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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

Jaakkola ja muut (2009) kuvaavat palvelua prosessimaiseksi tapahtumaksi, joka tuottaa 

asiakkaalle aineetonta hyötyä. Palvelu on kuitenkin mahdollista nähdä fyysisen tuotteen 

tavoin, mikä mahdollistaa palvelun tuotteistamisen. Palvelun tuotteistamisella 

saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Palveluista on mahdollista muodostaa portfolio, jota 

nimitetään palvelutuoteportfolioksi. Portfolio taas luo työkalut muun muassa elinkaaren 

hallintaan. Tuotteistettu palvelu voi olla projektiliiketoimintaa ja pitää sisällään erilaisia 

prosesseja. Projektiliiketoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa, joka liittyy suoraan tai 

epäsuorasti projekteihin, joiden tarkoituksena on saavuttaa yhden tai useamman 

yrityksen tavoitteet (Artto ja Wikström 2005). Projektiliiketoiminnan merkitys kasvaa 

päivä päivältä ja projektipohjainen liiketoiminta on osa niin yksityisen kuin julkisen 

sektorinkin yritysten toimintaa (Artto ja Kujala 2008). Projektiliiketoiminta siis kostuu 

projekteista, jotka ovat kertaluontoisia, väliaikaisia järjestelmiä (Manning 2008). Van 

(1992) määrittelee prosessin ketjuna tapahtumia tai toimintoja, jotka kuvaavat asioiden 

muutosta ajan kuluessa. Myös projektilla on alku- ja loppupiste, joiden välistä 

tapahtumaketjua voidaan pitää prosessina. 

Yleisesti palvelun tuotteistamisesta, prosesseista ja prosessijohtamisesta ja 

projektiliiketoiminnasta on tehty paljon tutkimusta ja artikkeleita. Palvelutuoteportfolio 

on ajatuksena hieman uudempi ja siitä ei vielä löydy tietoa yhtä laajalti. Tutkimuksen 

tavoite on kehittää työn tilaajayrityksen asennustoimintaa nopeammaksi,  

laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi tuotteistamalla yrityksen tarjoama 

asennuspalvelu. Työ on yrityksen kannalta tärkeä, koska sillä ei ole vielä olemassa 

dokumentoituja toimintamalleja ja asennuspalvelun tilauskanta on kasvussa. Tässä 

työssä tutustutaan palvelun tuotteistamiseen ja kirjallisuuteen edellä kerrotuista 

asiakokonaisuuksista, sekä lisäksi on tarkoitus luoda kirjallisuutta hyödyntäen kuvaus 

asennuspalvelun sisältämästä prosessista, projektiliiketoiminnasta ja tämän perusteella 

luoda kehitetty tuotteistettu palvelu.



8
1.2 Tutkimusongelma ja kysymykset

Työtä on rajattu empirian osalta koskemaan vain yhtä av-asennusprojektia, jotta 

empiriasta on saatu riittävän konkreettinen. Työ vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Mitä on projektiliiketoiminta ja mitä sen piirteitä löytyy empirian av-

asennusprojektista?

2. Mikä on palvelutuoteportfolio ja miten se liittyy yrityksen palveluprosesseihin?

3. Mitä hyötyjä palvelun tuotteistamisella voidaan saavuttaa?

4. Mitkä ovat empirian av-asennusprojektin palvelutuotteet ja niiden 

prosessikuvaukset?

5. Minkä tyyppisiä prosessien kehitystoimenpiteitä voidaan tunnistaa empiriassa 

kuvatun projektin toimintamallissa (prosessissa)? 

1.3 Tutkimusmenetelmät

Kvalitatiivinen lähestymistapa perustuu induktiiviseen päättelyyn, jonka tarkoitus on 

kuvata eri realiteetteja, kehittää syvä ymmärrys aiheeseen ja heijastaa jokapäivästä 

elämää ja ihmisen näkökulmaa (Trumbull 2005). Patton (2002) kuvaa kvalitatiivistä 

tutkimusta siten, että se perustuu haastatteluihin, havaintoihin ja dokumentaatioon. Työ 

toteuttaa edellä mainittuja piirteitä kvalitatiivistä tapaustutkimusta ja empirian 

organisaation toiminnan tarkastelua kolmea teoreettista näkökulmaa yhdistäen, joten 

työtä voidaan pitää kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkimuksena. Lisäksi työ sisältää 

jonkin verran kirjoittajan omia mielipiteitä ja tulkintaa, joka vahvistaa kvalitatiivista 

näkökantaa. 

Työn rakenne on kuvan (kuva 1) mukainen.
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Alussa on määritetty tutkimusongelma ja tähän liittyvät kysymykset, jonka jälkeen 

muodostetaan teoriaosio aihetta käsittelevien kirjojen ja tieteellisten artikkeleiden 

perusteella. Tämän jälkeen käydään läpi työn empiriaosuus, jossa kuvataan av-

asennuksen prosessi. Empiriaosio perustuu haastatteluihin ja projektin suulliseen 

läpikäyntiin, sekä tutustumiseen projektiaineistoon. Lopuksi tehdään johtopäätökset 

joiden perusteella luodaan tuotteistettu palvelu, joka pitää sisällään kehitetyn 

prosessikuvauksen ja toimenpiteitä projektinhallinnan kypsyyden parantamiseen.

Tutkimuksen tausta ja 
tutkimuskysymykset

Teoriaosuus
-Prosessit ja prosessijohtaminen
-Projektiliiketoiminta ja projektin 
 toteuttamisen vaiheet
-Palvelutuotteet

Empiria
-Yrityksen asennusprojektin 
prosessikuvaus

Pohdinta
-Empirian pohjalta huomatut 
 kehitystoimenpiteet
-Uusi prosessikuvaus
-Tuotteistettu palvelu

Kuva 1. Työn rakenne.
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2 TEORIA

Myöhemmin empiriassa käsiteltävässä projektissa on tunnistettavissa projektin eri 

vaiheita, projektiliiketoiminnan piirteitä, erillaisia prosesseja, prosessijohtamista ja 

palvelutuotteita. Jotta empiriaa ja tutkimuksen tavoitteita voi ymmärtää 

kokonaisvaltaisesti, on hyvä tutustua aiheiden teoriaan. Seuraavassa teoriakatsaus edellä 

mainnittuihin asioihin.

2.1 Prosessit ja prosessijohtaminen

Prosessi-sanaa käytetään nykyään monissa eri asiayhteyksissä. Puhutaan esimerkiksi 

palveluprosesseista, oikeusprosesseista ja tuotekehitys- tai koulutusprosesseista. Jotta 

voimme ymmärtää, mitä prosessilla tarkoitetaan tässä työssä tulee se määritellä jollakin 

tapaa.

Yksi tapa on määritellä prosessia kolmella eri tavalla. Ensimmäisen määritelmän 

mukaan prosessi on selitys varianssiteorialle. Tässä määritelmässä prosessi määrittää 

syy-yhteyden itsenäisten ja näistä riippuvien muuttujien välillä. Määritelmässä prosessi 

avaa tapahtumat inputin (esimerkiksi tilaus) ja outputin (esimerkiksi valmis tuote) 

välillä ja vastaa kysymykseen, miksi itsenäiset muuttujat (input) aiheuttavat niistä 

riippuvia muuttujia (output). Toinen määritelmä prosessille on ymmärtää se joukkona 

yksittäisten ja organisaationaalisten toimintojen konsepteja, eli tapoja toimia, kuten 

esimerkiksi käytetty kommunikaatiotiheys, päätöksentekotekniikat, implementaatio ja 

vaikkapa yritysten pääomasijoitukset. Tällaisessa tapauksessa prosessi on vain 

hienostuneempi nimitys joukolle konsepteja, jotka on poimittu suuremmasta joukosta 

toimintojen konsepteja. Tyypillistä tällöin on mahdollisuus mitata prosessia 

numeerisesti. Kolmas tapa määrittää prosessi on sen ymmärtäminen ketjuna tapahtumia 

tai toimintoja, jotka kuvaavat miten asiat muuttuvat ajan kuluessa. (Van 1992.) 

Mielestäni viimeinen vaihtoehto on määritelmältään laajin ja avoimin ja sen sisälle 

saadaan osin sisällytettyä ensimmäistä määritelmää. 

Prosessia voidaan kuvata myös toiminnoista ja tehtävistä koostuvana kokonaisuutena, 

jonka lähtöpisteenä on asiakkaalta tuleva tarve ja päätepisteenä on tämän tarpeen 
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täyttäminen. Prosessille ominaista on se, että sillä on aina prosessin lopputuloksen saava 

asiakas, joka voi olla sisäinen tai ulkoinen. Lisäksi prosessi ei piittaa organisaation 

rajoista tai rakenteista ja sen suorituskyvyn tarkastelun tulee tapahtua asiakkaan 

näkökulmasta. (Hannus 1993.)

Prosesseja on mahdollista ryhmitellä eri tavoin. Hannus esittää prosessien ryhmittelyä 

niiden laajuuden ja kattavuuden perusteella kahden tyyppisiin ydinprosesseihin.  Jako 

tapahtuu suoraan asiakkaalle arvoa tuottaviin ja liiketoimintaa tukeviin 

ydinprosesseihin.  Ydinprosessit taas koostuvat useista aliprosesseista. (Hannus 1993) 

Käytännössä tämä voi tarkoittaa asiakkaalle arvoa tuottavana ydinprosessina kaiuttimen 

asennusta, joka koostuu aliprosesseista, kuten kaiuttimen kuljetus kohteeseen, kiinnitys 

seinään, kytkentä, suuntaus ja testaus. Liiketoimintaa tukevana prosessina tässä 

tapauksessa voisi olla esimerkiksi asentajan kouluttaminen, laskutus ja kirjanpito, mistä 

jokainen pitää sisällään useita aliprosesseja.

Prosesseihin olennaisesti liittyy myös prosessijohtaminen. Lee (1998) mukaan 

prosessijohtamisen tarkoitus on yhdenmukaistaa liiketoimintaprosesseja strategisten 

tavoitteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan, mutta se vaatii yhtiön painopisteen 

muutosta toiminnallisesti prosessiorientoituneeseen lähestymistapaan. DeToro ja  

McCabe (1997) taas esittävät projektijohtamisen mallina, jossa organisaatio nähdään 

sarjana toiminnallisia prosesseja linkittyneenä toisiinsa, mikä näyttää miten asiat 

käytännössä tapahtuvat yrityksessä. He jatkavat politiikan ja suunnan määräytyvän yhä 

ylhäältä yrityksen johdosta käsin, mutta toiminnallisille työtiimeille annetaan 

mahdollisuus tutkia, haastaa ja kehittää työtapoja. Mielestäni prosessijohtamisen 

voidaan katsoa tarkoittavan toimintaprosessin käyttämistä lähtökohtana yrityksen 

ohjaamiseen, eli toisin sanoen toimintaprosessin ympärille rakennetaan organisaatio 

prosessilähtöisesti. Vastuuta jaetaan kuitenkin käytännön työtä tekeville tiimeille.

Pritchard ja Armistead (1999) listaavat prosessijohtamislähtöisen lähestymistavan 

yleisiksi merkeiksi yrityksessä:

1. Organisaatio analysoi ja määrittää sen ulkoisten markkinoiden arvoketjun ja 

tunnistaa mitkä avaintoiminnot tuottavat arvoa tälle ketjulle.
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2. Prosessiarkkitehtuuri on kehittynyt keinoksi ymmärtää organisaatiota. Syynä 

tähän voi olla liiketoimintaprosessien kuvaaminen.

3. Prosessin omistajat ovat vastuussa koko prosessista.

4. Prosessin mittarit ja arviointiperusteet ovat vahvistettu ja viety aina etulinjan 

tekijöille saakka.

5. Suorituskyvyn valvonta on räätälöity vastaamaan prosessin mittakaavaa.

6. Parantamisen mahdollisuudet tunnistetaan ja laitetaan käytäntöön.

7. Organisaatio suunnittelee, viestii ja kouluttaa prosessimallin ympärillä.

8. Joissakin tapauksissa organisaation rakennetta on muutettu vastaamaan 

yrityksen keskittymistä prosesseihin. Esimerkiksi on perustettu erillisiä 

kaupankäynninyksiköitä tai otettu käyttöön matriisityylistä johtamista.

Prosessiajattelun ja prosessijohtamisen tavoitteena on toiminnan selkeytyminen ja 

tehostuminen, kun läpi organisaation saadaan tieto miten asiat käytännössä menevät. 

DeToron ja McCaben (1997) mukaan prosessijohtaminen pääsee tähän, koska se on 

asiakaslähtöistä, auttaa toimintojen välisissä siirtymissä, motivoi työntekijää, koska hän 

tietää oman osansa lopputuotteen valmistuksesta. McCormack ja muut (2009) kertoo 

prosessijohtamisen tähtäävän lopputulosten parempaan kontrolliin, paremman kuvan 

saamiseen tavoitteista, kuluista ja suorituskyvystä, kasvattamaan tehokkuutta saavuttaa 

tavoitteet ja kehittämään johdon kykyä ehdottaa ja ottaa käyttöön uusia innovaatioita.

Itse prosesseja voidaan parantaa toteuttamalla prosessikartoitusprojekti, joka noudattaa 

seuraavia vaiheita:

1. Tiimin ja puitteiden luominen

2. Kohteena olevan prosessin rajaaminen

3. Prosessin kuvaaminen
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4. Selvitys miten prosessi toimii

5. Tavoitteiden ja käytettävien tekniikoiden miettiminen

6. Ihanneprosessin suunnittelu 

7. Implementaation suunnittelu 

Tiimin ja puitteiden luomisessa on tärkeää saada kokoon hyvä joukko, jolla projektia 

lähdetään toteuttamaan, sekä saavuttaa johdon tuki. Tämän jälkeen rajataan prosessi ja 

kuvataan se, jonka jälkeen on tärkeää oppia ymmärtämään miten prosessi 

todellisuudessa toimii ja mitkä ovat mahdollisia kehityskohteita. Tämän jälkeen pitää 

miettiä, millä tekniikoilla näitä kohteita voidaan kehittää ja mitkä ovat tavoitteet 

lopputulokselle. Tämän jälkeen kuvataan ihanneprosessi, jonka jälkeen suunnitellaan 

implementaatio, joka voi sisältää esimerkiksi pilotoinnin ja täydellisen 

implementoimisen. (Anjard 1998) Seuraavassa tarkemmin tärkemmistä yksittäisistä 

parannusprojektin osa-alueista.

2.1.1 Nykytila-analyysi

Nykytila-analyysiä voidaan käyttää hyvin laaja-alaisesti ja nimensä mukaisesti nykytila-

analyysissä selvitetään jonkin asian, esimerkiksi prosessin, nykyinen tila. Analyysi voi 

perustua esimerkiksi kyselyyn tai johonkin muuhun dataan. Keskityn tässä tapauksessa 

nykytila-analyysin käyttämiseen prosessin tutkimisen yhteydessä. Nykytila-analyysin 

avulla löydetään tutkitun prosessin ongelmakohdat, jonka jälkeen voidaan miettiä millä 

tavoin kyseiset ongelmat saadaan ratkaistua ja poistettua. Tällä tavoin prosessista 

saadaan parempi ja tehokkaampi. Hyvä alku nykytila-analyysille saadaan tekemällä 

prosessikuvaus.

Prosessikuvauksen alussa on hyvä määrittää kuvauksen tarkoitus. Halutaanko 

kuvauksella kehittää uusi, standardisoida jo olemassa oleva vai parantaa olemassa 

olevaa prosessia. Kuvaukselle määritellään rajat, alku- ja loppupiste, jonka välinen 

tapahtumaketju käydään tapahtuma tapahtumalta järjestyksessä läpi. (Savory 2011.)
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Seuraavaksi kutsutaan kaikki prosessiin liittyvät osastot  paikalle ja heidän kanssaan 

aloitetaan käymään läpi prosessia toiminto toiminnolta. Tämän voi tehdä kutsumalla 

vain osastojen johtoa paikalle, mutta usein paremman ja syvällisemmän lopputuloksen 

saa kutsumalla paikalle haastateltavaksi itse työn suorittajiakin. Tällä tavoin saadaan 

parempi kuva siitä, mitä prosessissa todella tapahtuu. (Activity Mapping for Business 

Process Redesign 1992.)

Kartoitusta tehdessä on hyvä pohtia, miksi jokin toiminto tapahtuu niin usein ja miksi 

toiminto kuluttaa tapahtuessaan niin paljon resursseja, sekä mitkä ovat toimintojen 

väliset sidokset. (Activity Mapping for Business Process Redesign 1992.)

Verschoor (2010) listaa prosessikuvauksen teossa ja sen analysoimisessa tärkeiksi 

seuraavat kohdat:

• Työskentele tapahtumien omistajien kanssa varmistaaksesi, että kaikki 

tapahtuman osalliset ymmärtävät oman prosessinsa.

• Opettele löytämään tapahtumien taustalla olevia riskejä, tavoitteita ja 

avaintekijöitä.

• Rakenna tilanteesta visuaalinen esitys esimerkiksi kaaviona.

• Pohdi useita eri näkökulmia löytääksesi keino tehdä prosessista parempi.

