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ESIPUHE

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ!

Irma Vahvaselkä, Kaarina Murtola

Yhteiskunta on kehittymässä tietoyhteiskunnasta kohti palveluyhteiskuntaa. Valmistava teollisuus 
on käynyt läpi suuria muutoksia. Teknologiaosaaminen sekä yhä laadukkaammat ja monipuolisem-
mat tuotteet eivät enää yksin tarjoa riittävää kilpailuetua kiristyvillä, globaaleiksi muuttuneilla kil-
pailumarkkinoilla. Toimialakohtaiset murrostilat ovat saaneet yritykset siirtymään tuotantopohjai-
sista liiketoimintamalleista asiakas- ja palvelukeskeisiin liiketoimintamalleihin. 

Muuttuminen palveluyrityksiksi, tuotetoimittajista verkottuneiksi ratkaisutoimittajiksi, vaatii yritys-
rakenteiden ja toimintatapojen perusteellista uudelleentarkastelua sekä yritysten muutosvalmiuk-
sien kehittämistä. Liiketoimintamallin muutos edellyttää usein myös organisaation ja henkilöstön 
mukautumista uuteen toimintatapaan. Henkilökohtaisen osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen 
on varteenotettava keino selviytyä työorganisaatioiden hajautuessa ja toisaalta verkostoituessa. 
Teknologisen kehityksen on sanottu heijastuvan paitsi liiketoimintaprosesseihin, niin myös sosiaali-
seen käyttäytymiseen ja luovuuteen.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat keskeinen toimija niin työllistymisen kuin uuden yritystoiminnan 
kehittämisen kannalta. Pk-yritykset toimivat usein suurten kansainvälistyneiden yritysten paikallisi-
na alihankkijoina ja verkostokumppaneina ja kokevat samoja kehityspaineita kansainvälistyä asiak-
kaidensa mukana. Pk-yritykset kohtaavat toimialojen rakennemuutokset ja arvoketjussa tapahtuvat 
järjestelyt sekä globalisaatiokehityksen paineet. Yritykset joutuvat asemoimaan toimintansa uudel-
leen muuttuvassa yrityskentässä, sekä hakemaan paikkansa, uudet liiketoimintamallinsa ja toimin-
tatapansa rakennemuutosten oloissa. Yritysten ja yritysverkkojen kyky toiminnan sekä innovaatioi-
den kehittämiseen lokaalisti ja globaalisti riippuu paljolti yrityksen sisäisistä tekijöistä. Henkilöstön 
ammattitaidon kehitys ja sitouttaminen ovat avainasemassa yrityksen muutoskyvyn kehittämisessä.

Lohjan Laurean ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistavan, Yrittäjyyden ja liiketoimin-
taosaamisen (Teollinen palveluliiketoiminta) koulutusohjelma on ollut sekä toteutukseltaan että tu-
loksiltaan merkittävä Uudenmaan aluekehityksen vauhdittajana. Koulutusohjelma on käynnistynyt 
syksyllä 2008 ja toteutettu ensin sekä Hyvinkäällä että Lohjalla ja myöhemmin 2009 toteutukses-
sa vain Lohjalla. Opiskelijoita on yhteensä 55, jotka tulevat Uudenmaan eri osista, eri toimialoilta, 
monenlaisista tehtävistä ja erilaisista organisaatioista. Opinnot on suoritettu etäopintoina työelä-
mälähtöisillä ja työelämää kehittävillä oppimistehtävillä keskittyen palveluliiketoiminnan kehittä-
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miseen ja johtamiseen, palvelutuotteen kehittämiseen ja kaupallistamiseen, kansainvälisen liiketoi-
minnan käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä verkostoitumiseen.

Tämä julkaisu on koulutusohjelman kahden vuosikurssin julkaisu. Julkaisu koostuu yhdeksästä lu-
vusta. Luvussa yksi esitellään ylempää ammattikorkeakoulututkintoa aikuisten jatkokoulutusväylä-
nä yleisesti ja valotetaan aikuisopiskelun haasteita. Luvussa kaksi esitellään Teollinen palvelulii-
ketoiminta -koulutusohjelma. Luvussa kolme kuvataan koulutusohjelman viitekehyksenä toimiva 
asiakaslähtöinen liiketoimintamalli, johon kukin opiskelija on linkittänyt omat kehittämishankkeen-
sa. Luvussa neljä selostetaan kyvykkyyksien kehittämisen malli, johon opiskelija on kytkenyt oman 
henkilökohtaisen kehittämisensä. Luvussa viisi esitellään kirjallisuuskatsaus palveluistamisesta 
esimerkkinä opintojakson oppimistehtävän tietoperustan rakentamisesta. Luvussa kuusi esitellään 
erään opiskelijan osaamisen johtamista koskevan opinnäytetyön teoreettinen viitekehys. Luvussa 
seitsemän tarkastellaan opinnäytetyötä tutkimuksellisena kehittämishankkeena. Luvussa kahdek-
san esitellään opiskelijoiden opinnäytetöitä niistä toimitettuina tiivistelminä. Luvussa yhdeksän esi-
tellään koulutusohjelmasta FUAS-yhteistyössä 2010 tehty itse- ja vertaisarviointi.

Alueellinen t&k&i-yhteistyö osana ammattikorkeakoulun ja koulutusohjelman toiminta- ja LbD-op-
pimisstrategiaa on ollut vaikutuksiltaan merkittävä. Haluamme kiittää kaikkia koulutusohjelman 
ja sen yhteistyöverkoston toimijoita. Erityisesti haluamme kiittää innostuneita ja sitoutuneita opis-
kelijoita ahkeroinnista, sitoutunutta ja asiantuntevaa YAMK-koulutusohjelman toteutustiimiä sekä 
taustaorganisaatioiden hankekumppaneita. Toivomme, että tämä julkaisu antaa lukijalle sysäyksen 
palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Herätteleviä lukuhetkiä julkaisun parissa!

Lohja 24.11.2010

Irma Vahvaselkä   Kaarina Murtola
Liiketalouden yliopettaja, KTT  Lehtori, FM
Laurea-ammattikorkeakoulu  Laurea-ammattikorkeakoulu 
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Johdanto-luku jakautuu kahteen alalukuun. Ensiksi KTT Irma Vahvaselkä kuvaa Euroopan korkea-
kouluissa tapahtuvaa siirtymistä kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen sekä ammattikorkeakou-
lujen jatkotutkintojen kehittämistä ja ominaispiirteitä. Tämän jälkeen FT Vesa Taatila tarkastelee 
ylemmän ammattikorkekoulututkinnon haasteita oppimiselle.

1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO  
 AIKUISTEN JATKOKOULUTUSVÄYLÄNÄ

Irma Vahvaselkä, Vesa Taatila

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto aikuisten jatkokoulutusväylänä

1
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1.1 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto aikuisten jatkokoulutusväylänä

Korkeakoulujen integraatiokehitys, Bolognan prosessin myötä, merkitsee sitä, että Euroo-
pan korkeakouluissa ollaan siirtymässä yhtenäiseen, kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. 
Bolognan prosessin ja Lissabonin sopimuksen tavoitteena on eurooppalaisen korkea-asteen 
koulutusalueen muodostaminen vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteena on mahdollistaa jä-
senmaiden korkeakoulujen opetussuunnitelmien yhteneväisyys niin, että osaamistasojen 
vertailtavuus helpottuu ja opiskelijoiden sekä työntekijöiden liikkuminen maasta toiseen 
saadaan joustavaksi. Lisäksi opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen selkiintyy eikä heidän 
tarvitse toistaa aiemmin oppimaansa opiskelupaikan vaihtuessa. Tavoitteena on myös lisätä 
eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattu-
na. Tavoitteeseen pyritään mm. yhdenmukaistamalla tutkintorakenteet ja kehittämällä laa-
dunhallintaa. (Kotila & Auvinen 2008, 12 - 17.)

Suomen korkeakouluissa siirtyminen tapahtui vuonna 2005, jolloin tehtiin päätös jatkotut-
kintojen vakinaistamisesta ja jolloin ammattikorkeakoulujen tutkintorakenne uudistettiin 
pääosin Bolognan mallin mukaiseksi. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rakenteiden uu-
distamisprosessin sisällöt ja toteutustavat poikkesivat kuitenkin selvästi toisistaan. Uudis-
tuksessa yliopistoihin luotiin kaksiportainen, akateemisesti suuntautunut tutkintorakenne, 
joka perustuu ns. 3 + 2 -mallissa ensimmäisen syklin muodostaa 3 vuoden (180 op) kandi-
daattitutkinto ja toisen syklin 2 vuoden (120 op) maisteritutkinto. Tutkintorakenne on integ-
roitu ensimmäisen syklin tutkintoon johtavaan koulutukseen siten, että hyväksytty opiskelija 
voi halutessaan suorittaa maisterin tutkinnon ilman erillistä hakua. (Kotila & Auvinen 2008, 
12 - 17.)

Keskustelu ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoista käynnistyi Suomessa vuonna 1997. 
Vuonna 1998 uuden tutkinnon käynnistämiseksi asetettiin valmisteluryhmä, tehtiin selvi-
tyksiä ja koulutusohjelmaesityksiä. Vuoden 1999 aikana tehtiin päätös asteittaisesta 40 - 60 
opintoviikon laajuisista jatkotutkinnoista, mihin osittain vaikutti Bolognan julistuksen suo-
situs, joka koski siirtymistä koko Euroopan alueelle korkeakoulujen kaksiportaiseen tutkin-
tojärjestelmään. Vuonna 2000 asetettiin viralliset työryhmät selvittämään jatkotutkintojen 
tarvetta. Vuonna 2002 myönnettiin ensimmäiset luvat. Ylemmät ammattikorkeakoulututkin-
not vakinaistettiin lailla vuonna 2005 (1.8.2005) osaksi suomalaista korkeakoulujärjestel-
mää. Käynnistysvaiheessa aloituspaikkoja oli 1750, mutta jo vuonna 2007 paikkojen määrä 
oli 2000. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on osoittautunut vuosien myötä sekä tarpeelli-
seksi että käytännölliseksi ammattikorkeakoulututkinnon jälkeisen ammatillisen osaamisen 
kehittämisessä. Siitä on tullut merkittävä ammattikorkeakoulututkinnon jälkeinen ylempään 
korkeakoulututkintoon johtava jatkokoulutusväylä. Vuosina 2002 - 2008 ensisijaisia hakijoi-
ta koulutusohjelmiin on ollut 11 974. Opintonsa on aloittanut kaiken kaikkiaan 6449 opiske-
lijaa ja valmistuneita on 1434. Luvan saaneita koulutusohjelmia on 49, joista 11 on englannin-
kielisiä. (Hintsanen 2009, 5 - 6.) Lukuvuonna 2009 - 2010 Laureassa on 19 koulutusohjelmaa, 
joista kuusi on englanninkielisiä ja yhdeksän ylempään amk-tutkintoon johtavia. Laureassa 
vuonna 2009 opiskeli ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa yhteensä 309 opis-
kelijaa (Laurean vuosikatsaus 2009).

Jatkotutkintokokeilun koordinoinnista ja seurannasta vastasi opetusministeriön asettama 
koordinaatio- ja seurantaryhmä, jossa oli työelämän keskeisten järjestöjen, ammattikor-
keakoulujen, opiskelijoiden sekä opetusministeriön edustus. Hyvät jatkotutkintokokeilutu-
lokset antoivat pohjan vakinaisen, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lakisääteisel-
le valmistelutyölle. Jatkotutkintojen vakinaistamisesta tehtiin päätös vuonna 2005, jolloin 
ammattikorkeakoulujen tutkintorakenne uudistettiin pääosin Bolognan mallin mukaiseksi. 
Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa siten ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä 

ammattikorkeakoulututkintoja. Ensimmäisen syklin työelämäorientoitunut ammattikorkea-
koulututkinto on laajuudeltaan 3,5 - 4 vuotta (210 - 240 op), muutamissa poikkeustapauksis-
sa 4,5 vuotta (270 op). Toisen syklin, ammatillisesti suuntautuvan ylemmän ammattikorkea-
koulututkinnon laajuus on 2 - 3 vuotta (60 - 90 opintopistettä). 

Ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntöä muutettiin kesällä 2009. Ylemmät ammat-
tikorkeakoulututkinnot määritettiin ylemmiksi korkeakoulututkinnoiksi, mikä tarkoittaa 
yleistä virkakelpoisuutta muihin kuin sosiaalityöntekijöiden virkoihin. Muutos huomioitiin 
myös elokuussa 2009 valmistuneessa esityksessä kansalliseksi tutkintojen ja muun osaami-
sen viitekehykseksi.

Valtioneuvoston ammattikorkeakouluista antaman asetuksen (16.6.2005/423) 7 a §:n nojalla 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskeli-
jalle

•	 työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä 
tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtä-
vissä toimimista varten

•	 syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta mer-
kityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityk-
sen seuraamiseen ja erittelyyn 

•	 valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
•	 työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito
•	 kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teo-
rian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja ke-
hitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja (Ammattikorkeakoululaki 7 a §).

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintorakenteissa on selviä eroja. Ensiksi ammatti-
korkeakoulussa opiskelija ei voi suoraan perustutkinnon jälkeen siirtyä suorittamaan ylem-
pää ammattikorkeakoulututkintoa, vaan syklien välissä häneltä vaaditaan vähintään kolmen 
vuoden työkokemusta alalta. Toinen selkeä ero liittyy aloituspaikkojen mitoittamiseen. Ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja ei ole maisteritutkintojen tavoin tar-
koitettu kaikille ensimmäisen syklin tutkinnon suorittaneille. Ammattikorkeakoulujen rehto-
rineuvoston vuonna 2007 esityksen mukaan aloituspaikkojen mitoituksen osalta tavoitteena 
on, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa vain noin 20 % perustutkinto-
opiskelijoista. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 2007.) 

Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teo-
rian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja ke-
hitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja (Ammattikorkeakoululaki 7 a §).

Lisäksi erona yliopiston maisteritutkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinto välillä 
on se, että jälkimmäinen on tarkoitettu ensisijaisesti ammatillisen taidon syventämiseen, kun 
taas ensimmäinen toimii myös lähtöväylänä akateemiseen jatkotutkintoon. Viime vuosina 
kuitenkin myös ylempää AMK-tutkintoa on alettu käyttää koulutusväylänä akateemisiin jat-
kotutkintoihin. Tämä mahdollisuus perustuu tutkintojen hallinnolliseen yhteismitallisuuteen.

Tutkintojen vertailtavuuteen ja tunnustamiseen liittyvät kysymykset ovat olleet Bolognan 
prosessissa keskeisesti esillä. Yhtenä tutkintojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta edistä-
vänä asiana on pidetty korkeakoulututkintojen viitekehyksiä. Eurooppalainen tutkintojen ja 
osaamisen viitekehys EQF (European Qualifications Framework) on yhteinen eurooppalainen 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto aikuisten jatkokoulutusväylänä



1514

viitejärjestelmä, jonka avulla eri maiden kansallisia tutkintojärjestelmiä ja tutkintojen viite-
kehyksiä kytketään toisiinsa. EQF:n kahdeksan tasoa kattavat kaikki tutkinnot perustasosta 
edistyneeseen tasoon. Elinikäisen oppimisen edistäjänä EQF sisältää kaikki yleissivistävän, 
ammatillisen ja akateemisen koulutuksen tutkintotasot. Lisäksi viitekehykseen sisältyvät pe-
rus- ja jatkokoulutuksessa hankitut tutkinnot. Kunkin tason pitäisi periaatteessa olla saavu-
tettavissa erilaisten koulutus- ja uravalintojen kautta. EQF-viitekehyksessä viitetasot perus-
tuvat oppimistuloksiin, jotka kuvataan tietoina (knowledge), taitoina (skills) ja pätevyytenä 
(competences). EQF:ssä keskitytään siihen, mitä tietyn tutkinnon suorittanut henkilö tietää, 
ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin päätteeksi. Suosituksen mukaan painopis-
teen siirtäminen oppimistuloksiin mahdollistaa Euroopan koulutusjärjestelmien erojen huo-
mioimisen, koska ainoastaan panostuksiin (esimerkiksi opiskelun kesto) perustuva vertailu 
on vaikeaa. EQF voi auttaa yksittäisiä ihmisiä, joilla on runsaasti työelämässä tai muussa toi-
minnassa hankittua kokemusta, helpottamalla epävirallisen ja virallisen oppimisen tunnus-
tamista. Painopisteen asettaminen oppimistuloksiin auttaa arvioimaan, vastaavatko hankitut 
oppimistulokset sisällöltään ja merkitykseltään virallisia tutkintoja. EQF siis kiinnittää huo-
mion oppimistuloksiin, joiden avulla voidaan saada yhteinen kieli tutkintojen kuvaamiselle, 
mikä lisää tutkintojen läpinäkyvyyttä ja merkittävyyttä. Mahdollisuutena on aito ja rehellinen 
oppimistuloksiin perustuva tutkintojen tarkastelu kaikkialla Euroopassa. Vaarana on, että eri 
maat soveltavat oppimistulosajattelua hyvin eri tavoin, jolloin tutkintojen vertailu vaikeutuu. 
Haasteena on varmistaa keskinäinen luottamus kuvaamalla oppimistulokset niin selkeästi ja 
läpinäkyvästi, että eri järjestelmien kuvaukset ovat vertailukelpoisia. (Ammattikorkeakoulu-
jen rehtorineuvosto 2010.)

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry on 13.1.2010 antanut soveltamissuosi-
tuksen tutkintojen kansallisen viitekehyksen ja tutkintojen yhteisten kompetenssien sovel-
tamisesta ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on edistää ammattikorkeakoulujen yhteistä 
näkemystä siitä, miten kansallisessa tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksessä (National 
Qualifications Framework NQF) esitettyjä osaamistasokuvauksia sovelletaan opetussuunni-
telmatyössä, osaamisprofiilien laadinnassa ja osaamisen arvioinnissa. Suosituksen alussa on 
kuvattu eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja Suomen ja Suomen kansallisen viiteke-
hyksen pääpiirteitä ja lopussa on esitetty niiden pohjalta muokattu suositus ammattikorkea-
koulututkintojen yhteisistä kompetensseista. Suositus on laadittu pääosin Arenen koulutus-
ohjelmaprojektin yhteydessä toimineen työryhmän työnä. Valmistelutyössä on hyödynnetty 
myös ryhmän jäsenien omista ammattikorkeakouluista ja työelämän edustajilta saatua palau-
tetta. Suosituksen pohjana on käytetty Arene ry:n vuonna 2006 antamaa suositusta tutkinto-
jen yhteisistä kompetensseista. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 2010.) 

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehyksen tarkoituksena on lisätä tutkintojen 
kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, parantaa tutkintojärjestelmän 
toimivuutta ja selkeyttä, helpottaa koulutusjärjestelmässä liikkumista, yhtenäistää ja lisätä 
aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista, konkretisoida elinikäisen oppimisen periaatet-
ta ja korostaa oppimislähtöisyyttä ja oppimistuloksia korostavaa näkökulmaa koulutuksessa.
 
NQF:ssä kaikki tutkinnot on sijoitettu jollekin kahdeksasta viitekehyksen vaativuustasosta. 
Ammattikorkeakoulututkinnot on sijoitettu tasolle 6 ja ylemmät ammattikorkeakoulutut-
kinnot tasolle 7. Tasot 6 ja 7 sekä valtakunnalliset yhteiset kompetenssit kuvaavat ammatti-
korkeakoulusta valmistuvan opiskelijan osaamisen tasoa. NQF-tasokuvaukset sekä yhteiset 
kompetenssit suositellaan sisällytettäväksi integroidusti osaamisperusteisten opetussuun-
nitelmien tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan osana normaalia oppi-
misprosessiin liittyvää osaamisen arviointia.  Arviointikriteerit laaditaan suhteessa tasoku-
vauksiin. Tasojen edellyttämä osaaminen on kansallisen viitekehyksen luonnoksessa kuvattu 
seuraavasti:

NQF, taso 6
Ammattikorkeakoulututkinto ja alempi korkeakoulututkinto
 
Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten 
käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Ymmär-
tää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat. Hallitsee edisty-
neet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, 
joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai enna-
koimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.
 
Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työsken-
telemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Kykenee päätöksentekoon ennakoimatto-
missa toimintaympäristöissä. Perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Kykenee 
vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja 
ryhmien kehityksestä.
 
Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että 
alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaiku-
tukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

NQF, taso 7
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto
 
Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa  erityisosaamista vastaavat käsit-
teet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. 
Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja 
uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatio-
toiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri 
alojen tietoja.
 
Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. 
Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lä-
hestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten 
henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä 
ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä.
 
Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan 
ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen 
toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. (Ammattikorkeakoulujen rehtori-
neuvosto 2010.)

Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, 
jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työ-
tehtävistä. Suomen ammattikorkeakouluissa kompetenssien luokittelussa suositellaan käy-
tettäväksi jakoa koulutusohjelmakohtaisiin (ammatilliseen) (subject specific competences) ja 
yhteisiin kompetensseihin (generic comptences). Kompetenssien tavoitteena on olla selkeäs-
ti toisistaan erottuvia ja arvioitavissa olevia osaamiskokonaisuuksia. 

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantun-
tijuuden kehittymisen perustan. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä 
osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja 
työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyöl-
le ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Tavoiteltavien kompetenssin kehittymiseen voidaan 
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koulutuksessa vaikuttaa sekä sisällöllisillä että toimintatapoihin liittyvillä pedagogisilla va-
linnoilla. Opetussisältöjen valinta tapahtuu ensisijaisesti koulutusohjelmakohtaisen erikois-
osaamisen ehdoilla ja yleisten työelämävalmiuksien kehittyminen erikoisosaamisen oppi-
misen yhteydessä. Yleisten työelämävalmiuksien kehittymisessä erityisesti pedagogisilla ja 
oppimisympäristöihin liittyvillä ratkaisuilla on keskeinen merkitys. Yhteisten kompetenssien 
osaamisalueiden kuvauksissa on otettu huomioon EQF ja NQF (luonnos), lainsäädäntö, Dub-
lin Descriptors, Tuning Competences ja työelämän ennakoidut osaamisvaatimukset ja enna-
koidut osaamistarpeiden muutokset. Kuvaukset on pyritty muotoilemaan entistä tiiviimmin 
ja ymmärrettävämmin siten, että niitä on mahdollista arvioida. Yhteiset kompetenssit kuvaa-
vat NQF:n tavoin valmistuvan keskiverto-opiskelijan osaamisen tasoa.

Osaamisen kuvaus, 
ammattikorkeakoulututkinto

Osaamisen kuvaus, ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

OPPIMISEN TAIDOT
(Learning competence)

•	 osaa arvioida ja kehittää 
osaamistaan ja oppimis-
tapojaan

•	 osaa hankkia, käsitellä 
ja arvioida tietoa kriitti-
sesti 

•	 kykenee ottamaan 
vastuuta ryhmän  
oppimisesta ja opitun 
jakamisesta 

•	 osaa monipuolisesti ja 
tavoitteellisesti arvioida 
ja kehittää asiantunti-
juuttaan 

•	 osaa hankkia, käsitellä ja 
arvioida tietoa kriittises-
ti ja eri alojen näkökul-
mista  

•	 kykenee ottamaan  
vastuuta yhteisön tavoit-
teellisesta oppimisesta

EETTINEN OSAAMINEN
(Ethical competence)

•	 kykenee ottamaan  
vastuun omasta toimin-
nastaan ja sen seurauk-
sista

•	 osaa toimia alansa  
ammattieettisten  
periaatteiden mukaisesti

•	 osaa ottaa erilaiset  
toimijat huomioon  
työskentelyssään

•	 osaa soveltaa tasa-arvoi-
suuden periaatteita 

•	 osaa soveltaa kestävän 
kehityksen periaatteita

•	 kykenee ottamaan  
vastuuta yhteisön  
toiminnasta ja sen  
seurauksista

•	 osaa soveltaa alansa  
ammattieettisiä periaat-
teita asiantuntijana ja 
työelämän kehittäjänä

•	 osaa tehdä ratkaisuja 
ottaen huomioon yksilön 
ja yhteisön näkökulmat

•	 osaa edistää tasa-arvoi-
suuden periaatteiden  
toteutumista työyhtei-
sössä 

•	 osaa edistää kestävän 
kehityksen periaatteiden 
ja yhteiskuntavastuun 
toteutumista

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
(Working community compe-
tence)

•	 osaa toimia työyhteisön 
jäsenenä ja edistää  
yhteisön hyvinvointia

•	 osaa toimia työelämän 
viestintä- ja vuorovaiku-
tustilanteissa

•	 osaa hyödyntää tieto- ja 
viestintätekniikkaa oman 
alansa tehtävissä

•	 kykenee luomaan henki-
lökohtaisia työelämäyh-
teyksiä ja toimimaan 
verkostoissa 

•	 osaa tehdä päätöksiä 
ennakoimattomissa  
tilanteissa

•	 kykenee työn johtami-
seen ja itsenäiseen  
työskentelyyn asiantun-
tijatehtävissä

•	 omaa valmiuksia  
yrittäjyyteen

•	 osaa kehittää työyhtei-
sön toimintaa ja työhy-
vinvointia

•	 osaa kehittää työelämän 
monialaista viestintää ja 
vuorovaikutusta

•	 osaa soveltaa tieto- ja 
viestintätekniikkaa  
tehtävissään

•	 osaa luoda verkostoja ja 
kumppanuuksia 

•	 osaa johtaa ja uudistaa 
toimintaa monimutkai-
sissa ja ennakoimatto-
missa toimintaympäris-
töissä

•	 kykenee toimimaan  
vaativissa asiantuntija-
tehtävissä, johtamisteh-
tävissä tai yrittäjänä

INNOVAATIO-OSAAMINEN
(Innovation competence)
 

•	 kykenee luovaan ongel-
manratkaisuun ja työta-
pojen kehittämiseen

•	 osaa työskennellä  
projekteissa 

•	 osaa toteuttaa tutkimus- 
ja kehittämishankkeita 
soveltaen alan olemassa 
olevaa tietoa ja menetel-
miä 

•	 osaa etsiä asiakas- 
lähtöisiä, kestäviä ja 
taloudellisesti kannatta-
via ratkaisuja

•	 osaa tuottaa uutta tietoa 
ja uudistaa toiminta- 
tapoja yhdistäen eri  
alojen osaamista

•	 osaa johtaa projekteja 
•	 osaa johtaa tutkimus-, 

kehittämis- ja innovaa-
tiohankkeita sekä  
hallitsee tutkimus- ja 
kehitystoiminnan  
menetelmiä

•	 osaa kehittää asiakasläh-
töistä, kestävää ja talou-
dellisesti kannattavaa 

KANSAINVÄLISTYMIS-
OSAAMINEN
(Internationalization 
competence)

•	 omaa alansa työtehtävis-
sä ja niissä kehittymises-
sä tarvittavan kielitaidon

•	 kykenee monikulttuuri-
seen yhteistyöhön 

•	 osaa ottaa työssään  
huomioon alansa kan-
sainvälisyyskehityksen 
vaikutuksia ja mahdolli-
suuksia

•	 kykenee kansainväliseen 
viestintään työtehtävis-
sään ja toiminnan  
kehittämisessä

•	 osaa toimia kansainvä-
lisissä toimintaympäris-
töissä 

•	 osaa ennakoida kan-
sainvälisyyskehityksen 
vaikutuksia ja mahdolli-
suuksia omalla ammatti-
alallaan

Taulukko 1: Suositus ammattikorkeakoulututkintojen yhteisiksi kompetensseiksi (Arene ry 
2010)

(jatkuu)
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1.2 Aikuinen oppijana

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja tutkintoja, jotka on suun-
niteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa. Tämä asettaa ylemmille 
ammattikorkeakoulututkinnoille omia erityisvaatimuksia. (Luopajärvi 2008, 51.)

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ovat jo pohjavaatimusten johdosta sel-
keästi aikuisopiskelijoita. Heillä on oltava alemman korkeakoulututkinnon jälkeen vähintään 
kolmen vuoden työkokemus (Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351, 20§), mikä nostaa opis-
kelijoiden keski-ikää huomattavasti esimerkiksi yliopiston maisteriopiskelijoihin verrattuna. 

Lisäksi ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat ovat jo eläneet selkeästi itsevastuullista elämää 
oman työpaikan, kodin ja perheen ympyröissä, mitä voidaan myös pitää pelkän iän lisäksi 
aikuisuuden määritelmänä (Knowles, Holton & Swanson 1998). He ovat valmistuneet am-
mattiin, saaneet työpaikan ja usein myös perustaneet perheen, mitkä toimenpiteet Kotila ja 
Auvinen (2008, 7) listaavat joiksikin aikuisuuden saavuttamisen merkeiksi.

Nämä erot nuorempiin opiskelijoihin verrattaessa nostavat esille kysymyksiä oppimisproses-
sin erityistarpeista. Missä määrin aikuisten ja työelämässä jo kokeneiden opiskelijoiden oppi-
minen eroaa perustutkinto-opiskelijoista? Miten nämä erot pitää huomioida pedagogista tai 
pikemminkin andragogista (ks. Manninen 2010) prosessia suunniteltaessa ja toteutettaessa?
 
Andragogiikan (aikuispedagogiikan) uranuurtaja, yhdysvaltalainen tutkija Malcolm Knowles 
on listannut aikuisten oppimiseen kuusi keskeistä lähtökohtaa. Näistä neljä esiteltiin jo vuon-
na 1980 (Knowles 1980) ja kaksi viimeistä laajemmassa julkaisussa 1998 (Knowles, Holton & 
Swanson 1998). Lähtökohdat ovat seuraavat:

1.  Opettajat ovat vastuussa aikuisten auttamisesta etenemään riippuvuudesta 
 jatkuvasti laajenevaan itseohjautuvuuteen.
2. Aikuisilla on jatkuvasti laajeneva määrä kokemuksia, mitkä toimivat arvokkaana  
 oppimisresurssina.
3. Ihmiset ovat valmiita oppimaan jotain silloin, kun oppi auttaa heitä ratkomaan  
 todellisen elämän tehtäviä tai ongelmia. 
4. Oppijat näkevät koulutuksessa tavan kehittää itselleen korkeampaa kompetenssia.
5. Aikuisten on tiedettävä syy, miksi heidän tulee oppia.
6. Voimakkaimmat motivaattorit aikuisten oppimiseen ovat sisäisiä 
 motivaatiotekijöitä, kuten omanarvontunto.
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Nämä määritelmät antavat paljon merkitystä oppivan aikuisen omalle sisäiselle motivaatiol-
le. Aikuiselle ei ole tehokkainta opettaa hänen elämästään ja oppimistavoitteistaan vieraita, 
abstrakteja asioita, vaan pyrkiä liittämään oppiminen jatkuvasti tiiviisti opiskelijan omaan 
kokemusmaailmaan sekä tavoitteisiin. Kärjistäen voisi sanoa, että peruskoululaiselle on mah-
dollista opettaa asioita perustelulla ”tästä on sinulle hyötyä myöhemmin”, mutta mitä aikui-
sempi oppija on, sitä enemmän hän haluaa itse valita ne asiat, joita aikoo oppia sekä myös sen, 
miten hän haluaa asiat oppia.

Mannisen (2010) mukaan aikuisille suunnattujen oppimisympäristöjen onkin oltava konstruk-
tiivisia, aktiivisia, yhteistoiminnallisia, tavoitteellisia, reflektiivisiä ja kontekstuaalisia.

Konstruktiivisuudella korostetaan juuri aikuisten oppimisen erikoispiirrettä, oppimisen ra-
kentamista aiemmin tiedon päälle. Aktiivisuus viittaa opiskelijoiden aktivointiin sekä yhteis-
toimintaan niin muiden opiskelijoiden, opettajan kuin ulkopuolistenkin tahojen kanssa. 

Tavoitteellisuudella viitataan Knowlesin (Knowles, Holton & Swanson 1988) mainitsemaan 
tarpeeseen tietää, mihin oppeja tullaan käyttämään. 

Reflektiivisyydellä huomioidaan se, että omien valintojen ja tekojen sekä niihin johtaneiden 
ajatteluprosessien aktiivinen käsittely luo uusia oivalluksia ja katsontakantoja -  ja siten sy-
ventää oppimista.

Kontekstuaalisuus liittyy oppimisen konkretisointiin. Aikuisen oppijan oppimistilanteiden 
tulisi liittyä todellisiin haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen, jolloin oppija näkee selkeästi yh-
teyden toiminnan ja tulosten välillä, mikä edelleen vaikuttaa motivaatioon.

Anita Malinen (2000) on väitöskirjassaan tuonut esille andragogisen oppimisprosessin haas-
teen: aikuisen elämänkokemuksen muodostaman suojakuoren todellisen oppimisen ympäril-
lä. Hänen mukaansa aikuisoppijalla on henkilökohtaisen kokemustietonsa ytimen ympärillä 
mukavuusalue, joka toimii suojakuorena uuden oppimiselle. Jos oppimistilanne ei pysty avaa-
maan suojakuorta, todellista oppimista ei tapahdu. Toisin sanoen aikuisen ajattelu tai käytös 
ei muutu aiempaan verrattuna, vaan hän vain ”suorittaa tentin”. Malinen luonnehtiikin aikui-
sen oppimista kyvyksi ylittää omia ennakkoluuloja. 

Oppimisen tavoitteet ja merkitykset

Oppimisen tavoitteet ja merkitykset

Henkilökohtainen kasvu ja kehitys

Yhteiskunnallinen kehitys
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Tilanteiden väliset erot

Yksilölliset ja tilanteisiin liittyvät erot

Aikuisen oppimisen 
keskeiset periaatteet

1. Oppijan tarve tietää
• Miksi
• Mitä
• Miten

2. Oppijan käsitys itsestään
• Itsenäinen
• Itseohjautuva

3. Aikaisemmat kokemukset
• Voimavara
• Tiedolliset mallit

4. Valmius oppia
• Todelliseen elämään liittyvä
• Kehittämishaaste

5. Oppimisorientaatio
• Ongelmakeskeinen
• Aitoihin asiayhteyksiin liittyvä

6. Oppimismotivaatio
• Sisäsyntyinen
• Henkilökohtainen

Kuvio 1: Aikuisten kouluttamisen (andragogiikan) toteutusmalli (Knowles ym. 1998, 4)
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Kuvio 2: Aikuisten kouluttamisen oppimisen malli (mukaillen Malinen 2000, 135)

Tässä prosessissa opettajan tai ohjaajan rooli on keskeinen. Hänen tulee knowleslaisittain 
kyetä ohjaamaan opiskelija omien elämänkokemusten synnyttämien uskomusten riippuvuu-
desta laajempien näkemysten ja ajattelun maailmaan. Aikuisopiskelijat vetäytyvät mielellään 
oppimistaipaleellaan omalle mukavuusalueelleen ja näkevät helposti opiskelun suoritettavi-
na tentteinä sekä tutkinnon tavoitteluna, mikä johtaa toiveisiin tiiviistä opettajan hoitamasta 
tiedonjakamisesta mielellään perinteisessä luentoympäristössä (Taylor, Marineau & Fiddler 
2000, 3 - 9). Tällöin opettajan tehtävänä on kyetä samanaikaisesti huomioimaan heidän elä-
mänkokemuksensa ja saamaan heidät siirtymään epämukavuusalueelle, johon aiempi koke-
mus ei ole ylettynyt.
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Teollisen palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 2008 - 2010

Luvussa 2 kuvataan Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman, Teollinen palvelulii-
ketoiminta, opetussuunnitelman lähtökohdat ja koulutusohjelman tehtävät, rakenne ja sisältö sekä 
toteutus. Teollinen palveluliiketoiminta -koulutusohjelman opetussuunnitelma laadittiin lukuvuon-
na 2007 - 2008, hyväksyttiin toukokuussa 2008 ja otettiin käyttöön syksyllä 2008. Koulutusohjelman 
toteutus 2008 koskee Hyvinkään ja Lohjan yhteistoteutusta ja 2009 toteutus pelkästään Lohjan to-
teutusta (Koulutusohjelman OPS 2008; Koulutusohjelman OPS 2009). Pilotointi koskee siten  2008 
ja 2009 toteutuksia. Kuvauksen toteuttivat koulutusohjelman yliopettajat Irma Vahvaselkä ja Vesa 
Taatila.

2 TEOLLISEN PALVELULIIKETOIMINNAN  
 KOULUTUSOHJELMA 2008 - 2010 LAUREASSA

Kaarina Murtola, Ville Saarikoski, Vesa Taatila, Irma Vahvaselkä
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2.1 Koulutusohjelman lähtökohdat – tarpeesta ja yhteistyössä  
 alueen yritysten kanssa

Teollinen palveluliiketoiminta koulutusohjelman tarkoituksena on ollut palvella erityisesti 
teollisen sekä tieto- ja osaamisintensiivisen palveluliiketoimintaosaamisen  kehittämisen tar-
peita Uudellamaalla. Koulutusohjelman toteutuspaikkoina ovat olleet Hyvinkää ja Lohja.

Tutkinto räätälöitiin  palvelemaan mahdollisimman pitkälle Uudenmaan teollisten ja osaami-
sintensiivisten yritysten asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja palveluistamisen kehitystarpeita. 
Tarve pohjautuu erityisesti laajan metropolialueen erityispiirteisiin, teknologiateollisuuden 
klusterin työelämätarpeisiin ja globalisaatiokehityksen tuomiin kehittämishaasteisiin.

Koulutusohjelman toteutus perustuu koulutuksen ja soveltavan t&k-toiminnan avulla tapah-
tuvaan innovatiiviseen kehittämiseen ja laajan metropolialueen aluekehitystoimintaan. Kou-
lutusohjelmasta valmistuu kehityksen käynnistäjiä ja palvelutransformaation aikaansaajia 
parantamaan alueen yritysten kilpailukykyä ja vaikuttavuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä 
markkinoilla. 

Koulutusohjelmassa koulutetaan teollisen ja tietointensiivisen palveluliiketoiminnan osaajia 
vaativiin suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtäviin yrityksissä ja muissa organisaatiois-
sa sekä toimimaan yrittäjinä. Koulutusohjelma antaa laajan ja syvällisen osaamisen teolli-
sesta palveluliiketoiminnasta strategisen innovaatiotoiminnan johtamisen, verkostoituneen 
liiketoiminnan ja kansainvälisen toimintaympäristön konteksteissa. Koulutusohjelma tarjo-
aa uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot alan vaativissa kehittämis- ja 
johtamistehtävissä toimimista varten. Opiskelija syventää tietojaan, taitojaan ja kompetens-
sejaan teollisesta palveluliiketoiminnasta ja sen hallinnasta sekä ymmärtää siihen liittyvän 
työelämän, alueellisen, kansainvälisen ja yhteiskunnallisen merkityksen. Hänellä on valmiu-
det ja menetelmällinen kyky teollisen palveluliiketoimintaosaamiseen liittyvän tietämyksen 
elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen.

Hakukelpoisuuden YAMK-koulutukseen antaa tradenomin AMK-tutkinto tai muu soveltuva 
korkeakoulututkinto (esim. insinööri, kauppatieteiden kandidaatti) sekä tämän jälkeen han-
kittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Valitut opiskelijat ovat 
koulutustaustoiltaan pääosin tradenomeja, restonomeja, insinöörejä yms., mutta myös aka-
teemisen taustan omaavia. He ovat  toimineet asiantuntija- ja esimiestehtävissä useita vuosia 
eri toimialoilla mm. markkinointiassistentteina, logistiikka- tai hankintapäällikköinä, projek-
ti-, asiakaspalvelu-, myynti-, markkinointipäällikköinä, asiakkuuspäällikköinä tai -johtajina. 
Opiskelijoiden taustaorganisaatiot kattavat koko Uudenmaan teollisten ja perinteisten palve-
luyritysten kentän  sekä julkisen sektorin. Edustettuina ovat  mm. Euroopan Patenttitoimis-
to, Puolustusvoimat, Trafi, HUS (Lohja, Hyvinkää), ELY-Keskus (Hyvinkää, Vantaa), Karkkilan 
Seurakunta, Nokia Oyj, Cencorp Oyj, Elcoteq Oyj, Qentinel Oy, Orion Pharma, Consti Yhtiöt, 
NCC,	Nokia	Siemens	Network,	Valon	Kone	Oy,	Plastex	Oy,	Mamec	Oy,	Cembrit	Oy,	Muotolevy	
Oy, NMC Termonova Oy, Hansaprint Oy, Spectra Oy, Myyrmäen Huolto Oy, Kymijoen Ravin-
topalvelut Oy, Eliisa Oyj, Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry, Pohjola-ryhmä, Kesko, Alko, 
Hewlett Packard, HUS, ELY-Keskus, LohCase ry, nGlass Oy, Matka-Huolto Oy jne. 

Kohderyhmävalinta on ollut hyvin onnistunut ja monimuotoisuus taustaorganisaatioissa 
koettu rikkaudeksi ja opintoja edistäväksi tekijäksi. Palautteen perusteella koulutusohjelma 
on pystynyt tarjoamaan opiskelijoille juuri oikeaan aikaan, oikeanlaista täydennyskoulutusta, 
josta on ollut konkreettista hyötyä. Koulutus on parantanut työmarkkina-asemaa ja arvos-
tusta työpaikalla; joillekin koulutus on tarjonnut mahdollisuuden työpaikan vaihtoon. Kou-
lutusohjelman heikko tunnettuus työelämässä sekä tutkinnon suorittaneen suomenkielinen 
ammattinimike tradenomi (YAMK)  herättää hämmennystä.

Koulutusohjelman suunnittelussa oli vuonna 2005   BestServ-ohjelmassa selvitetty teolliseen 
palveluliiketoimintaosaamiseen liittyvä korkeakoulutasoinen koulutustarjonta Suomessa 
sekä nostettu tarve teollisen palveluliiketoimintaosaamisen ylemmälle ammattikorkeakou-
lututkinnolle. Lisäksi vuonna 2007 toteutettiin Lohjan Laureassa Teollinen palveluliiketoi-
minta ja yrittäjyys  -hanke, jonka tutkimus-, koulutus- ja verkostoitumistoimenpiteillä tehtiin 
valmistelutyötä, jolla tähdättiin YAMK-koulutusohjelman käynnistämiseen Lohjalla. Laure-
an valmiutta toteuttaa teollisen palveluliiketoiminnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
perustellaan tähänastisilla saavutetuilla tuloksilla sekä koulutusta varten käytössä olevilla 
opettajaresursseilla.

Suunnittelutyön lopputuloksena syksyllä 2007 syntyi  kuvaus opiskelijan osaamisen kehit-
tymisestä koulutusohjelmassa, koulutusohjelman rakenne ja tiivistetyt opintojaksokuvauk-
set sekä kuvaus koulutusohjelmaan liittyvästä, työelämää tukevasta aluekehitystoiminnasta, 
t&k-toiminnasta sekä kuvaus koulutusohjelman laadunvarmennuksesta. Kaksivuotisen pilo-
toinnin tulokset huomioidaan mahdollisessa uudessa opetussuunnitelmassa.

Työelämän osaamistarpeet on otettu huomioon koulutusohjelman suunnittelussa lukuisten 
aihepiiriä käsittelevien tutkimusten, selvitysten ja viranomaisjulkaisujen avulla sekä keskus-
teluilla ohjausryhmän elinkeinoelämäedustajien kanssa. Suunnittelutyöryhmään ovat kuulu-
neet Laurea-ammattikorkeakoulusta koulutusalajohtaja Riitta Pesonen, ThM, Lohjalta; kou-
lutusalajohtaja Jouni Koski, KTM, Hyvinkäältä; yliopettaja Irma Vahvaselkä, KTT, Lohjalta; 
yliopettaja Minna Mattila, KTT, Hyvinkäältä ja koulutussuunnittelija Pia Lauraeus, KM, Lohjal-
ta. Suunnitteluryhmän vastuuhenkilöinä ovat olleet yliopettaja Irma Vahvaselkä ja yliopettaja 
Minna Mattila.

Ohjausryhmään ovat käynnistysvaiheessa 2007 - 2009 kuuluneet toimialajohtaja Jyrki Matti-
la, Hyvinkään kaupunki; toimitusjohtaja Timo Pullinen, Hyvinkään TechVilla Oy; kehitysjoh-
taja Jorma Helin, Hyvinkään TechVilla Oy; varatoimitusjohtaja Arto Juosila, Konecranes Plc; 
toiminnanjohtaja Ismo Kokko, Tradenomiliitto TRAL ry; yksikönjohtaja Hannu Saarikangas, 
Uusi Insinööriliitto UIL ry; elinkeinojohtaja Jorma Korhonen Lohjan kaupunki; toimitusjoh-
taja Torleif Söderlund, Länsi-Uudenmaan Kauppakamari ry; toimitusjohtaja Juhani Hyry ja 
toimitusjohtaja Rauno Tahvanainen, Lohjan Yrittäjät ry; (ohjelmajohtaja Anne-Mari Järvelin, 
Tekes/Professia Oy); toimitusjohtaja John Ahlskog, Constructor Finland Oy; toimitusjohta-
ja Jarmo Nurmi, Nurmi Hydraulics Oy; henkilöstöpäällikkö Anne Avento-Krapf, Moventas Oy 
Industrial	Gears;	logistiikkapäällikkö	Irma-Liisa	Byman,	Loparex	Oy;	tutkimusjohtaja	Petteri	
Ikonen, Laurea; kehitysjohtaja Outi Kallioinen, Laurea; aluekehitysjohtaja Leena Peltosaari, 
Laurea; koulutusalajohtaja Riitta Pesonen, Laurea; koulutusalajohtaja Jouni Koski, Laurea; 
yliopettaja Minna Mattila, Laurea; ja yliopettaja Irma Vahvaselkä, Laurea. 

Ohjausryhmän täydennystä tehtiin syksyllä 2009 lukuisten työsuhteiden muutosten takia. 
Samalla tehtiin päätös ohjausryhmän pienentämiseksi ns. advisory boardiksi ja eri sidosryh-
mien osallistamiseksi koulutusohjelman kehittämistyöhön. Syksyllä 2010 koulutusohjelman 
FUAS-vertais- ja ristiinarviointia on ollut tekemässä useita alueen sidosryhmien edustajia, 
koulutusohjelman henkilöstö ja opiskelijat. Ohjausryhmän kokouksessa 4.10.2010 on suori-
tettu  koulutusohjelman vuonna 2008 ja 2009 aloitettujen toteutusten arvioinnit. FUAS-arvi-
ointiin liittyvä itsearviointikuvaus on jätetty 9.10.2010, ja kuvaus on esitetty tämän julkaisun 
viimeisessä luvussa.

2.2 Koulutusohjelman tehtävä ja tavoitteet

Teollisen palveluliiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa koulutetaan teollisen ja tietoin-
tensiivisen palveluliiketoiminnan osaajia vaativiin suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtä-
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viin yrityksissä ja muissa organisaatioissa sekä toimimaan yrittäjinä. Siten koulutusohjelman 
sisällä on ollut valittavana vuosina 2008 - 2010 kaksi etenemisväylää. 

Koulutusohjelman tehtävänä on tuottaa työelämän tarpeisiin

1. teollisten sekä tieto- ja osaamisintensiivisten yritysten palveluliiketoiminnan (Industrial 
Business Services/IBS, Knowledge-Intensive-Business Services/KIBS) kehittäjiä, jotka voivat 
toimia asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja palvelutransformaation toteuttajina yritysten ja 
muiden suunnittelu-, kehitys-, johto- tai asiantuntijatehtävissä

2. liike-elämän asiantuntijapalveluyrittäjiä (Professional Business Services/PBS), jotka voi-
vat toimia palvelutransformaation toteuttajina ja uuden yritystoiminnan synnyttäjinä. 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden asiantuntijuutta kohti monialaista, ver-
kostomaista toimintaa teollisessa palveluliiketoiminnassa globaalin toimintaympäristön toi-
minnalle asettamat vaatimuksen huomioon ottaen, kehittää opiskelijoiden kykyä tuottaa pal-
veluinnovaatioita sekä laaja-alaistaa opiskelijoiden valmiuksia työelämän kehittämiseen sekä  
kehittää muutoksen keskellä kykyä ymmärtää kehityksen suuntia heikkojen signaalien kautta 
ja  laajempia kokonaisuuksia.

Koulutusohjelmassa liiketoimintaosaamisella ja sen kehittämisellä on keskeinen merkitys. 
Yhteiskunta on kehittymässä tietoyhteiskunnasta kohti palveluyhteiskuntaa. Valmistava 
teollisuus on käynyt läpi suuria muutoksia. Teknologiaosaaminen sekä yhä laadukkaammat 
ja monipuolisemmat tuotteet eivät enää yksin tarjoa riittävää kilpailuetua kiristyvillä, glo-
baaleiksi muuttuneilla kilpailumarkkinoilla. Yritykset siirtyvät tuotantopohjaisista liiketoi-
mintamalleista asiakas- ja palvelukeskeisiin liiketoimintamalleihin. Muuttuminen palvelu-
yrityksiksi, tuotetoimittajista verkottuneiksi ratkaisutoimittajiksi vaatii yritysrakenteiden ja 
toimintatapojen perusteellista uudelleentarkastelua sekä yritysten muutosvalmiuksien ke-
hittämistä. Liike-elämänpalveluita tuottavat tietointensiiviset asiantuntijaorganisaatiot tar-
joavat teollisuudelle innovatiivisia ratkaisuja rikastuttaen teollista liiketoimintaa.

Koulutusohjelmassa palveluliiketoiminnan kehittämistä on lähestytty uusista, monitieteel-
lisistä näkökulmista, jotka ottavat huomioon palveluinnovaation eri ulottuvuudet. Tulevai-
suussuuntaisuus, strategia- ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin mukainen toiminta sekä 
palvelutransformaation aikaansaaminen muodostavat koulutusohjelman keskeisen viiteke-
hyksen. Koulutuksen yhtenä tavoitteena onkin lisätä osaamista asiakkaan ymmärtämisestä ja 
asiakkaan erilaisista rooleista palvelutuotannossa ja palvelujen kehittämisessä.  Oppiminen 
nähdään uuden tiedon ja uuden osaamisen luomisen tapana, joka liittää oppimisen osaksi 
alan ja alueen innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on saavuttaa osaaminen, joka on käyttökel-
poista teollisissa sekä tieto- ja osaamisintensiivisissä organisaatioissa.

Koulutusohjelma antaa laajan ja syvällisen osaamisen teollisesta palveluliiketoiminnasta 
strategisen innovaatiotoiminnan johtamisen, verkostoituneen liiketoiminnan ja kansainväli-
sen toimintaympäristön konteksteissa.

Teollisen palveluliiketoiminnan koulutusohjelma on profiloitu sloganilla Palveluliiketoiminta 
kehittämisen ytimessä!

Koulutusohjelmassa korostuvat

•	 tieto- ja osaamisintensiivisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen ja palvelut-
ransformaation aikaansaaminen 

•	 opiskelija kehittäjänä alueen yrityksissä tai liike-elämää tukevia palveluja tuottavana 

yrittäjänä
•	 oppiminen LbD-mallin ja koulutusohjelman omien viitekehysten,  asiakaslähtöisen liike-

toimintamallin ja strategisten kyvykkyyksien kehittämismallin pohjalta toteuttavissa ke-
hittämishankkeissa (opintojaksojen oppimistehtävät, opinnäytetyö)

•	 innovaatiojohtaminen ja innovatiiviset kehittämismenetelmät, palveluinnovaatiot, palve-
lutuotteen kehittäminen ja kaupallistaminen; verkostoitunut liiketoiminta; kansainvälis-
tyminen ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen sekä kasvuyrittäjyys

•	 aluekehitykseen vaikutetaan suoraan välittömästi erilaisten t&k&i-hankkeiden ja yhteis-
työn kautta siten, että opiskelijat tekevät opinnoissaan kehittämishankkeita hakuvaihees-
sa esittämänsä kehittämissuunnitelman pohjalta.

Koulutusohjelma erottuu muista siten, että opiskelijat jo hakuvaiheessa yhdessä tiiminsä ja 
lähiesimiestensä ja yritysjohdon kanssa laativat koulutusohjelman oman asiakaskeskeisen 
liiketoimintamallin pohjalta opinnoilleen ja kehittämiselleen taustaorganisaationsa lähtöti-
lanneanalyysin ja kehittämissuunnitelman. Opiskelija suorittaa opintonsa tekemällä eri opin-
tojaksojen oppimistehtäviä, jotka ovat vankkaan tietoperustaan perustuvia kehittämistehtä-
viä sekä laatii 30 opintopisteen opinnäytetyön. Kun opiskelijoita on ollut 30 + 25, niin samalla 
kehitetään 55 yritystä erilaisten oppimistehtävien kautta (5 opintojaksoa) t&k&i-hankkeissa. 
Tämä takaa välittömän aluekehitysvaikutuksen syntymisen.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantunti-
juuden kehittymisen perustan. Kompetenssit luovat edellytykset työelämässä toimimiselle, 
yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. B to b -asiakkaan rooli palvelun kehittämi-
sessä ja tuottamisessa nostetaan keskiöön. Koulutuksen yhtenä tavoitteena onkin lisätä osaa-
mista asiakkaan ymmärtämisestä ja asiakkaan erilaisista rooleista palvelutuotannossa ja pal-
velujen kehittämisessä ja johtamisessa. Tämän koulutusohjelman läpikäynyt opiskelija osaa 
tunnistaa paremmin asiakkaan piileviä palvelutarpeita ja ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan 
pääperiaatteet ja arvontuotantoa sekä palveluliiketoiminnan kehittämistä ja johtamista. 

2.3 Koulutuksen antamat työelämävalmiudet

Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu ydinosaamisen määrittelyihin. Osaaminen 
on jaettu ammatillistiedolliseen ja -taidolliseen osaamiseen sekä yleisiin kompetensseihin, 
joiden hallintaa koulutuksella pyritään edistämään. Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompe-
tensseja ovat eettinen osaaminen, globalisaatio-osaaminen, innovaatio-osaaminen, reflektio-
osaaminen ja verkosto-osaaminen. 

Opiskelija voi saavuttaa yleisen kompetenssin osaamisessa kolmea eri tasoa edeten henki-
lökohtaisesta tasosta organisaation tasolle ja edelleen yhteiskunnallisen näkökulman hallin-
taan, mikä on koulutusohjelman tavoitetaso.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija hallitsee tyypillisesti ainakin 
seuraavat yleisten kompetenssien osa-alueet:

•	 osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan 
sekä määritellä osaamisensa kehittämistarpeita (itsensä kehittäminen)

•	 osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan ja tuntee organi-
saationsa yhteiskuntavastuun (eettinen osaaminen)

•	 osaa toimia erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä osaa organisoida ja luo-
da ammatillisia verkostoja (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen)

•	 hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa itsenäisesti toteuttaa alaa 
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kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita (kehittämistoiminnan osaaminen)
•	 osaa arvioida työyhteisön toimintaa sekä suunnitella, organisoida ja kehittää toimintaa 

työelämän muuttuvissa tilanteissa (organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen)
•	 omaa yleiskuvan ammatillisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä kansainvälisessä 

toimintaympäristössä (kansainvälisyysosaaminen).

2.4 Koulutuksen rakenne ja opinnot

Teollinen palveluliiketoimintaosaaminen -koulutusohjelman opetussuunnitelma (yhteensä 
90 op) muodostuu kaikille yhteisistä, pakollisista syventävistä ammatillisista opinnoista (50 
op), opinnäytetyöskentelystä (30 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Opintojak-
sojen minimikoko on 5 op. Koulutusaika on 2 vuotta, josta pakollisten opintojen suorittami-
nen on ajoitettu ensimmäiselle vuodelle.  Kokonaisaika on 3 vuotta.

Koulutusohjelma kiinnittyy Laurean Osaamisintensiivisten palvelujen tutkimus- ja kehittä-
mistoiminta tutkimusohjelmaan, jonka tavoitteena on tiedon ja osaamisen lisääminen ja levit-
täminen sekä yrityksen ja alueen kehittymiseen vaikuttavien palveluinnovaatioiden aikaan-
saaminen. 

Koulutuksen perusideana on tarjota uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tie-
dot ja menetelmälliset valmiudet sekä elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammatti-
taidon kehittämiseen että teollisen palveluliiketoiminnan vaativissa kehittämis- ja johtamis-
tehtävissä toimimista varten.

Opetussuunnitelmissa osaaminen on ryhmitelty erilaisiksi teemoiksi, jotka koostuvat opinto-
jaksoista. Tämä mahdollistaa kehittämishanketoiminnan kytkemisen joustavasti opetukseen 
ja oppimiseen. Kehittämällä (LbD) opiskelijat oppivat ymmärtämään työelämän vaatimuksia 
ja toimintakulttuuria sekä soveltamaan käytäntöön oppimaansa. Yrittäjyys on tämän koulu-
tusohjelman toisena vaihtoehtoisena koulutuspolkuna ja siten myös painopistealueena. Opis-
kelijapalautteen mukaan jaksot tukevat toisiaan ja opinnäytetyön tekemistä erinomaisesti 
(palautteen	ka	4,88/5	max).	Opiskelijapalautteen	mukaan	jaksojen	opettajien	asiantuntemus	
arvioitiin	myös	erinomaiseksi	(palautteen	ka	4,90/5	max).

TEEMA 1
(Teema 137)

Kehitt ämispohjaisen oppimisen ja 
työelämän kehitt ämisen valmiudet 

(10 op)

Opintojakso 00681
Luovan ongelmanratkaisun työtavat

ja poisoppimisen taito 5 op

Opintojakso 00687
Teollisuusyrityksestä

palveluyritykseksi 10 op

Opintojakso 00691
Verkostomainen liiketoiminta

10 op

Opintojakso 00684
Tutkimus- ja kehitt ämistoiminnan 

menetelmälliset ratkaisut ja refl ek-
ti ivinen analyysi 5 op

Opintojakso 00690
Palvelukonsepti n kehitt äminen ja 

tuott eistaminen 10 op

Opintojakso 00694
Kansainvälinen liiketoiminnan 

käynnistäminen ja kehitt äminen 
10 op

229 OPINNÄYTETYÖ (30 op)
(opintojakso 00701 Opinnäytetyö kehitt ämishankkeena 30 op)

125 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (10 op)

TEEMA 2
(Teema 225)

Yrityksen sisäinen toiminta- 
ympäristö (20 op)

TEEMA 3
(Teema 226)

Yrityksen ulkoinen toiminta-
ympäristö (20 op)

1,5 - 2 vuott a (2 - 3 vuott a)
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Kuvio 1: Koulutusohjelman rakenne ja opinnot

Pakolliset opinnot (50 op) koostuvat kolmesta eri teemasta ja opinnäytetyön tekemisestä.

Teema 1

Opinnot käynnistyvät teemalla 1 (Teema 137), Kehittämispohjaisen oppimisen ja työelä-
män kehittämisen valmiudet (10 op), joka koostuu kahdesta 5 opintopisteen laajuisesta 
opintojaksosta.
00681 Luovan ongelmanratkaisun työtavat ja poisoppimisen taito sekä henkilökohtaiset 
valmiuksien kehittäminen (5 op ) -opintojaksolla on toteutettu myös opiskelijoiden henki-
lökohtaisten ominaisuuksien arviointi ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien ja Hopsi-
en  laatiminen erityisesti valinnaisten opintojen suorittamista varten.
00684 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmälliset ratkaisut ja reflektiivinen ana-
lyysi (5 op) -opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiudet käynnistää opin-
näytetyön tekeminen. Koulutuksessa tarkastellaan tutkimuksellista otetta innovatiivisessa 
ongelman ratkaisussa tekemällä opiskelijoille tutuksi erilaisia innovointi- ja ideointimene-
telmiä.
Opintojaksojen vastuuyliopettajina ovat toimineet 2008 KTT Minna Mattila ja 2009 toteu-
tuksella FT Vesa Taatila ja KTT Irma Vahvaselkä.

Teema 2

Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sekä yrityksen sisäisen että ulkoisen toimin-
taympäristön ymmärtämiseen ja hallintaan.
Teema 2 (Teema 225) Yrityksen sisäinen toimintaympäristö (20 op) koostuu kahdesta 10 
opintopisteen laajuisesta opintojaksosta: 00687 Teollisuusyrityksestä palveluyritykseksi 
(10 op) ja 00690 Palvelukonseptin kehittäminen, tuotteistaminen ja kaupallistaminen (10 
op).

Teollisen palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 2008 - 2010

TEEMA 1
(Teema 137)

Kehitt ämispohjaisen oppimisen ja 
työelämän kehitt ämisen valmiudet 

(10 op)

Opintojakso 00681
Luovan ongelmanratkaisun työtavat

ja poisoppimisen taito 5 op

Opintojakso 00687
Teollisuusyrityksestä

palveluyritykseksi 10 op

Opintojakso 00691
Verkostomainen liiketoiminta

10 op

Opintojakso 00684
Tutkimus- ja kehitt ämistoiminnan 

menetelmälliset ratkaisut ja refl ek-
ti ivinen analyysi 5 op

Opintojakso 00690
Palvelukonsepti n kehitt äminen ja 

tuott eistaminen 10 op

Opintojakso 00694
Kansainvälinen liiketoiminnan 

käynnistäminen ja kehitt äminen 
10 op

229 OPINNÄYTETYÖ (30 op)
(opintojakso 00701 Opinnäytetyö kehitt ämishankkeena 30 op)

125 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (10 op)

TEEMA 2
(Teema 225)

Yrityksen sisäinen toiminta- 
ympäristö (20 op)

TEEMA 3
(Teema 226)

Yrityksen ulkoinen toiminta-
ympäristö (20 op)

1,5 - 2 vuott a (2 - 3 vuott a)
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Yrityksen sisäinen toimintaympäristö -teemassa (20 op) on pohdittu, kuinka teollista lii-
ketoimintaa palveluistetaan ja johdetaan, ja kuinka innovatiivisia palveluja kehitetään. 
Keskeisinä aiheina ovat olleet teollisesta yrityksestä teolliseksi palveluyritykseksi -trans-
formaatio ja asiakaslähtöisen palvelukonseptin kehittäminen ja kaupallistaminen sekä pal-
veluliiketoiminnan kannattavuus. Oppiminen on keskittynyt parhaiden käytänteiden (best 
practices) kartoittamiseen ja hyödyntämiseen (benchmarking).
Opintojaksojen vastuuyliopettajina ovat toimineet KTT Irma Vahvaselkä ja FT, TkL Ville 
Saarikoski.

Teema 3

Teema 3 (Teema 226) Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö (20 op) koostuu kahdesta 10 
opintopisteen laajuisesta opintojaksosta: 00691 Verkostomainen liiketoiminta (10 op) ja 
00694 Kansainvälisen liiketoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen (10 op). 
Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö -teemassa (20 op) on perehdytty liiketoiminnan ko-
konaisvaltaiseen suunnitteluun kansainvälisessä toimintaympäristössä. Keskeisenä aihee-
na kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen lisäksi on verkostomainen liiketoiminta ja 
verkostojohtaminen. 
Opintojaksojen vastuuyliopettajina ovat toimineet FT, TkL Ville Saarikoski ja KTT Irma Vah-
vaselkä.

Opinnäytetyö

Kehittämishankkeena tehtävä opinnäytetyö (Teema 229 Opinnäytetyö 30 op, 00701 Opin-
näytetyö kehittämishankkeena, 30 op) muodostaa ylemmän korkeakoulututkinnon opinto-
jen ytimen. Sen toteutusta tuetaan kaikissa opintojaksoissa. Opinnäytetyö on soveltava tut-
kimus- tai kehittämistehtävä, jossa korostuvat sekä alan ja alueen kehittäminen, työelämän 
kehittämisen haasteet ja asiantuntijuuden kasvu. Opinnäytetyö voidaan aloittaa jo Teema 
1 opintojaksojen aikana. Opinnäytetyöt ovat julkisia ja luettavissa Theseus-tietokannassa.
Opintojakson vastuuyliopettajana on toiminut KTT Irma Vahvaselkä. Raportoinnin ja suo-
men kielen ohjauksesta on vastannut FM Kaarina Murtola.

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavia opintoja (125 Vapaasti valittavat opinnot, 10 op) opiskelija valitsee opin-
noissaan Laurean tai muun korkeakoulun opetustarjonnasta vähintään 10 op. Näillä hän 
täydentää ja syventävää ammatillista osaamistaan. Erikseen tarjottavat, vapaasti valittavat 
opinnot tarjotaan ja siitä ilmoitetaan opiskelijoille lukuvuosittain ja -kausittain. 00819 Kas-
vuyrittäjä (10 op) -opintojakso on varta vasten räätälöity koulutusohjelman opiskelijoille. 
Liike-elämän asiantuntijapalveluyrittäjäväylän valinneille on ollut tarjolla erillinen kasvu-
yrittäjyyden 5 - 15 opintopisteen laajuinen opintojakso innovaatioyrittäjyyden kehittämi-
seksi ja käynnistämiseksi Cambridge-kumppanuussopimuksen pohjalta opintojen sisällä. 
Kasvuyrittäjyyden vastuuyliopettajina ovat toimineet FT Vesa Taatila ja KTT Irma Vahva-
selkä.

Opintojen suorittaminen

Opetussuunnitelmassa esitettyjä opintojaksokohtaisia kuvauksia täydennetään toteutus-
suunnitelmilla, jotka on julkaistu noin kuukausi ennen opintojakson alkua koulutusohjelman 
työtilassa, Optimassa.

Opintojakson toteutussuunnitelman laatii jakson vastuuopettaja. Suunnitelma sisältää vä-

hintään seuraavat tiedot: opintojakson tunnistetiedot, opettajien nimet ja yhteystiedot, opin-
tojakson toteutustavan kuvauksen ja aikataulun määräpäivineen, suoritusmenetelmät ja ar-
viointikriteerit sekä mahdollisesti vaadittavat edeltäneet opintojaksosuoritukset. Ohjaus on 
tapahtunut Optima-työtilassa sähköisesti.

Koulutusohjelmassa opinnot suoritetaan siten, että opintojen aikana tehdään eri opintojak-
soihin liittyviä, kehittämispainotteisia oppimistehtäviä opiskelijoiden taustaorganisaatioil-
le. Oppimistehtävillä on yhtenäinen rakenne: orientaatio, tietoperustan rakentaminen, ke-
hittämistehtävä. Yhteistyö syventyy ja tiivistyy opinnäytetyössä. Orientaatio-osa tarkoittaa 
orientoitumista mm. kohdeilmiöön sekä kirjallisuuden että käytännön toteutusten kautta, 
käsitemäärittelyitä, tutustumista aihealueen toimijoihin ja tukiorganisaatioiden palveluihin, 
kansainvälisiin hankkeisiin sekä benchmarking-kohteisiin. Tietoperustan rakentaminen tar-
koittaa ryhmätyönä aikaisempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen tutustumista ja teoreettis-
ten viitekehysten tai kirjallisuuskatsausten kirjoittamista sekä yhteisen tietokirjaston raken-
tamista. Kehittämistehtävä yksilötyönä kustakin aihealueesta käsittää analyysityökaluihin ja 
–menetelmiin tutustumista ja kehittämishankkeen toteuttamista taustaorganisaatiolle.

Opintojaksot käynnistetään ns. lähiopetusseminaareilla. Osa niistä toteutetaan asiantunti-
jaseminaareina, joihin on kutsuttu myös opiskelijoiden taustaorganisaatioiden edustajat ja 
muut koulutusohjelman sidosryhmät. Niiden teemoina ovat olleet Teollisesta teolliseksi pal-
veluyritykseksi, Palveluliiketoiminta kehittämisen ytimessä, Kasvu ja kansainvälistyminen, 
Kansainvälistymisen uudet polut ja mallit. Osa lähiopetuspäivistä on toteutettu vastuuopet-
tajan toteuttamina koulutuspäivinä.

2.5 Laurean päästrategiat ja niiden toteutuminen koulutusohjelmassa

Laurean strateginen valinta on integroida ammattikorkeakoulun kolme perustehtävää: ope-
tus, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja aluekehitys, joita toteutetaan ns. kolmen tehtävän in-
tegraation periaatteella.

Pedagogisena valintana koulutuksen toteuttamisessa sovelletaan mahdollisimman pitkälle 
Learning by Developing (LbD) -menetelmää. LbD pohjautuu viiteen periaatteeseen, jotka ovat 
autenttisuus (todelliset kehittämishankkeet), yhteistyö (kumppanuus, yhdessä tekeminen), 
kokemuksellisuus (erilaisten mallien kokeilu opintojen eri vaiheissa), tutkimuksellisuus (tie-
topohjainen päätöksenteko, tutkimuksellinen ote, tutkimus- ja kehittämismenetelmien hal-
linta) ja luovuus (luovat ratkaisut, jatkuva kehittäminen). LbD merkitsee autenttisuuteen, 
tutkimuksellisuuteen ja kohtaamiseen perustuvaa uutta luovaa oppimista. Palautteiden mu-
kaan koulutusohjelma on onnistunut tässä erinomaisesti.

Laurean toinen strateginen perusvalinta on tutkimus- ja kehittämistyön kytkeminen alueel-
liseen innovaatiojärjestelmään ja siten aluekehitykseen sekä opetukseen. Uutta tietoa tarvi-
taan alueellisten kehittämisstrategioiden laadintaa varten, uusien tulevaisuuden avauksien 
kehittämiseksi sekä opetuksen uusiutumisen varmistamiseksi.  Myös kansainvälisessä kilpai-
lussa menestymisessä uuden tiedon tuottaminen on keskeinen kilpailukykytekijä. Monitoimi-
jaisella metropolialueella Laurean strateginen valinta on tietoinen osallistuminen toimijoita 
yhdistäviin kehittämisohjelmiin. Laurea osallistuukin kaikkiin toiminta-alueensa lukuisiin 
osaamiskeskus- ja aluekeskusohjelmiin. Opintojaksot (5) on kytketty alueellisiin t&k&i-hank-
keisiin, joten jaksoittaiset t&k&i-osuudet ovat vähintään 75 prosenttia. Kun opiskelijoita on 
yhteensä	55,	niin	kehittämishankkeita	opintojaksojen	opinnoissa	on	huomattava	määrä	(55	x	
5). Lisäksi kukin opiskelija laatii 30 opintopisteen laajuisen (800 h) opinnäytetyön tutkimuk-
sellisena kehittämishankkeena. Koulutusohjelma on onnistunut tehtävässä erinomaisesti.
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Aluekehitys on yksi ammattikorkeakoulujen kolmesta keskeisestä tehtävästä koulutuksen 
sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäksi. Ammattikorkeakoululain (9.5.2003/351) 4§ mu-
kaisesti ammattikorkeakoulujen tulee perustaa antamansa koulutus ”työelämän ja sen kehit-
tämisen vaatimuksiin” sekä harjoittaa ” työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkei-
norakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä”.

Laurea-ammattikorkeakoulussa aluekehitystehtävä on määritelty keskeiseksi toiminta-alu-
eeksi. Sen strategiset tavoitteet ovat metropolisaatiokehityksen tukeminen, klusterikehityk-
sen vahvistaminen,  vaikuttavan innovaatiotoiminnan aikaan saaminen ja kansainvälisyyden 
lisääminen aluekehitystyössä. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2005.)

