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1 JOHDANTO 

Yritysten tavoitteena on jatkuvasti parantaa tuottavuuttaan ja kilpailukykyään. Nykyään 

perinteisille tuotantoyrityksille ei riitä enää pelkän fyysisen tuotteen tarjoaminen. 

Asiakkaiden tyytyväisyyttä parantamaan ja markkinaosuutta kasvattamaan tarvitaan 

uudenlaisia ratkaisuja, joista yksi on yhdistää fyysisiin tuotteisiin palveluita ja tarjota 

näitä kokonaisuuksina asiakkaille. Tuotteiden ja palveluiden yhdistäminen ja 

yhdistelmien hallinta voi kuitenkin olla haastavaa.  

Tämän työn tavoitteena on tutkia kirjallisuuskatsauksena, mitä palvelullistaminen on ja 

miten erot palveluissa ja fyysisissä tuotteissa vaikuttavat yrityksen toiminnan 

johtamiseen. Tutkimuskysymykset ovat: 

1) Mitä palvelut ovat ja miten palveluiden hallinta eroaa fyysisten tuotteiden 

hallinnasta? 

2) Mitä tarkoittaa palvelullistaminen ja miten sitä tehdään käytännössä? 

Tutkimuskysymyksiin vastataan perehtymällä aineistoon, jota on hankittu 

hyödyntämällä erilaisia tietokantoja. Aineiston etsinnässä käytetään ennalta määriteltyjä 

hakusanoja ja pyritään suodattamaan hakutulokset niin, että aineistoksi valikoituu 

mahdollisimman luotettavaa aineistoa. Aineistoksi pyritään saamaan mahdollisimman 

tuoreita kansainvälisissä julkaisuissa julkaistuja artikkeleita, jotka sisältävät 

tutkimustuloksia. Aineisto käydään systemaattisesti läpi, jotta tutkimuskysymysten 

kannalta oleellinen tieto saadaan poimittua.  
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2 PALVELUIDEN JOHTAMINEN JA HALLINTA 

2.1 Mitä palvelut ovat 

Yritykset valmistavat tuotteita, jotka voivat olla tavaroita, palveluita tai muita asiakasta 

hyödyttäviä suoritteita tai ratkaisuja. Nämä tuotteet toimivat yrityksen ja asiakkaan 

välisenä vaihdannan kohteena. Yritysten asiakkailleen tarjoamaa tuotteiden kokoelmaa 

kutsutaan yrityksen tarjoomaksi. (Martinsuo et al. 2016, s. 49–50)   

Edvardssonin ja Olssonin (1996, s. 147) mukaan palveluyritykset eivät tarjoa palvelua, 

vaan edellytyksiä useille palveluille. Palveluyritykset myyvät mahdollisuuksia 

palveluihin, jotka tuotetaan osittain ainutlaatuisina prosesseina, jotka tuottavat 

asiakkaasta riippuvan palvelun. Palveluyritykset eivät siis myy valmista tuotetta vaan 

tarjoavat asiakkailleen prosesseja, joiden avulla asiakas saa jotain hänelle tärkeää 

(Grönroos 1998, s. 327).  

Palvelutarjooma koostuu yleensä ydinpalvelusta ja lisäpalveluista. Ydinpalveluksi 

kutsutaan asiakkaan ensisijaisen tarpeen täyttävää palvelua. Ensisijaiset tarpeet ovat 

niitä, jotka saavat asiakkaan ylipäätänsä tarvitsemaan minkäänlaista palvelua. 

Toissijaiset tarpeet ovat ensisijaisten tarpeiden seurauksena syntyneitä tarpeita. Nämä 

tarpeet täytetään lisäpalveluiden avulla. Asiakkaan ensisijaiset ja toissijaiset tarpeet on 

täytettävä, jotta asiakas on tyytyväinen palveluun.  (Edvardsson & Olsson 1996, s. 149–

150) 

Palveluiden ymmärtämiseen tarvitaan erilaista logiikkaa kuin fyysisten tuotteiden 

ymmärtämiseen niiden eroavaisuuksien takia (Grönroos 1998, s. 335). Palveluille on 

useita erilaisia määritelmiä, mutta yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole (Aurich 

et al. 2010, s. 136). Grönroos (1998, s. 52) esittääkin, että tarkan määritelmän sijaan 

tulisi keskittyä palveluiden yhteisten piirteiden tarkasteluun.   

Usein määriteltäessä palveluihin liittyviä ominaispiirteitä, palveluita verrataan fyysisiin 

tuotteisiin. Fyysisille tuotteille ominaisia piirteitä ovat konkreettisuus, homogeenisyys, 

varastoitavuus ja omistajuuden siirtyminen. Fyysisten tuotteiden valmistus ja kulutus 

tapahtuvat selvästi erillään, eivätkä asiakkaat osallistu itse valmistusprosessiin. 
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Palveluille ominaisia piirteitä taas ovat aineettomuus, heterogeenisyys, valmistuksen ja 

kulutuksen samanaikaisuus ja varastoimattomuus. Palvelut ovat tekoja tai tekojen 

sarjoja. (Grönroos & Tillman 1998, s. 53) 

Palvelut ovat aineettomia, toisin kuin fyysiset tuotteet (Heizer & Render 2006, s. 9). 

Kuitenkin myös fyysiset tuotteet voivat asiakkaan mielestä olla aineettomia, eikä 

aineettomuus välttämättä erota palveluita ja tavaroita toisistaan. Palveluita ei kuitenkaan 

voi omistaa, kuten tavaroita. (Grönroos & Tillman 2009, s. 80) 

Palvelut ovat erilaisista toiminnoista koostuvia prosesseja. Prosesseissa hyödynnetään 

monenlaisia resursseja, kuten ihmisiä, järjestelmiä ja tietoa. Asiakas toimii 

palveluprosessissa myös itse tuotantoresurssina. (Grönroos & Tillman 2009, s. 79–80) 

Asiakas käynnistää koko palveluprosessin, jonka tuotteena syntyy palvelu (Edvardsson 

& Olsson 1996, s. 155). Galloujin ja Weinsteinin (1997, s. 542) mukaan palvelulla 

tarkoitetaankin prosessia, menetelmien ja käytäntöjen yhdistelmää. Asiakkaan 

näkökulmasta palvelut ovat avoimia prosesseja, joiden tulokseen he saavat itse vaikuttaa 

(Grönroos 1998, s. 327).  

Fyysiset tuotteet valmistetaan etukäteen täysin erillään jakelu- ja kulutusprosesseista, 

minkä takia niitä pysytään varastoimaan (Grönroos 1998, s. 322).  Palveluissa tuotanto- 

ja kulutusprosessit tapahtuvat samaan aikaan. Palvelut tuotetaan samaan aikaan kuin ne 

kulutetaan, mikä vaikuttaa esimerkiksi palveluiden laadunvalvontaan ja markkinointiin 

(Grönroos & Tillman 2009, s. 79–80). Tuottamisen ja kuluttamisen yhdenaikaisuuden 

takia palveluita ei pystytä varastoimaan (Heizer & Render 2006, s. 9). Asiakkaan 

näkökulmasta fyysisten tuotteiden ja palveluiden kulutus eroaa siten, että palveluissa 

asiakas kuluttaa tuotantoprosessia ja fyysisissä tuotteissa tuotantoprosessin 

lopputuotetta (Grönroos 1998, s. 335). 

Heterogeenisyys on palvelulle ominaista. Asiakkaiden saama palvelu on aina erilaista, 

koska jokainen asiakassuhde on erilainen ja jokainen asiakas saattaa toimia eri tavalla.  

(Grönroos & Tillman 2009, s. 81) Palvelut tehdään vastaamaan kyseisen asiakkaan 

tarpeita ja mieltymyksiä (Anderson et al. 1997, s. 135). Asiakasvuorovaikutusta voi olla 

sekä palveluiden suunnittelussa että toimituksessa. Asiakkaiden vaikutuksen takia 

palveluita on vaikea standardisoida tai automatisoida ja siten tehdä mahdollisimman 
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tehokkaiksi. Tämän takia myös palveluiden tuoteominaisuuksien määritelmät voivat 

olla vaihtelevia. (Heizer & Render 2006, s. 10) Ominaisuuksien ainutlaatuisuus 

aiheuttaa myös hankaluuksia palveluiden suunnitteluun (Heizer & Render 2006, s. 178). 

Palveluiden automatisoinnin vaikeuteen vaikuttaa myös palveluiden tietoon 

pohjautuvuus (Heizer & Render 2006, s. 10). Palveluita voidaan osittain automatisoida 

jakamalla palvelu pieniin osiin. Esimerkiksi pankkiautomaatit ovat automatisoitu 

pankkipalvelu, johon on eristetty pankkipalveluista rahannostopalvelu. (Heizer & 

Render 2006, s. 179) 

Lovelockin ja Gummessonin (2004, s. 32) mukaan väite, että palvelut eroavaisivat 

fyysisistä tuotteista aineettomina, heterogeenisinä, yhtä aikaisesti tuotettavina ja 

kulutettavina ja pilaantuvina ei pidä paikkaansa. Vaikka useimmat hyväksyvät ne 

palvelun määritelmään, kunkin ominaisuuden määritelmät vaihtelevat. He ehdottavat, 

että palveluiden määritelmä lähtisi omistamattomuudesta, eli palvelua ajateltaisiin 

liiketoimena, joihin ei liity omistuksen siirtymistä. He väittävät, että omistamisen sijaan 

palveluihin kuuluu aina jossain muodossa vuokraus tai oikeus käyttää esimerkiksi 

fyysisiä esineitä tai työvoimaa. Palvelut voidaan jakaa tavaroiden vuokraukseen, 

paikka- ja tilavuokraukseen, työvoiman ja osaamisen vuokraamiseen, tilojen 

käyttöoikeuden vuokraukseen ja verkoston käyttöoikeuksien vuokraukseen. (Lovelock 

& Gummesson 2004, s. 32–34) 

Vaikka palveluiden ja fyysisten tuotteiden valmistuksessa, markkinoinnissa, jakelussa ja 

kuluttamisessa on tärkeitä eroavaisuuksia, myös erilaisten palveluiden välillä on eroja. 

Erilaisille palveluille tulisi muodostaa omat määritelmät, sillä yleisesti palveluita on 

vaikea määritellä. (Lovelock & Gummesson 2004, s. 38) 

Palveluita voidaan luokitella sen perusteella, kuinka paljon asiakasvaatimuksissa on 

vaihtelua ja epävarmuutta, kuinka hyvin järjestelmä tulee toimeen vaihtelun ja 

epävarmuuden kanssa ja missä määrin tietyn asiakkaan käsittelyvaatimukset ovat 

tiedossa ennen asiakaskontaktia.  (Buzacott 2000, s. 17–18)  
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Heizerin ja Renderin (2006, s. 10) mukaan palvelua, joka ei sisällä lainkaan fyysisiä 

tuotteita, kutsutaan puhtaaksi palveluksi. Palveluiden erityispiirre on, että palveluita 

voidaan tarjota täysin ilman fyysistä tuotetta (Gallouj & Weinstein 1997, s. 544). 

Yleensä yrityksen tuottama tuote on yhdistelmä tavaraa ja palvelua, mikä vaikeuttaa 

palveluiden määrittelyä ja palveluiden ja tavaroiden välistä erottelua. Esimerkiksi 

konsultointipalveluihin kuuluu aineellinen raportointi. Monet fyysiset tavarat vaativat 

ostotapahtuman jälkeistä koulutusta tai kunnossapitoa. Palvelutoimintoja sisältyy myös 

tavaroiden valmistukseen esimerkiksi henkilöstöhallinnon, logistiikan ja koulutuksen 

muodossa. (Heizer & Render 2006, s. 9) Grönroosin (2009, s. 22–89) mukaan ”kaikki 

tuotteita valmistavat yritykset tarjoavat nykyään asiakkailleen myös monenlaisia 

palveluja” ja palveluprosessien ymmärtäminen on kaikille yrityksille tärkeää.  