Edellä oleva lista toimii hyvin karkeana ohjenuorana prosessikuvausta tehtäessä. 

Prosessikuvaus on myös hyvä lähtökohta jonkin laatujärjestelmän käyttöön ottamiseen. 

Tällöin laatujärjestelmän kohdat voidaan sitoa prosessin eri kohtiin prosessikuvausta 

hyväksi käyttäen.

Käytännön prosessikuvaus tapahtuu määrittämällä kuvaukselle alku ja loppupiste. 

Tämän jälkeen tehdään lista toimista näiden pisteiden välillä. Tapoja tähän on monia, 

mutta erityisen kätevää ja nopeaa on käyttää erilaisia värikyniä ja seinälle liimattavia 

Post-it -lappuja, joihin toiminto kirjoitetaan parilla sanalla. Lappuja on helppo siirrellä 

seinällä ja tehtävien väliset nuolet ja symbolit on järkevää piirtää vasta jälkikäteen. 

Lopuksi syntynyt prosessikartta piirretään puhtaaksi tietokoneella. (Ogranovitch 2013) 
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Hyviä ohjelmia prosessikartan piirtämiseen ovat esimerkiksi Microsoft Visio tai Open 

Office Draw.

2.1.2 Tavoitteiden asettaminen

Kun prosessi on kuvattu, on hyvä miettiä prosessille asetettavia tavoitteita. Prosessin 

ensisijainen tavoite on saavuttaa sille asetettu tarkoitus, eli prosessin ulosanti (output). 

Prosessia voidaan arvioida kuitenkin myös laadulle, aikataululle tai kustannuksille 

asetettujen tavoitteiden mukaan. (Lepmets 2012) Muita tavoitteita prosessin 

parantamiselle voi olla prosessin automatisoiminen, standardisoiminen ja keskittäminen, 

aikatauluttaminen tai kommunikaation parantaminen (Inoue 2013).

Laatua voidaan arvioida asiakkaan näkökulmasta, jolloin laadun mittareita ovat 

asiakkaan odotusten täyttyminen, asiakkaan asioinnin miellyttävyys, kommunikaatio 

asiakkaan kanssa, palveluiden tuottaminen asiakkaalle ajallaan, asiakkaan tarpeiden 

ymmärtäminen, asiakkaan ymmärtäminen ja ylipäätään asiakaspalvelu ja tyytyväisyys. 

Yrityksen näkökulmasta arvioituna laadun mittareita on esimerkiksi tehokkuus, työn 

laatu, hukan eliminointi ja täydellisyyteen pyrkiminen. (Tamimi 1996)

Kun prosessia arvioidaan aikataulun perusteella, voidaan asiaa lähestyä kolmesta 

näkökulmasta. Ensimmäisenä ajan mittarina voidaan pitää toimitusaikaa, jolla 

tarkoitetaan aikaa asiakkaan tilauksesta siihen, että hän saa toimituksen. Tähän aikaan 

vaikuttaa ulkoiset tekijät, kuten rahti ja aika mittaa prosessia asiakkaan näkökulmasta. 

Toinen lähestymiskulma on ymmärtää aika mittarina, jolloin se koostuu esimerkiksi 

tehokkaista, käytetyistä työtunneista ja konetyötunneista. Se vertaa käytettyjä tunteja 

tarjolla olevaan maksimikapasiteettiin. Kolmas näkökulma on prosessin läpimenoaika, 

joka kuvaa ehkä parhaiten varsinaisen prosessin laatua. Läpimenoajalla tarkoitetaan sitä 

aikaa, joka kuluu prosessin inputin j a outputin välillä. Läpimenoaika kuvaa prosessia 

yrityksen näkökulmasta. (Bartezzaghi 1994)

Taloudellisesta näkökulmasta tehokkuutta voidaan mitata esimerkiksi 

markkinaosuutena, tuottavuutena tai tuloina. Prosessin kustannuksia taas voidaan jakaa 

muun muassa suunnittelukuluihin ja tuotantokuluihin. (Syamil 2004) Kustannuksille on 

helppo antaa kokonaistavoite, johon päästään jakamalla se osakokonaisuuksiksi.
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2.1.3 Tavoiteprosessin kuvaaminen

Kun nykytila on saatu selvitettyä ja kuvattua ja prosessin parantamiselle on luotu 

tavoitteet, on aika miettiä, miten prosessia voidaan parantaa ja asetetut tavoitteet 

saavutetaan. Parantamisen pitäisi tietenkin olla jatkuvaa ja prosessin sisällä tapahtuvaa, 

mutta varsinkin uutta prosessia tutkittaessa tarvitaan välillä ydinprosessin radikaalia 

uudistamista. Pitkänen (2010) kuitenkin painottaa, että yksittäisen virheen tai  

negatiivisen palautteen vuoksi ei pidä lähteä muuttamaan toimintaa, sillä tämä altistaa 

helposti uusille virheille. 

Tapoja tavoiteprosessin kehittämiseen on monia. Yksi tapa on benchmarking, jossa 

hyödynnetään jo käytössä olevia toimintatapoja. Käytännössä tämä tapahtuu 

vertailemalla toimintatapoja esimerkiksi kilpailijoihin tai johonkin täysin toisella alalla 

olevaan yritykseen ja oppimalla heidän toimintatavoistaan. Tarkoitus ei ole kopioida 

suoraan, vaan oppia, sisäistää ja kehittää toimintatapa itselle sopivaksi. Tämä sen 

vuoksi, että kaikki toimintatavat eivät siirry suoraan omaan toimintoon. Tähän voivat 

vaikuttaa esimerkiksi olosuhteet, liiketoiminnan laajuus tai sijainti. (Pitkänen 2010.) 

Brown (2002) listaa suosituimmiksi benchmarkingin kohteiksi yrityksen websivut, 

asiakaspalvelun ja informaatiosysteemit, työntekijöiden kehittämisen, suorituskyvyn 

parantamisen, työntekijöiden rekrytoimisen ja henkilöstöpalvelut.

Benchmarking ei ole hankalaa tai salamyhkäistä, mutta sen sijaan se vaatii kovaa työtä. 

Benchmarkingin sisältää kaksi päälähestymistapaa. Lähestymisnäkökulmaksi voidaan 

ottaa joko kustannus- tai toimintonäkökulma. Kustannusnäkökulma keskittyy tutkimaan 

miten oman yrityksen raaka-aine-, suorat ja välilliset työvoimakustannukset ja muiden 

etuuksien kustannukset sekä myynnin, tuotekehityksen, markkinoinnin, hallinnon ja 

pääomien kustannukset muodostuvat verrattuna toisiin yrityksiin ja yritetään tällä tavoin 

löytää parannettavaa. Toimintonäkökulma taas vastaa enemmän aiemmin kerrottua, eli 

siinä verrataan omia prosessien toimintoja kilpailijoiden toimintaan ja haetaan tätä 

kautta uusia ideoita. (Fitz-enz 1992.)

Toisena prosessinkehitystyökaluna voi käyttää BPR-työkalua. Työkalu perustuu 

järjestelmän systemaattiseen kyseenalaistamiseen ja pyrkii byrokratian vähentämiseen, 

tietojärjestelmien kehittämiseen, joustavuuden lisäämiseen, kustannusten ja 

läpimenoajan pienentämiseen, poistamaan asiakkaan näkökulmasta arvoa tuottamatonta 
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toimintaa ja arvostamaan työntekijöitä ja heidän osaamistaan. BPR:n sisäisiä  

apuvälineitä on prosessin visualisointi, operatiivinen menetelmien tutkiminen, 

informaatioteknologia, muutosjohtaminen, benchmarking, tuotantotalous, prosessi- ja 

asiakaslähtöisyys (Zairi 1995). BPR sisältää suuren joukon muitakin työkaluja ja 

työkalu-termin rinnalla sitä voidaankin ajatella laajempana filosofiana. Zairi (1995) 

jatkaa, että määritellään BPR sitten miten tahansa, niin voi se oikein käytettynä olla osa 

minkä tahansa yrityksen johtamista.

Guimaraes ja Paranjape (2014) esittää BPR:n toteuttamiseen ja etenemiseen viisi 

vaihetta:

1. Projektin alku. Tässä vaiheessa määritellään prosessin paranneltavat vaiheet, 

joiden tärkeys tulee olla tunnistettu laajalti koko henkilökunnan taholta ja 

valitaan projektiin osallistuvat henkilöt.

2. Prosessin kuvaus ja analysointi. Kuvataan prosessin eri vaiheet ja näiden 

väliset yhteydet siten, että prosessi on ymmärrettävissä kaikille osallisille.

3. Prosessin uudelleensuunnittelu. Varmistetaan, että suunnitellut muutokset 

tuovat selkeitä ja riittäviä etuja, kuten prosessin yksinkertaistuminen ja lisäarvon 

tuottaminen yritykselle kasvattamalla tehokkuutta.

4. Muutosten implementointi. Otetaan käyttöön uudet prosessit, jotka on 

hyväksytty kaikkien osallisina olevien työntekijöiden ja osastojen taholta. 

Uusien prosessien tulee parantaa sisäistä yhteistyötä ja kaikkien osapuolien pitää 

varmistaa, että uusi toimintamalli alkaa toimimaan hyvin.

5. Projektin hyötyjen arviointi. Hankkeen tuloksia on hyvä arvioida jonkin ajan 

päästä implementoinnista. 

Näitä vaiheita noudattamalla saa tehtyä varsin selkeän prosessin kehittämis-

suunnitelman, jota seuraamalla kehitysprojektilla on paremmat mahdollisuudet 

onnistua.
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BPR:n kokonaisvaltaiseen onnistumiseen vaikuttaa tiimin yhteenkuuluvuus, BPR-

prosessi, asiantuntemus kehitettävästä prosessista, tekninen tuki ja johtaminen ja 

motivaatio. Tiimin yhteenkuuluvuus on tärkeää, jotta uuden prosessin kehittämiseen 

saadaan parhaat mahdolliset voimavarat. Tiimissä on hyvä olla henkilöitä kaikilta 

kehitettävään prosessiin osallistuvilta osastoilta ja kaikkien tulee tietää omat 

tavoitteensa ja tehtävänsä. Kehitysprosessi taas vaatii selkeän työnjaon ja tarkan 

analyysin kehitettävän prosessin arvoa tuottamattomista vaiheista, sekä ennalta sovitut 

tapaamiset läpi kehitysjakson. Prosessia kehitettäessä on hyvä olla mukana sellaisia 

henkilöitä, joilla on paras mahdollinen tieto kehitettävästä prosessista. Lisäksi 

kehittämiseen tulee olla saatavilla riittävä tekninen tuki, vaikkakin tekniikka tulee nähdä 

mahdollistajana, ei ratkaisuna ja muutosta tulee johtaa siten, että työntekijät ovat 

motivoituneita siihen. (Mariado ja muut 2013.) 

Pitkänen on keksinyt prosessinkehittämiseen myös oman ihannemallinnus -metodin, 

joka hänen mukaansa sopii nopeisiin ja suuriin muutoksiin. Tässä tapauksessa uusi 

ihanneprosessi luodaan täysin tyhjästä. Luomiseen otetaan mukaan vanhassa prosessissa 

toimivia ja täysin sivullisia henkilöitä, joista kootaan sekoitetut tiimit. Tämän jälkeen 

lähdetään liikkeelle määrittämällä prosessin tarkoitus ja asiakkaan tilanne. Seuraavaksi 

mietitään siihen tarvittavat menestystekijät ja tämän jälkeen luodaan toimintamalli. 

(Pitkänen 2010.) Työkalu on varmasti tehokas, mutta mielestäni sen aikaansaamat 

muutokset voivat olla joissakin tapauksissa liiankin suuria.

Kun on valittu yrityksen käyttöön sopiva kehittämistapa tai yhdistelmä näistä, piirretään 

ihanneprosessista uusi prosessikuvaus, josta nähdään miten prosessin tulisi 

ideaalitilanteessa mennä. Tämän jälkeen tavoiteprosessia on mahdollista lähteä 

pilotoimaan.

2.1.4 Tavoiteprosessin pilotointi

Ihminen on useimmiten hieman vastahakoinen kaikelle muutokselle ja näin ollen 

pysyttelee mieluiten vanhoissa tavoissa. Tämän vuoksi muutoksien implementointi 

paperilta käytäntöön voi olla haasteellista. Hannus (1993) toteaa, muutoksen 

epäonnistumisen riskin olevan sitä suurempi, mitä suurempi varsinainen muutos on. 

Muutostilanteita voidaan kuvata ja arvioida sijoittamalla ne seuraavaan visualisointiin 

(kuva 2).
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Mikäli muutoksen hyötypotentiaali ei ole muutoksen suuruuteen nähden riittävän 

ilmeinen on järkevää pilotoida muutosta ensin pienemmässä mittakaavassa. 

Koealustaksi voidaan ottaa esimerkiksi yrityksen yksi osasto, projekti tai muu pienempi 

kokonaisuus koko yrityksen toimintaa ajatellen. Mikäli muutos toimii pilotoinnin 

yhteydessä voidaan harkita sen käyttöön ottamista kaikissa vastaavissa projekteissa, 

osastoissa tai mitä muutos sattuu kyseisessä tapauksessa koskettamaan.

Myös Pitkänen painottaa pilotoinnin tärkeyttä. Erityisesti tavanomaisessa tuotannossa 

tuotantolinjaa ei saa pitää muutoksen koekenttänä, vaan uusia toimintamalleja pitää 

pilotoida erikseen. Palvelutyö taas on joustavampi muutosten suoraan käyttöön 

ottamiseen  varsinaisessa toiminnassa. (Pitkänen 2010.)

2.1.5 Täydellinen implementointi

Täydellinen implemointi voidaan toteuttaa, kun kehitettyä prosessimallia on testattu 

ensin pilottikohteelle. On myös hyvä miettiä ja arvioida, mitkä pilotoinnissa ilmi 

tulleista ongelmista olivat tapauskohtaisia ja mitkä taas johtuivat prosessista. Prosessista 

johtuvat ongelmat on järkevää korjata pilotointivaiheessa, korjaamalla ja muuttamalla 

prosessia. Täydellinen implementointi on mittava urakka ja se ei tapahdu hetkessä. 

Kuva 2. Muutostilanteet (Hannus 1993).
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Suurissa projekteissa täydellisen implementoinnin tulokset tulevatkin usein vasta 

vuosien kuluttua (Hacker 2004). Liian nopea välitavoitteiden ja prosessin toimintojen 

sijaan vain lopputulosta huomioiva arviointi onkin yksi suurimmista syistä täydellisen 

implementoinnin epäonnistumiseen (Kotter 1995). 

2.2 Projektiliiketoiminta ja projektien toteuttamisen vaiheet

Projektia voidaan määritellä siten, että sillä on alkupiste mistä projekti alkaa ja 

loppupiste, mihin pyritään. Projektille on asetettu tietyt tavoitteet, jotka tulee olla 

saavutettu loppupisteessä. Projektille ominaista on myös ainakin jonkinasteinen 

ainutkertaisuus. Projekteja pidetään usein väliaikaisena järjestelmänä, mikä peilaa 

niiden tilapäisyyttä ja monimutkaista luonnetta (Manning 2008).

Yrityksen liiketoiminta voi perustua moneen erilaiseen strategiaan, joista esimerkkeinä 

voidaan mainita sarjatuotanto tai asiakaspalveluliiketoiminta. Yksi liiketoiminnan 

muoto on projektiliiketoiminta, joka johdettua, projekteihin liittyvää päämäärään ja 

tavoitteisiin pyrkivää toimintaa. Toimintaa voi harjoittaa yhtiö, konserni, yhdistys, 

kansalaisjärjestö tai mikä tahansa organisaatio. (Artto ja muut 2006.)

Näkökulmasta riippuen on monia eri tapoja kuvata projektin toteuttamisen vaiheita. 

Yhteistä melkein kaikille näille kuvauksille on kuitenkin se, että projektin alussa ja 

lopussa on selvät rajat. Projektin lopetuksen määritteleminen onkin tärkeää, sillä 

projekti ei saa jatkua ikuisesti tai se on järkevämpää muuttua pysyväksi, normaaliksi 

liiketoiminnaksi. Lind (2001) esittää projektin toteuttamisen vaiheiksi: 

1. Projektin aloitusta, jossa määritellään projektin alku ja loppu. 

2. Luottamuspääoman luomista, joka tarkoittaa hyvien suhteiden rakentamista 

kaikkiin projektin osapuoliin.

3. Yhteistyön luomista, jossa on ensiarvoisen tärkeää saada kaikki mukaan 

projektin suunnitteluun, sillä harva haluaa toteuttaa projektia, joka on täysin 

toisen suunnittelema.
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4. Osaamispääoman luomista, mikä on tärkeää, jotta projekti saadaan 

onnistumaan. Tämä tarkoittaa niin teknistä osaamista, kuin myös tietotaitoa 

projektin läpiviemiseksi.

5. Taloudellisen pääoman luomista, joka tarkoittaa riittävän rahoituksen 

hankkimista projektin toteuttamiseksi.

Konkreettisempi malli, jossa on kuvattu eri vaiheet projektin rakenteeksi näkyy kuvassa 

3. Tämä tarjoaa selkeän toimintakehyksen, millä projektin voi määrätietoisesti ja 

onnistuneesti toteuttaa.