Laureassa ammattikorkeakoulujen kolme perustehtävää on kuitenkin integroitu yhdeksi ko-
konaisuudeksi (Laurea-ammattikorkeakoulu 2006). Oppiminen, tutkimus- ja kehitystoiminta 
sekä aluekehitys rikastavat jatkuvasti toisiaan yhteisen prosessin osana. Opiskelijat tekevät 
jatkuvasti kehittämis- ja tutkimustoimintaa opintojensa osana ja siten kehittävät oman alu-
een työelämää. Laurea toimii tiukassa kumppanuussuhteessa toiminta-alueensa organisaati-
oiden kanssa tarjoten näille aktiivisesti tutkimus- ja kehittämispalvelua, mikä taas osaltaan 
toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

Kaikkein parhaiten Laurean integroitu tahtotila tulee esille ylemmissä korkeakoulututkin-
noissa ja muissa työkokemusta keränneille opiskelijoille suunnatuissa koulutusohjelmissa. 
Teollisen palveluliiketoiminnanosaamisen koulutusohjelman opiskelijat ovat tehneet opinto-
jensa aikana kymmeniä autenttisia kehittämisprojekteja sekä omiin että alueen muihin orga-
nisaatioihin. Nämä projektit kulminoituvat opiskelijoiden opinnäytetöihin, joista kaikki ovat 
todellisten organisaatioiden autenttisten haasteiden ratkaisuun liittyviä tutkimus- ja kehitys-
projekteja.

Näiden ”tippavaikutuksella” toimivien projektien merkitystä alueen organisaatioiden kehit-
tämisessä ei voi yliarvioida, sillä ne vaikuttavat samanaikaisesti monella eri taholla. Toisaalta 
projektit luonnollisesti kehittävät tekijänsä kompetenssia, toisaalta niiden kohdeorganisaa-
tioiden toimintamalleja ja -edellytyksiä. Projektien avulla saadaan organisaatioille siirrettyä 
myös laajakantoisemmin uusia näkemyksiä ja tutkimustietoa, kun opiskelijat toimivat pro-
jektissa yhteistyössä organisaation muiden työntekijöiden kanssa. Projektit myös verkottavat 
toimijoita keskenään, kun opiskelijoiden sisäinen yhteistoiminta tuo projekteihin ulkopuoli-
sia näkemyksiä ja kumppaneita. Lisäksi projektien seurannan avulla pystytään korkeakoulus-
sa keräämään hyvä käsitys alueen organisaatioiden haasteista ja toiminnan kypsyysasteesta. 
Tätä tietoa voidaan käyttää edelleen alueen kehittämiseen niin poliittisella kuin toiminnalli-
sellakin tasolla.

Teollisen palveluliiketoimintaosaamisen koulutusohjelma on tukenut opiskelijoiden ryhty-
mistä kasvuyrittäjyyden polulle. Menestyvän kasvuliiketoiminnan aikaansaaminen on sekä 
Suomen hallituksen (Valtioneuvosto 2010), Uudenmaan (Uudenmaan liitto 2010) että Lau-
rea-ammattikorkeakoulun (Laurea-ammattikorkeakoulu 2010) yhteinen tavoite. Laurean 
strategia lisäksi määrittelee opiskelijayrittäjyyden yhdeksi strategiseksi painoalaksi (Laurea-
ammattikorkeakoulu 2010).

Teollisen palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa opiskelijoita on kannustettu omien kan-
nattavaan kasvuun tähtäävien yritysideoiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Esimerkiksi 
kaikille yhteisellä luovan ongelmanratkaisun opintojaksolla on etsitty luovia ja toteuttamis-
kelpoisia liiketoimintaideoita. Näistä ainakin yksi, opiskelija Minna Pajarin Pieces of Memory 
-idea, on tätä kirjoitettaessa etenemässä todelliseksi liiketoiminnaksi.

Koulutusohjelmassa on lisäksi tarjottu mahdollisuus osallistua vapaaehtoiselle Kasvuyrittä-
jyys-opintojaksolle sekä Cambridgessa järjestetylle Entrepreneurial Boot Campille kesällä 
2010. Kasvuyrittäjyys-jaksolle on osallistunut useita opiskelijoita, jotka ovat tehneet liike-
toiminnan kehittämisen suunnitelman joko uudelle tai jo toimivalle pk-yritykselle. Kaikki 
tapaukset ovat olleet autenttista liiketoimintaa kehittäviä hankkeita. Lisäksi yksi ohjelma 
opiskelija on osallistunut yrittäjyyden peruskoulutusleirille Cambridgessa. Opiskelija Minna 
Pajari on ollut kehittämässä koulutusohjelmassa keksimäänsä liikeideaa konkreettiseksi toi-
minnaksi.

Lisäksi kansainvälistyminen on läsnä koulutusohjelman toteutuksessa. Laurea-ammattikor-
keakoulu on strategiansa mukaisesti kansainvälisesti tunnustettu, tulevaisuuden osaamisen 
ja metropolikehityksen ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu 2010). Kansain-
välisyys näkyy etenkin metropolialueen innovaatioympäristöjen saattamisessa vastaamaan 
globaalin toiminnan haasteisiin (Laurea-ammattikorkeakoulu 2006). 

Laurean ylempien AMK-tutkintojen koulutusohjelmat ovat edellisen kappaleen mukaisesti 
innovaatioympäristöjen keskiössä. Niissä pyritään tuomaan toisaalta kansainvälien toiminta 
luontevaksi osaksi opiskelijoiden arkea ja toisaalta saamaan opiskelijat ja muut alueelliset 
toimijat näkyviin osana vahvaa Helsingin-seudun innovaatioaluetta.

Opiskelijoista usea toimii taustaorganisaatioissaan globaalissa toimintaympäristössä, joten 
kansainvälistyminen on luonnollinen osa heidän työtään. Teollisen palveluliiketoimintaosaa-
misen koulutusohjelmassa opiskelijat ovat kiihdyttäjinä kohdeorganisaatioidensa toiminnan 
kansainvälistämisessä. Osana Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö -teemaa kaikki opiskeli-
jat ovat tehneet ja toteuttaneet kohdeorganisaatioilleen räätälöityjä kansainvälistämishank-
keita. Näiden lisäksi osa opiskelijoista on osallistunut ulkomaisiin oppimiskokonaisuuksiin, 
kuten jo mainittuun Entrepreneurial boot camp @ Cambridge –leiriin.

Opetussuunnitelman laadinnassa huomioitiin Laurean kansainvälisen toiminnan kehittämi-
sen keskeiset muutostekijät.

Kansainvälistymisen osalta kauden keskeisiä kehittämiskohteita strategian toteuttamissuun-
nitelman mukaan ovat innovaatioympäristön kansainvälistäminen (kansainvälinen t&k-toi-
minta, aluekehitystyön kansainvälistyminen, kansainväliset osaajat Laureassa ja alueella), 
LbD-mallin kansainvälistäminen ja henkilöstön kehittäminen (Kansainvälisen toiminnan oh-
jelma ja toimintasuunnitelma 2007 - 2009).

Teollisen palveluliiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa Laurean strategiaa pyritään 
toteuttamaan myös osallistumalla alan kansainvälisiin konferensseihin sekä järjestämällä 
aihealueen seminaareja. Opiskelijoille on pyritty tarjoamaan myös mahdollisuus oppia edel-
läkävijämaiden, erityisesti kansainvälisten metropolialueiden toimijoiden, teollisen palve-
luliiketoiminnan parhaista käytänteistä suorittamalla osa koulutusohjelman vaatimuksista 
mahdollisesti ulkomailla tai muutoin kansainvälisessä oppimismisympäristössä (Cambridge).

2.6 Koulutuksen toteutus ja opintojen ohjaus sekä laadun ja  
 vaikuttavuuden varmistaminen ja kehittäminen

Koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaan koulutus on tarkoitettu toteutettavaksi Lau-
rean innovatiivisessa oppimisympäristössä monimuotokoulutuksena, joten opiskelijoille on 
mahdollista suorittaa opinnot työn ohessa. Opintojen suunnittelussa opiskelijan odotetaan 
huomioivan samaan aikaan toisaalta opintojen suorittamisen ja toisaalta työelämän asetta-
mat vaatimukset ja kuormittavuuden.
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Opiskeluprosessin rungon muodostavat kerran kuukaudessa pidettävä opintojakson lähiope-
tusseminaaripäivä, jolloin on mahdollisuus keskusteluun kouluttajien ja alan asiantuntijoiden 
kanssa. Tarkoituksena on ollut myös turvata tiimityöskentelyn avulla riittävä ryhmäytyminen 
ennen yksilösuoriutumiseen siirtymistä. Luento-opetuksen lisäksi ohjelma sisältää pienryh-
mätyöskentelyä, perehtymistä alan kirjallisuuteen ja artikkeleihin sekä itsenäisesti työstet-
täviä oppimistehtäviä sekä laajan, omaan organisaatioon sovellettavan kehittämishankkeen.

Opintojaksot suoritetaan sellaisilla oppimistehtävillä, jotka tähtäävät opiskelijan työnantajan 
liiketoiminnan kehittämiseen. Kukin oppimistehtävä käsittää ryhmätyönä tehtävän orien-
taatio-osion, perehtymistä alan kirjallisuuteen ja teoreettisen tietoperustan rakentamisen 
sekä yksilötyönä tehtävän, omaan organisaatioon sovellettavan tutkimuksellisen kehittämis-
hankkeen. Opiskelijat luovat ja ylläpitävät läpi koulutusohjelman ajantasaista tietokantaa, 
johon kerätään eri lähteistä teolliseen palveluliiketoimintaan liittyvää materiaalia. Laurean 
kirjasto on tukenut tiedonhankintaa. Samanaikaisesti opintojen kanssa ja saavutettua osaa-
mista hyödyntäen opiskelijat toteuttavat taustaorganisaatiolleen 30 opintopisteen laajuisen 
opinnäytetyön. Koulutuksen järjestämisessä ja opinjaksojen suoritusmuodoissa pyritään 
hyödyntämään innovatiivisia ratkaisuja. Koulutusohjelma on pääosin suoritettavissa verkko-
opintoina, jossa vaihtoehtoisina menetelminä hyödynnetään muun muassa verkkopohjaista 
Optima-oppimisympäristöä (sis. chat, verkkodialogi, live-luennot) ja muita sähköisiä ympä-
ristöjä	(esim.	Skype,	Webex,	eBeam).	

Opintojen ohjauksessa on kyse koulutuksen koko palvelujärjestelmästä, joka muodostuu 
erilaisten ohjauksellisten toimintojen organisoinnista. Opintojen ohjauksella ja ohjauksel-
lisuudella tarkoitetaan sellaisia toimintatapoja, joilla mahdollistetaan opiskelijan opintojen 
sujuvuus ja tavoitteellisuus. Ohjaus on myös ammatillista auttamista - asiantuntijatyötä, jon-
ka avulla opiskelija luo itselleen mielekkään opiskelu- ja oppimisprosessin. Opiskelun järjes-
telyjen tavoitteena on tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua ja kehittymistä. Arviointi ja 
palaute ovat kiinteästi opetussuunnitelmaan liittyvää toimintaa, jossa opiskelijan osaamisen 
kehittymistä ja itseohjautuvuuden vahvistumista tuetaan. Opintojen ohjausta opiskelija saa 
Laureassa ryhmäohjauksena, opintojaksoilla, hankkeissa ja henkilökohtaisena ohjauksena. 
Koulutusohjelman ohjausvastaavana on toiminut koulutusohjelmavastaava. Kunkin opinto-
jakson vastuuyliopettaja on vastannut ohjauksesta jaksonsa osalta. Opiskelijapalautteen mu-
kaan opintojaksojen ohjaus ei ole ollut täysin riittävää johtuen etäopiskelun luonteesta ja 
vähäisestä kontaktiopetuksen määrästä.

Osallistuvalle ohjaukselle on olennaista luoda oppimiselle ympäristöjä, jotka tukevat osaa-
misen kehittymistä ja mahdollistavat autenttisten mahdollisuuksien ja opiskelijan tarpeiden 
kohtaamisen. Tätä toimintatapaa tukee Laurean oppimisympäristöjen verkosto. Opiskelijan 
näkökulmasta osallistuva ohjaus tarkoittaa aktiivista vastuunottoa omasta opiskelusta ja ta-
voitteenasettelusta. Tämä näyttäytyy jatkuvana oman kehittymisen itsearviointina, itsensä 
reflektoimisena ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivittämisenä.  Opiskelijan vas-
tuunottoa kuvaavat seuraavat toimintatavat: opintojen suunnittelu, omien opiskelutottu-
musten kehittäminen, oman ajankäytön hallinta, määräaikojen noudattaminen, ohjausmah-
dollisuuksien hyödyntäminen, verkossa olevien palvelujen tunteminen ja hyödyntäminen, 
ryhmän jäsenenä tapahtuva vastuun kantaminen omasta ja ryhmän oppimisesta, aktiivisuus 
ja tavoitteellisuus tekemisessä, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja oman oppimisen ja 
elämään liittyvien päätösten arvioiminen. Opiskelijapalautteen mukaan on toivottu asiantun-
tijaluentoja mm. aiheista: itsensä kehittäminen ja vakuuttava esittäminen, projektinhallinta-
taidot, oman työn suunnittelu, ajanhallinta ja työssä jaksaminen sekä henkilöstöjohtaminen.

Laadunvarmistus on osa Laurean johtamista, strategiatyötä ja sisäistä tulosjohtamista. Kou-
lutusohjelman opetussuunnitelma sisältää suunnitelman opintojen laadun ja vaikuttavuuden 
varmistamisesta ja kehittämisestä Laurean laadunvarmistusjärjestelmä 2007 mukaisesti, 

Teollisen palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 2008 - 2010

päivitettynä myöhemmin 2010 tasolle. Laadunvarmistusjärjestelmä tuottaa systemaattisesti 
laatuun liittyvää tietoa ja tekee toiminnot näkyviksi. Toimintojen näkyvyys auttaa tunnista-
maan päällekkäisyyksiä ja se tuo eri osapuolten vastuut esille.

Laurean opiskelijapalautejärjestelmän tavoitteena on tuottaa järjestelmällistä ja vertailukel-
poista palautetietoa laadun varmistamista, toiminnan kehittämistä sekä strategista, opera-
tiivista ja pedagogista suunnittelua varten. Palautekyselyjen sisällöt ovat johdettu opintojen 
eri vaiheeseen liittyvistä sisällöistä, osaamisen tavoitteista, ammattikorkeakoulun yhteisistä 
laatutavoitteista sekä strategisista tavoitteista. Palautetta kootaan säännöllisesti tutkintoon 
johtavan koulutuksen opiskelijoilta. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavilta 
opiskelijoilta kerätään palautetta koulutuksen alkaessa (alkuvaiheen palautekysely) sekä val-
mistumisen yhteydessä (valmistumisvaiheen palautekysely). Myös opintojen aikana kerätään 
palautetta opintojaksoista/teemoista (opintojakso/teemakohtaiset palautekyselyt). Opiske-
lijapalautteiden mukaan koulutusohjelma on onnistunut työssään erinomaisesti.

 

LÄHTEET
Laurea-ammattikorkeakoulu.	2005.	Aluekehitysstrategia.	Viitattu	1.8.2007.	http://www.laurea.fi/net/fi/
OppaatOhjeetEsitteet/Aluekehitysstrategia_verkovers.pdf 

Laurea-ammattikorkeakoulu. 2006. Strategian toteuttamissuunnitelma 2007-2009. Viitattu 19.8.2010. 
http://www.laurea.fi/internet/fi/03_tietoa_laureasta/01/03_Strategiat/LaureaStrategiasuunnitel-
ma_2007-2009.pdf

Laurea-ammattikorkeakoulu. 2008 - 2009. Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Teolli-
nen palveluliiketoiminta -opetussuunnitelma.

Laurea-ammattikorkeakoulu.	2010.	Strategiat.	Viitattu	19.8.2010.	http://www.laurea.fi/internet/fi/03_
tietoa_laureasta/01/03_Strategiat/index.jsp

Uudenmaan liitto. 2010. Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2033. Visio ja strategia. Uudenmaan liiton 
julkaisuja	A	21	–	2010.	Viitattu	19.8.2010.	http://www.uudenmaanliitto.fi/files/2168/Uudenmaan_maa-
kuntasuunnitelma_2033.pdf

Valtioneuvosto. 2010. Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari 
Kiviniemen	hallituksen	ohjelmasta.	Viitattu	19.8.2010.	http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/
fi.pdf	



39

Asiakaslähtöisyys on tutkimusten mukaan toimintatapa, jonka kautta yrityksen on mahdollista lisä-
tä menestystään markkinoilla. YAMK-koulutusohjelman kaiken liiketoiminnan kehittämisen viiteke-
hykseksi on valittu Ala-Mutkan ja Talvelan (2004) asiakaslähtöinen liiketoimintamalli. 

Luvun 3 tavoitteena on luoda käsitys siitä, mitä asiakaslähtöisyydellä ja asiakaslähtöisellä liiketoi-
mintamallilla tarkoitetaan, ja mistä erilaisista osa-alueista malli koostuu. Selvityksen pohjana on 
käytetty Jukka Ala-Mutkan ja Erkki Talvelan vuonna 2004 julkaistua teosta Tee asiakassuhteista 
tuottavia sekä lisäksi Jouko Hannuksen vuonna 2004 tekemään teosta  Strategisen menestyksen 
avaimet. Luvussa tarkastellaan ensin markkina- ja asiakaslähtöisyyttä, minkä jälkeen selvitetään 
asiakaslähtöisen liiketoimintamallin peruselementtejä ja kehittämisalueita. Luvun lopussa tarkas-
tellaan liiketoiminnan kehittämistä ja muutosjohtamista.

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan mallin esittely perustuu seuraavassa pääasiassa tradenomiopiske-
lija Hanna Leijalan  ja yliopettaja Irma Vahvaselän laatimaan ja koulutusohjelman viitekehykseksi 
tarkoitettuun  tietoperustaan sekä  YAMK-koulutusohjelman opiskelija Minna Österholmin aiheesta 
vuonna 2009 laatimaan opinnäytetyöhön.

3 ASIAKASLÄHTÖINEN LIIKETOIMINTA JA SEN  
 KEHITTÄMINEN KOULUTUSOHJELMAN  
 LÄHTÖKOHTATAVOITTEENA

Minna Österholm, Irma Vahvaselkä

Asiakaslähtöinen liiketoiminta ja sen kehittäminen koulutusohjelman lähtökohtatavoitteena
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3.1 Markkina- ja asiakaslähtöisyys

Markkinalähtöisyys on asiakaslähtöisyyden perusta. Markkinalähtöisyydestä on käytetty eri 
tutkijoiden ja tutkimusten keskuudessa lukuisia termejä, kuten market driven, market ori-
ented, marketing oriented ja customer oriented, jolla tarkoittaan niillä pääpiirteittäin samaa 
asiaa. Kairisto-Mertanen (2004, 4 - 5) viittaa Kohlin ja Jaworskin (1990, 1 - 12) näkemykseen 
siitä, että markkinalähtöinen on kuitenkin suositeltavin käsite käytettäväksi kokonaisvaltai-
suutensa vuoksi ja että markkinalähtöisyyden kautta yrityksen on mahdollista lisätä menes-
tystään markkinoilla.

Asiakaslähtöisyyden tärkeänä tavoitteena on asiakassuhteen luominen, ylläpitäminen sekä 
kehittäminen. Asiakaslähtöisessä ajattelutavassa yrityksen menestyksen uskotaan perus-
tuvan kohderyhmän tarpeiden tunnistamiseen sekä siihen, miten se pystyy tyydyttämään 
kohderyhmän tarpeet ja halut. Tiedon keräämiseksi kohderyhmistä on yrityksen tunnettava 
kohderyhmät, joten on kuunneltava tarkasti asiakkaita saadakseen tiedon siitä, mitä tarpeita 
asiakkailla on. Asiakaslähtöisyyden toteutukseen tarvitaan kokonaisvaltaista otetta markki-
nointikeinoihin, tärkeä keino tähän on se, miten yrityksen henkilöstö suhtautuu asiakkaa-
seen. Toimiakseen asiakaslähtöisesti on oivallettava, etteivät kaikki yrityksen potentiaaliset 
asiakkaat ole samanlaisia, siksi tarvitaan erilaisia kohderyhmäkohtaisia menettelytapoja. 
Kilpailua pitää tarkastella myös asiakkaan näkökulmasta, jotta ymmärretään miksi asiakas 
tekee valintapäätöksensä kuten tekee. (Vuokko 1997, 15 - 22.) 

Kiristyvä kilpailu, taantuma sekä muut ulkoiset tekijät ajavat yritykset suunnittelemaan toi-
mintaansa uudelleen. Toiminta pitää yhä useammin rakentaa asiakkaan tarpeiden pohjalta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat on tunnettava, jotta heidän tarpeisiinsa voidaan vastata. 
Asiakaslähtöisesti toimiva yritys hankkii tietoa asiakkaistaan ja soveltaa tätä tietoa toimin-
nassaan. Toiminnan on ulotuttava kuitenkin asiakastiedon keräämistä pidemmälle, jotta asia-
kaslähtöisyys toteutuisi. Kaiken asiakkaista kerätyn tiedon tulee muuttua käytännön toimen-
piteiksi, kuten asiakastyytyväisyyden ja asiakkaiden tarpeiden säännölliseksi mittaamiseksi. 
(Vuokko 1997, 81.)

Asiakaskeskeisyys ilmenee yrityksen asiakaslähtöisenä toimintana. Se, miten asiakaskeskei-
syys konkretisoituu asiakaslähtöiseksi toiminnaksi, on avainsana. Asiakastyytyväisyyskyse-
lyiden tulokset toimivat yhtenä tietolähteenä asiakaslähtöisyyden selvittämiseksi. (Aarnikoi-
vu 2005, 30 - 31.) 

Asiakaslähtöisyys voi antaa yritykselle pysyvän kilpailuedun. Asiakaslähtöisyys on koko-
naisvaltaista toimintaa ja siinä tulee ottaa huomioon toimintaympäristö sekä kilpailutilanne. 
Asiakaslähtöisyys ei ole pelkästään sitä, että kuunnellaan vain asiakkaan toiveita. Asiakasläh-
töisyyden tulee näkyä myös kaikissa yrityksen toiminnoissa, kuten tuotekehityksessä, mark-
kinoinnissa ja palveluissa. Tätä kokonaisvaltaisuutta havainnollistetaan kuviossa 1.

Kuvio 1: Asiakaslähtöisyyden kokonaisvaltaisuus (Vuokko 1997, 23)

3.2 Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli, sen sisältöalueet ja  
 liiketoiminnan kehittämisen malli

Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli on laaja ja monisisältöinen käsite. Ala-Mutka ja Talvela 
(2004, 22) kiteyttävät teoksessaan ”Tee asiakassuhteista tuottavia” asiakaslähtöisen liike-
toimintamallin ”pyrkimykseksi suunnata organisaation voimavarat oikeisiin asiakkaisiin oi-
kealla tavalla”. Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli edellyttää markkinoiden ja asiakkaiden 
syvällistä tuntemista ja tämän lisäksi yrityksen strategioiden jäsentämistä sellaiseksi koko-
naisuudeksi, joka parhaiten soveltuu yrityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Asiakaslähtöi-
sestä liiketoimintamallista puhuttaessa tarkasteluun on toisin sanoen otettava mukaan yri-
tyksen koko arvoketju. Asiakashallinnan voidaan puolestaan katsoa olevan asiakaslähtöisen 
liiketoimintamallin alakäsite, jossa tarkastelu rajoittuu ensisijaisesti asiakasrajapinnassa ta-
pahtuviin toimintoihin. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 21 - 22.) 

Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli voi olla vahva kilpailutekijä yritykselle. Sen katsotaan 
olevan niin sanottu strateginen ajattelumalli, jossa yrityksen ydinmenestystekijät on tunnis-
tettu asiakkaan näkökulmasta johdettuina. Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli on tietynlai-
nen toimintatapa ja johtamisjärjestelmä, jonka puitteissa yrityksen toiminnot ja voimavarat 
pyritään suuntaamaan oikeisiin kohteisiin. Yrityksen koko arvoketju jäsentyy uudelleen asia-
kaslähtöisen liiketoimintamallin johdosta. (Compass Management Partners 2007.) Yrityksen 
täytyy olla asiakassuhdepainotteinen voidakseen toimia asiakaslähtöisen liiketoimintamallin 
mukaisesti. Asiakassuhdetta ja asiakaslähtöisyyttä painottavalta yritykseltä vaaditaan eri-
tyistä kyvykkyyttä siinä, miten asiakkaiden tarpeisiin syvennytään, miten asiakkaiden kanssa 
kommunikoidaan ja miten organisaatiota johdetaan asiakaslähtöisesti. Tämä siksi, että asia-
kaslähtöisen yrityksen asiakkailleen tarjoama arvo ei kulminoidu ainoastaan hyvään tuottee-
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seen tai palveluun vaan se on kehitetty ja jalostettu asiakaskontaktien ja syvällisen asiakas-
tuntemuksen kautta. (McKenzie 2001, 6.)    

Yrityksen on huomattavasti helpompi kehittää käyttöön oikeat kanavat, tarjoukset, panos-
tus ja pääoma, kun kaikki aloitetaan asiakkaan ymmärtämisestä. Asiakas on jatkuvassa muu-
toksessa ja näiden muutosten tulisi toimia liiketoimintamallien kehittämisen lähtökohtana. 
Liiketoimintamallin muuttaminen asiakaslähtöiseksi tai asiakaslähtöisemmäksi vaatii siis 
muutoksia ja uskallusta tehdä radikaalejakin päätöksiä. Yritysten haasteena onkin se, miten 
pystyä vastaamaan asiakkaiden nykyisiin sekä tulevaisuuden tarpeisiin - liiketoimintamalleja 
kehittämällä tai uusia käyttöönottamalla? Asiakaslähtöinen liiketoiminta ei ole asiakaslähtöi-
syyden ajattelemista ainoastaan teoreettisella tasolla - se vaatii selkeiden ja tavoitteellisten 
toimintakonseptien käyttöönottoa ja hyödyntämistä todellisessa liike-elämässä. Asiakasläh-
töisyys perustuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen tuntemiseen, jolloin koko organisaation 
osaaminen, prosessit, ansaintamalli sekä tarjonta tuotteineen ja palveluineen korostuu tuke-
maan asiakkaan tapaa tuottaa arvoa itselleen. (Korkman 2004, 1 - 9.) 

Lipiäinen (2001, 677) korostaa teoksessaan ”Liiketoiminnan kehittäminen uudella vuositu-
hannella” sitä, ettei asiakaskeskeinen organisaatio ole yksiselitteinen asia. Asiakaslähtöistä 
liiketoimintamallia noudattavan yrityksen tunnusmerkiksi ei riitä ainoastaan se, että perin-
teiset toiminnot tehdään aikaista paremmin – koko henkilöstö on muutettava pitämään asia-
kasta pelkän kohteen sijasta todellisena kumppanina. Kiteytettynä asia voidaan ilmaista niin, 
että asiakaskeskeisellä organisaatiolla on resurssit ratkaista asiakkaan tarpeet ja ongelmat 
halvemmalla, nopeammin ja tehokkaammin.

Asiakaslähtöinen liiketoiminta vaatii tavoitteellisten ja selkeiden toimintakonseptien kehit-
tämistä ja käyttöönottoa. Näiden toimintakonseptien tulee perustua asiakkaiden tarpeiden 
kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, näin kaiken yrityksen toiminnan tulee pohjautua juu-
ri tähän ymmärrykseen, niin osaamisen, prosessien sekä tarjonnan tuotteineen on tuettava 
asiakkaan tapaa tuottaa arvoa itselleen. Asiakasarvoa on ymmärrettävä siten, että yrityksen 
tulee olla mukana parantamassa niitä menestymisen edellytyksiä, jotka auttavat asiakasta 
menestymään omassa toimintaympäristössään. On oltava asiakkaan edellä asioissa ja pys-
tyttävä arvioimaan asiakkaan elämässä sekä ympäristössä tapahtuvia muutoksia. (Korkman 
2004, 1 - 9.) 

Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin pääasiallinen sisältö rakentuu kuudesta osa-alueesta, 
jotka täydentävät toisiaan ja luovat pohjan asiakaslähtöisen liiketoiminnan ymmärtämisel-
le niin teoriassa kuin käytännössä. Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin osa-alueet ovat 1) 
markkina- ja asiakastuntemus 2) asiakasstrategia 3) toimintamallit 4) liiketoimintaproses-
sit 5) tiedonhankinta ja tietoteknologia sekä 6) strategian seuranta ja ohjaus. Nämä kuusi 
osa-aluetta ovat lähtökohtana yrityksen asiakaslähtöisen liiketoimintamallin kehittämiseen 
ja käyttöönottamiseen. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 22.) Tätä kokonaisvaltaisuutta havainnol-
listetaan kuviossa 2.

Kuvio 2: Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin rakentamisen elementit (Ala-Mutka & Talvela 
2004, 22)

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen on Ala-Mutkan ja Talvelan mukaan ”vesipu-
tous”. Se on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kehittämistä, johtamista sekä voimavarojen 
suuntaamista oikeisiin asioihin. Tätä kokonaisvaltaisuutta havainnollistetaan kuviossa 3.

Kuvio 3: Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen malli (Ala-Mutka & Talvela 2004, 25)
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3.2.1 Markkina- ja asiakastuntemus

Asiakaslähtöinen liiketoiminta kulminoituu markkina- ja asiakastuntemukseen. 

Markkina- ja asiakastuntemuksen osaamisella on tärkeä perusta asiakasstrategian luomiselle 
ja voimavarojen suuntaamiselle. Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli ei ole koskaan valmis, 
vaan sitä tulee muokata jatkuvasti, koska asiakkaat, markkinat sekä kilpailu muuttuu. Yri-
tyksen on pystyttävä vastaamaan markkinoilla vallitseviin olosuhteisiin, jonka vuoksi kat-
tava tietämys sekä markkinoista että asiakkaista on ehdottoman tärkeää - tämä muodostaa 
perustan asiakashallinnalle. Monipuolisella markkina- ja asiakastuntemuksella sekä kyvyillä 
hyödyntää saatua tietoa yrityksen resurssit voidaan kohdentaa oikeisiin paikkoihin. Uusi lii-
ketoimintamalli edellyttää myös uutta toimintatapaa, käsitteitä ja toiminnanohjausta. Uuden 
liiketoimintamallin käyttöönotto puolestaan edellyttää erityisesti jämäkkää johtamista, muu-
ten sen vieminen käytännön tasolle ei onnistu. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 24 - 25.) 

Ala-Mutka ja Talvela (2004, 35) määrittelevät, että asiakas- ja markkinatuntemus on tulosta 
yrityksen tietojohtamisesta. Yrityksen on tunnettava asiakkaat ja markkinat, joka tarkoittaa 
sopivaa kokonaisuutta tiedoista, taidoista ja kokemuksesta, johon näin ollen tarvitaan sekä 
konkreettisia lukuja että tuntumaa. Pelkkä asiakkaiden ja markkinoiden tunteminen teoreet-
tisella tasolla ei riitä, vaan yritykseltä vaaditaan taitoa käyttää hankkimaansa tietoa hyväk-
seen. Toimivan asiakasstrategian ja segmentoinnin onnistumisen kannalta yrityksen on myös 
tunnettava asiakkaat ja markkinat hyvin. Asiakastuntemuksella lisätään kilpailukykyä ensisi-
jaisesti strategisen tehokkuuden kautta. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 35.)

Markkina- ja asiakastuntemuksen avulla luodaan yritykselle tietoperusta vallitsevasta tilan-
teesta niin asiakkaiden kuin markkinoiden suhteen. Yrityksen pitää analysoida tilannetta 
sekä ulkoisesta että sisäisestä näkökulmasta, näin kokonaistilanne on helpompi hahmottaa. 
Analysoimalla yrityksen ulkoisia tekijöitä, pyritään selvittämään asiakkaiden tarpeita ja ar-
vostuksia, mikä puolestaan on kallisarvoista tietoa yritykselle liiketoiminnan jatkuvan kehit-
tämisen kannalta. Asiakkaiden arvostamia asioita voi tarkastella esimerkiksi perinteisen ar-
voketjumallin kautta tai asiakkuuden elinkaaren ja yrityksen prosessien kautta. Tavoitteena 
on selvittää esimerkiksi haastattelujen tai kyselyjen avulla asiakkaiden ajatuksia ja odotuksia 
ja verrata niitä oman yrityksen sekä kilpailijoiden toimintaan. Kilpailijoiden toimintatavan 
sekä tuote- ja palvelutarjonnan tarkastelu on ensisijaisen tärkeää - unohtamatta asiakkaan 
omien asiakkaiden tarpeiden tarkastelua. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 50 – 51.)

Ulkoisen tarkastelun lisäksi myös yrityksen sisäistä tilannetta ja toimintoja tulee analysoida. 
Sisäisestä näkökulmasta tarkasteltuna tärkeää on tunnistaa, mikä on kunkin asiakassegmen-
tin strateginen merkitys yritykselle, niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudessakin. (Ala-Mutka & 
Talvela 2004, 51.) 

Markkina- ja asiakastuntemuksen pääkohtina  (taulukko 1) voidaan pitää toimintaympäris-
tön muutosvoimien vaikutusta yrityksen liiketoimintaan. Asiakkaiden ja asiakassegmenttien 
tarpeet ja odotukset tulee selvittää sekä analysoida asiakasryhmien kannattavuus ja poten-
tiaali. On myös mietittävä ja kartoitettava yrityksen omat resurssit eli asiakastuntemus sekä 
osaaminen ja se miten yrityksessä reagoidaan muutoksiin. Näiden asioiden huomioiminen 
edesauttaa yritystä pääsemään kohti asiakaslähtöisempää liiketoimintaa. (Ala-Mutka & Tal-
vela 2004, 211 - 212.)

Markkina- ja asiakastuntemuksen pääkohdat:
•	 Mikä on toimintaympäristön vaikutus yrityksen liiketoimintaan?
•	 Mitä tarpeita ja odotuksia asiakkailla / asiakassegmenteillä on?
•	 Mikä on eri asiakasryhmien kannattavuus ja ostopotentiaali?
•	 Mitkä ovat yrityksen omat voimavarat ja osaamisen taso?
•	 Miten muutoksiin reagoidaan yrityksen sisällä?

Taulukko 1: Markkina- ja asiakastuntemuksen pääkohdat (Ala-Mutka & Talvela 2004, 211 
- 212)

3.2.2 Asiakasstrategia

Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin toisena osa-alueena on asiakasstrategia. Asiakasstrate-
gia tuo markkina- ja asiakaslähtöisen näkökulman yritysstrategiaan.

Asiakasstrategia on asiakaslähtöisen liiketoimintamallin ja perinteisen strategia-ajattelun 
yhdistelmä. Yrityksillä on omat strategiansa, josta varsinainen asiakasstrategia johdetaan 
käyttämällä liiketoiminnan lähtökohtana asiakkaita ja markkinoita. Asiakasstrategia on siis 
markkina- ja asiakaslähtöinen näkökulma yritysstrategiaan, ja asiakasstrategioiden määrit-
täminen luo pohjan yrityksen asiakaslähtöisen liiketoiminnan suunnittelulle. (Ala-Mutka & 
Talvela 2004, 23 - 46.)

Storbacka, Sivula ja Kaario (2000, 22) ovat sitä mieltä, että strategiset asiakkuudet ovat 
tärkeitä sekä tuottojen kannalta että strategisesti. Tästä johtuen kasvaa strategisten asiak-
kuuksien tärkeimpien tavoitteiden merkitys. Tavoitteita ovat 1) yritys hyödyntää asiakkuut-
ta täysipainoisesti sekä kykenee havaitsemaan asiakkuudessa piilevät uudet liiketoiminnan 
mahdollisuudet 2) asiakas pitää asiakkuutta arvokkaana, mikäli se tukee asiakkaan proses-
seja ja tavoitteita. Strategiset asiakkaat ovat myös yleisesti tietoisia siitä, että tavoitteet ovat 
yritykselle tärkeitä, jolloin asiakkuus saattaa olla jopa sellainen, että asiakkaalla on enem-
män valtaa kuin toimittajalla. Kirjoittajat tuovatkin tämän näkökulman johdosta pääsäännön, 
jonka mukaan asiakkuuden kehittämisen päävastuun on oltava yrityksellä, jotta asiakkuus 
pidetään vakaana. Jos näin ei ole, suurena vaarana on, että asiakas johtaa yritystä. (Storbacka, 
Sivula & Kaario 2000, 22.)

Ala-Mutkan ja Talvelan (2004, 46 - 47) mukaan asiakasstrategian tärkein ilmentymä on asia-
kassegmentointi. Tehtyjen asiakassegmenttien mukaan määritellään ja sovitaan toimintamal-
lit, joiden mukaan toimitaan valittujen asiakkaiden kanssa. Konkretisoimalla kullekin asiakas-
segmentille omat keinot, tuotteet ja palvelut sekä tavoitteet, mahdollistetaan asiakashallinnan 
monipuolisuus ja toimivuus osana yrityksen asiakasstrategiaa. Asiakasstrategian tavoitteena 
on konkretisoida yrityksen strategia sellaiseen muotoon, että siitä voidaan helposti johtaa eri 
asiakassegmenteille erilaisia tavoitteita, kuten kasvu- ja kannattavuustavoitteita. Kiteyttäen 
asiakasstrategia pyrkii tehostamaan toimintaa ja suuntaamaan voimavaroja oikealla tavalla 
oikeisiin asiakkaisiin kilpailustrategian mukaisesti. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 23 - 48.) 

Asiakassegmentoinnin lisäksi asiakasstrategiaan kuuluu myös palvelukanavastrategia. Palve-
lukanavastrategialla tarkoitetaan Ala-Mutkan ja Talvelan (2004, 23) mukaan yrityksen valit-
semia kanavia, kuten henkilökohtainen yhteyshenkilö tai asiakaspalvelukeskus, joiden avulla 
asiakkaisiin pyritään olemaan yhteydessä ja joiden kautta asiakassuhdetta hoidetaan. Usein 
suunnitellaan liikaa sitä, miten palvelu tulisi toimittaa, vaikka todellisuudessa kannattavam-
paa olisi löytää vastaus siihen, millä eri tavoin asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat voitaisiin 
parhaiten tavoittaa (Grönroos & Järvinen 2001, 31). Palvelukanavassa määritetyt asiakas-
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segmentit pyritään ohjaamaan liiketoiminnan ja kannattavuuden kannalta parhaaseen kana-
vaan ja varsinaisessa toimintamallissa määritetään käytettävät palvelukanavat. Suuremman 
kokoluokan ja potentiaalin sisältävissä asiakassegmenteissä asiakkaat saavat yleensä nime-
tyn yhteyshenkilön, jolloin palvelu on henkilökohtaisempaa. Määrällisesti paljon asiakkaita 
sisältävät asiakassegmentit pyritään puolestaan hoitamaan esimerkiksi itsepalvelukanavi-
en tai asiakaspalvelukeskusten kautta. Sähköiset itsepalvelukanavat ovat yksi tärkeimmistä 
palvelukanavista nopeasti muuttuvassa ja monipuolistuvassa liike-elämässä. (Ala-Mutka & 
Talvela 2004, 23 - 76.) Pankkien verkkopalvelut toimivat hyvänä esimerkkinä sähköisistä it-
sepalvelukanavista, joiden avulla asiakas voi hoitamaan lähes kaikki päivittäiset raha-asiansa 
kätevästi ajasta ja paikasta riippumattomasti. 

Asiakasstrategia pitää siten muodostaa yrityksen strategian pohjalta; tavoitteet tulee konk-
retisoida markkinoiden sekä asiakkaiden kautta. Asiakashallinnan tavoitteet asetetaan 
konkreettisina asioina ja niitä tulee voida mitata. Asiakkaiden segmentointi on toteutettu 
eri yksiköiden suunnittelun, toiminnan, seurannan ja ohjauksen lähtökohdista. Strategisesti 
tärkeimpien asiakkaiden segmentin osalta on pohdittu mitä lisäarvoa heille voidaan tuottaa. 
(Ala-Mutka & Talvela 2004, 212.)  Payne (2006, 61) korostaa, että strategian kannalta tärkeää 
on päättää, mitkä asiakkuudet halutaan pitää ja mitkä puolestaan ovat lähestulkoon merkityk-
settömiä, sillä vain harva yritys voi menestyksekkäästi ja tehokkaasti tarjota kaikkea kaikille.

Ala-Mutkan ja Talvelan (2004, 52) mukaan asiakkaiden segmentointi auttaa yritystä suunnit-
telemaan ja toteuttamaan liiketoimintaansa vastaamaan paremmin erilaisten asiakasryhmien 
odotuksiin ja tarpeisiin. He ovat sitä mieltä, että pääperiaatteena asiakashallinnan segmen-
toinnissa on helpottaa yritystä kohdistamaan voimavaransa oikeisiin asiakkaisiin oikealla 
tavalla. Rubanovitsch ja Aalto (2007, 70) korostavat asiakkuuksien luokittelun tärkeyttä en-
sisijaisesti myynnin johdon näkökulmasta tarkasteltuna, sillä asiakkaiden ryhmittely ja arvot-
taminen mahdollistaa myyjien ajankäytön hallinnan ja priorisoinnin esimerkiksi nykyasiak-
kaisiin ja uusasiakashankintaan käytettävän ajan osalta. Asiakkaiden segmentointia voi tehdä 
monella eri tavalla eri käyttötarkoituksiin, mutta segmenttejä ei kuitenkaan lukumääräisesti 
tulisi olla liian monta, jolloin kunkin segmentin ominaisuuksien tunnistaminen monimut-
kaistuu. Yleisesti ottaen eri segmenttien määrään vaikuttaa oleellisesti yrityksen määritetty 
strategia, olemassa olevat resurssit ja hyviksi havaitut palvelukanavat kunkin segmentin koh-
dalla. Yrityksen on hyvä muistaa, että segmentointeja tulee kuitenkin tehdä riittämän monta, 
sillä yhdellä segmentoinnilla ei ole mahdollista kattaa kaikkia tärkeimpiä näkökulmia. (Ala-
Mutka & Talvela 2004, 52 - 53.) 
 
Asiakkaiden ryhmittely luo Mäntynevan (2001, 25) mukaan perustan varsinaisen asiakkuu-
denhallinnan toteuttamiselle. Asiakkaita ryhmittelemällä pyritään tunnistamaan asiakasryh-
miä, joilla on jotain yhteistä tarpeiden, odotusten tai esimerkiksi ostokäyttäytymisen suh-
teen. Asiakassegmentoinnin avulla yrityksen asiakaskanta on mahdollista jakaa suhteellisen 
samantyyppisiin kokonaisuuksiin – pyrkimyksenä tarjota asiakkaille kohdennettuja tuotteita, 
palveluita ja markkinointiviestintää. (Mäntyneva 2001, 25 - 26.) Asiakkuuksien ryhmittelyssä 
voi ottaa huomioon monenlaisia taustatekijöitä, kuten asiakkaan perustiedot, ostokäyttäyty-
minen, tilanteelliset muuttujat ja henkilökohtaiset muuttujat. Perustiedoilla tarkoitetaan de-
mografisia tietoja ja organisaation toiminnan faktatietoja; yrityksen kohdalla näitä voivat olla 
esimerkiksi koko, sijainti, tuotteet, toimiala ja kapasiteetti. Yksittäisen kuluttajan demografi-
siin tekijöihin voidaan puolestaan lukea esimerkiksi sukupuoli, ikä, ammatti ja elämänvaihe. 
Ostokäyttäytymisessä voidaan punnita yrityksen osalta muun muassa päätöksentekijöitä, os-
tokriteerejä ja palvelukanavien käyttöä ja yksittäisen kuluttajan osalta puolestaan tuotteen 
ostomotiiveja, käyttötarkoitusta sekä merkki- ja liikeuskollisuutta. Tilanteellisiin tekijöihin 
lukeutuu esimerkiksi tuotteen saatavuus ja riskinotto, jolloin asiakas tulee tuntea jo syvälli-
semmin henkilökohtaisella tasolla. Asiakkaan henkilökohtainen tunteminen on pohjana or-

ganisaation asiakastuntemukselle ja yleensä vain tietyt, asiakaskontakteissa olevat, henkilöt 
voivat ylläpitää syvällistä asiakastietoa. Usein haasteena onkin se, miten tämä arvokas tieto 
voitaisiin saattaa koko organisaation hyödynnettäväksi. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 55–56.) 
Taulukko 2 havainnollistaa asiakkuuksien ryhmittelyn eri näkökulmien, ongelmien ja infor-
maation tarpeen kautta. 

Näkökulma Ongelma Osaamisen kuvaus, ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

Tunnistaminen Keitä he ovat? Demografinen ja 
ostopreferensseihin liittyvä 
informaatio

Akviteetit Mitä he tekevät? Mitä he ovat ostaneet? 
Mihin he tuotetta 
tarvitsevat? Miten he 
tuotetta käyttävät?

Sijainti Missä he ovat? Maantieteellinen tai 
virtuaalinen sijainti

Markkinointiviestinnän 
kohdentaminen

Miten heihin saa yhteyden? Miten asiakkaisiin on 
otettu yhteyttä? Mikä on 
vaikuttanut?

Asiakkuuden arvo Minkä arvoisia he ovat? Asiakkuuden potentiaalinen 
ja tämänhetkinen arvo

Taulukko 2: Asiakkuuksien ryhmittely (Mäntyneva 2001, 25)

Asiakasstrategian pääkohdat on koottu taulukkoon 3.

Asiakasstrategian pääkohdat:
•	 Onko asiakasstrategia muodostettu yrityksen strategiaan pohjautuen?
•	 Onko tavoitteet konkretisoitu markkinoiden ja asiakkaiden kautta?
•	 Mitkä ovat järkeviä ja kannattavia segmentointiperusteita?
•	 Ovatko tavoitteet ja tarjonta asetettu segmenttikohtaisesti?
•	 Miten lisäarvoa voidaan tuottaa kullekin asiakassegmentille?

Taulukko 3: Asiakasstrategian pääkohdat (Ala-Mutka & Talvela 2004, 212)

3.2.3 Toimintamallit

Asiakasstrategian määrittelyn jälkeen, voidaan Ala-Mutkan ja Talvelan (2004, 23) mukaan 
luotu strategia muuntaa käytäntöön konkretisoimalla se toimintamalleiksi. 

Toimintamalleilla tarkoitetaan asiakassegmenttikohtaisia toimintatapoja, ne eivät siis ole 
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asiakaskohtaisia prosesseja. Mallit ovat kuvauksia siitä, miten organisaatio toimii kunkin 
asiakassegmentin kohdalla. Kuvaukset tehdään siitä, miten asiakassuhteet vastuutetaan, mil-
laista tietotaitoa tarvitaan, millaisia tavoitteita asetetaan ja miten seurantaa on tarkoitus to-
teuttaa kunkin asiakassegmentin kohdalla. Kun toimintamallit on mahdollisimman kattavasti 
suunniteltu ja niiden toteutus organisoitu, on varsinaisia asiakassuhteita vaivattomampi hoi-
taa. Toimintamalleja, jotka perustuvat asiakassegmentteihin, käytetään yrityksen toiminto-
jen suunnittelussa esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja tuotekehityksen 
edistämisessä. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 23 - 87.) 

Asiakasstrategia kytketään toimintaan muodostamalla strategia asiakashallinnan segment-
tien ympärille yrityksen rakenteiden, toimintatavan ja ohjauksen avulla. Muodostetaan asia-
kassegmenttipohjaiset tuote- ja palvelupaketit, toimintamallit, tiedonhallinta ja toiminnanoh-
jaus. Ensimmäiseksi on tunnistettava asiakkaat ja tunnistamisen kautta sijoitettava asiakkaat 
tiettyihin asiakassegmentteihin. Asiakkaiden tunnistamisessa käytetään hyväksi segmen-
tointiperusteita, joiden avulla kukin asiakas on helpompi luokitella sopivaan ryhmään. Kun 
asiakas on sijoitettu omaan segmenttiinsä, voidaan toimintamallissa seuraavaksi määritellä 
asiakkaan odotukset prosessien eri kohdissa. Tällä tarkoitetaan jokaista asiakaskohtaamista 
eli jokaista kontaktia asiakkaan kanssa, jossa tarpeellinen tieto asiakkaasta kootaan talteen 
tukemaan asiakastyötä ja lisäämään asiakastuntemusta. 

On tärkeätä, että jokaiselle toimintamallille ja näin ollen myös jokaiselle asiakassegmentille 
tulee määritellä sopiva palvelukanavastrategia, jonka kautta asiakkaat voidaan ohjata sekä 
yrityksen että asiakkaan itsensä kannalta oikeisiin kanaviin. Siten oleellinen osa toiminta-
mallia on asiakaspotentiaalin tunnistaminen ja kartoittaminen, koska potentiaalin kokonais-
valtaisella hallinnalla yritys pystyy suuntaamaan toimenpiteensä niihin asiakkaisiin, joissa 
potentiaali on todettu olevan suurin. 

Toimintamalleja suunniteltaessa ja kehitettäessä erityisen tärkeää on määritellä toiminta-
mallien menestystekijät, eli ne toimintaa ohjaavat tekijät ja palvelukonseptit, joiden avulla 
kutakin asiakassegmenttiä voidaan palvella. Asiakkaita ei palvella yksilöllisesti toisin sanoen 
heille ei siis rakenneta omia prosesseja ja toimintamalleja vaan etsitään niin sanottu kultai-
nen keskitie, joka palvelee kutakin asiakassegmenttiä sen tarvitsemalla tavalla. (Ala-Mutka & 
Talvela 2004, 87 - 91.) 

Toimintamallia tulee myös seurata, mitata ja ohjata, näin mahdollisista virheistä voitaisiin 
ottaa opiksi ja toimintamallia olisi mahdollista kehittää entisestään. Yrityksen on pidettävä 
mielessä se, että yksi toimintamalli ei yleensä riitä, mutta liian moni toimintamallikaan ei ole 
kannattava ratkaisu. Toimintamallit on hyvä määrittää ja kuvata riittävän yleisellä tasolla, 
jotta niitä on mahdollista soveltaa käytännön toimintaan. Liian yksityiskohtaiselle tasolle me-
neminen ei ole tarpeen, vaan toiminnan kannalta kannattavampaa on rakentaa yleiset raamit, 
jonka pohjalta toimintamalleja voidaan jatkossakin kehittää. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 87 
- 91.) 

Toimintamallien pääkohtia ovat muun muassa se, että ne suunnitellaan asiakassegmentti-
kohtaisesti ja että ne sisältävät tarvittavat tiedot asiakkuuksista. Palvelustrategia tulee suun-
nitella optimaalisesti. Organisaation toimenkuvat, vastuut ja valta tulee määritellä oikeassa 
suhteessa asiakassegmentteihin. Toimintamallien toimivuutta pitää mitata oikeilla mittareil-
la sekä kannustinjärjestelmän tulee olla toimiva ja oikeudenmukainen. Liiketoimintamallien 
pääkohdat on koottu taulukkoon 4.

Liiketoimintamallien pääkohdat:
•	 Onko toimintamallit suunniteltu asiakassegmenttikohtaisesti?
•	 Sisältävätkö toimintamallit tarpeellisen tiedon asiakkuuksista?
•	 Onko palvelukanavastrategia suunniteltu optimaalisesti?
•	 Mikä on vaadittava osaaminen kussakin toimintamallissa?
•	 Miten toimintamallien toimivuutta on tarkoitus mitata, seurata ja ohjata?

Taulukko 4: Liiketoimintamallien pääkohdat (Ala-Mutka & Talvela 2004, 212 – 213)

3.2.4 Liiketoimintaprosessit

Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin neljäntenä osa-alueena ovat liiketoimintaprosessit. 

Ala-Mutkan ja Talvelan (2004, 23) mukaan liiketoimintaprosessit kuvaavat sitä, miten yrityk-
sen fyysiset toiminnot kuten tavara- ja rahavirrat sekä palvelutilanteet toteutetaan. Heidän 
mukaansa asiakaslähtöisen liiketoimintamallin tavoitteena on koko arvoketjun tarkastelu, 
jolloin arvoketjun eri vaiheet, kuten logistiikka, tuotanto, myynti ja markkinointi, korostuvat 
kukin omana erillisenä osana kokonaisuutta. 

Tarkasteltaessa asiakkaan arvoketjua Rubanovitsch ja Aalto (2007, 69) korostavat erityises-
ti jälkimarkkinoinnin merkityksen lisääntymistä lähitulevaisuudessa. Rubanovitsch ja Aalto 
(2007, 69) toteavat asiakkaan palvelun oston ja sitä tukevan huollon eli jälkimarkkinoinnin 
ja -hoidon yhdeksi ja samaksi palveluprosessiksi, jonka ansiosta yhä useammin palvelu ja sen 
toimivuuden varmistaminen ovat ratkaisevassa asemassa asiakkaan tehdessä ostopäätöstä. 
Yrityksen harjoittama jälkihoito jatkaa palveluprosessia paljon asiakkaan käyntiä pidemmäl-
le, minkä ansiosta toimivan jälkihoidon ja -markkinoinnin avulla yrityksen on mahdollista 
jäädä asiakkaan mieleen. Asiakkaan arvoketjun huomioiminen alusta loppuun on erityisen  
tärkeää, kun suunnitellaan ja toteutettaan yrityksen liiketoimintaprosesseja.

Ala-Mutka ja Talvela (2004, 62) määrittelevät prosessit siten, että niillä tarkoitetaan erilli-
sistä toiminnoista koostuvaa tapahtumaketjua, jossa pyritään tunnistamaan asiakkaan yksi-
lölliset käyttäytymistavat, tarpeet ja odotukset – samalla huomioiden myös yrityksen omat 
tavoitteet. Prosessiajattelu on Hannuksen (2004, 203) mukaan toimiva lähestymistapa toi-
minnallisen tehokkuuden kehittämisessä toimialariippumattomasti. Lähtökohtana tässä on 
se, että yrityksen liiketoimintoja pyritään tarkastelemaan havainnollistavien prosessikaavi-
oiden kautta eikä organisaatiokaavioiden, jolloin yrityksen prosesseja on mahdollista uudis-
taa ja kehittää entisestään. Prosessiajattelun avulla monet yritykset ovat pystyneet paranta-
maan tehokkuuttaan sekä tehostamaan tuotantoaan. (Hannus 2004, 203.)

Liiketoimintaprosessien suunnittelussa on Ala-Mutkan ja Talvelan (2004, 213 - 214) mukaan 
otettava huomioon eri asiakassegmenttien vaatimukset tilaus- ja toimitusprosessien, tuo-
tannon, hankinnan ja yhteistyökumppanien osalta. On tärkeää suunnitella ja kehittää myös 
markkinointiprosesseja, joiden kautta tuotteet ja palvelut voidaan tuoda asiakkaiden tietoi-
suuteen. Tarkalla suunnittelulla ja mallintamisella mahdollistetaan prosessien toimivuus käy-
tännössä erilaisten palvelutilanteiden sekä tavara- ja rahavirtojen hoitamiseksi. (Ala-Mutka 
& Talvela 2004, 213 - 214.) 

Kuvio 3 havainnollistaa Rubanovitschin ja Aallon (2007, 70) esittämän käännetyn suppilo-
mallin, jossa on kuvattu yrityksen liiketoimintaprosessien eri vaiheiden merkityksen koros-
tuminen perinteisen ja uuden mallin välillä. Kyseinen kuvio osoittaa, kuinka tuotteen ja pal-
velun myynti on aikaisemmin hallinnut suurinta osaa myynnin parissa toimivien henkilöiden 
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Kuvio 3: Käännetty suppilomalli (mukailtu Rubanovitsch & Aalto 2007, 70)

Toimialalla on vaikutusta liiketoimintaprosesseihin. Hannuksen (2004, 204) mukaan palve-
luorganisaatiossa palve-luiden toimittamisen tuotanto ja kulutus tapahtuu samanaikaisesti. 
Asiakas osallistuu aktiivisesti palveluiden tuotanto- ja toimitusprosessiin, palveluiden tehok-
kuus tai tehottomuus korostuu näin ollen välittömästi tilanteessa. Palvelukanavien suunnit-
telu ja oikeanlainen käyttö asiakaspalvelussa on tärkeää, sillä liiketoimintaprosessien tehok-
kuuteen sekä toimivuuteen vaikuttaa paljon se, mitä kanavaa käyttäen palvelu on toimitettu 
asiakkaalle. (Hannus 2004, 204.) 

Liiketoimintaprosessien osalta tulee siis ottaa huomioon eri asiakassegmenttien vaatimuk-
set, tuotekehitysprosessit sekä markkinointiprosessien ohjaus ja kampanjoiden seuranta. Lii-
ketoimintaprosessien pääkohdat on koottu taulukkoon 5.

Liiketoimintaprosessien pääkohdat:
•	 Mitkä ovat eri asiakassegmenttien vaatimukset?
•	 Onko koko arvoketju otettu huomioon tarkasteltaessa yrityksen  

liiketoimintaprosesseja?
•	 Miten markkinointiprosesseja on tarkoitus ohjata?
•	 Parantavatko liiketoimintaprosessit yrityksen tehokkuutta?

Taulukko 5: Liiketoimintaprosessien pääkohdat (Ala-Mutka & Talvela 2004, 213 - 214)

3.2.5 Tiedonhallinta ja tietoteknologia

Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin viidentenä osa-alueena ovat tiedonhallinta ja tietotek-
nologia.

Kehittynyt asiakashallinta, toiselta nimeltään asiakkuudenhallinta, vaatii kehittynyttä tie-
donhallintaa, jonka kautta yrityksen toimintaa ohjataan. Ala-Mutkan ja Talvelan (2004, 24) 
mukaan tiedonhallinta on tiedon monipuolista käsittelyä tiedon keräämisestä ja jalostami-
sesta aina sen jäsentämiseen käsitemalleiksi. Organisaation ohjauksen tehostamista pysty-
tään parantamaan tietojärjestelmillä sekä mahdollistaa tärkeän asiakastiedon kerääminen 
ja hyödyntäminen päivittäisissä asiakaspalvelutilanteissa, tämä puolestaan nopeuttaa sekä 
yksinkertaistaa yrityksen asiakaspalveluprosesseja. Asiakaslähtöisen liiketoiminnan edel-
lytyksenä on kehittyneen tietoteknologian ja tiedonhallinnan hyödyntäminen. (Ala-Mutka & 
Talvela 2004, 24.)

Ala-Mutka ja Talvela (2004, 96 - 98) listaavat kolme kohtaa, jotka ovat tiedonhallinnan yleisiä 
tavoitteita:

1.   tulevaisuuteen ennakointi tai ainakin nopeampi reagointi sekä tietoon perustuva
 päätöksenteko
2.   saadaan jäsenneltyä sekä rakenteellisesti oikean muotoista koottua ja jalostettua 
 tietoa, joka auttaa päätöksenteossa
3.   henkilöstön kokemukseen perustuva tietotaito sekä henkilökohtainen 
 osaaminen saadaan kaikkien käyttöön.

Yrityksen menestyksen avuksi tarvitaan kehittynyttä tiedonhallintaa, ja näin yritys pystyy 
vastaamaan sekä reagoimaan paremmin ja nopeammin, niin asiakkaiden muuttuviin tarpei-
siin kuin kilpailijoiden toimenpiteisiin. Haasteina tiedonhallinnassa on muun muassa henki-
löstön hiljaisen tiedon muuttaminen yrityksen voimavaraksi ja vahvuudeksi. Organisaation 
sisäisten rajojen välisen tiedonjakamisen koordinointiin tulisi myös kiinnittää huomioita. 
Tiedonkeräämisen haasteena kentältä on yleensä se, ettei tiedon kerääjien motivaatio ole 
paras mahdollinen, koska heidän osaltaan tiedon käyttäjä voi olla joku muu kuin he itse. On-
gelmana voidaan pitää myös sitä, että tieto on kerätty vanhoista tiedoista, joten tästä syystä 
asioihin reagoidaan liian hitaasti. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 96 - 98.) 

Asiakkaista hankittua tietoa ja sen hallintaa voidaan Mäntynevan (2001, 59) mukaan tarkas-
tella eri näkökulmista; kuvio 4 havainnollistaa sen, miten eri näkökulmat ovat sidoksissa asi-
akkuusinformaation hallintaan käytännössä. 

Asiakasvalinta
Ennakkovalmistautuminen

Tapaaminen
Tarvekartoitus

Kriitti  simmät kipupisteet?

Hyötyjen esitt ely

Koekäytt ö

 
Kauppa = Sopimus

 
Seuranta
Ylläpito

Asiakasvalinta
Ennakkovalmistautuminen

Tapaaminen
Tarvekartoitus

Kriitti  simmät kipupisteet?

Hyötyjen esitt ely
 

Koekäytt ö

 
Kauppa = Sopimus

 
Seuranta
Ylläpito

PERINTEINEN MALLI UUSI MALLI

Tiedon 
analyysiin, 

mallintamiseen 
ja mittaamiseen 
liittyvät tekijät

Informaatio-
teknologiaan 

liittyvät tekijät

Tiedon sisältöön 
ja rakenteeseen 
liittyvät tekijät

Asiakkuusinformaation 
hallinta käytännössä

Markkinoinnin 
ja myynnin 

johtamiseen 
liittyvät tekijät

Kuvio 4: Asiakkuusinformaation hallinnan näkökulmat (Mäntyneva 2001, 59)
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Toiminnan ohjaaminen tiedon avulla (Management by Knowledge) on käyttökelpoisempi ter-
mi kuin tiedonhallinta silloin kun tieto ohjaa tekemistä. Liiketoiminnassa ensisijainen tiedon-
hallinnan tavoite on nopeampi reagointi tuleviin muutoksiin sekä niiden ennakointi. Tiedon-
hallinta tarkoittaa strategiasta, asiakasstrategiasta, segmenteistä, toimintamalleista ja niiden 
kohtaamisista sekä menestystekijöistä määritettyä tiedonhallintaa, joka puolestaan ohjaa ja 
tukee varsinaista liiketoimintaa. Tiedonhallinta ei siis tue vain johdon päätöksentekoa, vaan 
helpottaa päätöksentekoa myös operatiivisella tasolla strategian mukaisesti. (Ala-Mutka & 
Talvela 2004, 100 - 101.) 

Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin tiedonhallinnan suunnittelun perustana ovat tarkoin 
määritetyt asiakassegmentit ja niihin liittyvät toimintamallit. Suunniteltaessa tiedonhallintaa 
on tärkeää tunnistaa ja ottaa huomioon yrityksen menestystekijät nimenomaan toiminnan 
tasolla. Olemassa oleva tieto pitää kerätä yhteen koko yrityksen käytettäväksi. Yhteenvetona 
tiedonhallinnan ensisijaisena tavoitteena on kerätä kaikki liiketoiminnasta saatava tieto yh-
teen, jotta sitä voidaan jakaa yrityksen sisällä oikeassa muodossa sitä tarvitseville ihmisille. 
(Ala-Mutka & Talvela 2004, 98 - 104.) Taulukossa 6 on koottuna asioita, mitä tietoa yrityksis-
sä seurataan ja mitä ei seurata. 

Mitä seurataan Mitä ei seurata

•	 Markkinoiden rakennetta
•	 Kokonaisvolyymejä
•	 Markkinaosuuksia 

•	 Markkinakehitystä ennakoivaa tietoa
•	 Alalle tulon esteiden muuttumista
•	 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

•	 Kilpailijoiden tuoteluetteloa ja hinnoit-
telua

•	 Omistajia 
•	 Organisaatiorakenteita
•	 Jakelutien rakennetta
•	 Liikevaihtoa
•	 Markkinointia

•	 Kilpailijoiden tapaa hankkia asiakkaita 
ja pitää vanhat

•	 Argumentointia, lupauksia ja lunastuksia
•	 Segmentointia
•	 Segmenttien kokoa ja merkitystä
•	 Kilpailutilannetta asiakasnäkökulmasta 

ja asiakaskohtaisesti
•	 Asiakkaiden organisaatiorakennetta
•	 Virallista päätöksentekoprosessia
•	 Kontaktihistoriaa
•	 Ostovolyymejä ja perinteisiä  

asiakastyytyväisyystutkimuksia

•	 Asiakkaiden strategioita, tavoitteita,  
arvostuksia ja tarpeita

•	 Todellisia mahdollisuuksia tuottaa  
lisäarvoa asiakkaan prosessiin

Taulukko 6: Mitä yrityksissä seurataan ja mitä ei seurata? (Ala-Mutka & Talvela 2004, 98)

Nykyaikainen tietoteknologia on tiedon keräämisen apuna. Tietoa saadaan yrityksen tieto-
järjestelmistä, asiakastyytyväisyysjärjestelmästä, asiakashallinnan toimintamalleista ja liike-
toimintaprosesseista. Asiakassegmenttipohjainen asiakastyytyväisyysjärjestelmä tarkoittaa 
systemaattista kokonaisuutta, jolla asiakaspalautetta kerätään. Kokonaisuudessaan asiakas-
tyytyväisyysjärjestelmä sisältää systemaattisen tiedon keräämisen ja tallentamisen lisäksi 
tiedon jatkojalostamisen, palautteen käsittelyn sekä raportoinnin tietyille kohderyhmille. 
Järjestelmä koostuu mm. mittareista sekä palautteesta. Kuitenkaan yksistään laadullinen pa-
laute ei riitä, vaan tarvitaan tietoa myös prosessin toimivuudesta. Asiakastyytyväisyystutki-
mus ei yksistään anna riittävää tietoa, vaan toiminnassa on sovellettava myös erilaisia keino-
ja asiakaspalautteen keräämiseksi. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 113 - 119.) 

Yrityksen asiakaslähtöisen liiketoiminnan rakentamiseen tiedonhallinnan ja tietoteknologian 
osalta yrityksellä on oltava käytössään toimiva asiakashallintajärjestelmä sekä suunnitelma 

miten asiakastyytyväisyyttä seurataan ja analysoidaan asiakassegmenttikohtaisesti. Asiakas-
tiedon hallinta on pitää tehdä helpoksi tietojärjestelmien avulla ja sen käytön pitää kaikkien 
tietoa tarvitsevien osata. Tiedonhallinnan ja tietoteknologian pääkohdat on koottu tauluk-
koon 7.

Tiedonhallinnan ja tietoteknologian pääkohdat:
•	 Onko yrityksellä käytössään asiakashallintajärjestelmä?
•	 Onko asiakashallintajärjestelmä konkretisoitu asiakassegmenttikohtaisesti?
•	 Millä menetelmillä ja keinoilla asiakaspalautetta on tarkoitus kerätä?
•	 Miten hankittu informaatio voidaan saattaa koko yrityksen hyödynnettäväksi?
•	 Miten asiakastietoa voidaan hallita ja miten siitä voidaan hyötyä?

Taulukko 7: Tiedonhallinnan ja tietoteknologian pääkohdat (Ala-Mutka & Talvela 2004, 214)

3.2.6 Strategian seuranta ja ohjaus

Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin kuudentena osa-alueena ovat strategian seuranta ja oh-
jaus.

Strategian seuranta ja ohjaus on yksi oleellisimmista osa-alueista asiakaslähtöisessä liike-
toimintamallissa ja sen kehittämisessä. Yrityksen strategioiden pelkkä olemassaolo ei riitä, 
vaan strategioita täytyy kyetä myös seuraamaan ja ohjaamaan, jotta yritys voisi hyötyä stra-
tegioistaan käytännössä. Strategian seurannan ja ohjauksen oleellisimpia seikkoja on se, että 
mitataan toiminnan tuloksellisuuden edellytyksiä. Tärkeintä on mitata toiminnan syitä eikä 
niinkään seurauksia. Yritysten strategioiden seurannan ja ohjauksen yhtenä ongelma voidaan 
pitää sitä, ettei toiminnan suunnittelu, käytännön toiminta sekä käytännön toiminnan seu-
ranta, tule samalla tavalla jäsennetyksi ja ymmärretyksi. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 107.)

Strategian seurannassa ja ohjauksessa on kaksi puolta: diagnostiset ja rakenteelliset ohjaus-
järjestelmät. Diagnostisilla ohjausjärjestelmillä kerrotaan siitä, miten yritys toteuttaa uutta 
strategiaansa, miten strategia toimii sekä miten yrityksen toimintaympäristö reagoi strate-
gian toteuttamiseen. Rakenteelliset ohjausjärjestelmät suuntaavat toiminnan strategian mu-
kaisesti. Näitä rakenteellisia ohjausjärjestelmiä asiakaslähtöisessä liiketoimintamallissa ovat 
asiakassegmentit ja toimintamallit, joista aikaisemmissa luvuissa on kerrottu. (Ala-Mutka & 
Talvela 2004, 24.)

Strategian seurantaa ja ohjausta varten on olemassa erilaisia mittareita, joiden avulla seuran-
taa voidaan toteuttaa käytännön tasolla. Asiakaslähtöisessä liiketoimintamallissa mittariston 
suunnittelun lähtökohtana ovat erilaiset asiakasryhmät, jotka on tarkoin määritelty asiakas-
strategiassa. Asiakassegmenttikohtainen tarkastelu on hyvä keino siinä mielessä, että tarkas-
telu tuo asiakkaiden mielipiteet, odotukset ja tarpeet selkeästi esille. Strategian mittaamisen 
tulisi siis valvoa ja ennustaa, miten suunniteltu strategia toimii käytännössä. Strategiaa sää-
detään ajan kuluessa ja siihen tehdään myös suurempia muutoksia. Tilanteet ja kohtaamiset 
asiakkaiden kanssa voivat muuttua, sekä yrityksen kriittiset menestystekijät, tämän johdosta 
mittaristoa tulisi jonkin verran myös uudistaa. Kuitenkin pitkän aikavälin tarkastelussa va-
littujen mittarien tulisi pysyä jollain tasolla samana, muuten pitkän aikavälin vertailu ei ole 
mahdollista. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 110 - 112.) 

Rubanovitsch ja Aalto (2007, 95) painottaa ensisijaisesti asiakkuuden kannattavuuden mit-
taamista ja seurantaa, jotta pystyttäisiin määrittelemään jokaiseen asiakkuuteen kohdistu-
vat kulut sekä seuraamaan myyjän käyttämiä resursseja kutakin asiakasta kohden. Jokaisella 
asiakassegmentillä on omat kriittiset menestystekijänsä, joten yhdellä mittarilla ei pystytä 
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mittamaan kaikkia segmenttejä. Asiakasstrategiaa suunniteltaessa jokaiselle asiakassegmen-
tille määritetään omat tavoitteet ja mittarit, kuten katetavoitteet ja asiakastyytyväisyyden 
mittarit. Näin ollen eri segmenteille asetettuja strategioita voidaan seurata ja ohjata kullekin 
segmentille ominaisilla mittareilla. Tärkeätä asiakashallinnan toimintamalleissa on pyrkiä 
tutkimaan yrityksen toimintaa sekä prosessi-, asiakas- että oppimisnäkökulmasta. (Ala-Mut-
ka & Talvela 2004, 110 - 112.)

Strategian seurannan ja ohjauksen tärkeänä alueena on yrityksen strategiasta johdettu ta-
voitteiden johdonmukainen määrittely asiakassegmenteittäin sekä tarvittaessa henkilöittäin. 
Palkitsemisjärjestelmän tulee sisältää toiminnallisia mittareita sekä sen tulee kannustaa pit-
käjänteiseen toimintaan. Mittariston rakentamiseen tulee kiinnittää huomiota ja siihen, että 
mittaristoilla mitataan oikeita asioita. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 214 - 215.)

Yhteenvetona voidaan todeta, että strategian mittaamisen tulisi valvoa ja ennustaa sitä, mi-
ten teoriassa suunniteltu strategia toimii käytännössä. Pitkän aikavälin tarkastelussa valit-
tujen mittarien tulisi pysyä jollain tasolla samana, sillä muuten pitkän aikavälin vertailu ei 
ole mahdollista. Toisaalta mittaristoa tulisi kuitenkin myös uudistaa, sillä strategiat ja me-
nestystekijät uudistuvat ajan myötä. Strategian seurannan ja ohjauksen pääkohdat on koottu 
taulukkoon 8.

Strategian seurannan ja ohjauksen pääkohdat:
•	 Onko tavoitteet määritetty yrityksen strategiasta sekä asiakassegmenttikohtaisesti että 

henkilöittäin?
•	 Onko strategian seurannan ja ohjauksen mittarit valittu oikein?
•	 Seurataanko strategiaa oikeista näkökulmista?
•	 Ennakoivatko informaatio ja mittarit tulevaisuuden kehitystä? 