2.2 Palveluiden tuottaminen ja hallinta 

Palveluyritysten tarkoituksena on luoda edellytykset tuottaa palveluita, jotka asiakkaan 

näkökulmasta tuovat lisää arvoa. Edellytyksenä palveluiden tuottamiselle on, että 

yrityksellä on perusteellinen käsitys asiakkaan tarpeista ja odotuksista, sillä niillä on 

suuri merkitys palveluiden tuottamisessa. Jos asiakkaat eivät ole tyytyväisiä saamaansa 

palveluun, he löytävät helposti paremmin omia vaatimuksiaan vastaavan palvelun. Jotta 

asiakkaiden vaatimukset pystytään ymmärtämään, on tarpeen ottaa asiakas mukaan 

palvelun tuotantoprosessiin. (Edvardsson & Olsson 1996, s. 141–142) Koska asiakas 

kuluttaa palvelua yhtä aikaa sen tuottamisen kanssa, tuottamisen ja kuluttamisen 

rajapinnat määrittävät asiakkaan näkemystä palvelusta (Grönroos 1998, s. 323).  

Grönroos (1998, s. 265) nimittää palvelun ensimmäistä vaihetta liittymisvaiheeksi. 

Tässä vaiheessa asiakas tulee kosketuksiin palveluntarjoajan kanssa. Edvardssonin ja 

Olssonin (1996, s. 142) mukaan asiakkaiden kanssa käytävä keskustelu on tärkeää 

palveluita kehitettäessä. Keskustelun avulla pystytään selvittämään asiakkaan tarpeet ja 

vaatimukset ja määrittämään laadun kannalta oleellisia toimintoja. Asiakasvaatimukset 

ja mitä palvelussa niiden täyttämiseksi tehdään määrittävät palvelukonseptin 

(Edvardsson & Olsson 1996, s. 148). Tarpeet kertovat palveluntarjoajalle paitsi palvelun 

ominaisuuksista, myös asiakkaan haluamasta kohtelusta (Grönroos & Tillman 1998, s. 
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263). Asiakkaiden tulisi tietää oma tehtävänsä palvelussa ja antaa palveluntarjoajalle 

rajat palveluun kuluvalle ajalle ja palvelun ominaisuuksille (Grönroos 1998, s. 331).  

Palveluiden suunnittelu tapahtuu siis yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnittelua 

helpottaakseen palveluyritys voi muodostaa valmiita vaihtoehtoja, joista asiakas voi 

valita haluamansa palvelut. Palvelu voidaan myös modularisoida, jolloin asiakas 

valitsee haluamansa ominaisuudet ennalta määritetyistä osista, muodostaen 

ainutlaatuisen palvelun. (Heizer & Render 2006, s. 178–179)  

Intensiivinen vaihe on varsinainen palvelun suoritusvaihe (Grönroos & Tillman 1998, s. 

265). Asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi, on suoritettava palveluun liittyviä 

tehtäviä. Tehtävät muodostavat palveluprosessin. (Buzacott 2000, s. 17) 

Palveluprosessilla tarkoitetaan siis määriteltyä tehtäväketjua, jonka avulla haluttu 

palvelu saadaan tuotettua (Edvardsson & Olsson 1996, s. 148). Palveluprosessissa 

asiakas on läsnä ja osallistuu itse prosessiin tuottajana, toisin kuin fyysisiä tuotteita 

valmistettaessa. Asiakas vaikuttaa prosessin lopputulokseen lisäten sen arvoa ja laatua. 

(Edvardsson & Olsson 1996, s. 145) Palveluprosessi loppuu eroamisvaiheeseen, jolloin 

asiakas poistuu palvelun tuotannosta (Grönroos & Tillman 1998, s. 265).   

Osa palveluprosessin tehtävistä ei ole selviä ennen asiakkaan kohtaamista, vaan niiden 

tarve tulee ilmi vasta palveluprosessin aikana. Palveluprosessissa tulisi pystyä 

tunnistamaan mahdolliset prosessiin lisättävät tehtävät ja pystyttävä käsittelemään 

asiakasvaatimusten vaihtelua. Palvelu voidaan kuitenkin myös määritellä niin, että vain 

tietynlaiset vaatimukset otetaan huomioon, jolloin se tehdään jo markkinointivaiheessa 

selväksi myös asiakkaille. Tällöin asiakasvaatimusten vaihtelu pystytään minimoimaan. 

(Buzacott 2000, s. 17) 

Osa palveluun liittyvistä toiminnoista on asiakkaalta täysin piilossa (Edvardsson & 

Olsson 1996, s. 156). Palvelutoiminnot ovat kuitenkin useimmiten suorassa kontaktissa 

asiakkaan kanssa. Rajoitteet toimintojen suorittajien valinnassa ovat pieniä, toisin kuin 

fyysisten tuotteiden tuotannossa, jossa vain tietty kone tai henkilö voi tehdä tietyn 

toiminnon. Myöskään toimintojen järjestys ei ole niin rajoitettua. (Buzacott 2000, s. 15) 

Toimintojen suorittajilla on oltava hyvä tietämys omista tehtävistään ja kuinka olla 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden, järjestelmien ja toiminnallisten resurssien sekä 
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fyysisten resurssien ja laitteiden kanssa (Grönroos 1998, s. 331).  Asiakkaalle näkyvä 

osa on siis vuorovaikutteinen osa palvelusta. Vuorovaikutuksessa tapahtuu asiakkaan ja 

palveluntarjoajan väliset totuuden hetket, jotka määrittävät asiakkaan mielikuvaa 

palvelusta (Grönroos & Tillman 1998, s. 268).  

Prosessin ominaisuuksiin kuuluu toimintojen lisäksi prosessissa hyödynnettävä 

teknologia ja mukana olevan organisaation tila. On hyvä määrittää toimintojen lisäksi 

esimerkiksi prosessissa tarvittavat materiaalit ja teknologia sekä prosessin järjestys. 

(Gallouj & Weinstein 1997, s. 540) 

Aurichin ym. (2010, s. 137) mukaan palveluiden hallinnassa on myös heikkouksia. 

Palvelutarjoomat eivät usein kohtaa asiakkaiden vaatimuksia, jolloin niiden käyttö ja 

asiakkaiden halukkuus maksaa palvelusta vähenee. Standardisoinnin ja automaation 

puute estää tasaisen laadun muodostumisen palveluun ja oheispalveluihin ja alentaa 

kilpailukykyä. Näitä ongelmia pystytään kuitenkin välttämään systemaattisen 

asiakaskeskeisen palvelukehitysprosessin avulla.  

2.3 Palvelujärjestelmä 

Palvelujärjestelmä tulisi suunnitella siten, että asiakas pystyy helposti ja aktiivisesti 

osallistumaan prosessiin. Palvelujärjestelmä koostuu palveluyrityksen henkilöstöstä, 

asiakkaista, fyysisestä/teknisestä ympäristöstä ja organisaatiosta ja sen hallinnasta. 

Nämä toimivat resursseina palvelun tuottamisessa. Henkilöstön osaaminen ja kokemus 

ovat tärkeitä tekijöitä yrityksen tuottavuudessa. Asiakkaalla on palveluissa avainrooli, 

sillä asiakas määrittää tarpeiden ja vaatimusten avulla palveluprosessin. Fyysinen ja 

tekninen ympäristö sisältää tilat ja laitteet. Organisaation rakenteen tulee selkeästi 

määritellä vastuut ja valtuudet. (Edvardsson & Olsson 1996, s. 151–154) Kaikki 

palvelujärjestelmän osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi työntekijöiden toiminta 

ja käyttäytyminen ja palvelussa käytetyt fyysiset resurssit vaikuttavat asiakkaan 

näkemykseen palvelusta ja sen laadusta. (Grönroos 1998, s. 331)  

Asiakkaalle näkyvän vuorovaikutteisen palvelujärjestelmän lisäksi osa järjestelmästä on 

osittain piilotettu asiakkaalta. Tähän osaan järjestelmästä kuuluu erilaisia palvelua 

tukevia, esimerkiksi laadunhallintaan liittyviä, toimintoja. Järjestelmätuki, johdon tuki 
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ja fyysinen tuki ovat asiakkaalta osittain piilotettuja tukitoimintoja. Kattavan 

järjestelmätuen palveluntarjoaja luo kattavan asiakastietokannan avulla. Johdon tuella 

tarkoitetaan työntekijöiden tukemista ja kannustamista esimiestensä toimesta. Fyysisellä 

tuella tarkoitetaan sitä, että tietojärjestelmien ja niitä käyttävien ihmiset tuottavat 

täsmällistä ja ajantasaista tuotosta palveluntarjoajan ja asiakkaan väliseen 

vuorovaikutukseen.  (Grönroos 1998, s. 332) 

Chasen (1978, s. 138–140) mukaan palvelujärjestelmät, joissa on paljon 

asiakaskontaktia, ovat vaikeampia hallita kuin järjestelmät, joissa kontaktin määrä on 

vähäinen. Järjestelmissä, joissa asiakaskontaktia on paljon, asiakas voi vaikuttaa 

vaatimusajankohtaan ja palvelun luonteeseen ja laatuun. Suuri asiakaskontaktin määrä 

aiheuttaa siten enemmän epävarmuutta päivittäiseen toimintaan. Kun asiakaskontaktia 

on vähemmän, myös asiakkaan vaikutus palveluun ovat pienempi. 

Palvelujärjestelmän rakenteen hahmottaminen voidaan aloittaa määrittelemällä 

palveluun liittyviä yksittäisiä tehtäviä tai hahmottelemalla järjestelmän rakentavien 

suhteiden muodostamaa mallia. Usein voi olla järkevintä ensin tutkia mahdollisia 

tehtäviä ja sen jälkeen niihin liittyvien suhteiden muodostamia mahdollisia malleja. 

(Buzacott 2000, s. 18) Palvelujärjestelmän suunnittelu kannattaa siis tehdä 

samanaikaisesti palveluprosessia suunniteltaessa (Edvardsson & Olsson 1996, s. 161) 

Palvelujärjestelmä voidaan rakentaa tehtävien järjestyksen perusteella tehtävien sarjaksi 

tai rinnakkaisiksi tehtäviksi. Tehtävien ollessa sarjassa jokainen työntekijä on vastuussa 

pienestä määrästä tehtäviä ja palvelu tuotetaan ikään kuin liukuhihnalla. Tällöin 

työntekijöitä tarvitaan useampi yhden palveluprosessin suorittamiseen. Palveluprosessin 

ollessa teknisesti monimutkainen, voi olla kannattavampaa, että yksi työntekijä tekee 

kaikki prosessiin liittyvät tehtävät. Tällöin kaikki työntekijät pystyvät suorittamaan 

koko palveluprosessin ja järjestelmän rakenne on rinnakkainen. (Buzacott 2000, s. 18) 

Järjestelmää kehitettäessä on tärkeää valita ja kouluttaa työntekijät tehtäviinsä hyvin, 

jotta he tietävät vastuunsa ja mitä heiltä odotetaan (Edvardsson & Olsson 1996, s. 161).  

Asiakasvaatimuksissa esiintyvä vaihtelu vaatii erilaisen rakenteen järjestelmälle. 