Projekti-idea voi tulla esimerkiksi tarjouspyyntönä asiakkaalta tai sisäisenä pyyntönä 

ratkaista jokin ongelma. Projekti-ideaa voi arvioida miettimällä sen vaikutusta 

kannattavuuden parantumiseen ja yrityksen vapaina oleviin resursseihin toteuttaa 

projekti. Projekti-ideaan pohjautuen tehdään projektiehdotus, joka kertoo syyt projektin 

aloitukseen, projektin tarkoituksen ja taustatietoa. Projektiehdotus on samantapainen 

kuin monissa yrityksissä käytettävä aloitelomake. Toimeksiannosta on käytävä ilmi 

projektin syyt ja tavoitteet, tehtävät toimet ja resurssit, kenelle projekti on suunnattu, 

mikä on raportoinnin tarkkuus, miten projektista tiedotetaan, mikä on 

päätöksentekokäytäntö, kuinka paljon projektiin käytetään aikaa oman työn vierellä, 

karkea aikataulu ja yhteistyötahot. Tässä vaiheessa pilkotaan projektin lopullinen 

tavoite välitavoitteisiin, jotka mahdollistavat aikataulussa pysymisen arvioinnin 

projektin edetessä. Esiselvitys ei ole pakollinen vaihe, mutta suuremmissa projekteissa 

pohjatietoja on syytä syventää ennen varsinaisen projektin alkua. Koska projektin 

toteuttamiseen on rajalliset resurssit ja sille on määritetty tavoite, johon on päästävä 
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Kuva 3. Projektin vaiheet (Lööw 2002).
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aikataulussa on se suunniteltava etukäteen. Projektisuunnitelma voi sisältää projektin 

taustan, tarkoituksen, päämäärän, rajoitukset, resurssienkäyttösuunnitelman, 

operaatiosuunnitelman, aikataulun, projektin organisaatiorakenteen ja suunnitelman 

tiedottamisesta. Se on siis jatkumoa edellisistä vaiheista saaduista dokumenteista. 

Suunnittelun jälkeen on tärkeää arvioida onko suunnitelma realistinen ja riittävän 

selkeä. Tämän jälkeen projekti voidaan polkaista käytiin ja projektin etenemisen aikana 

tehdään aika- ja poikkeamisraportteja, joiden perusteella saadaan tietoa eteneekö 

projekti aikataulussa. Projekti lopetetaan loppukokouksessa, jossa tehdään 

loppuraportti, jossa pohditaan lopputuloksen dokumentoinnin lisäksi esimerkiksi 

tekemättä jääneitä asioita, mahdollisia virheitä ja niiden syitä, sekä kehitysehdotuksia 

tuleviin projekteihin. Projektia on myös järkevää seurata sen varsinaisen päättymisen 

jälkeen, mikä mahdollistaa organisaation kehittymisen. (Lööw 2002.) Yksi suurimmista 

ongelmista projektin hallinnassa onkin huono projektin menestyksen analysointi ja 

tulosten dokumentointi seuraavia projekteja varten (Todorovic ja muut 2014). 

Projektin suunnittelu ja vaiheistus on tärkeää sen vuoksi, koska projektille on usein 

määritetty jokin aikaraja, jolloin sen tulee valmistua. Viivästykset suunnitellussa 

aikataulussa taas tietävät lisäkustannuksia ja tämä vuoksi on tärkeää panostaa varsinkin 

projektin loppuvaiheeseen, jotta se saadaan vietyä ajoissa ja budjetissa läpi. Leppälä 

(2011) esittää kaksi graafista esitystä (kuva 4 ja 5), 

Valmiina

100%

Aika, %
Suunniteltu

100

Toteutunut

Kuva 4. Projektin valmistumisaste (Leppälä 2011). 
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jotka kuvaavat hyvin sitä miten projekti on usein 70-prosenttisesti valmis 70 prosenttia 

projektin suoritusajasta ja mitkä voivat olla säästämisestä johtuneen viivästymisen 

taloudelliset seuraukset. Projekti saadaan onnistumaan huomioimalla yleisimmät riskit, 

joita ovat projektien monimutkaisuus, tehtävien toteuttaminen tiimeissä, epäselvä tai ei 

suunniteltavissa oleva ongelmanratkaisutapa, projektien sijoittuminen yrityksen 

normaalitoiminnan ulkopuolelle, projektien hinta korreloituna epävarmaan 

lopputulokseen (Litke ja Kunow 2004). Ennen projektia on hyvä miettiä miksi projekti 

halutaan ja mitkä ovat olosuhteet, jotka loivat tämän tarpeen, mitä tämä projekti tekee 

ongelman ratkaisemiseksi, miten se on toteutettava ja mitkä ovat tavoitteet, sekä ketkä 

osallistuvat projektiin tai ovat sen vaikutuksen alaisia (Webster 1999). 

Projektin onnistumisen avaintekijöinä voidaan pitää myös kriittisten menestystekijöiden 

ja suorituskyvyn avainmittareiden määritystä, projektinkulun vertaamista näihin 

mittareihin, sekä dokumentointia projektin onnistumisesta (Todorovic ja muut 2014). 

Projektinhallinnan kypsyyttä voidaan arvioida eri näkökulmista. Näitä näkökulmia ovat 

• Projektiorganisaation kypsyys

• Projektin taloudellinen kontrolli

Kustannus
Budjetti

Määräaika Aika
Suunniteltu
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Kuva 5. Projektin kustannuskertymä (Leppälä 2011). 
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• Projektin johtamisen kontrolli

• Vuorovaikutus sidosryhmiin

• Riskien hallinta

• Organisaation hallintotapa

• Resurssienhallinta

• Projektinhallinta

Arvioitaessa projektinhallinnan kypsyyttä on kuitenkin muistettava, että se ei saa olla 

tarpeettoman suurta. Projektinhallinan taso pitää olla tehokkuudeltaan järkevää ja sen 

pitää olla suhteessa organisaation rakenteisiin ja toimintaympäristöön. Monimutkainen 

organisaatiorakenne luo usein tarpeen projektinhallinnan käytäntöönpanon 

virallistamiselle ja sitä voidaan pitää hillitsevänä rakenteena projektinhallinnan 

kypsyyden ja siitä saatavien projektitason hyötyjen suhteessa. (Albrecht 2014) 

Fernandon (2015) mukaan projektinhallinnan kypsyys vaikuttaa merkittävästi projektin 

ajalliseen, rahalliseen ja tekniseen suorituskykyyn. 

Rolstadås taas esittelee projektinhallintaorganisaation arviointiin alunperin Schiefloen 

vuonna 2011 kehittämän pentagon-mallin, jossa projektinhallintaorganisaation 

kyvykkyyttä tarkastellaan rakenteiden, teknologian, kulttuurin, vuorovaikutuksen ja 

sosiaalisten yhteyksien ja verkostojen kautta. Hyvästä projektiorganisaatiosta ja 

projektinhallinnasta tulisi löytyä toimintamallit kaikille näille osa-alueille. Rakenteet 

pitävät sisällään vastuunjaon ja säännöt toiminnalle, teknologia taas sisältää työkalut ja 

infrastuktuurin, kulttuuri sisältää tietotaidon, arvot ja asenteet, vuorovaikutus sisältää 

yhteistyön ja viestinnän ja sosiaaliset yhteydet ja verkostot sisältää muun muassa 

sosiaalisen pääoman, luottamuksen ja kilpailun ja konfliktit. Rolstadåsin mukaan 

projektinhallintaan on nähtävissä kaksi erillaista lähetymistapaa, joista ensimmäinen on 

ohjaileva lähestymistapa, joka keskittyy muodollisi in ominaisuuksiin 

projektiorganisaatiossa, kuten dokumentointi ja menettelytavat. Toinen lähestymistapa 



25
taas on mukautuva lähestymiskulma, joka keskittyy parantamaan projektiorganisaatiota, 

projektikulttuuria ja tiimin sitoutumista. (Rolstadås 2014) 

Organisaation tuki projektinhallinnalle ja erityisesti sen integroimiselle toimintaan 

nostaa niin projektikohtaista, kuin myös koko yrityksen laajuista suorituskykyä. Hyvä 

projektinhallinnan tietotaito edistää suorituskykyä, vaikka tietotekniset järjestelmät 

eivät sitä tekisikään, kun taas harva tiedon jakaminen vaikuttaa suorituskykyyn 

negatiivisesti. Myös yrityksen omat jäljittelemättömät aineelliset ja aineettomat 

ratkaisut edistävät suorituskyvyn nousua niin projekti- kuin organisaatiotasollakin. 

(Mathur 2014). 

Konkreettinen tapa projektinhallintaan on yksinkertaisen Gantt-taulukon tekeminen. 

Taulukko on kehitetty varvain 1900-luvulla, mutta se on edelleenkin käyttökelpoinen. 

Taulukko kuvaa aika-akselilla projektin vaiheita kestoineen projektin alkupisteestä 

loppupisteeseen. (Corder ja Ruby 1993) Esimerkki taulukosta kuvassa (kuva 6).

2.2.1 Projektiliiketoiminta palveluna

Tyypillisiä projektiin liittyviä palveluja ovat projektin jälkeiset takuu ja huoltopalvelut. 

Palvelujen tarkoitus on pitää projektilla saavutettu tila jatkuvana ja luoda näin tulosta 

projektin tilaajalle. On olemassa myös tilanteita, joissa projektin tuottaja jää omistajaksi 

tai osaomistajaksi projektissa käytettyihin tuotteisiin ja asiakas ostaa projektin 

toimittajalta kapasiteettia ja suorituskykyä maksamalla vuokraa tai muuta 

Kuva 6. Gantt-taulukko.
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käyttömaksua. (Artto ja muut 2006.) Käytännön esimerkkinä tällaisesta toiminnasta voi 

olla esimerkiksi kopiokoneen hankkiminen leasing-sopimuksella.

Projektiliiketoimintaa harjoittavalla yrityksellä on usein myös useita mahdollisuuksia 

laajentaa toimintaansa tarjoamalla palveluja projektin sisällä. Erilaisia palvelujen 

vaikutuksia projektiliiketoiminnan suorituskykyyn on useita. Ensimmäinen näistä on 

uuden asiakkaan saaminen, joka voi tilata jatkossa lisäpalveluita tai projekteja. Toisena 

on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle, joka taas muodostaa tuottajalle lisätuloja ja 

parempaa kannattavuutta. Kolmas palveluilla saatu etu on kilpailukyvyn saavuttaminen, 

joka tekee oman tarjouksen kilpailijan vastaavaa houkuttelevammaksi. Seuraava etu on 

toimituskyvyn tehostuminen, joka saadaan palvelujen vaikutuksesta 

kustannustehokkaammaksi ja paremmaksi. Viimeisenä etuna on toimitetun palvelun 

muodostuminen perustelluksi osaksi tuottavaa ja kannattavaa palveluliiketoimintaa. 

(Artto ja muut 2008.)  Yrityksen on kuitenkin pohdittava tarjoamiaan palveluja 

strategisista, taloudellisista, markkinoiden ja myynnin, tuotekehityksen ja projektin 

implementoinnin näkökulmasta (Kujala ja muut 2013).

Projektiliiketoiminnan ollessa palvelua on yrityksen järkevää ottaa projektinhallintaan 

elementtejä palvelujohtamisen puolelta. Näitä ovat asiakkaan silmissä yrityksen 

luotettavuus toimittaa luvattu palvelu, halu auttaa ja tarjota palvelua, kohteliaisuus ja 

kyky herättää luottamusta, yksilöllisen huomion antaminen muille ja aineelliset 

hyödykkeet, kuten henkilöstö, kirjalliset materiaalit ja laitteet. (Burström 2014)

2.2.2 Projekti tuotteena

Mikäli projekti ei ole vain osa yrityksen toimintaa, kuten esimerkiksi monilla 

palveluyrityksillä, voi toimia myös yrityksen tuotteena. Tällaisessa tapauksessa 

asiakkaalla ei välttämättä ole tarpeeksi kompetenssia tai aikaa projektin läpiviemiseen ja 

asiakkaan on helpompaa määrittää projektin tavoitteet ja ostaa projektin ulkoiselta 

toteuttajalta, joka suunnittelee välivaiheet ja vie projektin läpi. Tyypillisiä esimerkkejä 

tästä on esimerkiksi toimitilojen rakennuttaminen rakentamiseen erikoistuneella  

yrityksellä. Tällöin projektin toteuttavan yrityksen tehtäviin kuuluu muun muassa 

järjestää projektia koskevat kokoukset, tehdä suunnitelmat toiminnasta, valvoa projektin 

valmistumista aikataulussa ja tiedottaa asianomaisille (Lööw 2002).



27
Projektin ollessa yrityksen tuote, korreloi asiakkaiden tyytyväisyys suoraan yrityksen 

logistiseen kykyyn toimittaa projekti ajallaan. Koska projekteille on ominaista 

ainutkertaisuus ja räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaan maksuliikenne alkaa 

pyörimään vasta projektin valmistuttua. Tämän vuoksi yrityksen kassavirta ja  

kannattavuus riippuu täysin sen nopeudesta tuottaa projekteja. Suurimpia ongelmia 

projektinhallintaan ja onnistumiseen tuo tällöin projektin tehtävien keston arvioinnin 

vaikeus, varianssin hallinnan puute ja epäpätevän tehtävien rinnakkaisaikatauluttamisen 

haitalliset vaikutukset. (Budd 2005.)

2.3 Palvelutuotteet

Palvelu on palveluntuottajan asiakkaalle tuottamaa aineetonta ja prosessimaista 

hyödykettä, jonka tekemiseen osallistuu myös asiakas (Jaakkola ja muut 2009). 

Saaksvuoren ja Immosen (2008) mukaan palvelua voidaan kategorisoida sen luonteen 

perusteella 

• Teollisiin palveluihin (kunnossapito, optimointi, operointi)

• Logistiikkapalveluihin (lentoliikenne, rahti)

• Vieraanvaraisuuspalveluihin (hotellit ja ravintolat)

• Terveydenhoitopalveluihin (sairaalat, hammashoitolat)

• Valtion palveluihin (poliisi, palokunta)

• Taloudellisiin palveluihin (pankit, vakuutukset, investoinnit) 

• Viihdepalveluihin (elokuvat, konsertit)

• Erikoispalveluihin (konsultointi, suunnittelu, projektinhallinta) 

• Matkapuhelinpalveluihin (mobiilidata, puhelut, viestit) 
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• It-palveluihin (sovelluksen isännöinti, työasemien it-tuki) 

Olipa palvelu miltä sektorilta tahansa, yrityksen kannattaa harkita palvelun 

tuotteistamista. Käytännössä se tarkoittaa palvelun osien systematisoimista ja konseptin 

luomista. Tällöin palvelusta tulee laadultaan tasainen ja palvelun tuotannossa voidaan 

hyödyntää aiempia projekteja. Palvelun tuotteistaminen on järkevää niin 

palveluntuottajan kuin asiakkaankin kannalta, koska  

1. Tuotteistaminen luo vaikutelman laadusta ja kokemuksesta. 

2. Asiakas näkee konkreettisemmin, mitä on ostamassa. 

3. Se lisää kannattavuutta, kasvua, laatua ja tehokkuutta.

4. Tuotteistaminen helpottaa johtamista ja auttaa lisäämään tietoa organisaatiossa.

(Jaakkola ja muut 2009)

Saaksvuori ja Immonen (2008) taas listaa palvelun tuotteistamisen eduiksi

1. Toistettavuuden

2. Suuremman volyymin (automaation käyttömahdollisuus, kun tuote on aina 

samanlainen)

3. Laadun parantuminen

4. Tehokkuuden kasvu

5. Kuorman tasautuminen

6. Analyyttisen kehittämisen

7. Muokattavuuden ja modulaarisuuden.
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Kun taas toisaalta huonosti tuotteistetussa palvelussa ei ole tiedossa tarkkaa hintaa, 

sisältöä ja vastuunjakoa palvelun tuotannossa (Parantainen 2007). Palvelut ja asiakkaan 

tarpeet ovat yleensä melko samanlaisia, jolloin tuotteistaminen on järkevää. Esimerkiksi 

konsultin ei ole järkeä myydä konsultointipalvelua, vaan luoda ongelmista, joita hän 

ratkaisee tuotteita, joilla on nimi ja selkeä kuvaus sisällöstä. (Bly 2012)

Käytännön tuotteistaminen voidaan toteuttaa kuvan (kuva 7) mukaisella 

toimintamallilla,

jossa kaikki alkaa asiakkaan tarpeiden määrittämisestä, jonka seurauksena saadaan 

joukko erillaisia vaatimuksia tuotteelle tai palvelulle. Tämän jälkeen saatujen 

vaatimusten pohjalta luodaan palvelukonsepti. Aluksi listataan ja analysoidaan muiden 

alan toimijoiden tuottamia perinteisiä palveluja ja näistä luodaan osapalveluelementit 

uudelle palvelutuotekonseptille. Jokaisella osapalveluelementillä on funktio ja se 

vaikuttaa johonkin toiseen elementtiin. Lisäksi tutkitaan kunkin osapalveluelementin 

suhde kuhunkin asiakkaan tarpeeseen, koska jotkin elementit voivat liittyä useampaan 

tarpeeseen. Jotkin osapalvelut voivat liittyä samaan tarpeeseen, mutta korreloida 

Kuva 7. Palvelun tuotteistaminen (Kim ja muut 2012).
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keskenään negatiivisesti, mikä aiheuttaa ristiriitoja asiakkaan tarpeiden kannalta. Tällöin 

on päätettävä kumpaan osapalveluelementtiin panostetaan. Arvioinnin jälkeen saadaan 

palvelukonsepti, jonka perusteella voidaan miettiä tuotekonseptia. Tuotekonseptia 

peilataan palvelukonseptin luomiin tarpeisiin samalla tavalla, kuin palvelukonseptia 

peilattiin asiakkaan tarpeisiin. Lopputuloksena saadaan palvelutuotekonsepti. (Kim ja 

muut 2012)

2.3.1 Palvelutuoterakenteet

Palvelu rakentuu ydinpalvelusta, lisä- ja tukipalveluista ja sen tulee vastata asiakkaan 

tarpeeseen. Ydinpalvelu luo pääasiallisen syyn asiakkaalle ostaa palvelu ja tukipalvelut 

ovat käytännössä laskutusta ja muuta pakollista tukitoimintaa. Lisäpalveluilla voidaan 

luoda asiakkaalle lisää vaihtoehtoja lisähintaa vastaan ja ne ovat hyvä tapa luoda etua 

kilpailijoihin. Palvelun rakenne on järkevää kuvata graafisesti sillä kuvaaminen luo etua 

palvelun myymiseen, kun asiakas näkee konkreettisesti mitä on ostamassa. Lisäksi 

kuvaaminen auttaa palvelun hinnoittelussa, kun kokonaishinnan voi pilkkoa osiin. 