Taulukko 8: Strategian seurannan ja ohjauksen pääkohdat (Ala-Mutka & Talvela 2004, 214 
- 215)

3.2.7 Muutoksen johtaminen asiakaslähtöinen liiketoimintamallin kehittämisessä

Kuten kaikki muutokset, myös asiakaslähtöinen liiketoimintamalli, sen käyttöönottaminen 
tai kehittäminen, vaatii muutoksia, energiaa, sitoutumista sekä henkilökunnan motivaatio-
ta toteutuakseen. Muutoksen lähtökohtana on se, että yrityksellä ja sen henkilökunnalla on 
yhteinen näkemys ja halu saada muutos aikaan. Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli ja sen 
kehittäminen tuo tullessaan ristiriitoja määritetyn asiakaslähtöisen strategian ja yrityksen 
nykytilanteen välillä. Tarkalla suunnittelulla ja ihmisten aidolla johtamisella muutos on kui-
tenkin mahdollista saada aikaan. Vaikka muutos saattaa usein olla hidasta, täytyy sen kuiten-
kin olla pitkäjänteistä, johdonmukaista ja jatkuvaa. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 185 - 187.) 

Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin vaatima muutostarve vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta 
lähes aina puhutaan laajasta muutoksesta. Strategialogiikan muuttaminen asiakaslähtöiseksi 
vaikuttaa yrityksessä varmasti lähes kaikkeen aikaisempaan toimintaan kuten esimerkiksi 
vastuisiin, mittareihin ja organisaatiorakenteisiin. On osattava perustella, miksi muutosta tar-
vitaan ja sitouttaa muutokseen koko henkilöstö. Muutos edellyttää niin ihmisten johtamista 
(Leadership) kuin asioiden johtamista (Management). (Ala-Mutka & Talvela 2004, 187 - 188.) 

Muutosta vain muutoksen vuoksi ei kannata tehdä, sille täytyy olla todellinen tarve. On pys-
tyttävä perustelemaan niin yrityksen kannalta sekä myös henkilöstön kannalta, miksi muu-
tosta tarvitaan. Syitä ja perusteluita muutoksen tarpeellisuudelle on varmasti monia, joista 
yksi ja tärkein on asiakkaat. Asiakkaita haastattelemalla ja kuuntelemalla voidaan hahmottaa 
yrityksen tarpeita muutokselle. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 187 - 188.)

Ala-Mutka ja Talvela (2004, 193 - 195) jakavat muutoksen johtamisen ja suunnitelmien käy-
täntöön viemisen neljään osa-alueeseen: 1) vision ja strategian viestintä 2) perusvalmiudet 
3) toimintamallin sisäistäminen ja 4) työkalujen käyttöönotto. Käytännön toteutuksessa tämä 
tarkoittaa sitä, että ensin on keskityttävä muutoksen perustelemiseen sekä vision, asiakas-
strategian ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin kokonaisvaltaiseen viestittämiseen ja ym-
märtämiseen. Tämän jälkeen tulee varmistaa se, että yrityksen henkilöstöllä on riittävät pe-
rusvalmiudet ja osaaminen uusien toimintamallien käyttöönottamiseksi. Kun perusvalmiudet 
ja ymmärrys on saavutettu, voidaan keskittyä toimintamallien mukaisien uusien toimintata-
pojen sisäistämiseen sekä uusien työkalujen opettelemiseen ja harjoittelemiseen – yhdessä 
uusien toimintatapojen kanssa. Suunnitelmien vieminen käytäntöön vaatii henkilöstöltä har-
joitusta ja kokemuksen kautta oppimista. Tämän vuoksi suunniteltuja malleja tulisi soveltaa 
käytäntöön harjoittelemalla niitä oikeissa asiakaspalvelutilanteissa, jolloin uusien mallien 
varsinainen toimivuus tulee testattua. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 193 - 195.) 

Suunnitelmien käytäntöön vieminen on mahdollista toteuttaa jatkuvalla kehittämisellä ja op-
pimisella. Muutoksen johtaminen asettaa haasteita, joihin on kyettävä vastaamaan riittävällä 
osaamisella ja jatkuvalla syventymisellä oman yrityksen asiakaslähtöisyyden edistämiseen. 
Taulukossa 9 on eritelty muutoksen johtamisen mukanaan tuomia haasteita sekä sitä, miten 
näihin haasteisiin voidaan vastata asiakaslähtöisen liiketoimintamallin avulla.

Haasteet muutoksen johtamisessa Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin 
vastaus haasteeseen

Muutosta ei sidottu strategiaan Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli ja 
selkeä asiakasstrategia (tavoitteet)

Kehitysprojekti nähdään vain 
pikaratkaisuna ja todellista tarvetta 
ei ole sisäistetty

Perustellaan asiakaskannattavuudella, 
asiakkaan odotuksilla ja tulevan 
toimintaympäristön muutoksilla

Liian lyhyen tähtäimen perspektiivi Toteutetaan riittävän iso ja jatkuva 
liiketoimintalogiikan muutos

Muutoksen toteutumista yritetään 
vesittää

Muutoksen edistymistä seurataan, ja 
henkilöstö osallistuu laajasti 
kehityshankkeeseen

Liian suuret ja epärealistiset 
odotukset

Kehityshanke (uusi liiketoimintamalli) 
vaiheistetaan hallittaviin osiin

Taipumattomat muutossuunnitelmat Suunnittelua tehdään käytännön 
toiminnan kautta ja hyvät ideat 
otetaan käyttöön heti

Johtajuuden puuttuminen tai heikkous Johto sitoutetaan ja varataan 
muutoksen edellyttämät resurssit

Tulosten mittauksen puuttuminen Mitataan sekä muutoksen edistymistä 
että asiakasstrategian toteutumista

Tuntemattoman pelko Visio ja strategia konkretisoidaan 
asiakasstrategiaksi ja toimintamalleiksi 
ja tavoitteet johdetaan strategiasta 
henkilötasolle asti

Vaikeudet saada ihmiset sitoutumaan 
muutokseen

Henkilöstö osallistuu laajasti toiminnan 
kehittämiseen

Taulukko 9: Muutoksen johtaminen ja asiakaslähtöinen liiketoimintamalli (Ala-Mutka & Tal-
vela 2004, 195)
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Muutoksen johtamisen läpivienti tulee suunnitella kunnolla sekä johtaa systemaattisesti 
sekä pitää huolta, että muutos jatkuu. Strategisen viestinnän oikeanlaisuuteen tulee kiinnit-
tää huomiota. Johdon vastuulla on myös pitää huolta, että uudet toimintamallit sisäistetään 
ja kehitetään perusvalmiuksia, kuten työkalujen opettelua sekä toimintamallien testausta ja 
käyttöönottoa. Muutoksen johtamisen pääkohdat on koottu taulukkoon 10.

Muutoksen johtamisen pääkohdat:
•	 Miten muutos tullaan viemään läpi ja miten muutosta johdetaan?
•	 Ovatko tavoitteet, strategiat ja toimintamallit sisäistetty?
•	 Ovatko perusvalmiudet ja osaaminen olemassa?
•	 Miten uusien työkalujen opetteleminen on tarkoitus tehdä?
•	 Miten uutta toimintamallia on tarkoitus testata ja ottaa käyttöön?

Taulukko 10: Muutoksen johtamisen pääkohdat (Ala-Mutka & Talvela 2004, 215)

3.3 Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hyödyt

Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin rakentaminen vaatii toiminnan pitkäjänteistä ja jatku-
vaa kehittämistä. Yrityksen toiminnan muokkaaminen asiakaslähtöisemmäksi tuottaa yrityk-
selle monenlaista hyötyä lisäarvon muodossa. Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin voidaan 
sanoa olevan ensisijaisesti strategialogiikka yrityksen menestyksen pääkohdista. Jotta asia-
kaslähtöinen liiketoimintamalli toimisi ja tuottaisi yritykselle lisäarvoa, täytyy liiketoimin-
tamallin toimivuudelle ja käyttöönottamiselle olla myös edellytykset – markkinoiden ja asi-
akkaiden syvällinen tunteminen. Yrityksen täytyy toisin sanoen ensin ymmärtää, mitkä ovat 
oikeita asioita, voidakseen tehdä oikeita asioita. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 25 - 26.) Kuvio 5  
kiteyttää ajatuksen asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hyödyistä ja edellytyksistä.

Kuvio 5: Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hyödyt ja edellytykset (Ala-Mutka & Talvela 
2004, 26)

3.3.1 Strateginen ja operatiivinen tehokkuus

Asiakaslähtöisestä liiketoimintamallista saatava tehokkuus voidaan jakaa strategiseen ja 
operatiiviseen tehokkuuteen.

Strateginen tehokkuus on sitä, että suunnataan voimavarat strategian mukaisesti. Voidak-
seen toimia strategisesti tehokkaasti on yrityksellä oltava tietoutta markkinapotentiaalista, 
asiakkaiden tarpeista ja odotuksista, asiakkaan toimintalogiikasta sekä toimintalogiikan ym-
märtämistä. Yrityksen oman toiminnan reunaehtojen (asiakaskannattavuus, palvelukanavat) 
määrittäminen on tärkeää strategisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Toimiessaan strategi-
sesti tehokkaasti yritys hyötyy monista seikoista. 

Ala-Mutka ja Talvela (2004, 27 - 30) ovat listanneet strategisen tehokkuuden hyötyjä seuraa-
vasti:

•	 markkinan kokonaispotentiaalin ottaminen haltuun
•	 uusien asiakassegmenttien kehittäminen pitkällä tähtäimellä
•	 nopea lyhyen tähtäimen kannattavuuden parantaminen keskittymällä oikeisiin
•	 asiakkaisiin
•	 uusien segmenttien saavuttaminen siirtymällä ostamaan tuotteita oman valmistuksen si-

jasta
•	 meneminen syvemmälle asiakkaan arvoketjuun uusien tuotteiden avulla
•	 uusien lisäarvopalveluiden kehittäminen
•	 uuden markkinointikonseptin kehittäminen, johon liittyvät nopeat toimitukset
•	 omien prosessien ja kyvykkyyksien tunteminen.

Strategiasta siirrytään operatiiviselle tasolle eli strategian toteuttamiseen käytännön toimin-
toina.

Operatiivinen tehokkuus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: sisäisen toiminnan laatu ja 
määrällinen suorituskyky. Sisäinen toiminnan laatu arvioidaan lähinnä laatukustannuksina, 
uuden myynnin saavuttamisella, parantuneena katteena sekä palvelun jatkuvuutena asiak-
kaan näkökulmasta. Sisäistä toiminnan laatua ovat muun muassa sovituissa toimintatavoissa 
pysyminen sekä yrityksen sisäisen kommunikaation toimiminen asiakastuntemuksen, osaa-
misen, kokemuksen jakamisessa että asiakkaan sitominen yritykseen, ei yrityksen työnte-
kijöihin. Määrällinen tehokkuus muodostuu ensisijaisesti yhtenäisestä ja systemaattisesta 
toimintatavan tehostamisesta. Tämä toimintatavan tehostaminen edellyttää strategista te-
hokkuutta, sisäistä toiminnan laatua, teknologian hyödyntämistä sekä arvoa tuhoavan työn 
poistamista. Arvoa tuhoavaa työtä ovat muun muassa rutiinit sekä turhat työvaiheet. (Ala-
Mutka & Talvela 2004, 30 - 32.)

Operatiivisesta tehokkuudesta hyviä esimerkkejä on keskitetty monikanavainen asiakaspal-
velukeskus ja asiakkaan asiointi sähköisissä itsepalvelukanavissa kuten pankkien verkkopal-
veluissa. Operatiivinen tehokkuus tuottaa yritykselle hyötyä toimivampien ja yksinkertaiste-
tumpien prosessien muodossa, jolloin yrityksen kannattavuus paranee. (Ala-Mutka & Talvela 
2004, 33.)

3.3.2 Arvo asiakkaalle – arvo yritykselle

Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli oikein toteutettuna tuottaa arvoa niin asiakkaalle kuin 
sitä kautta myös yritykselle. Käsitepari ’arvo asiakkaalle – arvo yritykselle’ on muodostunut 
yhä tärkeämmäksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä, sillä molemminpuolinen 
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hyöty ja lisäarvon tuottaminen on se, mihin on tarkoitus pyrkiä. Asiakaslähtöisessä liiketoi-
mintamallissa niin sanottu arvoajattelu keskittyy ymmärtämään tarjonnan vaikutuksia liike-
toimintaan ja toimittajayrityksen mahdollisuuksiin vangita osa tästä arvosta itselleen. (Kork-
man 2004, 6.) 

Asiakkaan kokema arvo kytkeytyy suurelta osin asiakastyytyväisyyteen. Tyytyväisyys asia-
kassuhteeseen puolestaan riippuu pitkälti siitä arvosta, jonka asiakas kokee saavansa. Arvon 
todellinen merkitys näkyy silloin, kun asiakas vertaa asiakassuhteesta saamaansa laatua ja 
hyötyä niihin investointeihin, jotka hänen on täytynyt tehdä kehittääkseen asiakassuhdetta. 
(Storbacka & Lehtinen 2001, 85.) Asiakkuuden todellista arvoa asiakkaan näkökulmasta kat-
sottuna on mahdollista nostaa kehittämällä asiakkuuteen liittyviä prosesseja eli toisin sanoen 
hiomalla asiakassegmenttikohtaisia strategioita. Näin ollen voidaan todeta, että asiakaspal-
velijaa ei palkita varsinaisesta kaupan solmimisesta vaan ennen kaikkea asiakkuuden pitkä-
aikaisesta hoitamisesta ja siitä syntyvästä lisäarvon noususta. (Storbacka & Lehtinen 2002, 
143.)

Asiakas voi hyötyä yrityksen asiakaslähtöisestä liiketoimintamallista monella tavalla. Asiak-
kaiden saama lisäarvo voi koostua esimerkiksi siitä, miten asiakasta autetaan hankkimaan 
uusia asiakkuuksia, löytämään uusia markkinoita, myymään enemmän tai entistä parempaan 
hintaan. Asiakkaan kustannuksia voidaan puolestaan karsia muun muassa pienentämällä ma-
teriaalitarpeita ja ylläpitokustannuksia; tämä kaikki parantaa asiakkaiden liiketulosta, mikä 
puolestaan luo lisäarvoa yritykselle. Mikäli yritys pystyy hoitamaan jotain tiettyä prosessia 
tehokkaammin asiakkaaseen verrattuna, pystyy yritys näin ollen usein myös vangitsemaan 
itselleen osan prosessin arvosta ts. tekemään voittoa. (Korkman 2004, 8.)

Storbackan ja Lehtisen (2002, 143) näkemyksen mukaan niin sanotuksi avainkysymykseksi 
voi muodostua se, miten yritys voi varmistaa osaamisen välittymisen parhaalla mahdollisella 
tavalla asiakkaiden prosesseihin. Asiakkaiden toimintojen ja prosessien edistämisen lisäksi 
asiakas voi kokea hyötyä ja arvoa yksinkertaisesti henkilökohtaisista kontakteista. Henkilö-
kohtaiset kontaktit voivat saada asiakkaan kokemaan itsensä arvostetuksi, mikä puolestaan 
voi luoda asiakassuhteeseen lisäarvoa. Sosiaalinen hyöty ja mukavuudentunne voi koostua 
pienistä asioista, kuten yksinkertaisesti siitä, että palveluyrityksen henkilökunta tunnistaa 
asiakkaan tämän asioidessa kyseisessä yrityksessä. Tämä kaikki kasvattaa asiakkaan koke-
maan lisäarvoa, mikä puolestaan lujittaa asiakassuhdetta. (Kuusela & Rintamäki 2002, 34  
- 35.)

Asiakkaalle arvoa tuovat palveluiden tuottamat hyödyt, seuraukset sekä vaikutukset asi-
akkaan omiin tavoitteisiin. Arvoa syntyy parhaiten, kun palvelutuottaja ja asiakas yhdessä 
toimien kehittävät palveluita. Yrityksen ymmärtäessä asiakkaan toiminnan, se myös auttaa 
ymmärtämään asiakkuudesta syntyvää arvoa ja näin ollen myös kehittämään omaa tarjontaa 
asiakaslähtöisemmäksi. Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminnan kehitys edellyttää yrityksel-
tä sekä asiakasymmärrystä että kykyä kehittää omaa liiketoimintaansa tämän ymmärryksen 
perusteella.  Näin toimivien yrityksien menestyksen avaimena voidaan pitää osaamisen ja 
uusien ideoiden luomista, kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan perustaksi. (Arantola & 
Simonen 2009, 2 - 4.)

Asiakastyytyväisyys vaikuttaa asiakkaan kokemaan arvoon. Asiakkaat ovat tyytyväisiä koke-
maansa laatuun, jos hinta ja suhdekustannukset eivät ole liian suuria. Tyytyväinen asiakas 
taasen saattaa sitoutua palvelutuottajaan ja näin ollen suhteen lujuus lisää palveluntuottajan 
varmuutta suhteen jatkuvuuteen. Pitkillä suhteilla on Grönroosin (2001, 208) mukaan myön-
teinen vaikutus kahteen tekijään, mitkä vaikuttavat asiakkaiden kannattavuuteen. Asiakkai-
den ollessa tyytyväisiä jatkuvaan suhteeseen sekä ollessa vahvasti sidoksissa palveluntuot-
tajaan, heidän voi olettaa ostavan yritykseltä enemmän. Näin palvelutuottaja saa enemmän 

tuottoja asiakkaasta. (Grönroos 2001, 206 - 208.)

Paynen (2006, 111) mukaan yrityksien on pidettävä tarkemmin huolta myös nykyisistä asi-
akkaistaan eikä suunnattava kaikkia voimavarojaan vain uusasiakashankintaan. Olemassa 
olevien asiakkaiden arvon ymmärtäminen on tärkeää, koska jos yritys tarvitsee uusia asiak-
kaita, täytyy sen myös pitää vanhoista kiinni. (Payne 2006, 111.) Mäntyneva (2001, 20) myös 
painottaa sitä, että uusien asiakkaiden hankintaan saattaa kulua paljon enemmän energiaa 
sekä rahaa, kuin jos huolehdittaisiin vanhojen asiakkuuksien kehittämisestä, hoidosta sekä 
säilyttämisestä.

3.3.3 Kilpailuedun saavuttaminen

Menestyäkseen yrityksellä tulee olla pitkälle aikavälille suunniteltu pysyvä kilpailuetu. Porter 
(1985, 15) määritteli kilpailuedun jo yli kaksikymmentä vuotta sitten seuraavasti: ”Yrityksen 
kilpailuetu pohjautuu asiakkaalle tuotettavaan arvoon, joka on suurempi kuin sen aikaansaa-
miseen tarvittavat kustannukset”. Toisin sanoen Porter (1985, 10) oli jo tuolloin sitä miel-
tä, että kilpailuedun perusteena käytetään arvoa, jonka yritys pystyy asiakkailleen luomaan  
– esimerkiksi kustannusedun, differoinnin tai fokusoinnin kautta. 

Nykypäivän liike-elämässä Porter (2006, 41) painottaa edelleen sitä, että yritykset tarvitse-
vat kilpailuetua joko alhaisempien kustannusten tai differoitujen tuotteiden muodossa, jotta 
markkina-aseman säilyttäminen ja oman suhteellisen markkinaosuuden kasvattaminen olisi 
mahdollista. Toisin sanoen yritysten tulisi tavoitella ja saavuttaa entistä parempaa kilpailu-
etua yhä laadukkaampien tuotteiden tai palveluiden avulla, mikä puolestaan on suoranaises-
sa vuorovaikutussuhteessa tuottavuuden kasvuun (Porter 2006, 41). Palvelualalla toimivien 
yritysten kohdalla kilpailuetua saavutetaan harvemmin alhaisilla kustannuksilla; sitä vastoin 
yhä tärkeämmäksi on muodostunut palvelujen differointi ja oman osaamisen esille tuominen. 
Palveluyrityksen on toisin sanoen mahdollista erottua kilpailijoistaan tarjoamalla asiakkaalle 
jotain ainutlaatuista, joka ei koske alhaista hintaa (Porter 1985, 152). Fokusoitumalla eli kes-
kittymällä tiettyihin asiakassegmentteihin palveluyritys voi kehittää kokonaisvaltaisen pal-
veluelämyksen tuottamista asiakkaalle, luoda lisäarvoa sekä näin ollen saavuttaa parempaa 
kilpailuetua.  

Lindroos ja Lohivesi (2004, 114) toteavat asiakaspalvelulähtöisestä toimintamallista puhut-
taessa sen, että asiakkaalle lisäarvoa tuottavien tarpeiden tunnistaminen ja oman liiketoi-
minnan kehittäminen lisäarvon aikaansaamiseksi luo kilpailuetua, jonka avulla kilpailijoista 
erotutaan. Toisin sanoen todellinen kilpailukyky syntyy asiakkaiden syvällisestä tuntemises-
ta kaikin puolin. Asiakastuntemus on oleellinen osa yrityksen liiketoimintastrategiaa huoli-
matta siitä, että liiketoiminnat ja niiden kilpailuedut poikkeavatkin toisistaan eri yritysten ja 
toimialojen välillä. Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin rooli ja liiketoimintamallista saatava 
kilpailuetu on riippuvainen siitä, millainen on yrityksen lii-ketoiminnan luonne ja kilpailuti-
lanne. Asiakashallinta voi esimerkiksi muodostua todelliseksi kilpailueduksi siinä tilanteessa, 
jossa tuotetta ja palvelua on enää hankala erilaistaa; tällöin todelliset kilpailuedut löytyvät 
yrityksen yhtenäisestä toimintatavasta ja nopeasta muutoksiin sopeutumisesta. Tärkeää on 
ottaa huomioon myös infrastruktuurin hallinta, jolla pääosin tarkoitetaan kustannusjohta-
juutta; tämä puolestaan painottuu enemmän standardoituun ja laadukkaaseen tapaan toimia. 
Kustannustehokkaasta ja systemaattisesta toimintatavasta voi oikein toteutettuna muodos-
tua yksi vahva kilpailuetu yritykselle. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 45 - 46.) Hannus (2004, 
308) painottaa, että liiketoimintamalli, joka muuttaa perinteisiä ansaintamalleja tai tapoja 
toimia ja on vaikea kopioida, voi tuottaa yritykselle voimakasta kilpailuetua. 

Kilpailuedun saavuttaminen ja kasvattaminen edellyttää yritykseltä jatkuvaa osaamisen ke-
hittämistä ja oppimista. Osaamisen kehittäminen on erityisesti pk-yrityksille kriittinen me-
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nestystekijä, sillä oppivat organisaatiot ovat niitä, jotka pysyvät mukana nopeasti muuttuvas-
sa liiketoimintaympäristössä ja sen asettamassa haasteellisuudessa. Oppiva yritys menestyy 
yleensä muita paremmin voimakkaasti kilpaillussa liiketoiminnassa, sillä se pyrkii jatkuvasti 
lisäämään kykyään luoda omaa tulevaisuuttaan ja kehittämään monipuolisesti kilpailukyky-
ään vallitsevilla markkinoilla. (Bard 2006, 10.)  

Ropen (2003, 91) mukaan kilpailuetu kytkeytyy yrityksen kaikkeen markkinoinnilliseen teke-
miseen. Kilpailuetu tarkoittaa kohdeasiakkaan arvostamaa ja yrityksen tarjoamaa ylivoimai-
suutta, jonka voi liiketaloudellisesti aikaansaada sekä uskottavasti realisoida markkinoille.

Hannuksen (2004, 308) mukaan yrityksen todellisen menestyksen edellytyksenä on ainut-
laatuinen liiketoimintamalli ja sen tehokas toteuttaminen. Kilpailua ei enää käydä pelkästään 
tuotteiden ja yritysten välillä, vaan enenevässä määrin liiketoimintamallien ja kumppanuus-
verkostojen välillä. Liiketoimintamalli voi olla voimakas kilpailuedun lähde, jos sitä on vaikea 
kopioida tai se muuttaa alan perinteiset ansaintamallit. (Hannus 2004, 308.)

Todellista kilpailua käydään yritysten välillä siitä, kuka hallitsee asiakasta ja heistä kertynyt-
tä tietoa. Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin rooli ja mallista saatava kilpailuetu on riip-
puvainen liiketoiminnan luonteesta ja kilpailutilanteesta. Kun tuotetta ja palvelua on vaikea 
erilaistaa ja todelliset kilpailuedut löytyvät yrityksen yhtenäisestä toimintatavasta ja muu-
toksen nopeudesta, on asiakashallinta silloin todellinen kilpailuetu. (Ala-Mutka & Talvela 
2004, 45 - 46.)

3.4 Asiakaslähtöisyyden esteet

Asiakaslähtöisyydessä on kyse myös siitä, että opitaan pois vanhoista toimintatavoista sekä 
omaksutaan uudet tavat toimia. Muutoksen hitaus ja muutosvastarinta ovat normaaleja vai-
heita, joihin on varauduttava. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 186 - 188.) 
 
Asiakaslähtöisyyden esteitä voivat olla mm. organisaation sisäiset ongelmat, kuten hierark-
kisuus, vallitseva toi-mintakulttuuri, organisaation suuri koko sekä organisaation käytössä 
olevat resurssit tai niiden puute. Henkilöstön tiedolliset puutteet oman työn merkityksestä 
vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen sekä siihen, ettei ymmärretä mitä asiakaslähtöisyys mer-
kitsee omassa työssä. Toimivan asiakaslähtöisyyden perusta onkin se, että jokainen työnteki-
jä sisäistää asiakaslähtöisen ajattelutavan ja koulutuksen sekä omaehtoisen asiakaslähtöisyy-
den hyväksymisen. Asenteellisia esteitä on myös, jos asiakasta pidetään ns. välttämättömänä 
pahana. Voidaan myös pelätä asiakaskohtaamisia, joten sen vuoksi ne halutaan minimoida. 
Käyttäytymistason esteistä voidaan puhua silloin, kun organisaation toiminta tai yksittäisen 
työntekijän toiminta ei ole asiakaslähtöistä. Asiakkaaseen voidaan suhtautua joko välinpitä-
mättömästi tai jopa ylipalvelevasti. Kilpailutilanteen vaikutus asiakaslähtöisyyteen on myös 
vaikuttavana tekijänä. Kilpailun puuttuminen voi olla este tai hidaste asiakaslähtöisyyden 
omaksumiselle. (Vuokko 1997, 46 - 49.)

Paras tulos tässä muutoksessa saavutettaneen ottamalla henkilöstö mukaan muutokseen, tie-
dottamalla asioista ajoissa ja oikealla tavalla sekä sillä, että kaikki johdon jäsenet seisovat 
muutoksen takana. Asiakaslähtöisyyden esteet voidaan siis poistaa hyvällä suunnittelulla, tie-
dottamisella ja luomalla toimiva liiketoiminnan asiakaslähtöinen ohjausjärjestelmä.

3.5 Liiketoiminnan asiakaslähtöinen ohjaus ja voimavarojen kohdistaminen

Asiakaslähtöinen liiketoiminnan ohjaus vaatii yritykseltä asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja 
asiakkaan ajattelemista niin sanotusti pääomana. Liiketoiminnan asiakaslähtöinen ohjausjär-
jestelmä kertoo yleensä yrityksen vallitsevasta toimintalogiikasta sekä strategisesta suunta-
uksesta. Näin ollen uuden strategian pitäisi myös tarkoittaa uuden ohjausjärjestelmän päivit-
tämistä. 

Liiketoiminnan ohjaus jaetaan rakenteelliseen ja diagnostiseen ohjaukseen. Rakenteellinen eli 
organisatorinen ohjaus tarkoittaa ensisijaisesti muodostettua asiakaslähtöistä liiketoiminta-
mallia sekä organisaation voimavarojen suuntaamista tutkitun asiakaspotentiaalin mukaan. 
Diagnostinen ohjausjärjestelmä on strategian ja toimintaympäristön seurantajärjestelmä. 
Toiminnanohjauksen periaatteena on rakentaa kaikki tarvittava ohjaus ja seuranta asiakas-
hallinnan segmenttien ja toimintamallien ympärille. Asiakassegmenttikohtainen seuranta- ja 
ohjausjärjestelmä on asiakashallinnan yksi oleellinen osakokonaisuus. Hyvin muodostettuina 
asiakassegmentit luovat toiminnan suunnittelulle ja seurannalle hyvän pohjan ja taloudelliset 
mittarit auttavat ymmärtämään niiden luonnetta. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 94 - 96; 124.)

Asiakaspotentiaalin tulkinnalla voidaan voimavarat suunnata asiakassegmenteittäin. Poten-
tiaalianalyysissä voidaan asiakkaita arvioida asiakaslukumäärinä tai euromääräisinä alueina 
myyntialueittain.  Voimavarojen kohdentaminen erilaisille markkinoille ja asiakkaisiin voi 
muuttua vaikkapa talouden syklien muuttuessa. 

Asiakassegmenteittäin voidaan määritellä tavoitteet kasvulle ja vaikkapa asiakaskäyntien lu-
kumäärälle kuukausitasolla. Asiakassegmentin koon kasvattamisen määrittely myös on yksi 
mahdollinen tavoitesuuntaus. Asiakassegmenttien kannattavuus on myös määriteltävä, se on 
kuitenkin eri asia kuin yksittäisten asiakkaiden kannattavuus.

Toimintamallit sekä markkinapotentiaali määrittävät, minkälaista osaamista yritykseen tar-
vitaan. Osaamisprofiilien avulla henkilöiden tehtävänkuvat määritellään sekä se miten omas-
sa tehtävässä painottuvat erilaiset asiakassegmentit. Voimavarojen hallinnan yhtenä oleelli-
sena osana ovat toimintamallien kautta määritellyt mittarit, toimenkuvat, vastuut, tavoitteet 
sekä valtuudet. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 121 - 127.)

3.6 Liiketoiminnan mallintaminen

Liiketoiminnan ohjaaminen asiakaslähtöisesti vaatii kokonaisvaltaista tiedonhallintaa ja voi-
mavarojen suuntaamista oikeisiin paikkoihin. Näiden lisäksi liiketoimintaa täytyy myös kyetä 
mallintamaan, jotta sitä voitaisiin paremmin hahmottaa ja ymmärtää. Liiketoiminnan mallin-
tamisessa ja datan analysoinnissa tärkeää on hahmottaa kokonaisvaltainen kuva halutusta 
liiketoimintatilanteesta.

Liiketoiminnan mallintamisella pyritään löytämään uutta tietoa, mutta sen päämääränä on 
myös jatkuva liiketoimintatapausten tutkiminen. Uuden informaation havainnoiminen aihe-
uttaa usein joukon uusia kysymyksiä, joihin tulee etsiä vastauksia. Liiketoiminnan mallin-
tamiseen pohjautuvien analyysien pääideana on nimenomaan liiketoimintatilanteen koko-
naisrakenteen havainnollinen esittäminen, ei niinkään yksittäisiin tunnuslukuihin ja arvoihin 
keskittyminen. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 127 - 128.) 

Liiketoimintaprosessien mallintaminen auttaa yritystä seuraamaan prosessien toimivuutta; 
tämän lisäksi mallintamisen avulla on myös helpompi löytää mahdolliset ongelmakohdat. 
Prosessien mallintaminen esimerkiksi havainnollistaviksi vuokaavioiksi vaatii syvällistä tie-

Asiakaslähtöinen liiketoiminta ja sen kehittäminen koulutusohjelman lähtökohtatavoitteena



6362

tämystä prosessien kulusta, jotta mallintamisen avulla on mahdollista löytää tietoa kehittä-
mistä vaativista kohteista. Ongelma voi olla esimerkiksi heikko kannattavuus, mutta tiedossa 
ei ole sitä, mikä kannattamattomuuden on aiheuttanut. Hyödyllisen tiedon löytäminen vaatii 
näin ollen siis vankkaa tietoperustaa tarkasteltavasta ongelmasta sekä riittävän määrän lii-
ketoimintaa kuvaavia muuttujia, jotta ratkaisu voidaan olemassa olevan tiedon perusteella 
muodostaa. Liiketoiminnan mallintaminen on tärkeä osa yrityksen asiakaslähtöistä tapaa toi-
mia, sillä sen avulla prosesseja on mahdollista yksinkertaistaa ja nopeuttaa, mikä puolestaan 
vaikuttaa asiakkaiden tyytyväisyyden kasvuun. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 128 - 131.)

3.6.1 Tehokkaat liiketoimintamallit tuotannollisessa ja palvelutoiminnassa

Palvelu- ja teollisuudenalat ovat nykyään yhä tiiviimmin nivoutuneet toisiinsa. Porterin 
(2006, 317) mukaan tähän lähentyneeseen yhteyteen näiden kahden alan välillä on alettu 
kiinnittää entistä enemmän huomiota; teollisuudenalat ovat joutuneet kasvavien haasteiden 
eteen ja palvelualojen osuus kansantaloudesta on lisääntynyt. Toisin sanoen voidaan tode-
ta, että palvelu- ja teollisuudenalat ovat tietynlaisessa riippuvuussuhteessa toisiinsa nähden. 
Näiden kahden alan välisen yhteyden voidaan katsoa olevan myös yksi merkittävä tekijä ky-
seisillä aloilla toimivien yritysten kilpailuedulle. (Porter 2006, 317.) Tämän vuoksi onkin yhä 
tärkeämpää tarkastella näitä kahta alaa yhtenevyyden ja tietynlaisen samankaltaisuuden nä-
kökulmasta. 

Eri toimialoilla ja eri yrityksillä on omat liiketoimintamallinsa, joiden kautta toimia. Tuo-
tannollisessa toiminnassa ja palvelutoiminnassa voidaan yleisellä tasolla mainita kolme pe-
rusliiketoimintamallia: tuoteliiketoiminnan, kapasiteettipalveluliiketoiminnan ja ratkaisu-
liiketoiminnan malli. Näiltä kolmelta perusmallilta edellytetään hyvin erilaista strategista 
asemointia, tietotaitoa, kykyjä, johtamista, arvoja ja yrityskulttuuria. (Hannus 2004, 308.)

Seuraavissa kolmessa kappaleessa käydään lyhyesti läpi, mitä näillä liiketoimintamalleilla 
tarkoitetaan ja miten ne omalta osaltaan liittyvät yrityksen asiakaslähtöiseen tapaan toimia. 

Tuoteliiketoiminnan malli

Liiketoimintamalli, jonka perustana ovat selkeät tuotteet ja vakioidut palvelut sekä teho-
kas tuotekehitys, myynti ja markkinointi. Tuoteliiketoimintamallissa tuotteita differoidaan 
erilaisilla tuoteominaisuuksilla, mutta niitä ei räätälöidä vastaamaan yksittäisen asiakkaan 
tarpeita. Tuoteliiketoimintamallissa keskitytään pääosin siis nimensä mukaisesti ainoastaan 
tuotteisiin ja palveluihin ja pyritään niiden avulla saavuttamaan tulosta. (Hannus 2004, 309.)

Asiakaslähtöisyys näkyy tuoteliiketoimintamallissa siten, että asiakassuhteita ja myyntiä hoi-
detaan usein sekä suoraan että erilaisten kanavien, esimerkiksi perinteisten kanavien kuten 
jälleenmyyjien ja edustajien kautta sekä Internet- ja Call Center- pohjaisten kanavien kautta. 
Liiketoimintamallissa on ensisijaisen tärkeää asiakkaiden segmentointi omiin kohderyhmiin-
sä sekä se, miten kutakin asiakassegmenttiä lähestytään. Asiakassegmentoinnin lisäksi tär-
keitä ovat myös tuotevalinnat, tuotteiden hinnoittelu ja uusien tuotteiden tuominen markki-
noille oikeaan aikaan. Tuotteen hinnoittelu on yksi tehokkaimmista tavoista vaikuttaa; mitä 
enemmän tuotteessa on ainutlaatuisia ominaisuuksia, sitä enemmän hinnoitteluun voidaan 
vaikuttaa asiakkaan arvostuksen kautta. (Hannus 2004, 310.) 

Hannus (2004, 310) toteaakin teoksessaan, että tuoteliiketoiminnan mallissa kilpailustrate-
gia perustuu erilaistamiseen tuoteominaisuuksien kautta eli tuotejohtajuus, joten asiakkaille 
annettu lupaus on siten ”parhaat tuotteet”. Tätä liiketoimintamallia toetuttavan organisaati-
on rakenne on yleensä tuotelähtöinen, täydennettynä asiakkuuksien johtamisen periaatteel-
la. Varsinaista tuotantoa ei yleensä katsota ydinosaamiseksi, tästä johtuen tuotannon ulkois-

taminen on yleensä tyypillistä. (Hannus 2004, 310.)

Kapasiteettipalveluliiketoiminnan malli

Yritys hyödyntää resurssiensa kapasiteettia palvelujen myymisessä ja toimituksessa, tätä 
liiketoimintamallia kutsutaan kapasiteettipalveluliiketoiminnan malliksi. Kapasiteettipalve-
luliiketoiminnan mallin mukaisesti toimivalla yrityksellä on yleensä laaja asiakaskunta. Yri-
tyksen myynnin tavoitteena on etsiä potentiaalisesta asiakaskunnasta sopivaa käyttöä kapa-
siteetille. Tässä liiketoimintamallissa tuotteet ja palvelut ovat ns. bulkkituotteita, joten erot 
kilpailijoihin nähden ovat minimaaliset. Näin ollen asiakassegmenttien väliset toimintatavat 
eivät paljolti eroa toisistaan. (Hannus 2004, 311 - 312.) 

Keskeinen kilpailutekijä kapasiteettipalveluliiketoiminnan mallissa on hinta, joten hinnoit-
telumallit ovat tärkeässä roolissa. Kyseisessä mallissa monesti todellinen liiketoimintamal-
li-innovaation mahdollisuus liittyy esimerkiksi siihen, miten ansaintamallia on mahdollista 
uudistaa. Yrityksen, joka toimii kapasiteettipalveluliiketoiminnan mallin mukaisesti, kil-
pailustrategiassa korostuu operatiivinen ylivertaisuus ja suuruuden ekonomian kautta saa-
vutettava kustannusetu, sekä kapasiteetin korkea käyttöaste. Kriittisimmät toiminnalliset 
kyvykkyydet ovat tuotannon ja toimitusketjun ohjaus ja hallinta – kustannustehokkuuden 
varmistaminen tässä liiketoimintamallissa on ensisijaisen tärkeää. 

Asiakaslähtöinen tapa toimia kapasiteettipalveluliiketoimintamallissa näkyy asiakkaille an-
netussa lupauksessa tarjota ”paras kokonaisedullisuus”. Varsinaista tuotantoa ei tässä liike-
toimintamallissa ulkoisteta, se edustaa ydinosaamista sekä kilpailukyvyn perustaa. Ylläpi-
to- tms. toimintoja voidaan kuitenkin ulkoistaa. Tälle mallille on tyypillistä tehokkuuden ja 
kustannustietouden korostaminen. (Hannus 2004, 312 - 313.)

Ratkaisuliiketoiminnan malli

Tuotannollisen ja palveluliiketoiminnan kolmantena mallina on ratkaisuliiketoiminnan mal-
li. Tässä mallissa tarkoituksena on vastata asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin hyödyntämäl-
lä räätälöidysti omia tuotekehitys- ja tuotantoresursseja tilanteeseen sopiviksi. Tarvittaessa 
yritys voi integroida kehittämiään ratkaisuja osaksi muiden yritysten tuotteita ja palveluja. 
Yrityksen luomat ratkaisut toimitetaan asiakkaille useimmiten projektien muodossa. (Han-
nus 2004, 313.)

Ratkaisuliiketoimintamallissa kokonaisvaltainen asiakasratkaisu on lähtökohta ja se perus-
tuu asiakkaan tiedostamiin ja tiedostamattomiin tarpeisiin. Ratkaisun määrittämisen lähtö-
kohtana olisi oltava asiakkaan prosessien tai elinkaaren eri vaiheet, näiden vaiheiden pohjal-
ta toteutetaan kokonaisvaltainen ratkaisu. Tämän määrittämisen pohjalta yleensä todetaan, 
ettei yksi yritys aina välttämättä voi ratkaista kaikkia asiakkaan tarpeita; asiakasratkaisujen 
toteuttaminen vaatii kumppanuusverkostoja. (Hannus 2004, 315.)

Ratkaisuliiketoiminnan mallissa asiakkaita on rajallinen määrä, suhteet ovat pitkäkestoisia 
ja yksilöllisiä. Asiakasyhteydet ovat suoria. Tärkeä huomioitava seikka on se, että kyseisessä 
mallissa asiakas saattaa usein itse osallistua ratkaisun tuottamiseen – yhteistyö on nähtävissä 
hyvin kokonaisvaltaisena ja tiiviinä. 

Ratkaisuliiketoiminnan mallin kilpailustrategia perustuu pitkälle vietyyn asiakaslähtöisyy-
teen, sillä asiakkaan liiketoiminnan tunteminen ja kyky liittää yhteen sekä omat että asiak-
kaan prosessit on tärkeää. Yritysbrändin tulisi viestittää luotettavuudesta ja kokemuksesta. 
Arvot ja kulttuuri rakentuvat tässä liiketoimintamallissa tyypillisesti asiakaslähtöisyydelle ja 
projektitoimintatavalle. Osaamisen hallinta ja jakaminen on ensisijaisen tärkeää. Ratkaisu-
liiketoiminnan malli lupaa asiakkailleen ”parhaan kokonaisratkaisun”. (Hannus 2004, 316.)

Asiakaslähtöinen liiketoiminta ja sen kehittäminen koulutusohjelman lähtökohtatavoitteena
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3.7 Liiketoimintamallin kehittämisen käynnistäminen

Monet yritykset ovat tilanteessa, jossa nykyinen ansaintamalli ei enää tuota tarvittavaa tulos-
ta. Toimialalla ja toimintaympäristössä voi myös tapahtua muutoksia, jotka johtavat siihen, 
ettei aikaisemmin toimivana pidetty liiketoimintamalli olekaan enää kannattava. Nämä ovat 
tilanteita, joissa yritysten on kyseenalaistettava nykyinen liiketoimintalogiikkansa ja tämän 
kaiken pohjalta suunniteltava uutta. Liiketoimintamallin muuttaminen on mahdollista, mikäli 
todellinen tarve on olemassa ja muutokseen keskitytään kokonaisvaltaisen syvällisesti ja pit-
käjänteisesti. Uuden liiketoimintamallin kehittäminen on haastava prosessi, sillä tuleva me-
nestys tulee pohjautumaan kyseiseen muutokseen ja sen toimivuuteen. Ensisijaisen tärkeää 
on hahmottaa ensin yrityksen nykytilanne liiketoimintamallien osalta, jotta voidaan suunni-
tella ja mahdollisesti käyttöönottaa uusi toimintamalli. Liiketoimintamallien kehittäminen on 
haastavaa ja vaatii hyvin laajaa osaamista, johon kuuluvat osa-alueet ovat: strategiaosaami-
nen, asiakasosaaminen, muutoksen hallinta ja johtaminen. (Korkman 2004, 5 - 18.) 

Ala-Mutkan ja Talvelan (2004, 205) mukaan hyvin rakennetulla asiakaslähtöisellä liiketoi-
mintamallilla voidaan saavuttaa kilpailuetua sekä lisätä kannattavuutta, mutta tämä kaikki 
vaatii todellista tarvetta, aikaa sekä ennen kaikkea motivaatiota toteutuakseen. Liiketoimin-
tamallin kehittämisen käynnistämisen on lähdettävä yrityksen todellisesta halusta kehittää 
liiketoimintaansa. Siihen sitoutuvien on jaksettava viedä prosessi alusta loppuun saakka sekä 
vielä lisäksi vakuutettava muut yrityksen työntekijät kehittämisen kannattavuudesta. Hyvin 
rakennettuna asiakaslähtöinen liiketoimintamalli tarjoaa kilpailuetua, lisää kannattavuutta 
sekä systemaattisuutta. Voimavarojen suunnittelulla päästään myös kustannussäästöihin, 
kun kaikkien ei tarvitse olla kaikesta vastuussa. 

Asiakaslähtöiseen liiketoimintamalliin siirtyminen on suuri muutos, joka lähtee ensin ajat-
telutavan muutoksesta ja kulkee siten jatkuvana aaltona läpi koko organisaation, tiedonhal-
linnan, tietojärjestelmäratkaisun, ohjausjärjestelmän sekä osaamisen. Yrityksen kokonais-
valtainen toimintatapojen muutos lähtee ajattelutavan muutoksesta, joka kulkee läpi koko 
organisaation, tiedonhallinnan, tietojärjestelmien ja osaamisen. Uutta liiketoimintamallia 
suunniteltaessa ensin tulisi pohtia sitä, mikä on asiakaslähtöisen liiketoimintamallin todelli-
nen merkitys yritykselle, mitä vaatimuksia se asettaa koko organisaatiolle ja yrityskulttuurille 
sekä miten asiakaslähtöisen liiketoimintamallin avulla voidaan lisätä kilpailukykyä ja tuottaa 
lisäarvoa sekä itse yritykselle että asiakkaille. Näiden kysymysten lisäksi vastaus tulisi löytää 
myös siihen, kuinka yritys on mahdollista saada toimimaan uudella tavalla ja hyödyntämään 
uusia työkaluja. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 205 - 206.)

Asiakaslähtöinen liiketoimintamallin suunnittelu- ja kehittämisprosessi voidaan Korkma-
nin (2004, 16) mukaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tulee arvioida 
asiakaskannan arvoa ja tarvetta kehittää uusia liiketoimintamalleja. Asiakaskanta tulee ana-
lysoida sekä nykytilan että tulevaisuuden näkökulmasta. Tarkasteltavia osa-alueita ovat eri 
asiakassegmentit sekä niiden nykyinen ja tulevaisuuden liiketoimintapotentiaali. Kannatta-
mattomia asiakkaita tulee tarkastella ja miettiä syitä kannattamattomuudelle. Tämän tar-
kastelun pohjalta voidaan pohtia ja etsiä ratkaisuja siihen, saadaanko näistä asiakkuuksis-
ta tulevaisuudessa kannattavia. Näistä kannattamattomista asiakkaista voidaan usein tehdä 
sellainen johtopäätös, että nykyisessä liiketoimintamallissa on jotain kehitettävää. Yrityksen 
tulee pitää mielessään se, että loppujen lopuksi huonoja asiakkaita ei ole olemassakaan - on 
vain huonoja liiketoimintamalleja. (Korkman 2004, 16.)

Toisessa vaiheessa tulee laatia alustavia liiketoimintamallikuvauksia, joissa määritellään uu-
delle liiketoimintamallille kaikki tärkeät tekijät sekä niiden toimivuus. Näitä tekijöitä ovat 
mm. uuden liiketoimintamallin asiakaskohderyhmät, mikä on tarjooma ja miten se tuo lisä-
arvoa asiakkaille sekä miten asiakkaita voidaan osallistuttaa mukaan toimintaan. (Korkman 
2004, 16.)

Liiketoimintamallin suunnittelu- ja kehittämisprosessin kolmas vaihe on se, että tehdään vii-
meistellyt liiketoimintamallikuvaukset toimivista liiketoimintamalleista. Tehdään laskelmat 
ja tarkennetaan niitä, jotta voidaan olla varmoja siitä, että uuden liiketoimintamallin käyt-
töönottaminen on kannattavaa yritykselle ja myös asiakkaalle. Tärkeää tässä vaiheessa on 
saada aikaiseksi liiketoimintamallin käyttöönottamiselle laadittu alustava budjetti, joka si-
sältää peruskustannukset sekä kehityksen ja muutoksen hallintaan liittyvät kustannukset. 
Tämän kaiken perusteella yrityksen johdon tulisi pystyä päättämään uuteen liiketoiminta-
malliin investoimisesta ja siitä, voidaanko suunnitelmat toteuttaa käytännössä yrityksen hen-
kilöstön voimavarojen ja osaamisen puitteissa. Suunnitelman tulisi olla 2 - 3 vuoden pituinen, 
koska varsinkin laaja-alaiset muutokset vaativat pidemmän ajanjakson toteutuakseen. (Kork-
man 2004, 16.)

Kaikkien kolmen vaiheen läpikäynnin jälkeenkin prosessin läpivienti vaatii laaja-alaista osaa-
mista liiketoiminnasta sekä asiakkaista. Työtapoja muuttamalla, kehittämällä uusia työkaluja 
sekä muuttamalla mahdollisesti johtamisjärjestelmää sekä organisaatiota voidaan jalkautta-
minen aloittaa. Kriittisenä menestystekijänä prosessin kunnolliseen läpivientiin ja onnistu-
miseen voidaan pitää johdon sitoutumista, pitkäjänteistä kehittämistyötä sekä muutosohjel-
man hallintaa ja tavoitteellisuutta. (Korkman 2004, 16 - 17.)

3.8 Yhteenveto

Tämän selvityksen tavoitteena oli luoda käsitys siitä, mitä asiakaslähtöisellä liiketoiminta-
mallilla tarkoitetaan, mitkä ovat siihen liittyvät keskeiset käsitteet ja mistä erilaisista osa-alu-
eista se koostuu. Selvityksen pohjana on käytetty Jukka Ala-Mutkan ja Erkki Talvelan vuonna 
2004 julkaistua teosta Tee asiakassuhteista tuottavia sekä Jouko Hannuksen vuonna 2004 
tekemää teosta  Strategisen menestyksen avaimet. Näin saatiin kuva erilaisista liiketoiminta-
malleista tuotannollisessa ja palveluliiketoiminnassa auttamaan kehittämishankkeen eteen-
päin viemisessä.

Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli toimii tämän koulutusohjelman viitekehyksenä, johon 
kukin opiskelija on ankkuroinut oman taustaorganisaationsa kehittämistoiminnan omissa 
opinnoissaan.

Liiketoimintamallin kehittämisen käynnistämisen on lähdettävä yrityksen todellisesta ha-
lusta kehittää liiketoimintaansa. Siihen sitoutuvien on jaksettava tehdä prosessi alusta lop-
puun sekä vielä vakuuttaa muut yrityksen työntekijät kehittämisen kannattavuudesta. Hyvin 
rakennettuna asiakaslähtöinen liiketoimintamalli tarjoaa kilpailuetua, lisää kannattavuutta 
sekä systemaattisuutta. Voimavarojen suunnittelulla päästään myös kustannussäästöihin, 
kun kaikkien ei tarvitse olla kaikesta vastuussa. Asiakaslähtöiseen liiketoimintamalliin siirty-
minen on suuri muutos, joka lähtee ensin ajattelutavan muutoksesta ja kulkee siten jatkuvana 
aaltona läpi koko organisaation, tiedonhallinnan, tietojärjestelmäratkaisun, ohjausjärjestel-
män sekä osaamisen. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 205.) 

Asiakaslähtöinen liiketoiminta ja sen kehittäminen koulutusohjelman lähtökohtatavoitteena
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Asiakaslähtöisyys on tutkimusten mukaan toimintatapa, jonka kautta yrityksen on mahdollista lisä-
tä menestystään markkinoilla ja siksi asiakaslähtöinen liiketoimintamalli on valittu koulutusohjel-
man lähtökohtaiseksi viitekehykseksi. Lisäksi tarvitaan liiketoimintaosaamista, erityisesti markki-
nointiosaamista.

Luvun 4 tavoitteena on luoda käsitys siitä, mitä kyvykkyyksien johtamisella tarkoitetaan ja mistä 
erilaisista osa-alueista kyvykkyydet-käsite muodostuu. Selvityksen pohjana on käytetty pääteoksena  
Jouko Hannuksen vuonna 2004 tekemään teosta  Strategisen menestyksen avaimet. Luvussa tarkas-
tellaan ensin liiketoimintastrategiaa ja kyvykkyyksien johtamista, minkä jälkeen selvitetään mark-
kinointikyvykkyyksien kehittämistä asiakkuudenhallinnan eri osa-alueiden näkökulmasta. Luvun 
lopussa tarkastellaan kyvykkyyden kehittämistä ja muutosjohtamista.

Kyvykkyyksien johtamisen kuvaus perustuu seuraavassa pääasiassa Yrittäjyyden ja liiketoiminta-
osaamisen YAMK-koulutusohjelman opiskelija Raisa Ikosen ja yliopettaja Irma Vahvaselän raken-
tamaan teoreettiseen viitekehykseen Teollisen palveluliiketoiminnan osaaminen ja koulutustarpeen 
selvittäminen Lohja ja Tammisaaren seutukunnissa sekä alueella toimivien yritysten liiketoiminta-
osaamisen kehittäminen-hankkeessa. Lisäksi pohjana ovat  Teollinen palveluliiketoiminta-koulutus-
ohjelman opiskelijoiden  opintojaksossa 00687 laatimat  kirjallisuusesseet.

4 MARKKINOINTIKYVYKKYYKSIEN KEHITTÄMINEN  
 ASIAKKUUDENHALLINNAN JA PK-YRITYKSEN   
 NÄKÖKULMISTA

Raisa Ikonen, Irma Vahvaselkä 

Markkinointikyvykkyyksien kehittäminen asiakkuudenhallinnan ja pk-yrityksen näkökulmasta
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4.1 Peruskäsitteiden määrittely

Markkinointikyvykkyys  

Markkinoinnissa pyritään asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen ja pysyvien asiakassuhteiden 
luomiseen.  Markkinointikyvykkyyttä tarkastellaan yleisesti markkinointiosaamisen syno-
nyyminä. Markkinoinnin kyvykkyyksinä Hannus, Lindroos ja Seppänen (1999, 61 - 62) esit-
tävät asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden tuntemusta sekä kanavahallinnan ja markkinoinnin 
osaamista.  Siihen liittyy asiakashallinnan, kanavahallinnan ja markkinoinnin prosessit, joita 
ohjataan asiakashallinnan tietoteknisillä järjestelmillä. 

Guenzi ja Troilo (2007, 99) esittelevät artikkelissaan markkinointikyvykkyyksien kaksi tuki-
pilaria, jotka ovat kyky oppia markkinoilta ja kyky samaistua asiakkaisiin. Markkinoilta oppi-
misella tarkoitetaan yrityksen kykyä aistia asiakkaan nykyhetken ja tulevaisuuden odotukset 
ja tarpeet. Asiakkaisiin samaistumisella tarkoitetaan taas yrityksen kykyä rakentaa ja ylläpi-
tää asiakkaisiinsa sellainen suhde, joka on molempia osapuolia tyydyttävä.

Asiakkuudenhallinta ja asiakkuudenhallinnan kyvykkyydet

Asiakkuuksien hallinnalla tarkoitetaan pitkäjänteisten ja kannattavien asiakassuhteiden 
edellyttämien kyvykkyyksien rakentamista ja jatkuvaa kehittämistä. Systemaattisella ja hyvin 
hoidetulla asiakkuuksien hallinnalla voidaan varmistaa yhtenäinen tapa toimia asiakassuh-
teissa, tehokkaampi uusasiakashankinta ja pysyvämmät asiakassuhteet sekä kokonaisuuden 
kannalta tehokas ja kannattava toiminta. Asiakkuuden hallinnan kyvykkyyksien kehittämi-
sen lähtökohtana tulee olla selkeä asiakas- ja palvelustrategia. Asiakkaan tunteminen ja asia-
kasinformaation hallinta on asiakkuuksien hallinnan perusta. (Hannus 2004, 133.) 

Asiakkuuden hallinnan kyvykkyyksiä ovat asiakkuushoitomallien määritys ja toteutus, asia-
kasyhteys- ja palvelukanavien hallinta, markkinoinnin ja brändin hallinta, myynnin aikaan-
saaminen, asiakaspalvelu sekä asiakasinformaation hallinta ja hyödyntäminen. Hannuksen 
(2004, 139) mukaan tärkeä osa asiakkuuksien hallinnan kyvykkyyksien kehittämistä on edel-
läkävijäorganisaatioiden parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja soveltaminen.

Kyvykkyyden johtaminen ja kehittäminen 

Kilpailuedun saavuttaminen ja kasvattaminen edellyttää yritykseltä jatkuvaa osaamisen ke-
hittämistä ja oppimista. Osaamisen kehittäminen on erityisesti pk-yrityksille kriittinen me-
nestystekijä, sillä oppivat organisaatiot ovat niitä, jotka pysyvät mukana nopeasti muuttuvas-
sa liiketoimintaympäristössä ja sen asettamassa haasteellisuudessa. Oppiva yritys menestyy 
yleensä muita paremmin voimakkaasti kilpaillussa liiketoiminnassa, sillä se pyrkii jatkuvasti 
lisäämään kykyään luoda omaa tulevaisuuttaan ja kehittämään monipuolisesti kilpailukyky-
ään vallitsevilla markkinoilla. (Bard 2006, 10.)  

Jos yritys haluaa menestyä, pitää sen kyetä luomaan jatkuvasti uutta osaamista ja välittämään 
sitä yrityksen kaikkien jäsenten käyttöön. Tätä osaamista tulisi myös hyödyntää tuotteiden 
ja prosessien uudistamisessa. Uuden osaamisen taustalla on aina yksilö, jonka takia olen-
naiseksi muodostuu yksilöosaamisen muuntaminen organisaation yhteiseksi osaamiseksi. 
Osaamisen kehittäminen vaatii aikaa ja uuden osaamisen luominen voi vaatia useitakin vuo-
sia. (Hannus 2004, 263-266.)  Tulevaisuudessa osaaminen nähdään yhä enemmän oppimisen 
osaamisena ja osaamisen kautta saatava hyöty on riippuvainen ihmisten asenteista, motii-
veista ja luovuudesta (Tekes 2005).

Pk-yritys

Euroopan komission mukaan pk-yritys on lyhenne pienestä ja keskisuuresta yrityksestä. Pk-
yrityksen kehitystä ja menestystä tuetaan vaikuttavilla toimenpiteillä ja ohjelmilla. Yritys 
lasketaan pk-yritykseksi, jos sen henkilöstön määrä on alle 250 henkeä ja vuotuinen liike-
vaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai tase on enintään 43 miljoonaa euroa suosituksen 
edellyttämällä tavalla laskettuna. Yritys on aina pk-yritys, kun se täyttää nämä molemmat 
kynnysarvot. On kuitenkin huomioitava, että pk-yrityksen on täytettävä henkilömäärää kos-
keva edellytys, mutta sillä on mahdollista valita joko liikevaihdon tai taseen loppusumman 
väliltä. Yrityksen ei siis tarvitse täyttää molempia edellytyksiä, vaan se voi ylittää toisen kyn-
nysarvoista menettämättä kuitenkaan asemaansa. Yritys lasketaan pieneksi yritykseksi, jos 
sen henkilöstön määrä on alle 50 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on enintään 10 miljoonaa 
euroa tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. (Euroopan komissio 2006.)

4.2 Liiketoimintastrategia ja strategiset toimenpiteet

Liiketoimintastrategia (engl. strategy) käsittää yrityksen tahtotilan, tavoitteita koskevat ja 
keskeisimmät toimintaan liittyvät valinnat. Strategia määritellään usein myös keinoiksi, joilla 
tahtotila ja päämäärät on aikomus saavuttaa. (Hannus 2004, 10.)   Yleensä strategia tarkoit-
taa polkua tulevaisuuteen ja tavoiteltuja tapahtumia tai olotiloja kauempana tulevaisuudessa. 
Yksinkertaistettuna strategia kuvaa sitä, minne organisaatio haluaa mennä ja miten sen on 
aikomus päästä haluamaansa tilaan. Yrityksen strategiasta puhuttaessa strategialla tarkoite-
taan yrityksen toiminnan juonta eli liiketoimintalogiikkaa, jonka avulla yritys pyrkii saavut-
tamaan pidemmän aikavälin päämääränsä luomalla kilpailuetua kilpailijoihin nähden. (Ala-
Mutka & Talvela 2004, 17 - 43.) 

Visio-strateginen tahtotila kuvaa tietyllä aikajänteellä organisaation tavoitteellisen tilan. Lii-
ketoimintamalli muodostaa strategisen johtamisen mallin ytimen ja pitää sisällään kaksi toi-
siinsa vuorovaikutuksessa olevaa tekijää: strategisen asemoinnin ja strategiset voimavarat. 
Kriittiset menestystekijät sekä strategiset tavoitteet ja mittarit sisältävät periaatteet, joita or-
ganisaatio soveltaa strategian konkretisoinnissa, tavoiteasetannassa sekä strategian toteutu-
misen seurannassa mm. tuloskorttien (Balanced ScoreCard) avulla. Strategiset toimenpiteet 
sisältävät strategisen tason hankkeet ja toimenpiteet, kuten esimerkiksi yritysostot, kyvyk-
kyyksien kehittämisohjelmat ja johtamisaloitteet. (Hannus 2004, 59 - 60.)

Kuviossa 1 on havainnollistettu liiketoimintastrategian sisällöllisiä elementtejä, liiketoimin-
tamallin ja strategian suhdetta Hannuksen (2004) esittämän TalentFrame for Business Stra-
tegy  -mallin avulla.
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Kuvio 1: Liiketoimintastrategian sisällölliset elementit (Hannus 2004, 59)

4.2.1 Strateginen asemointi

Strateginen asemointi koostuu asiakas-, tuote- ja kanavavalinnoista, ansaintamallista sekä 
kilpailustrategiasta ja asiakaslupauksesta. Kanavavalinnat kuvaavat tarkemmin yrityksen 
toimintakentän. Valinnoilla määritetään, mitä tuotteita ja palveluita tarjotaan kullekin asia-
kassegmentille eri kanavien kautta nykytilassa ja tahtotilassa Asiakas-, tuote- ja kanavava-
linnan perusta on asiakkaiden segmentointi. Olennaista on ryhmittää asiakkaat siten, että 
kullekin segmentille voidaan määrittää tehokas kilpailustrategia. (Hannus 2004, 63 - 65.)

Kilpailustrategia määrittää, miten yritys erottautuu kilpailijoista tai asiakkaan kannalta kil-
pailevista vaihtoehdoista ja miten yritys luo kilpailuetua. Treacyn ja Wierseman (1993) kil-
pailustrategian malli mukaan yritys voi saavuttaa kilpailuedun kolmella vaihtoehtoisella ta-
valla: 

•	 Operatiivinen ylivertaisuus merkitsee toimimista mahdollisimman kustannustehokkaasti 
ja samalla vaivattomasti asiakkaan kannalta. Laatu on tasaisen hyvä ja yllätyksetön ja toi-
mintaan liittyy hyvä ja luotettava asiakaspalvelu.

•	 Tuotejohtajuus tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden erilaistamista olemalla edellä kävijä 
innovatiivisissa uusissa tuotteissa ja tuoteominaisuuksissa sekä niiden tuomisessa mark-
kinoille.

•	 Asiakasläheisyys merkitsee poikkeuksellisen syvällisiä asiakassuhteita, joihin liittyy pit-
käjänteisyys, molemminpuolinen oppiminen sekä tuotteiden ja palveluiden räätälöinti 
asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. (Hannus 2004, 68.)

Strateginen
tahtotila (visio)

Strateginen 
asemointi

Strategiset voimavarat

Kriittiset menestystekijät ja strategiset 
tavoitteet ja mittarit

Strategoset toimenpiteet ja
kehittämissalkun hallinta

Liiketoimintamalli

Missio

Toiminta-
ympäristön

muutos-
voimat

Sidos-
ryhmien

odotukset

Arvot

Asiakaslupaus konkretisoi hyödyn asiakkaalle (Hannus 2004, 67). Ansaintamalli kuvaa peri-
aatteet, joilla yritys hinnoittelee ja veloittaa tuotteensa ja palvelunsa (Hannus 2004, 71).

4.2.2 Kyvykkyys 

Strategiset voimavarat eli resurssi- ja kyvykkyysstrategiat edustavat strategisen ajattelun ja 
johtamisen uudempaa aluetta, jossa käsitteet ja lähestymistavat eivät ole vielä jäsentyneet. 
Kyvykkyyden käsite ei ole täysin yksiselitteinen. (mm. Hannus 2004, 72; Hannus ym. 1999, 
60; Zahra ym. 2006, 921.) 

Kyvykkyysajattelu edustaa sisäistä, resurssilähtöistä näkökulmaa strategiaan. Kyvykkyyden 
ja resurssien ohella käytettyjä termejä ovat olleet (ydin)osaaminen, (näkymättömät) voima-
varat, strategiset voimavarat, taidot ym. (Hannus ym. 1999, 4.) Hannus (2004) näkee kyvyk-
kyyden yhtenä strategisen menestyksen kolmesta avaimesta. Muita avaimia ovat tehokkaat 
strategiat ja toimintamallit. Tärkeää on, että kukin niistä määritellään selkeästi ja toteutetaan 
tehokkaasti. (Hannus 2004, 4.)

Kuvio 2: Strategisen menestyksen perustat (Hannus 2004, 4)

Hamel ja Prahalad (1994) määrittelevät ydinosaamisen (core competence) organisaation 
kollektiiviseksi osaamiseksi. Heidän mukaansa ydinosaamisella on kolme ominaisuutta: luo 
arvon asiakkaalle, mahdollistaa pääsyn uusille markkinoille, ja on vaikea kopioida. Leonard-
Barton’n (1995) mukaan (teknologiset) ydinkyvykkyydet korostuvat tiedoista ja taidoista, 
teknisistä ja fyysisistä järjestelmistä, johtamisjärjestelmistä, sekä arvoista ja normeista. Li-
säksi Leonard-Barton (1995) korostaa dyynaamisia oppimisprosesseja: ongelmanratkaisu; 
tiedon hankintaa, kokeiluja sekä toteuttamista ja integrointia. (Hannus ym. 1999, 4.)

Hamelin ja Prahaladin sekä Leonard-Barton’n kyvykkyyskäsitteet eivät eksplisiittisesti kata 
liiketoimintaprosessien käsitettä. Prosessijohtamisen soveltamisen yhteydessä lähtökohtana 
on ollut usein Stalkin ym. (1993) tulkinta, jonka mukaan kyvykkyydet koostuvat osaamises-
ta ja liiketoimintaprosesseista, jotka muuntavat osaamisen arvoksi asiakkaalle. (Hannus ym. 
1999, 5.) Hannus ym. (1999, 4) jakavat kyvykkyydet kahteen pääryhmään: 

•	 Arvoa luovat kyvykkyydet
•	 asiakassuhteiden hallinnan kyvykkyydet
•	 teknologian hallinnan kehittämisen kyvykkyydet
•	 tuotannolliset ja logistiset kyvykkyydet.

•	 Mahdollistavat kyvykkyydet
•	 liiketoiminnan suuntaamisen ja ohjauksen kyvykkyydet
•	 henkilöstön kehittämisen kyvykkyydet
•	 osaamisen hallinnan kyvykkyydet.

Strategiat Määrityksen 
kyky

Toteuttamisen 
kyky

Kyvykkyydet

Toimintamallit
MENESTYMINEN
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Arvoa luovien kyvykkyyksien jaottelu vastaa mm. Hamelin ja Prahaladin ryhmittelyä: tuottei-
den toiminnallisuuteen liittyvät kyvykkyydet (eng. functionally-related capabilities), markki-
noille pääsyn kyvykkyydet (eng. market access capabilities) sekä nopeuteen, joustavuuteen ja 
luotettavuuteen liittyvät kyvykkyydet (eng. integrity-related capabilities). Ryhmittely vastaa 
myös Treasyn ja Wierseman (1995) kolmea geneeristä arvostrategiaa: tuotejohtajuutta, asia-
kaskeskeisyyttä ja operatiivista ylivertaisuutta. (Hannus ym. 1999, 5.) 

Kyvykkyyskäsitettä käytetään usein osaaminenkäsitteen synonyyminä.  Hannuksen (2004) 
mukaan kyvykkyys koostuu osaamisesta, prosesseista ja tietoteknisistä ratkaisuista. Osaa-
misella tarkoitetaan yritystasolla rakenteellista osaamista, joka syntyy kun yksilöiden tiedot 
ja taidot on muunnettu organisaation yhteiseksi osaamiseksi. Osaaminen voidaan jakaa si-
sältöosaamiseen sekä tehtävien suoritukseen, johtamiseen ja hallintaan liittyvään prosessi-
osaamiseen. Prosessien avulla yrityksen osaaminen muunnetaan arvoksi asiakkaalle. Asiakas 
voi olla ulkoinen asiakas, mutta myös ns. sisäinen asiakas. Esimerkkejä määrämuotoisista 
prosesseista ovat tilaus- ja toimitusprosessi sekä budjetointi. Vapaamuotoisissa prosesseissa 
tehtävien suoritusjärjestys ja ajoitus riippuu tilanteesta ja prosessien suorittajan harkinnas-
ta.  Tällainen on esimerkiksi myyntiprosessi. Tietotekniikka mahdollistaa osaamisen hallin-
nan ja jakamisen sekä tehokkaat prosessit. (Hannus 2004, 74 - 75.)

Taulukossa 1 kuvataan kyvykkyyksien ryhmittelyä osaamisen, prosessien ja tietoteknisten 
ratkaisujen näkökulmasta. Ryhmittely on osoittautunut hyväksi lähtökohdaksi toimialasta 
pitkälti riippumatta (Hannus ym.1999, 61 - 62).

Kyvykkyydet = Osaaminen + Prosessit + Tietotekniset ratkaisut
Teknologian hallin-
nan ja tuotekehityk-
sen kyvykkyydet

Teknologia- ja 
tuoteosaaminen, 
näkemys asiakkai-
den arvotekijöistä

Teknologian 
hallinnan prosessit 
sekä tuotekehitys-
prosessit

Teknologian hallintaa 
ja tuotteiden kehityk-
seen liittyvät tietotek-
niset järjestelmät

Asiakashallinnan ja 
markkinoinnin 
kyvykkyydet

Asiakkaiden toimin-
nan ja tarpeiden 
tuntemus, kanava-
hallinnan ja markki-
noinnin osaaminen

Asiakashallinnan, 
kanavahallinnan ja 
markkinoinnin 
prosessit

Asiakashallintaan 
liittyvät tietotekniset 
järjestelmät

Toimittamisen, 
tuotannon, hankin-
nan ja asiakaspalve-
lun kyvykkyydet

Tuotteen ja/tai 
palvelun tuottami-
nen ja toimittamisen 
osaaminen

Toimitusprosessit 
mukaan luettuna 
prosessien 
ketjuohjaus

Operatiiviseen 
toimintaan liittyvät 
tietotekniset 
järjestelmät

Johtamisen 
uudistumisen 
kyvykkyydet

Johtamisosaaminen 
sekä ihmisten 
kehittämiseen 
liittyvä osaaminen

Johtamisprosessit 
sekä osaamisen 
kehittämiseen 
liittyvät prosessit

Liiketoiminnan ohjaus-
ta sekä osaamisen 
kehittämistä ja hallin-
taa tukevat tietotekni-
set ratkaisut

Taulukko 1: Kyvykkyyksien ryhmittelyä (Hannus, Lindroos & Seppänen 1999, 61 - 62)

Hannus (2004, 343) esittää TalentCapabilityFrame-mallin avulla keskeiset kyvykkyydet or-
ganisaation toiminnan lähtökohdiksi. Malli perustuu lähes 100 suomalaisen ja yrityksen ja 
organisaation toiminnan tuntemukseen noin 20 vuoden ajalta. Malli jakaa kyvykkyydet toi-
minnallisiin ja mahdollistaviin kysymyksiin. Mallissa korvataan ”arvoa luovat kyvykkyydet” 
-käsite toiminnallisilla kyvykkyyksillä. Toiminnalliset kyvykkyydet luovat organisaatioiden 
menestymisen ja erottautumisen.  Toiminnallisia kyvykkyyksiä ovat asiakkuuksien hallinta, 

innovaatioiden johtaminen ja tuotekehitys sekä operatiivisen toiminnan johtaminen. Strate-
ginen tahtotila ja asemointi määrittävät, onko kehittämisen painopiste erityisesti asiakkuuk-
sien hallinnassa, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä vai operatiivisessa toimin-
nassa. Mahdollistavia kyvykkyyksiä ovat toiminnan ohjaus ja seuranta, henkilöstöjohtaminen 
ja IT-toiminnan johtaminen. Ne luovat perustan toiminnallisille kyvykkyyksille. Myös tällä 
alueella strateginen tahtotila määrittää, missä suurimmat prioriteetit ovat toiminnan ohjauk-
sessa ja seurannassa, henkilöstöjohtamisessa vai IT-toiminnan johtamisessa. (Hannus 2004, 
342-344.) Toiminnallisia ja mahdollistavia kyvykkyyksiä havainnollistetaan taulukossa 2.