Erilaiset vaatimukset vaativat erilaisia tehtäviä ja järjestelmän täytyy pystyä 

mukautumaan erilaisiin vaatimuksiin. Yksi tapa on tarjota asiakkaalle vaihtoehtoja, 
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joista valita parhaiten omiin tarpeisiin vastaavat vaihtoehdot. Kaikkiin vaihtoehtoihin on 

ennalta määrätyt tehtävät, joiden avulla palveluprosessi suoritetaan. Työntekijöiden 

tehtävät voidaan suunnitella siten, että työntekijät ovat rinnakkaisia tai sarjassa, tai 

työntekijät ovat erikoistuneita jonkun tietyn vaihtoehdon sisältämien tehtävien 

suorittamiseen. Erikoistumisen avulla järjestelmä kestää eniten vaihtelua. Sarjassa 

olevat työntekijät ovat hyvä vaihtoehto, jos asiakkaalle tarjotut vaihtoehdot sisältävät 

samoja tehtäviä. (Buzacott 2000, s. 18–19)  

Palveluprosesseissa on usein haastavaa hallita rajapintoja yrityksen sisällä, yrityksen ja 

kumppaneiden ja yrityksen ja asiakkaan välillä (Edvardsson & Olsson 1996, s. 155).  

Palvelusuunnittelun ongelmana on kehittää järjestelmä, jonka avulla pystytään 

täyttämään asiakkaan vaatimukset mahdollisimman tehokkaasti. Asiakkaiden 

vaatimusten monimutkaistuessa myös palveluprosessi monimutkaistuu.  

Palvelujärjestelmän on pystyttävä käsittelemään asiakkaiden vaatimusten määrää ja 

monimutkaisuutta ja ajoitukseen ja asiakkaiden vaatimustasoon liittyvää epävarmuutta. 

Ulkoisten epävarmuuksien lisäksi järjestelmän tulisi sietää myös järjestelmän sisäistä 

vaihtelua ja epävarmuutta. (Buzacott 2000, s. 17) Myös palvelujärjestelmän osien 

ulkoistaminen voi vaikeuttaa palveluprosessia, mikä vaikeuttaa myös koko 

palvelujärjestelmän hallintaa ja tuotettua laatua, kun kaikki järjestelmän osat eivät ole 

palveluyrityksen hallinnassa (Grönroos 1998, s. 332). 

2.4 Palveluiden laadunhallinta 

Asiakkaiden menetys on yritykselle kallista, mutta kirjanpitomenetelmät eivät pysty 

kuvaamaan uskollisen asiakkaan arvoa. Asiakkaat kuitenkin tuottavat yritykselle joka 

vuosi sitä enemmän tuottoa, mitä pidempään he ovat pysyneet yrityksen asiakkaana. 

Uuden asiakkaan hankkiminen aiheuttaa yritykselle kuluja ja uudet asiakkaat tuottavat 

yritykselle vähemmän rahaa, koska he eivät osta yritykseltä yhtä paljon tuotetta kuin 

vanhemmat asiakkaat. Mitä enemmän yritykseltä ostetaan tuotetta, sitä enemmän 

tuotantokustannukset pienenevät. Pitkäaikaisilta asiakkailta voidaan myös veloittaa 

enemmän, koska asiakkaat kokevat saavansa silti rahoilleen vastinetta. (Reichheld & 

Sasser Jr. 1990, s. 107) 
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Suuri osa palvelun laadusta määritellään suunnitteluvaiheessa asiakkaan tarpeiden ja 

vaatimusten mukaan (Heizer & Render 2006, s. 178). Asiakkaan käsitys palvelun 

laadusta muodostuu palveluprosessista ja sen tuottamasta palvelusta (Edvardsson & 

Olsson 1996, s. 146). Edvardsson ja Olsson (1996, s. 143) määrittelevät laadun kykynä 

tyydyttää asiakkaiden, työntekijöiden ja omistajien tarpeet ja täyttää heidän odotukset. 

Palvelun tulisi siis vastata asiakkaan odotuksia ja täyttää heidän tarpeensa ja 

vaatimuksensa ollakseen laadukas. Palveluiden laatu on siis riippuvainen siitä 

asiakkaasta, joka palvelua saa. Asiakas tulisi siis ottaa huomioon palvelua kehitettäessä, 

jotta palvelusta saadaan laadukas.  

Totuuden hetkeksi kutsutaan hetkeä, joka ilmentää ja parantaa tai heikentää asiakkaan 

odotuksia. Asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen vuorovaikutus on palveluissa 

totuuden hetki. (Heizer & Render 2006, s. 179)  

Palveluiden markkinointi on vaikeampaa kuin fyysisten tuotteiden markkinointi. 

Palveluiden tapauksessa asiakkaan odotukset ja tarpeet ja mitä niiden täyttämiseen 

tarvitaan eivät ole tiedossa ennen palveluprosessia, joten lupauksia ei voida tehdä 

palvelun ominaisuuksien perusteella. Fyysisten tuotteiden ominaisuudet ovat ennalta 

määrättyjä ja niiden perusteella pystytään muodostamaan asiakkaita kiinnostavien 

ominaisuuksien avulla lupauksia. (Grönroos 1998, s. 323–325) 

Palvelun laadun jatkuva parantaminen on sijoittamista pitkäaikaiseen asiakkaaseen. 

Yritys voi tuplata kasvuvauhtinsa puolittamalla lähtevien asiakkaiden määrän. Lähtevät 

asiakkaat tulisi huomata ja analysoida, jotta yritys voi parantaa toimintaansa. Asiakkaan 

lähdön syy voi saada muitakin asiakkaita lähtemään, joten siihen kannattaa pyrkiä 

vaikuttamaan. Tutkimalla lähtemisen syitä, yritys saa tarkkaa tietoa, jota voi hyödyntää 

esimerkiksi päätettäessä laatuun liittyvistä investoinneista. (Reichheld & Sasser Jr. 

1990, s. 108) 

Perinteiset fyysisten tuotteiden laadunhallintamenetelmät eivät välttämättä sovellu 

suoraan palveluiden laadunhallintaan, minkä takia laadunhallinta on vaikeampaa ja 

kalliimpaa palveluille (Anderson et al. 1997, s. 136). 
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2.5 Palveluiden tuotekehitys 

Kilpailun ja asiakkaiden tarpeiden ja odotusten täyttämisen lisäksi yritykset pyrkivät 

jatkuvasti tuottamaan markkinoille paranneltuja tai jopa uusia palveluita. Useiden 

palveluntarjoajien yhtiörakennetta tai prosesseja ei kuitenkaan ole suunniteltu 

mahdollistamaan palveluiden tehokasta tuottamista tai markkinoille tuontia, jolloin 

myös palveluiden kehittäminen on vaikeaa. (Bullinger et al. 2003, s. 275–276) 

Palveluiden kehittämistä vaikeuttaa myös se, että se vaatii päätöksentekoa useilla eri 

osa-alueilla, esimerkiksi sisäisessä markkinoinnissa, työkaluissa ja laitteissa sekä 

kaikkien vuorovaikutus- ja tukitoimintojen kehittämistä. Fyysisten tuotteiden 

kehittämisestä sen sijaan vastaa yleensä tuotekehitysosasto, joka keskittyy fyysisten 

tuotteiden tuoteominaisuuksien määrittämiseen ja kehittämiseen. (Grönroos 1998, s. 

335) 

Yrityksen strategia voi toimia palveluinnovaatioiden lähteenä. Strategian avulla saadaan 

asetettua puitteet kehitettävälle palvelulle. Asiakkaiden tarpeet ja yrityksen resurssit 

selviävät työntekijöille yrityksen strategiasta, mikä helpottaa palveluiden kehittämistä. 

Innovaatioiden toteuttamisesta päättää kuitenkin yrityksen ylin johto, joka myös pyrkii 

ohjaamaan innovaatioprosessia. (Sundbo 1997, s. 443) 

Palveluiden tuotekehityksessä on kolme tärkeää osa-aluetta: organisaatiosuunnittelun 

näkökulma, henkilöstöhallinto ja tietotekniikan tuki. Organisaatiosuunnittelun 

näkökulmasta palveluiden kehittäminen voi olla organisaation yksikössä joko 

väliaikainen tai pysyvä tehtävä. Yksi tapa palveluiden kehittämiseen on, että jo 

olemassa olevat yksiköt (usein ylin johto) tekevät palveluiden kehittämistehtäviä omien 

tehtäviensä lisäksi. Tästä johtuen palveluiden kehittäminen toteutuu usein 

tapauskohtaisesti eikä systemaattisesti. (Bullinger et al. 2003, s. 283) 

Perustamalla organisaatioon erillinen hallinnollinen palveluiden kehittämiseen 

keskittyvä yksikkö, pystytään varmistamaan, että palveluiden kehittämisestä muodostuu 

pitkäaikainen osa yritystä. Näin pystytään erottamaan kehittämistehtävät muusta 

päivittäisestä toiminnasta, jolloin palveluiden kehittämisen tietotaitoa pystytään 

paremmin kehittämään ja ylläpitämään. (Bullinger et al. 2003, s. 283) Sundbon (1997, s. 

444) mukaan erillinen palvelukehitysosasto ei kuitenkaan toimi kuten perinteinen 
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tutkimus- ja kehitysosasto, vaan se saa aikaan ideoita koko organisaatiosta ja kokoaa 

niitä yhteen sekä pyrkii ohjaamaan strategiaa ja seuraamaan, että innovaatiot pysyvät 

strategian avulla määritellyissä puitteissa. Innovaatioiden kehittämisessä voidaan 

hyödyntää projektitiimejä, jotka kehittävät olemassa olevia ideoita eteenpäin 

prototyypeiksi, joita voidaan testata asiakasryhmissä. 

Palveluiden kehittämistä voidaan tehdä myös kokonaan projektitiimien avulla. Tämän 

toimintatavan avulla pysytään minimoimaan rakenteelliset muutokset yrityksessä. 

Tiimin jäsenet voidaan myös nimetä kyseessä olevan tapauksen perusteella. 

Projektityyppisessä toiminnassa osaamista on kuitenkin vaikea ylläpitää ja kehittää, 

koska projektin päätyttyä tiimin jäsenet palaavat takaisin muihin tehtäviin. (Bullinger et 

al. 2003, s. 284)  

Henkilöstöhallinnolla on suuri rooli kehitystehtävissä, sillä kehittämisen tulokset ovat 

suurilta osin riippuvaisia kehitysprosessissa mukana olevien henkilöiden pätevyyksistä 

ja heidän välisistä vuorovaikutuksista. Palvelun kehittämiseen tarvittava henkilöstön 

osaaminen voidaan määritellä rooleina, jotka voidaan kuvata tiettyyn tehtävään 

tarvittavan kokemuksen, tietotaidon ja kykyjen avulla. Roolit suunnitellaan etukäteen 

erillään niihin nimettävistä henkilöistä. Yksi rooli voidaan nimetä usealle henkilölle tai 

yksi henkilö voi olla vastuussa useammasta roolista. (Bullinger et al. 2003, s. 284–285) 

Syntyvät innovaatiot voivat olla radikaaleja, jolloin tuloksena on täysin uudenlainen 

palvelu, jonka ominaisuudet poikkeavat täysin jo olemassa olevista palveluista. 

Innovaation eri muotoja ovat myös vähitellen tapahtuva innovaatio, jossa palvelua 

kehitetään korvaamalla tai lisäämällä palveluominaisuuksia. Parannusinnovaatiot 

pyrkivät parantamaan palvelua kehittämällä palveluominaisuuksia paremmaksi. 