(Jaakkola ja muut 2009)

Palveluprosessit kuvaa palvelun kulkua sitä toteutettaessa. Palveluprosessi koostuu 

asiakkaalle näkyvistä toimista, kuten esimerkiksi yhteydenotot ja käynnit asiakkaalla ja 

asiakkaalle näkymättömistä toimista, kuten esimerkiksi kirjanpito ja projektitietojen 

vertailu aiempiin projekteihin, sekä valmiiden kokoonpanojen etukäteen tekeminen. 

(Jaakkola ja muut 2009) Palveluprosessit siis sisältävät myös muita toimintoja kuin 

pelkkiä palveluja. Esimerkiksi asennettavien laitekokonaisuuksien kokoaminen ei ole 

varsinaista palvelua, mutta niiden asennus, käyttöönotto ja opastus asiakkaalle on 

palvelutuotantoa.

Palvelun modularisointi on järkevää, koska eri moduuleja voidaan käyttää useissa eri 

palvelutuotteissa. Esimerkkinä tyypillisessä palvelutuotteen kaaviossa (kuva 

8),asiakkaalle näkyvä palvelutuote koostuu yrityksen sisäisistä palvelumoduuleista, joita 

esiintyy kahdella eri tasolla. (Saaksvuori ja Immonen 2008)
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2.3.2 Palvelutuoteportfolio

Palvelutuoteportfoliolla tarkoitetaan esitystä yrityksen tuottamista palveluista, eli 

käytännössä se on iso kartta erilaisia palvelutuoterakenteita. Zoricin (2010) mukaan 

palvelutuoteportfolio on joukko palveluprosesseja, jotka tukevat asiakkaan toimia ja 

tuottavat niille arvoa. Palvelutuoteportfolion palveluprosessit valitaan sen mukaan 

kuinka paljon ne tuottavat arvoa käyttäjilleen. Koska yrityksellä on rajallinen määrä 

rahaa ja työvoimaresursseja on tärkeää, ettei portfolio kasva liian suureksi, vaan se 

pidetään yrityksen strategian mukaisena, sillä liian suuresta portfoliosta seuraa 

tehottomia hankkeita, liian pitkä makkinoillepääsyaika ja liian suuri riski  

epäonnistumiseen (Cooper ja muut 2000).

2.3.3 Palvelutuoteportfolion hallinta

Tuoteportfolion hallinta on viime aikoina lisääntynyt palvelualan yrityksissä ja noussut 

nopeasti yhtä suosituksi, kuin normaalia tuotantoa harjoittavissa yrityksissä. Portfolion 

Palvelutuote 1

Palvelu-
 moduuli 1

Palvelu-
 moduuli 1

Palvelu-
 moduuli 1

Palvelu-
 moduuli A

Palvelu-
 moduuli A

Palvelu-
 moduuli A

Kuva 8. Palvelutuoterakenne (Saaksvuori ja Immonen 2008).
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hallinta onkin melko samanlaista molemmissa tapauksissa. Portfolion hallinta on myös 

hämärtänyt rajoja palvelutuotannon ja fyysisen tuotannon välillä korostaen sen 

merkitystä, että on ymmärrettävä molempien yhtäläisyydet ja erilaisuudet, jotta 

hallinnan mallista saadaan toimiva. (Killen ja Hunt 2010.) Portfolion hallinta auttaa 

yritystä jakamaan sen resursseja toteutettaessa useita projekteja samanaikaisesti ja se 

optimoi yrityksen strategian suhteessa rahaan ja työvoimaresursseihin (Gould 2009).

Käytännön tuoteportfolion hallintaa voidaan suorittaa sijoittamalla palvelutuotteet 

kaavioon (kuva 9), 

josta nähdään miten palvelun kysyntä vastaa tuottajan kyvykkyyteen ja kapasiteettiin. 

Kaaviosta nähdään selkeästi, mitkä palvelutuotteet on järkevää pitää mukana 

portfoliossa. (Rosemann 2008.) Palveluja tulisi kehittää siten, että ne siirtyisivät 

kaaviossa kohti oikeaa yläkulmaa. Strategisen näkökulman käyttö portfolion hallinnassa 

tekee portfoliosta enemmän yhdenmukaisen ja yrityksen kokonaisstrategiaa toteuttavan 

ja portfolion hallinnan tehokkuus heijastuu suoraan uuden palvelun tai tuotteen 

menestymiseen (Killen ja muut 2008). Kun palvelu on tuotteistettu hyvin ja siitä on 

tehty selkeä palvelutuoterakenne, on sen elämänkaarta ja kannattavuutta helppo hallita 

perinteisin keinoin, koska tuotteen kustannuksia ja kannattavuutta voidaan tarkkailla 

helposti palvelutuoterakennetta seuraamalla (Saaksvuori ja Immonen 2008).

K a p a s i t e e t t i / 

kyvykkyys

Suuri

Pieni

Pieni
Suuri

Kysyntä

Ei järkevää toimia 

-alue

Täydellinen tilanne

Ylisuunniteltu

Kuva 9. Muutostilanteet (Rosemann 2008).
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3 EMPIRIA

Empiriassa tutustutaan erään av-yrityksen asennusprojektien prosesseihin. Yritys on 

toiminut noin 15 vuotta ja se työllistää vakituisesti kolme henkilöä, sekä 

epäsäännöllisesti hieman alle kymmentä työntekijää. Yrityksen toiminta kohdistuu 

viidelle eri toiminta-alueelle, joita ovat myynti ja asennus, tapahtumatekniikka, 

kongressitekniikka ja tapahtumasuunnittelu, sekä laitteistovuokraus.  

Tapahtumatekniikka sisältää erilaisten viihdetapahtumien teknisen suunnittelun ja 

toteutuksen. Suurimpia toimintoja tällä sektorilla  ovat festivaalit, jotka keskittyvät 

pääasiassa kesäajalle. Kongressitekniikka taas pitää sisällään tulkkaustekniikan ja 

kokoustekniikan toteutuksia sisältäen muun muassa valkokankaiden, projisoinnit, 

äänentoiston ja valaistuksen toteuttamista. Yritys myy myös tapahtumasuunnittelua, 

joka käytännössä tarkoittaa etukäteen tehtyä esiintymislavan tai esimerkiksi 

messuosaston 3d-mallinnusta, josta asiakas näkee millainen alueesta tulee. Lisäksi 

asiakkaan on mahdollista vuokrata pelkät laitteet. Tällöin asiakkaana on usein jokin 

toinen saman alan yritys, joka täydentää omaa kalustoaan vuokraamalla.

Yrityksen myynti ja asennus -tuoteperhe jakautuu kuvan (kuva 10) mukaan laajoihin 

asennusprojekteihin, suppeisiin asennusprojekteihin ja huoltoihin. Suppeita 

asennusprojekteja ovat yksittäisten tai muutamien laitteiden asennukset, joista  

tyypillisimpiä ovat videotykin tai yksittäisten langattomien mikrofonien myynti ja 

asennus. Erilliset laitteiston huollot ja korjaukset kuuluvat myös asennustoimintaan. 
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Laajat asennusprojektit voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, joista yksi on 

alihankintana tehtävät asennukset. Suuret av-asennukset, kuten teatterit, suuret 

konserttisalit ja tilat joissa on paljon esitystekniikkaa toteutetaan Suomessa usein 

maahantuojan tekemänä. Tällöin maahantuoja myy asiakkaalle valmiin projektin, jossa 

se käyttää maahan tuomiaan laitteitaan ja tekee av-suunnittelun ja projektinhallinnan 

itse. Maahantuoja voi myös ostaa av-suunnittelun ulkopuolelta ja keskittyä itse 

projektinhallintaan ja laitemyyntiin. Molemmissa tapauksissa maahantuojat hyödyntävät 

usein paikallisia av-yrityksiä, joilta se ostaa alihankintana asentajat tekemään 

asennustyön. Tämän toimintamallin ongelmana on asennuksessa käytettyjen laitteiden 

rajoittuminen maahantuojan valikoimaan, jolloin asiakas ei välttämättä saa asennettavan 

laitekannan osalta parasta mahdollista vastinetta rahoilleen. Lisäksi yleisenä ongelmana 

alalla on se, että av-suunnittelijat ovat liian usein olleet erossa käytännön toiminnasta tai 

eivät ole koskaan käytännössä tehneet laitteilla töitä, jolloin suunnittelun laatu ei vastaa 

käytännön tarpeita.

Kuva 10. Yrityksen toiminta.
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Toinen asennusprojektien osa-alue on oma suunnittelu ja asennus, jossa projekti on 

täysin omissa käsissä. Tämän hyvänä puolena on asiakkaan kannalta se, että käytetyt 

laitteet eivät ole sidottu vain yhteen maahantuojaan, vaan ne voidaan valita täysin 

hinnan ja tarvittavien ominaisuuksien perusteella. Myös suunnittelun ja asennuksen 

väliselle tiedonkululle on paremmat edellytykset. 

Empiriassa keskitytään laajojen asennusprojektien kolmanteen ulkopuolinen suunnittelu 

ja oma asennus -kohtaan, joka on yksi yrityksen tyypillisimmistä asennustoiminnoista. 

Tässä tapauksessa av-suunnittelun tekee asiakkaan palkkaama suunnittelija, joka 

määrittää tarvittavat laitekokonaisuudet, suunnittelee kaapeloinnin ja laitteiston 

sijoituksen. Näiden suunnitelmien perusteella asiakas pyytää tarjoukset av-urakointiin. 

Av-suunnittelija toimii siis tietynlaisena asiakkaan teknisenä neuvonantajana, 

suunnittelijana ja konsulttina ja yrityksen tehtäväksi jää av-urakointi.

3.1 Prosessikuvauksen toteuttaminen

Prosessikuvaus lähdettiin toteuttamaan teoriassa esitellyllä (kts. 2.1.1 Nykytila-

analyysi) metodilla, jossa kutsutaan koolle riittävä määrä projektiin osallistuneita. 

Käytännössä tämä tarkoitti yrityksen ollessa pk-yritys, toimitusjohtajaa ja projektiin 

osallistuneita muutamaa työntekijää. Muiden sidosryhmien edustajia ei osallistunut 

prosessikuvauksen toteuttamiseen. Kutsutut henkilöt kerättiin yhteiseen tapaamiseen, 

jossa projektia lähdettiin käymään läpi alusta alkaen ja sitä mukaan tehtiin post-it 

-lapuista prosessikuvausta seinälle. Lopuksi prosessikuvaus piirrettiin puhtaaksi  

tietokoneella. Lappuihin merkittiin vaiheen toteuttanut henkilö ja aika, joka 

toteuttamiseen oli kulunut. 

3.2 Prosessikuvaus

Prosessikuvauksen kohteeksi valittiin Oulun seurakuntatalon av-urakointi, joka siis 

toteuttaa ulkopuolinen suunnittelu ja oma asennus -kohtaa portfoliosta. Kyseinen 

projekti kesti noin puoli vuotta ja se valmistui hieman reilu vuosi sitten. Projekti oli 

uudiskohde ja siinä tehtiin koko nelikerroksisen rakennuksen kaikki av-asennukset ja 

laitehankinnat. Rakennus sisälsi neuvotteluhuoneita, seurakuntasalin ja muita tiloja, 

joihin asennettiin niin neuvotteluihin ja seminaareihin tarvittavaa kokoustekniikkaa, 
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kuin myös esimerkiksi hätäkuulutuksiin käytettävää yleisäänentoistoa. Sidosryhminä 

projektissa olivat asiakas (tilaaja), av-suunnittelija, kalustetoimittaja, tavarantoimittajat, 

rakennusurakoitsija ja sähköurakoitsija, sekä yrityksen sisältä toimitusjohtaja, kaksi av-

asentajaa, logiikan ohjelmoija. Asiakas toimii projektissa tilojen loppukäyttäjänä ja 

koko projektin maksajana. Av-suunnittelijan kuin myös yrityksen roolia on kuvattu 

aiemmin tällä sivulla. Kalustetoimittaja taas toimittaa kalusteet, joihin tekniikkaa usein 

asennetaan, neuvotteluhuoneisiin ja muihin tiloihin. Tavarantoimittajina toimivat tässä 

yhteydessä maahantuojat, joilta tilataan tarvittavat laitteet urakan toteutukseen. 

Rakennusurakoitsija vastaa asennuksen vaatimien rakenteiden toteutuksesta ja 

sähköurakoitsija tekee kaikki kaapelivedot, sekä sähköjen kytkennän.

Projektinhallinta kyseisessä projektissa koostui käytännössä tehtyjen töiden ja  

mahdollisten viivästysten syiden kirjaamisesta paperille. Projektista oli saatu tilaajan 

antama työvaihetaulukko, mutta se ei vastannut projektin edetessä ollenkaan käytäntöä. 

Projektia voidaan kuitenkin pitää projektina, koska vaikka se koostuu usein toistuvista 

prosesseista on prosessien sisältö jokaisessa asennusprojektissa hieman eri johtuen 

vaihtelevista laitevalinnoista ja tilojen erilasista toimintatarkoituksista. Lisäksi projektin 

laskutus perustui projektille ominaisiin välitavoitteiden toteutumisiin.

Prosessikuvauksen rajoiksi valittiin alkupisteeksi tarjouspyynnön saaminen ja prosessin 

loppupiste haluttiin ulottaa jälkimyyntiin ja laitteiston huoltoon saakka. 

Prosessikuvauksen tuloksena saatiin kuvassa näkyvät (kuva 11) kymmenen päävaihetta, 

joista projekti koostui. Projektin läpimenoaika oli 111,5 työpäivää. Suurin pullon kaula 

on toteutuksen läpikäymisen venyminen. Kuvassa näkyy lisäksi kyseiseen vaiheeseen 

osallistuneet sidosryhmät ja vaiheen toteuttajat. Suurin osa vaiheista sisältää lukuisia 

alavaiheita. Täydellinen yhtenäinen prosessikuvaus alavaiheineen löytyy liitteinä (liite 

1, liite 2).
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3.2.1 Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön kyseisessä projektissa teki asiakas. Tarjouspyyntö perustui av-

suunnittelijan tekemiin suunnitelmiin ja laitelistauksiin. Tarjouspyyntöön piti tarjota 

pyynnön mukaisia tai vastaavia laitteita ja niiden asennusta. Tarjouspyyntö-päävaihe ei 

sisältänyt erillisiä alavaiheita. 

Kuva 11. Projektin vaiheet ja kestot.
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3.2.2 Tarjouspyyntöön vastaaminen

Seuraava vaihe projektissa oli tarjouspyyntöön vastaaminen. Tästä vaiheesta yrityksen 

puolelta vastasi täysin toimitusjohtaja. Muita sidosryhmiä olivat asiakas, jolle tarjous 

tehtiin ja suunnittelija, joka oli ollut mukana tarjouspyynnön laatimisessa.  

Tarjouspyyntöön vastaaminen koostuu kuvassa (kuva 12) näkyvistä vaiheista, 

joista ensimmäinen oli lisäselvitysten pyytäminen suunnittelijalta. Tähän alavaiheeseen 

meni aikaa noin yksi työpäivä. Lisäselvityksiä oli pyydettävä, koska suunnittelijan 

tekemä av-suunnitelma oli osin puutteellinen ja tämä jätti aukkoja tarjouspyyntöön. 

Tämän jälkeen toimitusjohtaja alkoi selvittää ja laskemaan laitteiston hintoja ja 

tarvittavia työvoimatunteja. Tähän alavaiheeseen meni aikaa noin kaksi työpäivää.