Kyvykkyyksien strategisen merkityksen tarkastelu luo samalla pohjan verkostoitumis- ja 
kumppanuusratkaisuille. On tärkeää määrittää, millä alueilla haetaan yhteistyökumppanuuk-
sia, millä toimialayhteistyötä ja millä ulkoistamisratkaisuja. (Hannus 2004, 343.)

Toiminnalliset kyvykkyydet Mahdollistavat kyvykkyydet
Asiakkuuksien hallinta
•	 Asiakkuushoitomallien määritys ja 
•	 toteutus
•	 Asiakasyhteys- ja palvelukanavien 
•	 hallinta
•	 Markkinoinnin ja brändin hallinta
•	 Myynnin aikaansaaminen
•	 Asiakaspalvelu
•	 Asiakasinformaation hallinta ja 
•	 hyödyntäminen

Toiminnan ohjaus ja seuranta
•	 Strategisten analyysien toteuttaminen
•	 Strategian määritys
•	 Strategian toiminnallistaminen ja  

muutoksen hallinta
•	 Operatiivisen toiminnan ohjaus ja  

johtaminen
•	 Talouden ohjaus
•	 Rakennejärjestelyjen toteutus

Innovaatioiden johtaminen ja tuotekehitys
•	 Strategialähtöinen asiakas- ja  

teknologianäkemyksen luominen
•	 Innovaatiotoiminnan edistäminen ja 

tuotteiden tuonti markkinoille
•	 Tuotetiedon hallinta
•	 Tuotekehityssalkun hallinta

Henkilöstöjohtaminen
•	 Ihmisten johtaminen
•	 Resurssointi
•	 Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
•	 Palkitseminen
•	 Työhyvinvoinnin varmistaminen
•	 Henkilöstöhallinnon tapahtumakäsittely 

ja järjestelmät
Operatiivisen toiminnan hallinta
•	 Tuotanto- ja toimitus/palveluverkon 

rakenteen suunnittelu
•	 Toimittaja- ja kumppanuusyhteyksien 

strateginen hallinta
•	 Sisäisten ja ulkoisen yhteistyön  

operatiivinen hallinta
•	 Tuotannon ja toimitus/palveluketjun 

toteutus
•	 Operatiivisen toiminnan suorituskyvyn 

kehittäminen ja seuranta

IT-toiminnan johtaminen
•	 Organisaation toiminnan ja IT-toiminnan 

tavoitteiden yhteenlinjaus
•	 IT-toiminnan ohjaus ja organisointi
•	 Arkkitehtuurin määrittäminen ja  

toteuttaminen

Taulukko 2: Toiminnalliset ja mahdollistavat kyvykkyydet (Hannus 2004, 343)

Hannus (2004, 94) jakaa kyvykkyydet edelleen niiden strategisen merkityksen näkökulmasta 
neljään ryhmään: tukikyvykkyydet, välttämättömät peruskyvykkyydet, erottavat kyvykkyy-
det ja käänteentekevät kyvykkyydet. Ryhmittelymallia on sovellettu muun muassa varsinai-
sen liiketoimintastrategiatyön lisäksi asiakkuudenhallinnan, talousjohtamisen, henkilöstö-
johtamisen ja IT-toiminnan johtamisen alueella. Kuviossa 2 havainnollistetaan kyvykkyyksien 
ryhmittämistä niiden strategisen merkityksen perusteella.
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Kuvio 2: Kyvykkyyksien ryhmittäminen strategisen merkityksen perusteella (mukaillen Han-
nus, 2004, 94; alkuperäinen lähde Tomasko, 1993)

Myös Zahra, Sapienza ja Davidsson (2006) erottavat yrityksen toiminnalliset, dynaamiset ky-
vykkyydet (dynamic capability) yrityksen pysyvistä peruskyvykkyyksistä (substansive capa-
bility).  Zahra ym. korostavat, että dynaamisten kyvykkyyksien tieteellinen teoreettinen ja 
empiirinen tarkastelu on vielä alussa, vaikka dynaamisen kyvykkyyden vaikutus yrityksen 
kilpailuedun säilyttämisessä muuttuvassa ja monimutkaisessa toimintaympäristössä ja ar-
von luonnissa on herättänyt tieteellisen kiinnostuksen. Zahran ym. (2006), mukaan dynaa-
miset kyvykkyydet ovat kykyjä, joita hyväksi käyttäen yrityksen johto muotoilee uudelleen 
yrityksen voimavarojen käytön ja rutiinit. Dynaamiset kyvyt edellyttävät yrityksen johdolta 
ymmärrystä havaita mahdollisuudet muuttaa yrityksen jokapäiväiset tehtävät tai resurssien 
käytön tuottavasti, tahtoa ryhtyä muutoksen, ja kykyä panna toimeen muutokset. Yrityksen 
avainjohdon motivaatio, taidot ja kokemukset vaikuttavat ratkaisevasti kyvykkyyteen. Dy-
naamiset kyvykkyydet kehittyvät erilaisissa tilanteissa, ei ainoastaan toimintaympäristöön 
liittyvissä tilanteissa. Ne ilmenevät erilaisissa tilanteissa, ja vaihtelevat ajoituksen ja vaiku-
tusten suhteen. Dynaamisten kyvykkyyksien johtaminen on kriittinen yrityksen suoritusky-
ky-sidonnaisten kilpailuetujen saavuttamisessa. (Zahra ym. 2006, 918 - 925.)

Kauppisen (1999) mukaan keskeisiin yksilöllisiin kompetensseihin kuuluvat tehtävässä tar-
vittavan ammatillisen osaamisen (ns. kovat taidot) lisäksi ymmärrys siitä, kuinka oma tehtä-
vä liittyy kokonaisuuteen, tiimiosaaminen ja vuorovaikutustaidot (pehmeät taidot). Kauppi-
nen (1999) viittaa Katzin ja Herseyn malliin (1996), jossa eri organisaatiotasojen rooleista 
johtuen vaadittava osaaminen näillä eri tasolla on erilaista. Konseptuaalinen osaaminen, stra-
teginen ajattelu, olennaisuuksien hahmottaminen ja mahdollisuuksien näkeminen ovat ko-
rostuneen tärkeitä ylimmässä johdossa. Organisaation toteuttavilla tasoilla teknisten taito-
jen lisääntyminen on vaateena lisääntynyt. Ihmisosaamistaidot, kuten kyky kommunikoida, 
tehdä yhdessä, ratkoa ongelmia ja kehittyä, korostuvat keskijohdossa, mutta ovat merkittävä 
osaamisalue myös muilla organisaatiotasoilla. (Kauppinen 1999, 184-190.) 

Tässä kuvauksessa kyvykkyyttä tarkastellaan Hannuksen (2004) esittämän ryhmittelyn mu-

Kyvykkyydet, joilla luodaan 
uudet toimintamallit ja 
huomisen strateginen 
menestys

Tämän päivän menestymi-
sen ja kilpailukyvyn lähteet

Kyvykkyydet, jotka ovat 
yhteisiä useimmille 
organisaatioille kyseisellä 
toimialalla. Olennaisia, 
mutta eivät ainutlaatuisuutta

Sisäiseen hallintoon
liittyvät kyvykkyydet

Käänteentekevät 
kyvykkyydet

Strategisesti
kriittiset
kyvykkyydet

Suuri

Pieni

Ei-kriittiset
kyvykkyydet

Erottavat
kyvykkyydet

Välttämättömät
peruskyvykkyydet

Tukikyvykkyydet

Strateginen     
merkitys

kaisesti asiakkuuksien hallintaan liittyvien toiminnallisten kyvykkyyksien ja niiden kehittä-
misen näkökulmasta. Asiakkuudenhallinnan kyvykkyydet rajataan koskemaan strategisesti 
kriittisiä kyvykkyyksiä, jotka ovat käänteentekeviä yrityksen kannalta ja muista yrityksistä 
erottavia. Ryhmittely noudattaa myös Zahra ym. (2006) dynaamisen kyvykkyyden määritel-
mää. Kyvykkyyksien vaatimuksia käsitellään markkinointia johtavalla organisaatiotasolla.

4.2.3 Markkinointikyvykkyys

Strategista markkinointia ovat käsitelleet mm. Kotler ja Armstrong teoksessaan Principles of 
Marketing (1999) sekä Kaplan ja Norton kirjassaan Strategialähtöinen organisaatio (2002). 
Markkinointi on liiketoimintaa, jossa pyritään asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen ja pysyvi-
en asiakassuhteiden luomiseen.  Markkinoinnin kyvykkyyksinä Hannus, Lindroos ja Seppänen 
(1999, 61 - 62) esittävät taulukossa 12 asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden tuntemusta sekä 
kanavahallinnan ja markkinoinnin osaamista.  Siihen liittyy asiakashallinnan, kanavahallin-
nan ja markkinoinnin prosessit, joita asiakashallinnan tietoteknisillä järjestelmillä ohjataan. 
Esimerkkeinä erään teollisuusyrityksen markkinointi- ja asiakaspalvelukyvykkyyksistä Han-
nus ym. (1999, 63) esittävät yrityksen liiketoiminnan ymmärtämisen, jälleenmyyjäverkoston 
kehittämisen ja hallinnan, konevalmistajayhteistyön, yritysimagon, tuotebrändin sekä mark-
kina- ja kilpailijatietojen hallinnan ja tuoteongelmien ratkaisukyvyn.
 
Hooley, Saunders ja Piercy (2004) jakavat markkinointikyvykkyydet kolmeen eri avainteki-
jään. Näihin kuuluvat strategiset markkinointikyvykkyydet, funktionaaliset markkinointiky-
vykkyydet sekä operatiiviset markkinointikyvykkyydet. Niillä jokaisella on oma merkityksen-
sä yrityksen kilpailuedun luomisessa. (Hooley ym. 2004, 171 - 173.)

Guenzi ja Troilo (2007) esittelevät artikkelissaan markkinointikyvykkyyksien kaksi tukipila-
ria, jotka ovat kyky oppia markkinoilta ja kyky samaistua asiakkaisiin. Markkinoilta oppimi-
sella tarkoitetaan yrityksen kykyä aistia asiakkaan nykyhetken ja tulevaisuuden odotukset ja 
tarpeet. Asiakkaisiin samaistumisella tarkoitetaan taas yrityksen kykyä rakentaa ja ylläpitää 
asiakkaisiinsa sellainen suhde, joka on molempia osapuolia tyydyttävä. Markkinalähtöisyy-
den eri määritelmissä korostetaan useasti juuri kykyä oppia markkinoilta. (Guenzi & Troilo 
2007, 99.)

Tikkasen (2005) mukaan markkinointiosaamiseen kuuluu strateginen suunnittelu, markki-
na- ja kuluttajatutkimus ja keskeisten markkinointikeinojen käyttö ja yhteen sovittaminen 
(tuote ja muotoilu, brändi, hinta, markkinointiviestintä, jakelu, palvelu). Yrityksen onnistu-
nut liiketoimintastrategia palautuu aina yrityksen markkinointiosaamiseen. Tikkasen (2005) 
mukaan markkinointiosaamisen strateginen elementti koostuu yrityksen kyvystä nähdä uu-
sia arvonlähteitä ja tuottaa ajassa kehittyvää, kilpailukykyistä arvoa asiakas- ja muissa ver-
kostosuhteissaan.  Tämä vaatii näihin verkostosuhteisiin liittyvien perusprosessien tavoit-
teellista ja kannattavaa johtamista. Tikkasen mukaan suomalaisen liiketoimintaosaamisen 
heikoin lenkki on juuri globaalissa markkinointiosaamisessa, jonka osaamisen kehittämiseen 
tulisi panostaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. (Tikkanen 2005.)

Ylikortes määrittelee (1997, 199) markkinointiosaamisen yrityksen ja sen työntekijöiden ky-
vykkyydeksi suunnitella ja toteuttaa markkinointiin liittyviä tehtäviä siten, että yritys pystyy 
luomaan ja ylläpitämään kilpailuetuja käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Ylikortek-
sen (1997) markkinointiosaamisen komponentteja (asiakasosaaminen, kilpailijaosaaminen, 
jakeluosaaminen sekä markkinoinnin ja operatiiviseen toteutukseen liittyvä osaaminen) on 
kuvattu kuviossa 3. Markkinointiosaamisen mittaristo jakaantuu kuvion mukaisesti 4 ele-
menttiin ja 11 komponenttiin.  Mittaristo on käyttökelpoinen asiakkuudenhallintaan liittyvän 
osaamisen mittaamisessa.
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Kuvio 3: Markkinointiosaamisen elementit ja komponentit (Ylikortes 1997, 201)

4.2.4 Asiakkuuksienhallinnan kyvykkyydet ja niiden kehittäminen

Asiakkuuksienhallinnalla tarkoitetaan pitkäjänteisten ja kannattavien asiakassuhteiden edel-
lyttämien kyvykkyyksien rakentamista ja jatkuvaa kehittämistä. Systemaattisella ja hyvin 
hoidetulla asiakkuuksien hallinnalla voidaan varmistaa yhtenäinen tapa toimia asiakassuh-
teissa, tehokkaampi uusasiakashankinta ja pysyvämmät asiakassuhteet sekä kokonaisuuden 
kannalta tehokas ja kannattava toiminta. Asiakkuudenhallinnan kyvykkyyksien kehittämisen 
lähtökohtana tulee olla selkeä asiakas- ja palvelustrategia. Asiakkaan tunteminen ja asia-
kasinformaation hallinta on asiakkuuksien hallinnan perusta. Asiakkuuksien kehittämisen 
haasteina ja lähtökohtina tämän päivän toimintaympäristössä ovat mm. asiakkaiden odotus-
ten jatkuva muutos, asiakkaiden vallan kasvaminen sekä kilpailutilanteen koveneminen, uu-
sien asiakassuhteiden luomisen vaikeus ja kalleus, asiakasuskollisuuden merkityksen sekä 
asiakassuhteen kokonaiskannattavuuden merkityksen korostuminen. (Hannus 2004, 133.)

Hannus ym. (1999; 2004) korostavat osaamisen aika -käsitteellä uuden ajan globaalia ja yl-
lätyksellistä toimintaympäristöä, jossa kriittisin voimavara on osaaminen. Asiakkaan näkö-
kulmasta osaamisen ajan markkinoinnin tehtävä on luoda asiakkaalle enemmän arvoa suh-
teessa kilpailijoiden antamaan arvoon. Yrityksen näkökulmasta markkinoinnin lähtökohta on 
se, että kaikki asiakassuhteet eivät ole samanarvoisia. Jotkut asiakassuhteet ovat yritykselle 
arvokkaampia kuin toiset ja arvokkaampien asiakassuhteiden tunnistaminen ja kehittäminen 
on toiminnan perusta. Paras asiakas ei kuitenkaan välttämättä ole asiakas, jonka osalta väli-
tön myynti ja/tai kannattavuus on suurin. Jotkut asiakkaat voivat olla arvokkaita strategisen 
oppimisen kannalta. (Hannus ym. 1999, 103.)

Siirtyminen teollisen ajan joko tai -ajattelusta osaamisen ajan sekä että -toimintamalleihin 
merkitsee massamarkkinoinnin ja massatuotannon muuttamista yksittäisten asiakkaiden 
yksilöllisten tarpeiden räätälöimiseen. Asiakkaalla on aktiivinen rooli, asiakassuhteet ovat 
vuorovaikutteisia ja oppivia, asiakkaat ovat arvon luojia. Asiakkaat ovat osana verkostoa 
kumppaneina. Liikkeenjohtamisen lähtökohtana on se, että asiakas on myös osana sosiaalista 

verkostoa ja yhteisöjä. Tuotteet muuttuvat osin virtuaalisiksi, joka pannaan kokoon uuden 
viestintätekniikan ansiosta asiakasrajapinnassa räätälöitynä asiakkaalle. Viestintä on aktii-
vista vuoropuhelua ja monitasoista dialogia. (Hannus ym.1999, 210; Hannus 2004, 136 - 138). 
Kuviossa 4 havainnollistetaan osaamisen ajan kyvykkyyksien kehittämistä.

Asiakasosaaminen

•	asiakasanalyysi
•	asiakasreagointi
•	asiakassuhteet
•	asiakasyhteistyö

Kilpailijaosaaminen

•	kilpailija-analyysi
•	kilpailijareagointi

Jakeluosaaminen

•	kotimaan	jakelukanavat
•	vientitoiminnan	jakelukanavat
•	jakelureagointi

Markkinoinnin	ja	operatiiviseen	
toteutukseen	liittyvä	osaaminen

•	kotimaan	markkinoinnin		
toteutus

•	vientitoiminnan	toteutus

Kuvio 4: Osaamisen ajan kyvykkyyksien kehittäminen (Hannus, Lindroos & Seppänen 1999, 
210)

Hannuksen (2004) mukaan asiakkuuksien hallinnan haasteet painottuvat eri tavoin kulut-
tajaliiketoiminnassa, yritysliiketoiminnassa sekä julkisen hallinnon palveluissa. Kuluttaja-
liiketoiminnoissa (business to consumer -markkinointi) korostuvat asiakkaan tunteminen 
yksilönä ja oppivan asiakassuhteen rakentaminen, tehokkaan myyntimallin ja asiakaslähes-
tymistavan aikaansaaminen eri asiakassegmenteillä, usean rinnakkaisen asiakaspalvelu ja 
-yhteyskanavan hallinta sekä elämyksellisyyden korostuminen monilla toimialoilla. (Hannus 
2004, 134.)

Yritys- ja yhteisöliiketoiminnan (business to business -markkinointi) haasteita ovat kyky ja 
mahdollisuus keskittyä parhaimpiin asiakassuhteisiin, pitkäjänteisten asiakaskumppanuuk-
sien rakentamiseen, eri asiakassegmenteille suunnattujen asiakashoitomallien määrittämi-
seen ja toteuttamiseen sekä taloudellisuuden ja tehokkuuden korostumiseen. Lähtökohtana 
on koko elinkaaren hyöty tai kustannus. Kuviossa 5 havainnollistetaan, kuinka asiakkuuksien 
hallinnan kehittämisen lähtökohtina ovat strategia, ulkoiset ja sisäiset muutosvoimat, par-
haat käytännöt ja nykytilanne. (Hannus 2004, 134.)

Suuri

Suuri

Alhainen

Alhainen

Massamarkkinointi ja 
massatuontanto

Kokonaisuuden 
hallinta

Yksilöiden ja yksiköiden 
vaikuttamisen aste

Oppivat 
asiakassuhteet ja 
massaräätälöinti

Kohdemarkkinointi ja 
modulaarinen

tuotanto

Teollisen ajan 
joko tai -tyyli

Osaamisen ajan 
sekä että -tyyli

Henkilökohtainen 
myyntityö ja 

tilaustuotanto
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Kuvio 5: Asiakkuuksien hallinnan kyvykkyyksien kehittämisohjelman määrittäminen (Han-
nus 2004, 138)

Asiakkuudenhallinnan kyvykkyyksiä ovat asiakkuushoitomallien määritys ja toteutus, asia-
kasyhteys- ja palvelukanavien hallinta, markkinoinnin ja brändin hallinta, myynnin aikaan-
saaminen, asiakaspalvelu sekä asiakasinformaation hallinta ja hyödyntäminen. Hannuksen 
(2004, 139) mukaan tärkeä osa asiakkuuksien hallinnan kyvykkyyksien kehittämistä on edel-
läkävijäorganisaatioiden parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja soveltaminen. Taulukossa 
3 kuvataan asiakkuuden hallinnan kyvykkyyksiä ja niiden parhaita käytäntöjä.

Kyvykkyys-
alue

Kyvykkyydet Parhaat käytännöt

As
ia

kk
uu

ks
ie

n 
ha

lli
nt

a

Asiakkuushoitomallien 
määritys ja toteutus 
yritys- ja yhteisö-
asiakkaille

•	 Asiakkuuksien ryhmitys asiakkuuden arvon 
perusteella

•	 Asiakashoitomallien määritys asiakkuus-
ryhmille

•	 Asiakassuunnitelmien määritys ja toteutus

Asiakasyhteys- ja 
palvelukanavien 
hallinta

•	 Asiakassegmenttikohtaiset kanavaratkaisut
•	 Siirtyminen tehokkaisiin kanava- 

ratkaisuihin
•	 Rinnakkaisten asiakasyhteys- ja palvelu-

kanavien kokonaishallinta
•	 Kumppanikanavien tehokas tuki

Kriittiset 
menestystekijät, 

tavoitteet ja 
mittarit

Toimenpiteet,
vastuut 

ja ajoitus
Tavoitetoimintamalli

Strategia

Missio, strateginen tahtotila
Strategiset valinnat ja painopisteet

Strategiset tavoitteet ja mittarit, strategiset kehityshankkeet

Asiakkuuksien hallinnan nykytila

Ulkoiset ja 
sisäiset avain-
muutosvoimat

Asiakkuuksien 
hallinnan 
parhaat 

käytännöt

Asiakkuuksien hallinnan visio
Asiakkuuksien hallinnan toimintamalli, organisointi, roolit ja vastuut

Asiakkuuksien hallinnan kyvykkyydet ja kehittämistoimenpiteet

Asiakkuushoitomallien määritys ja toteutus

Asiakasyhteyskanavien hallinta

Markkinoinnin ja brändin hallinta

Myynnin aikaansaaminen

Asiakaspalvelu

Asiakasinformaation hallinta

As
ia

kk
uu

ks
ie

n 
ha

lli
nt

a

Markkinoinnin ja 
brändin hallinta

•	 Määrätietoinen brändin luominen ja  
hallinta

•	 Tehokas ja innovatiivinen yhteisbrändäys
•	 Markkinointitoimenpiteiden tehokas  

suunnittelu, toteutus ja seuranta

Myynnin 
aikaansaaminen

•	 Systemaattinen myynnin johtaminen
•	 Asiakastarpeen ja tuotteen/palvelun hyvä 

yhteensovitus
•	 Ratkaisun perustelu asiakkaan hyödyillä
•	 Tuloksellinen asiakassopimusten aikaan-

saaminen

Asiakaspalvelu •	 Asiakaspalvelutavoitteiden määrittäminen 
ja jatkuva suorituskyvyn seuranta

•	 Tehokkaat asiakaspalvelun kanavat
•	 Tehokas ongelmatilanteiden hallinta

Asiakasinformaation 
hallinta ja hyödyntämi-
nen

•	 Asiakkaiden toiminnan ja prosessien hyvä 
tuntemus

•	 Asiakas- ja markkinainformaation  
systemaattinen hallinta

•	 Asiakasvuorovaikutuksen hallinta

Taulukko 3: Asiakkuuksien hallinnan kyvykkyydet ja parhaat käytännöt (Hannus 2004, 139)

Asiakkuushoitomallien määritys ja toteutus

Asiakkuuksienhallinnan kehittäminen ja asiakkuushoitomallin sisäisten ryhmittelykriteerien 
määrittelyn paras lähtökohta on asiakkuuden arvo yritykselle. Perinteinen ja yksinkertainen 
malli on ollut jakaa asiakkaat avainasiakkaisiin ja muihin asiakkaisiin lähinnä volyymin ja 
liikevaihdon perusteella. Viime aikoina on korostettu myös mahdollisten tulevien, potentiaa-
listen, asiakkaiden merkitystä. Näitä kuvataan strategisen mahdollisuuden asiakkaiksi. (Han-
nus 2004, 140.) Kuviossa 6 havainnollistetaan esimerkin avulla asiakkuuksien ryhmittelyä 
lähtökohtana toteutunut ja potentiaalinen asiakkuusliikevaihto.
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Kuvio 6: Esimerkki sisäisin kriteerein tapahtuvasta asiakkuuksien ryhmittelystä lähtökohta-
na toteutunut ja potentiaalinen asiakkuusliikevaihto (Hannus 2004, 142)

Asiakkuusliikevaihto ei kerro kuitenkaan asiakaskannattavuutta. Asiakaskannattavuutta tu-
lee tarkastella pitkällä aikajänteellä asiakassuhteen kokonaisarvona yli asiakassuhteen koko 
elinkaaren. Tärkeää on, että välilliset kulut kohdistetaan mahdollisimman hyvin aiheuttamis-
periaatteen mukaisesti asiakkaille. Arvokkaiden nykyisten asiakassuhteiden kehittämisen ta-
voitteena on asiakasuskollisuus, samalla on tärkeä kohdistaa markkinointitoimintoja myös 
sellaisiin ei-asiakkaisiin, joilla on suurin potentiaali (strategisiin mahdollisuuksiin). Strategis-
ten asiakkaiden ja strategisten mahdollisuuksien osalta tavoitteena on nostaa asiakasosuut-
ta eli omaa osuutta asiakkaan edustamasta liiketoimintapotentiaalista. Kannattamattomien 
asiakassuhteiden tavoitteena on suhteiden muuttaminen kannattavaksi tai asiakassuhteista 
luopuminen. (Hannus 2004, 141.)

Kullekin asiakkuusryhmälle laaditaan asiakassuhteen hoitomalli. Tärkeimmille asiakas-
suhteille, strategisille asiakkuuksille, avainasiakkuuksille sekä strategisen mahdollisuuksi-
en asiakkuuksille laaditaan asiakkuussuunnitelmat, nimetään asiakkuusvastuuhenkilöt ja 
järjestetään yritysjohdon tapaamisia ja yhteisiä työseminaareja. Kerta-asiakkuuksien asi-
akkuushoitomalli voisi sisältää esimerkiksi kustannustehokkaita hoitotapoja, esimerkiksi 
verkkopalveluiden käyttöä. (Hannus 2004, 142.) Taulukossa 4 esitetään esimerkki asiakkuus-
hoitomalleista asiakasryhmittäin.

Asiakasryhmä Asiakkuushoitomalli

Strategiset 
asiakkuudet

•	 Kattava ja jatkuvasti päivitettävä asiakkuussuunnitelma kullekin 
asiakkuudelle 

•	 Nimetyt päätoimiset asiakkuusvastuuhenkilöt
•	 Säännölliset johdon tapaamiset ja yhteiset työseminaarit
•	 Räätälöidyt lisäarvopalvelut

Strategiset 
mahdollisuudet

Suuri

Pieni

Pieni Suuri

Strategiset 
asiakkaat

Kerta-
asiakkaat

Avain-
asiakkaat

Oman tarjon-
tamme kaltais-
ten tuotteiden 
ja palveluiden 
merkitys/koko-
naiskäyttö 
asiakkaan 
toiminnassa

Omien tuotteiden ja palveluiden käytön 
määrä ja toistuvuus

Avainasiakkuudet

•	 Kompakti asiakkuussuunnitelma kullekin asiakkuudelle
•	 Nimetyt asiakkuusvastuuhenkilöt, yksi henkilö hoitaa useaa  

asiakkuutta
•	 Säännölliset johdon tapaamiset ja yhteiset työseminaarit
•	 Massaräätälöidyt lisäarvopalvelut

Strategiset 
mahdollisuudet

•	 Asiakkuussuunnitelma kunkin strategisen mahdollisuuden  
osalta, syvyys riippuu asiakkuuspotentiaalista

•	 Nimetyt asiakkuusvastuuhenkilöt
•	 Panostus asiakkuussuhteen avaamiseen ja tätä tukevat konseptit, 

esimerkiksi ilmaiset johdon työseminaarit, pilot-palvelut

Kerta-asiakkuudet •	 Kustannustehokkaat hoitotavat, esimerkiksi verkkopalveluiden 
käyttö pääasiallisena myynti- ja palvelukanavana

Taulukko 4: Asiakkuushoitomallien määrittelyn työpohja (Hannus 2004, 142)

Asiakkuussuunnitelmien laadinta, toteutus ja ylläpito ovat keskeinen osa asiakkuushoitomal-
lia (Hannus 2004, 143). Taulukossa 5 havainnollistetaan, miten asiakkuussuunnitelmassa 
voidaan kuvata asiakkaanlähtötietoja, asiakassuhteen luonnetta, hoitamisen vastuuta sekä 
asiakkuuden kehittämisen toimenpiteitä.

Kohta Sisältö

Asiakkuuden
yleisinformaatio

•	 Asiakkaan yleiskuvaus, toiminta-ajatus, liiketoiminnat, organi-
saatio, liikevaihto, taloudellinen tulos, pörssikurssien kehitys jne.

•	 Asiakkaan strategiset haasteet, ulkoiset muutostekijät ja sisäiset 
valmiudet ja näihin liittyvät mahdollisuudet ja uhat

•	 Asiakkaan strategia ja kehitysprojektit

Asiakassuhteen   
kuvaus

•	 Asiakkaan prosessin kuvaus
•	 Oma tarjooma (tuotteet, palvelut, toimintatapa) ja sen kytkentä 

asiakkaan prosessiin
•	 Asiakkaan tähän asti ostamat tuotteet /palvelut
•	 Toteutunut asiakasliikevaihto, -kannattavuus, -uskollisuus ja 

-tyytyväisyys
•	 Asiakkaan ostamat kilpailevat tuotteet/palvelut, kilpailijoiden 

vahvuudet ja heikkoudet
•	 Asiakkaan avainhenkilöt ja heidän väliset suhteet

Asiakkuussuhteen 
hoitamisen vastuut

•	 Asiakassuhteen hoitamisen organisointi (roolit ja vastuut) ja  
panostukset: asiakkuuspäällikkö, asiakkuustiimi tms.

Asiakassuhteen 
kehittämisen 
toimenpiteet

•	 Asiakasliikevaihtoon, -kannattavuuteen, -uskollisuuteen ja  
-tyytyväisyyteen liittyvät tavoitteet ja mittarit

•	 Asiakassuhteen kehittämisen konkreettinen toimenpideohjelma 
ja sen status

Taulukko 5: Asiakassuhteen tyypillinen sisältö (Hannus 2004, 143)

Asiakasyhteys- ja palvelukanavien hallinta

Asiakasyhteyskanavien kautta hoidetaan myyntiä ja asiakaspalvelua. Asiakassegmentit muo-
dostavat lähtökohdan perusvalinnoille. Perusvaihtoehtona on hoitaminen itse tai niiden an-
taminen yhteistyökumppanien (asiamies, jälleenmyyjä, edustaja) hoidettavaksi. Usein pk-yri-
tykset hoitavat kotimaan asiakkaat itse ja ulkomaiset asiakkaat jälleenmyyjien ja edustajien 
kautta. Monilla toimialoilla asiakassuhteita voidaan hoitaa usean vaihtoehtoisen myynti- ja 
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palvelukanavan kautta. Henkilökohtaiset kanavat sopivat hyvin vaativiin asiakassuhteisiin ja 
–tarpeisiin, mutta kalliina kanavana ne ovat toisaalta tehottomia yksinkertaisissa tilanteissa 
ja tarpeissa. Itsepalvelukanavat ovat hyvin kustannustehokkaita, mutta sopivat yleensä vain 
suhteellisen yksinkertaisiin tilanteisiin. (Hannus 2004, 144 - 145.)

Yleinen kehitys on ollut, että yksinkertaisten asiakastilanteiden ja -tarpeiden hoitaminen py-
ritään siirtämään edullisiin kanaviin, kuten esimerkiksi automatisoituihin palveluihin. Sama 
asiakas saattaa toimia eri kanavien kautta eri tilanteissa ja/tai asiakassuhteen elinkaaren eri 
vaiheissa. Monet asiakaspalvelutilanteet ja -tarpeet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä voi-
da hoitaa edullisilla kanavilla, ainakaan täysin. Olennaista on varmistaa eri kanavien yhteen-
sovitus ja asiakastietojen jakaminen yli kanavien on perusta yhteistyölle. (Hannus 2004, 145 
- 148.) Kuviossa 7 havainnollistetaan tehokaita palvelumalleja erilaisiin asiakastarpeisiin ja 
taulukossa 6 kanavaintegraatiota asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Periaate soveltuu 
myös vaativampien toimintojen tilanteeseen (Hannus 2004, 147).

Kuvio 7: Tehokkaat palvelumallit erilaisiin asiakastarpeisiin - palvelustrategiat -malli 
(mukaillen Mäkelin & Vepsäläinen, 1990; Hannus 2004)

Monet tuotteet ja palvelut edellyttävät lähellä asiakasta toimivaa myynti- ja/tai palveluver-
kostoa. Tämä verkosto voi koostua omista tytäryhtiöistä ja/tai jälleenmyyjistä tms. yhteis-
työkumppaneista. Tyypillisiä tällaisia tuotteita ovat teollisuuden investointihyödykkeet, 
jotka edellyttävät tehokasta huoltopalvelua. Jälleenmyyjäverkon kehittäminen ja hallinta on 
monissa yrityksissä keskeinen panostusalue. Arvo jälleenmyyjälle luodaan tuotteen ominai-
suuksilla ja hintakilpailukyvyllä, toimitusajalla ja -varmuudella, teknisellä tuella ja palvelulla, 
koulutuksella, markkinointituella sekä yritys- ja mielikuvalla. (Hannus 2004, 147.)

Kehittynyt jälleenmyyjäyhteistyö edellyttää mm. avointa tiedon jakamista, vahvaa keskinäis-
tä luottamusta, myynnin ja jälkimarkkinoinnin tiivistä yhteistyötä ja toimivaa palvelukonsep-

Yksinkertaiset asiakastarpeet 
rutiinitehtävät

Asiakastarpeen luonne

Palvelu-
kanava

Ylipalvelu:
kustannustehottomuus

Usein mahdollista 
tukea itse- tai 
verkkopalvelulla

Tehokkaat 
palvelumallit

Henkilökohtainen 
palvelu

Ei yleensä mahdollista

Henkilökohtainen 
etäpalvelu

Automatisoitu 
itsepalvelu

Automatisoitu 
palvelu

Itsepalvelu verkon 
tai automaatin 

avulla

Asiakaspalvelukeskus, 
etäpalvelu, jaetut 

palvelut

Henkilökohtainen
palvelu

Vaativat tilannekohtaiset
asiakastarpeet ja tehtävät

tia, dokumentaation laadukkuutta, kattavuutta ja käytettävyyttä, jälleenmyyjä- ja loppukäyt-
täjäkäyntien systematisointia, markkina- ja kilpailijainformaation systemaattista keräämistä 
ja hyödyntämistä sekä korkealaatuista koulutusta. (Hannus 2004, 148.)

Kanavat Asiakassuhteen elinkaaren vaiheet
Kiinnostuksen 
herääminen

Oston/
tilauksen 
teko

Toimitus 
asiakkaalle

Tuki ja 
palvelu

Kustannus/
transaktio 
euroa/
tapahtuma

Henkilökohtainen 
palvelu

400

Kumppanikanava 250

Asiakaspalvelu-
keskus

40

Sähköinen
kanava

1

Taulukko 6: Kanavaintegraatiot (Hannus 2004, 147)

Markkinoinnin ja brändin hallinta

Ulkoisessa, perinteisessä markkinoinnissa yritys antaa lupauksia, jotka toivon mukaan vas-
taavat kohderyhmän tarpeita ja toiveita. Asiakkaalla on jo ennen varsinaista palvelutilannet-
ta odotuksia, jotka ovat palvelun tarjoajan itse luomia erilaisilla ulkoisen markkinoiden kil-
pailukeinoilla tai sitten ne perustuvat suusanallisiin lupauksiin tai kokemuksiin. Vastuussa 
ulkoisesta markkinoinnista ovat pääasiassa yrityksen omat markkinointiasiantuntijat, jotka 
laativat yritykselle markkinointistrategian ja markkinointiohjelman. Ulkopuolista asiantunti-
ja-apua voidaan ostaa ulkopuolelta, esimerkiksi mainostoimistosta ja markkinatutkimuslai-
tokselta. (Grönroos 2001, 484; Vahvaselkä 2004, 81.)

Markkinoinnin kehitys on kulkenut massamarkkinoinnista kohti yhä täsmällisempää ja koh-
dennetumpaa markkinointia. Samalla markkinointiviestintä on muuttunut yhä vuorovaikut-
teisemmaksi, jossa asiakkaalla on yhä aktiivisempi rooli. Markkinointikeinoiksi on valittava 
ne toimet, joiden avulla uskotaan saavutettavan paras kokonaistuotto. (Hannus 2004, 152.) 
Markkinoinnin kilpailukeinoilla tarkoitetaan niitä toimintamuotoja, joita yritys käyttää saa-
dakseen halutut asiakasryhmät ostamaan juuri oma tuote tai palvelu (Rope & Vahvaselkä 
1994, 64). Perinteisesti kilpailukeinojen käsittelyssä on käytetty McCarthyn kehittämää 4 
P:n jaottelua, jossa kilpailukeinoja ovat tuote (product), hinta (price), viestintä (promotion) 
ja saatavuus (place) (Kotler 2000, 15). Neljän P:n lisäksi on kolme muuta elementtiä, jotka 
vaikuttavat asiakkaan kokemaan palveluun. Nämä tekijät ovat henkilöstö, prosessit ja asia-
kaspalvelu (people, processes, proactive and personalized service), joista muodostuu ns. laa-
jennettu	seitsemän	P:n	markkinointimix	(Payne,	Christopher,	Clark	&	Peck	1995,	407-411).	
Lisäkilpailukeinojen käyttäminen on kuitenkin harhaista kilpailukeino-otsikon alla, sillä ne 
voidaan sisällyttää kokonaisuudessa neljään P:hen. (Rope & Vahvaselkä 1994, 98.)

Brändi heijastaa yrityksen identiteettiä ja siihen liittyy selkeä viesti yrityksen tuotteista, laa-

100
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dusta ja tavasta toimia. Vahva brändi luo arvoa mahdollistamalla suuremman markkinaosuu-
den, korkeamman hinnoittelun ja paremman asiakasuskollisuuden. Asiakkaiden ohella hyvä 
brändi vetoaa myös nykyiseen ja potentiaaliseen henkilöstöön. Vahvan brändin luominen 
edellyttää selkeää ja näkemyksellistä asemointistrategiaa ja arvolupausta. Selkeä strategia 
ja arvolupaus konkretisoivat brändiin liittyvän hyödyn asiakkaalle ja ovat perusta asiakkaan 
mielikuvalle. Heikko brändi voi olla vakava kilpailuhaitta. (Hannus 2004, 149.) Kuviossa 8 
havainnollistetaan menestyvän brändin luomisen perustoja.

Kuvio 8: Menestyvän brändin luomisen perustat (mukaillen Hannus 2004, 150)

Olennaista on varmistaa se, että jokainen yksittäinen markkinointitoimenpide tukee valit-
tua brändi- ja kilpailustrategiaa, ja että eri medioita käytetään tehokkaasti kokonaisuuden 
näkökulmasta (Hannus 2004, 152). Markkinointiviestinnän välinevalikoima on kasvanut ja 
monipuolistunut. Von Hertzenin (2006) mukaan ICOM Nordicin pohjoismaisten business to 
business -yritysten (b to b -yritysten) markkinointia koskevassa selvityksessä www-sivut ja 
suorat asiakaskontaktit, erityisesti Suomessa asiakastilaisuudet, nousivat viestinnän välinei-
nä tärkeimmiksi. Yleisesti Pohjoismaissa myös mainonta koettiin asiakastilaisuuksiin ver-
rattavissa olevaksi välineeksi. Henkilökohtainen myyntityö mainittiin myös yleiseksi. (von 
Hertzen 2006, 159 - 161.)

Business to business -markkinoinnissa (b to b -markkinointi) brändiviestinnän keskeisenä 
tavoitteena ei ole niinkään suoran oston tai tilauksen aikaansaaminen vaan pikemminkin 
myyntityön tukeminen, kilpailijoista edukseen poikkeava tunnettuus, kiinnostuksen herät-
täminen, tarjouspyyntöjen saaminen ja yhteyden muodostuminen asiakkaan sekä tuotteen 
tai palvelun tarjoajan välillä (von Hertzen 2006, 159).  Brändistrategia ja arvolupaus sekä 
niiden tehokas viestintä eivät kuitenkaan yksistään riitä, vaan olennaista on varmistaa ar-
volupauksen toteutuminen tuotteissa ja palveluissa sekä tavassa toimia (Hannus 2004, 150; 
von Hertzen 2006, 159).  B to b -yrityksessä tämän lupauksen lunastajana on usein yksittäi-
nen työntekijä tai tiimi. Siksi brändiarvojen esille ottaminen jo rekrytointivaiheessa ja työhön 
opastuksessa sekä niiden jatkuva esillä pitäminen sisäisen viestinnän keinoin johtamisessa, 
toteuttamisesta palkitsemisessa ja poikkeamien korjaaminen on välttämätöntä b to b -yritys-
ten johtamisjärjestelmässä (von Hertzen 2006, 163).   Brändin johtamisen avainkysymyksistä 
on, pitäisikö luoda vahvoja tuotebrändejä vai tulisiko keskittyä vahvan yritysbrändin raken-

Arvolupauksen 
mukaiset tuotteet 

ja palvelut

Brändistrategia 
ja arvolupaus

Arvolupauksen 
mukainen 
toiminta

Viestintä

tamiseen (Hannus 2004, 150).

Hannus (2004) tarkoittaa yhteisbrändäyksellä (eng. co-bränding) promootioyhteistyötä, 
komponenttibrändäystä, arvoketjubrändäystä ja innovaatioyhteistyötä. Promootioyhteis-
työssä yritykset tekevät sponsorointiyhteistyötä tai hyödyntävät toistensa vahvoja brände-
jä yhteisessä markkinoinnissa. Komponenttibrändäyksessä komponentteja tai osaratkaisuja 
toimittava valmistaja voi hyötyä asiakkaansa vahvasta brändistä yhteisbrändäyksellä, kuten 
esimerkiksi Intel Inside -brändistrategiassa on tehty. Siinä Intel Inside -brändi on suunnattu 
loppuasiakkaalle ja luo arvoa myös seuraavan portaan yrityksen (IBM, Dell, HP tms.) brän-
dille. Arvoketjuyhteisbrändäyksessä kaksi tai useampi yritys luo yhdessä uudenlaisen asia-
kaslupauksen ja erottautuvan palvelukonseptin. Arvoketjubrändäyksellä on useita muotoja. 
Niistä yksi on esimerkiksi brändätä yhteen yhden yrityksen tuote ja toisen yrityksen palve-
lu. Neljäs yhteisbrändäyksen muoto on innovaatioyhteistyö, jossa yritykset lähtevät yhdessä 
suunnittelemaan ja kehittämään kokonaan uutta, yhteisbrändättävää tuotetta tai palvelukon-
septia. (Hannus 2004, 151.)

Myynnin aikaansaaminen

Menestyvät organisaatiot johtavat myyntitoimintaa tehokkaasti ja systemaattisesti. Me-
nestyvillä organisaatioilla on selkeä myyntiprosessi ja sitä tukevat työkalut. Tehokkaasta 
myynnistä tulee tehdä koko organisaation kyvykkyys. Siinä palkitsemisjärjestelmät ja orga-
nisaation arvomaailma ovat olennaisia, niiden pitää tukea yhteistyötä ja asiakastietojen jaka-
mista. (Hannus 2004, 152 - 154.) Vahvaselän (2004, 17) mukaan asiantuntijaorganisaation 
myyntityössä menestymisen perusteita ovat aito asiakaslähtöisyys, alan ja tuotteen asian-
tuntijuus (tekninen osaaminen), tuloksellinen toiminta neuvotteluissa (myyntiosaaminen) 
sekä vuorovaikutustaidot ja rakentavan ilmapiirin aikaansaaminen (sosiaaliset taidot). B to b 
-markkinoilla toimivan yrityksen tulee tuntea asiakasyrityksensä liiketoiminta ja liiketoimin-
taprosessit. Sen tulee tuntea asiakkaan arvostamat hyödyt ja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. 
(Vahvaselkä 2004, 18.)

Myös Hannus (2004) lähtee siitä näkökulmasta, että myyntityössä on tärkeää lähteä liikkeelle 
asiakkaan tarpeesta eikä oman tuotteen tai palvelun ominaisuuksista. Tarvekartoituksen jäl-
keen seuraava vaihe on näitä tarpeita vastaavan tuotteen/palvelun määritys. Oman tuotteen 
perustelussa asiakkaalle on olennaista kytkeä ratkaisu ja sen ominaisuudet asiakkaalle synty-
vään hyötyyn. Tämä edellyttää konsultoivan myynnin taitoja. Myyntityön tärkeimpiä vaiheita 
on sopimuksen aikaansaaminen, jossa asiakas on saatava tekemään kauppa. Ostaminen tulee 
tehdä helpoksi asiakkaalle. (Hannus 2004, 153 - 155.) Kuviossa 9 havainnollistetaan myynti-
prosessin vaiheita.
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Kuvio 9: Myyntiprosessin vaiheet (Hannus 2004, 153)

Asiakaspalvelu 

Palveluksi määritellään fyysisistä ja aineettomista toiminnoista muodostuva prosessi, jolloin 
asiakkaan ja palveluntarjoajan välille syntyy vuorovaikutusta. Näitä vuorovaiku tushetkiä 
Grönroos (2001) nimittää totuuden hetkiksi, jolloin asiakas muodostaa koke muksensa vas-
taanottamansa palvelun laadusta. Usein laadun ajatellaan merkitsevän vain palvelun fyysisen 
tuotteen lopputulosta. Kuitenkin laajasti katsottuna palvelun laatu käsittää koko yrityksen 
tai organisaa tion toiminnan, sen prosessien toimivuuden ja kehittämisen sekä asiakkaiden 
tyytyväisyyden sekä siihen reagoinnin. Asiakaspalvelun laadukkuuden kriteereistä on kehi-
tetty ns. laadukkaan palvelun tai laadukkaaksi koetun palvelun listoja. Keskeiset laadukkaan, 
hyväksi koetun palvelun seitsemän kriteeriä ovat 

•	 ammattimaisuus ja taidot (tekninen laatu)
•	 asenteet ja käyttäytyminen (toiminnallinen laatu)
•	 lähestyttävyys ja joustavuus (toiminnallinen laatu)
•	 luotettavuus (toiminnallinen laatu)
•	 palvelun normalisointi (toiminnallinen laatu)
•	 palvelumaisema (toiminnallinen ja tekninen laatu)
•	 maine ja uskottavuus (imago). (Grönroos 2001, 123 - 124.)

Asiakaspalvelutoiminnan perustaksi on tärkeää määrittää palvelutasotavoitteet muutaman 
huolella valitun palvelutasomittarin avulla.  Asiakaspalvelua – neuvontaa, opastusta, vika-
diagnoosia, ylläpito- ja korjaustoimintaa yms. – voidaan toteuttaa useilla vaihtoehtoisilla 
kanavilla (ks. kuvio 7). Tärkeää on määrittää kustannustehokkaimmat kanavat kuhunkin 
tilanteeseen. Tärkeä osa asiakaspalvelutoimintaa on erilaisten ongelmatilanteiden tehokas 
hallinta. Hannus (2004, 155) esittää ongelmatilanteiden hallintaan monitasoista mallia, jos 
ongelmatilanteiden luonne vaihtelee merkittäväsi, Ensimmäisen tason asiakastuki on se taho, 
johon asiakas on suoraan yhteydessä. Tavoite on, että merkittävä osa tukipyynnöistä selvite-

Asiakkuustoiminnan ja myyntitoiminnan johtaminen

Myyntiä ja asiakkuuksia edistävän kulttuurin luominen ja asiakkuustoiminnan johtaminen

Potentiaaliset 
asiakkaat

Nykyiset
asiakkaat

Päätös 
markkinointitoimista

Päätös 
yhteydenotosta

Päätös 
tarjouksen teosta

Päätös hinnoittelusta 
ja kaupallisista 
ehdoista

Päätös siirtymisestä 
normaaliin asiakkuus-
toimintaan

Potentiaalisen asiakas-
tarpeiden ja asiakkai-
den tunnistaminen

Markkinointi-
toimenpiteet

Asiakkuussuunnitel-
mat ja yhteydenotot 
asiakkaisiin

Asiakkaiden 
yhteydenotot, 
tarjouspyynnöt 
tms. 

Asiakastarpeen 
analyysi sekä 
ratkaisun määritys 
ja perustelu

Tarjouksen 
hinnoittelu ja kaupan 
aikaansaaminen

Asiakastyytyväisyyden 
seuranta ja jatkomyynti

Prospektit Liidit Tarjousvaiheessa Neuvotteluvaiheessa
per asiakas

Uudet asiakkuudet

tään tällä tasolla. Toisen tason asiakastukiyksikkö on tyypillisesti oman organisaation keski-
tetty tukiyksikkö, joka hoitaa vaativimmat ongelmatilanteet, ja kolmannen tason asiakastuen 
muodostavat toimittajat ja ulkopuoliset asiantuntijat.

Laatuaan kehittävien organisaatioiden ja yritysten tärkeimpiä lähtökohtia tulee olla asiak-
kaiden tyyty väisyys ja asiakaslähtöinen näkökulma. Asiakastyytyväisyys tarkoittaa yrityksen 
asiakkaiden kokemuksia yritysten tuot teista ja palveluista sekä tyytyväisyyttä niihin. Asiak-
kaiden näkemyksiä voidaan selvit tää asiakastyytyväisyystutkimuksien avulla tai keräämällä 
suoraa palautetta yri tyksen järjestelmiin.  Mikäli yritys haluaa kattavan kuvan asiakkaiden 
kokemasta palvelun laadusta, tulee yrityksen käyttää molempia menetelmiä rinnakkain sekä 
seurata tilannetta jatkuvasti. Ylläpitääkseen asiakastyytyväisyyttä yrityksen prosessit nega-
tiivisen asiakaspalautteen ja asiakastyytymättömyyden käsittele miseksi tulee olla ohjeistet-
tu. (Grönroos 2001, 147 - 174.)

Asiakasinformaation hallinta ja hyödyntäminen

Tietoteknologia mahdollistaa tiedon keräämisen. Kehittynyt asiakashallinta vaatii kehittynyt-
tä tiedonhallintaa, jolla yrityksen toimintaa ohjataan. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan tiedon 
monipuolista käsittelyä aina tiedon keräämisestä ja jalostamisesta sen jäsentämiseen käsi-
temalleiksi. Tietoteknologialla ja tietojärjestelmillä mahdollistetaan oleellisen asiakastiedon 
kerääminen ja hyödyntäminen päivittäisissä asiakaspalvelutilanteissa, mikä puolestaan yk-
sinkertaistaa ja nopeuttaa yrityksen asiakaspalveluprosesseja. Edistyneet tietotekniset rat-
kaisut edistävät liiketoimintaa ja luovat näin ollen lisäarvoa sekä yritykselle että asiakkaalle. 
Tiedonhallinta ja kehittyneen tietoteknologian hyödyntäminen ovat toisin sanoen edellytyk-
sinä asiakaslähtöiselle liiketoiminnalle. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 24.)

Asiakkaiden toiminnan ja prosessien hyvä tuntemus luo perustan menestyksekkäälle asiak-
kuuksien hallinnalle (Vahvaselkä 2004, 18; Hannus 2004, 157). Asiakasrajapinnan prosessit 
koko asiakkuuden elinkaaren yli tulisi mallintaa kokonaisvaltaisena prosessina (esimerkiksi 
markkinatutkimus, segmentointi, tarpeen tunnistaminen, markkinoinnin suunnittelu, kohde-
ryhmän valinta, markkinointiaktiviteetin toteutus, tilauksen tekeminen, tilauksen käsittely 
ja toimitus, laskutus, saatavien valvonta, asiakaspalvelu, asiakastuki ja jälkimarkkinointi) 
ja pilkkoa nämä lyhyempiin sykleihin markkinointi-tilaus, myynti-palvelu, tilaus-toimitus, 
tilaus-laskutus (Vahvaselkä 2004, 96 - 97).  Strategisten kumppanuuksien rakentaminen pe-
rustuu organisaatioiden välisten prosessien yhteen nivomiseen (Hannus 2004, 157), mitä ha-
vainnollistetaan kuviossa 10 ns. vetoketjustrategian avulla.
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Kuvio 10: Asiakkaan prosessien ja omien prosessien yhteen nivominen (Hannus 2004, 157)

Liiketoiminnan ohjaaminen tiedon avulla (Management by Knowledge) on käyttökelpoisempi 
termi tiedonhallinnalle silloin kun tieto niin sanotusti ohjaa tekemistä. Liiketoiminnassa ja 
sen ohjauksessa tiedonhallinnan päämääränä on ennakoida ja reagoida entistä nopeammin 
tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin. Tiedonhallinta käsittää strategiasta, asiakasstra-
tegiasta, segmenteistä, toimintamalleista ja niiden kohtaamisista sekä menestystekijöistä 
määritettyä tiedonhallintaa, mikä puolestaan ohjaa ja tukee varsinaista liiketoimintaa. Tie-
donhallinta ei siis tue päätöksentekoa vain ja ainoastaan johtoportaassa, vaan se helpottaa 
päätöksentekoa myös operatiivisella tasolla strategian mukaisesti. (Ala-Mutka & Talvela 
2004, 100–101.) Taulukko 7 havainnollistaa sen, millaista tietoa yrityksissä yleensä kerätään 
ja seurataan ja mitä puolestaan ei seurata.

Mitä seurataan? Mitä ei seurata?
•	 Markkinoiden rakennetta
•	 Kokonaisvolyymejä
•	 Markkinaosuuksia

•	 Markkinakehitystä ennakoivaa tietoa
•	 Alalle tulon esteiden muuttumista
•	 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

•	 Kilpailijoiden tuoteluetteloa ja  
hinnoittelua

•	 Omistajia 
•	 Organisaatiorakenteita
•	 Jakelutien rakennetta
•	 Liikevaihtoa ja markkinointia

•	 Kilpailijoiden tapaa hankkia asiakkaita ja 
pitää vanhat

•	 Argumentointia, lupauksia ja lunastuksia
•	 Segmentointia
•	 Segmenttien kokoa ja merkitystä
•	 Kilpailutilannetta asiakasnäkökulmasta ja 

asiakaskohtaisesti

Toimittaja/ 
kumppani

Täydentäjät

Oma yritys

Yritysasiakas

Asiakkaan asiakas

Ns. vetoketjustrategia

Asiakkaan prosessit

Omat prosessit

Tarpeen määrittely

Informaation hankinta

Ratkaisun määritys

Ratkaisun hankinta

Ratkaisun käyttäminen

Ratkaisun 
päivittäminen

Ratkaisun 
korvaaminen

•	 Asiakkaiden organisaatiorakennetta
•	 Virallista päätöksentekoprosessia
•	 Kontaktihistoriaa
•	 Ostovolyymejä ja perinteisiäasiakas-

tyytyväisyystutkimuksia

•	 Asiakkaiden strategioita, tavoitteita,  
arvostuksia ja tarpeita

•	 Todellisia mahdollisuuksia tuottaa  
lisäarvoa asiakkaan prosessiin

•	 Todellista potentiaalia ja asiakkaan  
kilpailevia vaihtoehtoja

•	 Tyytyväisyyttä tuotettuun hyötyyn  
suhteessa kilpailijoihin

Taulukko 7: Mitä yrityksissä seurataan ja mitä ei (Ala-Mutka & Talvela 2004, 98)?

Asiakaslähtöistä liiketoimintamallia tukevan tiedonhallinnan suunnittelun perustana ovat 
tarkoin määritetyt asiakassegmentit ja niiden toimintamallit. Yrityksen tiedonhallintaa suun-
niteltaessa on tärkeää tunnistaa ja ottaa huomioon yrityksen menestystekijät nimenomaan 
toiminnan tasolla. Informaatiota saattaa olla kerääntyneenä eri puolille yrityksen toimintoja, 
mutta haasteena onkin saada oleellisin tieto tiivistettyä yhteen, jolloin voidaan puhua niin 
sanotusta todellisesta tiedosta. Tätä todellista tietoa voidaan hyödyntää niin strategisessa 
suunnittelussa kuin operatiivisessa päätöksenteossakin päivittäin. Hyvänä esimerkkinä tästä 
toimii asiakashallintajärjestelmä, johon tieto niin sanotusti konseptoidaan. Tällöin tiedosta 
muodostuu looginen kokonaisuus, jolla on jokin selkeä tarkoitus. Kiteytettynä voidaan sanoa, 
että tiedonhallinnan ensisijaisena tavoitteena on kerätä erilainen liiketoiminnasta saatava 
tieto yhteen, jotta sitä voidaan jakaa yrityksen sisällä oikeassa muodossa oikeille ihmisille. 
(Ala-Mutka & Talvela 2004, 98 - 104.)

Asiakkaista hankittua tietoa ja sen hallintaa voidaan Mäntynevan (2001, 59) mukaan tarkas-
tella eri näkökulmista. Kuvio 11 havainnollistaa, miten eri näkökulmat ovat sidoksissa asiak-
kuusinformaation hallintaan käytännössä.

Tiedon analyysiin, 
mallintamiseen 
ja mittaamiseen 
liittyvät tekijät

Informaatioteknologiaan 
liittyvät tekijät

Tiedon sisältöön ja 
rakenteeseen liittyvät 

tekijät

Asiakkuusinformaation 
hallinta käytännössä

Markkinoin-
nin ja myynnin 
johtamiseen 
liittyvät tekijät

Kuvio 11: Asiakkuusinformaation hallinnan näkökulmat (Mäntyneva 2001, 59)
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Myös Hannus (2004, 158-159) korostaa, että asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmät tulee 
rakentaa strategisten tavoitteiden perusteella esim. analysoimalla asiakaskantaa parhaiden 
asiakkaiden tunnistamiseksi, keräämällä ja analysoimalla asiakaskäyttäytymistä kuvaavia 
tietoja. Taulukossa 8 esitetään asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmien tarjoamia mahdolli-
suuksia Rigbyn ym. (2002) mukaisesti (Hannus 2004, 159).

Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekiijät CRM-järjestelmän tarjoama tuki

Parhaiden 
asiakkuuksien 
hankkiminen

•	 Arvokkaimpien 
asiakkuuksien 
tunnistaminen

•	 Omien asiakasosuuksien 
tunteminen

•	 Asiakaskannan analyysi 
parhaiden asiakkaiden 
tunnistamiseksi

•	 Suoramarkkinointitoimen-
piteiden kohdentaminen

Oikea asiakaslupaus

•	 Asiakkaiden nykyisten ja 
tulevien tarpeiden sekä 
käyttämien tuotteiden ja 
palveluiden analyysi

•	 Kilpailijoiden tarjoamien 
tuotteiden ja palveluiden 
analyysi

•	 Oman tarjoaman 
määrittely

•	 Asiakaskäyttäytymistä 
kuvaavien tietojen keruu ja 
analysointi

•	 Uusien hinnoittelumallien 
kehittäminen

•	 Uusien asiakaskanavien 
ja asiakasyhteisön 
rakentaminen

Tehokkaat prosessit

•	 Parhaan toimintamallin 
löytäminen tuotteiden 
ja palveluiden 
toimittamiseksi 
asiakkaalle

•	 Tapahtumien käsittely 
nopeasti ja tehokkaasti

•	 Parempi informaatio 
myyntiorganisaation käyttöön

•	 Toimitusprosessien hyvä 
hallinta

Henkilöstön 
innostaminen ja 
sitouttaminen

•	 Asiakkuuksien 
hoitamisen edellyttämän 
osaamisen, työkalujen 
ja johtamis- ja 
palkitsemisjärjestelmien 
kehittäminen

•	 Palkitsemisjärjestelmien ja 
seurantajärjestelmien yhteen 
kytkentä

•	 Osaamisen jakamisen työkalut

Asiakkaiden 
pitäminen

•	 Asiakasuskollisuuteen 
ja -vaihtuvuuteen 
vaikuttavien tekijöiden 
ja keinojen tunteminen

•	 Kilpailijoiden käyttämien 
keinojen seuranta

•	 Asiakasuskollisuuden 
jatkuva seuranta

•	 Asiakasvaihtuvuuden ja 
asiakastyytyväisyyden 
seuranta

Taulukko 8: Asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia (mukaillen 
Rigby ym., 2002; Hannus 2004, 159)

Tietovarastoinnilla (eng. Data Warehousing) tarkoitetaan Hannuksen (2004, 159) mukaan 
tietojen keruuta operatiivisista tietokannoista ja samalla mahdollista jalostamista. Siihen liit-
tyvät analyyttiset analyysi- ja mallintamistyökalut voivat perustua vuorovaikutteiseen työs-
kentelyyn (eng. Online Analytical Processing, OLAP) tai automaattiseen suoritukseen (eng. 
Data Mining). Tiedon analyysin erilaisia vaihtoehtoja havainnollistetaan kuviossa 12.

Kuvio 12: Erilaisia tiedon jalostamisen ja analyysin ratkaisuja (Hannus 2004, 160)

4.2.5 Kyvykkyyksien johtaminen

Yllätyksellisestä ja nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön myötä organisatorisesta op-
pimisesta, kyvykkyyksien kehittämisestä ja osaamisen hallinnasta on tullut strategisen ajat-
telun ja johtamisen keskeinen sisältö (Hannus 2004, 19).  Osaamisen johtaminen –käsitteen 
perusta on teorioissa, johon kuuluvat muun muassa tiedon johtaminen (Knowledge Manage-
ment), kompetenssipohjainen johtaminen (Competence-based Strategic Management), äly-
käs pääoma (Intellectual Capital) ja oppiva organisaatio  (Learning Organization) (Alamutka 
& Talvela, 2004).

4.2.6 Muutoksen hallinta ja johtaminen

Prosessien kehittäminen edellyttää laaja-alaisuutta ja herkkyyttä. Olennaisia asioita Han-
nuksen (2004, 66) mukaan on ihmisten ajattelutapojen ja käyttäytymisen muutos, valmius 
kyseenalaistamiseen ja jatkuvaan oppimiseen, sisäisten ja ulkoisten raja-aitojen kaataminen 
sekä avoin viestintä, yhteinen kieli ja johdonmukaisuus. Olennaisin haaste uudistukselle on 
sen toimeenpano ja siihen liittyvän muutoksen hallinta ja johtaminen. Myös Laamasen (2005, 
308) mukaan merkittävä yrityksen kehittäminen ei yleensä onnistu yksittäisen kehityspro-
jektin avulla, vaan tarvitaan useita samanaikaisia projekteja ja johtajuutta, joilla kyvykkyyttä 
kehitetään.

Kuviossa 13 havainnollistetaan muutoksen johtamista. Oleellista siinä on prosessien, järjes-

Adhoc-
kyselyt

Vuoro-
vaikutteinen 
käsittely

Automaatti-
nen suoritus, 
eräjaot

Tiedon etsiminen ja esittäminen Tietojen ja niihin liittyvien syy- ja 
seuraussuhteiden analyysi

OLAP

Raportit Data 
Mining
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telmien ja rakenteiden kehittäminen sekä osaamisen ja kulttuurin kehittäminen, jotta vision 
ja strategian tahtotilan mukaiseen liiketoimintaan päästään. Tärkeää on strategisten toimen-
piteiden määrittely ja niiden hallinta. (Hannus 2004, 20.)

Kuvio 13: Strategisten muutosten läpivienti: asioiden ja ihmisten kehittäminen (Hannus 
2004, 20)

Muutosta ei kannata tehdä, ellei sille löydy todellista tarvetta. Tämän vuoksi yrityksen ja sen 
henkilöstön tulee aluksi määritellä, miksi muutosta tarvitaan. Perusteluja tälle voidaan etsiä 
eri kohteista – yksi tärkeimmistä on asiakkaat. Asiakkaita kuuntelemalla ja heitä haastatte-
lemalla pystytään hahmottamaan yrityksen tarpeita muutokselle. Asiakaskunnan tarkaste-
lun lisäksi tärkeää on tutkia myös tämänhetkistä kannattavuutta ja pohtia sitä, miten muu-
toksilla voidaan parantaa kannattavuutta entisestään. Muutokselle tulee määritellä selkeät 
perusteet, jotta muutoksen välttämättömyys selkiintyisi koko organisaatiolle. Nykytilanteen 
kuvaus prosessin käynnistämisen alussa on tärkeää, sillä sen avulla voidaan tehdä vertailuja 
tavoitetilaan. Tarkastelussa täytyy ottaa huomioon myös se, miten nopeasti henkilöstö op-
pii omaksumaan uudet toimintatavat käyttöön. Muutos ja sen johtaminen vaatii ensisijaisesti 
osaamista, jotta muutos voidaan viedä läpi suunnitelmien mukaisesti. (Ala-Mutka & Talvela 
2004, 187 - 188.)

Ala-Mutka ja Talvela (2004, 193 - 195) jakavat muutoksen johtamisen ja suunnitelmien käy-
täntöön viemisen neljään osa-alueeseen: vision ja strategian viestintään, perusvalmiuksiin,  
toimintamallin sisäistämiseen ja työkalujen käyttöönottoon. Käytännön toteutuksessa tämä 
tarkoittaa sitä, että ensin on keskityttävä muutoksen perustelemiseen sekä vision, asiakas-
strategian ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin kokonaisvaltaiseen viestittämiseen ja ym-
märtämiseen. Tämän jälkeen tulee varmistaa se, että yrityksen henkilöstöllä on riittävät pe-
rusvalmiudet ja osaaminen uusien toimintamallien käyttöönottamiseksi. Kun perusvalmiudet 
ja ymmärrys on saavutettu, voidaan keskittyä toimintamallien mukaisien uusien toiminta-
tapojen sisäistämiseen sekä uusien työkalujen opettelemiseen ja harjoittelemiseen yhdessä 

uusien toimintatapojen kanssa. Suunnitelmien vieminen käytäntöön vaatii henkilöstöltä har-
joitusta ja kokemuksen kautta oppimista. Tämän vuoksi suunniteltuja malleja tulisi soveltaa 
käytäntöön harjoittelemalla niitä oikeissa asiakaspalvelutilanteissa, jolloin uusien mallien 
varsinainen toimivuus tulee testattua. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 193 - 195.) 

Suunnitelmien käytäntöön vieminen on mahdollista toteuttaa jatkuvalla kehittämisellä ja op-
pimisella. Muutoksen johtaminen asettaa haasteita, joihin on kyettävä vastaamaan riittävällä 
osaamisella ja jatkuvalla syventymisellä oman yrityksen asiakaslähtöisyyden edistämiseen.

4.3 Markkinointikyvykkyyden kehittämisen hyödyt

Yrityksen tilanne, onko kyseessä uusi yritys vai vakiintunut yritys, ratkaisee, millaisia kyvyk-
kyyksiä yritys tarvitsee (Zahra ym. 2006, 919).  Kilpailuedun saavuttaminen ja kasvattaminen 
edellyttää yritykseltä jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja oppimista. Osaamisen kehittäminen 
on erityisesti pk-yrityksille kriittinen menestystekijä, sillä oppivat organisaatiot ovat niitä, 
jotka pysyvät mukana nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja sen asettamassa 
haasteellisuudessa. Oppiva yritys menestyy yleensä muita paremmin voimakkaasti kilpaillus-
sa liiketoiminnassa, sillä se pyrkii jatkuvasti lisäämään kykyään luoda omaa tulevaisuuttaan 
ja kehittämään monipuolisesti kilpailukykyään vallitsevilla markkinoilla. (Bard 2006, 10.)  

Jos yritys haluaa menestyä, pitää sen kyetä luomaan jatkuvasti uutta osaamista ja välittämään 
sitä yrityksen kaikkien jäsenten käyttöön. Tätä osaamista tulisi myös hyödyntää tuotteiden 
ja prosessien uudistamisessa. Uuden osaamisen taustalla on aina yksilö, jonka takia olennai-
seksi muodostuu yksilöosaamisen muuntaminen organisaation yhteiseksi osaamiseksi. Osaa-
misen kehittäminen vaatii aikaa ja uuden osaamisen luominen voi vaatia useitakin vuosia. 
(Hannus 2004, 263 - 266.)  Tulevaisuudessa osaaminen nähdään yhä enemmän oppimisen 
osaamisena ja osaamisen kautta saatava hyöty on riippuvainen ihmisten asenteista, motii-
veista ja luovuudesta (Tekes 2005).

Hyötyjä tarkastellaan strategisen ja operatiivisen tehokkuuden lisääntymisen sekä yrityksen 
kokeman kilpailuedun lisääntymisen myötä.

4.3.1 Strateginen tehokkuus

Strategisen tehokkuuden perustana on oltava toimiva strategia, joka on edellytyksenä me-
nestykselle. Hannus (2004, 19) painottaa, ettei se kuitenkaan sellaisenaan riitä, sillä hyvä 
strategia tulee kyetä muuntamaan käytännön toiminnaksi. 

Asiakastuntemuksella lisätään kilpailukykyä strategisen tehokkuuden kautta. Kun tunnetaan 
asiakas ja markkinat hyvin, kyetään myös rakentamaan toimiva asiakasstrategia ja segmen-
tointi, joita pystytään hyödyntämään organisaatiossa. Strategisen tehokkuuden ensisijaisena 
lähtökohtana on yrityksen voimavarojen kohdentaminen oikeisiin kohteisiin, mikä puoles-
taan edellyttää tietoa ja tuntemusta markkinapotentiaalista ja asiakaskunnan tarpeista, kil-
pailijoista, asiakkaan omista käyttäytymis- ja toimintatavoista sekä tietysti yrityksen omista 
rajoista. Hyvin jäsennetty strategia auttaa yritystä kohdistamaan panoksia yritykselle itsel-
leen mahdollisimman kannattavasti ja kustannustehokkaasti, jolloin yritys hyötyy monessa 
mielessä. Hyviä esimerkkejä strategisen tehokkuuden tuomista hyödyistä on muun muassa 
markkinan kokonaispotentiaalin haltuun ottaminen, uusien asiakassegmenttien kehittämi-
nen, toimintojen oikeanlainen keskittäminen ja uusien lisäarvopalveluiden kehittäminen. 
(Ala-Mutka & Talvela 2004, 25 - 35.)

Strateginen
tahtotilan mukainen 

liiketoiminta

Prosessien järjestelmien 
ja rakenteiden 
kehittäminen

Strategiset
toimenpiteet 
ja kehittämissal-
kun hallinta

Osaamisen ja 
kulttuurin 
kehittäminen

Nykyinen liiketoimintamalli ja 
suorituskyky

Missio

Toiminta-
ympäristön

muutos-
voimat

Sidos-
ryhmien

odotukset

Arvot
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4.3.2 Operatiivinen tehokkuus  

Strategiasta siirrytään operatiiviselle tasolle eli strategian toteuttamiseen käytännön toi-
mintoina. Operatiivinen tehokkuus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: sisäisen toiminnan 
laatuun ja määrälliseen suorituskykyyn. Sisäisen toiminnan laadulla tarkoitetaan lähinnä 
yhtenäisiä ja systemaattisia toimintatapoja, jotka edellyttävät yrityksen toiminnan jatkuvaa 
mittaamista ja seurantaa, toimivaa asiakashallintajärjestelmää, asiakkaan sitomista yrityk-
seen henkilön sijasta sekä tietysti tietotaidon ja kokemusten jakamista koko organisaation 
henkilökunnan kesken. Määrällinen suorituskyky puolestaan kuvaa sitä, miten hyvin toimin-
taa onnistutaan tehostamaan esimerkiksi hyödyntämällä teknologiaa prosessien kehittämi-
sessä ja automatisoimalla rutiinityövaiheita poistamalla turhia työvaiheita. (Ala-Mutka & Tal-
vela 2004, 30 - 33.)  
 
Operatiivisesta tehokkuudesta hyviä esimerkkejä on keskitetty monikanavainen asiakaspal-
velukeskus ja asiakkaan asiointi sähköisissä itsepalvelukanavissa kuten pankkien verkkopal-
veluissa. Operatiivinen tehokkuus tuottaa yritykselle hyötyä toimivampien ja yksinkertaiste-
tumpien prosessien muodossa, jolloin yrityksen kannattavuus paranee. (Ala-Mutka & Talvela 
2004, 33.) 

