitykseen ja b) lisätäksemme neu-

vot teluvoimaamme? Miten toimialan verti-

kaa        l inen integraatio vaikuttaa asiakas- ja 

toi     mit   ta jasuuntaan?

YRITYKSEN IDENTITEETIN MUUTOS

Millaisia me olemme ja millaisia me haluamme 

tulevaisuudessa meidän olevan? Millaisena 

eri sidosryhmät meidät näkevät? Muutos tek-

nologiatoimittajasta ratkaisutoimittajaksi vaatii 

sisäistä viestintää, kohdennettuja yritysostoja 

sekä työpajoja yrityksen mission, arvojen sekä 

strategian kirkastamiseksi. Miten investoinnit, 

yhteistyöyritykset tai allianssit vaikuttavat or-

ga  nisaation identiteetin muotoutumiseen?

1

2 3
RESURSSIEN JA KYVYKKYYKSIEN 

MUUTOS

Muuntautuminen ratkaisutoimittajaksi vaatii 

uuden osaamisen hankkimista/kehittämistä, 

olemassa olevan osaamisen laajennettavuutta 

uusien tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen 

muodossa sekä vanhasta osaamisesta pois-

oppimista/luopumista. Mitä investointeja tai 

y ri tysostoja yrityksen tulee tehdä jotta esi-

merkiksi osataan myydä tai toimittaa laajem-

pia kokonaisuuksia.

 



Kuluttajapalveluita tarjoavat teollisuusyritykset toteuttavat palveluiden jakelun usein 
jälleenmyyjäverkoston kautta. Suoran kontaktin puuttuminen kuluttajaan aiheuttaa 
haasteita loppuasiakkaan tarpeiden ja kokemusten ymmärtämisessä. Palveluiden 
kehittämisessä kuitenkaan pelkkä loppuasiakkaan ymmärtäminen ei riitä, vaan 
myös muut toimituksen osapuolet, kuten jälleenmyyjät ja yrityksen omat myyjät, on 
huomioitava.

Palvelun kehittäminen 
asiakkaiden ja 
myyntihenkilöstön avulla
Nokian Renkaat

ASIAKASHAASTATTELUT JA -KYSELY

Asiakashaastattelujen ja -kyselyiden avulla 

voidaan kartoittaa  jo tarjottavaan palveluun 

liittyviä näkemyksiä palvelun käyttäjien kes-

kuudessa. Asiakaskyselyiden avulla saadaan 

tärkeää tietoa ostajien odotuksista ja palvelun 

soveltuvuudesta heidän tarpeisiinsa sekä 

pääs tään lähemmäs loppuasiakasta.

Palvelun toimitukseen liittyviä haasteita tutkittiin yh-

dessä Nokian Renkaiden kanssa, tavoitteena ke-

hit   tää kuluttajille tarjottavaa palvelua ja tehostaa 

tie    don kulkua myyntiketjussa loppuasiakkaalle. Tutki-

muksessa tarkasteltiin myyntiketjun eri osapuolia koko-

naisvaltaisen ymmärryksen saavuttamiseksi pal velun 

jatkokehittämisen tueksi.

Palvelun kehitysmahdollisuuksien kartoittamiseksi ke-

rättiin näkemyksiä myyntiketjussa:

1

2

3

JÄLLEENMYYJÄKYSELY

Jälleenmyyjiä kuulemalla voidaan selvittää 

myyjien suhtautumista palveluun ja sen mark-

kinoinnin toimivuuteen sekä panostamista 

palvelun markkinointiin. Kuluttajiin yhteydessä 

olevien jälleenmyyjien aktivoimisen kautta 

voi  daan vaikuttaa myös kuluttajan paleluun 

liittyviin valintoihin.

MYYNTIHENKILÖSTÖN KYSELY

Myyjien näkemykset kuvaavat oman henkilös-

tön sitoutumista palveluun sekä siihen liittyvien 

käytäntöjen ja toimintatapojen omaksumista 

osaksi arkipäivän toimintaa. Kysely voi toimia 

myös tiedonvälityskanavana yritykseltä myy jil-

le mahdollistaen palvelun merkityksen koros-

tamisen yrityksen liiketoiminnassa.
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Saadun tiedon perusteella olemme saaneet kiinnostavia kehitysideoita 
myyntiketjun eri osapuolilta. Näiden ideoiden pohjalta olemme aloittaneet 
Hakka-turvan konseptin jatkokehittelyn. Kyselytulosten pohjalta on myös 

järjestetty sisäisiä työpajoja sekä kehitetty kokonaan uusi palvelukonsepti uusille 
markkina-alueille. Projektiin osallistuminen on mahdollistanut laajan palvelukonseptin 
kartoituksen jakeluverkostossa omasta henkilöstöstä loppukuluttajiin ja antanut 
meille hyvän perspektiivin tämän hetken tilaan ja jatkokehittämisen kannalta 
olennaisiin asioihin. Yhteistyö asiantuntevan tutkimusorganisaation kanssa on 
avannut meille aivan uusia näkökulmia.