Edellä laskettujen hintojen ja työvoimakulujen perusteella laadittiin kaksi tarjousta. 

Ensimmäinen on täysin tarjouspyynnön mukainen, joka takaa sen, että yritys ei karsiudu 

tarjouskilpailusta ja täyttää sen kriteerit. Toinen, niin sanottu vaihtoehtoinen tarjous 

sisältää yrityksen ehdottamia vaihtoehtoisia tapoja ja laitteita toteuttaa sama toiminto 

järkevämmin ja edullisemmin. Molempien tarjouspyyntöjen tekemiseen meni yhteensä 

kaksi työpäivää. Tämän jälkeen tarjoukset jätettiin tarjouspyynnössä ilmoitettuun 

aikarajaan mennessä.

Kuva 12. Tarjouspyyntöön vastaamisen vaiheet.



39
3.2.3 Lohkokaavion suunnittelu ja tekeminen

Jotta projekti saadaan ajoissa käytiin, mikäli tarjouskilpailussa on pärjätty, on 

asennuksen suunnittelu aloitettava jo etukäteen. Niin tehtiin tässäkin projektissa ja 

toimitusjohtaja suunnitteli ja piirsi valmiiksi lohkokaavion, joka toimi asennuksen 

runkona. Tämä kaavio kertoo, mitkä laitteet ovat yhteydessä keskenään ja mihin 

laitekaappeihin ne sijoittuvat fyysisesti. Tämä vaihe ei sisältänyt erillisiä alavaiheita.

3.2.4 Tarjouskilpailu

Kuten näemme kuvasta (kuva 13), tämä projektin päävaihe sisälsi lukuisia alavaiheita ja 

kyseiseen päävaiheeseen osallistui asiakas, suunnittelija ja toimitusjohtaja.

Ensimmäisenä asiakas käsitteli tarjouksen ja vertasi sitä kilpailijoiden tekemiin 

tarjouksiin. Kilpailijoina kyseisessä projektissa oli muun muassa eri maahantuojia. 

Tämä vei aikaa noin viikon. Kun tarjousten käsittely oli tehty, asiakas hyväksyi 

yrityksen tekemän tarjouksen. Tämän jälkeen tarjous käytiin läpi kohta kohdalta 

asiakkaan, suunnittelijan ja toimitusjohtajan kesken. Tähän kului noin yksi työpäivä. 

Tarjouksen läpikäymisen tuloksena todettiin, että varsinainen tarjous on pyynnön 

mukainen ja soveltuva. Seuraavana alivaiheena käytiin läpi vaihtoehtoinen tarjous 

samaan tapaan kuin varsinainen tarjous. Tämänkin todettiin olevan pyynnön mukainen 

ja soveltuva.

Tarjouskilpailu-päävaihe jatkui kuvan (kuva 14) 

Kuva 13. Tarjouskilpailun vaiheet 1/2.

Kuva 14. Tarjouskilpailun vaiheet 2/2.
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mukaan asiakkaan tekemän lisätarjouspyyntö 1:n muodossa, mihin yritys vastasi 

toimitusjohtajan tekemällä lisätarjous 1:llä. Lisätarjous 1 käsitteli salin  

videojärjestelmän toimitusta ja asennusta. Tämän jälkeen asiakas teki vielä 

lisätarjouspyyntö 2:n, johon yritys niinikään vastasi toimitusjohtajan tekemällä 

lisätarjous 2:lla. Lisätarjous 2 käsitteli salin äänentoistojärjestelmän toimitusta ja 

asennusta. Asiakkaan oli pakko tehdä lisätarjouspyyntöjä, koska av-suunnitelmassa oli 

puutteita ja näin ollen varsinaisesta tarjouspyynnöstä ja tämän seurauksena tarjouksesta 

oli jäänyt puuttumaan tarvittavia asioita. Tämän jälkeen seurasi tarjousten 

hyväksyminen ja allekirjoitus, mihin osallistui luonnollisesti asiakas ja toimitusjohtaja. 

Tässä vaiheessa suoritettiin myös ensimmäinen erä projektin laskutuksesta.

3.2.5 Toteutuksen läpikäyminen

Seuraava päävaihe oli kahdeksan alavaihetta sisältävä toteutuksen läpikäyminen. Tähän 

osallistuivat asiakas, suunnittelija, toimitusjohtaja, rakennusurakoitsija ja  

sähköurakoitsija. Ensimmäiset kolme alivaihetta näkyvät alla olevassa kuvassa (kuva 

15).

Ensimmäiseksi toimitusjohtaja hyväksytti asiakkaalla ja suunnittelijalla vaihtoehtoisen 

tarjouksen osittaisesta käytöstä seuranneet muutokset. Tämän jälkeen suunnittelija lisäsi 

kyseiset muutokset omiin suunnitelmiinsa. Tämän jälkeen vaihtoehtoisen tarjouksen 

aiheuttamat muutokset ilmoitettiin toimitusjohtajan toimesta sähköurakoitsijalla.

Prosessi jatkui kuvan (kuva 16) vaiheiden mukaisesti, 

Kuva 15. Toteutuksen läpikäymisen vaiheet 2/2.
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eli toimitusjohtaja kävi tarkistamassa av-asennuspaikat. Käytännössä tämä tarkoitti 

projektoritelineiden ja valkokankaiden kiinnityspisteiden tarkistamista ja laitekaappien 

paikkojen katselmointia. Tässä vaiheessa huomattiin, että av-suunnittelijan käyttämät 

laitekaapit eivät sovi fyysisiltä mitoiltaan niihin paikkoihin, joihin hän oli ne 

suunnitelmissaan piirtänyt. Tämän työvaihe vei aikaa noin yhden työpäivän. 

Tarkastuksen seurauksena av-asennuspaikkoja jouduttiin hieman muuttamaan, mikä 

taas aiheutti vaatimuksia tarvittavien muutosten tekemisestä rakennusurakoitsijalle. 

Tämän jälkeen sähköurakoitsija joutui vetämään kaapeleita uusiksi ja 

rakennusurakoitsija tekemään av-asennuspaikkoja uusiin pisteisiin. Tämä vei aikaa 

sähköurakoisijalta kaksi viikkoa ja rakennusurakoisijalta neljä viikkoa. Seuraavaksi 

tehdyt muutokset tarkastettiin toimitusjohtajan, suunnittelijan, asiakkaan ja 

urakoitsijoiden kanssa ja ne todettiin hyviksi ja toimiviksi.

3.2.6 Tavaroiden tilaus

Seuraavaksi oli vuorossa tavaroiden tilaus. Kyseinen päävaihe ei sisältänyt alavaiheita. 

Tämän vaiheen kyseisessä projektissa hoiti yrityksen toimitusjohtaja. Käytännössä tämä 

tarkoitti asennuksessa tarvittavien laitteiden, liittimien ja muiden tarvikkeiden tilaamista 

maahantuojilta ja muilta toimittajilta. Tavarantoimittajat toimittivat laitteet rahtina 

yrityksen varastolle ja laitteisto piti maksaa suurimalle osalle tavarantoimittajista 

kuukauden maksuajalla. Lopuille tavarantoimittajista laitteet maksettiin kahden viikon 

maksuajan puitteissa. 

3.2.7 Asennus

Valmistelevien vaiheiden jälkeen oli vuorossa projektin laajin päävaihe, asennus, joka 

sisälsi 31 alavaihetta. Siihen osallistui käytännössä tavarantoimittajia lukuun ottamatta 

Kuva 16. Toteutuksen läpikäymisen vaiheet 2/2.
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kaikki projektin sidosryhmät ja yrityksen työntekijät. Asennus alkoi syyskuussa ja se oli 

valmis marraskuun lopussa. Kuvassa (kuva 17) näemme asennuksen viisi ensimmäistä 

alivaihetta.

Ensimmäisenä valmisteltiin toimitusjohtajan ja ensimmäisen av-asentajan toimesta 

laitekaapit mahdollisimman pitkälle asentamalla niihin tulevat laitteet ja tekemällä 

kaapin sisäiset kaapeloinnit valmiiksi. Tämä toteutettiin yrityksen varastolla, jossa oli 

mahdollisuus hyödyntää kiinteitä työkaluja ja tarvikkeita. Tämä vei aikaa noin yhden 

viikon. Samaan aikaan toinen av-asentaja pääsi asentamaan yleisäänentoiston kaiuttimia 

tilojen kattoon sitä mukaan, kun rakennusurakoitsijan alakattomiehet saivat alakattoja, 

joihin kaiuttimet tulivat, valmiiksi. Kaiuttimet myös testattiin heti asennuksen 

yhteydessä. Tämä vei aikaa noin viisi työpäivää. Kun yleisäänentoiston kaiuttimet olivat 

asennettuna, pystyttiin laskuttamaan urakan toinen laskutusosa, mistä vastasi yrityksen 

toimitusjohtaja.

Seuraavassa alivaiheessa kaikki firman työntekijät asensivat tiloihin projektoritelineet 

myöhemmin asennettavia projektoreita varten ja kiinnittivät valkokankaat tarvittaviin 

tiloihin. Tämä vei aikaa noin neljä työpäivää. Tämän jälkeen ensimmäinen av-asentaja 

ja toimitusjohtaja testasivat aiemmin kootut laitekaapit ja totesivat ne toimiviksi.

Kuvassa (kuva 18) näemme asennuksen alavaiheet 6-10, 

Kuva 17. Asennuksen vaiheet 1-5.

Kuva 18. Asennuksen vaiheet 6-10.
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joista ensimmäisenä oli toimitusjohtajan hoitama vaatimuksen esittäminen 

urakoitsijoille monitoimitilan projisointipaikan muutoksesta. Tämä oli suoraa seurausta 

huonosta av-suunnittelusta, sillä suunnitelmien mukaista projisointia ei ollut mahdollista 

toteuttaa av-suunnitelman laitteilla. Tämän jälkeen urakoitsijat tekivät muutoksia 

monitoimitilassa noin viikon verran, jonka jälkeen toinen av-asentaja pääsi asentamaan 

projektoritelineen ja valkokankaan kyseiseen tilaan. Seuraavaksi urakka jatkui salin 

kaiuttimien asennuksella, sekä salin yleisäänentoiston kaapeleiden päättämisellä  

seinärasiaan. Salin kaiuttimien asennuksen jälkeen oli alkanut myös uusi rinnakkainen 

päävaihe, lisätarjoukset, josta lisää omassa osiossaan myöhemmin.

Seuraavaksi asennus jatkui kuvan (kuva 19) mukaisilla alavaiheilla.

Ensimmäisessä vaiheessa ensimmäinen av-asentaja päätti salin kaapeleiden päät 

seinärasiaan, joka vei aikaa noin yhden työpäivän. Tämän jälkeen hän päätti salin 

kenttäpisteet, eli seinärasian kaapeleiden toiset päät. Tämä vei myöskin aikaa noin 

yhden työpäivän. Tämän jälkeen linjat testattiin mittauksella, johon tarvittiin linjojen 

molempiin päihin yksi henkilö. Mittauksen suorittivat av-asentajat ja se vei aikaa noin 

puoli työpäivää. Tämän jälkeen av-asentajat asensivat projektorit aiemmin asennettuihin 

telineisiin saliin, ruokalaan ja kokoustiloihin, mikä vei aikaa noin yhden työpäivän. 

Tämän jälkeen vuorossa oli televisioiden asentaminen yleisiin tiloihin ja kokoustiloihin. 

Tähän kului noin yksi työpäivä. Tässä vaiheessa urakka oli edennyt siihen pisteeseen, 

että voitiin suorittaa laskutuksen osa kolme, mistä vastasi jälleen yrityksen 

toimitusjohtaja.

Seuraavaksi asennus haarautui kuvan (kuva 20) mukaan hieman useampaan rinnakkain 

suoritettavaan alavaiheeseen.

Kuva 19. Asennuksen vaiheet 11-16.



Ensimmäiseksi av-asentajat asensivat kokoustiloihin kaiuttimet, mikä vei aikaa noin 

yhden työpäivän. Samaan aikaan logiikan ohjelmoija olisi ollut jo valmis ohjelmoimaan 

logiikkaa, mutta hän joutui odottamaan viikon sähköurakoitsijalta releiden ja muiden 

korkean jännitteen laitteiden asennusta, jotta logiikkaa varten saatiin täydellinen 

asennus- ja ohjelmointivalmius. Myös av-asennus hidastui, koska pienempien 

laitekaappien (räkkien) asennusta varten tulevat kalusteet eivät olleet saapuneet 

kalustevalmistajalta ajoissa. Kalusteita odoteltiin noin viikko. Tällä välin 

toimitusjohtaja pystyi kuitenkin asentamaan induktiosilmukat saliin, kokoustilaan ja 

ruokalaan, mikä vei aikaa noin yhden työpäivän. Silmukat myös testattiin asennuksen 

jälkeen.

Kun sähköurakoitsija oli saanut logiikan ohjausreleet kytkettyä yrityksen logiikan 

ohjelmoija pääsi ohjelmoimaan. Logiikalla ohjataan laitteiden (valot, äänentoisto, 

projisointi jne.) käynnistymistä ja kontrolloidaan tiettyjä parametreja laitteista.  

Logiikalla on mahdollista luoda loppukäyttäjälle yksinkertainen ja helposti käytettävä 

ohjauspinta laitekokonaisuuteen. Ohjelmointiin meni aikaa noin viisi työpäivää ja tämän 

jälkeen hän siirtyi ohjelmoimaan kokoustilojen logiikoita, mikä vei aikaa vielä kolme 

työpäivää lisää. Samaan aikaan av-asentajat olivat päässeet asentamaan isot laitekaapit 

paikoilleen, mihin kului noin kaksi ja puoli työpäivää, jonka jälkeen he siirtyivät 

kokoamaan ja asentamaan pienempiä laitekaappeja itse kohteessa, mikä vei aikaa noin 

kaksi työpäivää.

Kuva 20. Asennuksen vaiheet 16-25.
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Tämän jälkeen siirryttiin kuvan (kuva  21) mukaisesti alavaiheeseen 26,

joka oli ruokalan valkokankaan ja seinäkaiuttimien asennus. Tämän suoritti toinen av-

asentaja ja alavaihe vei aikaa noin puoli työpäivää. Tämän jälkeen oli täyttynyt kriteerit 

laskutuksen seuraavan osan toimeenpanolle. Laskutuksen osa 4:stä vastasi yrityksen 

toimitusjohtaja. Tämän jälkeen siirryttiin salin äänentoistojärjestelmän säätöön ja 

testaukseen, joka vei aikaa noin yhden viikon. Tästä vastasi toinen av-asentaja. Kun sali 

oli testattu siirtyi sama asentaja säätämään ja testaamaan muiden tilojen laitteiston 

toimintakuntoon, mikä vei aikaa noin kolme työpäivää. Tämän jälkeen hän  testasi ja 

teki tämän perusteella muutoksia yleisäänentoistoon, mikä vei aikaa noin kolme 

työpäivää. Seuraavaksi oli vuorossa asennus-päävaiheen viimeinen alivaihe laskutuksen 

osa viisi, josta huolehti jälleen yrityksen toimitusjohtaja.

3.2.8 Lisätarjoukset

Kuten aiemmin mainitsin, asennuksen rinnalla oli myös toinen päävaihe, lisätarjoukset. 

Tämä vaihe alkoi asennus-päävaiheen salin kaiuttimien asennus -alavaiheen (kuva 18) 

jälkeen ja loppui ennen projektorien asennus -alavaihetta (kuva 19). Lisätarjous-

päävaiheeseen osallistuivat toimitusjohtaja ja asiakas. Vaihe koostui kuvassa (kuva 22) 

näkyvistä vaiheista,

joista ensimmäinen oli asiakkaan tekemä lisätarjouspyyntö kokoustilojen 

kaiutintelineistä. Asiakas joutui tekemään lisätarjouspyynnön, koska telineet olivat 

Kuva 21. Asennuksen vaiheet 26-31.

Kuva 22. Lisätarjoukset
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unohtuneet av-suunnitelmasta ja tämän seurauksena projektin alussa varsinaisesta 

tarjouspyynnöstä. Tähän lisätarjouspyyntöön yritys vastasi toimitusjohtajan tekemällä 

lisätarjouksella. Heti perään asiakas teki toisen lisätarjouspyynnön, joka koski 

monitoimitilan lisäasennuksia. Asiakas joutui tekemään tämän, koska alkuperäisen av-

suunnitelman mukainen toteutus ei vastannut tilan käyttötarkoituksen asettamia 

vaatimuksia. Yritys vastasi lisätarjouspyyntöön lisätarjous numero neljällä, jonka 

laatimisesta vastasi jälleen yrityksen toimitusjohtaja. Asiakas hyväksyi lisätarjoukset.

3.2.9 Luovutus

Seuraavana päävaiheena oli projektin luovutus asiakkaalle. Vaiheeseen osallistuivat 

asiakas, suunnittelija, urakoitsijat, toimitusjohtaja, toinen av-asentaja ja logiikan 

ohjelmoija. Luovutus koostui kuvan (kuva 23) mukaisista alavaiheista,

joista ensimmäinen oli toimitusjohtajan ja toisen av-asentajan tekemä 

itselleluovutusasiakirjan täyttäminen. Käytännössä asiakirja on tarkistuslista, jossa 

käydään läpi asennetut kokonaisuudet ja niiden toiminta. Tämän jälkeen laadittiin 

asiakkaalle pikakäyttöohjeet erikseen jokaiseen tilaan ja lisäksi koostettiin myös 

laajemmat käyttöohjekansiot. Myös lohkokaaviot piirrettiin tässä vaiheessa puhtaaksi. 