Laamasen (2005, 23 - 28) mukaan yrityksen suorituskyvyn mittaamisessa on kysymys tie-
dosta. Hyöty syntyy sitä, että tietoa käytetään ja se vaikuttaa organisaation menestymiseen. 
Hänen mukaansa suorituskyvyn mittaamisen hyödyt ovat 

1. toimintaympäristön muutosten ymmärtäminen ajoissa
2. toiminnan tasapainoinen suunnittelu
3. toiminnan tehokkuuden analysointi päätöksentekoa varten 
4. tehtyjen valintojen tehokas viestintä
5. valtaistaminen, delegointi ja valvonta
6. suorituskyvyn seuranta ja korjaavat toimenpiteet
7. oikeudenmukainen ja innostava palkitseminen 
8. kehittämisprojektien tehokas toteutus
9. muutosten aikaansaaminen
10. organisaation oppiminen
11. asiakkaiden ja omistajien vakuuttaminen. (Laamanen 2005, 23 - 28.)

Laamasen (2005,47) mittaamisen kypsyysvaihe-näkökulman periaate on, että organisaati-
on suorituskykyä voidaan mitata ja seurata, mutta operatiivisen tehokkuuden ja toiminnan 
mielekäs mittaaminen ei onnistu ilman mallintamista prosesseiksi. Kehitys tapahtuu tietyssä 
järjestyksessä, jolloin puhutaan kypsyydestä.  

Kuviossa 14 havainnollistetaan suorituskyvyn mittaamisen kypsyysvaiheita. Kaaoksessa suo-
rituskyvyn analysointi perustuu yksilöiden kykyyn hankkia tarvittavia tietoja. Tiedot ovat ha-
janaisia, ja epäluotettavia. Kun mittaaminen kehittyy, tarvittava tieto on löydettävissä tieto-
kannoista. Tehokas raportointi -kypsyystasolla strategia muodostaa eheän kokonaisuuden ja 
mittaamiseen ja toimintaan liittyvät vastuut on selkeästi määritelty. Johtaminen tiedon avulla 
-vaiheessa tavoitteiden väliset yhteydet on kuvattu ja ne ymmärretään, päätökset perustuvat 
tietoon ja analyysiin, toimintaa perusteella hankitun tiedon varassa. Kun toiminta perustuu 
tietoon, kaikilla ihmisillä on työtehtäviinsä liittyvää tietoa, jota hyödynnetään asianmukaises-
ti, tärkeitä teemoja ovat muutokset, innovaatio ja oppiminen. Tietoa suhteutetaan organisaa-
tion toiminnan perustaan, strategioihin ja prosesseihin. (Laamanen 2005, 47.) 

Kuvio 14: Suorituskyvyn mittaamisen kypsyysvaiheet (Laamanen 2005, 47) 

Hannuksen (2004) mukaan kattava suorituskyvyn seuranta kohdistuu talouden ohella myös 
asiakkaisiin, sisäisen toiminnan tehokkuuteen sekä henkilöstöön. Asiakassuhteiden hallin-
nan ja johtamisen näkökulmasta keskeistä on ottaa käyttöön asiakasarvoa ja -uskollisuutta 
sekä markkinakehitystä kuvaavia mittareita. Taloudellisten mittareiden, säännöllisten asia-
kastyytyväisyystutkimusten ja/tai henkilökuntatyytyväisyystutkimusten avulla suoritusky-
kyä kuvataan asiakkaiden, omistajien ja oman henkilökunnan näkökulmasta. Perustana on, 
että hyvä taloudellinen suorituskyky ja markkina-asema ovat seurausta siitä, että organisaa-
tio tuottaa hyvää arvoa asiakkaalleen ja toimii sisäisesti tehokkaasti, sekä siitä, että ihmiset 
ovat osaavia ja työhönsä sitoutuneita. Useimmissa yrityksissä eri mittausnäkökulmia ei kui-
tenkaan ole integroitu toisiinsa. (Hannus 2004, 230 - 231.) 

4.3.3 Arvo asiakkaalle – arvo yritykselle

Websterin (1994, 3) strategian arvontuotantonäkökulman pääperiaate on, että yritys reagoi 
tarvitulla tavalla asiakkaan vaatimuksiin erityisellä pysyvällä kilpailuedullaan, jonka tulee 
luoda asiakkaalle arvoa ja erottua muista yrityksistä. Jokaisen yrityksen tulisi määritellä it-
sensä palveluyritykseksi, sillä usein tuote on vain pieni osa asiakkaalle tuotetusta arvosta, ja 
asiakkaan odotukset liittyvät usein palveluun tuotteen ympärillä.  

Kotlerin mukaan (2000, 34 - 35) lisäarvo tarkoittaa asiakkaan saamia hyötyjä, joita hän odot-
taa saavansa tuotteelta. Asiakkaalle aiheutuvat kustannukset liittyvät tavaran tai palvelun 
hankinnan harkintaan, hankintaan, käyttöön ja käytön jälkeiseen toimintaan. Kun asiakkaan 
tuotteesta saamia hyötyjä verrataan tuotteen hankintaan liittyviin kustannuksiin ja odotuk-
siin, saadaan selville asiakkaan kokema kokonaislisäarvo. Kuviossa 15 havainnollistetaan asi-
akkaan saamaa kokonaisarvoa Kotlerin (2000) mukaan. 

Kaaos Mittaaminen Tehokas 
raportointi

Johtaminen 
tiedon avulla

Toiminta 
perustuu 
tietoon

Omistusarvo Henkiset kulut

Henkilöstöarvo Energiakulut

Palveluiden arvo Ajalliset kulut

Tuotteen arvo Rahalliset kulut

Asiakkaan saama 
kokonaisarvo

Asiakkaalle aiheutuvat
kokonaiskulut

Asiakkaan saama
kokonaislisäarvo

Kuvio 15: Asiakkaan kokema kokonaislisäarvo (Kotler 2000, 35) 
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Asiakkaan kokema arvo kytkeytyy suurelta osin asiakastyytyväisyyteen. Tyytyväisyys asia-
kassuhteeseen puolestaan riippuu pitkälti siitä arvosta, jonka asiakas kokee saavansa. Arvon 
todellinen merkitys näkyy silloin, kun asiakas vertaa asiakassuhteesta saamaansa laatua ja 
hyötyä niihin investointeihin, jotka hänen on täytynyt tehdä kehittääkseen asiakassuhdetta. 
(Storbacka & Lehtinen 2001, 85.) Asiakkuuden todellista arvoa asiakkaan näkökulmasta kat-
sottuna on mahdollista nostaa kehittämällä asiakkuuteen liittyviä prosesseja eli toisin sanoen 
hiomalla asiakassegmenttikohtaisia strategioita. Näin ollen voidaan todeta, että asiakaspal-
velijaa ei palkita varsinaisesta kaupan solmimisesta vaan ennen kaikkea asiakkuuden pitkä-
aikaisesta hoitamisesta ja siitä syntyvästä lisäarvon noususta. (Storbacka & Lehtinen 2002, 
143.)

Asiakkaan arvojen määrittäminen ja niihin vastaaminen ovat menestyksekkään yrityksen toi-
minnan edellytyksenä. Markkinoilla parhaiten menestyvät yritykset keräävät, jalostavat ja 
hyödyntävät jatkuvasti asiakkaista, markkinoista ja kilpailijoista saatua tietoa (Hannus 2004, 
157).  

Kamensksyn (2000, 200) mukaan kilpailuetujen tunnistaminen edellyttää yrityksen omien 
vahvuuksien tunnistamisen lisäksi asiakkaiden ja kilpailijoiden ymmärtämistä. Yrityksen 
oma osaaminen ja resurssit on sovitettava kilpailutilanteessa asiakkaiden tarpeeseen, mitä 
havainnollistetaan kuviossa 16.

Kuvio 16: Liiketoiminnan kolmiodraama kilpailuedun saavuttamisessa (mukaillen Kamensky 
2000, 198)

Kustannustehokkaasta ja systemaattisesta toimintatavasta voi oikein toteutettuna muodos-
tua yksi vahva kilpailuetu yritykselle (Ala-Mutka & Talvela 2004, 45 - 46). Hannus (2004, 308) 
painottaa, että liiketoimintamalli, joka muuttaa perinteisiä ansaintamalleja tai tapoja toimia 
ja on vaikea kopioida, voi tuottaa yritykselle voimakasta kilpailuetua. Myös Hamel (2001, 28) 
on todennut, ettei kilpailua enää käydä tuotteiden tai palveluiden välillä vaan liiketoiminta-
konseptien välillä. Tekniikan tai tuotteen uudistamisen sijasta kannattaisi pyrkiä tekemään 
liiketoimintaa laajemmin innovatiivisella tavalla.

Kilpailuedut

Asiakkaiden tarpeet

Kokonaisarvo 
asiakkaalle

Kokonaisarvo 
asiakkaalle

Yrityksen oma 
osaaminen ja 
resurssit

Kilpailu

4.4 Yhteenveto markkinointikyvykkyydestä

Tässä markkinointikyvykkyyttä tarkasteltiin Hannuksen (2004) esittämän ryhmittelyn mu-
kaisesti asiakkuuksien hallintaan liittyvien toiminnallisten kyvykkyyksien ja niiden kehittä-
misen näkökulmasta (taulukot 12 ja 14). Asiakkuuden hallinnan kyvykkyydet rajattiin kos-
kemaan strategisesti kriittisiä kyvykkyyksiä, jotka ovat käänteentekeviä yrityksen kannalta 
ja muista yrityksistä erottavia (kuvio 12). Lisäksi kuvattiin Ylikorteksen (1997) kehittämää 
markkinointiosaamisen mittaristoa (kuvio 27). 

Kuvio 18 havainnollistaa markkinointikyvykkyyden viitekehystä.

Toiminalliset kyvykkyydet (Hannus 2004)
Asiakkuuksien hallinta

Asiakashallinnan ja markkinoinnin kyvyyk-
kyydet (Hannus ym. 1999) =

Asiakkuushoitomallien määritys ja toteutus

Asiakasyhteyskanavien hallinta

Markkinoinnin ja brändin hallinta

Myynnin aikaansaaminen

Asiakaspalvelu

Asiakasinformaation hallinta ja 
hyödyntäminen

Osaaminen +
Prosessit +
Tietotekniset ratkaisut

Taulukko 1: Kyvykkyyksien ryhmittelyä

Kuvio 17: Markkinointiosaamisen mittaristo

Kuvio 2: Strategisesti kriittiset kyvykkyydetTaulukko 3: Asiakkuuksien hallinnan kyvykkyy-
det ja parhaat käytännöt

Jakelu-
osaaminen

Kilpailija-
osaaminen

Markkinointi-
osaaminen 

(Ylikortes 1997)

Asiakas- 
osaaminen

Markkinoinnnin 
ja operatiivisen 

totaalinen 
osaaminen

Kyvykkyydet, joilla luodaan 
uudet toimintamallit ja 
huomisen strateginen 
menestys

Tämän päivän menestymi-
sen ja kilpailukyvyn lähteet

Kyvykkyydet, jotka ovat yh-
teisiä useimmille organisaa-
tioille kyseisellä toimialalla. 
Olennaisia, mutta eivät 
ainutlaatuisuutta

Sisäiseen hallintoon
liittyvät kyvykkyydet

Käänteentekevät 
kyvykkyydet

Strategisesti
kriittiset
kyvykkyydet

Suuri

Pieni

Ei-kriittiset
kyvykkyydet

Erottavat
kyvykkyydet

Välttämättömät
peruskyvykkyydet

Tukikyvykkyydet

Strateginen     
merkitys

Kuvio 18: Markkinointikyvykkyyden viitekehys kuviona (Ikonen 2008)

Markkinointikyvykkyyksien kehittäminen asiakkuudenhallinnan ja pk-yrityksen näkökulmasta
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Luvussa 5 kuvataan palveluistamista ja palvelutransformaation käynnistämistä teollisissa ja perin-
teisissä palveluyrityksissä YAMK-koulutusohjelman opiskelijoiden laatimien kirjallisuuskatsausten 
pohjalta. Ensin Teollisesta yrityksestä teolliseksi palveluyritykseksi -teemalla tarkastellaan  teollis-
ten yritysten muutostarvetta ja palveluliiketoimintaan siirtymistä. Artikkelin ovat laatineet opiske-
lijat Sanna Hurme, Taru Laitinen ja Satu Uronen 00687-opintojakson tietoperustan rakentamiseen 
liittyvänä oppimistehtävänä. Tämän jälkeen tarkastellaan palvelun kehittämistä ja tuotteistamista 
opiskelija Jouni Åhmanin korjausrakentamisen palvelukonseptointia varten laatiman kirjallisuus-
katsauksen pohjalta.

 

5 PALVELUISTAMINEN JA PALVELUTRANSFORMAATION 
 VAUHDITTAMINEN

Sanna Hurme, Taru Laitinen, Satu Uronen, Jouni Åhman

Palveluistaminen ja palvelutransformaation vauhdittaminen
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delleenteollistumisen” aikakausi, jonka kuluessa noustiin lamasta ja vahvistettiin osuuksia 
maailman vientimarkkinoilla, on 2000-luvulla päättynyt. (Ylä-Anttila 2008, 5.)

Globalisaatio on väistämätöntä ja tuo mukanaan niin uhkia kuin mahdollisuuksiakin Suomen 
kilpailukyvylle ja kansainväliselle houkuttelevuudelle. Suomella on hyvät mahdollisuudet 
menestyä globaalissa taloudellisessa ympäristössä, kunhan toimitaan aktiivisesti omilla tai 
yhdistetyillä vahvuuksilla osaamista fokusoiden. Yritysten tulee kuitenkin aktiivisesti kehit-
tää uusia yhteistyön ja toiminnan malleja. (Mistä tulevaisuuden Suomi rakentuu? - yhteenve-
toraportti osallistujille 2008, 8.) 

Muun muassa kotimaisessa teknologiateollisuudessa on jo tapahtunut voimakas toiminta-
rakenteen muutos, jossa omaa valmistusta ja omia tukiprosesseja on siirretty verkostolle. 
Riippuvuussuhde omaan verkostoon on kasvanut ja se edellyttää teknologiayrityksiltä uu-
denlaisen palveluliiketoimintamallin kehittämistä. (Grönroos ym. 2007, 8.) Myös suomalai-
sia kone- ja metalliteollisuuden alan yrityksiä toimii jo tänä päivänä asiakkaidensa arvopart-
nereina globaaleilla markkinoilla. Yritykset toimittavat yhdessä muiden yritysten kanssa 
asiakkaille tuotteita ja niihin liittyviä elinkaaripalveluita. (Karikorpi 2008, 11.) 

Alan kirjalliset lähteet korostavat palveluliiketoimintaan siirtymisen tärkeyttä teollisuus-
yrityksille selvitä globalisaation haasteista. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan (2007, 4) 
palveluliiketoiminnan merkitys osana teollisuusyritysten liiketoimintaa on kasvanut viime 
vuosina huomattavasti. Tarkkoja tilastoja palveluliiketoiminnasta on vaikea tehdä siksi, että 
palveluliiketoimintaa ja teollista liiketoimintaa on käytännöstä usein mahdotonta erotella 
toisistaan.

5.1.2 Palveluistamisen syitä 

Taloudellisia hyötyjä voidaan löytää seuraavasti: 

•	 Palvelut luovat uusia liikevaihdon lähteitä. Esimerkiksi laitteeseen liittyvät erilaiset pal-
velut voivat tuottaa suuren lisämyynnin laitteen elinkaaren aikana.

•	 Palvelut vaativat vähemmän sijoitettua pääomaa, ja palveluissa on yleensä suuremmat 
katteet kuin fyysisissä tuotteissa.

•	 Palvelut tuottavat usein tasaisemman kassavirran kuin fyysiset tuotteet. Fyysisten tuot-
teiden kysyntä on herkempää taloudellisille sykleille ja kysynnän vaihteluille verrattuna 
palveluihin.

Markkinoinnin hyödyt ovat seuraavat:

•	 Palvelut kasvattavat asiakastyytyväisyyttä ja vahvistavat asiakkaan luottamusta yrityk-
seen.

•	 Palvelujen avulla voidaan rakentaa pitkäkestoisia ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia asia-
kassuhteita. Asiakkaat arvostavat kokonaisratkaisuja ja kumppanuutta, eivät pelkkää fyy-
sistä tuotetta.

•	 Asiakasyritysten erikoistuminen ja omaan varsinaiseen ydintoimintaan keskittyminen li-
sää palvelujen ostamisen tarvetta yrityksen ulkopuolelta. Myös yritysten saneeraus on 
siirtänyt enenevässä määrin yritysten prosesseja ulkoisiksi palveluiksi.

Palveluistaminen ja palvelutransformaation vauhdittaminen

5.1 Teollisesta yrityksestä teolliseksi palveluyritykseksi 
 
Sanna Hurme, Taru Laitinen, Satu Uronen

5.1.1 Teollisuuden viimeaikaiset kehitystrendit

Maailmantalouden kasvu nopeutui merkittävästi 1990-luvun puolivälin jälkeen ja 2000-lu-
vun alun minitaantuman jälkeen talouskasvu on ollut nopeaa. Vaikka maailmantalous on nyt 
vuosikymmenen lopulla siirtynyt hitaamman kasvu aikaan, 2000-luvun ensimmäinen vuo-
sikymmen jää maailman taloushistoriaan loistokautena. Nopean kasvun vaihe liittyy maail-
mantalouden rakenteelliseen ja vielä tulevaisuuteen jatkuvaan muutokseen. Kyse on globali-
saation uusimmasta vaiheesta ja siihen liittyvästä työnjaon syventymisestä. Kasvun keskeisin 
syy on Aasian nousu; vuosien 2002 - 2007 noin viiden prosentin keskimääräisestä maailman-
talouden kasvusta kaksi prosenttiyksikköä on Aasian osuutta. Aasiasta on tullut maailman 
johtava teollisuustuotteiden tuottaja. Aasian osuus koko maailman teollisuustuotannosta on 
noin 40 prosenttia ja Euroopan ja Pohjois-Amerikan kummankin osuus noin 25 prosenttia. 
(Ylä-Anttila 2008, 1 - 2.)

Globaalit kehitystrendit 

Nykyisin suuret tuotantoyksiköt, suuri markkinaosuus ja ylivoimainen tuote eivät enää takaa 
pitkäaikaista kilpailuetua yhtä tehokkaasti kuin ennen. Teollisen valmistustoiminnan kan-
nattavuus on ollut laskussa korkean kustannustason teollisuusmaissa ja liikevaihdon kasvu 
heikompaa kuin talouden yleinen kasvu. Tuotteiden jäljittely ja mahdollisuus hyödyntää hal-
poja resursseja globaalilta pelikentältä pakottavat teollisuusyritykset etsimään myös muita 
kilpailuedun lähteitä. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 19.)

Globaalissa kilpailussa on entistä vaikeampi erottautua pelkillä teknisillä ratkaisuilla. Niillä 
voidaan saada rajatussa määrässä kilpailuetua, jota voidaan yrittää pitää yllä tuotekehitys-
panoksia lisäämällä ja teknisiä ratkaisuja parantamalla. Tuoteorientoituneen mallin rinnalle 
on välttämätöntä kehittää palvelutoimintaa, joka mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen 
uusille alueille. (Grönroos ym. 2007, 9.)

Yleisenä kehityssuuntana teollisuudessa on, että päämiehet ulkoistavat tuote- ja palveluko-
konaisuuksia. Toimittajilta edellytetään yhä laajempaa roolia ja vastuunottoa asiakkaan tuo-
tekehitys- ja tilaus-toimitusprosesseissa ja sitä kautta oman toimittaja- ja alihankintaverkos-
ton hallintaa. (Poikkimäki & Koivisto 2006, 10.)

Yritykset kehittävät tällä hetkellä aktiivisesti uutta ja erilaista liiketoimintaa. Liiketoimin-
tamallien kehittäminen lähtee tarpeesta vastata yritysten toimintaympäristön muutokseen 
kehittämällä uusia tapoja tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Aiemmin tuotekeskeiset valmistavat 
yritykset tarjoavat erilaisia palveluja tuotteidensa ohella, hyödyntävät Internetiä markki-
noinnissa ja myynnissä, konsultoivat asiakkaitaan ja jalostavat informaatiota tarjottavak-
si palveluksi. Nämä ovat esimerkkejä uusista liiketoimintamalleista, joiden avulla pyritään 
erilaistamaan yritys ja sen tarjooma. (Pulkkinen, Rajahonka, Siuruainen, Tinnilä & Wendelin 
2005, 7.)

Kehitystrendit Suomen näkökulmasta

Suomen viennin kasvu on viime vuosina ollut nopeaa – tosin globaalit vientimarkkinat ovat 
kasvaneet sitäkin nopeammin. Suomessa toimivan teollisuuden osuus kokonaistuotannosta 
on 2000-luvun aikana pienentynyt, kun se vielä 1990-luvun lopulla kasvoi. Eräänlainen ”uu-
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Strategiset hyödyt ovat seuraavat: 

•	 Palvelut kasvattavat teollisuusyrityksen perustuotteen kilpailukykyä ja erottavat sen 
muusta tarjonnasta erityisesti silloin, kun teknologialla ja hinnalla on vaikea saavuttaa 
pysyvää kilpailuetua.

•	 Palvelut luovat stabiilimpaa kilpailuetua. Palveluja kilpailijoiden on vaikea kopioida nii-
den aineettoman luonteen ja ihmiskeskeisyyden vuoksi. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 17 - 18.)

Jaakkola, Orava ja Varjonen (2007, 1 - 3) tiivistävät palveluistamisen syyt seuraavasti: Palve-
lujen kehittämisen tavoitteena on luoda kilpailukykyistä, kannattavaa ja innovatiivista liike-
toimintaa, jolla on mahdollisuuksia menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla. Palvelujen 
kehittämisen lähtökohtana on yrityksen liiketoimintastrategia eli näkemys siitä, miten yri-
tyksen osaaminen ja resurssit saadaan parhaiten kytkettyä toimialan mahdollisuuksiin, jotta 
optimoidaan yrityksen kasvu ja kannattavuus.

5.1.3 Palvelujen johtamisen erityisvaatimuksia

Ojasalo ja Ojasalon (2008, 21) näkemyksen mukaan palveluliiketoiminnan johtaminen ja 
käytännön toteuttaminen vaativat monella tapaa erilaisen lähestymistavan kuin mihin pe-
rinteiseen valmistustoimintaan keskittyvässä yrityksessä on totuttu. Keskeisinä syinä erilai-
suuteen he näkevät palvelujen aineettomuuden, heterogeenisyyden sekä tuotannon ja kulu-
tuksen samanaikaisuuden. Edellisten lisäksi palveluissa korostuu asiakkaan osallistuminen 
palvelun tuottamiseen ja tähän liittyen asiakkaan näkökulmasta palvelun pääelementit ovat 
sekä tuotantoprosessi että lopputulos. 

Palvelujen aineettomuus

Usein palvelut sisältävät fyysisiä elementtejä, mutta varsinainen lisäarvo koostuu yleensä ai-
neettomasta elementistä. Tämän johdosta palvelujen kapasiteetin hallinta ja kysynnän vaih-
teluihin sopeutuminen on vaikeaa. Palveluja on myös vaikea patentoida, joten kilpailijat voi-
vat nopeasti kopioida palveluidean omaan käyttöönsä. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 21.)

Braxin	(2008,	13)	mukaan	palvelujen	kopiointi	on	kuitenkin	juuri	aineettomuudesta	johtuen	
erittäin vaikeaa. Palvelukonseptin kopioiminen ei vielä tarkoita itse palvelun kopioimista, ja 
kopioitu konsepti päälleliimattuna johonkin rakenteeseen harvoin johtaa alkuperäisen tuot-
teen tasolle.

Aineettomuuden merkittävänä haasteena Ojasalo ja Ojasalo (2008, 21) näkevät sen, että pal-
velua on vaikea etukäteen viestiä ja konkretisoida ostopäätöstä tekevälle asiakkaalle. Tämä 
vaikeus korostuu silloin, kun asiakkaalla ei ole aikaisempaa kokemusta harkinnan kohteena 
olevasta palvelutyypistä tai yrityksestä. 

Palvelujen heterogeenisuus

Palvelujen  heterogeenisyys johtuu siitä, että palvelujen tuotantoprosessissa ovat mukana 
usein palveluyrityksen henkilöstö, asiakas itse sekä mahdollisesti muut asiakkaat ja palvelu-
yrityksen alihankkijat. Ihmisten toimiessa aina hiukan eri tavalla, kaksi palvelutapahtumaa 
eivät koskaan ole täysin samanlaisia. Palvelukonsepti voi olla standardi, mutta sen tapaus-
kohtainen sovellus ja toteutuma on uniikki. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 21.)

Ojasalo ja Ojasalo (2008, 21 - 22) korostavat heterogeenisyyden aiheuttavan haasteita laadun 
ylläpitämiselle ja johtamiselle. Täyteen tasalaatuisuuteen tuskin koskaan päästään. Palvelun-

tarjoaja ja asiakkaat eivät voi olla etukäteen varmoja millainen palvelu lopulta on ja vastaako 
se annettuja lupauksia. Huolellisella prosessien ja tilanteiden suunnittelulla sekä oikealla joh-
tajuudella voidaan kuitenkin päästä hyviin tuloksiin.

Heidän mielestään palvelujen heterogeenisyyden johdosta yllättävien tilanteiden varalle on 
etukäteen suunniteltava  korjaussuunnitelma ja annettava asiakasrajapinnassa työskentele-
ville työntekijöille oikeus toimia yllättävissä tilanteissa oman harkinnan perusteella. 

Palvelujen tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus

Palvelun tuotanto ja kulutus ovat aina enemmän tai vähemmän samanaikaisia. Asiakas on 
usein läsnä palvelujen tuotannossa ja osallistuu mahdollisesti itsekin tuotantoon. Palvelujen 
kohdalla asiakkaan on tyypillisesti mentävä palveluyritykseen tai yrityksen henkilöiden asi-
akkaan luokse. 

Tästä johtuen Ojasalo ja Ojasalon mukaan (2008, 22) palveluliiketoiminnassa on teollista val-
mistustoimintaa suurempi paine sijoittaa toiminta lähelle asiakaskuntaa. Teknologian sovel-
taminen palvelujen jakeluun voi tosin merkittävässä määrin vapauttaa palvelujen tuotannon 
riippuvuutta ajasta, paikasta ja kielestä kustannustehokkaasti. 

Palveluprosessi 

Asiakkaan tyytyväisyys ja halu ostaa uudelleen riippuvat merkittävästi siitä, miten hän kokee 
sekä palveluprosessin että lopputuloksen. Teollisuusyrityksen päättäessä laajentua palvelu-
liiketoimintaan, on sen kiinnitettävä huomiota palveluprosessiin ja erityisesti ymmärrettävä 
se asiakkaan näkökulmasta. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 22 - 23.)

Myös Grönroos (2001, 481 - 482) painottaa palveluprosessin asiakkaan ja myyjän välisten 
vuorovaikutustilanteiden totuuden hetkiä, joissa työntekijä ja asiakas kohtaavat toisensa. 
Näiden totuuden hetkien aikana syntyy asiakkaille tarjottava lisäarvo. Palvelukilpailun pää-
paino on hänen mukaan siinä, kuinka hyvin pystytään johtamaan totuuden hetkiä ja järjes-
tämään riittävää tukea tekniikkaan, operatiivisiin ja hallinnollisiin järjestelmiin tehdyiltä 
investoinneilta. Jos totuuden hetket hoidetaan hyvin, palvelutapaamiset sujuvat ongelmitta, 
suhde kehittyy suotuisasti ja liiketoiminta jatkuu. 

Ojasalo ja Ojasalo (2008, 23) korostavat palveluprosessin suunnittelussa eri prosessivaihei-
den ymmärtämistä: miten prosessi etenee, keitä ovat prosessin eri vaiheisiin osallistuvat hen-
kilöt ja mitkä ovat heidän tehtävänsä? Asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutus tapahtuu 
palveluprosessissa ja se vaikuttaa asiakkaan kokemaan laatuun ja tyytyväisyyteen. Olennais-
ta on tietää, mitä asioita asiakas arvioi ja arvostaa kussakin prosessin vaiheessa. Prosessin 
johtamiseen liittyy päätös prosessin standardisoinnin ja räätälöinnin asteesta sekä siitä mis-
sä määrin asiakkaalla itsellään on vastuu prosessin eri vaiheiden tuottamisesta.

5.1.4 Miten valmistustoiminnasta siirrytään palveluliiketoimintaan?

Grönroos ym. (2007, 147) esittävät, että tarve liiketoimintamallien kehittämiselle lähtee teol-
lisuuden yritysten havainnosta ja että ansaintamahdollisuuksia löytyy aiempaa suuremmassa 
määrin myös tuotteiden valmistuksen ulkopuolelta. Tavoitteena on tarjota asiakkaille laajem-
paa palvelukokonaisuutta ja samalla laajentaa yrityksen tarjontaa ja markkinaosuutta.

Yrityksen perinteinen liiketoimintamalli pohjautuu tuotteiden myyntiin ja palvelut on nähty 
osana sitä (Grönroos ym. 2007, 158). Valmistustoimintaan keskittyneen teollisuusyrityksen 
laajentuessa palveluliiketoimintaan on sen kiinnitettävä huomiota lukuisiin eri kysymyksiin, 
jotta muutos voisi tapahtua menestyksellisesti. Sen on tärkeää suunnitella ja ymmärtää stra-
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tegista muutosta arvoketjussa, joka muutokseen liittyy. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 25 - 41.)

Ojasalo ja Ojasalo (2008, 26) pohtivat, miten oma paikka tulisi valita arvoketjussa, mitä yri-
tyksen tulisi tehdä itse ja mitä ostaa ulkoa, miten palvelukeskeinen strategia kehitetään. 
Grönroos ym. (2007, 149) mukaan ”lähes kaikilla yrityksillä on arvoketjutyyppistä liiketoi-
mintaa, jossa luodaan arvoa muuttamalla panoksia tuotteiksi ja palveluiksi arvoketjussa. Pal-
velut ovat tärkeässä roolissa viimeisenä vaiheena, koska usein niiden avulla ketjun tuottama 
arvo toimitetaan asiakkaalle”.

Palvelun sisältö

Braxin	(2007,	10)	mukaan	”asiakaspalvelu viittaa sellaiseen palvelutoimintoon, jossa asiak-
kaan palvelu tapahtuu fyysisen tuotteen myynnin johdosta eikä siitä yleensä peritä erillistä 
korvausta”.

Kun teollista valmistustoimintaa harjoittava yritys laajentuu teollista palvelutoimintaa har-
joittavaksi yritykseksi, palvelut liittyvät usein valmistettaviin fyysisiin tuotteisiin ja laittei-
siin. Tällaisia palveluja kutsutaan tuotepalveluiksi. Teollisuusyrityksellä ei ole yksinoike-
utta valmistamiinsa fyysisiin tuotteisiin ja laitteisiin liittyviin palveluihin. Sillä on kuitenkin 
usein etulyöntiasema. Syyt etulyöntiasemiin voivat johtua mm. kolmesta syystä: Ensiksi kos-
ka laitteen valmistajalla on hyvä tietämys yrityksistä, jotka ovat ostaneet sen valmistamia 
tuotteita, sillä on samalla hyvä tietämys yrityksistä, jotka potentiaalisesti tulevaisuudessa os-
tavat laitteisiin liittyviä palveluja. Toiseksi teollisuuspalvelun tuottamisessa tarvitaan usein 
erikoistietämystä ja laitteisiin liittyvää tietoa. Kun kyseessä on yrityksen itsensä valmistama 
laite, laitteeseen liittyvät palvelut voidaan tuottaa yrityksessä valmiina olevaa erityistiedon 
avulla. Kolmanneksi laitteisiin liittyvissä palveluissa tarvitaan usein erikoistunutta teknolo-
giaa, työkaluja ja niin edelleen. Laitteen valmistajalla nämä ovat jo valmiiksi olemassa. Tuote-
palvelu täydentää fyysistä tuotetta ja siitä peritään korvaus. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 25 - 41.)

Braxin	(2007,	10)	mukaan	palvelutuote on fyysisen tuotteen hankinnasta riippumaton, itse-
näinen palvelutarjooma, josta peritään asiakkaalta korvaus. Palvelutarjooma ei edellytä tie-
tyn tavaran hankkimista palvelutarjoajalta, joskin se voi edellyttää tietyn fyysisen tuotteen 
omistamisen. 

Teollisuusyrityksen muutosprosessi valmistuksesta palveluliiketoimintaan

Ojasalo ja Ojasalo esittävät strategisen muutoksen tapahtuvan nelivaiheisessa arvoketjussa, 
jonka vaiheet ovat tuotteeseen liittyvän palvelutarjooman kehittäminen, sisääntulo teolli-
suuspalvelujen markkinoille, teollisuuspalvelujen tarjooman laajentaminen ja asiakkaan ope-
raatioiden kokonaisvaltainen haltuunotto.

Tuotteeseen liittyvän palvelutarjooman kehittäminen

Ojasalo ja Ojasalon (2008, 32) mukaan ”teollisuusyrityksen ydintuotteeseen liittyvissä tu-
kipalveluissa piilee usein huomattava liiketoimintapotentiaali, jota yrityksessä ei ole tultu 
ajatelleeksi. Näitä ovat esimerkiksi koekäyttö, kuljetus, asennus, ilmaiset varaosat tiettynä 
aikavälinä ja asiakkaan huoltohenkilöstön koulutus”. 

Hyvä tuotetukeen liittyvä palvelukonsepti näkyy asiakkaalle esimerkiksi nopeana reagointi-
na, sopivien henkilöiden ja varaosien löytymisenä sekä joustavina hallinnollisina systeemei-
nä eli byrokratian keveytenä (Ojasalo & Ojasalo 2008, 34).

Tuotetuki voidaan ymmärtää laajasti erilaisten palvelujen joukoksi, joilla parannetaan asiak-
kaan tuotteeseen kytkeytyvien prosessien suorituskykyä jatkuvasti ja proaktiivisesti (Ojasalo 
& Ojasalo 2008, 35).

Sisääntulo teollisuuspalvelujen markkinoille

Ojasalo ja Ojasalon (2008, 35) mielestä teollisuusyrityksellä on muutosprosessin vaiheissa 
haastetta. Heidän mukaansa kulttuurin muutoksen ytimessä on ajattelutavan muutos, jossa 
palveluja aletaan arvostaa sekä miettiä tehokkaita keinoja niiden myymiselle, tuotannolle ja 
laskuttamiselle. Kriittinen tekijä kulttuurin muutokselle on juuri erillisen yksikön luominen, 
joka on vastuussa palveluliiketoiminnasta. 

Teollisuuspalvelujen tarjooman laajentaminen

Ojasalo ja Ojasalon (2008, 38) mukaan ”palvelutarjooman laajentaminen tapahtuu yleensä 
siinä vaiheessa, kun palveluyksikön sujuva toiminta on vakiinnutettu”. Palvelutarjooma laa-
jenee

•	 asiakassuhteisiin pohjautuviin palveluihin ja
•	 prosessikeskeisiin palveluihin.

Asiakkaan operaatioiden kokonaisvaltainen haltuunotto

Yksi vaihtoehto kehittää palvelukonseptia on se, että laitteen valmistaja hoitaa myös sen käyt-
tämisen eli operoinnin palvelupohjaisesti. Laitevalmistaja voi myös ehdottaa, että se ottaisi 
hoitaakseen vain tiettyjä laitteen käyttämiseen liittyviä toimia. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 41.)
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Kuvio 1: Teollisuuspalvelujen johtamisosaamisen kehittämisen vaiheet

Kuvio 1 havainnollistaa prosessin, jossa teollisuusyritys kasvattaa osaamistaan laajentues-
saan valmistustoiminnasta palveluliiketoimintaan (Ojasalo & Ojasalo 2008, 30 - 31).

5.1.5 Mitä teollisuuspalvelut vaativat johtamiselta?

Ojasalo ja Ojasalon (2008, 123) mukaan ”siirtyminen valmistustoiminnasta palvelujen tuo-
tantoon on merkittävä liikkeenjohdollinen haaste”. Grönroos ym. (2007, 40) sanovat, että 
”kyse on vain johdon asenteista ja asiakaslähtöisen toimintatavan omaksumisesta”. Johdon on 
kannustettava alaisiaan, annettava heille virikkeitä ja mukautettava johtamisensa heidän mu-
kaansa. Todelliselle palvelukulttuurille ominaiset arvot eivät leviä läpi organisaation eivätkä 
pysy voimassa ilman kaikkien esimiesten ja työnjohtajien neuvoja ja tukea. Johtamisella on 
ratkaisevan tärkeä vaikutus, jos yritys haluaa viestittää työntekijöille palvelukeskeisiä arvoja 
ja saada ne osaksi yrityksen arkipäivää. (Grönroos 2001, 474.) ”Palvelu on suurelta osin in-
himillistä liiketoimintaa, ja se on tulosta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta” (2001, 474).

Kahteen ytimeen pohjautuva toiminta-ajatus

Ojasalo ja Ojasalon (2008, 125) mielestä palveluliiketoimintaan laajentuvan valmistusyrityk-
sen ei tule määritellä omaa toiminta-ajatustaan puhtaan valmistustoiminnan varaan, jossa 
fyysisiä syötteitä ja panoksia muunnetaan fyysisiksi tuotoksiksi ja myydään asiakkaille. Yri-
tyksen tulee sen sijaan määritellä toiminta-ajatus kahden ytimen varaan niin, että se on sekä 
tavara- että palveluorientoitunut.

Tärkeä strategia kahden ytimen toiminta-ajatuksen toteuttamisessa on kehittää uusia valmis-
tusteknologioita, jotka tukevat palveluliiketoimintaa. Tuotteita räätälöidään suuremmassa 
määrin asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaat osallistuvat enenevässä määrin tuotteiden suunnit-
teluun ja mukauttamiseen. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 127.)

Yrityksen tulee määrittää, millaista tavaraan liittyvää tukea ja ylläpitopalvelua fyysinen tuote 
tarvitsee. Tukipalvelu voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

•	 Tuotteeseen liittyvä tukipalvelu, jonka tarkoituksena on kasvattaa tuotteen luotettavuut-
ta.

•	 Tuotteen tukipalvelun saatavuuden nopeuttaminen.

•	 Palvelut, joilla pyritään vähentämään asiakkaan riskiä, esimerkiksi takuut ja erilaiset pal-
velusopimukset.

Osana uutta palvelustrategiaa voi olla asiakkaan ottaminen mukaan oman organisaation toi-
mintoihin. Kun asiakkaita on saatu mukaan oman yrityksen toimintoihin, on tärkeää huoleh-
tia, että heillä on selkeät roolit ja resurssit, jotka hyödyttävät oman organisaation tavoitteita. 
(Ojasalo & Ojasalo 2008, 127.)

Työntekijän ja asiakkaiden välinen kontakti

Ojasalo ja Ojasalon (2008, 128) mukaan palveluliiketoiminnassa yrityksen kaikkien työteki-
jöiden on varauduttava olemaan kontaktissa asiakkaiden kanssa. Heidän mukaansa kontak-
ti voi olla joko fyysinen tai psykologinen. Valmistuksesta palveluihin muuttuvan yrityksen 
perustavanlaatuinen haaste on, että työntekijöiden roolit muuttuvat jonkin valmistamisesta 
jonkun palvelemiseen. Työntekijän toiminnan perimmäisenä kysymyksenä tulisi olla, kuinka 
hänen toimintansa vaikuttaa asiakkaaseen. Asiakaskontakti on myös tiedonlähde yrityksel-
le. Tyypillistä on, että asiakasrajapinnassa toimivat työntekijät tuntevat asiakkaiden tarpeet 
ja mielipiteet huomattavasti paremmin kuin päälliköt ja johtajat. Asiakaskontaktissa olevien 
työntekijöiden asiakastietämystä tulisi hyödyntää toimintaprosesseissa. Palveluliiketoimin-
taan laajentuvan teollisuusyrityksen työntekijöiden, ja erityisesti niiden, jotka ovat suorassa 

1. Tuotteeseen
liittyvän palvelu-
tarjooman 
kehittäminen

2. Sisääntulo
teollisuuspalvelujen
markkinoille

4. Asiakkaan operaatioiden kokonaisvaltainen haltuunotto

3a. Laajentuminen 
asiakassuhteisiin pohjautuviin 
palveluihin

Käynnistävät tekijät
• asiakkaan vaatimukset
• palveluun liittyvän infrastruktuurin 

hyödyntäminen

Tavoitteet
• palveluun liittyvän infrastruktuurin 

parempi hyödyntäminen

Toimenpiteet
• toimintaan liittyvien riskien 

hallinta: hinnoittelu suhteessa 
saatavuuteen

• kustannustehokkuuden 
saavuttaminen mittakaavaetujen, 
oppimiskäyrän ja verkottumisen 
avulla

3b. Laajentuminen 
prosessikeskeisiin palveluihin

Käynnistävät tekijät
• asiakkaan vaatimukset
• prosessien kehittämiseen 

liittyvän osaamisen 
hyödyntäminen

Tavoitteet
• prosessien kehittämiseen ja 

järjestelmäintegraatioon liittyvän 
osaamisen lisääminen

Toimenpiteet
• konsultointiosaamisen 

kehittäminen
• ”uuden” jakeluverkon 

kehittäminen
• laajentuminen käsittämään 

muita valmistajia

Käynnistävät tekijät
• asiakkaan palaute
• kilpailu

Tavoitteet
• tehokkuus, laadun 

ja toimitusajan 
parantaminen

Käynnistävät tekijät
• voittopotentiaali
• kilpailu
• asiakastyytyväisyys
• johdon muutos

Tavoitteet
• liikevaihdon 

saaminen 
teollisuuspalveluista

Toimenpiteet
• palvelujen siirtäminen saman 

katon alle
• palvelun tuotannon 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
tarkkailu

• laadun parannusaloitteiden 
tukeminen palvelujen avulla

Toimenpiteet
• teollisuuspalveluiden 

markkinoiden määrittely ja 
analysointi

• erinäisen organisaation 
luominen palvelujen 
markkinointia ja tuottamista 
varten

• infrastruktuurin luominen, jolla 
vastataan paikalliseen palvelun 
kysyntäään
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asiakaskontaktissa, on hallittava hyvin ihmissuhdetaitoja. Tämän lisäksi heillä on oltava vah-
va tekninen osaaminen ja tuotetuntemus. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 128.)

Yrityskulttuuri 

Ojasalo ja Ojasalon (2008, 133) mukaan ”yrityksen näkökulmasta ajatellen kulttuuri auttaa 
selittämään, miksi jotkut yritykset ovat menestyksellisempiä kuin toiset”.Heidän mukaansa 
ylimmän johdon on sitouduttava palvelukulttuurin luomiseen ja kaikkien niiden toimenpitei-
den läpiviemiseen, jotka saattavat osoittautua välttämättömiksi muutoksen aikaansaamisek-
si.

Viestintä 

Viestintä on tärkeä osa johtajuutta. Esimiehen ja työnjohtajan tulee haluta ja osata viestiä 
alaistensa kanssa. Viestintä on kaksisuuntaista, joten siinä pitää osata myös kuunnella. Joh-
tajan tulisi kyetä käynnistämään dialogi alaistensa kanssa, antamaan selkeitä neuvoja ja 
suuntaviivoja sekä tekemään päätöksiä silloin, kun häneltä odotetaan tiukkaa kannanottoa. 
Palvelukeskeiseen johtamistyyliin liittyy myös myönteisen viestintäilmaston kehittäminen. 
Yhtäältä työntekijät tarvitsevat tietoa johdolta pystyäkseen toteuttamaan palvelustrategiaa; 
toisaalta heillä on arvokasta tietoa johdolle asiakkaiden tarpeista, toiveista ja ongelmista. 
(Grönroos 2001, 475 - 476.)

Palveluinnovaatioiden johtaminen (teollisuudessa) ja innovatiivinen kulttuuri

Palveluinnovaatioiden johtaminen on ennen muuta lahjakkaista asiantuntijoista koostuvien 
työntekijöiden johtamista, mikä edellyttää avointa ja innostavaa työympäristöä.

Tekesin Serve-teknologiaohjelman koordinaattori Anne-Mari Järvelin huomauttaa, että ”pal-
velujen kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuu paitsi asiakkaita monesti myös muita ver-
koston jäseniä. Lisäksi verkoston hallinta palveluissa on haasteellista palvelujen aineettoman 
luonteen ja prosessimaisuuden takia. Yritysten on mietittävä tarkkaan, miten optimoidaan 
kullekin asiakasryhmälle sopiva osallistumisen taso”. (Helminen 2007.)

Ojasalo ja Ojasalo (2008, 203 - 204) korostavat sitä, miten johtamistyyli, organisaation ra-
kenne ja ihmisten tehtävät vaikuttavat siihen, miten organisaation jäsenet pystyvät muunta-
maan luovuuttaan markkinoilla myytäviksi uusiksi palveluiksi. Heidän mukaansa esimiesten 
johtamistyyli on avainasemassa luovuuden hyödyntämisessä, lisäksi innovatiivista kulttuuria 
edistävät seuraavat tekijät:

•	 johtajuus, joka pohjautuu visionäärisyyteen ja innostuneeseen muutokseen
•	 ylimmän johdon kannustus ja tuki luovuudelle
•	 tehokas kommunikaatiojärjestelmä
•	 joustavuus uudenlaista ajattelua ja uusia toimintamalleja kohtaan
•	 asiakaskeskeisyys vallitsevana periaatteena
•	 ideoiden etsintä kilpailijoilta, asiakkailta ja eri toimialoilta
•	 koko organisaatiossa olevan lahjakkuuden hyödyntämisen korostaminen.

Heidän mukaansa tärkeimpien asiakasyritysten edustajien saanti mukaan tuotekehitykseen 
onnistuu esimerkiksi perustamalla innovaatiopaneeleita avainasiakkaiden kanssa. Innovaa-
tioyhteistyöhön kannattaa ottaa mukaan ennen kaikkea sellaisia asiakkaita, joihin on läheiset 
ja luottamukselliset suhteet.

Ojasalo ja Ojasalon (2008, 207) mukaan ”palvelujen ja fyysisten tuotteiden innovaation johta-

misessa on eroavaisuuksia”. Yleisluonnehdintana he kiteyttävät, että palvelujen innovaation 
johtaminen on epäsystemaattisempaa toimintaa verrattuna fyysisten tuotteiden innovaati-
oon.

5.1.6 Palveluliiketoiminnan konseptuaaliset mallit

Palveluyrityksen on omaksuttava sellainen toimintatapa, jossa sen on kehitettävä prosesse-
jaan niin, että ne tukevat asiakkaan vastaavia prosesseja. Esimerkki tällaisen palveluyrityksen 
toiminta-ajatuksesta voisi olla seuraava: ”Yrityksen toiminta-ajatuksena on tukea asiakkaiden 
tuotantoprosesseja sekä sen rinnakkaisprosesseja tavalla, joka tuo asiakkaalle käyttöarvoa, 
sekä tukee suoraan asiakkaan liiketoimintaprosessia mahdollisuuksien mukaan.” Toiminta-
ajatus ei siis ole pelkästään parhaan mahdollisen tuotteen toimittaminen asiakkaalle, vaan 
asiakkaan toiminnan ja prosessien tukeminen siten, että ne luovat arvoa. (Grönroos ym. 2007, 
43.)

Palveluiden konseptoinnin määritelmä

Kun palveluyritys konseptoi toimintojaan tarkoitetaan sillä, että yritys päättää, millaista tu-
kea sen pitäisi tarjota asiakkaalleen, miten arvoa tulisi luoda asiakkaan prosesseissa, miten 
asiakasrajapintoja tulisi käsitellä, miten vuorovaikutuksen asiakkaan eri prosessien kanssa 
pitäisi toimia, mihin tämän toiminnan pitäisi johtaa suhteessa asiakkaan jokapäiväisiin toi-
mintoihin ja prosesseihin ja millainen vaikutus tällä pitäisi olla asiakkaan liiketoimintapro-
sesseihin.  Konseptoinnin tulee sisältää päätöksiä siitä, mitä tuotteita asiakkaalle tulisi tarjota 
ja miten asiakkaan eri toimintojen, kuten logistiikan, korjaus- ja huoltotoiminnan, koulutuk-
sen, konsultoinnin, laskutuksen, ongelmien ratkaisun ja muiden mahdollisten toimintojen tu-
lisi toimia, jotta ne tukisivat asiakkaan saamaa käyttöarvoa koko asiakassuhteen ajan. Toisin 
sanoen konseptointi on sen määrittämistä, mitä yrityksen asiakkaalle tehdään. (Grönroos ym. 
2007, 44.)

Ojasalo ja Ojasalo (2008, 215 - 216) jakaa asiakkaan tarpeet primäärisiin ja sekundäärisiin 
tarpeisiin, joita palvelukonseptin sisältämällä palvelutarjoomalla on tarkoitus tyydyttää. Pri-
määritarpeet ovat sellaisia, jotka toimivat laukaisevana tekijänä asiakkaan toiminnalle. Esi-
merkkinä tällaisesta primääritarpeesta voisi olla vaikka valmistettujen tuotteiden kuljetus 
satamaan. Tämä tarve voidaan tyydyttää monilla eri vaihtoehdoilla; asiakas voi esimerkiksi 
käyttää rautatie- tai maantiekuljetusta. Nämä ovat asiakkaan näkökulmasta ydinpalveluvaih-
toehdot. Kun asiakas on valinnut tietyn tyyppisen ydinpalvelun, aiheuttaa tämä välittömästi 
tiettyjä ydinpalvelusta johtuvia sekundääritarpeita, joita tyydyttämään tarvitaan puolestaan 
erilaisia tukipalveluja. Esimerkiksi asiakkaan valitessa ydinpalveluksekseen maantiekulje-
tuksen, tarvitaan lisäpalvelukseksi tavaroiden nostaminen kuljetusauton lavalle ja purkami-
nen pois määränpäässä.

Uusien palvelukonseptien syntymisen keskeisiä elementtejä

Jotta uusia palveluliiketoimintakonsepteja voisi syntyä ja muotoutua, on otettava huomioon 
eräitä keskeisiä elementtejä:

•	 asiakas-toimittajayhteistyö palveluita innovoitaessa
•	 sekä toimittajan että asiakkaan eri organisaatiotasojen aktiivinen osallistuminen
•	 asiakkaan ja toimittajan strategian, prosessien ja suorittavan tason muutoksen ymmärtä-

minen ja näiden tasojen keskeisten elementtien systemaattinen läpikäynti.

Koska palveluinnovaation seurauksena varsin moni tekijä muuttuu sekä sisällöllisesti että 
näiden tekijöiden välisten suhteiden osalta sekä asiakkaalla että toimittajalla, on palveluinno-

Palveluistaminen ja palvelutransformaation vauhdittaminen
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vaatioiden vaiheistus ja implementointi suuritöistä ja muutosten kattavuuden vuoksi haasta-
vaa. (Grönroos ym. 2007, 62.)

Palveluliiketoiminnan konseptien kehittäminen

Koska palveluiden ideointi on merkittävä ja haastava vaihe, on viisasta, ellei jopa välttämä-
töntä tehdä se yhdessä asiakkaiden kanssa. Toimittaja voi kuitenkin ideoida palvelutarjoo-
man asiakkaan puolesta, mutta on mahdollista ettei silloin synny sellaisia palveluinnovaatioi-
ta, jotka synnyttävät arvoa asiakkaalle eri prosesseissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Palvelukonseptien kehittämistä voidaan kuvata kuviossa 2 esitetyllä tavalla:

Palveluistaminen ja palvelutransformaation vauhdittaminen

Liiketoimintamalli on yksinkertaistettu kuvaus siitä, miten yritys ansaitsee tietystä liiketoi-
minnasta. Toisin sanoen, mikä on sen tarjooma, kenelle sitä tarjotaan ja miten se käytännös-
sä toteutetaan. Arvonluonti asiakkaalle tapahtuu kokoamalla asiakkaan arvostamia tuote- ja 
palvelukokonaisuuksia tai ratkaisemalla asiakkaan ongelmia.

Arvon kerääminen. Liiketoimintamallin haasteena on kehittää asiakastarjooma, josta asia-
kas on valmis maksamaan. Arvonluontimalli on arvonluomiseen huomiota kiinnittävä lähes-
tymistapa, jonka avulla voidaan luokitella kolme erilaista liiketoimintamallien päätyyppiä. 
Arvonluontimallissa on tunnistettu perinteisen arvoketjun (value chain) lisäksi kaksi muuta 
arvonluomisen mallia: arvopaja (value shop) ja arvoverkko (value network).

Arvoketjussa arvo muodostuu muutettaessa panoksia tuotteiksi tai palveluiksi. Tämä on yri-
tysten tavallisin arvomalli. Arvopaja perustuu tietoon ja osaamiseen ja tuottaa ratkaisuja 
asiakkaiden ongelmiin. Arvoverkko luo arvoa mahdollistamalla resurssien tai informaation 
vaihdannan asiakkaiden välillä. Lisäarvolla kuvataan asiakkaan kokeman tuotteen tai palve-
lun arvoa suhteessa sen hankinta- ja käyttökustannuksiin. Lisäksi termi lisäarvo voi viitata 
asiakkaan kokemaan arvon lisäykseen, kun tuotteen tai palvelun ominaisuuksia muutetaan 
jollakin tavalla tai kun tuotetta tai palvelua verrataan kilpailijoiden lähinnä vastaavaan. Pal-
velukonsepti kuvaa yrityksen arvontuotannon. Konsepti määrittelee liiketoimintamallin kat-
tamat tuotteet, palvelut ja niiden olennaisimmat piirteet. Se on suppea esitys tarjottavasta 
tuotteesta tai palvelusta. (Pulkkinen ym. 2005, 10.)

Arvomallit 

Aaltonen ja Junkkari (1999, 76) jakavat yrityksen arvot kahteen eri kategoriaan niiden sen 
hetkisen aseman mukaan. Tavoitearvot kuvaavat tahtotilaa: ”tätä yrityksemme haluaa olla” 
tai ”tämän haluamme kuvaavan meidän yritystämme”. Tavoitearvojen sisäistäminen vie yri-
tyksessä keskimäärin kahdesta viiteen vuoteen. Sen jälkeen ne ovat käyttöarvoja. Arvot ovat 
ankkuroituneet yhteisön tai yrityksen tunne-elämään, tai ne ovat osaksi siirtyneet jo osittain 
tiedostamattomalle ja vaistomaiselle tasolle.

Lisäksi he jaottelevat arvokäsitteitä neljään eri kenttään, riippuen siitä mitkä ovat yrityksen 
tavoitteet sen etsiessä tavoitearvoja. Tehokkuuskentän arvot ovat toiminnallisia ja arkisia. Ne 
toteutuvat rationaalisen toiminnan ja järjestelmien avulla. Tämä on perinteinen liike-elämän 
kenttä, niin sanottu kovien arvojen kenttä, jolla pidetään huolta siitä, että systeemit toimivat 
ja tuottavat tulosta. Periaatekentän arvot puolestaan painottuvat etiikan puolelle. Arvoja lä-
hestytään rationaalisesti järjestelmiä ja sääntöjä luoden Tämä on yhteiskunnallisen toimin-
nan kenttä. Idealismin kentän arvot painottuvat etiikkaan sekä erityisesti estetiikkaan. Täällä 
uskotaan enemmän kasvatukseen ja moraaliin kuin kirjoitettuihin sääntöihin. Täällä myös 
arvostetaan tunnepuolta. Yksilökenttää voitaisiin kutsua nimellä minä-kenttä tai yksilöllisten 
perustarpeiden kenttä. Sen arvot ovat arkisia ja toiminnallisia enemmän kuin eettisiä. Yksilö-
kenttä sijaitsee elämän tunne- ja elämyspuolella.

Toiminnalliset prosessit

Sanaa prosessi käytetään useissa eri merkityksissä. Mikä tahansa muutos tai kehitys voidaan 
ymmärtää prosessina, toisaalta mikä tahansa toimintaa voidaan kutsua prosessiksi. Selvyy-
den vuoksi määrittelemme toiminnallisen prosessin seuraavasti: ”Toimintaprosessi on jouk-
ko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joi-
den avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset.” (Laamanen 2003, 18.)  Prosesseja voidaan 
rajata tietyillä periaatteilla. Asiakassuuntautuneella rajauksella prosessit alkavat asiakkaasta 
ja päättyvät asiakkaaseen. Toinen rajaukseen liittyvä periaate on, että prosessi alkaa jollakin 
tavalla suunnittelusta ja päättyy arviointiin. Ydinprosesseilla tarkoitetaan niitä prosesseja, 

Kuvio 2: Palvelukonseptin kehittäminen 

Palveluprosessi on jatkuvaa palvelun tuottamista. Palveluprosessi toteutuu kuitenkin vain 
vuorovaikutuksessa toimittajan ja asiakkaan välillä, ja palvelu on asiakkaan arvoprosesseihin 
kiinnittymistä, joten palveluprosessi poikkeaa tässä täysin tuoteprosesseista. (Grönroos ym. 
2007, 63.)

5.1.7 Liiketoimintakonseptit ja arvomallit sekä toiminnalliset prosessit

Uusien liiketoimintamallien- ja konseptien kehittäminen luo uusia mahdollisuuksia yrityk-
sille aloittaa erilaisia liiketoimintoja. Yritysten liiketoimintojen monimutkaistuessa yritykset 
ovat olleet pakon edessä löytää uusia työkaluja kehittää liiketoiminta- ja arvomalleja.  Liike-
toimintamallien avulla voidaan selventää yritysten arvolupausten määrittelyä, niitä voidaan 
hyödyntää määriteltäessä liiketoimintaverkkoja, valitessa yhteistyökumppaneita ja mietittä-
essä keinoja, miten asiakas voidaan tavoittaa ja miten saadaan luotua maksimaalisesti arvoa 
asiakkaalle. (Pulkkinen ym. 2005, 10.)

Liiketoimintakonsepteihin ja malleihin liittyy useita erilaisia uusia ja tuttuja käsitteitä, kuten 
arvonluonti tai arvoketju. Yhteiset käsitteet helpottavat erilaisten liiketoimintamallien kehit-
tämistä ja yhteisymmärryksen saavuttamista.

Palvelutoiminnan 
strategia

1. Tuotekeskeinen 
palveluiden vahvista-
minen
2. Asennuskantaa 
tukevien palveluiden 
tarjoaminen
3a. Laajentaminen 
suhdepohjaisiin 
palveluihin
3b. Laajentaminen 
palveluihin, jotka 
kohdistuvat asiak-
kaan  prosesseihin
4. Asiakkaan käytön 
haltuunotto

Palveluinnovaatio-
prosessin alkupää

Uusi palvelu-
tuoteprosessi, 
NSD

Palveluiden 
ideointi

Palvelu- 
prosessi

Palvelun 
kehitys-
projekti
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joilla on välitön yhteys asiakkaaseen ja joille on ominaista, että niissä jalostetaan tuotetta. Ne 
siis palvelevat ulkoista asiakasta.Yritys ei pysty toimimaan pelkkien ydinprosessien varassa. 
Tarvitaan erilaisia tukiprosesseja luomaan edellytyksiä tehokkaalle toiminnalle. Tällaisia tu-
kitoimintoja on yrityksen sisällä esimerkiksi henkilöstöhallinto, toimittajayhteistyö ja laadun 
kehittäminen. Tukitoiminnot ovat siis yrityksen sisäisiä toimintoja, jotka luovat edellytykset 
ydinprosesseille. (Laamanen 2003, 52 - 58.)

5.1.8 Miten kehitetään ja mitataan palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä?

Hyvä palvelun laatu koetaan erittäin tavoiteltavaksi arvoksi. Hyvää palvelua tavoitellaan mil-
tei jokaisessa yritysten, laitosten paikkakuntien tai järjestöjen teettämissä kehittämishank-
keissa. Mutta tavoite voi olla aika kaukana todellisuudesta. Hyvä palvelu on nykyisessä palve-
luyhteiskunnassamme erittäin oleellinen osa tuotteen lisäarvoa. Myös julkinen hallinto pyrkii 
nykyisin korostamaan vallankäytön sijasta palvelua. Palvelua ei voi tehdä varastoon ja säilyt-
tää, vaan hyvä palvelu luodaan yhdessä asiakkaan ja kuluttajan kanssa. (Rissanen 2005, 17.)

Palvelun laadun kehittämisen pohjana voidaan pitää asiakkaan kokemaa laatua; kuinka suuri 
on asiakkaan laatuodotusten ja laatukokemusten kuilu. Asiakkaan odotuksiin palvelua koh-
taan vaikuttavat myyntitoimenpiteet, asiakkaan tarpeet, markkinointiviestintä, asiakkaan 
mielikuva yrityksestä, asiakkaan aikaisemmat kokemukset ja kuulopuheet. Kokemuksiin sen 
sijaan vaikuttavat palvelun lopputulos ja palveluprosessista saadut kokemukset. (Ojasalo & 
Ojasalo 2008, 255.)

Palvelun laadun osatekijät

Palvelun laatu voidaan jakaa osatekijöihin. Yksi vanhimpia jaotteluja on jakaa palvelu tekni-
seen ja toiminnalliseen laatuun. Toiminnallinen laatu tarkoittaa palveluprosessin laatua ja 
liittyy kysymykseen miten. Tekninen laatu tarkoittaa palvelun lopputuloksen laatua ja liittyy 
kysymykseen mitä.

Albrecht ja Zemke (1985) raportoivat tutkimuksesta, jossa havaittiin seuraavat palvelun laa-
dun osatekijät:

•	 Huolenpito ja välittäminen s.o. asiakas haluaa tuntea, että palveluorganisaation henkilös-
tö ja prosessit omistautuvat hänen ongelmansa ratkaisemiseen.

•	 Spontaanisuus s.o. asiakas haluaa, että kontaktihenkilöt osoittavat halua ja valmiutta lä-
hestyä aktiivisesti asiakasta ratkaistakseen hänen ongelmansa.

•	 Ongelman ratkaisu s.o. asiakas haluaa, että palveluhenkilöstö on pätevää ja asiansa osaa-
vaa työtehtävien hoitamisessa.

•	 Ongelmatilanteesta toipuminen s.o. jos jokin menee pieleen tai jotain odottamatonta ta-
pahtuu, palveluorganisaatio on varustautunut toimimaan olosuhteiden edellyttämällä ta-
valla.

Palvelun laadun mittaaminen

Palvelun laatua voidaan mitata lukuisilla eri menetelmillä. Organisaation on selvitettävä, mitä 
asioita se haluaa asiakkaistaan tai omista prosesseistaan mitata, ja sen perusteella valitaan 
työkalu palvelun laadun mittaamiseen. Seuraavaksi on esimerkkejä erilaisista mittareista:

•	 Sisäisen todellisen arvoketjun ja rakenteen analyysi mittaa, miten saadaan esille ulkois-

ten ja sisäisten asiakkaiden ongelmia ja miten organisaatiomme käytännössä toimii.

•	 Tikapuumenetelmä antaa vastauksia kysymykseen, miten ymmärretään, mitä asiakas to-
della tarkoittaa palvelun laadulla ja millaisia motiiveja asiakkaalla on.

•	 Toivelistamenetelmä antaa organisaatiolle työkaluja siihen, kuinka tuotetaan odottama-
tonta ja miten selvitetään tulevaisuuden odotuksia.

•	 Prosessianalyysi mittaa,  miten prosessien muutokset vaikuttavat asiakkaan kokemaan 
laatuun, ja kuinka selvitetään mikä kohta prosessista pettää. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 
274.)

Palvelun laadun kehittäminen

Palvelun laadun kehittäminen lähtee siitä, että organisaatiossa tunnistetaan palvelun epäon-
nistuminen. Peruskysymykset ovat miten organisaatio saa asiakkaat palaamaan yritykseen 
ja valittamaan suoraan palveluorganisaatiolle sen sijaan, että valittavat muille ja vaihtavat 
yritystä. Lisäksi yrityksen on kysyttävä, miten se tunnistaa palvelussa tapahtuneen epäonnis-
tumisen, mutta asiakkaat eivät valittaisi asiasta. 

Palvelulle on asetettava selkeät standardit, mitä jokaisen palveluorganisaatiossa vaikuttavan 
henkilön on noudatettava. Eräs syy sille, miksi asiakkaat eivät valita epäonnistumisesta on 
se, että heillä on epäselviä odotuksia palvelua kohtaan. Asiakkaat eivät välttämättä itsekään 
tiedä, onko palvelu onnistunut vai epäonnistunut. Siksi palvelustandardit on löydyttävä yri-
tyksen kommunikaatiosta, sopimusteksteistä tai takuusta.

Yrityksen tulee viestittää työntekijöilleen, että heidän tulee jatkuvasti olla avoimia kuuntele-
maan asiakkaiden huolenaiheita, korjattava epäonnistumiset ja opittava niistä. Lisäksi työn-
tekijöille voidaan antaa viikoittaista työaikaa vaikkapa tunnin verran siihen, että he keskus-
televat asiakkaiden kanssa ja keräävät tietoa palveluprosesseista.

Lisäksi asiakkaita voidaan opettaa valittamaan ja kertomaan epäonnistuneista palvelupro-
sesseista. Myös teknologiaa voidaan hyödyntää asiakastuessa. Asiakkaiden on ehkä helpom-
paa antaa palautetta puhelimessa tai internetin avulla, kuin suoraan palveluhenkilökunnalle. 
(Ojasalo & Ojasalo 2008, 300 - 302.)
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5.2 Palveluistaminen ja palvelun tuotteistaminen  
 
Jouni Åhman

5.2.1 Palveluyrityksen liiketoiminta ja palveluistamisen lähtökohdat

Palveluyrityksen lähtökohdat omaavan yrityksen on pyrittävä tukemaan asiakkaiden arvoa 
luovia prosesseja, liiketoimintaprosesseja sekä arvonluontia kokonaisuutena. Tämä perus-
tuu siihen että valmistaja ymmärtää asiakkaiden toiminnot prosessit ja arvonmuodostumisen 
sekä tiedon siitä kuinka arvonmuodostumista voidaan tukea. Tämän toimintamallin toteu-
tuessa malli todennäköisesti tukee myös asiakkaan mahdollisuuksia palvella omia asiakkai-
taan. Asiakkaille on tällöin tarjottava ensinnäkin teknisiä ratkaisuja asiakkaan prosesseihin, 
mutta tämän lisäksi pitää myös pystyä hallitsemaan kaikkia asiakkaan toiminnot ja prosessit, 
jotka vaikuttavat asiakkaan kokonaisarvon luomiseen. (Grönroos ym. 2007, 37.) 

Grönroos ym. (2007, 38) mukaan yritys, joka painottaa asiakkaisiin lähestymistavan palvelu-
yrityksen liiketoimintamallin mukaan, voi odottaa saavansa ainakin seuraavia etuja: 

•	 Yrityksestä tulee aidosti asiakaskeskeinen ja se oppii ymmärtämään asiakkaan teknisiä 
prosesseja sekä asiakkaan arvoa luovia prosesseja ja liiketoimintaprosesseja.

•	 Yritys voi kehittää entistä arvokkaampia teknisiä ratkaisuja sekä asiakaskeskeisempiä ta-
poja tukea teknisen prosessin lisäksi ratkaisevan tärkeitä asiakasprosesseja kuten varas-
tointia, asentamista, huoltoa jne.

•	 Yrityksestä tulee merkityksellisempi osa asiakkaiden liiketoimintaprosesseja kuin kol-
mansista osapuolista. Näin se pystyy säilyttämään strategisen etulyöntiasemansa suh-
teessa asiakkaisiin.

•	 Yritys pystyy auttamaan asiakasta palvelemaan omia asiakkaitaan entistä tehokkaammin 
ja paremmin. Näin myös asiakkaan kannattavuus paranee. 

•	 Yrityksen kehittäessä ratkaisuja ja hallintotapoja palveluyrityksen näkökulmasta, yrityk-
sen ratkaisut erottuvat kilpailijoiden tuotteista niin, että kilpailijoiden on lähes mahdo-
tonta jäljitellä.

•	 Palveluyrityksen lähestymistapa antaa yritykselle mahdollisuuden vahvistaa asiakassuh-
teistaan ja kehittää niistä luottamukseen perustuvia ja kestäviä suhteita. Näin asiakas-
suhde ei ole turhan altis kilpailijoiden toiminnalle. Yrityksen oma liiketoiminta tehostuu 
ja tuottavuus paranee.

Teollisuusyrityksen valmistustoiminnasta palveluliiketoimintaan laajentuminen tapahtuu 
yleensä tiettyjen vaiheiden tai tasojen kautta. On tärkeää osata hallita muutosprosessin vai-
heita ja päättää, mille tasolle yritys haluaa siirtyä tai jäädä, toisin sanoen millaisen valmistuk-
sen ja palveluliiketoiminnan yhdistelmän yritys kykenee ja haluaa muodostaa. Teollisuusyri-
tyksen muuttuessa valmistustoiminnasta palveluihin on sen tärkeää suunnitella ja ymmärtää 
strategista muutosta arvoketjussa, joka muutokseen liittyy. (Ojasalo & Ojasalo, 2008, 26 - 27.)

Grönroos ym. (2007, 39) mukaan palveluyrityksen lähestymistavan omaksuminen vaatii val-
mistusyrityksen liiketoimintalogiikkaan ainakin kolmea selkeää muutosta: toiminta-ajatuk-
sen ja strategioiden määrittämistä uudelleen palveluyrityksen näkökulmasta, tuotteen uudel-
leen määrittämistä prosessiksi ja asiakassuhteen keskeisimpien osien palveluistamista siten, 
että yrityksestä voi tulla palveluyritys.

Palveluyrityksenä toimiminen tarkoittaa sitä, että yritys ei näe valmistustoimintaansa ja teol-
lisuuspalveluitaan eri liiketoimintana, joilla molemmilla on erilaiset toiminta-ajatukset, stra-
tegiat ja suunnitteluprosessit. Valmistustoiminnasta on tehtävä muun toiminnan kiinteä osa, 
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joka tukee asiakkaiden prosesseja kokonaisvaltaisesti ja keskeytyksettä koko asiakassuhteen 
keston ajan. Toiminta-ajatuksena ei ole erinomaisten tai huipputeknisten resurssien toimit-
taminen asiakkaiden käyttöön. Sen sijaan toiminta-ajatuksena on oltava erinomaisen tuen 
toimittaminen asiakkaan prosesseihin siten, että asiakkaiden liiketoimintamalleissa syntyy 
arvoa. (Grönroos ym. 2007, 39.)

Teollisuusyrityksen tuote, joka aiemmin oli fyysinen tuote, on kuollut perinteisessä muodos-
saan. Fyysisiä tuotteita on vielä tietenkin olemassa, mutta ne ovat muuttuneet valmistajan 
tuotantoprosessin tuotteista yhdeksi monista asiakkaan prosessia tukevista syötteistä. Fyysi-
sestä tuotteesta tulee resurssi muiden resurssien rinnalle, joita asiakkaan prosesseihin tauot-
ta virtaava tuki edellyttää. Palveluyrityksen ”tuote” on siis prosessi. Tämä prosessi syrjäyttää 
perinteisen tuotteen teollisuusyrityksen keskeisimpänä ilmiönä. (Grönroos ym. 2007, 40.)