Saavutettiin ymmärrystä eri ryhmien 
suhtautumisesta palveluun

Tunnistettiin kehityskohteita 
palvelukonseptissa ja -prosessissa

Saatiin mahdollisuus vaikuttaa
mielikuvaan yrityksestä ja palvelusta

Saatiin tietoa palvelun tunnettuudesta

Löydettiin uusia palveluideoita

Myös muita hyötyjä saavutettavissaValmistaja

Jälleen-
myyjä

Myyjä

Loppu-
asiakas

Hyötyjä
myyntiverkoston 

näkemysten 
kartoittamisessa
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Syklisestä luonteestaan johtuen rakennusteollisuus on altis maailmantaloudes  sa 
ta     pah   tuville äk kinäisille muutoksille. Rakennusteollisuus ja sen liitännäisalat koh-
taa    vat talouden suhdanteet ensimmäisten joukossa, sillä korkojen muutokset ja in-
vestoinnit kohdistuvat ensimmäisenä rakentamiseen. Rakennusteollisuuden heik ko 
en    nustettavuus, pääomaintensiivisyys, keskittyneisyys ja sääntely tarjoavat mah  dol-
lisuuksia palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja toimintojen ulkoistamiseen. Cramo 
on kehittänyt uusia ratkaisuja (mm. Cramo Control, Cramo Security) vastatakseen alan 
ulkoistamiskehitykseen, sääntelyyn ja asiakkaiden tehokkaamman pääoman käytön 
vaa timuksiin.

Uuden palvelutuotteen 
kehittäminen ja konseptointi
Cramo Oyj

Megatrendit

Pilotointi

Asiakkaan osallistaminen

Organisointi

Jatkokehittäminen



TUNNUSTELE TOIMIALAAN 

VAIKUTTAVIA TRENDEJÄ JA 

RAVISTELE TOIMIALAN NYKYISIÄ 

RAKENTEITA

Miten megatrendit kuten väestön ikäänty-

minen, kaupungistuminen tai digitalisaatio 

vaikuttavat asiakastoimialasi kehitykseen? 

Millaisia ratkaisuja asiakkaasi tarvitsevat vas-

ta takseen megatrendeihin tai esimerkiksi alan 

sääntelyyn liittyen? Mitkä asiat toimialalla ote-

taan itsestäänselvyyksinä ja miksi?

OSALLISTA ASIAKAS PALVELUN 

KEHITTÄMISEEN

Termit co-creation ja start-up ovat kaikkien 

huulilla nyt. Start-upeilta kannattaa omaksua 

toimintatapa kuinka palvelua kehitetään yh-

des  sä asiakkaan kanssa heti alusta lähtien. 

Todelliset asiakastarpeet ja palaute tulevat 

välittömästi, jonka vuoksi palvelua on hel-

pompi muokata. Lisäksi työskentely asiak -

kaan kans   sa mah dollistaa uusien palvelutuot-

teiden ideoimisen.

PILOTOI PALVELUTUOTE

Kerää pilottien kautta tietoa palvelutuotteen 

hyvistä ja huonoista puolista sekä taloudel-

lisesta lisäarvosta. Pilotointi on ennen kaikkea 

oppimisprosessi asiakkaiden tarpeista ja ta-

vois ta hyödyntää palvelutuotetta.

VARMISTA ETTÄ ORGANISAATIO 

KYKENEE MYYMÄÄN JA 

TOIMITTAMAAN PALVELUTUOTTEEN

Kerää tietoa projektipäälliköiltä, myyjiltä ja 

kent täväeltä tekijöistä, jotka edesauttavat 

tai  hi    das tavat palvelutuotteen myymistä ja 

toi  mittamista. Varmista jatkuva koulutus ja 

tee prosessikuvaus kunkin palvelutuotteen 
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myynti- ja toimitusprosessista. Päivitä pro-

ses sikuvaukset muutosten jälkeen.