Palveluominaisuuksia ovat esimerkiksi palvelussa käytettävät tiedot ja taidot, prosessit, 

organisaatio ja tilat. Innovaatiota voi tapahtua myös yhdistelemällä olemassa olevien 

palveluiden ominaisuuksia keskenään, jolloin saadaan muodostettua uudenlaisia 

palveluita. Innovaatioita voidaan tehdä myös tapauskohtaisesti kehittämällä palvelu, 

joka ratkaisee jonkin tietyn asiakkaan esittämän ongelman. (Gallouj & Weinstein 1997, 

s. 539–550) 
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Palveluiden kehittäminen tai kokonainen palvelu voidaan myös ulkoistaa. Yritykset, 

joilla ei ole lainkaan tietotaitoa palveluiden kehittämisestä tai eivät pidä palveluiden 

kehittämistä ydinosaamisenaan, hyötyvät ulkoistamisesta eniten. Ulkoisesti kehitettyjen 

palveluiden omaksuminen voi kuitenkin olla haastavaa ja ulkoisia palvelun kehittäjiä tai 

tuottajia voi olla vaikea löytää. (Bullinger et al. 2003, s. 284) 

Bullingerin et al. (2003, s. 285) mukaan uusien metodien ja menettelytapojen 

vakiinnuttamista pystytään tukemaan hyödyntämällä nykyaikaista informaatio- ja 

viestintätekniikkaa. Vaikka fyysisten tuotteiden kehittämiseen on olemassa useita 

tuotekehitystyökaluja, palveluiden kehittämiseen tarkoitettuja ohjelmistotyökaluja ei 

kuitenkaan ole saatavilla. Palveluiden kehittämisessä voidaan kuitenkin hyödyntää 

apuna erilaisia ohjelmistotyökaluja, kuten tekstinkäsittelyä, mallinnusohjelmistoja 

esimerkiksi palveluprosessin mallintamiseen, projektinhallintaohjelmistoja 

kehitysprojektin suunnitteluun ja hallintaan, sähköposti- ja kalenteriohjelmia sekä 

tiedonhallintajärjestelmiä.  
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3 PALVELULLISTAMINEN 

3.1 Mitä palvelullistaminen on 

Grönroosin (2009, s. 76) mukaan ”miltei mistä tahansa tuotteesta voi tehdä palvelun”. 

Fyysisiä tuotteita valmistavat yritykset muuttuvat koko ajan entistä enemmän 

palvelukeskeisiksi. Fyysisiä tuotteita valmistavien yritysten täytyy osata markkinoida ja 

hallita myös palveluita hallitakseen palvelukeskeistä yritystään onnistuneesti. (Grönroos 

1998, s. 336) Palvelullistamisella tarkoitetaan usein palveluiden ottamista osaksi 

kilpailustrategiaa (Martinez et al. 2010, s. 450). Palveluiden tarjoaminen voi parantaa 

yrityksen kilpailukykyä, mutta palvelullistamisen toteuttaminen voi olla hankalaa 

(Benyoussef Zghidi & Zaiem 2017, s. 54–55). Yrityksen tuleekin päättää, haluaako se 

säilyttää perinteiset vahvuutensa vai kehittää uusia (Brady et al. 2005, s. 361).  

Palvelullistaminen on muutosprosessi, jossa yritys muuttaa tarjoomaansa tuote-

palvelutarjoomaksi (Martinez et al. 2010). Palvelullistamisella voidaan tarkoittaa myös 

yrityksen tarjooman muutamista fyysisistä tuotteista kokonaan palvelutarjoomaksi 

(Oliva & Kallenberg 2003). Palvelullistaminen mahdollistaa yritykselle arvoketjussa 

ylöspäin liikkumisen ja arvokkaamman liiketoiminnan hyödyntämisen. 

Palvelullistamisen ansiosta yritys pystyy tarjoamaan korkeampiarvoisia yksilöllistettyjä 

ratkaisuja asiakkailleen. Palvelullistaminen mahdollistaa myös yhteiskunnan kannalta 

kestävämmän lähestymistavan liiketoimintaan. Palvelullistamisessa keskitytään 

hyödykkeen käyttöön sen omistamisen sijaan, jolloin taloudellinen menestys on 

mahdollista erottaa materiaalin kulutuksesta ja taloudellisen toiminnan 

ympäristövaikutuksia pystytään vähentämään. Tavoitteena on lisätä tuotteen arvoa ja 

vähentää materiaali- ja muita kustannuksia.  (Baines et al. 2007, s. 5–8)  

Yrityksen liiketoimintastrategian muuttaminen tuotekeskeisestä asiakaskeskeiseksi 

vaikuttaa yritykseen suuresti. Yritys joutuu muuttamaan toimintaansa lähes kokonaan, 

sillä muutoksia esimerkiksi strategiaan, paikkaan arvovirrassa, valmiuksiin, 

organisaatiorakenteeseen, organisaatiokulttuuriin ja organisaation ajatusmaailmaan 

joudutaan tekemään. Yrityksen menestys palvelullistetun tuotteen tarjoajana riippuu 
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yrityksen kyvyistä olla yrittäjämäinen, kokeellinen ja ennakkoluuloton (Brady et al. 

2005, s. 364).  

Smith et al. (2014, s. 243) esittää, että yrityksen muutos asiakaskeskeisemmäksi ja 

tarjooman muutokset voidaan nähdä sen arvolupausten muutoksissa. Heidän mukaansa 

palvelullistamisen aikana esiintyy neljä erilaista arvolupausta: omaisuuden arvolupaus, 

hyödyntämisarvolupaus, saatavuusarvolupaus ja tulosarvolupaus. Omaisuuden 

arvolupauksella tarkoitetaan itse fyysisen tuotteen asiakkaalle tuomaa arvoa. 

Hyödyntämisarvolupauksella tarkoitetaan tuotteen hyödynnettävyyden varmistamista 

tuotteen toimivuutta tukevien palveluiden avulla. Saatavuusarvolupauksella tarkoitetaan 

tuotteen käytettävyyden tukemista erilaisilla palveluilla, jotta asiakas voi maksimoida 

tuotteen käytön. Tulosarvolupauksella tarkoitetaan asiakkaan tukemista tuotteen 

käyttämisessä mahdollisimman tehokkaasti, jotta asiakas saavuttaa tuotteen käytöstä 

kaiken mahdollisen hyödyn.  

Palvelullistamisen johdosta yrityksen tulisi perustaa erillinen palveluorganisaatio, 

aloittaa suhdemarkkinointi ja muodostaa organisaatioon palvelukulttuuri ja selkeä 

palvelustrategia. Uudenlaisen strategian toteuttaminen vaatii johdolta motivaatiota ja 

osaamista palveluiden hallinnassa. (Gebauer et al. 2005, s. 16–17) 

Palveluorganisaatiolla tulisi olla oma myyntiorganisaatio, teknikot ja 

informaatiojärjestelmän liiketoiminnan seuraamista ja kirjanpidon avoimuutta varten. 

Informaatiojärjestelmän avulla pystytään myös vakuuttamaan muu organisaatio siitä, 

miten tärkeitä palvelut ovat koko yrityksen kannattavuudelle.  (Oliva & Kallenberg 

2003, s. 166–167) Erilliset palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen keskittyvät 

organisaatiot mahdollistavat kustomoitujen ratkaisujen tuottamisen, mutta palautteen 

siirtyminen palveluorganisaatiolta tuoteorganisaatiolle on varmistettava (Tan et al. 

2010, s. 96) 

Myös uusien verkostojen muodostaminen on yleensä tarpeen. Verkostot voivat olla 

tutkimusverkostoja, jotka pyrkivät tutkimaan markkinoiden muutoksia ja kuluttajien 

mieltymyksiä, tiedonjakoverkostoja, joiden tehtävänä on jakaa tärkeää tietoa koko 

tuotantoketjulle tai alueellisia/alakohtaisia verkostoja, jotka tuovat yhteen samalle alalle 

tai alueelle sijoittuneita yrityksiä ja jakavat keskenään tietoa parhaista toimintatavoista, 

asettavat toimintatason ja vaihtavat keskenään sivutuotteita. (Mont 2002, s. 242) 
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Tärkeää on luoda samanlaiset henkilöstöhallinto- ja tiedonhallintajärjestelmät kuin 

palveluyrityksille. Palveluorganisaatio tarvitsee myös esimerkiksi uudenlaisen 

jakeluverkoston. (Oliva & Kallenberg 2003, s. 169) 

Smith et al. (2014, s. 247) mukaan palveluita tarjoava yritys voi tarjota asiakkailleen 

vain arvolupauksia ja lupauksien toteuttaminen on tehtävä yhdessä asiakkaan kanssa. 

Tullakseen ratkaisukeskittyneeksi yritykseksi tulee yrityksen ymmärtää asiakkaan 

näkökulmasta, miten arvoa luodaan. Siirtyminen tuotekeskeisestä ajattelutavasta 

asiakaskeskeiseen vaikuttaa suuresti tuotteen elinkaaren aikana tapahtuviin toimintoihin. 

(Brady et al. 2005, s. 362–363) Yritykset tarvitsevat kattavaa tietoa asiakkaiden 

tarpeista onnistuakseen palveluihin laajentamisessa. Yritys voi esimerkiksi hyödyntää 

markkinatutkimuksia tai työpajoja. (Gebauer et al. 2005, s. 18) 

Lisäpalveluiden tarjoaminen vaatii yritykseltä enemmän pääomaa. Palvelullistetuissa 

yrityksissä työntekijöiden kustannukset ovat suuremmat, sillä monimutkaisten 

systeemien ja ratkaisujen suunnittelu ja palveluiden tarjoaminen vaativat laajempia 

taitoja kuin pelkkä tuotantolaitoksessa työskentely. Suurempikokoiset yritykset pystyvät 

helpommin hankkimaan lisäomaisuutta ja käyttöpääomaa palvelullistamiseen. (Neely 

2009, s. 111) 

Neelyn (2009, s. 112-114) tutkimuksen mukaan pienet yritykset hyötyvät 

palvelullistamisesta enemmän kuin suuret yritykset, vaikka kustannukset kasvavat 

palvelullistamisen myötä. Palvelullistamisen ansiosta pienikokoisten yritysten nettotulot 

kasvavat selvästi, mutta suuremmilla yrityksillä vaikutus on jopa päinvastainen. 

Suurikokoisilla palvelullistetuilla yrityksillä nettotulojen prosentuaalinen osuus 

myyntituloista on usein pienempi kuin pienempikokoisilla palvelullistetuilla yrityksillä 

tai samankokoisilla ei-palvelullistetuilla yrityksillä.  

Suurikokoisten yritysten on siis vaikeampi saavuttaa palvelullistamisen tuomia 

taloudellisia hyötyjä. Syynä tähän on se, että suuremmassa yrityksessä myös 

palvelullistamisen haasteet ovat suuremmassa mittakaavassa, koska esimerkiksi 

henkilöstön koko on suurempi. Palvelullistamisen toteuttaminen on kalliimpaa ja 

haastavampaa suurikokoisissa yrityksissä. (Neely 2009, s. 113–114) Palveluiden 

monipuolisuus aiheuttaa organisaation ja hallinnan kustannuksien kasvua, sillä 
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palveluiden käyttöönotto vaatii myös rakenteellisia muutoksia organisaatiossa. 

Palveluihin laajentuminen myös lisää yrityksen konkurssiriskiä, mikä vaatii yrityksen 

johdolta osaamista ja kykyä hallita uudenlaisia riskejä.  (Benedettini et al. 2015, s. 966–

968)  

Fyysisiä tuotteita tuotettaessa tuotantotoiminnot keskittyvät fyysiseen materiaalien 

muuttamiseen aineellisiksi tavaroiksi, kun palveluissa palvelutoiminnot keskittyvät 

tuottamaan kokemuksellista muutosta asiakkaalle. Tuotekeskeinen palvelullistaminen 

vaatii näiden yhdistelemistä. Usein tuotekeskeisen palvelullistamisen tuloksena syntynyt 

tarjooma on sekoitus kaupallisia toimintoja, ydintuotteen toimittamista tukevia 

asiakashallintatoimintoja ja tuotteen käyttöä tukevia palveluita (Baines et al. 2009, s. 