Palveluistaminen voidaan Grönroosin ym. (2007, 40) mukaan määrittää kaikkien asiakassuh-
teen osien muuttamiseksi asiakkaiden prosessien syötteiksi, jotka tukevat arvonmuodosta-
mista osien tyypeistä ja luonteesta riippumatta. Toimittajan resurssien ja toimintojen palve-
luistaminen tekee yrityksestä aidon palveluyrityksen.  Palveluistaminen edellyttää kaikkien 
asiakaskontaktien, kontaktikohtaisten resurssien sekä toimintojen analysointia ja niiden vai-
kutuksien arviointia asiakkaan prosesseihin. Jos arviot ovat neutraaleja tai negatiivisia, on 
toiminnan merkitys asiakkaan arvolle arvioitava (hahmotellen tai talousluvuin). Resursseja 
ja toimintoja, joiden vaikutus on neutraali tai negatiivinen kehitetään niin, että ne jatkossa 
toimivat arvon muodostamista tukevina palveluina. (Grönroos ym. 2007, 40.) 

5.2.2 Palveluyrityksen tarjooman kehittäminen

Palveluyrityksen toimintamallin omaksuneen valmistajan pitää kehittää prosessejaan niin, 
että ne tukevat vastaavia asiakasprosesseja. Toiminta-ajatuksena ei saa olla ainoastaan par-
haan mahdollisen tuotteen toimittaminen asiakkaalle. Sen sijaan ajatuksena pitäisi olla asi-
akkaan toiminnan ja prosessien tukeminen siten, että ne luovat arvoa. Ero näiden kahden 
muotoilutavan välillä on erittäin suuri. Ensimmäinen näistä perustuu valmistajan perintei-
seen ydinosaamiseen ja tietämyspohjaan, kun taas jälkimmäinen perustuu palvelulogiikkaan 
ja palveluyrityksen päätietämyspohjaan ja ydinosaamiseen. Jotta yritys voisi toimia palvelu-
yrityksenä, on sen tuotevalikoima kehitettävä asiakkaan eri prosessien keskeytyksettömäksi 
tueksi, joka kestää koko asiakassuhteen ajan. Tähän sopii hyvin ns. CSS-malli. Lyhenne tulee 
sanoista Conseptualizing (konseptointi), Systematizing (systematisointi), Servicizing (palve-
luistaminen). (Grönroos ym. 2007, 43 - 44.)

Grönroos ym. (2007, 44) tarkoittavat konseptoinnilla sitä, että yritys päättää millaista tukea 
sen tulisi asiakkaille tarjota, miten arvoa tulisi luoda asiakkaan prosesseissa, miten asiakas-
rajapintoja tulisi käsitellä, kuinka vuorovaikutuksen asiakkaan eri prosessien kanssa tulisi 
toimia, mihin tämän toiminnan pitäisi johtaa suhteessa asiakkaan jokapäiväisiin prosesseihin 
ja toimintoihin sekä miten tämän pitäisi vaikuttaa asiakkaan liiketoimintaprosessiin. Kon-
septointi sisältää päätöksiä siitä, mitä tuotteita asiakkaille pitäisi tarjota ja kuinka esim. lo-
gistiikan, korjaus- ja huoltotoimintojen, koulutuksen, konsultoinnin, laskutuksen, ongelmien 
ratkaisemisen ja muiden toimintojen tulisi toimia, jotta ne tukisivat asiakkaan saamaa käyttö-
arvoa koko asiakassuhteen ajan. Lyhyesti sanottuna konseptointi on sen määrittämistä, mitä 
yrityksen asiakkaille tehdään. (Grönroos ym. 2007, 44.)

Systematisointi tarkoittaa, että yrityksen pitäisi päättää, millaisia resursseja tarvitaan kon-
septoitujen tuotteiden toteuttamiseen sekä tuotteen eri prosessien luomiseen rakenteellises-
ti siten, että kustannusten ja hyötyjen suhde on kohdallaan. Systematisoinnilla pyritään siis 
resurssien järkevään käyttöön. Systematisointivaiheessa on kustannusten ja hyötyjen suhde 
otettava huomioon.

Palveluistaminen on CSS-mallin viimeinen vaihe, jossa varmistetaan että eri prosessit ja asia-
kaskontaktit todella toimivat arvoa tuottavalla tavalla. Ihmisten asenteet, osaaminen, fyysis-
ten resurssien, järjestelmien ja infrastruktuurien mahdollisuudet toimia asiakaskeskeisesti 
on varmistettava, myös johtajien ja esimiesten asiakaskeskeinen johtamiskulttuuri. Joskus 
myös asiakkaita on opastettava tavoista osallistua prosesseihin. CSS-mallin lopputulosta on 
ratkaisu, jota voidaan käyttää geneerisenä yleismallina. CSS-mallia voidaan käyttää kaksivai-
heisena mallina, jossa ensimmäisen vaiheen tuloksena on geneerinen yleismalli. Toisena vai-
heena voidaan konsepti räätälöidä tietyn asiakkaan palvelemiseksi. (Grönroos ym. 2007, 45.)

5.2.3 Arvonluonti palveluliiketoiminnassa

Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja tarpeiden määrittäminen on palveluliiketoi-
minnassa entistä tärkeämpää. Asiakkuuden luonne laajenee verrattuna pelkästään fyysi-
seen myyntiin. Tuotepohjaisessa liiketoiminnassa asiakas on itse vastannut ja huolehtinut 
tarpeensa mukaisesta suunnittelusta ja tarpeen täyttymiseen liittyvistä tilauksista. Siirryt-
täessä palveluliiketoimintaan toimittaja ottaa aiempaa suuremman vastuun myös asiakkaan 
liiketoiminnan kehittämisestä. Tällöin on tunnettava ja huomioitava myös asiakkaan omat 
kyvykkyydet, osaamiset, resurssit, toimintaprosessit tuotantojärjestelmät yms. (Grönroos 
ym. 2007, 73.)

Grönroos ym. (2007, 148) toteavat, että arvonluontimalleja voidaan käyttää hyväksi kehitet-
täessä palveluiden liiketoimintamalleja. Niiden avulla voidaan tunnistaa kehitettävän liike-
toimintamallin kannalta olennaiset piirteet. Näistä arvonluontimalleista perinteinen Porterin 
arvoketju (value chain) luo arvoa muuntamalla panokset tuotoksiksi. Arvopaja (value shop) 
luo arvoa ratkaisemalla asiakkaiden ainutkertaisia ongelmia ja organisoimalla niiden ratkai-
suun resursseja ja toimintoja. Arvoverkko (value network) luo arvoa mahdollistamalla ja vä-
littämällä kontakteja asiakkaiden välillä.

Arvoketju on yleisin arvonluontitapa liiketoimintamalleissa. Käytännössä kaikilla yrityksillä 
on käytössään arvoketjutyyppisiä liiketoimintoja. Tämän mallin painopiste on kustannuksissa 
ja kustannusten minimoinnissa. Tärkeitä mittareita ja arvotekijöitä ovat mm. mittakaavaedut, 
kapasiteetin käyttöaste, ajoitus ja oppimiskäyrän hyödyntäminen. Yritys luo arvoa muunta-
malla panoksia tuotteiksi ja palveluiksi. Nimitys arvoketju tulee siitä, että arvo luodaan useis-
sa peräkkäisissä vaiheissa. Arvoketjuanalyysi on menetelmä, joka jakaa yrityksen yksittäisiin 
toimintoihin, aktiviteetteihin sekä analysoi niiden kustannuksia ja arvon tuottoa. Useimmiten 
on kyseessä tuotannollinen, valmistava yritys. Kuitenkin malli soveltuu myös palvelualalle, 
jos toiminnot on hyvin standardoitu, kuten pikaruokaketjut. (Pulkkinen ym.2006, 22 - 24.)

Arvoketjun nuolimuodossa korostuu vaiheiden peräkkäinen luonne. Tukitoimintojen liittä-
mistä useisiin vaiheisiin korostaa niiden toteuttamista samanaikaisesti päätoimintojen kans-
sa. Yrityksen voittomarginaalin syntyminen arvoketjun lopuksi kertoo, että kaikki toimin-
not ja niiden kustannuselementit yhdessä tuottavat lopullisen arvon asiakkaalle. (Pulkkinen 
ym.2006, 25.)
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Kuvio 3: Arvon luominen (Porterin) arvoketjussa (Pulkkinen ym. 2006, 25)

Arvopaja keskittyy aktiviteettien ja resurssien hallintaan asiakkaiden ongelmien ratkaisemi-
seksi. Yritys tietää ratkottavasta ongelmasta paljon enemmän kuin sen asiakkaat ja yrityk-
sen asiakkaalle tuottama arvo riippuu tämän tiedollisen ylivallan määrästä. Asiakkaat eivät 
maksa suoranaisesti tai ainoastaan työstä, vaan he maksavat tietyn ongelman ratkaisusta. 
Ongelman varma ratkaisukyky on asiakkaalle merkittävää, eikä hinta yleensä ole asiakkailla 
ensisijainen palvelutoimittajan valinnan peruste. Arvopaja on suunnattu ratkaisemaan asiak-
kaan uniikkeja ongelmia. Olennaista on löytää jokaisen ongelman ratkaisuun oikeat resurssit 
ja ongelmanratkaisukyvyt. Koska yrityksillä on vain rajallinen määrä parhaita ongelmien rat-
kaisijoita, ovat ydinkyvykkyyksiä organisointi ja resurssien hallinta. Arvopajassa keskitytään 
toimintojen aikatauluttamiseen ja resurssien optimointiin.  Arvopaja ratkaisee asiakkaan 
ongelmia alentaen näin asiakkaan kokonaiskustannuksia ja tehostaen toimintaa. Tyypillisiä 
arvopajatoimintoja ovat tietointensiiviset palvelut, kuten insinööritoimistot, konsultit, sijoi-
tusneuvojat, lakiasiaintoimistot yms. (Pulkkinen ym. 2006,27.)

Arvopajan päätoimintoja ovat ongelman etsiminen, ongelman ratkaisu, valinta, toteuttami-
nen sekä seuranta ja arviointi. Tukitoimintoja arvopajamallissa ovat yrityksen infrastruktuu-
rin hallinta, inhimillisten resurssien hallinta, teknologian kehitys ja hankinta. (Pulkkinen ym. 
2006, 28.)
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Kuvio 4: Arvonluonti arvopajassa (Pulkkinen ym. 2006, 28)

Arvoverkkomallissa arvon luonti liittyy yhteyksien mahdollistamiseen asiakkaiden välillä. 
Tämä tarkoittaa käytännössä mahdollisuuksien luomista asiakkaiden väliseen kommunikoin-
tiin, tiedon vaihtoon, kaupankäyntiin jne. Verkon haltijana toimiva yritys hyväksyy verkon 
jäseniksi toisiaan täydentäviä osapuolia ja mahdollistaa, valvoo, välittää ja joissain tapauksis-
sa hylkää suoria tai epäsuoria suhteita jäsenten välillä. Arvoverkkomallin tyypillisiä esimerk-
kejä ovat mm. puhelinyhtiöt, postipalvelut, sähköiset kauppapaikat ja huutokaupat, pankit, 
vakuutus-, jakelu- ja kuljetusyhtiöt. Kaikkien näiden liiketoiminta on jäsenten välisten yhte-
yksien mahdollistaminen tavalla tai toisella. Arvoverkko luo asiakkailleen arvoa välittämäl-
lä tuotteita, asioita, rahaa ja tietoa tai siirtämällä tuotteita joko fyysisesti tai virtuaalisesti. 
Asiakkaiden kannalta kriittinen tekijä on verkostoon osallistujien määrä ja laatu. Verkoston 
jäsenen verkosta saatava hyöty voi kasvaa geometrisesti verkoston jäsenten lukumäärän kas-
vaessa aritmeettisesti. Arvoketjusta poiketen markkinoiden saturaatio ei rajoita kasvua, vaan 
verkoston arvo kasvaa asiakkaiden määrän kasvaessa. (Pulkkinen ym. 2006, 31 - 32.) 

Arvonluontimalleilla on jokaisella selkeä erityinen fokuksensa, joka antaa mallin mukaan toi-
mivalle organisaatiolle tarkoituksen ja tietyn kilpailuedun. Organisaatiot, jotka eivät ole tie-
dostaneet omaa arvonluontimalliaan, yrittävät usein seurata erilaisiin arvonluontimalleihin 
pohjautuvia ristiriitaisia tavoitteita, eivätkä näin ollen voi saavuttaa täyttä potentiaaliaan.
Arvoketjussa tärkeintä on tuotannon ja logistiikan tehokkuus. Arvopajassa on tärkeintä löy-
tää kunkin ongelman ratkaisuun parhaimmat resurssit. Suurimmat virheet arvopajassa teh-
dään heti alussa ongelman ja sen ratkaisemisen tarvittavien oikeiden resurssien määrittelys-
sä.   Arvoverkko mahdollistaa muiden liiketoiminnan. Arvoverkon hoitaja on verrattavissa 
juhlien järjestäjään; hänen täytyy pystyä tarjoamaan puitteet muiden liiketoimintaa varten. 
(Pulkkinen ym. 2006, 36.)

Määriteltäessä millä arvomallilla yritys toimii, on asiaa tarkasteltava asiakkaan näkökulmas-
ta. Yritys voi itse kuvitella, että se on keskittynyt asiakkaiden ongelmien ratkaisuun opasta-
essaan asiakasta valitsemaan oikeaa tuotetta tuotevalikoimasta. Tämä ongelmanratkaisu ei 
kuitenkaan muuta arvoketjumaista toimintaa arvopajaksi. Arvomalleilla ei ole arvolatausta 
eli arvopajana toimiminen ei ole sen parempaa kuin arvoketjunakaan. Yrityksille pääasial-
lisen arvomallin valinta on tärkeä kysymys, koska se määrittelee päälogiikan, millä yritys 
toimii. Usein kehityksen myötä yritys ottaa käyttöön useita arvomalleja. Uuden liiketoimin-
tamallin kehittäminen voi lisätä yrityksen asiakkaisiin uusia segmenttejä. Yksi pääasiallisis-
ta motiiveista kehitettäessä uusia liiketoimintamalleja on se, että uudet arvomallien yhdis-
telmät ja niihin liittyvät liiketoimintamallit ovat tärkeä lähde kilpailuedun saavuttamisessa. 
Liiketoiminnan kehittämisen tavoitteena voi olla uudentyyppisen, arvomalliin perustuvan 
liiketoimintamallin kehittäminen. Tällaisia voivat ole esimerkiksi arvopajan kehittäminen 
arvoketjuun perustuen tai arvoverkon kehittäminen arvoketjun rinnalle tai omaksi liiketoi-
minnakseen. Liiketoiminnan kehittämien voi tapahtua myös saman mallin sisällä esim. arvo-
ketjua kehittämällä. (Pulkkinen ym. 2006, 42 - 45.)

Yritykselle tulee ratkaisevan tärkeäksi se, minkälaisia palvelukonsepteja se pystyy kehittä-
mään ja kuinka se saa asiakkaat mukaan liiketoimintansa laajentumispyrkimyksiin. Tässä 
etenemisen on oltava määrätietoista, mikäli yritys on tämän tien valinnut. Alusta asti on tar-
kasteltava liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita. Teknologiayritys joutuu omaksumaan 
useita liiketoimintamalleja, ennen kuin se pystyy järjestämään toimintansa uudelle perus-
talle. Palveluinnovaatioiden ja palveluliiketoiminnan kautta voidaan pakottaa muut toimijat 
uuteen kilpailutilanteeseen. Ensimmäisenä kilpailukenttään syvälle päässeet yritykset ja yri-
tysverkostot saavat kilpailuetua. Tätäkin tärkeämpää on, että päästään oppimispolulle minkä 
merkitys vain korostuu palvelutoiminnassa verrattuna tuotetoimintaan. (Grönroos ym. 2007, 
78.)
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Luvun tavoitteena oli lyhyesti kuvaten avata lukijalle palveluistamisen kehittämisen käsitet-
tä. Tämän osalta kuvattiin yritykseltä vaadittavia toimenpiteitä ja yrityksen saamia etuja sen 
omaksuessa palveluyrityksen toimintamallin. Lisäksi käsiteltiin lyhyesti myös arvonluonti-
malleja, jotka on pystyttävä tunnistamaan ja erottamaan toisistaan ennen kuin liiketoimin-
taa voidaan alkaa kehittämään. Palveluistamisen osalta on lähdeteoksena pääosin käytetty 
Christian Grönroos ym. vuonna 2007 julkaisemaa teosta Teollisuuden palveluksista palvelu-
liiketoimintaan sekä Matti Pulkkisen ym. vuonna 2006 julkaistua teosta Liiketoimintamallit 
arvonluojina –ketjut, pajat ja verkot.

5.2.4 Asiantuntijapalveluiden erityspiirteet

Palveluita voidaan erotella toisistaan ja luokitella monin eri tavoin. Grönroos (2000, 49) erot-
telee toisistaan ”high touch” ja ”high-tech” palvelut ehdotaen samalla, että palveluiden tuot-
tavuutta tulee tarkastella palvelun teknologiaintensiivisyyden ja työvoimaintensiivisyyden 
perusteella. Klassen ym. (1998) luokittelevat palveluita sen perusteella, ovatko ne kriittisiä 
resurssien vai kysynnän suhteen. Lovelock (1983, 12 -17) puolestaan on luokitellut palveluita 
perustuen muun muassa palveluiden luonteeseen, asiakassuhteen tyyppiin sekä kysynnän ja 
tarjonnan luonteeseen.

Schmenner (1986, 21 - 23) on luokitellut palveluita kuvassa 5 esitetyn matriisin mukaisesti. 
Matriisissa palvelut erotellaan omiin luokkiinsa kahden palveluprosessin vaikuttavan tekijän 
avulla. Matriisin pystyakselilla on palveluiden työvoimaintensiivisyys (degree of labour inten-
sity). Palveluiden tuottamiseen tarvittavan työvoiman tarve määritellään tässä työvoimakus-
tannusten suhteena pääomakustannuksiin. Pääomapainotteiset palvelut sijoittuvat matriisin 
yläosaan, koska niiden pääomakustannukset ovat paljon työvoimakustannuksia korkeammat. 
Työvoimapainotteiset palvelut sijoittuvat puolestaan matriisin alariviin, koska niissä työkus-
tannuksien osuus verrattuna pääomakustannuksiin on suuri. Vaaka-akselilla matriisissa on 
palvelun tuottajan ja asiakkaan välisen asioinnin tarve palvelussa sekä palvelun räätälöinnin 
määrä (degree of interaction and customization). Palvelut sijoittuvat vaaka-akselille sen mu-
kaan, kuinka paljon asiakas voi vaikuttaa itse saamaansa palveluun. (Fitzsimmons & Fitzsim-
mons 2006, 18 - 19.)

Asiantuntijapalvelut erottaa muista palveluista niiden luonne. Ne ovat tavallisesti kaikkein 
aineettomimpia palveluita. Asiantuntijapalvelut ovat ohjeita, neuvoja ja ideoita, vaikka niiden 
taustalta löytyykin usein varsin pitkä ja työläs kehittämis- ja tuottamisprosessi. Ne saattavat 
olla myös prosesseja, joista jäävät lopputulokset ovat erittäin konkreettisia. Näitä konkreetti-
sia lopputuloksia ovat esimerkiksi piirustukset, mainokset, reseptit, suunnitelmat, omaisuu-
den karttuminen tai oikeuden päätökset. Asiantuntijapalveluita tuotettaessa on asiakkaan 
riittävä osallistuminen erittäin tärkeää. Asiakas on tilaaja ja usein asiakkaan ja toimittajan on 
yhteistyössä muokattava sekä tarjousta että tilausta. Tämä johtuu siitä, että asiantuntijapal-
veluita tarvitaan kehitettäessä jotain uutta tai ratkottaessa monimutkaisia ongelmia. (Lehti-
nen & Niinimäki 2005, 11.)

Asiantuntijapalvelu tuotteissa on vaativien osaamis- ja tietoelementtien osuus suuri. Luo-
vuus ja ainutlaatuinen osaaminen ovat ne piirteet, jotka erottavat asiantuntijapalvelut muista 
palveluista. Asiantuntijapalveluihin kohdistuu niin suuria odotuksia, ettei välttämättä yksi 
henkilö voi niitä lunastaa, vaan tarvitaan työpareja tai tiimejä. Asiantuntijapalveluiden palve-
lu- ja myyntitilanteet ovat hyvin vaativia johtuen mahdollisista suuristakin näkemyseroista 
asiakkaan ja palvelujen tuottajan välillä. Asiakas ei usein tiedä mitä tilata, koska ei itse osaa 
analysoida tarpeitaan. Tällöin asiakkaan onkin tilattava selvitys tai diagnoosi asiantuntijalta, 
joka selvittää mitä asiakas tarvitsee. (Sipilä 1999, 26 - 28.)

Rakennusliikkeen on toimitiloja itselleen rakennuttavan niin sanotun kertarakennuttaja-
asiakkaan kanssa toimiessaan ensin syytä selvittää asiakkaalle tiettyjä rakentamisen perus-
asioita ja peruskäsitteitä sekä mahdollisesti myös hanketta rajaavia viranomaismääräyksiä. 
Kertarakennuttaja-asiakkaan, auttaminen lähteekin usein aivan alusta, jolloin asiakkaalle 
tehdään tarveselvitys. Tämä tarveselvitys on diagnoosi siitä, mitä asiakas tarvitsee. Asiakas 
on ammattilainen omalla toimialallaan ja tietää omat toimintonsa, koneensa, laitteensa ja 
muut resurssinsa, mutta hän ei välttämättä osaa itse määrittää sitä paljonko koneet, laitteet 
ja henkilökunta tarvitsevat tilaa. Myös vaadittavat työskentelyolosuhteet asiakkaan on suh-
teellisen määritellä mutta esimerkiksi näiden olosuhteiden vaadittava jäähdytysteho ja tähän 
tarvittava laitteisto vaatiikin sitten asiantuntijan apua.  

Asiantuntijapalvelussa ei useinkaan pidetä työn lopputulosta tuotteena vaan asiakashyöty-
nä. Hyödyt ovat selkeitä ja konkreettisia ja niitä kannattaakin, lopputuloksen ohella, pyrkiä 
asiantuntijapalveluissa kuvaamaan. Näin asiakas suhteuttaa paremmin myös työn palkkiot. 
Asiantuntijan vastuihin kuuluu aina riskien esilletuonti asiakkaalle. Ammattimaisesti toimiva 
asiantuntijaliike sopii aina työn alussa myös riskeistä asiakkaan kanssa. Asiantuntijapalvelut 
syntyvät yleensä palveluntuottajan ja asiakkaan kanssa yhteistyössä. Asiantuntijapalvelujen 
kirjo on hyvin suuri ja niiden hinnoittelu on vaikeaa. Hintamielikuvaan vaikuttaa asiantunti-
japalvelujen abstraktisuus ja niihin liittyvät epävarmuudet ja riskit. Asiakkaat pitävät yleen-
sä asiantuntijapalveluiden hintatasoa korkeana, vaikka niiden hintataso (aikayksikössä) on 
usein pienempi kuin yksinkertaisimmilla palveluilla. Asiantuntijan tulisi aina ensisijaisesti 
auttaa asiakasta eikä maksimoida omaa lyhyen tähtäimen tulosta. Rehellisellä, pitkäjänteisel-
lä ja asiakaslähtöisellä toiminnalla saadaan asiakkaan luottamus, pitkäaikainen asiakassuhde 
ja kannattavaa liiketoimintaa vuosiksi. (Sipilä 1999, 29 - 32.)

Toimitiloja tarjottaessa asiakkaalle on tärkeää pyrkiä kuvaamaan asiakkaan mahdollisesta 
uudesta toimitilasta saamat hyödyt. Asiakkaan toimitusjohtajan tai tilanhakuprosessia johta-
van henkilön on usein myös välttämätöntä saada käyttöönsä selkeästi kuvatut hyödyt, mah-
dollisesti myös muutettuna rahaksi, jotta hän voi perustella yrityksen hallituksessa tai muissa 
päättävissä elimissä toimitilamuutoksen välttämättömyyden. Uusien toimitilojen rakentami-
seen liittyvät riskit on hyvä tuoda myös asiakkaalle esille. Rakennusliikkeen vastuunottoky-
ky herättää luottamusta asiakkaassa ja madaltaa myös osaltaan rakennusprojektin tilauksen 
tekemisen kynnystä. Usein riskit ja rakentamisen hinnoittelu kulkevat käsi kädessä. Suurem-

Vuorovaikutuksen ja palvelun räätälöinnin aste
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Palvelutehdas:
•	 Lentoyhtiöt
•	 Rahti
•	 Hotellit
•	 Matkailu ja lomailu

Palvelukauppa:
•	 Sairaalat
•	 Autokorjaamot
•	 Muut korjaamot

Massapalvelut:
•	 Vähittäismyynti
•	 Tukkumyynti
•	 Koulut
•	 Päivittäiset pankkiasiat

Asiantuntijapalvelut:
•	 Lääkärit
•	 Lakimiehet
•	 Kirjanpitäjät
•	 Arkkitehdit

Kuvio 5: Palvelujen prosessimatriisi (mukaillen Schmenner 1986, 25)
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mat riskit tuovat rakentajalle normaalisti myös paremman katteen. Jos rakennusprojektissa 
päädytään riskien jakamiseen asiakkaan kanssa, voidaan myös sopimusmalli valita niin, että 
hinnoittelu on tilaajalle läpinäkyvä. Kaiken liiketoiminnan tulee perustua rehelliseen toimin-
taan. Rakennusalalla liike- tai toimitilojen tilaajina ovat usein suuret kiinteistönomistajat tai 
sijoittajat. Onnistuneet yhteiset rakennusprojektit herättävät asiakkaissa luottamusta ja tuo-
vat rakentajalle lisätilauksia. Suurimpien rakennusliikkeiden rooli on jo laajentunut käsit-
tämään rakentamisen asiantuntijapalveluita, eikä asiakkaalla siten enää ole välttämättä tar-
peen käyttää ulkopuolista konsulttia. 

5.2.5 Palvelun kehittäminen ja tuotteistaminen

5.2.5.1 Tuotteistaminen ja sen hyödyt

Lähtökohtana palvelun sisällön ja toteuttamistavan suunnittelemiseksi asiakkaalle arvoa 
tuottavaksi on tiedettävä mitä aineellista tai aineetonta hyötyä asiakkaat tavoittelevat pal-
velun avulla. Palvelun sisältö rakennetaan asiakkaan tavoittelemaa hyötyä vastaavaksi. Vies-
tinnän täsmentämiseksi voidaan määritellä yrityksen palvelun asiakaslähtöisesti kiteyttävä 
palvelulupaus; kuinka lupaamme tuottaa ja toimittaa asiakkaan tarvitseman hyödyn. (Jaak-
kola ym. 2009,11).

Tuotteistetulla palvelulla tarkoitetaan konseptoinnin tuloksena saatua kokonaisuutta, joka 
on myytävissä usealle asiakkaalle. Tämä on kuvaus tuotteen muodosta, toiminnoista sekä 
tuotteen sisällöstä. Konseptointiin liittyy usein myös kuvaus asiakkaista, joita sillä tavoitel-
laan, sekä selkeä asiakaslupaus. Yrityksen kannalta voidaan saavuttaa palvelujen parempi 
tuottavuus hyödynnettäessä standardoituja tai muuten vakioituja ratkaisuja. Asiakkaille voi-
daan myynnin tueksi esitellä jopa palvelun tuotantokoneistoa, tietovarantoja ja työmenetel-
miä. Tällainen tuotteen konkretisointi voi lisätä asiakkaan luottamusta. (Lehtinen & Niinimä-
ki 2005, 30.)

Tuoteajattelun puuttumisen seurauksena monien asiantuntijayritysten työ on aina saman 
työn alusta aloittamista, vaikka työ toistetaan aina samalla tavalla. Tämä sitoo kapasiteettia 
uuden luomiselta. Markkinakilpailun ja rahoitusongelmien myötä asiantuntijaorganisaatiot 
ovat huomanneet, että oman toiminnan kehittäminen on saatava ammattimaisemmaksi. Tär-
keimpiä asioita on silloin tarkentaa oma asiakas- ja tuotestrategia. Asiantuntijapalveluissa 
ratkaisut ovat usein hyvin asiakaslähtöisiä. Tämä asiakaslähtöisyys ei saa tuotteistuksen seu-
rauksena heikentyä. Tuotteistaminen säästää aikaa, ja se mahdollistaa näin myös ratkaisujen 
asiakaslähtöisen räätälöinnin kannattavasti. (Sipilä 1999,15-16.)

Asiantuntijaorganisaation keskeisessä asemassa ovat erityisesti henkilöresurssit ja niiden 
ajankäytön hallinta. Tuotteistamista hyödyntäen kokeneemmat ammattilaiset voivat siirtyä 
vaativampiin tehtäviin, kun nuoremmat asiantuntijat oppivat ja kykenevät hoitamaan itsenäi-
sesti tuotteistettuja palveluita nopeammin ja paremmin kuin tuotteistamattomia palveluita. 
Tuotteistaminen parantaa myös tehokkuutta johtuen siitä, että toimintaprosessit ovat syste-
matisoituja, jonka vuoksi työt voidaan jakaa tehokkaasti. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 31.)

Tuotteistaminen parantaa tehokkuutta monin tavoin. Se antaa kehitystyölle selkeät tavoitteet 
ja pakottaa ana-lysoimaan ja systematisoimaan toimintaprosesseja, jolloin työvaiheet selkiin-
tyvät ja rationalisoituvat. Näin myös laatu paranee. Tuotteistaminen helpottaa asiakkaan pe-
rehtymistä palveluun ja palvelun vertailua muihin ja helpottaa näin myös asiakkaan valintaa 
ja ostopäätöstä. Tuotteistetun palvelun hinnoittelu on helpompaa kuin tuotteistamattoman ja 
siitä on mahdollisuus saada parempi kate. Myös tuotteistetun palvelun markkinoiminen on 
helpompaa. (Sipilä 1999,18-20.)

5.2.5.2 Palvelurakenne

Asiantuntijapalvelut, muiden palvelujen tapaan, muodostuvat ydinpalveluista ja liitännäis-
palveluista, joiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan palvelupaketiksi. Palvelupaketti 
suunnitellaan ja koostetaan ydinpalvelun ympärille. Asiakas saattaa joskus kiinnostua ja hyö-
tyä ydinpalvelusta vasta, kun sen ympärille on rakennettu lii-tännäispalveluita. Tavoitteena 
on rakentaa palvelupaketti niin, että asiakas kokee myönteisiä kokemuksia jo ennen ydin-
palvelun käyttöä, ydinpalvelun aikana sekä ydinpalvelun käytön jälkeen. Usein asiakaskoke-
mukset perustuvatkin merkittävästi juuri näihin eri vaiheissa tuotettuihin liitännäispalvelui-
hin. Ydinpalvelujen erilaistaminen on vaikeaa ja asiakkaat saattavatkin pitää samaa palvelua 
tarjoavien organisaatioiden ydinpalveluita sisällöltään samoina. Palvelut voidaankin tällöin 
erilaistaa kehittämällä liitännäispalveluita. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 39-40.)

Kuvio 6: Palvelutuote (Normann 2002, 87)

Normann (2002, 75) esittää teoksessaan palvelupaketin jakamista ydinpalveluun (core servi-
ce) ja lisäpalveluihin (peripheral services). Grönroos (2009) puolestaan jakaa palvelupaketin 
johtamissyistä kahden sijasta kolmeen eri osaan. Nämä osat ovat ydinpalvelu, mahdollistavat 
palvelut (ja tuotteet) sekä tukipalvelut ja (-tuotteet). Ydinpalvelu on markkinoilla olon syy ja 
mahdollistavat palvelut ovat palveluita, jotka mahdollistavat ydinpalvelujen käytön ja joita 
ilman ei ydinpalveluja voi kuluttaa. Tukipalveluita käytetään asiakkaan arvon lisäämiseksi tai 
palvelujen erilaistamiseksi kilpailijoista. (Grönroos 2009, 224 - 225).

Sipilän (1999) mukaan palvelupaketista voidaan erottaa ydinpalvelut ja tukipalvelut. Tuki-
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palvelut hän jakaa vielä edellytystukipalveluihin, lisäpalveluihin ja lisäarvoa tuoviin tukipal-
veluihin.  Ydinpalvelu on se asiakkaan varsinaisesti haluama palvelu ja tukipalvelut tekevät 
ydinpalvelun käytön mahdolliseksi tai ovat lisäpalveluita, jotka antavat asiakkaalle enemmän 
vaihtoehtoja ja valinnanmahdollisuuksia. (Sipilä 1999, 64.)

Tukipalvelut ovat ydinpalvelujen käytettävyydelle välttämättömiä oheispalveluita, jotka on 
hyvä tunnistaa, jotta kaikki palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja työvaiheet saadaan 
selville. Toiminnan tehostaminen saattaa kohdistua vain asiakkaalle näkymättömiin tukipal-
veluihin. Ydinpalvelujen mukana tarjottavien lisäpalvelujen ei tarvitse välttämättä tuottaa 
katetta, jos ne lisäävät kassavirtaa. Lisäpalveluiden vaikutusta kokonaisuuteen kannattaakin 
arvioida riittävän laajasti. Kuviossa 7 on tiivistetty palvelun määrittämisen keskeiset kysy-
mykset. (Jaakkola ym.2009, 11 - 12.)

5.2.5.3 Palvelun tuottoprosessi

Palvelun sisällön lisäksi on määriteltävä myös kuinka palvelu tuotetaan ja toteutetaan. Tava-
roiden tuotannosta poiketen asiakas on yleensä mukana palvelun tuotantoprosessissa kulut-
taen palvelun prosessin aikana. Tällöin puhutaankin palvelun tuotanto- ja kulutusprosessista. 
Palveluprosessilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä yrityksen sisällä että asiakasrajapin-
nassa tapahtuvia palvelun tuottamiseen liittyviä toimintoja. Osa prosesseista näkyy asiak-
kaalle ja osa ei. Palveluprosessin määrittely kannattakin aloittaa palvelun toteutusvaiheiden 
mahdollisimman tarkalla kuvaamisella. Tämä auttaa selvittämään, ketkä palvelun tuottami-
seen osallistuvat, missä vaiheessa ja kuinka pitkän ajan. Tunnettaessa palvelun tuottamiseen 
tarvittavat resurssit, voidaan toimintaa suunnitella ja aikatauluttaa tehokkaammin sekä pal-
velun tuottamisen kustannusvaikutuksia arvioida tarkemmin. (Jaakkola ym. 2009, 14.)

Palvelujen, asiantuntijapalvelut mukaan lukien, sisältöä määritettäessä voidaan käyttää apu-
na prosessikuvauksia. Palvelut (jotka ovat myös itsessään prosesseja) ja tavarat syntyvät aina 
jonkun työprosessin tuloksena. Prosessit muodostuvat toisiinsa eri tavoin sidoksissa olevista 
toimintoketjuista, joiden avulla palvelut tuotetaan. Palveluprosessi on palvelutapahtumien 
toimintosarja, joka kohdistuu asiakkaaseen. Se muuttaa panokset tuotoksiksi. Prosessikuva-
usten hyöty on siinä, että niiden avulla voidaan täsmällisemmin määritellä ketkä osallistuvat 
palvelun tuottamiseen, missä vaiheessa ja kuinka pitkän ajan. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 
39 - 40.)

5.2.5.4 Tuotteistamisen tasot

Tuotteistus on tuote- ja tuotekehitysstrategian käytännön toteutusta. Tuotteistus voi olla eri-
asteista ja sen eteneminen voi olla vaiheittaista (kuvio 8). On mahdollista kehittää sisäisiä työ- 
tai toimintamenetelmiä ja palvelua nopeuttavia ja tehostavia apuvälineitä asiakastilanteisiin. 
Varsinaisesta tuotteistamisesta on kuitenkin kyse vasta, kun palveluista kehitetään selkeitä 
palvelukokonaisuuksia tai –prosesseja, joita tarjotaan sellaisenaan asiakkaille, tai kun rää-
tälöidään perusmalleista moduulien avulla asiakaskohtaisempia versioita. (Sipilä 1999, 13.)

Kuvio 7: Palvelun sisällön määrittelyä (Jaakkola ym. 2009, 12)

Palvelupaketin kuvaaminen saattaa helpottaa etenkin aineettomien ja abstraktien palvelui-
den markkinointia ja myyntiä. Palvelun ostamiseen liittyvä riski tuntuu aina pienemmältä, 
kun asiakkaalla on palvelun sisällöstä selkeä käsitys. Asiakkaan on helppo nähdä myös suuri-
en kokonaisuuksien osalta mistä osista palvelu koostuu ja hänellä on ehkä myös mahdollisuus 
valita itse palveluiden lisäosat. Tämä tietenkin helpottaa asiakkaan ostopäätöstä. Palvelun 
hinnoittelu muuttuu myös selkeämmäksi palvelujen lisäosien hinnoittelun myötä. Hinnasta 
tinkivän asiakkaalle voi ehdottaa valmiiksi hinnoiteltujen lisäpalvelujen määrän vähentämis-
tä. (Jaakkola ym. 2009, 14.)

Kuvio 8: Tuotteistamisen asteet (Sipilä 1999, 13)

Asiakashyöty

Palvelupaketti

Perustietojen määrittely
- Palvelun nimi
- Asema palvelutarjoomassa

Ydinpalvelun määrittely ja kuvaus
- Palvelun keskeisin ominaisuus ja käyttötarkoitus
- Ydinpalvelun konkreettiset ja aineettomat osat

Lisä- ja tukipalvelujen määrittely ja kuvaus
- Välttämättömät tukipalvelut sisältöineen
- Valinnnaiset tukipalvelut sisältöineen

Monistettava tuote
•	 Monistettavissa ja jakelutielle annettavissa  

oleva tuote, joka on saatu fyysiseen tai sähköi-
seen muotoon

Tuotteistettu palvelu
•	 Struktuurit, prosessit, menetelmät ja apuväli-

neet on tuotteistettu mahdollisimman pitkälle

Palvelun tuotetuki
•	 Palvelu, jossa käytetään apuna tuotetukea, 

esim. tietokoneohjelmistoja

Sisäisten työmenetelmien tuotteistaminen
•	 Sisäisiä työmenetelmiä ja toimintatapoja 

on systematisoitu
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2

3

4
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5.2.5.5 Vakioiminen ja modularisointi

Vakioiminen tarkoittaa palvelun tai palveluprosessien osien kehittämistä monistettavaksi tai 
toistettavaksi käyttäen jotain järjestelmällistä menetelmää tai teknologiaa. Palvelun vakioi-
tujen ja vakioimattomien (räätälöityjen) osien suhde on erilainen eri palveluissa. Yhdessä 
ääripäässä on täysin ainutlaatuinen palvelu ilman mitään vakioituja elementtejä. Toisessa ää-
ripäässä on täysin tuotteistettu palvelu, joka toistetaan aina samansisältöisenä. Kannattavin 
tuotteistamisen aste riippuu yrityksen liiketoimintastrategiasta ja palvelun luonteesta. Olen-
naista on määritellä ja systematisoida palvelua niin, että se tukee asiakkaan kokemaa arvoa. 
Jos palvelu on täysin vakioitu, on vaikea huomioida asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Toisaalta 
palvelun aloittaminen aina alusta on hidasta ja kannattamatonta. Keskeistä on vakioinnin so-
peuttaminen oikealle tasolle. (Jaakkola ym. 2009, 19.)

Monille asiantuntijaorganisaatioille sopiva ajattelutapamalli on nähdä oma tuotetarjous tai 
palvelutarjous kokonaisuutena, jossa on mahdollisimman suuri standardiosa, moduuliosa ja 
räätälöity osa. Asiakas lähestyy palvelua räätälöidyn osan suunnasta, jolloin palvelu näyttää 
räätälöidymmältä kuin se tosiasiassa onkaan. Räätälöitävä osuus minimoidaan siihen, mikä 
on tehtävä juuri nimenomaista tilannetta varten. Samalla valmistusajat nopeutuvat ja tuotan-
tokustannukset pienenevät. (Sipilä 1999, 69.)

Kuvio 10: Moduuleihin perustuvat palvelupaketit (mukaillen Tolvanen 2010)

5.2.5.6 Tuotteistusprosessi

Tuotteistusprosesseille löytyy kirjallisuudesta paljon erilaisia malleja. Jaakkola, Orava ja Var-
jonen (2007, 1) toteavat, että tuotteistamiselle ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttävää 
menetelmää.  He tarkoittavat tuotteistamisella uusien ja myös jo olemassa olevien palvelujen 
määrittelyä, systematisoimista, vakiointia ja konkretisointia.  

Grönroos ym. (2007, 44 - 45) toteavat oman CSS-mallinsa yhteydessä, että tuotteistamisen 
käsite ja valmista tuotetta ihannoiva termi on palveluliiketoiminnassa vaarallinen, peläten 
tuotteistuksen tappavan palvelun. Tuotteistamisen tavoite, pyrkimys luoda järjestelmälliset 
suuntaviivat sille, miten palveluiden pitäisi tukea asiakkaiden prosesseja, on kuitenkin tär-
keä. CSS-mallia tarjotaan palvelukeskeisenä vaihtoehtona saman päämäärän saavuttamiseen.

Kuviossa 11 on havainnollistettu Sipilän (1999, 37) esittämä malli tuotekehitysprosessin 
etenemisestä lähtien strategioista päätyen markkinoilla toimivaan tuotteeseen. Tuotteistus 
tuo yleensä ideoita sisäisten toimintaprosessien kehittämiseen, mutta samalla se myös edel-
lyttää niitä. Sisäinen tuotekuvaus siihen liittyvine toimenpidesuunnitelmineen ohjaa tuotteis-
tuksen ja tuotekehityksen jatkotoimenpiteitä. Tuotekehitystoimet sisältävät sekä tuotteen 
markkinoinnilliset että tekniset piirteet. Asiakkaat on sidottava voimakkaasti mukaan asian-
tuntijapalveluiden kehittämiseen erilaisten pilottihankkeiden kautta. Perustuotekehitystä 
seuraa tuotteen edelleen kehittäminen asiakkailta tulevan palautteen ja omien ideoiden pe-
rusteella. (Sipilä 1999, 86 - 89.)

Kuvio 9: Modulaarisen palvelun rakenne (mukaillen Jaakkola ym. 2007, 20)

Vakioiduista osista koostuvaan palveluun voidaan saada joustavuutta jakamalla se itsenäisiin 
moduuleihin. Näistä asiakas voi koota haluamansa palvelupaketin. Modulaarisuutta voidaan 
toteuttaa tarjoamalla palvelun perusmallia, johon asiakas voi valita peruspalveluun sopivat 
liitännäispalvelut. Moduuli voidaan myös vaihtoehtoisesti koota kaikki samaan pakettiin, jos-
ta asiakas voi karsia hänelle tarpeettomat osat pois. Modulaarinen palvelu on joustava, nopea 
ja kustannustehokas. Palvelu voi koostua vakioitujen osien, moduulien ja räätälöityjen osien 
yhdistelmästä (kuvio 9). Asiakkaat arvostavat räätälöityä palvelua koska he kokevat sen vas-
taavan paremmin heidän yksilöllistä tarvettaan. (Jaakkola ym. 2009, 19 - 20.)

Modularisoinnin keskeisenä etuna on, että se mahdollistaa palvelun, vakioinnin ja räätälöin-
nin yhdistämisen. Palvelun eri osat ovat vakioituja, mutta niistä muodostuu asiakaskohtainen, 
integroitu kokonaisuus. Yrityksen koko palvelutarjooma voidaan rakentaa modulaariseksi. 
Yritys voi myös tuottaa osan palveluista vakioituina sekä joitain palveluita modulaarisina 
tai räätälöityinä. Asiakastarpeiden vaihtelun ollessa rajallinen voidaan modulaarisista pal-
veluista rakentaa valmiita paketteja. Asiakas voi tarvittessaan ostaa pakettiin lisämoduuleja. 
Normaali tapa on koota paketit (kuvio 10) palvelujen käytön mukaisten asiakassegmenttien 
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perusteella: perusasiakkaat, vakioasiakkaat, avainasiakkaat. (Toivonen 2010.)
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Kuvio 11: Tuotteistusprosessi (Sipilä 1999, 37)

Taulukossa 1 on Lehtinen ja Niinimäen (2005, 46 - 47) yhteenvedonomaisesti koostama tau-
lukko tuotteistamisprosessiin liittyvistä asioista. Malli on sovellettavissa kaikissa asiantun-
tijaorganisaatioissa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Aina ei välttämättä tarvitse 
käydä läpi kaikkia vaiheita. Joskus taas voidaan tarvita enemmänkin vaiheita tai vaihemuun-
noksia. Listaa voidaan käyttää myös työkaluna, kun tuotteistusta suunnitellaan. Tuotteista-
misen valmistelu alkaa selvittämällä toiminnan lähtökohdat ja jäsentämällä palveluprosessit. 
Tarkoitus on selvittää organisaation asiakkaat ja asiakassegmentit, millaisia palveluja asiak-
kaille tulisi tuottaa ja mitkä ovat tarvittavat resurssit. Palvelutuotannon kehittäminen ja pal-
veluiden tuotteistus pohjautuvat asiakkaiden tarpeisiin ja organisaation tehtävään. (Lehtinen 
& Niinimäki 1999, 46 - 47.)

Valmistelutyöt

•	 Täsmennä organisaatiosi tai yksikkösi toiminta-ajatus ja perustehtävä. Miksi tämä 
organisaatio on olemassa? Onko organisaatiolle laadittu laatupolitiikka? Mikä on 
laatupolitiikan sanoma?

•	 Selvitä ja ryhmittele organisaation asiakasryhmät. Arvioi ja analysoi perustarpeet, 
odotukset ja palveluihin kohdistuvat vaatimukset. Huomioi myös yhteiskunnalliset 
vaatimukset, kuten lainsäädäntö. 

•	 Laadi tuoteluettelo. Tee siitä nykytila ja tavoitetilaa kuvaava versio. Analysoi palve-
lutuotantoa ja toimintaprosesseja mm. tarkastelemalla tilastoja ja tekemällä erityis-
selvitys, esim. ajankäytön seuranta: millaisia palveluja tuotetaan, paljonko ja mille 
asiakasryhmille? Paljonko tähän käytetään aikaa? Kuinka työaika jakautuu erilais-
ten tehtävien kesken? Mikä on asiakaspalvelun tai -työn osuus?

•	 Selvitä kustannuslaskennan periaatteet koko organisaatiossa sekä yksikkösi kustan-
nusrakenne.

•	 Perehdy tarvittaessa tuotteistamisen kirjallisuuteen ja terminologiaan.
•	 Hanki itsellesi koulutusta, käy tutustumassa muiden ratkaisuihin.
•	 Laadi kirjallinen, aikataulutettu suunnitelma siitä, miten etenet joko varsinaisen 

tuotteistamisprosessin tai palvelutuotannon kehittämisen läpiviemiseksi.

Tuotteiden muodostaminen

•	 Kuvaa analysoi ja arvioi keskeiset palvelu- ja työprosessit. Tee tämän pohjalta kehi-
tystyötä. Määrittele ydinprosessit.

•	 Tunnista eri vaihtoehdot tuotteiden muodostamiseksi (yksittäiset palvelut tai pal-
velupaketit jne.)

•	 Rakenna tuotteiden hierarkia: palvelujen pääryhmät, palveluryhmät ja palvelut.
•	 Arvioi nykyisiä palveluita organisaation perustehtävän sekä ydinstrategian näkö-

kulmasta. Täyttyvätkö asetetut tarpeet ja vaatimukset? Tarvitaanko tuotekehitte-
lyä?

•	 Laadi keskeisistä palveluista palvelukuvaus, jossa määritellään sisältö, käyttötarkoi-
tus ja hyödyt, tarvittavien resurssien määrä ja laatu. Valitse kuvauksen taso.

•	 Täsmennä tuotteen kustannustekijät esim. käyttämällä hyväksi palvelun tuotteis-
tusprosessin kuvausta (palvelu ja työprosessikuvaus, blueprinting). Arvioi palvelun 
tuotteistamiseen tarvittava aika sekä muut palveluun kohdistettavat kustannukset. 
Hinnoittele tarvittaessa palvelut.

•	 Laadi mahdollisimman pelkistetty palveluluettelo ja rekisteröi tuotteet.

Markkinointi

•	 Kehitä tilasto- ja kustannuslaskentajärjestelmät sellaisiksi, että niiden avulla pysty-
tään vastaamaan myös palvelujen seurannan tarpeisiin.

•	 Seuraa ja arvioi palveluiden menekkiä, tuotteiden vastaavuutta asiakkaiden tarpei-
siin, tuotteen hinta-laatusuhteen onnistuneisuutta jne. markkinatutkimuksien asia-
kaskyselyjen ja vastaavien menetelmien avulla.

Seuranta ja arviointi

Taulukko 1: Tuotteistusprosessin suunnittelu (mukaillen Lehtinen & Niinimäki 1999, 46)

5.2.5.7 Sisäinen ja ulkoinen tuotteistus, palvelun konkretisointi

Sisäisellä tuotteistamisella tarkoitetaan niiden palvelujen ja prosessien systematisointia ja 
dokumentointia, joita tarvitaan palvelujen tuottamiseksi, mutta jotka eivät näy asiakkaalle. 
Sisäisen tuotteistusajattelun avulla voidaan kehittää koko toimintaa ammattimaisempaan 
suuntaan. Sisäisessä tuotteistamisessa pyritään varmistamaan, että jo kertaalleen tehtyjä 
asioita ei jouduttaisi suunnittelemaan ja tekemään uudestaan. Sisäisen toiminnan systemati-
sointi on myös ulkoisen tuotteistamisen edellytys. Ulkoinen tuotteistaminen on asiakasraja-
pinnassa tapahtuvien palveluprosessien kuvaamisen ja konkretisoinnin suunnittelua ja konk-
retisointia. Ulkoisen tuotteistuksen tarkoituksena on luoda nopeasti kuva yrityksestä sekä 
osoittaa asiakkaille, mitä yritys edustaa ja mitä hyötyjä se voi asiakkailleen tarjota. Konkreet-
tiset symbolit välittävät tehokkaasti tietoa. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 43.)

Tärkeä tuotteistamisen osa-alue on palveluista viestimisen yhtenäistäminen ja konkretisoi-
minen asiakasrajapinnassa. Tavoitteena on tehdä palvelusta uskottava, erottumiskykyinen ja 
helposti ymmärrettävä. Konkretisointi tarkoittaa keinoja viestiä aineettoman palvelun sisäl-
löstä ja laadusta asiakkaalle erilaisten näkyvien todisteiden avulla. (Jaakkola ym. 2009, 27.)

Asiantuntijapalvelujen ostoprosessia helpottaakseen on palvelujen tarjoajan konkretisoitava 
omia palveluitaan. Konkretisoinnilla tarkoitetaan erilaisten näkyvien todisteiden ja vihjei-
den esittelemistä asiakkaalle tämän mahdollisesti tekemän ostopäätöksen tueksi. Asiantun-
tijapalvelujen konkreettisuus vaihtelee ja konkretisointikeinoja on myös hyvin monenlaisia. 
Referenssit ja oman asiakaskunnan esittely ovat tehokkain konkretisointikeino asiantuntija-

Liiketoiminta-alueen
strategia

Tuoteluettelo 
-tuoteryhmät ja tuotteet

Tuote-
idea

Tuotteistusohjelma

Sisäiset tuotekuvaukset

Tuotteistus- ja  
tuotekehitystoimet

Tuotteen edelleen
kehittäminen

Osaamisen ja  
toimintaprosessin kehitys

(jatkuu)
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palveluiden myynnissä. Case-kuvaukset ja erilaiset esimerkit antavat asiakkaalle kuvan siitä, 
miten päästään hyviin tuloksiin. Kuvaamalla omaa toimintafilosofiaa tunnuslausein voidaan 
konkretisoida omia palveluita. Tunnuslauseiden käyttö voi olla tehokas tapa, varsinkin jos 
toimintafilosofia eroaa kilpailijoista. Konkretisointiin kuuluu myös myyntitilanteessa tarvit-
tavan materiaalin kehittäminen. (Sipilä 1999, 86 - 89.)

Asiantuntijapalveluissa tuotenimi on yhdistelmä merkkiä ja asiasisältöä kuvaavaa tuotenimeä. 
Puhuttaessa ”brändistä” tarkoitetaan merkkituotetta tai tuotemerkkiä. ”Brändin” kehittämi-
nen perustuu asiakkaan tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja tuotteen peruspiirteisiin. 
Asiantuntijapalveluissa korostuu asioiden myyminen tunteella. Asiakas tarvitsee kuitenkin 
konkretisointia perustellakseen itselleen tekemäänsä ostopäätöstä. Asiantuntijapalvelujen 
tuote-esitteen laatiminen on haastavaa ja tuotteistusprosessiin kannattaakin sisällyttää aina 
myös tuote-esitteen laatiminen, jolloin voidaan samalla testata myös koko aiempi prosessi. 
Esitteen ongelma on, että se antaa helposti liian rajatun kuvan osaamisesta. Lisäksi esite tulisi 
tehdä aina kohderyhmän mukaan, voidaan siis tarvita useita eri kohderyhmille tarkoitettuja 
esitteitä. (Sipilä 1999, 95 - 99.)

5.2.6 Yhteenveto 

Edellä on käsitelty palveluiden kehittämistä ja asiantuntijapalveluiden erityispiirteitä samal-
la peilaten niitä opinnäytetyön kohdeyrityksen toimialana olevaan rakennusalaan. Tämän 
jälkeen on perehdytty tarkemmin tuotteistamisen eri osa-alueisiin käyttäen lähdekirjallisuu-
tena alan johtavien asiantuntijoiden (muun muassa Gröönroos, Sipilä, Lehtinen & Niinisalo, 
Jaakkola ym.) kirjallisuutta. Luvun loppuosassa on esitetty tuotteistusprosessimalleja perus-
tuen edellä mainittuun kirjallisuuteen. 

Palveluiden kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa. Alan kirjallisuuteen perehdyttäessä 
selviää, ettei yksiselitteistä mallia palvelun kehittämiseksi helpommin monistetavaksi, tuot-
teistetuksi palveluksi ole olemassa. Tosin perusasiat hyvin monissa eri tuotteistusmalleissa 
ovat kuitenkin lähes samoja. Malleista onkin lähes kaikista löydettävissä jossain muodossa ai-
nakin palvelun määrittely ja palvelupaketin muodostaminen ja konkretisointi. Grönroos ym. 
(2007, 44 - 45) CSS-malli poikkeaa näistä tuotteistus malleista. He toteavat CSS-mallin olevan 
palvelukeskeinen vaihtoehto tuotteistamisen päämäärien saavuttamiseen. Tämän opinnäyte-
työn kehityskohteena oleva EkoKonsepti on jo olemassa palvelumalli ja tehtävänä on kehittää 
sitä asiakaslähtöisesti soveltaen tässä luvussa esitettyä asiantuntijapalveluiden tuotteistami-
sen teoreettista viitekehystä.
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Luvussa 6 esitellään opiskelija Teija Törmin osaamisen johtamista koskevan opinnäytetyön tietope-
rusta.

Nykyisessä liiketoimintaympäristössä aineeton osaaminen on noussut merkitykseltään tärkeim-
mäksi yritystoiminnan voimavaraksi (Otala 2008, 15 - 16). Yhä vahvemmin menestymisen nähdään 
olevan riippuvainen organisaatiossa olevasta osaamisesta (Luoma 2005, 96). Osaamisen painoarvo 
ja merkitys yritysten toiminnassa on vaiheittain noussut osaksi kokonaisstrategiaa. Juuti ja Luoma 
(2009, 77) mainitsevat osaamispainotteisen johtamisen strategian, jossa yrityksen osaamispääoma 
ja organisationaalinen kyvykkyys ovat strategisesti tasa-arvoisia painopistealueita teknologian, ta-
louden ja markkinoinnin ohella. 

Organisaation osaamisen strategisuus merkitsee niiden osaamisalueiden tunnistamista, joilla on 
keskeinen merkitys organisaation tulevaisuudessa. Koska tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti 
vaikeaa, tulee yrityksen strategian perustua osaamiseen, jota voidaan hyödyntää joustavasti kilpai-
lu- ja markkinatilanteiden muuttuessa. Tämän lisäksi organisaatiolla on oltava se osaaminen, jota 
tarvitaan nykyisessä kilpailutilanteessa. (Lehtonen 2002, 4.) Osaamisen ja kilpailustrategian välisen 
yhteyden ymmärtäminen on olennaista kokonaisvaltaisen strategiatyön kannalta. Mitä vaikeampi 
yrityksen on ennustaa markkinoiden kehittymistä tulevaisuudessa, sitä tärkeämpää on sen omata 
sellaista osaamista, jota voidaan joustavasti hyödyntää kilpailu- ja markkinatilanteiden muuttuessa. 
(Viitala 2005, 67.)

Yritysten osaamistarpeet laajenevat ja syvenevät. Tuotteisiin ja tuotantoon liittyvä substanssi-, me-
netelmä- ja prosessiosaaminen, osaamisen kehittäminen ja uuden tiedon nopea soveltaminen ja yh-
distäminen olemassa olevaan osaamiseen ovat menestyksen lähtökohtia. Tulevaisuuden muutoksis-
sa liiketoimintaosaamisen eri tekijöiden merkitys korostuu. Se merkitsee muun muassa syvempää 
asiakastarpeiden ja -prosessien osaamista sekä myyntiosaamista. Yritykset toimivat maailmanlaa-
juisessa verkostossa, mikä edellyttää globaalien prosessien hallintaa kaikessa toiminnassa: liiketoi-
minnassa, tuotannossa ja t&k-toiminnassa. Henkilöstön osaamistarpeiden kasvu edellyttää lisään-
tyvää panostusta ihmisten ja osaamisen johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen. Käytännössä 
organisaatio oppii yksilöiden oppimisen kautta, joten yksilöiden osaaminen on avainasemassa. 

6 OSAAMINEN JA SEN JOHTAMINEN

Teija Törmi

Osaaminen ja sen johtaminen

6
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6.1 Osaaminen ja sen kehittäminen

Osaaminen on laaja käsite ja se kostuu yksilön osaamisesta, tehtävän vaatimusten mukaisesta 
osaamisesta, tiimiosaamisesta, organisaation sisäisten eri osastojen ja yksikköjen sekä koko 
organisaation osaamisesta. Osaamisen synonyymina käytetään usein kompetenssi–termiä. 
Osaamista voidaan lähestyä monista eri näkökohdista. Käsitteellinen epäselvyys tuo omat 
vaikeutensa osaamisteeman käsittelyyn. On tärkeää määritellä, mistä näkökulmasta osaamis-
ta milloinkin lähestytään. (Sydänmaalakka 2000, 126.) Tässä luvussa osaamista tarkastellaan 
pääosin organisaation näkökulmasta.

On tärkeää, että organisaatiossa osataan selvittää, millaista tietoa ja osaamista liiketoimin-
nan tavoitteet edellyttävät, miten osaamista ja tietoa voidaan hankkia, hyödyntää tehokkaasti 
sekä johtaa tavoitteellisesti. Organisaatioissa on yritettävä löytää tapoja, joilla uuden tiedon 
luomista ja uusien innovaatioiden tuottamista voidaan nopeuttaa. Hiljainen tieto on muu-
tettava näkyväksi tiedoksi, osaamisen jakamista on tuettava ja tiedon käyttöä on tehostetta-
va. Investoinnit osaamiseen näkyvät yrityksen markkina-arvon nousuna. Tämän vuoksi on 
tärkeää, että yrityksissä osaamisen ja tiedon johtamista opitaan arvioimaan, mittaamaan ja 
raportoimaan.

Eri tutkijat käsittelevät tiedon ja osaamisen johtamista monella eri tavalla eri yhteyksissä, 
mikä on vaikeuttanut yrityskentän mahdollisuutta hahmottaa eri näkemysten merkitystä 
ja eroja. Moisio (2005, 14) on esittänyt yhteenvedon osaamista ja oppimista tarkastelevista 
koulukunnista ja niiden pääkysymyksistä. Näistä Yksilöosaamisen johtaminen (Competece/
skill management) ja Strategisen henkilöstöjohtamisen (Strategic HRM) koulukunnat painot-
tuvat yksilöiden osaamisen ja sen suunniteluun, kehittämiseen ja arvioimiseen. Lopuissa nel-
jässä Intellektuaalisen pääoman johtaminen (Intellectual capital management), Kyvykkyyk-
sien johtaminen (competency based strategic management), Tiedon johtaminen ja Oppiva 
organisaatio (Learning organisation) -koulukunnassa osaamista tarkastellaan organisaation 
ominaisuutena (taulukko 1).

Koulukunta Pääkysymykset Keskeiset kehittäjät

Yksilöosaamisen 
johtaminen

Miten varmistetaan 
strategisten tavoitteiden 
edellyttämät yksilö-
osaamiset oikeisiin 
paikkoihin, oikeaan aikaan 
ja oikeaan hintaan?

Dubois, McLelland, Lawler 
& Ledford, Wood, Wood & 
Payne

Strateginen 
henkilöstöjohtaminen

Kuinka organisaatio 
suunnittelee, organisoi, 
valvoo ja kehittää 
inhimillisiä voimavarojaan 
toteuttaakseen 
strategiaansa ja 
uudistaakseen 
kilpailuasemaansa?

Legge, Becker & Gerhart, 
Ulrich & Lake

Intellektuaalisen 
pääoman johtaminen

Kuinka yrityksen 
intellektuaalisen 
pääoman inhimillisiä ja 
rakenteellisia elementtejä 
voidaan arvioida ja mitata?

Edvinsson & Malone

Osaaminen ja sen johtaminen

Kyvykkyyksien 
johtaminen

Miten tunnistetaan, 
hyödynnetään ja 
kehitetään kilpailullisesti 
arvokkaita, organisatorisiin 
toimintamalleihin 
rakentuvia ja yrityksen 
historian kuluessa 
jalostuneita kyvykkyyksiä?

Prahalad & Hamel, Sanchez 
& Heene, Stalk, Evans & 
Schulman

Tiedon johtaminen

Miten organisaatiossa 
luodaan, välitetään, 
yhdistellään ja muokataan 
tietoa ja miten näitä 
prosesseja voidaan hallita?

Nonaka & Takeuchi, 
Davenport & Prusak, 
Probst, Raub & Romhardt

Oppiva organisaatio

Mistä elementeistä 
rakentuu ja miten toimii 
jatkuvasti kehittyvä ja 
uudistuva organisaatio?

Garvin, Pedler, Burgoyne & 
Boydell, Senge

Taulukko 1: Tiedon, osaamisen ja oppimisen kuusi koulukuntaa (Moisio 2005, 14)

Osaamisen johtamista ja sen kehittymistä on kuvailtu kehityskaarina (Kirjavainen 2005). Ke-
hityskaaren ensimmäisessä aallossa osaamisen johtamiseen suhtauduttiin kuten mihin tahan-
sa resurssien johtamiseen. Osaamista ja tietoa kartoitettiin ja mitattiin ja tämän perusteella 
päätettiin sen kehittämisestä. Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan tukenut ydinosaamisia ei-
vätkä kartoitusten tulokset antaneet vastauksia ylimmän johdon kysymyksiin osaamisesta 
strategisena kilpailuetuna. Toisessa tiedon ja osaamisen johtamisen aallossa organisaatiot 
ottivat käyttöön useita erilaisia välineitä ja lähestymistapoja: osaamisluetteloita, osaamisp-
rofiileja, kehittämiskeskusteluja, strategisia osaamisalueita, tiedon johtamista ja tietokantoja. 
Tämän lähestymistavan puutteena oli myös sekä välineiden päällekkäisyys että väliin jääneet 
katvealueet. Useimmat näistä käytännöistä olivat myös irrallaan muusta johtamisesta. Esiin 
on nousemassa kolmas aalto, joka perustuu aiempaa syvällisemmälle osaamis- ja oppimis-
ilmiöiden ymmärrykselle. Tiedon ja osaamisen johtaminen on muuttumassa näkökulmaksi, 
joka rakentuu sisään kaikkeen johtamiseen. Huomio siirtyy välineistä siihen, mitä on saatava 
aikaan. (Moisio 2005, 15 - 16.)

Tässä luvussa osaamista käsitellään ensin tietopääoman ja ydinosaamisen näkökulmasta. Sen 
jälkeen käsitellään osaamisen johtamista ja kehittämistä.

6.2 Tietopääoma

Tieto ja osaaminen liittyvät toisiinsa. Tietoa voidaan pitää mekanismina joka synnyttää uutta 
osaamista ja toisaalta ”on osattava hahmottaa se prosessi, jonka varassa syntynyt tieto luo 
uutta arvoa ja edellytyksiä ansaita” (Ståhle & Laento 2000, 42). Tietojohtamisen voidaankin
katsoa olevan osaamisen johtamiselle perusta ja lähtökohta.

Ståhle ja Grönroos (1999, 49 - 51) määrittelevät tietopääoman yrityksen aineettomiksi omai-
suuseriksi sekä kyvyksi käyttää informaatiota ja osaamista uusien innovaatioiden jatkuvaan 
tuottamiseen.  Yrityksen tietopääomaan liittyy siten seuraava prosessi: datasta informaatiok-
si sekä informaatiosta tiedoksi ja osaamiseksi. Tietopääoman hallinta edellyttää yritykseltä 
taitoa ohjata määriteltyä, tunnettua tietopääomaa eli soveltaa jo tunnettua tietoa sekä kykyä 
tuottaa uutta hyväksikäytettävää tietoa. (Ståhle & Grönroos 1999, 76 - 77.)(jatkuu)
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Osaaminen ja sen johtaminen

Tietopääoma koostuu kolmesta osatekijästä: aineettomasta varallisuudesta, organisaation 
osaamisesta ja organisaation uudistumiskyvystä.  Aineettomaan varallisuuteen kuuluvat ai-
neettomat oikeudet, brandit, asiakas- ja partnerisuhteet sekä tekniset järjestelmät. Organi-
saation osaaminen pitää sisällään yksilöiden kompetenssit ja organisaation suorituskyvyn. 
Organisaation uudistumiskykyyn kuuluvat muutosvoima, innovatiivisuus sekä strateginen 
kyvykkyys. (Ståhle & Laento 2000.) Ståhle ja Grönroos (1999, 51) ovat kiteyttäneet yrityksen 
tietopääoman kuvion 1 mukaisesti. Yrityksen tilanne, toimiala ja strategia määrittävät näiden 
pääkohtien keskinäisen tärkeysjärjestyksen. Osaaminen yrityksen tietopääomana tarkoittaa 
sitä tietotaitoa, joka on yhdistetty yrityksen hallitsemaan informaatioon ja osaamisalustaan. 
Yrityksen osaamisalusta sen sijaan muodostuu ajan kuluessa henkilöstön osaamisesta. Osaa-
misalustaa muokkaavat jatkuvasti muuttuvat käytännöt, prosessit ja järjestelmät. Samalla 
yritykselle tärkeä organisaation osaaminen karttuu, mikä on tärkeää osaamisen pysyvyyden 
kannalta. (Ståhle & Laento 2000, 31 - 32.)

ovat yrityksen ulkopuoliset tekijät (Lehtonen 2002, 49). Voimavaranäkökulma on strategia-
ajattelun suuntaus, joka painottaa yrityksen sisällä olevia voimavaroja ja osaamista keskei-
sinä kilpailutekijöinä. Prahaladin ja Hamelin vuonna 1990 julkaisema dokumentti ”the core 
competence of the corporation” on keskeinen voimavaranäkökulman taustalla vaikuttanut 
artikkeli. Se oli alkusysäys nykyiselle ydinosaamiskeskustelulle ja sitä voidaan pitää ydin-
osaamisajattelun syntynä. (Lehtonen 2002, 50.)

Hamelin ja Prahaladin (1990, 84) mukaan ydinosaamisajattelun keskeisen teeman mukaises-
ti kasvavassa globaalissa dynaamisessa kilpailussa pärjäävät vain yritykset, jotka pystyvät 
tunnistamaan, kehittämään ja hyödyntämään ydinosaamisia, jotka mahdollistavat yrityksen 
kasvun. Ydinosaaminen on vaikeasti kopioitavissa ja jokaisella organisaatiolla on omat ydin-
osaamisalueensa.

Yrityksen on tärkeää erottaa ydinosaaminen muusta osaamisesta ja kyvykkyydestä, jotta se 
pystyy keskittymään kilpailukyvyn kannalta olennaiseen.  Hamelin ja Prahaladin (1994, 224 
- 228) mukaan osaaminen on ydinosaamista, kun se tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja tuotettu 
lisäarvo on merkittävää kilpailijoihin verrattuna. Toisaalta on tärkeää erottua kilpailijoista, 
siksi ydinosaamisen on oltava merkittävästi parempaa kuin muilla. Kolmanneksi ydinosaami-
sen tulisi olla tulevaisuuden markkinoilla merkittävää osaamista ja siten käyttöalueen tulisi 
olla laajennettavissa. (Hamel & Prahalad 1994, 224 – 228.)

Lehtosen (2002, 49) mukaan Porterin ajattelua ei voida sivuuttaa ydinosaamisten tarkaste-
lussa. Porterin näkökulmina ovat muun muassa seuraavat alueet:

Osaamisalueet toimintoina
•	 yrityksen toiminnat voidaan esittää systemaattisesti toimintoina, jotka voidaan nähdä 

keskeisinä osaamisalueina
Osaamisen strateginen merkitys
•	 yrityksellä on oltava alan perusosaaminen kilpaillakseen alalla. Jotta yritys saavuttaisi 

keskimääräistä paremman kannattavuuden, tulee sen kehittää strategian mukaista eri-
tyistä osaamista

Osaamisten relevanssi
•	 yrityksen keskeiset osaamiset määrittyvät yleisstrategiasta
Osaamisen monimuotoisuus
•	 myös pehmeää osaamista tarvitaan
Osaamisen hyödyntäminen
•	 kun tietty osaamisen taso on saavutettu, yritys voi hyödyntää osaamista käyttämällä sitä 

yrityksen muissa osissa tai laajentamalla toimintaa
Oppimisen merkitys
•	 Oppiminen saa aikaan laadullista muutosta organisaatiossa ja sen kautta voidaan luoda 

kilpailuetua. (Lehtonen 2002, 49.)

Lehtosen (2002, 99) mukaan yrityksen strateginen osaaminen koostuu kuvion 2 mukaisesti. 
Määritelty ja määrittelemätön osaamisvoimavara edustavat voimavaranäkökulmaa. Raken-
nenäkökulmaa edustavat tiedostettu osaamisvaatimus ja tiedostamaton osaamishaaste. Kar-
toittamalla nykyiset osaamisvoimavarat voidaan selvittää hyödynnettävissä olevia resurs-
seja. Tutustumalla yrityksen strategiaan voidaan selvittää mitkä osaamisalueet yrityksellä 
tulisi olla (osaamisvaatimus) ja asiantuntijoita haastattelemalla voidaan hahmotella mitkä 
osaamisalueet voivat avata tulevaisuudessa menestymisen mahdollisuuksia (osaamishaaste). 
(Lehtonen 2002, 99.)

•	 kyky tuottaa ja tuotteistaa innovaatioita

•	 data
•	 informaatio
•	 immateriaalioikeudet
•	 organisaatio

•	 osaaminen
•	 motivaatio
•	 sitoutuminen

Aineeton pääoma

Inhimillinen pääoma

Strateginen reservi

Kuvio 1: Yrityksen tietopääoma (mukaillen Ståhle & Grönroos 1999, 51)

Sveiby (1990) jakaa tietopääoman yksilöön sitoutuneeseen tietopääomaan ja organisaatioon 
sitoutuneeseen pääomaan. Yksilön kokonaiskompetenssi muodostaa yksilöpääoman, millä 
tarkoitetaan henkilön koulutusta, ammattikokemusta, henkilökohtaisia valmiuksia sekä hen-
kilökohtaisia suhteita asiakkaisiin ja kollegoihin. Rakennepääomalla puolestaan tarkoitetaan 
mm. yrityksen järjestelmiä, rutiineja, suhdeverkkoja ja imagoa.  (Sveiby 1990, 96 - 99.) Osaa-
misen, suhteiden ja tiedon hallintakyky on edellytys yrityksen tietopääoman hallitsemiselle 
(Ståhle & Grönroos 1999, 81).