Ohjeistuksesta ja puhtaaksi piirtämisestä vastasivat toinen av-asentaja ja logiikan 

ohjelmoija. Seuraavana vuorossa oli luovutustarkastus, jossa asennukset ja laitteistojen 

toiminta käytiin läpi asiakkaan, suunnittelijan ja urakoitsijoiden kanssa. Yritystä tässä 

vaiheessa edusti toinen av-asentaja. Luovutustarkastus meni hyväksytysti läpi ja urakka 

luovutettiin asiakkaalle. Tällöin täyttyi kriteerit laskutuksen kuudennen osan käytäntöön 

laittamiseen, mistä vastasi yrityksen toimitusjohtaja.

Kuva 23. Luovutus
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3.2.10 Jälkituki

Toiseksi viimeinen päävaihe oli jälkituki, johon osallistui asiakas, toimitusjohtaja, 

toinen av-asentaja ja logiikan ohjelmoija. Jälkituki koostui yhdeksästä alavaiheesta, 

joista kuvassa (kuva 24) vaiheet 1-7.

Yritys teki jälkitoimituksena kolme työpäivää monitoimitilaan lisäasennuksia, joista 

vastasivat toimitusjohtaja ja av-asentaja. Näillä asennuksilla tila saatiin vastaamaan 

teknisiltä ominaisuuksiltaan sen käyttötarkoitusta. Tämän jälkeen toinen av-asentaja 

järjesti asiakkaalle päivän kestävän käyttökoulutuksen muiden tilojen laitteistojen 

käytöstä. Seuraavaksi logiikan ohjelmoija kävi tekemässä tarvittavia muutoksia 

monitoimitilan logiikan ohjelmointiin, mikä vei aikaa noin yhden työpäivän. Tämän 

jälkeen tehdyt lisäasennukset ja muutokset tarkastettiin ja käytiin läpi asiakkaan ja 

yrityksen toimitusjohtajan kesken, minkä jälkeen laskutettiin laskutuksen osa seitsemän, 

mikä oli viimeinen laskutuserä ja sisälsi myös lisätöistä aiheutuneet kulut. Vielä tämän 

jälkeen toinen av-asentaja kävi pitämässä asiakkaalle toisen yhden päivän kestäneen 

käyttökoulutuksen muiden tilojen laitteiston käytöstä, minkä jälkeen järjestettiin vielä 

samalla ryhmällä kolmas koulutuspäivä, joka sisälsi monitoimitilan lisäasennusten 

käyttökoulutusta.

Tämän jälkeen jälkituki jatkui vielä kuvan (kuva 25) mukaisilla alavaiheilla 8-9,

Kuva 24. Jälkituen alavaiheet 1-7

Kuva 25. Jälkituen alavaiheet 8-9
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joista kahdeksas oli toisen av-asentajan suorittama käytössä rikkoontuneen vahvistimen 

korjaus. Yhdekäs vaihe oli yrityksen toimitusjohtajan tekemä korjauksesta 

aiheutuneiden kulujen laskutus.

Jälkituki jatkuu vielä tänäkin päivänä ja yritys käy tarvittaessa korjaamassa laitteistoa. 

Varsinaista kunnossapitosopimusta laitteistosta ei ole.

3.3 Projektin palvelutuotteet

Asiakas ei ostanut pelkästään laitteita ja asennusta, vaan valmiin kokonaisuuden, jota 

voidaan pitää tuotekonfiguraationa. Kyseinen tuotekonfiguraatio pitää sisällään 

prosessikuvauksessa esiteltyjä päävaiheita, joita voidaan pitää aliprosesseina. Kuvassa 

(kuva 26) on muodostettu aliprosesseista hieman laajempia kokonaisuuksia.
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Kuvan kokonaisuuksista voidaan löytää alipalvelutuotteita, joita ovat neuvonta ja 

suunnittelu, laitteiston myynti ja asennus, sekä jälkituki. Tuotekonfiguraatio muodostuu 

siis näistä alipalvelutuotteista, jotka taas pitävät sisällään aliprosesseja, eli prosessin 

päävaiheta.

Kuva 26. Tuotekonfiguraatio
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4 POHDINTA

Kuten aiemmin käsittelin (2.1 Prosessit ja prosessijohtaminen) prosessilla tarkoitetaan 

kahden pisteen välistä tapahtumaketjua. Prosessi alkaa inputista, joka voi olla 

esimerkiksi tarjouspyyntö ja päättyy outputtiin, joka voi olla esimerkiksi valmis av-

asennus. Prosessijohtaminen taas tarkoittaa johtamistapaa, jossa organisaatio nähdään 

prosessien kautta. Tekemällä prosesseista visuaalisen kuvauksen saadaan selville 

prosessien nykytilat, joita kehittämällä voidaan kehittää koko yrityksen toimintaa. 

Kehitettyä prosessia on järkevää testata pilotoimalla, jonka jälkeen toimivat prosessit 

voidaan siirtää yrityksen kaikkiin toimintoihin.

2.2 Projektiliiketoiminta ja projektien toteuttamisen vaiheet -kohdan mukaisesti projekti 

on määräaikainen tapahtuma, jolla on alku- ja loppupiste. Projektin tehtävä on tuottaa 

arvoa sen tilaajalle. Mikäli projektin toimittava yritys tekee pääasiassa pelkästään 

projekteja, on sen liiketoiminta projektiliiketoimintaa. Projekti pitää sisällään  erilaisia 

prosesseja. Projektin suunnitteleminen etukäteen on tärkeää, jotta projekti pysyy 

aikataulussa ja tätä kautta budjetissaan.

Palvelu on asiakkaalle tuotettua aineetonta hyödykettä. Palvelu voidaan tuotteistaa 

fyysisen tuotteen tavoin, mutta sen tekninen tuoterakenne koostuu palvelun prosesseista. 

Tuloksena on palvelutuote. Palvelutuoteportfolio on katalogi yrityksen palvelutuotteista. 

Palvelutuotteet koostuvat prosesseista, jotka eivät välttämättä näy asiakkaalle päin. 

Portfoliossa voi olla lukuisia eri tasoja ja palvelutuotteita voi esiintyä monilla eri 

tasoilla. Kuitenkin palvelutuoteportfolio on keino selkeyttää yrityksen 

palvelutuoterakennetta, modularisoida palveluja ja selvittää palvelutuotteiden todelliset 

kustannukset. Tällä tavoin päästään kehittämään yrityksen palvelutuoteportfoliota 

kannattavammaksi. (2.3 Palvelutuotteet)

Työn tavoitteina on tuotteistaa yrityksen asennuspalvelu ja parantaa palvelun sisältämää 

prosessia Lepmetsin (2012) esittämillä mittareilla mitattuna. Käytännössä tämä 

tarkoittaa prosessin läpimenoajan lyhentämistä ja mahdollisten kustannussäästöjen 

luomista. Lisäksi tavoite on tuoda esiin projektinhallinnan työkaluja, joita käyttämällä 

voitaisiin selkeyttää kompleksisen palvelutuotteen, eli projektin johtamista ja 



51
päivittäistä toimintaa, sekä luoda yritykselle osittainen palvelutuoteportfolio, jota 

voidaan laajentaa myöhemmin.

4.1 Tuotteistaminen ja modularisointi

Saaksvuori ja Immonen (2008) listaavat teoriaosuudessa eri palvelukategorioita. 

Empiriassa kuvattu yrityksen palvelu on yhdistelmä teollisista palveluista ja 

erikoispalveluista. Asennusprosessi pitää sisällään teollista palvelua, joka on 

käytännössä laitteiden asennusta työmaalla ja varastolla. Toisaalta prosessi pitää 

sisällään erikoispalveluja, kuten konsultointia, suunnittelua ja projektinhallintaa. 

Yrityksen palvelutuoteita ovat kuvan (kuva 34) ylimmän rivin tuotteet, eli myynti ja 

asennus, tapahtumatekniikka, kongressitekniikka, tapahtumasuunnittelu ja 

laitteistovuokraus. Ne muodostavat yrityksen palvelutuoteportfolion. Myynti ja asennus 

taas jakautuu tuoteperheisiin, joita ovat laajat asennusprojektit, suppeat asennusprojektit 

ja huollot. Laajat asennusprojektit -tuoteperhe taas jakautuu edelleen erilaisiksi 

tuotekonfiguraatioiksi. Empiriassa käsitellyn ulkopuolinen suunnittelu ja oma asennus 

-projektin, josta prosessikuvaus on tehty, toiminnan voi kokonaisuutena mieltää selvästi 

tuotekonfiguraatioksi. Kyseinen konfiguraatio muodostuu kuvan (kuva 27) mukaisista 

toiminnoista, joita ovat tarjouspyynnön käsittely, neuvonta ja suunnittelu ja laitteiston 

myynti ja asennus, sekä jälkituki. 
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Toiminnot pitävät sisällään empiriassa käsiteltyjä prosessin päävaiheita. Kuten 

Saaksvuori ja Immonen (2008) teoriassa esittävät, palvelun modularisointi on järkevää, 

koska samoja toimintoja voidaan käyttää myös muissa palveluissa. Jaakkolan ja muiden 

(2009) mukaan palvelu rakentuu ydin- ja tukipalveluista. Kyseisen tuotekonfiguraation 

alipalvelutuotteita ovat neuvonta ja suunnittelu, laitteiston myynti ja asennus ja 

jälkituki. Tarjouspyyntöön vastaaminen voidaan taas luokitella tukipalveluksi.

Kuva 27. Ulkopuolinen suunnittelu, oma asennus

-tuotekonfiguraatio.
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Myös muut laajojen asennusprojektien tuotekonfiguraatiot muodostuvat pitkälti  

samoista toiminnoista. Oma suunnittelu ja asennus -tuotekonfiguraation toiminnot ovat 

kuvan (kuva 28) mukaiset.

Toiminnot pitävät sisällään hyvin pitkälle samoja prosessin päävaiheita, kuin empiriassa 

käsitelty prosessi, mutta lisäksi neuvonnan ja suunnittelun alle tulee isoksi osaksi av-

suunnittelu -prosessi, jonka empirian projektissa on tehnyt ulkopuolinen suunnittelija. 

Tämä mahdollistaa projektin sujuvamman läpiviemisen, koska suunnittelu tapahtuu 

yrityksen sisällä ja mahdollisiin suunnittelun virheisiin on helpompi reagoida. Lisäksi 

sisäisen suunnittelun laatu on usein parempi, kuin empirian esimerkkiprojektissa, jonka 

seurauksena lisätarjouksien tarve pienenee.

Alihankintana tehtävä asennus sen sijaan sisältää vain osan edellä käsiteltyjen 

asennuspalveluiden toiminnoista, jotka näkyvät kuvassa (kuva 29). 

Kuva 28. Oma suunnittelu ja asennus -tuotekonfiguraatio.
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Käytännössä alihankintana tehtävän asennuksen toiminnot ovat pääurakoitsijan, joka 

usein tarkoittaa maahantuojaa, tarjouspyyntöön työvoimasta vastaaminen ja sen 

jälkeinen asentajien tekemä asennus kohteessa. Projektin varsinaisen tarjouspyynnön 

käsittelyn ja jälkituen hoitaa pääurakoitsija. Myös tarjouspyyntö ja sen käsittely on 

prosessina paljon empirian esimerkkiprosessia kevyempää, koska tarjouskilpailu 

aliurakoinnista on harvoin julkinen. Myös asennusprosessi on kevyempi, koska 

suurimmassa osassa tapauksista pääurakoisija vastaa projektinhallinnasta ja näin ollen 

alihankkijalle jää tehtäväksi vain laitteiden paikalleen ruuvaaminen ja käytännön 

asennustyö.

Alla olevassa kuvassa (kuva 30) näkyy yksittäisen laitteen myyntiin ja asennus 

-tuotekonfiguraatioon sisältyvät toiminnot. 

Kuva 29. Alihankintana tehtävät asennus -tuotekonfiguraatio.
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Yksittäisen laitteen asennuksessa tuotekonfiguraatio koostuu samoista toiminnoista, 

kuin empirian esimerkissäkin, mutta prosessi on kaikin puolin kevyempi.  

Tarjouspyynnön käsittelyprosessia keventää se, että hankinnan ollessa rahallisesti pieni, 

tarjouskilpailu on harvoin julkinen. Lisäksi yksittäisen laitteen kohdalla suunnittelu on 

luonnollisesti kevyempää ja asennus vie vähemmän aikaa. Jos esimerkkinä käytetään 

videotykkiä asiakkaalle annetaan usein käyttökoulutus ja lisäksi kuluvia osia, kuten 

projektorin lamppu voidaan käydä vaihtamassa muutaman vuoden sisällä asennuksesta.

Palvelun tuotteistamisella saavutetaan monia etuja, kuten Jaakkolan ja muiden (2009), 

sekä Saaksvuoren ja Immosen (2008) ajatuksia on esitetty teoriaosuudessa. Tärkeimpiä 

Kuva 30. Alihankintana tehtävät asennus -tuotekonfiguraatio.
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näistä ovat vaikutelma laadusta, konkretian lisääntyminen asiakkaan näkökulmasta, 

toistettavuus ja parempi laatu. Empiriassa käsitellyn asennusprojektin voi tuotteistaa 

Kimin ja muiden (2012) esittämällä mallilla (kuva7). Tuotteistaminen lähtee asiakkaan 

tarpeista, jotka ovat useinmiten hyvin samanlaisia jokaisessa asennusprojektissa. 

Laajemmin ajateltuna asiakas ostaa avaimet käteen -palvelun, jossa hän saa valmiin ja 

hyvin toimivan kokonaisuuden, joka vastaa hänen tarpeitaan. Tekniseltä kannalta 

suurimmassa osassa tapauksista asiakas tarvitsee kuvan projisoinnin ja äänentoiston. 

Vain tilan koko, johon laitteistokokonaisuus tulee vaikuttaa toteutukseen. Lisäksi 

suuremmissa asennusprojekteissa asiakas tarvitsee yleisäänentoiston. Kuvassa (kuva 31) 

on esitetty uusi palvelutuotekonsepti, jossa asiakkaan tarpeiden perusteella on listattu 

asennuspalvelu-palvelukonsepti, joka pitää sisällään tarvittavat alipalvelutuotteet, jotka 

ovat samoja kuin empiriassa käsitellyssä esimerkkiprojektissa. 

  

Uutena asiana on kuitenkin tuotekonseptin luominen. Koska asiakkaan tarpeet ovat 

usein samat, olisi yrityksen järkevää luoda muutama tuotekonsepti, joissa on vakioidut 

laitteistot, joiden asennusajat ovat tarkasti tiedossa. Tuotekonsepteiksi ehdotan 

audiotoriota, joka pitää sisällään suuremman puheäänentoiston, kohdevalaistuksen, 

projisoinnin ja logiikan laitteiston ohjaukseen, sekä tietysti asennuksen ja koulutuksen. 

Käytettävän laitteet olisi mitoitettu siten, että niillä saadaan toteutettua laadukas 

Kuva 31. Uusi palvelutuotekonsepti.
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kokonaisuus normaalin kokoiseen auditorioon. Toinen tuotekonsepti olisi 

neuvotteluhuone-tuote, joka pitäis sisällään vähemmän mikrofoneja ja pienemmän 

äänentoiston, joka olisi tarkoitettu lähinnä ohjelmaäänen toistamista varten, sekä 

pieneen tilaan tarkoitetun projisoinnin, logiikan ohjaamista varten, asennuksen ja 

koulutuksen. Kolmas konsepti olisi yleisäänentoisto, joka sisältäisi aulatilojen 

yleiskuulutuslaitteiston. Yleisäänentoisto voitaisiin hinnoitella keskusyksikön hinnalla 

ja lisäksi tämän jälkeen käyttää hinnoitteluperusteena äänentoistolla katettavaa pinta-

alaa. Myös yleisäänentoisto pitäisi sisällään asennuksen ja koulutuksen. Vaikka 

palvelukonsepti on sisältää jokaisessa palvelutuotteessa samoja palveluja, vaihtelee 

palvelujen laajuus eri tuotteiden välillä. Uudessa palvelutuotekonseptissa voidaankin 

puhua erillaisista palvelutuotekonfiguraatioista, jotka muodostuvat alipalvelutuotteista 

ja kokonaisuutena muodostavat palvelutuoteportfolion. Uusi palvelun tuotteistamisen 

jälkeinen palvelutuoteportfolio on kuvan (kuva 32) mukainen.

Kuva 32. Uusi palvelutuoteportfolio.
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4.1.1 Tuotekonfiguraatioiden prosessien kehittäminen

Kuten aiemmin mainitsin uusi palvelutuotekonsepti pitää sisällään erillaisia 

palvelutuotekonfiguraatioita, joista jokainen pitää sisällään erillaisia alipalvelutuotteita. 