508–513). Fyysisen tuotteen valmistajan ja palveluntarjoajan tulee laajentaa 

osallistumistaan ja vastuutaan perinteisen osto-myynti-suhteen ulkopuolelle, kuten 

takaisinvetoihin, uudelleenkäyttöön, kunnostukseen ja uudelleenvalmistukseen (Mont 

2002, s. 241).  

Palvelullistamisessa painopiste muuttuu loppukäyttäjälle tehdystä tuotteen tehokkuuteen 

liittyvästä arvolupauksesta tuotteen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen loppukäyttäjän 

prosessissa. Fyysisestä tuotteesta tulee osa tarjoomaa arvolupauksen keskipisteenä 

olemisen sijaan. (Oliva & Kallenberg 2003, s. 169) 

Fyysistä tuotetta valmistava yritys kokee palvelullistamisen esimerkiksi tuovan lisää 

arvoa tuotteelle ja asiakkaille, parantamaan innovaatiostrategiaa ja luomaan paremmat 

suhteet asiakkaisiin. Palvelullistaminen mahdollistaa tulevaisuuden lainsäädännön 

vaikutusten ennakoinnin ja niiden kääntämisen kilpailueduiksi. Palveluyritys taas 

hyötyy palvelullistamisesta palveluiden laajentamisena ja monipuolistamisena. 

Palveluyritys pystyy turvaamaan tietyn laatutason ja markkinaosuutensa liittämällä 

palvelunsa sellaiseen tarjoomaan, jota ei ole helppo kopioida. (Mont 2002, s. 240) 

Kuitenkaan fyysisten tuotteiden ja palveluiden välistä riippuvuutta ja sen tuomia hyötyjä 

ei ole vielä täysin ymmärretty, koska tavaroiden ja palveluiden kehittäminen tapahtuu 

usein erikseen (Aurich et al. 2010, s. 137). Fyysisiä tuotteita valmistavissa yrityksissä 

on olemassa selkeä tuotekehitysprosessi, mutta palveluille vastaavaan prosessia ei ole. 
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Laajentuakseen palveluihin, on yrityksen kehitettävä samankaltainen palveluiden 

kehittämisprosessi, kuin palveluyrityksissä on. (Gebauer et al. 2005, s. 18) 

3.2 Tuote-palvelusysteemi 

Tuote-palvelusysteemi on tarjooma, jossa on yhdistettynä fyysinen tuote ja palvelu, ja 

joka tuottaa käytössä arvoa. Tarkoituksena on täyttää asiakkaan tarpeet yhdistelemällä 

fyysisiä tuotteita ja palveluita, jotka on systematisoitu tuottamaan jokin tietty toivottu 

hyöty tai toiminto. (Baines et al. 2007, s. 4–5) Montin (2002, s. 239) mukaan tuote-

palvelusysteemi on fyysisistä tuotteista, palveluista, tukevista verkostoista ja 

infrastruktuurista koostuva kokonaisuus, joka on suunniteltu kilpailukykyiseksi, 

täyttämään asiakkaan tarpeet ja olemaan ympäristövaikutuksiltaan parempi kuin 

perinteiset liiketoimintamallit. Yritys kehittää uusia tapoja saada erilaiset komponentit 

toimimaan yhdessä tuodakseen muodostetun kokonaisuuden avulla arvoa asiakkaalle 

(Brady et al. 2005, s. 362). Yhdistetty tarjooma lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä 

(Benyoussef Zghidi & Zaiem 2017, s. 55).  

Neelyn (2009, s. 113) mukaan tuote-palvelusysteemin eri muotoja ovat 

integraatiokeskeinen, tuotekeskeinen, palvelukeskeinen, käyttökeskeinen ja 

tuloskeskeinen tuote-palvelusysteemi. Integraatiokeskeisiä systeemejä ovat esimerkiksi 

konsultointipalvelut, vähittäis- ja tukkukauppa ja kiinteistöpalvelut. (Neely 2009, s. 

113) Tuotekeskeisissä tuote-palvelusysteemeissä fyysisen tuotteen omistajuus siirtyy, 

mutta sen käyttöä tuetaan palveluilla (Smith et al. 2014, s. 244). Tällaisia käyttöä 

tukevia palveluita ovat esimerkiksi suunnittelu- ja kehityspalvelut, asennus- ja 

käyttöönottopalvelut ja huoltopalvelut. Palvelukeskeiset systeemit ovat ratkaisuja ja 

järjestelmiä tarjoavia tuote-palvelusysteemejä. Käyttökeskeiset systeemit keskittyvät 

tarjoamaan tuotteiden käyttöä ja tuloskeskeisiin systeemeihin kuuluu siirtyminen 

kokonaan palveluihin ja fyysisen tuotteen tarpeen poistaminen. (Neely 2009, s. 113).  

Tukker (2004, s. 248–249) sen sijaan luokittelee tuote-palvelusysteemit kolmeen 

pääkategoriaan palveluiden tyypin mukaan: tuotekeskeisiin, käyttökeskeisiin ja 

tuloskeskeisiin palveluihin. Tässä luokittelussa tuotekeskeisiin palveluihin luetaan 

fyysiseen tuotteeseen liittyvien palveluiden lisäksi myös neuvonta- ja 

konsultaatiopalvelut, sillä ne tukevat fyysisen tuotteen käyttöä. Käyttökeskeisiä 
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palveluita ovat erilaiset leasing- ja vuokrauspalvelut. Tuloskeskeisiä palveluita ovat 

palvelut, joissa hyödynnetään fyysistä tuotetta, mutta asiakas hyötyy palvelun 

tuottamasta tuloksesta. 

Tuote-palvelusysteemissä painotetaan usein tuotteen myymisen sijaan käytön myymistä. 

Asiakas ei osta hyödykettä vaan sen käyttöä, joten asiakas välttyy myös omistamiseen 

liittyviltä riskeiltä, vastuulta ja kuluilta. Tällaisessa tuote-palvelusysteemissä 

hyödykkeen omistajuus ei siirry asiakkaalle. (Baines et al. 2007, s. 1–4) Asiakkaan 

näkökulmasta tuote-palvelusysteemien avulla siirrytään tuotteiden ostamisesta 

palveluiden ja systeemien ostamiseen (Mont 2002, s. 239).  

Palvelullistamisessa täytyy ottaa huomioon, että fyysisen tuotteen tueksi tehty palvelu 

palvelee asiakasta, eli tuotteen käyttäjää, varmistaen, että asiakas saa tuotteesta 

odottamansa hyödyn. Hyötyodotuksien täyttämiseksi voidaan tarjota myös muita 

täydentäviä palveluita. Valmistajan kannalta palvelun hyödyllinen ominaisuus on, että 

sen avulla voidaan kerätä informaatiota fyysisen tuotteen käytöstä asiakkaiden 

kokemusten, odotusten ja ehdotusten avulla. (Aurich et al. 2006, s. 1484) Asiakkaiden 

palveluun kohdistamat vaatimukset vaihtelevat eikä niitä voida tietää etukäteen, joten 

on tärkeää tunnistaa asiakkaan vaatimukset (Smith et al. 2014, s. 259). 

Jotkin yritykset hyödyntävät tuote-palvelusysteemejä olemassa olevien tarjoomien 

luonnollisena jatkumona, kun toisille yrityksille tuote-palvelusysteemit ovat 

selviytymisstrategia ja keskeinen osa uutta liiketoimintasuunnitelmaa (Mont 2002, s. 

239). Vaikka lähes kaikki yritykset tarjoavat jonkinlaista palvelua, kuten myynnin 

jälkeistä tukea tai koulutusta, ei palveluiden tarjoamisen tarvitse olla osa yrityksen 

kilpailustrategiaa (Baines et al. 2007, s. 8).  

3.3 Palvelullistamisen ympäristövaikutukset 

Vaikka palvelut eivät välttämättä ole vähemmän ongelmaksi ympäristölle kuin 

teollisuusalat, on tärkeää tutkia palvelualalla olevia mahdollisuuksia pysäyttää 

ympäristön pilaantuminen ja parantaa ympäristön laatua. Tuote-palvelusysteemit 

keskittyvät vähentämään kuluttamisesta syntyvää ympäristöllistä taakkaa. Kun tuottaja 

on vastuussa tuotteen ympäristövaikutuksista ja luonnonvarojen kulutuksesta tuotteen 
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kulutusvaiheessa, on tuottaja motivoitunut suunnittelemaan tuotteen siten, että se on 

käytössä tehokkaampi. (Mont 2002, s. 242) 

Vaikka tuotteella olisi useita käyttötarkoituksia, ne eivät kuitenkaan takaa tuotteen 

pienempiä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutukset riippuvat olosuhteista ja 

järjestelyistä. Palvelullistaminen kannustaa yritystä uudelleenkäyttämään tuotteita ja 

nostamaan tuotteiden kierrätettävyysastetta, mikä voi johtaa jopa kokonaan suljettuun 

elinkaareen. Palvelullistaminen saattaa myös vähentää energian ja materiaalien käyttöä 

esimerkiksi tuotteen ollessa jaetussa käytössä, jolloin tuotteita valmistetaan vähemmän, 

koska niiden koko käyttökapasiteetti on hyödynnetty. (Mont 2002, s. 242–243) 

Tarjoamalla tulosmuotoista palvelua, yritys voi vähentää materiaalien määrää myymällä 

tulosta fyysisen tuotteen sijaan. Esimerkki tällaisesta palvelusta on pesula, joka tarjoaa 

vaatteiden puhdistusta pesukoneen myymisen sijaan. Tarjoamalla jaettua käyttöoikeutta 

fyysiseen tuotteeseen, esimerkiksi itsepalvelupesulana, yritys tarjoaa asiakkaalle 

mahdollisuuden myös tuottaa itse haluamansa lopputuloksen. Myös esimerkiksi 

autovuokraamot ja yhteiskäyttöautot perustuvat käyttöoikeuden tarjoamiseen. Yrityksen 

ei tarvitse tuottaa tai omistaa yhtä paljon tuotteita, jolloin materiaaleja kuluu vähemmän. 

(Roy 2000, s. 293–295) 

Yritys voi myös tarjota tuotteillensa huoltopalveluita, joiden avulla tuotteen käyttöikää 

pystytään pidentämään ja siten vähentämään tarvittavien tuotteiden määrää. (Mont 

2002, s. 243) Energiaa ja resursseja tarvitaan vähemmän, kun tuotteen elinkaari pitenee. 

Ohjelmistopäivitykset ja ylläpitopalvelut ovat esimerkkejä laitteiden elinkaarta 

pidentävistä palveluista. (Roy 2000, s. 296) 

3.4 Palvelullistamisen toteutus 

Useimmat yritykset tarjoavat palveluita myydäkseen ja tukeakseen fyysistä tuotettaan, 

joten tavallaan ne ovat jo tuotekeskeisten palveluiden markkinoilla. Nämä palvelut 

kuitenkin syntyvät yleensä erillisissä osissa organisaatiota ja vaikka ne ajatellaan 

välttämättömiksi myynnin kannalta, niiden ei oleteta tuottavan lisää rahaa. Erillisen 

organisaation muodostaminen palvelutarjooman hallitsemista ja kehittämistä varten on 



25 

 

 

erityisen tärkeää palvelullistumisen onnistumiseksi. (Oliva & Kallenberg 2003, s. 165–

166) 

Palvelullistamisessa aluksi fyysisiä tuotteita valmistava yritys alkaa tarjota tuotteensa 

rinnalla palveluita. Kun yritys ei enää erottele fyysisiä tuotteitaan ja palveluitaan, vaan 

pyrkii tarjoamaan asiakkailleen yksilöityjä ratkaisuja, voidaan yrityksen tarjoomaa 

kutsua tuote-palvelusysteemiksi. Tällöin ratkaisut koostuvat fyysisestä ydintuotteesta ja 

sitä ympäröivistä palveluista, jotka parantavat ja yksilöllistävät ratkaisua. (Aurich et al. 