6.3 Ydinosaaminen ja strateginen osaaminen

Yrityksen strategioita voidaan tarkastella muun muassa rakennenäkökulmasta ja voimava-
ranäkökulmasta. Porter edustaa rakennenäkökulmaa, jossa toimialan analysointi ja yrityk-
sen kilpailuasema ovat keskeisiä tekijöitä. Porterin teoriassa strategian peruslähtökohtana 
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Kuvio 2: Organisaation strateginen osaaminen (Lehtonen 2002, 99)

Lehtosen (2002, 10) mukaan määritellyt osaamisvoimavarat ovat osaamisalueita, jotka orga-
nisaatio osaa hyvin ja on itse tietoisesti määritellyt ydinosaamisalueikseen. Määrittelemätön 
osaamisvoimavara on osaamista, jonka organisaatio osaa perinteisesti hyvin, mutta jonka tär-
keyttä se ei ole tiedostanut tai muusta syystä määritellyt erikseen. Tiedostetut osaamisvaati-
mukset ovat osaamisalueita, jotka organisaatiolla tulee olla toimintasuunnitelman tai valitun 
strategian perusteella. Tiedostamattomat osaamishaasteet ovat osaamisalueita, jotka tulevat 
tärkeiksi mahdollisesti tulevaisuudessa, mutta joita ei ole vielä otettu huomioon virallisen 
suunnittelun tasolla. (Lehtonen 2002, 10.)

6.4 Osaamisen tasoja ja strateginen ulottuvuus

Otalan (2008, 51) mukaan yksilön osaamista voidaan kuvata käden muotoisena, jolloin sor-
met muodostavat yksilön osaamisen eri osat, jotka ovat asenne ja tahto, taidot, kokemus, 
tiedot, kontaktit ja verkostot. Kämmen puolestaan kuvaa yksilön henkilökohtaisia ominai-
suuksia, kuten motiivia ja tunneälyä. Kaikki ”sormet ja kämmen yhdessä” muodostavat yksi-
lön osaamisen ja auttavat yksilöä suoriutumaan kulloisessakin työtilanteessa. Organisaation 
haasteena on valjastaa tämä osaaminen palvelemaan organisaation strategisia tavoitteita.

Organisaation osaaminen on ”organisaation yhteinen näkemys tai käsitys toiminnan kannalta 
tärkeästä asiasta ja yhteisesti omaksuttu toimintatapa”. Yksilöiden osaaminen muuttuu or-
ganisaation osaamiseksi kun ihmiset jakavat, yhdistävät ja kehittävät osaamistaan yhdessä 
ja kun osaaminen muunnetaan yhteiseksi näkemykseksi ja toiminnaksi. Sekä yksilöllä että 
organisaatiolla on hiljaista tietoa. Organisaation hiljainen tieto on sellaista tietoa joka kollek-
tiivisesti tiedostetaan, mutta jota ei koskaan pueta sanoiksi. Tiedetään vain, miten toimitaan. 
Yksilön hiljainen tieto on tiukasti sidoksissa toimintaan ja tiettyyn tilanteeseen ja sitä on vai-
keaa välittää muille. (Otala 2008, 52 - 53.)

Ruohotien (2000) mukaan Hamel ja Prahalad (1994) määrittelevät organisaation osaamisen 
tasot kolmeen tasoon: metaosaamiseen, ydinosaamiseen ja perustaitoihin.  Metaosaamisella 
tarkoitetaan yrityksen tuotetta tai palvelua kokonaisuudessaan. Se koostuu eri ydinosaami-
sista ja muista osaamisista. Ydinosaamisella tarkoitetaan vähintään yhtä ryhmätason osaa-

mista, joka on kehittynyt pitkän aikajakson aikana. Perustaidot ovat lähinnä yksilöiden osaa-
mista.

Ruohotien (2000, 29) mukaan metataitojen tehtävänä on hallita organisaatiossa jatkuvasti 
muuttuvien tietopohjien ja ydintaitojen aiheuttamaa muutosta. Niiden päätehtävänä on ydin-
taitojen kehittämien ja levittäminen. Metataitoja ovat mm.

•	 oppiminen, jonka avulla jalostuneet taidot muokataan ydintaidoiksi
•	 innovatiivisuus, jolloin taitoja sovelletaan uusilla yhdistelmillä
•	 taitojen yhdistely, jolloin jalostettuja taitoja yhdistellään jotta niistä saataisiin ydintaitoja 

organisaation oppiessa 
•	 juurtuminen, jolloin organisaation on löydettävä keinoja säilyttääkseen osaamiset ja es-

tääkseen niiden vuotamisen.

Lehtonen (2002, 96) luokittelee organisaation osaamiset strategiseen merkitykseen liittyvinä 
ulottuvuuksina. Hänen mukaansa organisaatio voi varmistaa voimavarojen kohdentumisen 
kilpailuedun kannalta tärkeän osaamisen kehittämiseen nykyisessä ja tulevaisuuden kilpailu-
tilanteessa huomioimalla osaamisen strategisen ulottuvuuden (Lehtonen 2002, 96). Osaamis-
ten strategiseen merkitykseen liittyvät ulottuvuudet voidaan luokitella seuraavasti:

•	 ei keskeinen osaaminen, joka ei ole strategisesti merkittävää organisaatiolle
•	 yrityksen perusosaaminen jollain tietyllä alueella
•	 ensiluokkainen osaaminen, joka antaa kilpailuedun. (Lehtonen 2002, 96.)

Hamel ja Prahalad suhteuttivat ydinosaamiset markkinoihin ja erittelivät neljä erityyppistä 
osaamisen ja markkinoiden suhdetta (kuvio 3):

1. Yrityksen asemaa nykyisillä markkinoilla voidaan parantaa hyödyntämällä 
 nykyistä ydinosaamista laajemmin.
2. Yritys saattaa kyetä kehittämään uusia tuotteita yhdistelemällä nykyisiä 
 ydinosaamisia uudella tavalla.
3. Yrityksen täytyy rakentaa laadullisesti uutta ydinosaamista suojatakseen 
 ja laajentaakseen nykyistä markkina-asemaansa.
4. Yritys voi rakentaa laadullisesti uusia ydinosaamisia osallistuakseen uusien 
 ja mielenkiintoisten markkinoiden synnyttämiseen ja toimiakseen niillä. 
 (Lehtonen 2002, 68–69.)

Määritelty 
osaamisvoimavara

Organisaation  
strateginen osaaminen

Tiedostamaton 
osaamishaaste

Määrittelemätön 
osaamisvoimavara

Tiedostettu 
osaamisvaatimus

Osaaminen ja sen johtaminen
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Kuvio 3: Ydinosaamisten ja markkinoiden suhde (mukaillen Lehtonen 2002, 68)

Mikäli yritys oppii luomaan yhteistä tulevaisuutta asiakkaan kanssa, sillä on mahdollisuus 
tunnistaa asiakkaan tulevia tarpeita, tulevaisuudessa tarvittavia ydinosaamisia tai uudenlais-
ta toimintatapaa. Tätä strategiaa Prahalad ja Hamel kutsuvat ”Premier plus 10:ksi”. Täysin 
uusille markkinoille voidaan osallistua, jos tarvittavaa osaamista kehitetään tai hankitaan 
etukäteen. Uudet markkinat voivat olla suuria mahdollisuuksia, mutta niissä voi piillä myös 
suuret riskit. Markkina on yritykselle tuntematon ja uuteen ydinosaamiseen saatetaan panos-
taa suuria summia. Silti jalansijaa ei ehkä saada uusilla markkinoilla tai siellä ei olla tarpeeksi 
ajoissa. (Otala & Aura 2005, 5.) Lehtosen (2002, 69) mukaan osaamisalueiden painoarvo ja 
merkitys kilpailutekijänä muuttuu jatkuvasti. Joidenkin osaamisalueiden arvo saattaa romah-
taa hyvin nopeasti, kun taas toiset nousevat yllättäen keskeiseksi kilpailutekijöiksi.

Hannuksen, Lindroosin ja Seppäsen (1999, 4) mukaan kyvykkyys-ajattelu edustaa sisäistä 
resurssilähtöistä näkökulmaa strategiaan. Heidän mukaansa kyvykkyys nähdään yhtenä me-
nestyksen kolmesta avaimesta, muiden ollessa strategiat ja toimintamallit. Hannus ym. (1999, 
4) jakavat kyvykkyydet kahteen pääryhmään:

1)  Arvoa luovat kyvykkyydet
 - asiakassuhteen hallinnan kyvykkyydet
 - teknologian hallinnan kehittämisen kyvykkyydet
 - tuotannolliset ja logistiset kyvykkyydet

2)  Mahdollistavat kyvykkyydet
 - liiketoiminnan suuntaamisen ja ohjauksen kyvykkyydet
 - henkilöstön kehittämisen kyvykkyydet
 - osaamisen hallinnan kyvykkyydet

Hannus (2004, 94) jakaa kyvykkyydet edelleen niiden strategisen merkityksen näkökulmasta 
neljään ryhmään: tukikyvykkyyksiin, välttämättömiin peruskyvykkyyksiin, erottaviin kyvyk-
kyyksiin ja käänteentekeviin kyvykkyyksiin.

Lehtosen (2002, 93) mukaan organisaation kyvykkyyksien hierarkkisen rakenteen on esittä-
nyt Quélin (1997). Osaamisen perustaso muodostuu erikoistaidoista tai erikoistietämykses-
tä, joka on yleensä organisaation hallussa, mutta saattaa kerääntyä tietokantoihin, laitteisiin 

Mitä uusi ydinosaamisia  
meidän tulee rakentaa  

suojataksemme ja laajentaaksemme  
nykyisiä markkinoita?

Mitä mahdollisuuksia  
meillä on parantaa nykyistä  

markkina-asemaamme hyödyntä- 
mällä paremmin nykyisiä 

ydinosaamisiamme?

Mitä uusia tuotteita  
kykenemme kehittämään  

yhdistelemällä uudella tavalla 
nykyisiä ydinosaamisiamme?

Mitä uusi ydinosaamisia 
meidän tulee rakentaa osallis- 
tuaksemme tulevaisuudessa  

kaikkien kiinnostavimmille uusille 
markkinoille?

Ydinosaamiset 
ja markkinat

tai ohjelmistoihin. Kaikki ylempien tasojen organisatoriset kyvykkyydet perustuvat tämän 
rakenneosatason osaamiseen. Välitason kyvykkyydet ovat funktionaalisia, ja ne perustuvat 
erikoistaitojen ja tietämyksen yhdistelmiin. Ylätason kyvykkyydet ovat horisontaalisia ja nii-
den tarkoitus on muiden kyvykkyyksien koordinointi, hallinta ja kehittäminen. Ne puoles-
taan jakaantuvat funktiorajat ylittäviin toiminnallisiin kyvykkyyksiin sekä organisatorisiin 
kyvykkyyksiin, joiden kautta koko organisaatiota ohjataan. Näiden lisäksi organisaatiolla on 
yhdistely-, integrointi- ja sulauttamiskyky, jotka sijaitsevat kaikilla kyvykkyystasoilla. Yhdis-
telykyky liittyy organisaation kykyyn yhdistellä osaamisten rakenneosia. Integrointikyky liit-
tyy suhteisiin ja verkostoihin, joiden kautta organisaation saavutettavissa olevat voimavarat 
saadaan integroitua omaan systeemiin. Sulauttamiskyky on organisaation kyky oppia ja luoda 
uutta tietämystä. (Quélin 1997, Lehtosen 2002, 93 mukaan.)

Lehtosen (2002, 93 - 94) mukaan organisaation osaamista voidaan tarkastella systeemitaso-
jen ja systeemien sijainnin suhteen seuraavasti:

Yksilötaso

•	 Yksilön tai pienen ryhmän hallussa olevan osaamisen rakennetekijät (taidot ja tietämys)
•	 Sosiaalisen representaation saanut taito-elementti (esim. tietokanta, käsikirja tai kone)

Ryhmätaso

•	 Operatiiviset kyvykkyydet (esim. valmistus, markkinointi, myynti ja huolto)
•	 Operatiivisen toiminnan rajat ylittävät toiminnalliset kyvykkyydet (esim. tutkimus, tuote-

kehitys, hankinta, informaatiosysteemit tai laatujärjestelmä)
•	 Systeemin ohjauksen kyvykkyydet (esim. organisaatiorakenne, suoritustason hallinta ja 

kannustejärjestelmät)
•	 Systeemin läpäisevät kyvykkyydet (yhdistely-, integrointi-, ja oppimiskyky)

Systeeminäkemystaso

•	 systeemiä ohjaava näkemys (esim. systeemin rajat, strateginen logiikka tai arvot). (Leh-
tonen 2002, 93 - 94.)

6.5 Osaamispääoma

Otalan (2008, 51) mukaan osaaminen on yrityksen aineetonta pääomaa. Hän käyttää aineet-
tomasta pääomasta nimitystä osaamispääoma. Osaamispääoman lähtökohtana ovat yksilöi-
den osaaminen ja kaikki sellaiset organisaation rakenteet, jotka tukevat yksilöiden osaamisen 
ylläpitoa ja kehittämistä. Tärkeää on eri yksilöiden osaamisen yhdistäminen ja hyödyntämi-
nen sekä suhteet eri yhteistyökumppaneihin, asiakkaisiin ja alihankkijoihin. Organisaation 
menestymiseen vaikuttavat organisaation osaamisen taso ja osaamisen kehittyminen. Orga-
nisaatio ei itse osaa mitään, vaan organisaation osaaminen muodostuu yksilöiden osaamises-
ta. Yksilön osaaminen taas muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuksesta, verkostoista ja kon-
takteista, asenteesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka auttavat selviytymään 
kulloisestakin työtilanteesta ja joiden seurauksena on hyvä työsuoritus. (Otala 2008, 51.)

Organisaation osaaminen muodostuu yksilöiden osaamisen kautta. Yksilöiden osaaminen 
muuttuu organisaation tai yhteisön osaamiseksi, kun ihmiset jakavat, yhdistävät ja kehittä-
vät osaamistaan yhdessä ja kun osaaminen muutetaan yhteiseksi näkemykseksi ja yhteiseksi 
toiminnaksi. Tämä edellyttää organisaation rakenteita, jotka mahdollistavat yhdistämisen, 
kehittämisen, jakamisen ja käyttämisen. (Otala 2008, 53.)

Osaaminen ja sen johtaminen
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Osaamisen yksi tärkeä ulottuvuus ovat yhteydet muihin osaajiin ja verkostoihin. Asiantun-
tijuus on yhä enemmän tiimityötä, yhteistyötä ja verkostoitumista. Osaamisen kehittäminen 
ja oppiminen ovat sidoksissa toimintaympäristöön sosiaalisina tapahtumina. Vuorovaikutus- 
ja verkostotaidot ovat keskeinen osaaminen tämän päivän työelämässä. Substanssitiedon li-
säksi työssä tarvitaan yhä useammin ongelmien ratkaisukykyä, tavoitteiden asettamiskykyä, 
suunnittelukykyä, kykyä löytää keinoja ongelmien ratkaisemiseksi sekä arviointikykyä.

Äyvärin (2006, 113) määritelmän mukaan verkosto-osaaminen on taitoja, kykyjä, kyvyk-
kyyksiä, ajattelutapoja, tehtäviä, toimintoja, henkilöstövoimavaroja, organisaatiorakenteita 
ja järjestelmiä. Verkostosuhteiden luomisessa ja verkostosuhteiden ylläpitämisessä tarvitaan 
erilaista osaamista. Taulukossa 2 on esitetty verkostojen luomisessa ja ylläpitämisessä vaa-
dittavat osaamisalueet (Äyväri 2006).

Suhteiden luomisessa tarvittavat ver-
kosto-osaamisen osa-alueet:

Suhteiden ja verkkojen ylläpitämises-
sä tarvittavat verkosto-osaamisen osa-
alueet:

•	 Luottavaisuuden verkostoihin  
järjestelmänä

•	 Visiointikyvykkyys
•	 Kyky tunnistaa oman yrityksen  

yhteistyö- ja muut tarpeet ja kertoa 
niistä muille toimijoille

•	 Kontaktihakuisuus
•	 Kyky hyödyntää omia aikaisempia  

ja fokaalin verkon toimijoiden  
kontakteja ja kokemuksia mahdollis-
ten kumppanien tunnistamiseksi.

•	 Kyky ottaa toisen osapuolen  
edut huomioon

•	 Sosiaaliset taidot: erityisesti  
sosiaalinen joustavuus

•	 Kyky ja halu jakaa omaa tietämystä 
sekä vastaanottaa ja hyödyntää  
toisten toimijoiden tietämystä

•	 Asiakaslähtöinen tuotemuuntelu-  
ja räätälöintikyky

•	 Oman ajankäytön hallintakyky  
ajan varaamiseksi suhteiden  
hoitamiseen

•	 Koordinointiosaaminen

Taulukko 2: Verkosto-osaamisen osa-alueet (Äyväri 2006)

Otalan (2008, 58 - 59) mukaan organisaation osaamispääoma koostuu kolmesta osiosta, joita 
ovat henkilöpääoma, rakennepääoma ja suhdepääoma (kuvio 4). Henkilöpääoma muodostuu 
muun muassa yksilöiden osaamisesta, sitoutumisesta ja motivaatiosta. Henkilöpääomaa voi-
daan organisaatiotasolla kartoittaa sekä laadullisesti että määrällisesti. Määrällinen kuvaus 
tarkoittaa henkilöstön lukumäärää, koulutusta, ikää ja kokemusta. Laadullinen kuvaus tar-
koittaa esimerkiksi henkilöiden osaamista, henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota, henki-
löiden kokemaa työn hallintaa, oppimishalua ja oppimismahdollisuuksia. Osaamispääoman 
kannalta tärkeimmät tekijät ovat henkilöstön määrä, koulutus, osaamistaso ja oppimishalu. 
Organisaation oppimisen kannalta on hyvä tarkastella myös henkilöstön diversiteettiä. Mo-
nipuolisuudella voidaan osaltaan varmistaa organisaation innovointikyky ja monipuolinen 
kehittyminen. (Otala 2008, 58 - 59.)

Rakennepääomaan keskeinen komponentti on johtaminen.  Hyvän johtamisen kautta orga-
nisaatioon luodaan mallit, välineet ja käytännöt tarvittavan osaamiseen hankkimiseksi, ke-
hittämiseksi ja osaamisen siirtämiseksi. Rakennepääoman avulla yksilöiden osaaminen eli 
henkilöpääoma muutetaan organisaation osaamiseksi. Avoin ja moniosaava organisaatio, 
joka osaa myös määritellä tulevaisuuden osaamistarpeet omaa hyvät lähtökohdat kilpailu-

kyvyn kehittämiselle. Yrityksen kannalta organisaation yhteiseen käyttöön tuotu osaaminen 
merkitsee jatkuvuutta. Osaamisresurssien yhteiskäyttö kehittää synergiaa, jossa yksittäisten 
osaamispanosten hyöty laajennetaan koko organisaation hyväksi.

Suhdepääoma koostuu toimivista ja vuorovaikutteisista suhteista yrityksen sidosryhmiin. 
Tällaisia osaamista kehittäviä sidosryhmä ovat mm vaativat asiakkaat, koulutus- ja kehittäjä-
kumppanit, alihankkijat ja tavarantoimittaja sekä yksilötasolla olevat verkostot mm ammatti-
kuntien sisällä. Osaamisen johtamisen näkökulmasta toimivat yhteistyösuhteet ulkopuolisiin 
yhteistyökumppaneihin ovat välttämättömiä nykyisessä osaamisintensiivisessä kilpailuym-
päristössä. Omat resurssit eivät riitä kaiken relevantin tiedon määrittelyyn ja omaksumiseen. 
Pelkkä suhteiden lukumäärä ei riitä, vaan kumppaneiden kanssa pitää olla myös laadullisesti 
niin hyvät ja luottamukselliset suhteet, että osaamista voidaan kehittää yhdessä. Kumppa-
nuudet tuovat näkökulmia ja monipuolisuutta siihen mihin kehitys on kulkemassa ja mikä on 
oman toiminnan kannalta merkityksellistä. (Otala 2008, 58 - 64.)

Kuvio 4: Osaamispääoman osatekijät (Otala 2008, 58)

Henkilö- 
pääoma

Rakenne-
pääoma

Suhde- 
pääoma
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Otalan (2008, 58 - 64) mukaan osaamispääoman osatekijät muodostuvat taulukossa 3 maini-
tuista tekijöistä.

Henkilöpääoma Rakennepääoma Suhdepääoma
•	 Määrä ja laatu
•	 Osaaminen ja 

ammattitaito
•	 Luovuus ja 

innovatiivisuus
•	 Innostus, 

sitoutuminen ja 
motivaatio

•	 Henkiset rakenteet 
kuten arvot, ilmapiiri ja 
johtamisjärjestelmä

•	 Järjestelmät ja 
prosessit: rekrytointi, 
osaamisen kehittäminen, 
osaamisen jakaminen 
ja hyödyntäminen, 
työhyvinvointijärjestelmä

•	 Teknologia: tietotekniikka, 
tietoverkot, jakamisen 
teknologiat

•	 Verkostot, henkilöstön 
osallistuminen verkon 
sosiaalisiin ammatillisiin 
yhteisöihin

•	 Suhteet avainasiakkaisiin
•	 Suhteet alihankkijoihin ja 

toimittajiin
•	 Suhteet yhteistyökump-

paneihin: osaamisen 
kehittämisen 
yhteistyökumppanit, 
korkeakoulut ja 
oppilaitokset, muut 
yritykset

Taulukko 3: Osaamispääoman osatekijät (mukaillen Otala 2008, 58 - 64)

Osaamispääoman eri osien välillä tulee olla jatkuvaa virtausta. Jos virtausta ei ole osaaminen 
jämähtää paikoilleen ja menettää nopeasti arvonsa. (Otala 2008, 58 - 60.) Otalan osaamis-
pääoman jäsentelyn kautta muodostuu kokonaiskuva tekijöistä, joista osaamisen johtaminen 
koostuu. Henkilöpääoman lisäksi korostuu rakennepääoma, joka mahdollistaa henkilöosaa-
misen kehittämisen. Verkostoituminen on vahva työelämätrendi. Sen avulla voidaan huoleh-
tia suhdepääoman kehittymisestä.

Osaamispääomaa voidaan Sullivanin (2000) mukaan tarkastella arvon synnyttämisen tai ar-
von hyödyntämisen näkökulmasta. Arvon hyödyntämisen näkökulmasta tärkeintä on osaa-
mispääoman muuttaminen yrityksen tai sijoittajien saamaksi tuotoksi ja tuottaa innovaatioita 
taloudellisten tuottojen maksimoimiseksi. Arvoa hyödyntävä näkökulma painottaa paperilla 
olevaa osaamisvarallisuutta kuten immateriaalioikeuksia. Kilpailuaseman arviointi ja osaa-
misen konvertointi voitoksi ja kassavirraksi on keskeistä. Arvoa synnyttävästä näkökulmasta 
tärkeintä on kasvattaa henkilöstön tietoja, taitoja ja osaamista, jotta voitaisiin luoda uusia tai 
parempia innovaatioita kaupallistettaviksi. Kehittämisen painopiste on inhimillisen pääoman 
alueella. Arvoa synnyttävän näkökulman mukaan tärkeitä toimintoja ovat muun muassa tie-
don luominen ja jakaminen, oppiminen ja tietojärjestelmät. Arvoa synnyttävän varallisuuden 
avulla yritys uudistuu ja luo tulevaisuudessa arvoa hyödyntävää osaamista. (Sullivan 2000, 
184–185.)

6.6 Osaamisen johtaminen

Viitalan (2005, 14 - 24) mukaan osaamisen johtaminen on laaja johtamisen kokonaisuus ja se 
sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan, jonka avulla yrityksen strategian edel-
lyttämää osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Osaamisen johtamisen 
kiinnekohta on yrityksen tulevaisuuden tahtotila, joka merkitsee sekä tarvetta arvioida ny-
kyistä toimintaa että tarvetta selkiyttää tavoiteltavaa tilaa tulevaisuudessa. Halutun tulevai-
suuden tilan määrittely hyötyy käsitteistä päämäärä, visio ja tahtotila. Osaamisen johtamisen 
tärkein vastuutaho on kuitenkin ylin johto, koska sen päätöksenteko suuntaa ja mahdollistaa 
toiminnan, se on myös ratkaiseva katalysaattori tai este sille, minkälainen kilpailutekijä osaa-
misesta saadaan.

Osaamispääoman johtamisprosessi on Otalan (2008, 87 - 88) mukaan syytä kuvata. Prosessiin 
kuuluvat muun muassa toiminnan tavoitteiden selkeyttäminen, osaamishaasteiden ja osaa-
mistarpeiden kartoittaminen, osaamisstrategian laatiminen ja toteutus, osaamispääoman 
kehittämissuunnitelman laatiminen ja kehittämistoimien arviointi samoin kuin osaamispää-
oman johtamisen tuloksellisuuden arviointi ja edelleen osaamispääomaraportin laatiminen 
(kuvio 5). 

Osaamispääoman kehittämissuunnitelma

Osaamispääomaraportti

Osaamispääoman kehittäminen

Henkilö-
pääoma

Rakenne-
pääoma

Suhde-
pääoma

Strategisten osaamisten 
kehitysohjelmat

Osaamisstrategian toteutus

X:n osaajan 
rekrytointi

Esimiestyön 
kehittäminen

Oppivan organisaation
kehittäminen

Oppilaitosyhteistyön
kehittäminen
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Kuvio 5: Osaamispääoman johtamisprosessi (Otala 2008, 89)

Osaamispääoman johtamisen tavoitteet ja toimenpiteet tulee olla johdettu yrityksen tai liike-
toimintayksikön strategiasta ja sen tulee olla jonkin tai joidenkin vastuulla (Otala 2008, 94). 
Osaamistarpeiden määrittelyssä yksilöidään nykyisen toiminnan osaamistarpeet, yrityksen 
strategian kannalta keskeiset ja pitkän aikavälin osaamistarpeet. Toimintaympäristön muu-
tokset, asiakkaiden odotukset ja työskentelyn muuttuminen vaikuttavat myös merkittävästi 
organisaation osaamishaasteisiin. Tarpeiden ja olemassa olevien osaamisresurssien välinen 
erotus on kehittämisen kohteena. Keinoja vaadittavan osaamisen hankkimiseksi on monia. 
Koulutus, sisäinen tehtäväkierto, verkostoituminen ulkopuolisiin osaajiin, rekrytointi ja joh-
tamisen kehittäminen ovat esimerkkejä osaamisen kehittämistoimista. Tärkeintä on määri-
tellä selkeät tavoitteelliset toimenpidekokonaisuudet kunkin kriittisen osaamistarpeen ke-
hittämiseksi. Kehittämistyön tuloksien selvittäminen on tärkeää ja selvitystä tulee tehdä sekä 
välittömästi kompetenssien kehittymisen suhteen että välillisesti operatiivisen toiminnan 
avaintavoitteiden toteutumisen kautta. (Otala 2008, 81 - 83.)

Otalan (2008, 90) mukaan osaamispääoman johtamisprosessissa laaditaan osaamisstrategia, 
joka kuvaa miten osaamishaasteet priorisoidaan, mitkä valitaan tärkeimmiksi osaamisiksi, 
millaisilla rakenteilla ja yhteistyösuhteilla puuttuva osaaminen hankintaan, miten tehoste-
taan olemassa olevan osaamisen käyttöä jne. Osaamisstrategia on suunnitelma kehittämisen 
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painopistealueista ja kehittämistoimista. 

Osaamisen perusstrategioita on seuraavat neljä:

•	 ”Osaamisjohtaja on edelläkävijä, joka johtaa alan osaamisen kehittämistä, tuo ensimmäi-
senä markkinoille uusiin osaamisiin pohjautuvia tuotteita tai palveluja, hallitsee alan pa-
tentteja ja panostaa laajasti osaamisen kehittämiseen ja tutkimiseen.

•	 Haastaja pyrkii rakentamaan uudenlaista osaamisrakennetta verkottumalla, kehittämällä 
uusia korvaavia osaamisia, joita voidaan soveltaa alan tuotteisiin ja palveluihin. Osaamis-
strategian painopiste on innovatiivisuuden tukemisessa.

•	 Jäljittelijä hyödyntää muiden kehittämää osaamista. Oman kehittämistoiminnan osalta 
saadaan säästöjä ja jo koettua osaamista voidaan soveltaa tehokkaasti, mutta mahdolli-
suuksia tehdä uusia läpimurtoja ei ole.

•	 Erikoistuja panostaa erikoisosaamisiin, joita voidaan hyödyntää rajatusti, mutta joista 
saadaan hyvä lisäarvo. Erikoistuja voi olla hyvä kumppani sellaiselle toimijalle, joka ei 
itse halua panostaa kapeaan osaamissektoriin”.

(Otala 2008, 143.)

Osaamisstrategian pohjalta laaditaan osaamispääoman kehittämissuunnitelma. Se sisältää 
kuvauksen niistä osaamispääoman kehittämistoimenpiteistä, jotka on suunniteltu strategian 
pohjalta tehtäväksi sekä näiden toimenpiteiden tavoitteet. Tällaisia voivat olla esimerkiksi

•	 osaamistarpeiden viestiminen organisaatiolle
•	 strategisten osaamisten kehittämisohjelmat
•	 kehityskeskusteluvalmennus tai -käytäntö
•	 osaajayhteisöjen perustaminen
•	 hiljaisen tiedon haltuunotto mallintamishakkeella
•	 esimiesten valmentaminen 
•	 osaamisen jakamista tukeva palkitsemismalli jne. (Otala 2008, 90 - 91.)

Osaamispääoman kehittämistoimenpiteitä seurataan kuten muitakin yrityksen strategisia 
hankkeita, usein neljännesvuosittain. Strategia ei aina toteudu suunnitelman mukaisesti ja 
tavoitteita joudutaan ehkä tarkistamaan ja muuttamaan. Osaamispääoman johtamisen tulok-
sia on kahdenlaisia: kehittämisen tehokkuuteen liittyviä sekä osaamispääoman johtamisen 
tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyviä. (Otala 2008, 90 - 92.)

Osaamispääoman kehittämissuunnitelman lähtökohtana on strategisen suunnitelman mukai-
nen analyysi toimintaympäristön muutoksista sekä yrityksen visio ja tavoitteet. Suunnitelma 
sisältää kuvauksen siitä, millaisia osaamistarpeita ja osaamishaasteita strategisista tavoit-
teista seuraa, millainen osaamisstrategia valitaan, millaisia toimenpiteitä aiotaan strategian 
mukaan toteuttaa, mikä on näiden toimenpiteiden tavoite ja miten seurataan toimenpiteiden 
onnistumista. Osaamispääomaraportin lähtökohtana ovat ”toiminnan strategiset tavoitteet, 
niistä johdetut osaamishaasteet, toteutetut toimenpiteet ja niiden tavoitteiden toteutuminen 
sovituilla mittareilla tai indikaattoreilla kuvattuna sekä varsinaisen toiminnan strategisten 
tavoitteiden toteutuminen”. (Otala 2008, 93.)

Osaamisen johtaminen on esitettyjen asioiden kehittämistä, seuraamista, mittaamista ja pal-
kitsemista niiden kehittymisestä tavoitteiden mukaan. Osaamispääomaa on vaalittava ja ke-
hitettävä, johdettava. Osaamisen johtamisen tavoite on osaamispääoman kasvattaminen. Ei 

kuitenkaan miten tahansa, vaan osaamispääomaa pitää lisätä määrällisesti ja laadullisesti 
niin, että se auttaa saavuttamaan liiketoimintatavoitteet entistä paremmin. Osaamispääoman 
vaaliminen on siis tiukasti kytköksissä liiketoiminnan johtamisen tehokkuuteen.

6.7 Osaamisen kehittäminen

Kirjavaisen ja Laakso-Mannisen (2001, 122) mukaan osaamisen johtamisessa ja hallinnassa 
on keskeistä ymmärtää, miten mm. osaamisen mallintamisesta ja kartoittamisesta saadaan 
suurin mahdollinen hyöty johtamiselle. Tällaisessa kehittämisprosessissa on tärkeää toistu-
vasti esittää itselleen seuraavia kysymyksiä: miksi, mihin tarkoitukseen ja minkä ongelmien 
ratkaisuiksi työskentelemme?

Osaamisen kehittämisprosessille on olemassa useita malleja, jotka käsittävät vaiheet osaa-
misen tunnistaminen, osaamisen arviointi, osaaminen hankinta ja osaamisen käyttäminen ja 
hyödyntäminen. Viitalan (2002, 198 - 199) osaamisen kehittämisprosessikuvaus on esitetty 
kuviossa 6.

Visio ja strategiat

Yritystason liiketoiminnalliset osaamisalueet

Ammatilliset osaamisprofiilit

Osaamisaukot

Kehittämissuunnitelmat: yhteisötaso, prosessitaso, tiimitaso, yksilötaso

Kuvio 6: Osaamisen kehittämisen prosessikuvaus (mukaillen Viitala 2002, 198 - 199)

Viitalan (2005, 226) mukaan osaamisen kehittämisen toimintamallit voidaan määritellä seu-
raavasti:

•	 ”systemaattinen vision ja strategian vaatimien osaamisten määrittely
•	 olemassa olevien osaamisten arviointi yrityksen tasolla; prosessien, toimintojen ja/tai 

ryhmien tasolla; yksilöiden tasolla
•	 osaamisen kehittämistarpeiden määrittely yrityksen tasolla; prosessien, toimintojen ja/

tai ryhmien tasolla; yksilöiden tasolla
•	 osaamisen kehittämis- ja hankintasuunnitelman laatiminen 
•	 organisaation osaamisen kehittymiselle olennaisten tekijöiden määrittely ja tilan arvioin-

ti; kehittämissuunnitelman laatiminen näiden tekijöiden kehittämiseksi
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•	 kehityskeskustelut
•	 osaamispääoman riskianalyysin laatiminen ja riskienhallintasysteemin laatiminen
•	 osaamisen johtaminen kokonaisuuden hahmottaminen ja onnistumisen arviointi”.  

(Viitala 2005, 226).

Yksityiskohtaisimman osaamisen kehittämisen mallin on esittänyt Hätönen (2004, 34). Hä-
nen mukaansa henkilöstön kehittämisen pohjana tulee olla tarveanalyysi. Tarveanalyysin 
työvaiheet voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: osaamisalueisiin, osaamistasoihin sekä nyky-
osaamiseen ja kehityskohteisiin. Osaamisalueet-vaiheessa määritellään yrityksen onnistu-
neen toiminnan edellytykset. Määritetään ne kriittiset osaamisalueet, joita yritys tarvitsee 
säilyttääkseen menestymisen mahdollisuutensa nyt ja tulevaisuudessa. Ensin voidaan mää-
ritellä ydinosaamisalueet, jotka sitten puretaan yksityiskohtaisempiin osaamisalueisiin. (Hä-
tönen 2004, 34.)

Osaamistasot-vaiheessa kullekin osaamisalueelle laaditaan tavoiteltava osaamistaso. Tästä 
syntyy osaamisen tavoiteprofiili. Osaamistaso kuvaa osaamisalueella vaadittavaa osaamisen 
tasoa ryhmä- tai yksilötasolla. Kolmanneksi nykyosaaminen ja kehityskohteet -vaiheessa sel-
vitetään työntekijöiden nykyosaaminen suhteessa laadittuun tavoiteosaamiseen. Tässä vai-
heessa selvitetään myös muita työn sujuvuuden ja tuloksellisuuden kannalta keskeisiä kehi-
tyskohteita. (Hätönen 2004, 37 - 41.)

Hannus (2004, 252) tarkastelee osaamisen kehittämistä ja johtamista kyvykkyysnäkökul-
masta. Hän mainitsee ns. parhaiksi käytännöiksi strategialähtöisen osaamisaukkojen tun-
nistamisen ja kehittämistoimenpiteiden määrittelyn, systemaattisen osaamisen hallinnan 
ja jakamisen, asiantuntijayhteisön kehittämisen sekä osaamisen jakamisen ja sitä tukevien 
järjestelmien kehittämisen. Perustana osaamisen kehittämiselle on strategian määrittelyn ja 
strategisten kyvykkyyksien analyysi. Osaamisen hallinta tulee kytkeä osaksi kokonaisuutta. 

6.7.1 Osaamiskartoitus

Otalan (2008, 346) mukaan osaamiskartoitus (competence survey) tarkoittaa organisaation 
henkilöstön nykyisen osaamisen vertaamista organisaation tavoiteosaamiseen. Osaamiskar-
toituksen tuloksena nähdään nykyisen osaamisen vajeet tavoiteosaamiseen verrattuna. Sen 
tarkoituksena on tunnistaa myös osaamisvahvuudet.

Osaamiskartoitus on vain yksi monista mahdollisuuksista henkilöstön kehittämisen kentässä.
Osaamisen mallintamisella tarkoitetaan osaamisen syvyyden tai tason kartoittamista määrit-
telemällä ja kuvaamalla erilaisia osaamisia. Osaamiskartoituksen tarkoituksena on siten sel-
vittää henkilön tai organisaatioyksikön osaamisen nykytila ja verrata sitä tavoitetasoon. Yksi-
lötasolla osaamista tarkastellaan usein yksilön osaamisprofiloinnin kautta kun taas tiimi- tai 
tulosyksikkötasolla osaamista tarkastellaan usein osaamistaseanalyysina. Tällöin osaamisen 
määrittely aloitetaan osaamisen mallintamisella määrittelemällä yksikön tavoitteiden toteut-
tamiseksi tarvittavat osaamisalueet. Henkilöstön osallistaminen on merkityksellistä: osaa-
misalueita ei anneta ainoastaan ylhäältä vaan henkilöt pääsevät myös itse määrittelemään 
niitä. Osaamistasonäkökulman voidaan katsoa soveltuvan erityisesti asiantuntijatiimeihin, 
sillä se antaa nopean yleiskuvan vallitsevasta osaamistilanteesta suhteessa tarpeisiin.
(Kirjavainen & Laakso-Manninen 2000, 113 - 117.)

Viitalan (2005, 120) mukaan tarvittavien osaamisten määrittely voidaan saada aikaan kah-
della tavalla. Joko niin, että yrityksessä keskustellaan ja erilaisia ideointitekniikoita käyttä-
mällä nimetään itse osaamiset ja ryhmitellään ne tai sitten käytetään valmista jäsennystä, 
josta poimitaan omaan toimintaan sopivat osaamiset ja täydennetään niitä tarvittaessa. Kun 
lähdetään ns. tyhjältä paperilta käsin eikä käytetä valmiita jäsennystä, päästään usein aidom-

paan lopputulokseen. (Viitala 2005,120.)

Osaamiskartoitusten suurimpana hyötynä voidaan pitää kehittämisen jäsentymistä ja suun-
taamista. Olemassa oleva osaaminen tulee näkyvämmäksi ja sen hyödyntäminen ja arvostus 
lisääntyy. Tämän lisäksi osaamiskartoitukset auttavat tekemään päätöksiä kehitettävistä 
osaamisalueista, kehittämisen suunnasta ja sen vauhdista. (Viitala 2002, 199.) Jos organisaa-
tiossa ei ole ensin selvitetty sitä, mitä henkilöstön tulisi osata, jotta strategiset tavoitteet voi-
taisiin saavuttaa, ei osaamiskartoituksella ole suurta arvoa (Otala 2008, 38).

Myös Hätösen (2004) mukaan organisaation osaamisen kuvaaminen voidaan toteuttaa monin 
tavoin. Olemassa olevan osaamisen kuvaaminen on perusteltua silloin, kun halutaan selvittää 
nykyisen henkilöstön osaaminen ja sen mahdolliset uudet käyttöalueet. Ongelmana voidaan 
nähdä kuvauksen kiinnittyminen nykyhetkeen. Lisäksi tarvitaan muita lähestymistapoja. Ny-
kyosaamisen kuvaus toteutetaan usein kyselyinä. Kyselyjen tulokset kootaan ja tuloksia ana-
lysoidaan esimerkiksi sen perusteella, kuinka paljon ja mitä osaamista organisaatiosta löytyy. 
Täysin uuden osaamisvalikoiman laatiminen osoittaa toiminnan kriittiset tekijät ja tulevai-
suuden tarpeet. Uuden osaamisen tunnistaminen on usein aikaa vievää. Tämä lähestymistapa 
sopii erityisesti siinä tapauksessa, kun uudet haasteet ja tarpeet vaativat määrittelemään työ-
vaatimuksia uudelleen, tai kun halutaan vahvistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen läh-
tökohtia yrityksessä. Uusien osaamisten kuvaaminen on tulevaisuushakuista, ja hyvä pohja 
kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Hätönen (2004) kuvaa työvaiheet osaamiskartoituk-
sesta kehittämiseen kuvion 7 mukaisesti.

1. Osaamiskartan 
laatiminen

2. Osaamisen
tavoiteprofiilien laadinta

3. Osaamisen arviointi
osaamiskartan avulla

4. Kehitys-
suunnitelmat

5. Kehittäminen

•	 yhteiskäsitys osaamisesta
•	 osaamisalueiden kuvaaminen
•	 osaamistason määrittäminen

•	 ryhmäkohtainen
•	 tehtäväkohtainen

•	 itsearviointi
•	 kehityskeskustelut
•	 360-arviointi

•	 organisaation
•	 ryhmien tai yksiköiden
•	 yksilöiden

•	 palautteet
•	 seuranta

Kuvio 7: Työvaiheet osaamiskartoituksesta kehittämiseen (Hätönen 2004, 8)
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Osaaminen

6.7.2 Osaamiskartan laatiminen

Jotta organisaation osaamisesta voidaan keskustella yhtenäisesti ja konkreettisesti, tarvitaan 
yövälineeksi osaamiskartta. Osaamiskarttaan kuvataan kaikki nyt ja tulevaisuudessa tarvit-
tavat osaamiset. Osaamiskartta on organisaation osaamisten tahtotilan kuvaus ja kaikkien 
työntekijöiden hyödynnettävissä. (Hätönen 2004, 9.)

Osaamiskarttaan kootaan organisaatiossa tarvittavien osaamisten sanalliset kuvaukset. Ku-
vausten avulla osaamiset voidaan tehdä yhteismitalliseksi sekä voidaan varmistaa että kä-
sitteet ymmärretään samalla tavalla. Osaamiskuvausten laatiminen muuntaa hiljaisen tiedon 
näkyväksi. Organisaation osaamista koskevat arvot, asenteet ja käsitykset saavat dokumen-
toinnin kautta yhteisen ja julkisen muodon. (Hätönen 2004, 11.)

Osaamiskartta voi mm.

•	 ”sisältää organisaatiossa nyt ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen
•	 toimia kaikkien henkilöiden osaamisarvioinnin apuna
•	 auttaa uusien henkilöiden rekrytoinnissa
•	 antaa mahdollisuuksia työntekijöille oman osaamisensa itsearviointiin
•	 antaa välineitä osaamisesta käytävään yhteisölliseen keskusteluun
•	 antaa raamit osaamisen kehittämiselle
•	 helpottaa kehitystoimien arviointia” (Hätönen 2004, 11).

Osaamiskartta voidaan laatia koko organisaation osaamisista, tietyn henkilöstöryhmän osaa-
misista, tiimin osaamisista tai jostain erikseen valitusta osaamisista (esimerkiksi johtamis-
osaaminen).  Osaamisen laatiminen edellyttää sopimista siitä mitä kyseisessä organisaatiossa 
ymmärretään osaamisella. Sen jälkeen kuvataan osaamisalueita ja määritetään osaamisen ar-
vioinnin avuksi osaamistasokuvaukset. (Hätönen 2004, 11.)

6.7.3 Osaamisalueiden kuvaaminen

Hätösen (2004, 23) mallin mukaan osaamisalueet laaditaan organisaation vision ja strategioi-
den pohjalta. Olennaista on erityisesti tulevaisuudessa tarvittavat osaamisalueet. Osaamiset 
kuvataan mahdollisimman konkreettisina ja arvioitavissa olevina osaamiskuvauksina. Koska 
osaamista täytyy olla sekä nykypäivän että tulevaisuuden varalle on hyvä määritellä osaamis-
karttaan koko organisaation osaaminen. Myöhemmin osaamiskarttaa käytettäessä voidaan 
jaotella osaamisia väistyviin ja edelleen kehitettäviin osaamisiin.

6.7.4 Osaamisympyrä

Green (1999) on pyrkinyt jäsentämään osaamisen liittyvien käsitteiden eroja. Hän on luonut 
osaamisympyrän (the competence scope), jonka tarkoituksena on tuoda osaamisen eri puolia 
ja tasoja samaan viitekehykseen. Malliin kuuluu kaksi eri ulottuvuutta, jotka ovat pystysuo-
ralla akselilla oleva tasoulottuvuus (organisaatio ja yksilö) ja vaakasuoralla akselilla oleva 
sijaitseva ns. tyyppiulottuvuus (työskentelytavat ja vuorovaikutustaidot). Ulottuvuuksien 
avulla Hätönen (2004, 36) esittää neljä eri lohkoa, joista muodostuu koko organisaatiossa 
tarvittava osaaminen:

1. organisaation ydinosaaminen (core competencies and capabilities)
2. arvoihin ja toimintapoihin liittyvä osaaminen (core values and priorities) arvot, 
 työntekijöiden yhteiset uskomukset, työkulttuuri, käyttäytymisnormit
3. työelämäosaaminen (performance skills and competencies) oppimistaidot, 

 ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot 
 sekä eettiset ja esteettiset taidot 
4. yksilöllinen ammattiosaaminen (technical knowledge and job skills).

Hätösen (2004, 26) mukaan osaamisia on jäsennelty eri organisaatioissa samantyyppisellä 
ryhmittelyllä. Useimmissa on mukana yksilöllinen perusosaaminen (työelämätaidot, yleis-
osaaminen), sosiaalinen- ja yhteistyöosaaminen, organisaatio-osaaminen, yhteisöosaaminen 
ja ammatillinen osaaminen.

6.7.5 Osaamistasojen määrittäminen

Jotta kuvattuja osaamisia voidaan arvioida mahdollisimman yhdenmukaisesti, osaamiskart-
taan määritellään osaamisen arviointitapa. Osaamisia voidaan arvioida joko sovitun arvioin-
tiasteikon pohjalta tai kirjoitettujen osaamistasojen määritysten pohjalta. Osaamisen arvioin-
tiasteikko tulisi olla suhteellisen laaja, esimerkiksi 1 - 5 tai 1 - 7, jolloin samaa osaamisaluetta 
voidaan arvioida sekä perusosaamisen että huippuosaamisen näkökulmasta. Osaamisen alin 
taso on aina jo positiivista osaamista.  Monissa tehtävissä tämän tason osaaminen on riittä-
vää. Osaamistasoihin kuuluu myös 0-taso. Se tarkoittaa että henkilöillä ei vielä ole ko. osaa-
mista, vaikka se kuuluukin tehtävään. 0-tason osaamista voi olla uusilla työntekijöillä. 0-taso 
on myös tyypillinen silloin, kun lähdetään kehittämään tulevaisuudessa tarvittavaa osaamis-
ta. Monissa osaamisen kehittämisen hankkeissa on tullut esille 0-tason vaikeus osaamista 
on vaikea arvioida nollaksi. Mikäli osaamiset on määritelty tulevaisuuden näkökulmasta, on 
tavallista, ettei kaikkia tulevaisuuden osaamisia vielä hallita. Yksilön ei siis tarvitse hallita 
kaikkia organisaation osaamisia. Yhdessä eri ihmisten kanssa syntyy osaamisten yhdistelmä, 
jonka avulla organisaation tehtävät hoituvat parhaalla mahdollisella tavalla. (Hätönen 2004, 
27.) Kuviossa 8 on kuvattu Hätösen esittämä osaamistasojen yleisluonnehdinta.

1

2

3

4

5

0 = osaamista ei ole

5 = henkilö on osaamisalueen huippu-
osaaja. Hän osaa nähdä osaamisaluee-
seen liittyviä asioita kokonaisuutena ja 
osaa yhdistää asioita uudella tavalla. 
Henkilöosaa kehittää osaamisalueeseen 
kuuluvia asioita.

3 = henkilö osaa toimia keskeisissä osaa-
misalueen edellyttämissä tehtävissä itse-
näisesti ja hänellä on vankkaa tietämystä 
alueen asioista. Hän osaa soveltaa tätä 
tietämystään joustavasti ja monipuoli-
sesti omassa työssään.

1 = osaaminen on perusosaamista. Hen-
kilö osaa toimia sovittujen ”pelisään-
töjen” ja ohjeiden mukaan. Hänellä on 
yleiskuva osaamisalueen asioista.

Kuvio 8: Osaamistasojen yleisluonnehdinta (Hätönen 2004, 29)
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6.7.6 Osaamisen tavoiteprofiilien laadinta

Osaamiskartassa kuvatuista osaamisista voidaan laatia erilaisia osaamisprofiileja. Yleensä ne 
määritellään ennen osaamisten arviointeja. Joissakin tapauksissa osaamisprofiilit laaditaan 
vasta ensimmäisten arviointien jälkeen. Osaamisprofiililla tarkoitetaan osaamiskartan perus-
teella muodostettua osaamisen tavoitetasojen yhdistelmää, joka voidaan määrittää yksilöille, 
työntekijäryhmille, tiimeille tai jopa koko organisaatiolla. Osaamisprofiilin avulla osoitetaan 
mitä osaamisia eri tehtävissä tulee olla ja mitä osaamisia tulee arvioida ja kehittää. Osaamis-
profiilin määrittämien sisältää osaamisalueiden ja osaamistasojen valinnan. (Hätönen 2004, 
35.)

Osaamiskartassa voidaan luoda pohjaa osaamisprofiileille. Osaamisalueiden kohdalla voi-
daan määritellä kuuluuko kyseinen osaaminen kaikille organisaation työntekijöille vai kuulu-
vatko osaamiset johonkin tiettyyn tehtävään. Osaamisprofiilien käytöllä voidaan estää ajatte-
lua että yksilön täytyisi hallita kaikki organisaation osaamiset mahdollisimman täydellisesti. 
Olennaista on että eri henkilöiden osaamisista syntyy tarkoituksen mukainen yhdistelmä. 
Tämä varmistaa myös sen että osaaminen nähdään yhteisöllisenä asiana, ei vain yksilöiden 
asiana. (Hätönen 2004, 35.)

Osaamisprofiilit voidaan määrittää seuraavasti:

1. Johto tai avainhenkilöryhmät luovat osaamiskartasta yleisen osaamisprofiilin 
 eri tehtävissä toimiville henkilöille tai eri ryhmien osaamisille. Tämän jälkeen 
 eri ryhmissä konkretisoidaan kyseisen ryhmän tarvitsemat osaamiset, ja ne 
 tarkennetaan henkilötason osaamisprofiileiksi. 

2. Ryhmät määrittävät millaisia osaamisia ryhmässä tarvitaan. Tämän pohjalta 
 jatketaan henkilökohtaisten osaamisprofiilien määrittämisellä: kenen tulisi 
 hallita mitäkin osaamista ja miten hyvin.

3. Osaamisprofiilit on mahdollista määrittää myös pelkästään kehityskeskus-
 teluissa. Työntekijä määrittää yhdessä esimiehensä kanssa työntekijän osaamis-
 profiilin, minkä pohjalta osaamista arvioidaan.

Johdon tulisi linjaa osaamisprofiileja ainakin keskeisten osaamisten osalta. Linjauksia hyö-
dynnetään ryhmien ja yksilöiden osaamisprofiilien määrittelyssä. Osaamisprofiileja voidaan 
kuvata keskiarvoina, frekvensseinä ja räätälöitynä henkilökohtaisena profiilina. (Hätönen 
2004, 37.)

6.7.7 Osaamisen arviointi

Arviointi on yksi osaamisen kehittämisen peruskivistä. Arvioinnilla tuotetaan tietoa joka 
ohjaa kehittämistavoitteiden asettamista. Osaamisen arviointi toteutetaan yleensä ensin it-
searviointina ja sekä arviointina kehityskeskustelussa. Yleensä työntekijä ja esimies tekevät 
erilliset arviot työntekijän osaamisesta. Kehityskeskustelussa voidaan käydä läpi mahdollisia 
eroavaisuuksia. (Hätönen 2004, 40.)

Arviointi voidaan suorittaa monella eri tavalla, kuten esimerkiksi itse arvioinnilla, esimiehen, 
työtovereiden, asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden arviolla sekä erilaisin testein ja näyt-
tökokein.

Itsearviointi

Itsearviointi on arviointia, jossa yksilö on omaa tai työyhteisönsä toimintaa ja osaamista ar-
vioiva subjekti. Itsearvioinnissa henkilö arvioi omaa osaamistaan ja oppimistaan. Arviointi 
edellyttää kriittistä ajattelua, osaamiseen ja työsuorituksiin liittyvien odotusten tunnistamis-
ta ja valmiutta arvioida niiden kriteereiden toteutumista jotka on määritelty osaamisille. It-
searviointiin saattavat vaikuttaa ne vaatimukset, jotka henkilö asettaa itselleen työtehtävissä 
suoriutumiseksi tai työtehtävien edellyttämän osaamisen saavuttamiseksi. (Hätönen 2004, 
40–41.)

Itsearviointi on myös oppimistilanne. Samalla kun henkilö käy läpi osaamiskarttaa ja vertaa 
osaamistaan osaamisten kuvauksiin, hän alkaa tietoisesti tarkastella omaa työtään, työyhtei-
söään ja niissä edellytettävää osaamista. Tämä kokemus saattaa vahvistaa ymmärrystä koko 
työyhteisön toiminnasta ja oman työn ja osaamisen linkittymisestä organisaation kokonai-
suuteen.  On tärkeää korostaa että henkilön oma arvio osaamisestaan on yksi käsitys eikä sitä 
voida täydentää muiden antamilla arvioinneilla. Yksittäiset arviot eivät ole ”oikeita arvioi-
ta” vaan hyvä arvioinnin lopputulos saadaan eri tahojen antamien arviointien yhdistelmästä. 
Työntekijä ja esimies katsovat asioita eri näkökulmista, ja nämä eri näkökulmat täydentävät 
käsitystä osaamisesta. Itsearviointia voidaan täydentää kehityskeskustelussa esimiehen arvi-
oinnilla. Olennaista itsearvioinnissa on se että ohjeet ovat mahdollisimmat selkeät. (Hätönen 
204, 42.)

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelut ovat hyvä lähtökohta osaamisen järjestelmälliselle arvioinnille. Jalavan 
mukaan kehityskeskustelut ovat johtamisen näkökulmasta työväline, jonka avulla voidaan 
kehittää työn tavoitteellisuutta ja osaamista. Työntekijän näkökulmasta kyseessä on organi-
soitu, vuorovaikutteinen tilanne, jossa on mahdollisuus keskustella omasta asemasta ja ke-
hittymisestä organisaatiossa. Kehityskeskustelussa voidaan arvioida osaamista, suunnitella 
yksilön tai ryhmän kehitystä, asettaa kehitystavoitteita ja määritellä keinoja, joilla tavoitteet 
saavutetaan. Kehityskeskustelu voidaan käydä joko esimiehen ja alaisen välillä, yhteisesti 
koko ryhmän kanssa tai kollegoiden välillä. Kehityskeskustelussa voidaan käsitellä joko yksi-
lön tai ryhmän osaamista. (Hätönen 2004, 43.)

Kehityskeskusteluja tulee käydä ainakin kaksi kertaa vuodessa. Sen lisäksi kehittymisen ja 
osaamisen teemaa tulisi pitää keskusteluissa yllä säännöllisesti. Kehityskeskustelut edellyttä-
vät avointa ja rehellistä vuorovaikutusta, jota edesauttaa säännöllinen keskustelu. (Hätönen 
2004, 43.)

Strategisesta osaamisen kehittämisen näkökulmasta kehityskeskustelu on johtamisen väline. 
Sen avulla voidaan kartoittaa koko organisaation senhetkinen osaamistilanne. Kehityskes-
kusteluissa tulee esille myös henkilön omia tavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Siksi 
kehityskeskusteluiden avulla voidaan suunnitella tulevaisuuden resurssointia. Tietokantoi-
hin dokumentoidut kehityskeskustelun tulokset antavat arvokasta tietoa organisaation hen-
kilöstötilanteesta. (Hätönen 2004, 43.)

360-arviointi

360-arviointi on luotettava keino saada palautetta henkilöstön toiminnasta, osaamisesta ja 
kehitystarpeista sekä yksilön itsensä, tiimin tai organisaation kannalta. 360-arvioinnissa 
kerätään palautetta henkilöltä itseltään, esimieheltä, alaisilta ja työtovereilta.  Asiantunti-
jatehtävät ovat usein niin erikoistuneita, että lähin esimies ei yksin ole pätevä arvioimaan 
osaamisia. Lisäksi voidaan pyytää palautetta sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta ja muilta yh-
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teistyökumppaneilta. Olennaista on se, että arvioijiksi valitaan niitä tahoja, jotka näkevät 
henkilön toimivan arvioitavien osaamisalueiden mukaisissa tehtävissä. Esimerkiksi asiakas-
palveluosaamisen kohdassa palaute pitäisi tulla asiakkailta. Oman näkemyksen peilaamista 
muiden antamiin arviointeihin voidaan pitää arvokkaana palautteensa. Poikkeavat arvioinnit 
voivat aikaansaada kehitysprosessin. 360-arviointi on todettu luotettavammaksi kuin ainoas-
taan yhdestä lähteestä tuleva palaute. (Hätönen 2004, 44.)

Arvioinnin virhelähteitä

Hätösen (2004) mukaan osaamisen arvioinneissa tulee usein esille arviointien luotettavuus. 
Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että itsearviointiin tulee liittää aina mukaan myös muun ta-
hon antama palaute, esimerkiksi esimiehen palaute. Arviointeihin saattaa liittyä pelkoja ja 
epäilyksiä. Olennaista on avoin tiedotus prosessin kaikissa vaiheissa.

Perinteisessä henkilöstön arviointimenetelmässä korostuvat seuraavat piirteet:

•	 ”perustuu yhden ihmisen, usein esimiehen, arviointiin
•	 tapahtuu yleensä kerran vuodessa yhteisessä keskustelussa, jonka molemmat osapuolet 

saattavat kokea jopa epämiellyttävänä velvollisuutena
•	 henkilökohtaiset mieltymykset arvioitavasta henkilöstä (tai myös arvioijasta) voivat vai-

kuttaa arviointiin
•	 esimiehellä saattaa olla puutteellinen tieto arvioitavan henkilön työstä, työsuorituksista 

sekä toimintatavoista
•	 arviointi jättää usein ottamatta huomioon henkilön toiminnan tiimin jäsenenä, keskittyen 

vain yksilöön ja hänen suorituksiinsa.
•	 epätyydyttäviin työsuorituksiin ja kehitettäviin asioihin voi olla vaikea puuttua”.

(Hätönen 2004, 44.)

Usein ajatellaan, että henkilön itsearviointi ei olisi riittävän luotettavaa osaamisen arvioin-
nissa. Eri tutkimusten mukaan itsearviointi on kuitenkin tarkkuudessa yleensä esimiesarvi-
oinnin veroinen. Itsearvioinnin ja muiden antamien arviointien poikkeamat eivät ole yleensä 
merkittäviä. Mikäli poikkeamia syntyy yksittäisten henkilöiden arvioinneissa, voidaan lisä-
nä käyttää esimerkiksi 360-arviointia. Esimiesarviointien yhteydessä on todettu, että yliar-
vioijalla on yleensä parempi itsetunto ja työmotivaatio kuin aliarvioijilla. Yliarviointia voi 
aiheuttaa arvioitavan ja arvioijan läheinen tuttavuus tai ystävyys. Sundvikin mukaan oman 
sulkupuolen edustajia syrjitään arvioinnissa, mikäli oma asema on uhattuna. Samoin omaa 
sukupuolta edustavia alaisia syrjitään mutta kollegoita ja esimiehiä suositaan. Sukupuolten 
väliset erot johtuvat pääosin statuksesta ja vallasta. (Hätönen 2004, 45.)

Huolellisesti laadittu osaamiskartta yhdenmukaistaa arviointeja ja säästää aikaa arviointi-
vaiheessa. Arvioinnin tarkkuutta parantavat parhaiten perusteellinen arvioinnin ohjeistus ja 
selkeät arviointiasteikot. (Hätönen 2004, 47.)

Yleisesti kannatta käyttää arviointiasteikkoa, joka antaa mahdollisuuden suureen vaihteluun 
arvojen välillä. Kapeassa asteikossa arvojen erot eivät näytä suurilta. Toiminnan kehittämi-
sen motivaatioon vaikuttaminen jää siten vähäiseksi. Suosituksena voidaan pitää sitä, että 
osaamistasot määritetään mahdollisimman konkreettisiksi ja osaamistasoja on useita, mie-
luiten vähintään viisi. (Hätönen 2004, 47.)

6.7.8 Osaamisen kehittämissuunnitelmat

Osaamiskartoituksen tavoitteena on paljastaa osaamisen nykytila suhteessa määriteltyihin 

tavoitteisiin. Osaamiskartoitus kertoo sen mitä nyt pystytään tekemän. Tavoitetason ja ny-
kytason välistä eroa kutsutaan osaamiskuiluksi tai osaamistarpeeksi. Strategisen osaamisen 
kehittäminen on mahdollista vasta silloin kun on tiedossa missä ollaan nyt ja mikä on tule-
vaisuuden tavoite. Osaamiskuilu täytetään kehittämistoimenpiteiden avulla. Sekä strategioita 
että osaamistarpeita on päivitettävä jatkuvasti vastaamaan tulevaisuuden haasteita. (Hätö-
nen 2004, 49.)

Kun organisaatiossa olevat ja tarvittavat osaamisalueet on kartoitettu, tietoja voidaan hyö-
dyntää muun muassa

•	 kehityskeskustelujen pohjana
•	 kehityssuunnitelmien laadinnassa ja kehittämisen toteutuksessa
•	 rekrytoinnissa, jossa uuden henkilön osaamisprofiilin määrittäminen tarkentaa ja helpot-

taa rekrytointia
•	 perehdyttämisen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
•	 henkilöstön oman työn hallinnan ja osaamisen jatkuvan itsearvioinnin tukena.

(Hätönen 2004, 49.)

Osaamisen näkökulmaan perustuva suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen takaa sen, 
että organisaatiolla on oikeita henkilöitä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Suunnitelmalli-
suus takaa myös sen, että heillä on oikeita taitoja, tietoja ja valmiuksia tehdä sitä työtä, joka 
on merkityksellistä organisaation kannalta nyt ja tulevaisuudessa. (Hätönen 2004, 50 - 51.)

Kun osaamista koskevat yhteenvedot on saatu, kehityssuunnitelmien laadinta voi toteutua 
vaiheittain esimerkiksi seuraavasti:

•	 ”johto ehdottaa tulosten perusteella ne osaamiset, joiden kehittämisen panostetaan koko 
organisaation tasolla; lisäksi johto voi antaa ehdotukset organisaation ydinosaamisten 
kehittämiseksi (henkilöt ja ryhmät)

•	 ryhmissä/yksiköissä sovitaan lisäksi niistä osaamisista, joiden kehittämiseen tulee ko. 
ryhmässä/yksikössä panostaa

•	 yksilöllisissä kehityskeskusteluissa tarkennetaan kunkin henkilön kehityssuunnitelmat
•	 yksilöllisten keskustelujen jälkeen kootaan tiedot ryhmien, yksiköiden ja koko organisaa-

tion kehityssuunnitelmiksi”.

(Hätönen 2004, 51.)

Kehityssuunnitelmista tehdään mahdollisimman konkreettisia. Yleensä henkilöstön kehit-
tämistä toteutetaan erilaisten koulutusohjelmien avulla. Suunnitelmallisten ja järjestettyjen 
koulutusohjelmien lisäksi toteutetaan henkilöstön kehittämistä aiempaa useammin työssä 
oppimista tukevin menetelmin ja ratkaisuin. Hätönen (2004, 52) on jakanut työssä oppimi-
sen ja kehittämisen keinot viiteen osa-alueeseen, jotka ovat yhteisvastuullinen toiminta, oh-
jaustehtävät, laajenevat työtehtävät, kehittymistä tukeva työkulttuuri sekä itseohjautuvuus 
ja aktiivinen opiskelu. Nämä osa-alueet puolestaan jakautuvat useisiin konkreettisiin osaami-
sen kehittämismenetelmiin, joiden avulla osaamista voidaan organisaatiossa kehittää. Taulu-
kossa 4 on esitetty työssäoppimisen ja kehittämisen vaihtoehtoja Hätösen mukaan (Hätönen 
2004, 51 - 52).
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Yhteisvastuulli-
nen toiminta

Ohjaustehtävät Laajenevat
tehtävät

Kehittymistä 
tukeva 

työkulttuuri

Itseohjautuvaisuus 
ja opiskelu

•	 Vastuualueet 
ja tehtävät

•	 Ryhmissä 
työskentely

•	 Tiimityö

•	 Dialogi ja  
vuorovaikutus

•	 Konsultoiva 
työote

•	 Opiskelijoiden 
ohjaaminen

•	 Sisäinen  
kehittäjyys

•	 Perehdyttä-
minen

•	 Työopastus
•	 Tutorointi
•	 Mentorointi
•	 Työnohjeus
•	 Konsultointi

•	 Monitaitoisuus
•	 Kehitysryhmän 

osallistuminen
•	 Projektissa 

oppiminen
•	 Kehitysryhmän 

osallistuminen

•	 Osaamiskar-
toitus

•	 Kehityskeskus-
telut

•	 Kehityssuunni-
telmat

•	 Keskustelutilai-
suudet

•	 Työkykyä  
ylläpitävä  
toiminta

•	 Jatkuva oman 
työn kehittämi-
nen

•	 Tutustumiskäyn-
nit ja toisilta  
oppiminen

•	 Täydennys- 
koulutus

•	 Oppisopimus-
koulutus

•	 Kirjallisuus
•	 Oppimiskansiot  

ja työkirjat

Taulukko 4:  Työssä oppimisen ja kehittämisen vaihtoehtoja (mukaillen Hätönen 2004, 52)

Tikkamäki (2006, 335 - 336) on tutkinut työssä oppimista ja määritellyt työssäoppimisen 
tukemisen keinoja. Työssä oppimisen kannalta keskeistä on edistää yksilöiden aktiivisuutta, 
yhteisössä toteutuvaa osallistumista sekä organisaation sallivuutta. Organisaation sallivuutta 
voidaan edistää seuraavilla tekijöillä

•	 työtekijöiden osaamisen hyödyntäminen
•	 kannustus ja palautteenanto
•	 osallistava toimintakulttuuri
•	 kehittämistoiminnan vakiinnuttaminen osaksi työprosesseja. 

Organisaation tulee varmistua siitä, että sen henkilöstöllä on selkeä tieto niistä arvoista, vi-
sioista, strategiasta, tavoitteista ja prosesseista, jotka ohjaavat organisaation toimintaa. Jotta 
henkilöstölle muodostuisi tämä selkeä kuva, kaikki tieto on ilmaistava selkeästi ja niin yksin-
kertaisesti, että henkilöstö pystyy muistamaan ja sisäistämään nämä.

Osaamiskartoitusten ja osaamisen arvioinnin pohjalta laaditaan myös koko organisaatiota 
koskeva kehittämisohjelma. Ohjelma sisältää erilliset kehittymissuunnitelmat yksittäisille 
työntekijöille, tiimeille, ryhmille, yksiköille ja koko henkilöstölle.

Kirjavaisen ja Laakso-Mannisen (2001, 129) mukaan ”kaikkein tehokkaimmin kehittämispa-
noksensa kohdentaa sellainen organisaatio, joka tarjoaa jokaiselle jäsenelleen juuri hänen ke-
hittymisintressejään vastaavia kehittymisen mahdollisuuksia”. Jotta kehittämisestä saataisiin 
mahdollisimman suuri hyöty, tulee kehittämistoimenpiteiden kohdistua organisaation koko 
henkilöstöön. Silti osaamisen kehittämisessä tulee korostaa yksilölähtöisyyttä. Yksittäistä 
työntekijää ei voi pakottaa osaamisensa kehittämiseen. Vaikka vastuu kehittymisestä on yk-
silöllä itsellään, organisaation tehtävänä on antaa suunta osaamiselle, luoda siihen mahdolli-
suudet sekä lisätä motivaatiota uuden oppimiseen.

6.7.9 Osaamiskartoitukset suomalaisissa yrityksissä

PA consulting toteutti vuonna 2003 viidennen kerran peräkkäin selvityksen henkilöstötyön 
strategisista haasteista. Tutkimuksesta nousi esille neljä keskeistä tekijää:

•	 Osaamisesta on tullut keskeinen kilpailutekijä, joten sitä pyritään johtamaan. Epäonnistu-
misia on tullut niissä tapauksissa, joissa on keskitytty yksilötason osaamisten pikkutark-
kaan luettelointiin ja arviointiin.

•	 Henkilöstön hyvinvointi on noussut voimakkaasti esiin. Organisaatioilla on huoli ammat-
titaitoisen henkilöstön saatavuudesta suurten ikäluokkien eläköityessä.

•	 Henkilöstöstrategiat ovat irrallisia liiketoiminnasta. Erityisenä haasteena liiketoiminnan 
tukemisessa koettiin ns business partnerina toimiminen. Henkilöstöammattilaiset koke-
vat että heidän liiketoimintaosaamisensa on riittämätön

•	 Henkilöstöjärjestelmistä saadut hyödyt eivät toteudu täysimääräisenä kolmesta syystä: 
strateginen yhteys on puutteellinen, järjestelmistä odotetut hyödyt ovat heikosti määri-
teltyjä ja toteutusprojektit ovat usein heikosti johdettuja. Tietotekniikan alueella on pal-
jon tehtävissä, sillä IT voi tarjota henkilöstötyöhön ja liiketoiminnan johtamiseen merkit-
täviä muutoksia. (Henry 2003.)

Usein tavoitteena on ollut korostunut halu tuottaa mittavaa informaatiota johdolle henkilös-
tön osaamisesta ja sen kehittämisestä eroanalyysien kautta. Taustalla on usein pyrkimys teh-
dä hiljaista tietoa näkyväksi. Käytännössä tiedon hyödyntäminen on jäänyt vähäiseksi.

6.8 Esimiehen rooli osaamisen kehittämisessä

Yrityksissä vastuu osaamisen kehittämisen järjestämisestä on usein henkilöstöosastolla, jolla 
ei kuitenkaan ole vastuuta itse liiketoiminnasta. Henkilöstöosasto on varmasti paras asian-
tuntija osaamiseen liittyvissä investoinneissa, mutta osaamisen kehittämisen ja johtamisen 
vastuu kuuluu linjajohdolle ja esimiehille, jotka vastaavat tarvitsemiensa resurssien hank-
kimisesta. Samalla tavalla osaamispääoman kehittämistä tulisi seurata yrityksen ylimmällä 
tasolla. (Viitala 2005, 297 - 299.)

Osaamisen johtamisen haasteet koskettavat yrityksen kaikkia esimiehiä, pääjohtajista
tiimin vetäjiin. Heillä kaikilla on sama haaste omien välittömien alaistensa suhteen: Mitä 
osaamista ryhmässä pitäisi olla, jotta se saavuttaa sille asetetut tavoitteet? Miten esimiehen 
pitäisi edistää ja tukea ryhmän ja yksilöiden osaamisen kehittymistä? Osaamisen kehittämi-
sen tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja niihin on reagoitava nopeasti. (Viitala 2005, 297 - 299.)