Kaikissa palvelutuotteissa on sisällä myynti ja asennus-alipalvelutuote, joka löytyy 

myös empiriassa tutkitusta prosessista. Asennusprosessia kehittämällä voidaan parantaa 

koko palvelutuotetta ja empirian asennusprosessin kehittämiskohteet ovat 

integroitavissa myös muihin palvelutuotteisiin. Empiriassa käsitelty asennusprosessi 

onkin ketju tapahtumia, kuten Van (1992) teoriaosiossa toteaa. Toisaalta 

asennusprosessi täyttää myös Hannuksen (1993) kuvauksen prosessista, sillä sen 

lähtöpisteenä oli asiakkaan tarve saada valmistuvaan kiinteistöönsä uudet av-laitteistot 

ja prosessin seurauksena asiakkaan tarve täytettiin. Empirian prosessikuvausta voidaan 

pitää yhdistelmänä uuden palvelutuotekonseptin eri tuotteista, sillä asennuksia tehtiin 

useamman kokoisiin tiloihin. Prosessikuvaus tehtiin noin vuosi projektin valmistumisen 

jälkeen. Näin ollen kuvauksen aikamääreet eivät ole tarkimpia mahdollisia. Kuvauksen 

tarkentaminen tulevaisuudessa olisikin yrityksen kannalta järkevää. Tarkentamalla 

kuvauksen aikamääreitä, eli eri työvaiheisiin käytettyjä aikoja, voitaisiin löytää 

vaihtoehtoisia menetelmiä töiden tekemiseen. Esimerkiksi töiden siirtäminen 

mahdollisuuksien mukaan tehokkaaseen pajaympäristöön työmaalta ja tätä kautta 

säästöt työajoissa.

Ongelmia kyseiseen prosessiin aiheutti erityisesti heikko suunnittelun laatu. Tästä 

johtuen prosessin aikana jouduttiin tekemään useita muutoksia, jotka aiheuttivat 

ylimääräistä odottamista. Huonoa suunnittelua voidaan suurilta osin pitää 

projektikohtaisena, mutta toki siitäkin voidaan ottaa jonkin verran oppia tuleviin 

projekteihin. 

Prosessin toimintoja voidaan jakaa asiakkaalle arvoa tuottaviin ja tuottamattomiin 

toimintoihin (Hannus 1993). Yleisenä ongelmana niin tässä projektissa, kuin myös 

useissa muissa on sen sijaan urakoitsijoiden odotteleminen, joka on ehdottomasti arvoa 

tuottamatonta toimintaa. Tätä voitaisiin ehkäistä parantamalla projektinhallintaa ja 

suunnittelemalla prosessin etenemistä. Tämä antaisi paremmat mahdollisuudet 

ennakointiin ja tarkempien tarpeiden ja aikatauluvaatimusten antamiseen urakoitsijoille. 
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Prosessi sisältää myös muita asiakkaalle arvoa tuottamattomia toimintoja, kuten 

esimerkiksi laskutus. Näitä toimintoja ei kuitenkaan ole mahdollista karsia.

Prosessin kuvausta kannattaisi laajentaa koskemaan myös yrityksen muita 

palvelutuotteita ainakin asennussektorilla. Prosessikuvauksen hyvinä puolina olisi 

työnjaon selkeytyminen yrityksen sisällä ja tiedon ja prosessin ymmärryksen leviäminen 

yrityksessä. Lisäksi toimintoja voitaisiin jakaa enemmän eri työntekijöille. 

Prosessikuvaukset antaisivat myös hyvän lähtökohdan laatujärjestelmän luomiselle ja 

ehkä tulevaisuudessa sen sertifioinnille. 

Yritys voisi myös hyödyntää benchmarkingia empiriassa käsitellyn prosessin 

kehittämiseen. Benchmarkattavaksi voitaisiin ottaa esimerkiksi alihankintana tehtyjen 

maahantuojien asennusprojektit, sillä maahantuojilla on pidempi kokemus projektien 

läpiviemisestä ja näin ollen sieltä saattaisi löytyä keinoja ongelmakohtien eliminointiin.

Prosessia voidaan lähteä kehittämään myös BPR-työkalulla. Ensimmäinen kehityksen 

kohde prosessissa on rakennus- ja sähköurakoitsijan odottamisen minimointi. Tämän 

tapahtuu muuttamalla prosessia tarjouskilpailun osalta kuvan (kuva 33) mukaiseksi.

Tarjouskilpailuprosessiin lisätään uusi alavaihe, asennuksen esikatselmus, johon 

osallistuvat asiakas, suunnittelija ja toimitusjohtaja. Vaihe suoritetaan heti sen jälkeen, 

kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen. Vaiheen tarkoituksena on paljastaa av-

suunnittelussa tapahtuneet suuremmat, kaapelointiin ja rakenteisiin vaikuttavat virheet 

av-asennuspaikkojen suhteen. Tämän seurauksena vaatimukset av-asennuspaikkojen 

Kuva 33. Tarjouskilpailun uusi prosessikuvaus.
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muutoksista saadaan urakoitsijoille aiemmin ja varsinainen asennus päästään 

aloittamaan aiemmin, koska urakoisijoiden viemä aika vähenee toteutuksen 

läpikäyminen -päävaiheesta. Myös muutosten etenemisen valvominen kannattaa ottaa 

käytännöksi. Vaiheen seurauksena myös av-asennuspaikkojen tarkastus jää turhaksi, 

koska sama asia on tehty jo asennuksen esikatselmuksessa. Toteutuksen läpikäyminen 

-vaiheen loppuosaan jää sähköurakoitsijalle vielä kuvan (kuva 34) mukainen, erillinen 

vaihtoehtoisen tarjouksen käytöstä johtuvien muutosten teko, joka ennen oli osa 

sähköurakoisijan tekemiä asennuspaikkojen muutoksien ja vaihtoehtoisen tarjouksen 

aiheuttamia kokonaismuutoksia. Työn jakaminen kahteen osaan on kuitenkin järkevää, 

koska av-asennus päästään aloittamaan aiemmin.

Huolellisesti tehty asennuksen esikatselmus poistaa myös varsinaisesta 

asennusvaiheesta monitoimitilaa koskevan projektorin paikan vaihdoksen ja siitä 

aiheutuneen odottamisen ja erillisen asennustapahtuman, joka siirtyy muiden 

projektoritelineiden ja valkokankaiden asennuksen yhteyteen. Tämän jälkeen 

asennusvaiheen alkuosan prosessikuvaus menee alla olevan kuvan (kuva 35) 

mukaisesti.

Kuva 34. Toteutuksen läpikäymisen loppuosa.



 

Asennuksen puolivälin tienoille olisi hyvä tehdä prosessiin uusi kuvan (kuva 36) 

mukainen alavaihe, asennuksen edellytysten tarkastus. 

Alavaiheen tarkoituksena on käydä läpi niitä tarpeita, joita asennuksen jatkumisella on. 

Tarvekartoituksen voi tehdä yrityksen toimitusjohtaja ja vaatimukset tarpeista  

ilmoitetaan samassa vaiheessa urakoisijoille. Tarvittaessa kyseisistä tarkistuksista voisi 

tehdä viikoittaisen tapahtuman, jossa kartoitetaan kaikki av-asennuksen tarpeet viikon 

päästä tapahtuvasta asennusvaiheesta työviikon verran eteenpäin. Tällä tavoin toimien 

pystytään välttämään prosessissa ilmennyt kalusteiden odottaminen ja sähköurakoisijan 

aiheuttamat viivästykset logiikan ohjelmoinnissa. Näin asennusprosessin jatkosta tulee 

kuvassa (kuva 37) näkyvän kaltainen. Täydellinen empirian prosessin kehitetty 

prosessikuvaus löytyy liitteistä (liite 3-5).

Kuva 35. Asennusvaiheen alkuosa.

Kuva 36. Asennusvaiheen puoliväli.
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Mikäli prosessista halutaan vielä karsia voidaan jälkituesta nipistää pois yksi 

koulutuspäivä. Toisaalta tämä on kuluna melko pieni, siihen nähden kuinka tärkeäksi 

asiakas kyseisen tapahtuman kokee, joten en pidä sitä järkevänä.

Lisäksi prosessia pystyttäisiin nopeuttamaan pyrkimällä eroon lisätarjouksista. Tämä 

onnistuu kuitenkin pääsääntöisesti paremman suunnittelun kautta, joten yrityksen on 

vaikea vaikuttaa asiaan esimerkin kaltaisissa projekteissa. Sähkömiehestä, jonka 

tehtävänä on siis vetää asennukseen tarvittava kaapelointi, on joidenkin projektien 

yhteydessä pohdittu sitä, olisiko järkevää, että esitystekniikan kaapeloinnit vetävä 

sähkömies olisi yrityksen oma, eikä rakennustyömaan varsinaisen sähköurakoitsijan 

palveluksessa. Näin sähkömies tietäisi esitystekniikan erityistarpeet kaapeleiden 

vetämisen suhteen. Myös tätä asiaa kannattaa harkita.

Päivitetyn prosessikuvauksen jälkeen laskennalliseksi läpimenoajaksi saatiin kuvan 

(kuva 38) mukainen 79,5 työpäivää. Eli prosessia saatiin lyhennettyä alkuperäisestä 

111,5 työpäivästä 32 työpäivää. Kustannussäästöä on vaikea arvioida, koska empirian 

projektissa työntekijät hoitivat odotteluun kuluneena aikana yrityksen muita työtehtäviä. 

Läpimenoajan lyheneminen luo kuitenkin mahdollisuuden yritykselle myydä enemmän 

projekteja samalla työntekijämäärällä ja tällä tavoin kasvattaa tulosta.

Kuva 37. Asennusvaiheen jatkuminen.
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Uusien palvelutuotekonfiguraatioiden prosessikuvaukset muodostuvat samoista 

aliprosesseista, kuin empirian prosessi. Kaikkien palvelutuotekonfiguraatioiden 

alipalvelutuotteita ovat siis neuvonta ja suunnittelu, myynti ja asennus, sekä jälkituki. 

Neuvonta ja suunnittelu pitävät sisällään lohkokaavion suunnittelun ja tekemisen ja 

asennusprosessin esikatselmuksen, sekä toteutuksen läpikäymisen sidosryhmien kanssa. 

Koska laitteet pysyvät tuotteessa vakioituina, voidaan lohkokaavio tehdä 

standardiprosessilla hyödyntäen jo tehtyjä materiaaleja. Myös asennuksen 

Kuva 38. Päivitetyn prosessikuvauksen läpimenoaika.
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esikatselmuksessa voidaan tarkastaa samaa tarkastuslistaa hyväksikäyttäen mahdolliset 

puutteet. Myynti ja asennus pitää sisällään tavaroiden tilauksen toimittajilta ja 

asennuksen asiakkaan tiloihin. Esimerkiksi logiikan ohjelmointia ja laiteräkin kasausta 

voidaan kuitenkin tehdä omissa tiloissa, pajaolosuhteissa. Itse asennusprosessi on 

joiltakin osin ainutkertainen johtuen erillaisista tilojen luomista olosuhteista, mutta sen 

osia kuten logiikan ohjelmointi ja laiteräkkien kasaus pystytään standardisoimaan. 

Jälkituki pitää sisällään koulutuksen ja ohjemateriaalin toimittamisen asiakkaalle. Tämä 

voidaan tehdä standardiprosessilla hyödyntäen jo tehtyjä ohjemateriaaleja. 

Palvelutuotekonfiguraatiot eroavat toisistaan ainoastaan alipalvelutuotteiden laajuuden 

suhteen. Kuitenkin kaikissa alipalvelutuotteiden prosesseissa on järkevää panostaa 

ennakointiin, kuten kehitetyssä empirian prosessin kuvausessa, jotta prosessin kulkuun 

ei tule ylimääräisiä odotusaikoja.

4.1.2 Palvelutuotekonfiguraation projektinhallinta 

Koska yrityksen palvelutuotekonfiguraatiot ovat kompleksisia, ne täyttävät projektin 

piirteet, joten konfiguraatiota voidaan käsitellä projektina. Näin ollen projektinhallinnan 

kehittämisellä voidaan kehittää koko palvelutuotekonfiguraation toimivuutta. Manning 

(2008) luonnehtii teoriaosuudessa projektia väliaikaiseksi järjestelmäksi, joka on 

ainutkertainen ja tavoitteet omaava. Empirian projektista löytyy näitä piirteitä. Projekti 

on ainutkertainen, joka käy ilmi siten, että vaikka asennettavat laitteet ovat usein 

samoja, on niillä toteutettava järjestelmä aina ainutkertainen. Väliaikaisuutta ilmentävät 

esimerkiksi projektin ajaksi palkatut freelancer-työntekijät ja selkeä aloitus- ja 

lopetusajankohta. Projektilla oli myös asiakkaan asettamat tavoitteet järjestelmän 

toiminnalle, sekä yrityksen itsensä asettamat tavoitteet taloudelliselle lopputulokselle. 

Empirian projekti täyttää myös teoriaosuudessa Lööwin (2002) esittämät kriteerit siitä, 

että projekti on tuote. Tämä käy ilmi siten, että asiakkaalla ei ole kompetenssiä tehdä 

asennusta itse, vaan asiakas ostaa valmiin paketin, joka sisältää muun muassa  laitteiden 

myynnin, asennuksen ja käyttökoulutuksen ja muodostaa näistä kokonaisuutena 

toimivan systeemin.

Empirian projektin projektinhallinnan kypsyyttä voidaan arvioida Schiefloen vuonna 

2011 esittelemän pentagon-mallin pohjalta. Mallissa näkökulmiksi otetaan rakenteet, 
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teknologia, kulttuuri, vuorovaikutus ja sosiaaliset yhteydet ja verkostot. (Rolstadås 

(2014). 

1. Rakenteet: Yrityksellä ei ollut erikseen dokumentoitua työnjakoa tai sääntöjä 

toiminnalle ja työnjako pohjautui toimitusjohtajan ohjaukseen.

2. Teknologia: Yrityksellä on hyvät fyysiset työkalut ja infrastruktuuri projektin 

toteuttamiseen. Projektinhallinan näkökulmasta katsottuna projektissa ei 

kuitenkaan käytetty projektinhallinnan työkaluja, kuten esimerkiksi gantt-

taulukkoa.

3. Kulttuuri: Yrityksen tietotaito itse projektin sisällä tapahtuvaan tekniseen 

tekemiseen on korkea. Myös asenteet ja arvot itse asennustoimintaan ovat hyvät. 

Yrityksen kulttuurissa aikatauluttamiseen ja toimintojen suunnittelemiseen 

etukäteen olisi kuitenkin parannettavaa.

4. Vuorovaikutus: Yhteistyö sidosryhmien kanssa toimii hyvässä hengessä. 

Yrityksellä on kuitenkin parannettavaa viestinnässä yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Asennuspaikalla olevia olosuhteita jätetään liian usein olettamuksien 

varaan sen sijaan, että otettaisiin yhteyttä asennuspaikalle ja varmistettaisiin 

asia. Myös sisäisessä tiedonkulussa on katkoksia.

5. Sosiaaliset yhteydet ja verkostot: Yrityksellä on hyvät yhteistyöväylät 

erityisesti tavarantoimittajiin. Lisäksi yritys on toiminut alalla pitkään, jonka 

seurauksena se on verkostoitunut laajalti ja nauttii luottamusta asiakkaan 

silmissä. 

Kun arvioidaan projektinhallinnan kypsyyttä edellä mainituista näkökulmista, ei sitä voi 

pitää kauttaaltaan kovinkaan kypsänä. Sosiaalisia yhteyksiä ja verkostoja 

lukuunottamatta kaikista kohdista löytyi kehitettävää.

Kuten Albrecht (2014) aiemmin mainitsee, projektinhallinnan on oltava järkevää 

suhteessa organisaatioon ja toimintaympäristöön. Kuitenkin koska projektissa käytetty 

projektinhallinta oli melko kevyttä, olisi projektinhallintaan panostaminen järkevää. 
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Pentagon-mallin kulttuuri-kohdan parantamiseksi yrityksen tulisi myös sopia selkeämpi 

työnjako ja työvaiheita voisi siirtää toimitusjohtajalta myös muille työntekijöille, jolloin 

työkuormaa saataisiin tasattua. Työnjako tulisi dokumentoida ennen projektin alkua ja 

yksinkertainen tapa siihen olisi työstä vastuussa olevan henkilön nimen lisääminen työn 

kohdalle myöhemmin esiteltävään gantt-taulukkoon. Lisäksi työnjako ja vastuualueet 

olisi hyvä dokumentoida myös alla esiteltävään projektisuunnitelmaan. Yrityksen 

työntekijät tulisi myös ottaa laajemmin mukaan projektin suunnitteluun, sillä kuten Lind 

(2001) teoriaosuudessa esittää, harva haluaa toteuttaa projektia, joka on täysin toisen 

suunnittelema.

Myös projektinhallinnan kypsyyttä teknologian näkökulmasta tulisi parantaa. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi erillaisten projektinhallinan työkalujen käyttöönottoa. 