2006, s. 1481) Koska palvelulle on olemassa useita määritelmiä, on palvelullistamisen 

aloittaminen usein vaikeaa. Yrityksen voi olla vaikea hahmottaa millaisia palveluita sen 

pitäisi tuottaa ja millaista strategiaa palvelullistamisessa tulisi hyödyntää. (Tan et al. 

2010, s. 96) 

Ensimmäinen organisaatiossa tehtävä muutos on asiakasvuorovaikutuksen muuttaminen 

kaupankäyntipohjaisesta suhdepohjaiseksi. Tämä vaikuttaa tarjooman hinnoitteluun, 

sillä tehdyn työn ja osien hinnan sijaan kiinteä hinta sisältää kaikki tietyn sovitun 

aikavälin palvelut. (Oliva & Kallenberg 2003, s. 168)  

Yrityksen on usein helpointa tarjota fyysisiin tuotteisiin liittyviä palveluita sekä 

konsultointi- ja neuvontapalveluita, sillä ne vaativat vähiten muutoksia itse fyysiseen 

tuotteeseen ja sen käyttöön (Tukker 2004, s. 255-258). Gebauerin et al. (2005, s. 18) 

mukaan yrityksen tulisikin aloittaa laajentaminen palveluihin tarjoamalla fyysiseen 

tuotteeseensa liittyviä palveluita, jotka mahdollistavat tuotteen moitteettoman toiminnan 

ja sen käytön. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi kuljetus-, korjaus- ja 

varaosapalvelut. Myöhemmin yritys voi laajentaa myös asiakastukipalveluihin. Sekä 

tuotetta tukevien palveluiden että asiakastukipalveluiden tarjoaminen mahdollistaa 

yrityksen siirtymisen ratkaisuja tarjoavaksi yritykseksi. (Gebauer et al. 2005, s. 18) 

Siirtyminen edellyttää tuottomahdollisuuden huomaamista palveluiden alueella ja 

rakenteiden ja prosessien muodostamista käyttääkseen tämän mahdollisuuden hyväksi 

(Oliva & Kallenberg 2003, s. 166). 

Reim et al. (2015, s. 67–73) on tutkimuksessaan määritellyt palvelullistamisessa 

käytettäviä toiminnallisia taktiikoita. Esimerkiksi yrityksen ja asiakkaan väliset 

sopimukset ovat tällainen taktiikka. Se kuvastaa vuorovaikutuksen merkitystä, sillä 
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sopimuksissa voidaan määritellä eri osapuolten velvollisuudet. Markkinointitaktiikalla 

tarkoitetaan yrityksen keskittymistä vuorovaikutukseen ja asiakas- ja 

markkinanäkemyksien hyödyntämiseen uudenlaisen arvolupauksen esittämisessä ja 

toimintamallin toteuttamisessa. Palvelullistamisessa hyödynnetään usein yhteistyötä ja 

verkostoja, joten verkostojen muodostaminen ja ylläpito ovat usein tärkeä taktiikka. 

Yksi taktiikka on keskittyä fyysisen tuotteen ja palvelun suunnitteluun, jotta tarjooma 

vastaisi asiakkaan tarpeita mahdollisimman hyvin. Tärkeä taktiikka palvelullistamisessa 

on myös kestävyyteen keskittyminen. Tässä taktiikassa pyritään varmistamaan sekä 

taloudellinen että ympäristöllinen hyöty palvelullistamisesta. 

Teknisten palveluiden suunnittelu ei usein ole systemaattista, kuten fyysisten tuotteiden 

suunnittelu. Palveluiden ja fyysisten tuotteiden suunnittelu tehdään usein erillään, minkä 

takia ne eivät välttämättä ole yhteensopivia. Tuotteiden valmistaja on kuitenkin 

vastuussa sekä fyysisen tuotteen että palvelun suunnittelusta. Fyysisten tuotteiden ja 

palveluiden suunnittelun integroiminen on järkevää, jotta asiakashyöty on 

mahdollisimman suuri.  (Aurich et al. 2006, s. 1482–1483) Suunnitteluvaiheessa tulisi 

olla mukana kaikki tuote-palvelusysteemin elinkaaressa mukana olevat tekijät. 

Erityisesti palvelun tuottajan ja fyysisen tuotteen valmistajan tiivis yhteistyö auttavat 

tarvittavien muutosten tekemisessä valmistukseen tai suunniteluun. (Mont 2002, s. 242)  

Koska tuote-palvelusysteemin fyysisellä ja aineettomalla osalla on tiivis keskinäinen 

suhde, jo fyysisen tuotteen suunnitteluprosesseissa tulisi ottaa huomioon tuotetta 

tukevat palvelut. Vastaavasti palvelun suunnittelussa otetaan huomioon fyysinen tuote 

ja miten palvelun avulla voidaan tukea fyysistä tuotetta. (Aurich et al. 2006, s. 1485) 

Kokonaisuuden suunnittelu aloitetaan perehtymällä asiakkaiden toivomaan 

lopputulokseen ja etenee asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen tarvittaviin fyysisiin 

tuotteisiin ja palveluihin (Brady et al. 2005, s. 363). 

Asiakkaan ja yrityksen välinen suhde on avainasemassa. Yhteistyö asiakkaiden kanssa 

lisää markkinointiosaston roolia. Tiedonhallinta on tärkeää organisaation tehokkuuden 

ja asiakaskommunikaation kannalta. (Mont 2002, s. 242) Menestyvä tuote-

palvelusysteemi edellyttää systemaattista suunnittelua asiakkaan näkökulmasta ja 

asiakkaan mukana oloa mahdollisimman aikaisesta vaiheesta (Baines et al. 2007, s. 7). 

Keskustelemalla olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa saadaan 
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asiakkaiden tarpeita ja prioriteetteja kartoitettua. Yleensä keskustelun suorittaa ylempi 

johto, sillä strategisen markkinoinnin voimavarat ja korkeatasoiset 

konsultointivalmiudet ovat tarpeen. (Brady et al. 2005, s. 363) 

Asiakas voidaan myös esimerkiksi ottaa mukaan fyysisen tuotteen suunnitteluun ja 

valmistusprosessiin. Tällöin asiakkaan vuorovaikutuksesta valmistusprosessissa tulee 

osa kulutusprosessia ja fyysisen tuotteen kuluttamisesta tulee osittain palveluprosessin 

kuluttamista. Tällöin yritys tarjoaa asiakkaan ongelmaan ratkaisua, jonka osana on 

tuotteeseen liittyvä palvelu. (Grönroos 1998, s. 336)  

Tarkat palveluominaisuudet ja niitä vastaavat suunnittelutehtävät on tunnistettava, jotta 

ne voidaan ottaa osaksi tuotteen suunnittelua. Palveluominaisuuksien määrittelemiseksi 

analysoidaan mahdolliset olemassa olevat palvelut ja tiedonvaihtoprosessit. 

Palveluominaisuuksien perusteella määritellään niitä vastaavat suunnittelutehtävät. 

Myös fyysisen tuotteen suunnittelu tulisi analysoida ja systematisoida. (Aurich et al. 

2006, s. 1485) Asiakkaalle voidaan tarjota erilaisia käyttö- ja palvelullistamistapoja 

myyntitilanteessa (Mont 2002, s. 242). 

Systeemin tarjoajat joutuvat tekemään muutoksia organisaatiorakenteeseensa. Heidän 

tulee ymmärtää miten asiakkaat arvostavat heidän palveluitaan. Yritysten täytyy 

määrittää tuotteensa, teknologiansa, toimintonsa ja toimitusketjunsa tukemaan 

asiakkaalle tehtyä arvolupausta. (Baines et al. 2007, s. 7–9). Yritysten on saatava aikaan 

markkinalähtöinen tarkkaan määritelty palveluiden tuottamisprosessi jonka tuottamat 

palvelutarjoomat keskittyvät asiakkaille tehtyyn arvolupaukseen (Gebauer et al. 2005, s. 

17).  

Palvelun ja fyysisen tuotteen suunnitteluprosessien yhdistämiseksi on kannattavaa 

modularisoida prosessi, eli koota kokoelma rakennuspalikoita suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. Fyysisen tuotteen valmistaja voi koota näistä palikoista prosessin tuote-

palvelujärjestelmän suunnittelua varten ja palveluntarjoaja voi koota vastaavista paloista 

palveluprosessin. Palvelun ja fyysisen tuotteen suunnittelun prosessimoduulit tulee olla 

sidoksissa toisiinsa, rinnastettu ja integroitu, jotta eri moduuleihin tulevat ja niistä 

lähtevät virrat ovat yhdisteltävissä toisiinsa. Prosessien modularisoinnin avulla saadaan 

parannettua yhteisymmärrystä tuote-palvelujärjestelmän suunnittelussa mukana olevien 
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osapuolten välillä ja modularisointi tarjoaa perusteet systemaattiselle tiedonsiirrolle 

niiden välillä. (Aurich et al. 2006, s. 1488–1489) 

Palvelullistettujen tuotteiden toimitusketjut eroavat ominaisuuksiltaan suuresti fyysisten 

tuotteiden toimitusketjuista. Palvelullistettujen tuotteiden toimitusketjut keskittyvät 

toimittamaan arvoa tuotteen käyttäjälle, kun fyysisten tuotteiden toimitusketjut 

keskittyvät toimittamaan tuotteita tehokkaasti tai olemaan joustavia. (Johnson & Mena 

2008, s. 38) Tuotantoverkoston jäsenet, kuten valmistaja ja toimittajat, valmistavat 

fyysisen tuotteen ja palveluverkoston jäsenet, kuten valmistaja ja palveluntarjoaja, 

vastaavat palvelun toteuttamisesta. Valmistajan vastuulla on yhdistää näiden 

verkostojen toiminta. (Aurich et al. 2006, s. 1487) Palvelullistettujen tuotteiden 

toimitusketjun ansiosta riskit jakautuvat koko verkostolle, eikä vain valmistajalle 

(Johnson & Mena 2008, s. 37)  

Palvelullistamisessa tiedonkulun hallinta on avainasemassa. Hyödyntämällä 

reaaliaikaista tuotteesta saatua dataa, voidaan prosesseja linkittää. Dataa voidaan 

esimerkiksi käyttää varaosien tai huoltopalveluiden tilaamiseen etänä ja sitä voidaan 

hyödyntää kysynnän, tuotannon ja tilausten toimituksen hallinnassa. Tiedonkulku 

vaikuttaa myös asiakas- ja toimittajasuhteiden hallintaan, mahdollistaen tehokkaamman 

ja toimivamman tiedonkulun osapuolten välillä. (Johnson & Mena 2008, s. 37)  

Vaikka vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ei olisi yritykselle tuttua, tulisi siihen 

investoida entistä enemmän, koska palvelukeskeisyys teollisuudessa tulee koko ajan 

välttämättömämmäksi (Benyoussef Zghidi & Zaiem 2017, s. 56). Fyysisten tuotteiden 

valmistustoiminnoissa ei ole juuri lainkaan asiakaskontaktia, vaan siinä keskitytään 

parantamaan toiminnallista tehokkuutta. Palvelutoiminnoissa taas koetaan tärkeäksi 

kehittää ja ylläpitää asiakassuhteita. Tuotekeskeisessä palvelullistamisessa toiminnot 

ovat vahvasti vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, joten työntekijöillä tulee olla hyvän 

tuotetietämyksen lisäksi osaamista asiakashallinnasta ja suhteiden kehittämisestä. 