KEHITÄ VAKIINTUNEITA 

PALVELUTUOTTEITA JA LUO UUSIA

Jatkuvan parantamisen ja oppimisen ideolo    gia 

mah    dollistavat tuottavuuden parantamisen 

sekä uusien palvelutuotteiden kehittämisen. 

Hyödynnä erilaisia palveluideoinnin työkalu-

ja uusien palveluiden luomiseksi ja osallista 

ulko   puoliset yritykset, korkeakoulut, asiak-

kaat se kä eri funktiot palvelutuotteiden kehit-

tämiseen.

Cramo Oyj on palveluyritys, 
joka tarjoaa kone- ja 
laitevuokrauspalveluja 
sekä vuokraa ja myy 
siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja 
laitevuokraus koostuu erilaisten 
rakennuskoneiden ja -laitteiden 
vuokrauksesta sekä vuokraukseen 
liittyvistä työmaapalveluista. 
Cramon pääasiakaskunta koostuu  
rakennusteollisuuden ja muun 
teollisuuden, kaupan ja julkisen 
sektorin alalta sekä kuluttajista.

4
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Transformaatioprosessi sisältää sekä rakenteellisen muutoksen että työkulttuurin ja 
ajattelu tapojen muutoksen. Yleisradiolla on käynnissä merkittävä fyysisen, sosiaalisen 
ja virtuaalisen työympäristön muutos, jolla pyritään aikaansaamaan koko organisaation 
kattava transformaatio. Perinteisestä toimistohuonemallista ollaan siirtymässä avoimeen 
monitilaympäristöön, jossa työvaiheen perusteella valitaan työn tekemiselle sopiva 
paikka. Muutoksen tavoitteena on lisätä organisaation rajat ylittävää vuorovaikutusta ja 
sitä kautta innovatiivisuutta organisaatiossa ja tukea uudenlaista paikkaan ja aikaan si-
tomatonta työn tekemisen tapaa. Tähän liittyy myös siirtyminen käyttämään uudenlaista 
työskentelytapaa tukevia virtuaalisia työkaluja.

Transformaatio
Yleisradio

IDEOINTIWORKSHOPIT

tilamuutosajattelusta kohti työkulttuurin muu-

tosta, luotiin alustavat suunnitelmat, mil  tä or-

ganisaatio näyttää viiden vuoden kuluttua.

PROJEKTIRYHMÄN KOKOUKSET

muutoksen implementoinnin konkreettinen 

suunnittelu ja seuranta.
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KULTTUURINMUUTOSTYÖPAJAT

organisaation jäsenten sitouttaminen osallis_

tamisen kautta. Miltä oma työni näyttää uu-

des sa organisaatiossa.

KÄYTTÄJIEN HAASTATTELUT

transformaation eri vaiheissa, ennen tila muu-

toksen käynnistymistä ja prosessin ai kana.

Hanke lähti liikkeelle fyysisenä ja virtuaalisena tilamuu-

toksena (change), mutta laajeni hankkeen edetessä 

koskemaan myös sosiaalista työympäristöä eli työs-

ken telykulttuuria ja kokonaisvaltaista ajattelumallin 

muutosta (transition).

Tutkimuksessa tarkastelimme transformaatioprosessin 

eteenpäin viemistä muutoksen ideoinnin ja toimeen-

panon työkalujen sekä käyttäjien kokemusten näkö-

kulmasta:

Transformaatioprosessissa ei muutettu ainoastaan fyy-

sisiä rakenteita vaan erityistä huomiota pyrittiin koh-

distamaan henkilöstön  yksilökohtaiseen transitioon 

eli tuettiin henkilöstön siirtymistä vanhoista työtavoista 

kohti uudenlaista toimintaa ja ajattelua.
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RINE project has provided us with valuable insights and research 
findings, that have given us novel perspectives and concrete 
suggestions on how to design, communicate and implement strategic 
changes. The approach of the research on the micro-dynamics 
of everyday interaction has enabled us to better understand the 
underlying mechanisms and thus given as tools to facilitate the 
transformation.

MUUTOS
Virtuaalinen 
ja fyysinen
ympäristö

TRANSITIO
Sosiaalinen 

työympäristö

TRANSFORMAATIO
Uudenlainen työympäristö

ja toimintakulttuuri