Esimerkkinä oman työvaihetaulukon luominen. Hyvä esittämistapa työvaihetaulukkoon 

olisi teoriassa Corderin ja Rubyn (1993) tietojen pohjalta käsitellyn gantt-taulukon 

käyttäminen. Kuvassa (kuva 39) on gantt-taulukko projektin kehitetystä prosessista. 

Kuva 39. Projektin gantt-taulukko.
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Lisäksi tulisi luoda teoriassa esiteltyjä projektisuunnitelmia (Lind 2001 ja Lööw 2002) 

mukaileva laajempi projektisuunnitelma, joka pitää sisällään seuraavat kohdat:

1. Suunniteltu aikataulu 

2. Työnjako

3. Yhteistyötahot

4. Välitavoitteet

5. Kriittiset menestystekijät ja suorituskyvyn mittarointi

6. Raportointitavat aikataulussa pysymisessä ja mahdollisista poikkeamista

Suunniteltuun aikataulu ja päivittäinen työnjako kävisi ilmi aiemmin esitellystä gantt-

taulukosta. Laajemmat vastuualueet tulisi kirjata erikseen suunnitelmaan toiseen 

kohtaan. Yhteistyötahot-kohtaan kirjattaisiin projektin sidosryhmät ja tehtäisiin  

suunnitelma, miten ja ketkä heille viestisivät. Asioiden sopimiseen hyvä tapa olisi 

sähköposti, jolloin sovitusta asiasta jäisi kirjallinen dokumentointi, jonka voisi 

esimerkiksi sairastapauksen sattuessa välittää tarvittaessa toiselle työntekijälle. Myös 

projektille asetettavat välitavoitteet tulisi suunnitella etukäteen, mieluiten useamman 

projektiin osallistuvan kanssa ja kirjata suunnitelmaan. Todovic ja muut (2014) esittävät 

teoriaosuudessa projektin onnistumisen kannalta avaintekijäksi kriittisten 

menestystekijöiden ja suorituskyvyn mittaroinnin määrittämisen. Nämä tulisi myös 

käydä ilmi suunnitelmasta. Kriittisiä menestystekijöitä empirian projektissa olivat muun 

muassa huonosta suunnittelusta johtuneet viivästykset. Suorituskykyä voitaisiin 

mittaroida esimerkiksi vertaamalla asennettujen liittimien ja laitteiden määrää kaikkiin 

asennettaviin. Lisäksi suunnitelmasta tulisi käydä ilmi projektin raportointitavat. 

Raportoinnin toteutukseen hyvä ratkaisu voisi olla pieni keskitetty palvelin, jonne 

työntekijät pääsisivät täyttämään tietoja. Samalle palvelimelle voisi tallentaa projektin 

aikana tehtävät lohkokaaviot ja ohjeistukset, mistä ne olisi helposti saatavilla 

mahdollisiin korjauskäynteihin. Dokumentointitavan tulisi olla sellainen, että 

dokumentointi olisi päivittäistä, helppoa ja nopeaa. Dokumentointi on ensiarvoisen 
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tärkeää myös sen vuoksi, jotta projekteista voitaisiin oppia ja toimintaa voitaisiin 

kehittää jatkuvasti.

Edellä mainittu projektisuunnitelma kehittää projektinhallinnan kypsyyttä pentagon-

mallilla mittattuna lähes jokaiselta osa-alueelta. Kulttuuri-kohta on arvojen ja asenteiden 

puolesta hyvällä tasolla, mutta hyvän asenteen ylläpitämiseen ja työntekijöiden 

sitouttamiseen kannattaa silti kiinnittää huomiota. Tämä voisi tapahtua tarjoamalla 

heille uusia haasteita esimerkiksi koulutusten kautta ja ottamalla käyttöön jonkinlaisen 

bonusjärjestelmän, joka pohjautuisi esimerkiksi projektin suorituskyvyn mittareihin.

Viestintä-kohtaa tulisi kehittää suunnitelman aikaansaamien parannusten lisäksi vielä 

panostamalla sisäiseen viestintään. Yrityksen työntekijöiden motivaatiota lisäisi tieto 

tulevista töistä ja mahdollisuus päästä vaikuttamaan niihin. Tämä tarkoittaisi 

käytännössä aikataulutuksen tekemistä riittävästi etukäteen. Todorovic (2014) toteaa 

teoriaosuudessa menestyksen analysoinnin ja tulosten dokumentoinnin seuraavaa 

projektia varten olevan yleinen ongelma. Viestintä-osioita tulisi myös parantaa 

panostamalla asiakkaalta saadun palautteen keräämiseen ja käsittelyyn, sillä sitä kautta 

on mahdollista parantaa asiakkaan saamaa palvelukokemusta ja tehdä asiakassuhteista 

pitkäkestoisia. Lisäksi asiakkaalta saadun palautteen perusteella voidaan oppia myös 

toimintamalleista ja esimerkiksi siitä millainen ohjelmoitavan logiikan käyttöliittymän 

pitäisi asiakkaan kannalta olla. Panostaminen asiakastyytyväisyyteen avaa ovet myös 

suuremmalle jälkimarkkinoinnille ja tätä kautta voisi olla mahdollista solmia huolto- ja 

kunnossapitosopimuksia asennetuille laitteistoille.

Pentagon-mallin sosiaaliset yhteydet ja verkostot ovat yrityksellä hyvällä tasolla. 

Näiden merkitystä ei saa kuitenkaan unohtaa ja ne tulee pitää vähintään nykyisellä 

tasolla. Yritys voisi lisätä kilpailijoiden tapaan näkyvyyttään esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa.

4.1.3 Tuotteistamisesta saatavat hyödyt

Edellä esitellyn tuotteistamisen hyötyinä olisi tarkat tiedot asennusajoista, sillä laitteisto 

olisi aina vakio. Lisäksi samoja käyttöohjeita, logiikan koodia ja lohkokaavioita 

pystyttäisiin hyödyntämään useammassa kohteessa. Myös hinnoittelu olisi asiakkaan 

näkökulmasta läpinäkyvämpää ja selkeämpää. Käytettävien laitteiden vakioimisessa 
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olisi myös se etu, että huoltotiheydeltään suurimpia laitteita voitaisiin pitää valmiina 

varastossa, jolloin huoltovaste saataisiin nopeammaksi. Lisäksi laitteiden ollessa 

vakioituja voitaisiin hiljaisina aikoina tiettyjä laitekokonaisuuksia kasata etukäteen 

varastoon, jolloin yrityksen kuormaa saataisiin tasattua.

Toiminnasta saataisiin myös kannattavampaa parantamalla palvelutuote-

konfiguraatioiden prosesseja, sillä prosessin läpimenoaikaa pienentämällä on 

mahdollisuus pienentää myös kuluja ja yritykselle tulee aikaa toteuttaa enemmän 

projekteja esimerkiksi vuoden aikaikkunalla tarkasteltuna. Myös projektinhallinnan 

kypsyyden nostaminen lisää asiakkaan silmissä vaikutelmaa laadusta, sillä sen 

seurauksena ymuun muassa hteydenpito parantuu. Laadukkuutta lisää myös laitteiden 

vakioiminen, joka mahdollistaa jo tehtyjen asennusten hyödyntämisen referensseinä.

4.1.4 Pilotointi

Suuri muutos pitää usein sisällään suuren riskin (Hannus 1993). Toisaalta palvelutyö on 

joustavampaa muutoksien toteuttamiselle (Pitkänen 2010). Edellä esitettyä prosessin ja 

projektinhallinnan parannusehdotuksia voi testata jossakin tulevassa, ehkä hieman 

pienemmässä projektissa. Kuten Hacker (2004) teoriaosuudessa esittää, suurissa 

projekteissa implementoitujen muutosten tulokset voivat näkyä vasta vuosien kuluttua. 

Vaikka pilottiprojekti olisikin pieni, on silti hyvä ottaa tuloksien arviointiin riittävän 

pitkä aikaväli. Kokeilusta saatujen palautteiden perusteella voidaan parannukset 

mahdollisesti viedä kaikkiin asennussektorin palvelutuotteisiin ja samalla tarkentaa ja 

laajentaa yrityksen prosessikuvausta ja palvelutuoteportfoliota koskemaan pikkuhiljaa 

yrityksen kaikkia toimintoja. Tämän seurauksena saadaan selville eri toimintojen 

todellinen tuottavuus yrityksen kannalta ja päästään kehittämään portfoliota 

taloudellisempaan ja järkevämpään suuntaan. 

Edellä esitetyistä palvelun tuotteistamisesta ja palvelutuotekonfiguraatioden osa-

alueiden kehittämisestä muodostuu yritykselle uusi toimintamalli. Asennuspalvelu 

tuotteistetaan luomalla nykyisten toimintojen pohjalta tuotepaketit, joita ovat 

auditorioon, neuvotteluhuoneeseen tai yleisäänentoistoon tarkoitetut palvelutuote-

konfiguraatiot. Palvelutuotekonfiguraation prosessia kehitetään ja projektinhallinnan 
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kypsyyttä nostetaan. Samoilla kehitystoimilla empirian prosessi muuttui 

läpimenoajaltaan 32 päivää lyhyemmäksi panostamalla ennakointiin yksinkertaisin 

toimin. Projektinhallinnan kypsyyttää taas kasvatetaan kehittämällä ja arvioimalla sitä 

pentagon-mallin mukaisesti. Koska projektit ovat asiakkaan kannalta katsottuna 

palvelua, kannattaa myös projektinhallinnan arvioimiseen ottaa elementtejä 

palvelujohtamisesta, kuten esimerkiksi luotettavuus toimittaa palvelu, halu auttaa, 

kohteliaisuus ja yksilöllisen huomion antaminen (Burström 2014). Muutokset otetaan 

käyttöön asteittain pilotoimalla ja siirretään hiljalleen myös yrityksen muihin 

toimintoihin. Yrityksellä on muutosten jälkeen edellytykset myös laatujärjestelmän 

luomiselle prosessikuvausta pohjana käyttäen.

4.2 Kriittinen arviointi

Kvalitatiivistä tutkimusta voidaan arvioida kolmella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on 

arvioida tutkimusta perustuen klassisten hyvän tutkimuksen kriteereihin, jotka alunperin 

tulevat kvantitatiiviseen tutkimuksen arvioinnin puolelta. Toinen näkökulma on 

katselmoida tutkimusta vaihtoehtoisten, mutta yleisten kriteerien perusteella. Kolmas 

tapa on luopua ajatuksesta perinteisistä kvalitatiivisen tutkimuksen arviointikriteereistä. 

Klassisia arviointikriteerejä ovat luotettavuus, pätevyys ja yleistettävyys. Vaihtoehtoisia 

kriteerejä taas ovat mukautuvuus, uskottavuus, luotettavuus, siirrettävyys. Kolmannen 

tavan kriteerejä ei voida yleistää, sillä ne ovat aina aikaan ja paikkaan sidottuja. 

(Eriksson ja Kovalainen 2008)

Tutkimuksen pohjana on käytetty laadukkaita tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja, joten 

tutkimusta voidaan pitää näiltä osin luotettavana. Tutkimusta voidaan pitää myös 

pätevänä, sillä empiriassa käsitellyt ilmiöt voidaan selittää teoriaan pohjautuen. 

Tutkimusta voidaan myös yleistää ja siirtää ainakin alan sisällä.

Yin (2009) taas ehdottaa esimerkkitutkimuksen arviointikriteereiksi rakenteellista, 

sisäistä ja ulkoista pätevyyttä, sekä luotettavuutta. Rakenteellinen pätevyys tarkoittaa 

sitä, miten laadukkaasti tutkittavan tapauksen tiedot on kerätty. Käytännössä tämä 

tarkoittaa useiden lähteiden käyttämistä. Sisäinen pätevyys taas arvioi sitä, miten suuren 

hyödyn esimerkkitapauksen yritys saa tutkimuksen tuloksista. Ulkoisella pätevyydellä 

tarkoitetaan sitä, miten tulokset on siirrettävissä muihin tapauksiin. 
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Kun arvioidaan tutkimuksen rakenteellista laatua empiriassa käsitellyn projektin osalta, 

tutkimuksen laatua olisi voitu nostaa aikamääreitä tarkentamalla. Mahdolliset virheet 

projektista tehdyn prosessikuvauksen toimintojen suoritusajoissa johtuvat siitä, että 

prosessikuvaus luotiin kerrotun pohjalta vasta vuosi projektin valmistumisen jälkeen. 

Lisäksi prosessikuvauksen rakenteellista laatua olisi voitu parantaa ottamalla 

prosessikuvauksen tekoon mukaan sidosryhmiä. Tutkimuksen sisäinen laatu on 

mielestäni hyvä, sillä se tarjoaa yrityksen käyttöön monia kehitysideoita. Ulkoista 

laadun osalta ainakin palvelun tuotteistaminen ja projektinhallinnan kypsyys ovat 

helposti vietävissä myös muihin tapahtumiin, myös prosessin kehittämisestä saadut 

tulokset ovat hieman yleistämällä käytettävissä myös muissa projekteissa. Vaikka 

aikamääreissä voi olla hieman virhettä, ne ovat silti riittävän tarkat, jotta tutkimusta 

voidaan pitää luotettavana.
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5 YHTEENVETO

Moni yritys tuottaa tänä päivänä palveluja. Palvelua voi tuotteistaa ajattelemalla sitä 

fyysisen tuotteen tavoin ja se voi sisältää projektinhallintaa ja prosesseja. Prosesseja ja 

projektinhallintaa kehittämällä voidaan kehittää palvelua ja sitä kautta koko yrityksen 

toimintaa. Työssä löydettiin seuraavat vastaukset:

1. Mitä on projektiliiketoiminta ja mitä sen piirteitä löytyy empirian av-

asennusprojektista?

Projekti on alku- ja loppupisteen omaava, ainutkertainen tapahtuma, jonka 

tehtävä on tuottaa tilaajalleen arvoa. Projektiliiketoiminta on

liiketoimintaa, joka koostuu projektien toimittamisesta. Vaikka

empirian projektissa projektinhallinnan kypsyys projektissa oli melko

alhainen, niin kyseinen av-a s e n n u s p r o j e k t i t o t e u t t a a s i l t i

projektinliiketoiminnan ominaispiirteitä muun muassa siinä, että sillä

on etukäteen asetetut tavoitteet ja se on ainutkertainen tapahtuma, jota

ilmentää muun muassa väliaikaisen työvoiman käyttö. 

2. Mikä on palvelutuoteportfolio ja miten se l i ittyy yrityksen 

palveluprosesseihin?

Yrityksen tuottamat palvelut voidaan nähdä tuotteena, jolloin puhutaan

palvelutuotteesta, joka koostuu erilaisista palveluprosesseista.

Palvelutuoteportfolio on katalogi yrityksen palvelutuotteista.

3. Mitä hyötyjä palvelun tuotteistamisella voidaan saavuttaa?

Tuotteistamalla palvelu saadaan palvelusta laadukkaampi, kannattavampi

ja nopeampi, sekä asiakkaalle läpinäkyvämpi ja selkeämpi. Av-

asennusyrityksen tapauksessa tämä tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta 

hyödyntää samoja käyttöohjeita, logiikan koodia ja lohkokaavioita

useammassa asennusprojektissa.
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4. Mitkä ovat empirian av-asennusprojektin palvelutuotteet ja niiden 

prosessikuvaukset?

Kyseisessä case-projektissa itse projekti on tuotekonfiguraatio, joka

koostuu alipalvelutuotteista, joita ovat suunnittelu ja neuvonta, myynti ja

asennus, sekä jälkituki. Alipalvelutuotteet taas koostuvat kymmenestä eri

päävaiheesta, joita voidaan pitää aliprosesseina. Kaiken kaikkiaan

päävaiheet taas pitävät sisällään hieman alle 80 päävaiheen aliprosessia.

5. Minkä tyyppisiä prosessien kehitystoimenpiteitä voidaan tunnistaa 

empiriassa kuvatun projektin toimintamallissa (prosessissa)? 

Case-projektista löydettiin useita eri prosessin kehitystoimenpiteitä, jotka

perustuivat ennakointiin ja tähtäsivät turhan odotusajan minimointiin.

Olisi myös tärkeää mitata vaiheisiin käytettyjä työaikoja ja löytää tätä

kautta mahdollisia säästöjä työntekotapoja muuttamalla.

Yrityksen olisi järkevää ottaa käyttöön uusi toimintamalli, joka sisältää tuotteistetun 

palvelun koostuen erillaisista tuotekonfiguraatioista sisältäen parannetun prosessin ja 

toimenpiteitä tuotteiden projektinhallinnan kypsyyden kehittämiseen.

Kriittisesti arvioiden työssä pientä virhettä empiriaosuuteen voi tuoda projektin 

kuvaaminen vasta vuosi sen valmistumisen jälkeen. Tämän vuoksi prosessikuvauksessa 

olevat ajat perustuvat kerrottuun, eikä varsinaisesti projektin aikana dokumentoituun 

dataan. Prosessikuvausta voidaan pitää kuitenkin riittävän tarkkana, jotta siitä on 

tunnistettavissa kehitettävät alueet. Tuloksista voivat hyötyä kaikki av-asennuspalvelua 

tuottavat yritykset, sekä myös muiden alojen teknisiä asennusprojekteja toteuttavat 

yritykset tai ylipäätään palvelun tuotteistamista harkitsevat toimijat.
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