(Baines et al. 2009, s. 512) Yritys tarvitsee innokkaita ja sitoutuneita 

palvelutyöntekijöitä onnistuakseen palvelullistamisessa. Kun työntekijät ymmärtävät 

palvelualalle laajentumisen hyödyt, he haluavat sitoutua palvelullistamaan yritystä.  

(Gebauer et al. 2005, s. 21)  
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Johdon on asetettava realistiset tavoitteet palvelullistamiselle, jolloin odotusten 

täyttyminen on kannustavaa. Jos tavoitteet on asetettu liian korkealle, on odotusten 

täyttäminen vaikeampaa ja niistä jääminen ei kannusta työntekijöitä. Usein tehtävien 

laajuus ja vaikeus arvioidaan väärin ja tuloksia odotetaan liian nopeasti. Johdon ja 

palvelutyöntekijöiden kannattaa asettaa tavoitteet yhdessä, jolloin työntekijät pystyvät 

hyväksymään tavoitteet ja sitoutumaan niihin. Työntekijät ovat kiinnostuneempia 

sellaisten muutosten tekemisestä, joita ovat itse olleet kehittämässä. (Gebauer et al. 

2005, s. 22–23) 

Koska työntekijöillä on rajallisesti resursseja käytössään, on heidän aikansa jaettava 

päivittäisten tehtävien ja uusien organisaatiollisten järjestelyjen kesken. Mitä enemmän 

työntekijöiden ajasta menee järjestelyyn, sitä vähemmän aikaa on käytössä päivittäisten 

tehtävien hoitoon, jolloin palvelun laatu kärsii. Yrityksen tulisikin palkata lisää 

palvelutyöntekijöitä jo etukäteen välttääkseen pullonkaulan muodostumisen. (Gebauer 

et al. 2005, s. 23) 

3.5 Palvelullistamisen haasteita 

Suurin vastustus teollisuusyrityksissä johtuu johtajien haluttomuudesta yhdistää 

toimintaan palvelutoimintoja. Haluttomuus johtuu usein kokemuksen ja resurssien 

puutteesta. (Benyoussef Zghidi & Zaiem 2017, s. 55) Palveluihin ei haluta sijoittaa, 

koska niiden tuottamaa taloudellista hyötyä ei tunnisteta (Gebauer et al. 2005, s. 16). 

Palvelullistaminen ei yleensä ole alusta alkaen tuottavaa (Oliva & Kallenberg 2003, s. 

167).  

Yritys joutuu myös muuttamaan markkinointikonseptejaan, mikä voi aiheuttaa 

vastustusta (Mont 2002, s. 243–244). Palvelullistamisen seurauksena yritys siirtyy 

kaupallisesta markkinoinnista suhdemarkkinointiin ja yrityksen tarjooman luonne 

muuttuu. Yritys alkaa tarjota pitkäaikaisia sopimuksia, jotka pidentävät asiakassuhdetta. 

(Neely 2009, s. 115) Yrityksen tapa tehdä voittoa muuttuu siis merkittävästi. Yritys ei 

hanki voittoa myymällä fyysistä tuotetta, vaan se tuottaa rahaa toimittamalla 

tehokkuutta. Yritys tuottaa rahaa pidemmällä aikavälillä kuin ennen, kun tuotteesta ei 

saadakaan myyntihetkellä voittoa, vaan pidemmän ajan kuluessa. (Mont 2002, s. 243) 
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Palvelullistaminen vaatii organisaatiolta paljon aikaa ja rahaa, sillä uudenlaisen 

tarjooman suunnittelu, valmistaminen ja toimittaminen vaativat uudenlaista jäsentelyä, 

joten muutosten tekeminen voi olla este palvelullistamiselle. Myös uudenlaisen 

tarjooman hinnoittelu voi olla vaikeaa ilman kokemusta. (Baines et al. 2007, s. 7) 

Resurssien tai kokemuksen rajallisuus ei saisi estää yritystä tarjoamasta palveluita, vaan 

palveluihin sijoittaminen tulisi nähdä uuden markkinointistrategian kannalta 

prioriteettina eikä rahan ja vaivan hukkaamisena (Benyoussef Zghidi & Zaiem 2017, s. 

56) 

Yrityksessä omaksuttu tekninen ja tuotepohjainen kulttuuri voi estää palvelullistetun 

kulttuurin omaksumisen. Vaikka palvelullistamisen hyödyt tiedettäisiin, osa 

organisaatiosta ei halua luopua perinteisestä kulttuuristaan. Jäykät organisaatiorakenteet 

ja hierarkiat, jotka kuuluvat vahvasti tuotantotoimintaan, voivat myös estää työntekijöitä 

vastaamasta asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin. Tuotantopohjaisessa kulttuurissa 

asiakontaktissa ovat vain tietty hyvin rajattu osa henkilöstöstä ja ongelmia syntyy, kun 

henkilöstö, joka ei aiemmin ole ollut asiakaskontaktissa joutuu sopeutumaan 

uudenlaisiin tehtäviin. (Martinez et al. 2010, s. 462-463) Myyntihenkilöstö ei 

välttämättä koe palvelun myyntiä yhtä tärkeäksi kuin kalliin tuotteen myyntiä, jolloin 

palvelut eivät tuota niin paljoa rahaa kuin on oletettu (Neely 2009, s. 115). 

Palvelullistamisen seurauksena tehdyt pitkäaikaiset sopimukset kumppanien kanssa 

tuovat mukanaan uusia riskejä (Neely 2009, s. 115). Palvelullistamisen myötä yritys 

joutuu lisäksi omaksumaan myös sellaisia riskejä, jotka ovat aiemmin olleet asiakkaan 

vastuulla (Baines et al. 2007, s. 7). Johtajat haluavat epävarmojen palveluiden sijaan 

mieluummin sijoittaa resursseja pienempiriskisiin fyysisiin tuotteisiin. Palveluissa 

tarvitaan erilaisia valmiuksia kuin fyysisten tuotteiden tuottamisessa, sillä palvelut ovat 

asiakaskohtaisesti mukautettavissa ja vaativat muun muassa hyviä asiakaspalvelutaitoja 

toisin kuin fyysiset tuotteet. Palveluntarjoaja kerää tietoa asiakkaiden toiminnoista 

tuottaakseen fyysisiä tuotteita hyvin tukevia palveluita, joten myös asiakkaiden 

haluttomuus jakaa tarvittavia tietoja toiminnastaan koetaan riskinä. Riskien välttelyn 

takia johto ei yleensä koe saavansa tarpeeksi hyötyä palveluista. (Gebauer et al. 2005, s. 

16-17) 
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Voi olla vaikeaa kehittää useita erilaisia käyttötarkoituksia tuote-palvelusysteemille, 

koska ne sijoittuvat tuottamisen ja kuluttamisen välimaastoon. Suunnittelussa tarvitaan 

sen takia useita sidosryhmiä. (Mont 2002, s. 243) 

Palvelullistaminen vaatii monimutkaisten tuote- ja palveluntarjoajaverkostojen 

koordinointia. Valmiita puitteita palvelullistettujen tuotteiden toimitusketjuille ei 

kuitenkaan ole ollut. Johtajille palvelullistettujen tuotteiden toimitusketjujen haasteena 

on luoda järjestelmiä, jotka pystyvät vastaamaan reaaliaikaiseen tietoon käyttämällä 

tehokkaasti resursseja, kuten ihmisiä, laitteita ja varaosia.  (Johnson & Mena 2008, s. 

37)  

Suurimmat ongelmat koskevat kehittyneiden työkalujen ja menetelmien puutetta. 

Tuotteiden valmistajat tarvitsisivat laajaa opasta tuote-palvelusysteemien 

toteuttamiseen. Tuote-palvelusysteemien suunnitteluun on olemassa työkaluja ja 

metodologioita, mutta ne ovat usein vain hieman kehitettyjä versioita perinteisistä 

prosesseista eikä niiden kattavuudesta ole todisteita. Niissä ei ole huolellisen 

käytännössä tehdyn arvioinnin muodostamaa pohjaa. (Baines et al. 2007, s. 8) 

Palveluiden suunnittelustakin tiedetään suhteellisen vähän ja nämäkin tiedot perustuvat 

lähinnä palveluiden massatuottamiseen (Neely 2009, s. 115). 

Asiakkaat eivät välttämättä ole kiinnostuneita maksamaan pelkästään hyödykkeen 

käytöstä sen omistamisen sijaan (Baines et al. 2007). Asiakkaiden vaatimuksia ja 

ostokäyttäytymistä voi olla vaikeampi ennustaa kuin mitä oletetaan. Asiakkaan halua 

ostaa mieluummin tuotteen käyttöä kuin omistusta ei voida suoraan olettaa. (Mont 2002, 

s. 244) Asiakkaat kiintyvät ostamiinsa tuotteisiin, esimerkiksi autoihin. Asiakkaat pitää 

saada hyväksymään omistamattomuuden hyödyt, jotta palvelullistaminen toimisi. 

(Neely 2009, s. 115)  

3.6 Esimerkkejä palvelullistuneista yrityksistä 

Nokia tuottaa laitteistoa ja teknologiaa, jonka avulla pysytään tuottamaan 

mobiiliverkkoja ja kiinteitä verkkoja. Verkon tuottamisen tueksi Nokia tarjoaa muun 

muassa ylläpito- ja käyttöönottopalveluita. Nokia tarjoaa asiakkailleen myös erilaisia 
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IoT-ratkaisuja, pilvi- ja verkkopalveluita ja niiden ylläpitoa. Nokia tarjoaa myös 

esimerkiksi konsultointi- ja suunnittelupalveluita. (Nokia 2017) 

Apple tuli tunnetuksi Mac-tietokoneiden valmistajana. Apple laajensi liiketoimintaansa 

mobiililaitteisiin tuomalla markkinoille iPod musiikkisoittimen, joka mahdollisti 

mobiiliverkon ja -palveluiden hyödyntämisen ja iTunes-palvelun lisäämisen Applen 

tuotevalikoimaan. Nykyään Applen valikoimaan kuuluu Mac-tietokoneet, iPhone, iPod, 

iPad, Apple Watch ja Apple TV. Näiden fyysisten tuotteiden lisäksi Apple tarjoaa 

musiikin, kirjojen, elokuvien ja tv-sarjojen suoratoistoon ja ostamiseen tarkoitettuja 

palveluita kuten iTunes ja Apple Music sekä muita sovelluksia, joita voidaan käyttää 

Applen laitteilla. Lisäksi Apple tarjoaa laitteisiinsa huoltopalveluita. (Apple 2017) 

KONE on tunnettu muun muassa hissejä ja liukuportaita valmistavana yrityksenä. Se on 

liittänyt tuotteisiinsa erilaisia asennus-, kunnossapito- ja korjauspalveluita. KONE 

tarjoaa myös modernisointipalveluita vanhoihin hisseihin. KONE tarjoaa asiakkailleen 

fyysisistä tuotteista ja palveluista koostuvia asiakaslähtöisiä ratkaisuja vastaamaan 

asiakkaiden tarpeita. KONEen kunnossapito- ja korjauspalvelut ovat saatavilla myös 

muiden valmistajien laitteisiin. (KONE 2017a, KONE 2017b) 

Rolls-Royce valmistaa erilaisia moottoreita. Se tarjoaa moottoreihinsa lisäksi 

valikoiman palveluita, joiden avulla moottoreiden moitteeton toiminta ja käyttö voidaan 

maksimoida. Lentokonemoottoreihin tarjolla on esimerkiksi huolto-, varaosa- ja 

seurantapalvelu, jonka avulla voidaan seurata mahdollista huoltotarvetta, sekä 

mahdollisuus varamoottorin leasingvuokraukseen joko erillisten varamoottoreiden tai 

jaetussa käytössä olevien moottoreiden avulla. Tuotetta ja sen käyttöä tukevien 

palveluiden lisäksi Rolls-Royce tarjoaa erilaisia asiakastukipalveluita. Asiakas voi valita 

valmiista valikoimasta itselleen sopivat palvelut riippuen tarpeistaan. (Rolls-Royce 

2017) 

Valmetin liiketoimintoihin kuuluu sellun- ja energiantuotanto, paperi- ja kartonkitehtaat 

ja automaatio. Valmet valmistaa teknologiaa, koneita, laitteita ja järjestelmiä näille 

liiketoiminta-alueille. Näiden tueksi Valmet on muodostanut myös erilaisia palveluita, 

kuten varaosa-, tehdasparannus- ja asiantuntijapalvelut. (Valmet 2017) 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli tutkia mitä ovat palvelu ja palvelullistaminen. Tavoitteena oli 

tutkia millä tavoin palveluiden johtaminen ja hallinta eroavat fyysisistä tuotteista sekä 

määritellä palvelullistaminen ja tutkia miten palvelullistaminen toteutetaan yrityksessä. 

Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla pyrittiin analysoimaan jo 

tehtyjen tutkimuksien tuloksia ja vastaamaan niiden avulla tutkimuskysymyksiin. 

Palvelun selkeä määritteleminen osoittautui vaikeaksi. Tutkimuksessa selvisi, että 

helpoin tapa määritellä palvelu on tutkia miten se eroaa fyysisestä tuotteesta. Tutkitussa 

aineistossa koettiin selkeimmäksi tavaksi määritellä fyysisten tuotteiden ja palveluiden 

välistä eroa vertailla niiden ominaispiirteitä. Oleellisin eroavaisuus palveluiden ja 

fyysisten tuotteiden välillä on se, että asiakas on aina mukana palvelun 

valmistusprosessissa ja valmistus ja kulutus tapahtuvat yleensä yhtä aikaa. Fyysisten 

tuotteiden valmistusprosessi taas tapahtuu yleensä ilman asiakasta. Asiakkaan 

mukanaolosta johtuen palvelut ovat heterogeenisiä eikä niitä voida varastoida 

odottamaan asiakkaan tarvetta palvelulle. Tästä johtuu myös palvelun määrittelyn 

vaikeus, sillä jokainen palvelukokemus on erilainen ja jokainen määrittelee palvelun 

oman kokemuksensa perusteella. Fyysisten tuotteiden ja palveluiden ominaispiirteitä, 

joiden perustella niitä voidaan erotella toisistaan, on listattuna taulukossa 1.  

Taulukko 1. Fyysisten tuotteiden ja palveluiden ominaispiirteitä. 

Fyysiset tuotteet Palvelut 

Konkreettisia Aineettomia, tekoja tai tekojen sarjoja 

Homogeenisiä Heterogeenisiä 

Varastoitavia Ei varastoitavissa 

Valmistus- ja kulutusprosessit erillisiä Valmistus- ja kulutusprosessit samanaikaisia 

Asiakas ei yleensä osallistu valmistusprosessiin Asiakas mukana myös valmistusprosessissa 
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Palveluiden tuottaminen eroaa fyysisistä tuotteista siten, että tarkkaan määritellyn 

tuotteen sijaan palveluyritykset tarjoavat asiakkailleen edellytykset palvelun 

tuottamiseen. Palveluyrityksellä voi kuitenkin olla olemassa valmiita toimintoja, joita 

yhdistelemällä saadaan tuotettua yksilöity ratkaisu vastaamaan yksittäisen asiakkaan 

tarpeita. Palveluiden tuottamisessa asiakasvuorovaikutuksella on suuri merkitys, sillä 

sen avulla asiakkaan tarpeet ja halut tunnistetaan ja niiden pohjalta pysytään 

kehittämään niitä vastaava palveluprosessi ja sen toteuttamiseen tarvittava 

palvelujärjestelmä. Asiakkaan mukanaolo prosessissa on oleellista, sillä asiakkaan 

kokemus tuotetusta palvelusta ja palveluprosessista mittaa tuotettua laatua. 

Palveluiden tuottamistavan takia palveluiden hallinta on haastavaa. Yrityksen 

tuottamien palveluiden ominaisuuksia ja laatukriteereitä on heterogeenisyyden takia 

vaikea määritellä niin, että jokainen tuotettu palvelu vastaisi määritelmää. Palveluiden 

tuottaminen vaatii myös erilaisia resursseja kuin fyysisten tuotteiden tuottaminen, sillä 

tuotantotoiminnot ovat erilaisia. Valmiin tuotteen puuttumisen takia palveluiden 

markkinointi on myös vaikeampaa kuin fyysisen tuotteen markkinointi. Fyysisiä 

tuotteita ja sen ominaisuuksia pystytään kuvailemaan, sillä tuote on yleensä jo valmis 

ennen markkinointia. Palvelun ominaisuudet riippuvat asiakkaasta ja palvelu tuotetaan 

asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa, joten valmiin palvelun kuvaileminen on vaikeaa 

ennen sen tuottamista.  

Palvelullistaminen määritellään muutosprosessiksi, jossa yritys muuttaa tarjoomaansa 

tuote-palvelutarjoomaksi. Tarkoituksena on ottaa palvelut osaksi yrityksen 

kilpailustrategiaa fyysisten tuotteiden rinnalle tai tilalle, tuottaen samalla lisää arvoa 

tuotteelle ja asiakkaalle. Tavoitteena on, että palvelullistamisen avulla asiakkaille 

voidaan tarjota yksilöllistetympiä ratkaisuja.  

Palvelullistamisen toteuttamiseksi yrityksessä täytyy tehdä muutoksia. Yrityksen 

strategia, valmiudet, organisaatiorakenne ja organisaatiokulttuuri täytyy muuttaa 

tukemaan palvelullistumista ja palveluiden tuottamista. Yrityksen tulisi opetella 

ymmärtämään arvon luominen asiakkaan näkökulmasta ja pyrkiä palveluorganisaation 

muodostamiseen. Tavoitteena on saada aikaan samanlainen palveluiden 

kehittämisprosessi kuin palveluyrityksissä. Uusien verkostojen muodostaminen on 

yleensä tarpeen, kun yrityksen tarjoamaa tuotetta palvelullistetaan, koska muun muassa 
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tarjooman tuottaminen ja markkinointi muuttuvat. Tiedonkulun hallinta onkin tärkeä 

edellytys palvelullistamisen ja sen aikana tehtävien muutosten onnistumiseksi. 

Kuvassa 1 on kuvattu tarjooman palvelullistamisprosessi yrityksessä. Aluksi fyysisiä 

tuotteita tarjoava yrityksen tulisi muuttaa asiakasvuorovaikutustaan suhdepohjaiseksi. 

Tarkoituksena on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita aikaisempien lyhyiden 

kaupankäyntikohtaamisten tilalle. Tämän jälkeen aloitetaan fyysiseen tuotteeseen 

liittyvien palveluiden, kuten varaosa- ja huoltopalveluiden tarjoaminen. Näiden 

palveluiden tuottaminen on helpointa, sillä ne vaativat vähiten muutoksien tekoa. 

Viimeinen askel ratkaisuja tarjoavaksi yritykseksi on tarjota myös asiakastukipalveluita, 

kuten käyttökoulutusta ja teknistä tukea. Ratkaisuja tarjoava yritys pystyy siis 

koostamaan tarjoamistaan fyysisistä tuotteista ja palveluista koostetun asiakkaan 

tarpeita ja haluja vastaavan yksilöllistetyn ratkaisun.  

Kuva 1. Tarjooman palvelullistamisen vaiheet yrityksessä. 

Palvelullistamiseen tarvitaan pääomaa, sillä palvelullistamisen seurauksena esimerkiksi 

työntekijäkustannukset kasvavat, sillä työntekijöiden osaamista on laajennettava 

sisältämään myös asiakaspalvelua. Asiakasvuorovaikutuksen merkityksen ollessa suuri 

palveluiden tuottamisessa, on siihen investoitava esimerkiksi osaamisen ja koulutusten 

muodossa. Myös muutoksien tekeminen organisaatiorakenteessa ja yrityksen 

toimintatavoissa ja kulttuurissa aiheuttaa kustannuksia. Palvelullistamisen seurauksena 

Fyysisten 
tuotteiden 
tarjoaminen 

Asiakasvuoro-
vaikutuksen 
muuttaminen 
suhdepohjaiseksi 

Fyysiseen 
tuotteeseen 
liittyvien 
palveluiden 
tarjoaminen 

Asiakastuki-
palveluiden 
tarjoaminen 

Ratkaisujen 
tarjoaminen 



36 

 

 

yrityksen myyntitulot todennäköisesti kuitenkin kasvavat, vaikkakin nettotuotto voi 

jäädä kasvavista kustannuksista johtuen aikaisempaa pienemmäksi. Palvelullistamisen 

vaikutuksista yrityksen talouteen ei kuitenkaan ole paljoa tutkimusta, minkä takia 

taloudellisia hyötyjä tai haittoja on vaikea määrittää.  

Kustannuksien lisäksi palvelullistamisessa tulisi ottaa huomioon myös muut mahdolliset 

haasteet. Muutokset yrityksen toimintatavoissa ja organisaation kulttuurissa voivat 

aiheuttaa vastustusta johdon tai muun organisaation keskuudessa. Uusien 

toimintatapojen käyttöönotossa voi myös ilmetä ongelmia. Johdon tulisi tunnistaa 

palvelullistamiseen liittyviä haasteita ja riskejä ja ottaa ne huomioon 

palvelullistamisstrategian suunnittelussa ja toteuttamisessa. Strategian suunnittelu ja 

toteutus voivat itsessään olla haastavia, sillä valmiita ohjeita tuote-palvelusysteemin 

suunnitteluun ja toteuttamiseen ei vielä ole.  

Aineistossa palvelullistaminen ja sen vaikutukset yritykseen koettiin kuitenkin 

positiivisina. Palveluiden lisäämisen koettiin parantavan yrityksen kilpailukykyä ja 

asiakastyytyväisyyttä.  

Kirjallisuuskatsaus oli toimiva tutkimuskeino tähän tutkimukseen, sillä tarkoituksena oli 

koota yhteen tutkimustuloksia aiheesta selkeäksi kokonaiskuvaksi. Tutkittavat asiat 

olivat kuitenkin laajoja, eikä niitä pystytty tämän laajuisessa työssä käsittelemään vielä 

erityisen syvällisesti. Oleellisimmat asiat on kuitenkin pyritty käsittelemään 

mahdollisimman tarkkaan, jotta aiheesta on työn perusteella mahdollista saada hyvä 

kokonaiskuva ja ymmärtää pääpiirteet palveluista ja palvelullistamisesta. 

 

Jatkotutkimuskohteita työn pohjalta olisi muun maussa erilaisten 

palvelullistamisstrategioiden toimivuus erilaisissa yrityksissä, minkä avulla voitaisiin 

paremmin määrittää sopivia strategioita ja ohjeita palvelullistamiseen tietynlaisille 

yrityksille. Palvelullistamisen taloudelliset vaikutukset pidemmällä aikavälillä, 

esimerkiksi kasvaako palvelullistuneen yrityksen nettotuotto ajan kuluessa tai voiko 

palvelullistamisen aiheuttamiin kustannuksiin vaikuttaa olisivat myös hyviä 

tutkimuskohteita.  
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