Asiantuntijaorganisaatiossa osaamisen syventämisen kannalta on tärkeää saada luotua tiivis 
ja luova osaajien joukko, jolla on yhteisenä nimittäjänä sama osaamisalue ja yhteinen tavoite 
kehittyä sen sisältämissä osaamisissa. Parhaimmillaan luovien osaajien joukko saa aikaan in-
novaatioita, mutta organisaatiorakenteen tulee silloin tukea tätä prosessia (Nurminen 2007, 
79). Yksilöiden osaamisesta kasvanut kollektiivinen osaaminen on paitsi arvokkaampaa ja 
monipuolisempaa, myös vähemmän haavoittuvaa kuin yksilöiden osaaminen (Juuti & Luoma 
2009, 83).

Rajaniemen (2010, 5) mukaan on olemassa neljä keskeistä rakenteellista estettä organisaati-
on innovatiivisuudelle. Rakenteellisia esteitä voi muodostua hyvin hierarkkisesta työnjaosta, 
koordinoinnin ja kommunikoinnin epäonnistumisesta sekä liiaksi henkilöityneen vallan on-
gelmista. Mikään mainituista esteistä ei ole yksin ole riittävä estämään organisaatiota inno-
voimasta, mutta yhdessä ne muodostavat vahvoja rakenteellisia esteitä organisaation innova-
tiivisuudelle. Johtajien pelkkä tahto ei riitä muuttamaan organisaatiota innovatiiviseksi. Yhtä 
tärkeää on tunnistaa ja purkaa rakenteellisia ongelmia, jotka estävät innovaatioita syntymäs-
tä ja toteutumasta organisaatiossa. (Rajaniemi 2010, 5.)

Viitalan (2003, 166) konstruoima malli esimiehen tehtävistä osaamisen johtamisessa on esi-
tetty kuviossa 9. Mallin mukaan osaamisen johtamisen elementit ovat oppimista edistävän 
ilmapiirin luominen, oppimisen suuntaaminen, oppimisprosessin tukeminen ja esimerkillä 
johtaminen.

Osaaminen ja sen johtaminen
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tulee vahvistaa organisaation yhteisöllisyyttä lisäämällä tietoa yhteistoiminnan elementeistä 
ja merkityksestä kuten avoimuudesta. Alaisia tulee auttaa rakentavaan virheiden käsittelyyn 
ja tukea keskinäisen ymmärryksen lisäämistä keskustelujen avulla. Työyhteisössä tulisi ke-
hittää dialogia ja reflektointia tukevia käytänteitä.

Oppimisprosessien tukemisessa voidaan erottaa kaksi tehtäväryhmää: ryhmän kokonais-
osaamisesta huolehtiminen ja yksilön kehittymisen tukeminen. Esimiehen tulee huolehtia 
tiedon lisäämisestä ryhmässä olevasta osaamisesta ja sen merkityksestä liiketoiminnassa. 
Kehityskeskusteluissa valotetaan yksilöiden näkemyksiä osaamistarpeista ja osaamisen ke-
hittämisestä. 

Esimerkillä johtaminen kuvastaa esimiehen suhtautumista omaan työhönsä ja kehittymiseen-
sä. Sen sisältöä voisi kuvata sitoutumisena, joka näkyy sitoutumisena muutoksiin ja ammat-
titaidon kehittämiseen sekä innostuksena työhön. Esimies viestii suhteutumisestaan omalla 
esimerkillään. Kysymys on esimiehen henkilökohtaiseen työ- ja kehittämisotteeseen liittyvis-
tä asioista, jotka esimerkin kautta vaikuttavat työyhteisössä. (Viitala 2003, 172 - 179.)

Kirjavainen ja Laakso-Manninen (2000, 124) painottavat, että esimiestyö on osaamisen kehit-
tämisessä korvaamaton kolmesta syystä:

1. Yksilöiden kehittymien yrityksen strategian suuntaisesti on mahdollista vain, 
 jos yrityksen johto on onnistunut viestimään strategiasta selkeästi. Suurin osa 
 tästä viestinnästä tapahtuu varsinaisen strategiaprosessin ulkopuolella ilman 
 virallisia strategiadokumentteja lähimmän esimiehen toimesta
2. Yksilön osaamisen kehittyminen on riippuvainen hänen oppimishalustaan. 
 Vain toinen ihminen pystyy analysoimaan yksilön kehittymisintressit ja etsimään 
 kehittämistilanteisiin sopivia kannusteita
3. Yksilöt kerryttävät suuren osan osaamisestaan kokemuksellisesti, olemassa 
 olevaa osaamistaan hyödyntämällä. Lähimmän esimiehen rooli on ratkaiseva,
 kun pyritään parantamaan yksilön mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan.  
 (Kirjavainen & Laakso-Manninen, 2000, 124.)

Kirjavaisen ja Laakso-Mannisen (2000, 225 - 226) mukaan merkityksellistä on myös ns. sub-
jektiajattelu. Se tarkoittaa, että yksilö voi kokea itsensä merkittäväksi työyhteisössä, havai-
ta omien ratkaisujensa seuraukset ja oman vastuunsa. Subjektiajattelussa esimies kykenee 
tuottamaan yksilölle subjektina olon kokemuksia ja työtekijä näkee itsensä ja oman roolinsa 
työyhteisössä aktiivisena toimijana ja vaikuttajana. Vastakkaista ajattelua on ns. objektiajat-
telu, jossa työntekijä sulkee oman vastuunsa pois ja näkee, että esimies vastaa lähes kaikesta.

Otalan (2008, 287 - 288)  mukaan esimiesten pitää olla asiasuuntautuneisuuden lisäksi tule-
vaisuussuuntautuneita. Esimiehen pitää osata nähdä miltä tulevaisuus näyttää. Myös tunneä-
lyn merkitys on suuri. Daniel Colemanin tutkimusten mukaan esimiehen työssä menestymi-
seen vaikuttavista tekijöistä lähes 80 prosenttia liittyy tunneälyyn. Esimiehen oppijohtajan 
rooli edellyttää seuraavia taitoja:

•	 viestintätaidot, esiintymistaidot ja dialogitaidot
•	 kyky johtaa ajattelua ja erityisesti yhteistä ajatteluprosessia
•	 vahva tunneäly
•	 kyky luoda innostusta
•	 tietotekniikan käyttömahdollisuuksien ymmärtäminen ja tunteminen
•	 kyky huolehtia ihmisten työkyvystä ja ennen kaikkea älyllisestä kunnosta
•	 kyky antaa ihmisille ja heidän tekemisilleen tarkoitus, vapaaehtoisuuden johtaminen
•	 taito selvittää tulevia osaamistarpeita

Oppimisen 
suuntaaminen:

tavoitteiden määritys, 
laadun arviointi,

edellisiä tukevien 
foorumeiden luominen

Oppimisprossessien
tukeminen:

ryhmän kokonaisosaamisesta 
huolehtiminen,

yksilön kehittymisen
tukeminen

Esimerkillä johtaminen:

oman ammattitaidon 
kehittäminen,

innostus työhön,
sitoutuminen

muutoksiin

Oppimista edistävän
ilmapiirin luominen:

työyhteisön ilmapiirin
kehittäminen,

esimiehen ja alaisen
vuorovaikutussuhteen

kehittäminen

Kuvio 9: Osaamisen johtamisen elementit esimiestyössä (mukaillen Viitala 2003, 166)

Osaamisen johtamisessa korkealle tasolle edennyt esimies on tietoinen omasta roolistaan or-
ganisaation oppimisen tukijana. Esimiehen tulee tukea osaamisen kehittämistä. Siihen liittyy 
huolehtiminen henkilöstön osaamisen riittävyydestä ja kehittymisestä. Esimiehen on kehityt-
tävä perinteisten valvojan, työnjakajan ja ohjaajan roolien sijasta erityisesti osaamisen arvi-
oijan, suunnan näyttäjän ja oppimisen ohjaajan roolissa. (Viitala 2005, 333 - 334.)

Oppimisen suuntaaminen sisältää sen johtamistoiminnan osan, joka vaikuttaa osaamisen 
kehittämisen tarpeisiin, tavoitteisiin ja suuntaviivoihin.  Oppimisen suuntaaminen sisältää 
kolme tehtäväryhmää: tavoitteiden määrittelyn, toiminnan arvioinnin ja edellisiä tukevien 
foorumeiden luomisen. Organisaation tavoitteiden ja toiminnan arvioinnin kautta esimies 
kirkastaa varsinaisen toiminnan ohjaamisen ohella osaamisen kehittämisen suuntaa. Oppi-
misen suuntaamisessa esimiehen tulee prosessoida alaistensa kanssa visiota, strategioita, 
tavoitteita, asiakaspalautteita ja toiminnan tuloksia. Esimiehen tulee huolehtia siitä, että alai-
set osallistuvat oppimista suuntaavien asioiden ideointiin ja suunnitteluun. Myös oppimista 
suuntaavien toimintamallien luominen tapahtuu yhdessä alaisten kanssa.

Oppimista edistävän ilmapiirin luominen sisältää kaksi tehtäväryhmää: työyhteisön ilmapiirin 
kehittämisen sekä esimiehen ja hänen alaistensa välisten vuorovaikutussuhteiden rakenta-
misen. Ilmapiirin kehittäminen käsittää ryhmän jäsenten keskinäisen yhteistyön edellytysten 
parantamisen, ja vuorovaikutus esimiehen ja muiden ryhmän jäsenten keskinäisen vuorovai-
kutuksen. Ilmapiirin luomisen ulottuvuus on yksi osaamisen johtamisen pääalue. Esimiehen 
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•	 taito hankkia ja kehittää tarvittavaa osaamista
•	 taito johtaa organisaation oppimista
•	 taito kehittää omasta organisaatiosta oppivaa organisaatiota. (Otala 2008, 287-288.)

6.9 Yhteenveto

Artikkelin tarkoituksena oli avata lukijalle organisaation osaamisen ja osaamisen kehittämi-
sen näkökulmaa. Osaamisen käsitteiden jäsentämättömyys aiheuttaa yrityskentälle vaikeuk-
sia ymmärtää osaamisen eri koulukuntien merkitystä ja eroja. Oleellista osaamisen kehittämi-
sessä on siirtyminen ns kolmanteen kehitysaaltoon, jossa osaamisten tarkasta analysoinnista 
ollaan siirtymässä vaiheeseen jossa osaamisen kehittäminen on keskeinen osa yrityksen ko-
konaisstrategiaa. Tiedon ja osaamisen johtaminen on muuttumassa näkökulmaksi, joka ra-
kentuu sisään kaikkeen johtamiseen.  Kolmas aalto perustuu aiempaa syvällisemmälle osaa-
mis- ja oppimisilmiöiden ymmärrykselle. Huomio siirtyy välineistä siihen, mitä on saatava 
aikaan.

Osaamisen johtamisen tavoite on osaamispääoman kasvattaminen. Ei kuitenkaan miten ta-
hansa, vaan osaamispääomaa pitää lisätä määrällisesti ja laadullisesti niin, että se auttaa saa-
vuttamaan liiketoimintatavoitteet entistä paremmin. Osaamispääoman vaaliminen on siis tiu-
kasti kytköksissä liiketoiminnan johtamisen tehokkuuteen.
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Luvussa 7 tarkastellaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä sekä siihen liitty-
viä työelämän kehittämistä ja tutkimuksellisuutta koskevia kysymyksiä. Luvussa kuvataan sitä opin-
näytetöihin liittyvää kehittämistoimintaa, jota on tehty ammattikorkeakoulujen yhteistyönä osana 
ylempien tutkintojen kehittämisverkoston työelämäläheisyys-työrenkaan työskentelyä. Tarkastelu 
perustuu Laurean yliopettaja Teemu Rantasen artikkeliin ”Laadukas opinnäytetyö ja työelämälähei-
nen metodologia” (2009), jota on hyödynnetty koulutusohjelman opinnäytetyön ohjauksessa. Lisäksi 
opinnäytetyötä tarkastellaan Laurean, koulutusohjelman ja työelämän näkökulmista. Kuvauksen 
ovat laatineet vastuuyliopettaja Irma Vahvaselkä ja opinnäytetyön suomen kielen ohjauksesta vas-
taava lehtori Kaarina Murtola.

7 YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON 
 OPINNÄYTETYÖ TYÖELÄMÄN OSAAMISEN  
 KEHITTÄJÄNÄ JA ALUEKEHITYKSEN VAUHDITTAJANA

Irma Vahvaselkä, Kaarina Murtola
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7.1 Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön yleiset  
 tavoitteet

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja siihen sisältyvän opinnäytetyön yleiset tavoitteet 
on määritelty valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista (16.6.2005/423), 7 a §). 
Asetuksen mukaan ”opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutki-
mustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen 
sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijantyöhön”. Tavoitteissa korostetaan siis yh-
täältä tutkimustiedon soveltamista ja toisaalta työelämän ongelmien ratkaisemista.

Osana ylempien ammattikorkeakoulututkintojen työelämäläheisyys-työrenkaan työskente-
lyä (2006 - 2008) on pyritty paikantamaan laadukkaan ylemmän ammattikorkeakoulututkin-
non opinnäytetyön kriteereitä (Laadukas opinnäytetyö 2008). Tavoitteena on ollut yhteisen 
näkemyksen rakentaminen opinnäytetyöstä ja opinnäyteprosessista. Yhtenä lähtökohtana 
työrenkaan työskentelylle oli vuosina 2004 - 2006 toteutettu opinnäytetöiden kehittämis-
hanke (Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakouluissa 2006), jossa määriteltiin am-
mattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyölle laatusuositukset. Opinnäytetöitä koskevat lin-
jaukset ovat luonnollisestikin kunkin ammattikorkeakoulun itsensä päätettävissä, ja siten 
tehdyt suositukset eivät sinällään sido ammattikorkeakouluja. Yhteisten suositusten kautta 
voidaan kuitenkin pyrkiä tukemaan yksittäisten ammattikorkeakoulujen omaa kehittämis-
työtä. Tutkintojärjestelmän uskottavuuden näkökulmasta tietty yhtenäisyys voi olla myös 
eduksi. (Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakouluissa 2006, Rantasen 2009, 218 
mukaan.)

Laadittujen opinnäytetyösuositusten lähtökohtana on, että opinnäytetyö on 30 opintopisteen 
laajuinen työelämän kehittämistehtävä, joka sisältää myös tutkivaa otetta. Tästä perusperi-
aatteesta vallitsee varsin suuri yksimielisyys, joskin käytännössä on esiintynyt erilaisia tul-
kintoja siitä, mitä 30 opintopisteeseen lasketaan mukaan. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, 
että opinnäytetyön 30 opintopisteeseen ei sisälly opinnäytetyöhön liittymättömiä erillisiä 
metodiopintoja tai syventäviä opintoja, vaan ainoastaan opinnäytetyöprosessia suoraan tu-
kevia opintoja. Mikäli tähän opintopistemäärään sisällytettäisiin muita opintoja, opinnäyte-
työn laajuus olisi käytännössä 30 opintopistettä pienempi. Lisäksi opinnäytetyöt ovat lähtö-
kohtaisesti julkisia. (Rantanen 2009, 218.)

Työelämäläheisyys-työrenkaan näkemyksen mukaan opinnäytetyössä on olennaista käytän-
nön hyödynnettävyys, mikä tarkoittaa myös laajempaa kuin yhden yrityksen tai organisaati-
on näkökulmaa. Opinnäytetöiden suhde opinnäytetyön tekijän työpaikkaan ja ammattikor-
keakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan voi vaihdella siten, että opiskelija voi tehdä 
opinnäytetyönsä joko omassa työpaikassaan tai sen ulkopuolella. Opinnäytetyöt voivat olla 
myös osa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä osa laajoja hankkei-
ta tai tutkimusohjelmia. (Rantanen 2009, 221.)

Laadukas opinnäytetyöprosessi edellyttää monipuolista ja riittävän tasokasta ohjausta, josta 
myös otetaan huomioon tutkinnon ominaisluonne työelämän kehittämistä korostavana ai-
kuiskoulutustutkintona. Myös arvioinnissa on olennaista monipuolisuus sekä opinnäytetyön 
ominaisuusluonteen huomioiminen. Arvioinnissa ja ohjauksessa korostuu opettajan näkökul-
ma sekä vertaisarviointi. Tämä tarkoittaa muun muassa työelämäohjaajan tai ohjausryhmän 
nimeämistä opinnäytetyölle. Arvioinnin oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi on tärkeää, 
että arviointiin osallistuu vähintään kaksi opettajaa ja vastuu numeerisesta arvioinnista on 
näillä opettajilla. (Rantanen 2009, 221.)

”Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka 
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osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa” (Valtioneuvoston ase-
tus… 16.6.2005/423, 10 §). Rantasen (2009, 221) mukaan kypsyysnäyte, sen tarpeellisuus 
ja muodot ovat herättäneet paljon keskustelua yamk-tutkintoja kehitettäessä. Kypsyysnäyt-
teen muotoja kehitettäessä on tärkeä ottaa huomioon tulosten levittämisen näkökulma. Pe-
rinteinen suljetussa tenttitilaisuudessa tehtävä kypsyysnäyte ei yleensä palvele opiskelijan 
ammatillista kehittymistä eikä tulosten leviämistä. Sitä vastoin esimerkiksi mediatiedotteet 
ja ammatilliset artikkelit tarjoavat paremman mahdollisuuden näihin tavoitteisiin.

Työelämäläheisyys-työrenkaan näkemyksen mukaan, kaiken kaikkiaan laadukkaan opinnäy-
tetyöprosessin perustan muodostaa opinnäytetyöohjeisto, jossa määritellään muun muassa 
opinnäytetyön luonne ja tarkoitus, prosessi, ohjauskäytänteet sekä arviointikriteerit. Myös 
oikeusturva- ja tekijänoikeuskysymykset, sopimus- ja lupakäytänteet sekä tutkimusetiikka 
ovat keskeinen osa opinnäytetyöohjeistoa. Opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun näkökul-
masta tavoitteena voidaan pitää koko ammattikorkeakoulun yhteisiä opinnäytetyöohjeita. 
Suositusten laadintaprosessin aikana tietyt kysymykset herättivät pohdintaa. Ensinnäkin 
kysymys siitä, miten metodologisiin kysymyksiin tulisi suhteutua ylemmän ammattikorkea-
koulututkinnon opinnäytetyön yhteydessä, nosti esiin erilaisia näkökulmia. Myös opinnäyte-
työn kirjallisen raportin luonteesta on olemassa erilaisia näkemyksiä. Nämä kysymykset ovat 
luonteelta sellaisia, ettei niihin ollut löydettävissä selkeitä yleisiä linjauksia. Lähtökohtana 
on, että kehittämistehtävän luonne määrittää metodologian ja raportointitavan. (Rantanen 
2009, 221.)

Millainen on laadukas opinnäytetyö?
Lähtökohta •	 Opinnäytetyöohjeistot ja käytänteet ovat 

ammattikorkeakoulujen itsensä laadittavissa.
•	 Ylempiin tutkintoihin liittyvä 

ammattikorkeakouluyhteistyö on tärkeää ylempien 
amk-tutkintojen kehittämisen ja tutkintojen 
uskottavuuden näkökulmasta. Suositukset ovat osa 
tätä kehittämistä.

Opinnäytetyön laajuus •	 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy 30 
op laajuinen opinnäytetyö.

•	 Opinnäytetyö 30 op ei sisällä erillisiä opinnäytetyöhön 
liittymättömiä menetelmäopintoja eikä muita 
syventäviä opintoja.

•	 Seminaarityöskentely voi olla osa opinnäytetyötä.

Opinnäytetyön yleinen 
luonne

•	 Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä. 
Työelämän kehittämisen näkökulma korostuu.

•	 Opinnäytetyöhön sisältyy selkeä tutkimuksellinen 
elementti.

•	 Opinnäytetyöt ovat julkisia.
(jatkuu)
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Suhde työelämään ja 
tutkimusohjelmiin

•	 Olennaista on opinnäytetöiden ja niissä saatujen 
tulosten hyödynnettävyys työelämässä.

•	 Opinnäytetyön tulee palvella paitsi yksittäistä 
yritystä/organisaatiota, myös laajemmin alan tai 
alueen kehittämistä.

•	 Opiskelija voi tehdä opinnäytetyönsä omassa 
työpaikassaan, mutta myös sen ulkopuolella.

•	 Opinnäytetyöt voivat olla osa ammattikorkeakoulujen 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä osa laajoja 
hankkeita tai tutkimusohjelmia.

Metodologia •	 Opinnäytetyö sisältää aina selkeitä työelämää 
kehittäviä ja tutkivia elementtejä.

•	 Käytetyt t&k-menetelmät voivat painottua 
paitsi tutkimusmenetelmiin, myös erilaisiin 
kehittämistoiminnan menetelmiin.

•	 Usein käyttökelpoisia ovat erilaiset tutkimuksen ja 
kehittämisen välimaastoon liittyvät metodologiset 
lähestymistavat, esim. toimintatutkimus, kehittävä 
työntutkimus, arviointitutkimus, käytäntötutkimus, 
tulevaisuuden tutkimus.

•	 Metodologia tulee olla suhteessa kehittämistehtävään.

Opinnäytetyön kirjallinen 
luonne

•	 Opinnäytetyö raportoidaan aina kirjallisesti.
•	 Kehittämistyön luonne määrittää opinnäytetyön 

rakennetta ja raportointia. Lähtökohtana voidaan 
käyttää tutkimusraportoinnin ja projektiraportoinnin 
erilaisia perinteitä. Monografiatyyppisen raportin 
ohella voidaan suosia myös muita opinnäytetyön 
raportoinnin muotoja (mm. ammatillisista artikkeleista 
muodostuva kokoelma, kehittämisprosessin vaiheista 
koottu portfolio).

Ohjaus •	 Opinnäytetyölle nimetään ohjaava opettaja, ohjaajapari 
tai -ryhmä. Opiskelijan tulee tietää, kehen hän voi ottaa 
tarvittaessa yhteyttä ja ohjausta tulee olla saatavilla 
siinä määrin kuin laadukas opinnäytetyöprosessi 
edellyttää. Ohjaajalla tulee olla riittävä osaamisen taso.

•	 Työelämäohjauksella on keskeinen sija. Tätä varten 
opinnäytetyölle tulee olla nimettynä ohjaaja myös 
työelämän organisaatiosta tai ohjausryhmä, jossa on 
työelämän ja ammattikorkeakoulun edustajia.

•	 Ohjauksessa hyödynnetään erilaisia muotoja, verkko-, 
yksilö- ja ryhmäohjausta. Olennaista on ohjauksen 
kehittäminen työelämässä olevan opiskelijan tarpeet 
huomioiden.

•	 Opiskelijalla on mahdollisuus vertaisohjaukseen ja 
-arviointiin esim. seminaaritilaisuuksien, työpajojen, 
aivoriihityöskentelyn ym. yhteydessä. Seminaarit 
etenevät opinnäytetyöprosessin mukaisesti 
(esim. ideointiseminaari, suunnitelmaseminaari, 
julkistaminen).

Arviointi •	 Opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti ja siitä annetaan 
kirjallinen lausunto.

•	 Pyrkimyksenä on, että arviointiin osallistuisi kaksi 
opettajaa ja arviointi sisältää vertaisarviointia.

•	 Laadulliseen arviointiin osallistuu myös työelämän 
edustaja. Työelämän arviointi kohdistuu lähinnä työn 
hyödynnettävyyteen työelämän kehittämisessä.

•	 Olennaista on, että arvioinnissa otetaan huomioon 
opinnäytetyön luonne työelämän kehittämistehtävänä.

•	 Tutkimuksellisuus ja metodologia ovat osa 
arviointia. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös 
opinnäytetyön viestivyyteen.

Kypsyysnäyte •	 Kuuluu osana ylempään amk-tutkintoon.
•	 Kypsyysnäyte tehdään aina kirjallisena. Se voidaan 

kirjoittaa myös koneella.
•	 Suljetussa tenttitilaisuudessa tehtävän 

kypsyysnäytteen ohella suositellaan muita tulosten 
levittämistä paremmin tukevia muotoja, muun muassa 
mediatiedote, ammatillinen artikkeli.

Opinnäytetyöohjeisto •	 Ammattikorkeakoulussa tulisi olla yleinen ylemmän 
amk-tutkinnon opinnäytetyöohjeisto.

•	 Opinnäytetyöohjeistossa määritellään ainakin 
opinnäytetyön luonne ja tarkoitus, prosessi, 
ohjauskäytänteet sekä arviointikriteerit. Ohjeessa tulee 
ilmetä myös opinnäytetyön lainsäädännöllinen pohja, 
oikeusturvakysymykset, sopimus- ja lupakäytänteet, 
tekijänoikeudet sekä eettinen ohjeistus.

Taulukko 1: Työelämäläheisyys-työrenkaan ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyölle 
esittämät laatusuositukset (Rantanen 2009, 219 - 220)

7.2 Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Laureassa  
 YAMK ONT-ohjeen mukaan

7.2.1 Johdanto

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt ovat luonteeltaan työelämälähtöisiä, 
prosessinomaisia, soveltavia sekä uuteen tietoon ja innovaatioihin tähtääviä. Opinnäytetyö-
prosessin yhteydessä syntyneen tiedon avulla ratkaistaan ongelmia ja esiin nousseita haas-
teita, kehitetään uusia ratkaisuja, menetelmiä, malleja sekä uutta osaamista eikä niinkään so-
velleta yksinomaan tieteellisten tutkimusten kautta tuotettua tietoa sellaisenaan käytännön 
tilanteeseen. Opinnäytetöiden työelämäkytkentä on integroitu kokonaisvaltaisesti opiskeli-
joiden opintoihin, jotta he kehittyisivät omaa työtään ja alaansa kehittävinä asiantuntijoina.

Opinnäytetyöt toteutetaan erilaisissa organisaatioissa ja useimmiten opinnäytetyö organisoi-
daan yhteisöllisenä kehittämisprosessina organisaation toimijoiden kanssa, jolloin opinnäy-
tetyöhön osallistuvat henkilöt toimivat yhteisönä, jossa tuotetaan uutta tietoa ja kehitetään 
oman yrityksen ja yksikön lisäksi myös kyseistä alaa sekä työelämää laajemminkin. Kyseessä 

(jatkuu)
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on organisaation oppiminen sekä organisaatiossa toimivien yksilöiden jatkuva oppiminen ja 
itsensä kehittäminen siten, että yhteinen näkemys toimintamahdollisuuksien kehittämisestä 
syvenee.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteista, opinnäytetyön ta-
voitteista sekä kypsyysnäytteestä on asetuksessa lausuttu seuraavasti: 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa 
opiskelijalle

1. työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta 
 alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- 
 ja johtamistehtävissä toimimista varten

2. syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnalli-
 sesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammatti-
 käytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn

3. valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen

4. työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito

5. kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teo-
rian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja ke-
hitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää 
valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itse-
näiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 10 §; 
16.6.2005/423.)

Kypsyysnäyte

Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoit-
taa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää 
kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua kieli-
taitoa. Kypsyysnäytteen muodosta (esim. opinnäytetyön pohjalta kirjoitettu lehdistötiedote) 
ohjeistetaan erikseen kussakin koulutusohjelmassa.

7.2.2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja aiheen määrittely

Opinnäytetyö on suoritettuihin opintoihin, aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelä-
mässä hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä. Kehittämistehtävä tähtää työelämä-
kentästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on 
luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä työelämän että laajempien kehittämishankkeiden 
tarpeisiin. Parhaimmillaan ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö tuottaa tieteiden-
välisiltä rajapinnoilta uutta osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. 
Opiskelijan osaamisen syveneminen ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa käynnistyy 
opinnäytetyöprosessissa heti opintojen alusta lähtien. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö pitää sisällään sekä tutkimuksellisuu-

den että kehittämistoiminnan. Lähtökohtana on uudenlainen tiedontuotanto, jossa yhdisty-
vät konkreettisen kehittämistoiminnan kautta syntynyt dokumentoitu kokemustieto ja tut-
kimuksellinen ote. Opinnäytetöitä voisi luonnehtia tutkimuksellisiksi kehittämishankkeiksi, 
jotka pyritään kytkemään ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisohjelmiin. 

Opinnäytetyössä tuotettu tieto voidaan määrittää erilaisista tiedonintresseistä käsin. Muun 
muassa Habermasin tiedonintressit (tekninen, praktinen ja emansipatorinen) peilautuvat 
hyvin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöissä tuotettuun tietoon. Laurean 
ylempien amk-tutkintojen opinnäytetöissä tuotettu tieto voidaan jäsentää seuraavien tasojen 
kautta:

•	 Kuvaustaso (knowledge in practice), jossa olennaista on kehittämistehtävän tarkoituk-
sen, tehtävän ja prosessin kuvaus.

•	 Selitystaso (knowledge of practice), jossa teoreettiseen tietoon, menetelmien hallintaan 
ja tarkkaan dokumentaatioon pohjautuva analyysi on keskeisellä sijalla.

•	 Kehittämistaso (knowledge for practice), jossa olennaista on työn tai työyhteisön tai mo-
lempien kehittäminen, uuden tiedon luominen ja alan kehittäminen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä yhdistyvät nämä kaikki tasot. Pelk-
kä kehittämistehtävän kuvaus ei ole riittävä, vaan olennaista on kehittämistoiminta sekä sen 
teoreettisten lähtökohtien analysointi ja kehittämistehtävän arviointi selkeän dokumentaati-
on kautta.

7.2.3 Opinnäytetyö kehittämisprosessina

Opinnäytetyöprosessi on oppimisprosessi, jossa on seuraavat vaiheet:

•	 Aiheanalyysivaihe, jossa keskeistä on ilmiöön perehtyminen, tiedon hankinta ja käsittely 
sekä aihevalinnan perustelu. Aiheen on tarkoitus kytkeytyä kiinteästi opiskelijan oman 
henkilökohtaisen osaamisen, oman työn, työuran tai työyhteisön kehittämiseen ja sen pi-
täisi myös luoda uutta tietoa laajemminkin kyseessä olevalle alalle. Opinnäytetyön aihe 
voi muotoutua eri lähtökohdista, esim. Laurean t&k-ohjelmista tai eri organisaatioista.

•	 Suunnitteluvaihe, jossa pohditaan hankitun tiedon merkitystä reflektoiden, tulkiten ja ai-
kaisempia kokemuksia verraten. Huolellinen ja systemaattinen suunnittelu on keskeinen 
osa kehittämistoimintaa. Suunnitteluvaiheessa laaditaan kehittämisprosessista kokonais-
suunnitelma, joka sisältää lähestymistavan, menetelmävalinnat, toteutusprosessin sekä 
prosessin ja tuotoksen arviointisuunnitelman.

•	 Toteutusvaihe, jossa toteutetaan kehittämistehtävä joustavasti suunnitelman mukaisesti, 
arvioidaan ja seurataan kehittämisprosessia sekä jaetaan kokemuksia. Innovaatioproses-
si voi sisältää myös kehittämistoiminnan tavoitteiden ja toimintatapojen uudelleenarvi-
ointia. Kehittämistehtävässä tuotettuja tuloksia ja uutta tietoa levitetään jo toteutusvai-
heen aikana. Kehittämistehtävä toteutuu dynaamisena ja yhteisöllisenä prosessina. 

•	 Arviointivaihe, jossa tarkastellaan kehittämisprosessin luotettavuutta, eettisyyttä, siir-
rettävyyttä ja käyttökelpoisuutta. Olennaista on osaamisen syventäminen. Loppuarvioin-
nissa voidaan edelleen edetä tulosten jakamiseen ja monistamiseen, mahdollisesti myös 
kaupallistamiseen. Arviointivaiheessa esitetään jatkohaasteita.
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•	 Julkistamisvaihe, jossa kehittämistehtävän raportti (=opinnäytetyö) luovutetaan ja esite-
tään.

Opinnäytetyöskentelyyn liittyy tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnot sekä seminaari- ja 
työpajatyöskentely. Myös muut opinnot kytkeytyvät opinnäytetyöskentelyyn. Seminaari- ja 
työpajatyöskentelyn tavoitteena on käsitellä kehitystehtävän aiheita ja edistää opinnäytetyö-
prosessin etenemistä. Osallisina opinnäytetyöprosessissa ovat myös työyhteisön/sidosryh-
män edustajat. Jokaisella opiskelijalla on aiheen mukainen henkilökohtainen ohjaaja ja mah-
dollisesti työelämämentori. Ohjausta annetaan ryhmissä ja yksilöllisesti.

7.2.4 Yleisten työelämävalmiuksien kehittyminen opinnäytetyöprosessissa

Opinnäytetyötyöskentelyssä kehittyvät opiskelijan ammatilliset tiedot ja taidot, kehittävä ja 
tutkimuksellisen työote sekä yhteistyö-, vuorovaikutus ja verkostotaidot. Samalla kokonais-
näkemys laajenee ja selkiytyy. 

Seuraavassa on valtakunnalliset suositukset kehittämistoiminnan osaamisen sekä organisaa-
tio- ja yhteiskuntaosaamisen yleisistä työelämävalmiuksista ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon osalta:

Kehittämisosaaminen

Opiskelija
•	 osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntijuusalueen ja lähialueiden tietoa sekä kykenee 

kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä uuden tiedon luo-
miseen

•	 hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa itsenäisesti toteuttaa alaa 
kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita

•	 tuntee projektitoiminnan osa-alueet, osaa toimia projektitehtävissä ja johtaa niitä 
•	 toimii aloitteellisesti ja kehittävän työtavan mukaisesti sekä osaa käynnistää ja toteuttaa 

muutosprosesseja
•	 kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
•	 osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämistoimintoja 
•	 osaa ohjata ja kouluttaa toisia.

Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen

Opiskelija
•	 tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
•	 tuntee ja osaa hyödyntää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia 
•	 tuntee työelämän toimintakulttuuria ja kykenee osallistumaan organisaatioiden toimin-

nan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen 
•	 osaa arvioida työyhteisön toimintaa sekä suunnitella, organisoida ja kehittää toimintaa 

työelämän muuttuvissa tilanteissa 
•	 kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita 

sekä kykenee toimimaan rajallisen tiedon pohjalta monialaista osaamista vaativissa ti-
lanteissa.

Ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyö työelämän osamisen kehittäjänä ja aluekehityksen vauhdittajana

7.2.5 Opinnäytetyön arviointikriteerit

Opinnäytetyön arviointikriteerit soveltaen Learning by Developing -mallia (LbD) ovat seu-
raavat:

Autenttisuus Tutkimuksellisuus Uuden luominen Käyttökelpoisuus 
Arviointi

Kiitettävä
5

•	Opinnäytetyön tarkoi-
tus on selkeä ja aidosti 
työelämää kehittävä

•	Kehittämistyön  
dokumentaatio tuo 
havainnollisesti ja 
jäsentyneesti näkyviin 
prosessin aikaiset 
työelämän kehittämis-
haasteet ja oppimis-
prosessit

•	Opinnäytetyö teoreet-
tinen viitekehys on 
perusteltu ja lähteiden 
hyödyntäminen moni-
puolista ja kriittistä

•	Menetelmälliset rat-
kaisut ovat yhteen-
sopivat tarkoituksen 
kanssa ja perustelut 
esitetty metodologi-
sesti asianmukaisesti

•	Luotettavuustarkas-
telu raportoitu perus-
teellisesti metodikir-
jallisuuteen perustuen

•	Kehittämistoiminta ja 
siihen liittyvät tutki-
mukselliset prosessit 
ovat systemaattisia ja 
esitetty loogisesti

•	Opinnäytetyön johto-
päätökset perustuvat 
aiempaan tutkimustie-
toon sekä kehittämis-
prosessissa syntynee-
seen kokemustietoon ja 
arviointiaineistoihin  

•	Kehittämisen kautta on 
syntynyt merkittävää 
uutta tietoa, toimintaa, 
osaamista tai uusi tuote

•	Opinnäytetyö on  
kokonaisuudessaan 
uutta luova

•	Kehittämistehtävän  
sovellettavuus ja   
siirrettävyys on näytetty 
toteen ja raportoitu

•	Selkeät ja toteutettavissa 
olevat jatkohaasteet esitetty

•	Opinnäytetyö edistää uutta 
ja innovatiivista osaamista

Hyvä
3 - 4

•	Opinnäytetyön tarkoi-
tus on selkeä ja aidosti 
työelämää kehittävä

•	Kehittämistyön  
dokumentaatio tuo 
näkyviin prosessin 
aikaiset työelämän 
kehittämishaasteet  
ja oppimisprosessit

•	Opinnäytetyön 
teoreettinen viite-
kehys perusteltu ja 
lähteiden hyödyntä-
minen on monipuolis-
ta ja kriittistä 

•	Menetelmälliset  
ratkaisut perusteltuja 
ja yhdensopivia  
tarkoituksen kanssa

•	Luotettavuustakastelu 
raportoitu metodikir-
jallisuuteen perustuen

•	Kehittämistoiminta ja 
siihen liittyvät tutki-
mukselliset prosessit 
ovat systemaattisia ja 
esitetty loogisesti

•	Opinnäytetyön johto-
päätökset perustuvat 
aiempaan tutkimustie-
toon sekä kehittämis-
prosessissa syntynee-
seen kokemustietoon ja 
arviointiaineistoihin 

•	Kehittämistyön  
kautta on syntynyt 
uutta tietoa, toimintaa, 
osaamista tai uusi  
tuote

•	Kehittämistoiminnan tai sen 
tulosten siirrettävyyttä on 
pohdittu

•	Kehittämistyön tulosten 
sovellettavuus jää jatko-
haasteiden varaan

Tyydyttävä
1 - 2

•	Opinnäytetyön tar-
koitus on työelämää 
kehittävä

•	Kehittämistyön doku-
mentaatio tuo näkyviin 
kehittämistoiminnan 
etenemisen

•	Opinnäytetyössä on 
hyödynnetty  
monipuolisesti  
lähteitä, käytetyt 
teoreettiset käsitteet 
eivät kata kehittämis-
toiminnan alaa

•	Menetelmälliset  
ratkaisut on perus-
teltu niukasti ja/tai 
niiden raportointi on 
epäjohdonmukainen 
tai puutteellinen

•	Luotettavuustarkaste-
lu raportoitu metodi-
kirjallisuuteen perus-
tuen, joskin se voi olla 
puutteellista

•	Kehittämistoimintaan 
liittyvät tutkimuksel-
liset prosessit esitetty 
selkeästi

•	Opinnäytetyön johto-
päätökset esitetty,  
joskin niiden peruste-
lussa puutteita 

•	Kehittämistehtävän 
tulos jää toteavalle 
tasolle

•	Opinnäytetyön käyttökel-
poisuutta, siirrettävyyttä 
ja sovellettavuutta ei ole 
esitetty

Taulukko 2: Opinnäytetyön arviointikriteerit
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7.2.6 Opinnäytetyön julkisuus

Opinnäytetyö on korkeakoulututkinnon osa, jonka tulee olla avoimesti arvioitavissa. Hyväk-
sytyt opinnäytetyöt ovat välittömästi julkisia. Tätä asiaa ei voi sopimuksella muuttaa. Jul-
kisuudella taataan opinnäytetöiden objektiivinen ja tasapuolinen arviointi. Opinnäytetyö-
prosessin yhteydessä saattaa syntyä salassa pidettävää aineistoa. Salassa pidettävistä osista 
opiskelija sopii erikseen toimeksiantajan kanssa eikä niitä voida sisällyttää työn arvioitavaan 
kokonaisuuteen.

7.3 Teollinen palveluliiketoiminta -koulutusohjelman opinnäytetyö

7.3.1 Tavoitteet

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa kehittämishankkeena tehtävä opinnäytetyö  
(Teema 229 Opinnäytetyö 30 op, 00701 Opinnäytetyö kehittämishankkeena, 30 op) muodos-
taa ylemmän korkeakoulututkinnon opintojen ytimen. Opinnäytetyö on soveltava tutkimus- 
tai kehittämistehtävä, jossa korostuvat sekä alan ja alueen kehittäminen, työelämän kehittä-
misen haasteet ja asiantuntijuuden kasvu. Sen toteutusta tuetaan kaikissa opintojaksoissa. 
Opinnäytetyö voidaan aloittaa jo Teema 1 opintojaksojen aikana. Työtä voidaan käsitellä ja 
työstää yhteisöllisesti. 

Opinnäytetyö opetussuunnitelman mukaan on oppimisprosessi, jonka avulla opiskelija osoit-
taa kykenevänsä soveltamaan opintojen aikana saamaansa osaamista käytännön työelämän 
muutostarpeisiin huomioiden työelämän yleiset kompetenssit. Työ on opiskelijan näyttö 
asiantuntijuudesta ja innovatiivisuudesta ratkaista työelämän kehittämishaasteita. Osaami-
sensa opiskelija osoittaa opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen kautta. 

Opinnäytetyö on tyypillisesti palveluliiketoiminnan kehittämiseen liittyvä tutkimuksellinen 
kehittämishanke, joka nivoutuu kiinteästi opiskelijan taustaorganisaation liiketoiminnan ke-
hittämiseen. Kehittämishankkeiden aiheet nousevat alueen ja yritysten kehittämistarpeista. 
Opinnäytetyö on siten työelämälähtöinen ja työelämää kehittävä hanke.

Opinnäytetyöskentelyn tavoitteena opetussuunnitelman mukaan on, että opiskelija

•	 osaa tehdä itsenäisesti oman alansa kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta
•	 osaa analysoida kehittämistoiminnan teoreettiset lähtökohdat ja arvioida kehittämisteh-

tävää selkeän dokumentoinnin kautta
•	 osaa tuottaa uutta, luotettavaa tietoa rajatun ongelman ratkaisemiseksi
•	 osaa arvioida käyttämiensä menetelmien vaikutuksen tuottamansa tiedon luotettavuu-

teen
•	 ymmärtää tutkitun tiedon merkityksen liiketoiminnan päätöksenteon tukena ja
•	 osaa soveltaa tutkittua tietoa omassa työssään kehittämällä uusia toimintatapoja, mene-

telmiä ja malleja
•	 osaa tehdä itsenäisesti oman alansa kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta
•	 osaa analysoida kehittämistoiminnan teoreettiset lähtökohdat ja arvioida kehittämisteh-

tävää selkeän dokumentoinnin kautta
•	 syventää kehittämishankkeensa tulosten kautta työyhteisönsä tietämystä ja osaamista ja 

jakaa havaintojaan työryhmänsä jäsenten kanssa (ns. jaettu asiantuntijuus)
•	 osaa arvioida muiden suorittamien kehittämishankkeiden tarkoituksenmukaisuutta, laa-

tua ja sovellettavuutta 
•	 osaa toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä tekevässä työyhtei-

sössä.

7.3.2 Laatusuosituksen mukainen laadukas opinnäytetyö Teollinen  
 palveluliiketoiminta -koulutusohjelmassa

Lähtökohta

Laatusuosituksen lähtökohta-kohdan mukaan opinnäytetyöohjeistot ja käytänteet ovat am-
mattikorkeakoulujen itsensä laadittavissa. 

Tässä koulutusohjelmassa opinnäytetyön laatimisen perusohjeistuksena on Laurean Ylem-
män ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöohje (vuodelta 2006).

Opinnäytetyön laajuus

Laatusuosituksen-opinnäytetyön laajuus-kohdan mukaan tutkintoon sisältyy 30 opintopis-
teen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö 30 opintopistettä ei sisällä erillisiä opinnäytetyö-
hön liittymättömiä menetelmäopintoja eikä muita syventäviä opintoja. Seminaarityöskentely 
voi olla osa opinnäytetyötä. 

Tässä koulutusohjelmassa 00684 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmälliset ratkai-
sut ja reflektiivinen analyysi (5 op) -opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle val-
miudet käynnistää opinnäytetyön tekeminen. 00681 Luovan ongelmanratkaisun työtavat ja 
poisoppimisen taito sekä henkilökohtaiset valmiuksien kehittäminen (5 op ) -opintojaksolla 
toteutetaan opiskelijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi ja henkilökohtaisten 
kehityssuunnitelmien ja hopsien laatiminen erityisesti valinnaisten opintojen suorittamista 
varten. Koulutuksessa peilataan tutkimuksellista otetta innovatiivisessa ongelman ratkaisus-
sa tekemällä opiskelijoille tutuksi erilaisia innovointi- ja ideointimenetelmiä. Tällä tuetaan 
myös opinnäytetyöprosessia. Ajallisesti opinnäytetyön tekeminen kestää noin vuoden. Opis-
kelija arvioi usein käyttämäänsä työaikaa hankesuunnitelmassa opinnäytetyön raportissa.

Opinnäytetyön yleinen luonne

Laatusuosituksen kohdan mukaan opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä, jolloin  työ-
elämän kehittämisen yleinen luonne -näkökulma korostuu. Opinnäytetyöhön sisältyy selkeä 
tutkimuksellinen elementti. Opinnäytetyöt ovat julkisia. 

Tämän koulutusohjelman opetussuunnitelmassa opinnäytetyö on määritelty soveltavaksi 
tutkimus- tai kehittämistehtäväksi, jossa korostuvat sekä alan ja alueen kehittäminen, työelä-
män kehittämisen haasteet ja asiantuntijuuden kasvu. Luonteeltaan opinnäytetyöt ovat työ-
elämälähtöisiä, prosessinomaisia, soveltavia sekä uuteen tietoon ja innovaatioon tähtääviä. 
Opinnäytetyö on aina julkinen. Opiskelijalla on mahdollisuus rajata liikesalaisuudeksi katsot-
tavat kohdat julkisen raportin ulkopuolelle siitä sopien ohjaajan kanssa heti prosessin alussa.

Suhde työelämään ja tutkimusohjelmiin

Laatusuosituksen suhde työelämään ja tutkimusohjelmiin -kohdan mukaan olennaista on 
opinnäytetöiden ja niissä saatujen tulosten hyödynnettävyys työelämässä. Opinnäytetyön tu-
lee palvella paitsi yksittäistä yritystä/organisaatiota, myös laajemmin alan tai alueen kehittä-
mistä. Opiskelija voi tehdä opinnäytetyönsä omassa työpaikassaan, mutta myös sen ulkopuo-
lella. Opinnäytetyöt voivat olla osa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
sekä osa laajoja hankkeita tai tutkimusohjelmia. Laurean strategisena valintana korkeakoulu-
jen rakenteellisessa kehittämisessä on keskittyminen palveluliiketoiminnan (osaamisinten-
siiviset palvelut)  opetukseen ja tutkimukseen. 

Ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyö työelämän osamisen kehittäjänä ja aluekehityksen vauhdittajana
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Tässä koulutusohjelmassa toteutetaan Laurean aluekehitysstrategiaa osallistumalla yritysten 
kautta erilaisiin aluekehityshankkeisiin, jotka voivat olla EU-, Tekes- tai VTT-hankerahoit-
teisia. Opiskelijat voivat tehdä opinnäytetyönsä omassa työpaikassaan tai muulle  taustaor-
ganisaatiolle. Lisäksi opiskelija voi osallistua myös Laurean t&k-hankkeeseen. Opinnäytetyö 
organisoidaan useimmiten yhteisöllisenä kehittämisprosessina erilaisten organisaation toi-
mijoiden kanssa, jolloin uuden tiedon tuottamiseen osallistuva yhteisö kehittää paitsi itseään, 
myös ympäröivää alaa ja työelämää. Tuloksia levitetään myös kirjoittamalla koulutusohjel-
masta oma julkaisu Palveluliiketoiminta kehittämisen ytimessä 2008 - 2010!

Metodologia

Laatusuosituksen metodologia-kohdan mukaan opinnäytetyö sisältää aina selkeitä  työelämää 
kehittäviä ja tutkivia elementtejä. Käytetyt t&k-menetelmät voivat painottua paitsi tutkimus-
menetelmiin, niin myös erilaisiin kehittämistoiminnan menetelmiin. Usein käyttökelpoisia 
ovat erilaiset tutkimuksen ja kehittämisen välimaastoon liittyvät metodologiset lähestymis-
tavat, esim. toimintatutkimus, kehittävä työntutkimus, arviointitutkimus, käytäntötutkimus, 
tulevaisuuden tutkimus. Metodologia tulee olla suhteessa kehittämistehtävään. Jatko-opinto-
jen mahdollistamiseksi olisi tärkeää varmistaa menetelmäopintojen ja opinnäytetyön riittävä 
tutkimuksellinen taso, mutta  toisaalta on varottava, ettei ylemmälle ammattikorkeakoulutut-
kinnolle ominaista työelämän kehittämisen näkökulmaa unohdeta. 

Tässä koulutusohjelmassa opinnäytetyö toteutetaan hankkeena Laurean kehittämän LbD 
-oppimismallin ja projektinhallinnan vaiheiden pohjalta. Lähestymistavaksi on suositeltu ta-
paustutkimusta tai toimintatutkimusta  tai konstruktiivista tutkimusta. Tutkimusote voi olla 
sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Menetelmät voivat olla sekä perinteisiä tutkimus-
menetelmiä että myös erilaisia, monimuotoisia kehittämismenetelmiä ja kehittämisen työka-
luja. Opiskelijaa ohjataan toisaalta innovatiiviseen työotteeseen, toisaalta kriittiseen arvioin-
tiin.

Opinnäytetyön kirjallinen luonne

Opinnäytetyön kirjallinen luonnekohdan mukaan opinnäytetyö raportoidaan aina kirjallises-
ti. Kehittämistyön luonne määrittää opinnäytetyön rakennetta ja raportointia. Lähtökohtana 
voidaan käyttää tutkimusraportoinnin ja projektiraportoinnin erilaisia perinteitä. Monogra-
fiatyyppisen raportin ohella voidaan suosia myös muita opinnäytetyön raportoinnin muotoja, 
mm. ammatillisista artikkeleista muodostuva kokoelma, kehittämisprosessin vaiheista koot-
tu portfolio.

Tässä koulutusohjelmassa rohkaistaan opiskelijoita käyttämään erilaisia raportointimuotoja, 
vaikkakin perinteinen tapa on osoittautunut liike-elämän tarpeita vastaavaksi.

Ohjaus

Laatusuosituksen ohjaus-kohdan mukaan opinnäytetyölle nimetään ohjaava opettaja, ohjaa-
japari tai -ryhmä. Opiskelijan tulee tietää, kehen hän voi ottaa tarvittaessa yhteyttä ja ohjaus-
ta tulee olla saatavilla siinä määrin kuin laadukas opinnäytetyöprosessi edellyttää. Ohjaajalla 
tulee olla riittävä osaamisen taso. Työelämäohjauksella on keskeinen sija. Tätä varten opin-
näytetyölle tulee olla nimettynä ohjaaja myös työelämän organisaatiosta tai ohjausryhmä, 
jossa on työelämän ja ammattikorkeakoulun edustajia. Ohjauksessa hyödynnetään erilaisia 
muotoja, verkko-, yksilö- ja ryhmäohjausta. Olennaista on ohjauksen kehittäminen työelä-
mässä olevan opiskelijan tarpeet huomioiden. Opiskelijalla on mahdollisuus vertaisohjauk-
seen ja -arviointiin esim. seminaaritilaisuuksien, työpajojen, aivoriihityöskentelyn ym. yh-
teydessä. Seminaarit etenevät opinnäytetyöprosessin mukaisesti (esim. ideointiseminaari, 
suunnitelmaseminaari, julkistaminen).

Tässä koulutusohjelmassa opinnäytetöiden vastuuohjaajiksi valittiin Hyvinkään ja Lohjan 
koulutusohjelmavastaavat, joilla on molemmilla liiketalouden tohtorin koulutus sekä vankka 
kokemus sekä toisen asteen ja ammattikorkeakoulun että kauppakorkeakoulun opinnäyte-
työohjauksesta. Lisäksi töiden suomen kielen tekstinohjaus on keskitetty Lohjan paikallisyk-
sikön kokeneelle lehtorille. Työelämän ohjaaja ja ohjausryhmä on myös katsottu tarpeelli-
seksi. Ohjausta on suunniteltu annettavaksi ryhmäohjauksena seminaareissa, työpajoissa ja 
Optima-työtilassa sekä  yksilöohjauksena henkilökohtaisissa ohjaustapaamisissa ja Optima-
työtilassa. Ohjaus on opastettu annettujen ohjeiden ja ont-prosessin vaiheiden mukaisesti. 
Substanssin ja prosessin osalta ohjaus on tapahtunut tarkistuspisteittäin riittävän laatutason 
täyttymisen ja työn sujuvuuden varmistamiseksi. 

Suomen kielen tekstinohjaus on tapahtunut työpajoissa, joissa opiskelija korjaa ja huoltaa 
työtään ohjaajan antamien ohjeiden mukaan. Tekstinohjauksen työpajoja on järjestetty 1 - 2 
jokaista valmistumispäivää kohti. Pajat on järjestetty tiistaisin kello 18 - 20. Pajat on vapaa-
ehtoisia, mutta käytännössä lähse kaikki opiskelijat käyvät pajassa 1 - 2 kertaa opinnäytetyön 
kirjoitusprosessin aikana.

Julkaisuseminaarit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin on kutsuttu mukaan myös taustaorgani-
saatioiden edustajat.

Arviointi

Laatusuosituksen arviointi-kohdan mukaan opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti ja siitä an-
netaan kirjallinen lausunto. Pyrkimyksenä on, että arviointiin osallistuisi kaksi opettajaa ja ar-
viointi sisältää vertaisarviointia. Laadulliseen arviointiin osallistuu myös työelämän edustaja. 
Työelämän arviointi kohdistuu lähinnä työn hyödynnettävyyteen työelämän kehittämisessä. 
Olennaista on, että arvioinnissa otetaan huomioon opinnäytetyön luonne työelämän kehit-
tämistehtävänä. Tutkimuksellisuus ja metodologia ovat osa arviointia. Arvioinnissa kiinni-
tetään huomiota myös opinnäytetyön viestivyyteen. Tässä koulutusohjelmassa noudatetaan 
Laurean Yamk-ont -ohjeen arviointikriteeristöä. Tukena käytetään liiketalouden yamk-kou-
lutusohjemien valtakunnallisen koordinointikokousten antamia ohjeistuksia ja suosituksia.

Kypsyysnäyte

Laatusuosituksen kypsyysnäyte-kohdan mukaan kypsyysnäyte kuuluu osana ylempään amk-
tutkintoon. Kypsyysnäyte tehdään aina kirjallisena. Se voidaan kirjoittaa myös koneella. Sul-
jetussa tenttitilaisuudessa tehtävän kypsyysnäytteen ohella suositellaan muita tulosten levit-
tämistä paremmin tukevia muotoja, muun muassa mediatiedote, ammatillinen artikkeli.

Tässä koulutusohjelmassa, opetussuunnitelman mukaan ”opiskelijan on kirjoitettava opin-
näytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin 
kielen taitoa. Kypsyysnäytteenään opiskelija laatii lehdistötiedotteen oman opinnäytetyönsä 
kokonaisuudesta”.	Opiskelijat	ovat	laatineet	kypsyyskokeena	annetun	ohjeen	mukaan	Execu-
tive Summaryn, joka toimii opinnäytetyön tiivistelmänä tässä julkaisussa.

Opinnäytetyöohjeisto

Laatusuosituksen opinnäytetyöohjeisto-kohdan mukaan ammattikorkeakoulussa tulisi olla 
yleinen ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyöohjeisto. Opinnäytetyöohjeistossa määritel-
lään ainakin opinnäytetyön luonne ja tarkoitus, prosessi, ohjauskäytänteet sekä arviointikri-
teerit. Ohjeessa tulee ilmetä myös opinnäytetyön lainsäädännöllinen pohja, oikeusturvakysy-
mykset, sopimus- ja lupakäytänteet, tekijänoikeudet sekä eettinen ohjeistus. 

Ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyö työelämän osamisen kehittäjänä ja aluekehityksen vauhdittajana
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Laureassa on olemassa yleinen, ylempien ammattikorkeakoulun  koulutusohjelmien ont-oh-
jeistus, jota noudatetaan myös tässä koulutusohjelmassa. Ohjaajat käyttävät tukenaan lisäksi 
omia ohjeistuksiaan, jotka annetaan 00701-opintojaksolla. Perusohjeena ohjaajien käytössä 
on Lohjan Laurean Opinnäytetyökäytänteitä (2008) lomakelinkkeineen. Tässä koulutusoh-
jelmassa on opinnäytetyöprosessi mallinnettu Lohjan Laurean nuorisoasteen opinnäytetyö-
prosessin vaiheita noudattaen 1) orientaatiovaihe (aiheanalyysivaihe) 2) suunnitelmavaihe 
(suunnitteluvaihe) 3) toteutusvaihe ja 4) julkaisuvaihe (arviointi- ja julkaisuvaihe). 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämäläheinen ja työelämän kehittämiseen pai-
nottuva tutkinto. Edelleen uusia ratkaisuja kaivataan siihen, miten ylemmät ammattikorkea-
koulututkinnot saataisiin entistä kiinteämmäksi osaksi ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa. Tämä voi tarkoittaa erilaisten intressien yhteensovittamista. Yhtäältä 
on otettava huomioon opiskelijan ammatillisen kehittymisen näkökulma, toisaalta opiske-
lijoiden työnantajien käytännöllinen kehittämistarve ja kolmanneksi ammattikorkeakoulun 
laajempi aluekehityksen ja innovaatiotoiminnan näkökulma. Yhteisen näkemyksen löytymi-
nen edellyttää luonnollisesti tiivistä vuoropuhelua opiskelijan, työnantajan ja ammattikor-
keakoulun välillä. (Rantanen 2009, 227.) 

Tässä koulutusohjelmassa on haluttu nostaa esille välitön, suora aluekehitysvaikutus sillä, 
että opiskelija hakiessaan opiskelemaan, laatii taustaorganisaatiolleen suunnitelman kehittä-
mistarpeita, joita opintojen kuluessa tarkentaa. Samalla sidotaan taustaorganisaatio mukaan 
kehittämistyöhön.

7.3.3 Teollinen palveluliiketoiminta -koulutusohjelman opinnäytetyö  
 kehittämisprosessina

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa (2008) opinnäytetyöprosessi määritellään oppi-
misprosessiksi, jossa on seuraavat, Laurean yamk-koulutusohjelmien opinnäytetyöohjeessa 
(2006) esitetyt vaiheet:

Aiheanalyysivaihe, jossa keskeistä on ilmiöön perehtyminen, tiedon hankinta ja käsittely 
sekä aihevalinnan perustelu. Aiheen on tarkoitus kytkeytyä kiinteästi opiskelijan oman hen-
kilökohtaisen osaamisen, oman työn, työuran tai työyhteisön kehittämiseen ja sen pitäisi 
myös luoda uutta tietoa laajemminkin kyseessä olevalle alalle. Opiskelija yleensä neuvottelee 
aiheesta ohjaajan kanssa.

Suunnitteluvaihe, jossa pohditaan hankitun tiedon merkitystä reflektoiden, tulkiten ja ai-
kaisempia kokemuksia verraten. Huolellinen ja systemaattinen suunnittelu on keskeinen osa 
kehittämistoimintaa. Suunnitteluvaiheessa laaditaan kehittämisprosessista kokonaissuunni-
telma (tutkimus- ja projektisuunnitelma), joka sisältää lähestymistavan, menetelmävalinnat, 
toteutusprosessin sekä prosessin ja tuotoksen arviointisuunnitelman. Suunnitteluvaiheessa 
opiskelija tekee kohdeorganisaation kanssa sopimuksen. Tässä vaiheessa pyritään pitämään 
hankepalaveri opiskelijan, ohjaajan ja yritysedustajien kanssa.

Toteutusvaihe, jossa toteutetaan kehittämistehtävä joustavasti suunnitelman mukaisesti, 
arvioidaan ja seurataan kehittämisprosessia sekä jaetaan kokemuksia. Innovaatioprosessi 
voi sisältää myös kehittämistoiminnan tavoitteiden ja toimintatapojen uudelleenarviointia. 
Kehittämistehtävässä tuotettuja tuloksia ja uutta tietoa levitetään jo toteutusvaiheen aikana. 
Kehittämistehtävä toteutuu dynaamisena ja yhteisöllisenä prosessina yrityksessä. Ohjaaja voi 
osallistua yrityksen tilaisuuksiin.

Arviointivaihe, jossa tarkastellaan kehittämisprosessin luotettavuutta, eettisyyttä, siirret-

tävyyttä ja käyttökelpoisuutta. Olennaista on osaamisen syventäminen. Loppuarvioinnissa 
voidaan edelleen edetä tulosten jakamiseen ja monistamiseen, mahdollisesti myös kaupallis-
tamiseen. Arviointivaiheessa esitetään jatkohaasteita.

Julkistamisvaihe, jossa kehittämistehtävän raportti / opinnäytetyö luovutetaan ja esitetään. 
Töiden tiivistelmät on esitelty tässä julkaisussa.

Opinnäytetyöskentelyyn liittyy tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnot sekä seminaari- ja 
työpajatyöskentely. Myös muut opinnot kytkeytyvät opinnäytetyöskentelyyn. Seminaari- ja 
työpajatyöskentelyn tavoitteena on käsitellä kehitystehtävän aiheita ja edistää opinnäytetyö-
prosessin etenemistä. Osallisina opinnäytetyöprosessissa ovat myös työyhteisön/sidosryh-
män edustajat. Jokaisella opiskelijalla on aiheen mukainen henkilökohtainen ohjaaja ja mah-
dollisesti työelämämentori. Ohjausta annetaan ryhmissä ja yksilöllisesti. 
(Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöohje 2008.)
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8 OPINNÄYTETYÖT JA NIIDEN ALUEELLINEN  
 VAIKUTTAVUUS

Executive summaryt koonnut ja toimittanut Kaarina Murtola

Luvussa 8 on julkaistu yamk-opiskelijoiden executive summaryt. Jokainen yamk-opiskelija suorit-
taa tutkintoonsa kuuluvan kypsyysnäytteen kirjoittamalla opinnäytetyöstään executive summaryn. 
Tekstissä opiskelija esittelee työnsä lyhyesti ja pohtii muun muassa kehittämistyönsä vaikuttavuutta 
kohdeorganisaationsa ja toimialansa näkökulmasta. Executive summaryt on julkaistu aakkosjärjes-
tyksessä. Luvussa ovat mukana kaikki 21.11.2009 - 8.12.2010 valmistuneiden yamk-opiskelijoiden 
kypsyysnäytteet. Opinnäytetyöt on tallennettu Theseus-tietokantaan, jossa opinnäytetyöt on luetta-
vissa kokonaisuudessaan.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus

8



185184

Arvoa tuottavan palveluketjun kehittäminen julkisomisteisessa,  
ateriapalveluja tuottavassa osakeyhtiössä

Kati Albrecht

Tämän tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena oli luoda ja kehittää arvoa tuottava 
palveluketju, jonka avulla pyrittiin selvittämään arvoa luovia ja/tai hävittäviä toimintoja sekä 
pyritään käyttämään näitä tietoja asiakas-, kumppani- ja verkostoyhteistyön kehittämisessä. 
Palveluketju palveluprosesseineen kuvattiin kohdeyrityksen prosessi- ja laatujohtamisen tu-
eksi.

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys rakentui seuraavista aihealueista: julkisomisteinen 
yritys arvon tuottajana, asiakkaat ja asiakkaiden kokema arvo, palveluketju- ja prosessit, 
kumppanuudet ja verkostoituminen, yritysten erilaiset toimintamallit sekä arvon laskemisen 
menetelmät ja mittarit. 

Kehittämishankkeen toiminnallisessa osiossa analysoitiin taustayrityksen palvelujen tuotta-
mista, ydin- ja tukiprosesseja, kumppaneita ja verkostoja sekä valittua liiketoimintamallia 
arvon luojina. Kehittämishankkeen oli määrä luoda toimeksiantajalle palveluketjun kuvaus. 
Lisäksi tuotoksina syntyivät palveluketjun kehittämis- ja arviointilomake sekä kuvaus edis-
tyksellisestä liiketoimintamallista.

Päälähteinä käytettiin Christian Grönroosin, Jukka Vesalaisen sekä Katri Valkokarin ym. jul-
kaisemia teoksia palvelujen johtamisesta, kumppanuuksista ja verkostoista liiketoiminnan 
kehittämisestä ja toimintamalleista. Lisäksi käytettiin Petri Kariston teosta, jossa oli laajasti 
käsitelty arvon tuottamista julkisella puolella.

Tutkimusote oli toimintatutkimus. Kehittämishankkeen aineisto kerättiin haastattelemalla 
kohdeyrityksen kumppaneiden johtoa. Lisäksi käytettiin havainnointia sekä dokumenttiana-
lyysia. Haastatteluaineisto analysoitiin luokituksen avulla. Arvoa tuottaviksi ja hävittäviksi 
luokiksi saatiin liiketoimintastrategia, toimintamalli, organisaation asenne ja tahtotila, johta-
minen ja viestintä. Huomioitavaa on, että nämä arvopääluokat halkovat yrityksen toimintoja 
kokonaisvaltaisesti.

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Työn tuotoksena syntyi julkisomisteisen 
osakeyhtiön edistyksellinen arvoa tuottava toimintamalli sekä arvoa hävittävien ja tuottavien 
toimintojen luokittelu, joiden pohjalta toimintaa voidaan jatkossa kehittää. Analysoinnin ja 
haastattelujen pohjalta luotiin kehittämisehdotuksia mm. kumppanuuksien toiminnan sekä 
yrityksen sisäiselle jatkuvalle parantamiselle.

Tärkeimpänä kehitysehdotuksena arvoa tuottavia ja hävittäviä asioita tulee jatkossa kehittää 
ja seurata sovituilla toimenpiteillä ja ylläpitää niiden olemassaolon tietämystä koko organi-
saation piirissä. Arvotekijöiden esille tuomisessa ja käytännön toimintamallien kehittämises-
sä kannattaa keskittyä palveluketjun palveluprosessien totuuden hetkiin. Totuuden hetket 
esiintyvät yleensä prosessien rajapinnoissa. Näissä totuuden hetkissä yritys lunastaa asiak-
kaalle antamansa arvolupauksen.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Liiketoiminnan kehittämissuunnitelma autojen varaosamyyntiliike 
Yritys Oy:lle

Heli Anttonen

Autojen varaosamyyntiä koskeva toimiala on kasvanut ja kehittynyt viime aikoina voimak-
kaasti. Toimialalle on tyypillistä tällä hetkellä suuret yritykset, yritysten ketjuuntuminen 
sekä Internetin välityksellä tapahtuva myynti. Vallitseva talouskriisi ja taantuma vaikutta-
vat erityisesti uusien autojen myyntiin, mutta ei välttämättä niin merkittävästi vaihtoautojen 
myyntiin tai huoltoon, joten autojen varaosien kysyntä jatkuu ja todennäköisesti kasvaa val-
litsevan taloustilanteen aikana. 

Kehittämishankkeeni tarkoituksena oli kehittää palveluyrityksen liiketoimintaa. Hanke suo-
ritettiin autojen varaosaliike Yritys Oy:lle, joka on Uudellamaalla sijaitseva autojen varaosa-
liike. Yrityksen tavoitteena on vuoden 2010 aikana kasvattaa liikevaihtoa 50 prosenttia, jol-
loin liikevaihto kasvaisi 1 050 000 euroon. Liikevoitto-osuus liikevaihdosta on tällä hetkellä 
noin 2,9 prosenttia, joka pyritään nostamaan 6 prosenttiin eli 63 000 euroon vuonna 2010.

Kehittämishanke tehtiin autoalan varaosaliikkeen strategialähtöisen ja kasvua tavoittelevan 
liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeessa selvitettiin yrityksen nykytilannetta ja liike-
toiminnan kasvuun vaikuttavia osatekijöitä.

Kehittämishankkeessa kartoitettiin ja analysoitiin liikevaihdon ja -voiton kasvattami-
seen liittyviä kehittämiskohteita. Tutkimus rajattiin koskemaan Yritys Oy:n liiketoiminnan 
kehittämis suunnitelmaa, joka piti sisällään erilaisia keinoja ja niiden analysointia tavoittei-
den saavuttamiseksi. Varsinaiset konkreettiset toiminnalliset kehittämistoimenpiteet teh-
dään vasta myöhemmin liiketoiminnan kehittämissuunnitelman valmistumisen jälkeen, ja 
siksi ne rajattiin opinnäytetyön ulkopuolelle.

Hankkeeseen liittyi asiakastyytyväisyyskysely, jossa kartoitettiin Yritys Oy:n kolmea osako-
konaisuutta liikeympäristöä, asiakaspalvelua ja tuotevalikoimaa. Asiakastyytyväisyys kyselyn 
tulosten perusteella voidaan todeta, että kaikki kolme osa-aluetta nähtiin selkeiksi yrityksen 
kehittämiskohteiksi.

Kyselyyn vastanneet arvioivat liikkeen aukioloajat (keskiarvo 3,9) ja myyjien asiantuntemuk-
sen (keskiarvo 3,7) paremmaksi kuin muut kyselyssä mainitut osa-alueet. Kyselyn perusteella 
Yritys Oy:n tulisi panostaa erityisesti liikeympäristön siisteyteen (keskiarvo 2,9), viihtyvyy-
teen (keskiarvo 3,1) ja yleisilmeiseen (keskiarvo 3,2). Kyselyn vastausten perusteella suosi-
tuksena on siivoukseen ja puhtaanapitoon panostaminen. Lisäksi tilaratkaisuja kannattaisi 
miettiä siten, että ne palvelisivat paremmin asiakkaita. Erilaisilla hyllyjärjestelyillä saataisiin 
varaosat hyvään järjestykseen ja paremmin esille. Liikkeen sisääntuloa koskevaan tila tulisi 
saada viihtyisämmäksi, jotta asiakkaat kokisivat liikkeeseen tullessaan liikkeen yleisilmeen 
positiiviseksi. 

Tulosten mukaan asiakaspalveluun tulisi jatkossa kiinnittää erittäin paljon huomiota. Kyse-
lyn tulosten mukaan ystävällisyyteen (keskiarvo 3,1), asiakaspalvelun sujuvuuteen (keski-
arvo 3,1) ja palvelu alttiuteen (keskiarvo 3,3) liittyvät asiat saivat keskimäärin tyydyttävät 
arvosanat. 

Opinnäytetyössä kuvattiin kasvumalleja ja -strategioita, jotka olivat dynaamisen kasvumal-
lin kasvustrategia, Greinerin kasvumalli, Churchillin ja Lewis´n kasvumalli, Anshoffin kas-
vumalli, Porterin kasvustrategiamalli sekä PK-yritysten kasvustrategiamalli. Kaikki kyseiset 

kasvumallit ja -strategiat soveltuvat tietyiltä osin Yritys Oy:n kasvumalleiksi ja liiketoimin-
tasuunnitelman pohjaksi. Tiivistetysti soveltuvien mallien sisältö Yritys Oy:n sopivien nä-
kökulmien kannalta olivat markkinaosuuden kasvattaminen olemassa olevilla markkinoilla, 
uusien markkinoiden valtaaminen (lähikunnat ja niiden asiakkaat), uudet tuotteet ja uudet 
markkinat (mopojen ja moottoripyörien varaosamyynti, mopojen ja moottoripyörien huolto-
palvelujen tarjoaminen yrityksen tiloissa itsenäisen yrittäjän toimesta). Yrityksen tavoittee-
na on edellä mainittujen asioiden avulla kasvattaa liikevaihtoa, parantaa asiakaskantaa sekä 
kannattavuutta.

Yritys Oy pyrkii tavoitteisiinsa kyseisten kasvumallien ja -strategioiden kautta. Yrityksellä 
on erittäin hyvät mahdollisuudet onnistua näissä toimenpiteissä, joilla tähdätään liikevaih-
don kasvuun, kannattavuuteen ja asiakaskannan parantamiseen. Yritys pyrkii näihin tavoit-
teisiinsa laajentamalla toimintaansa moottoripyörien ja mopojen varaosamyyntiin. Lisäksi 
yrityksen tavoitteena on saada uusia asiakkaita myös autojen varaosamyynnin osalta. Yritys 
saa lisätuloja myös vuokraamalla liiketilan päädyssä olevan tilan moottoripyörien ja mopojen 
korjaukseen erikoistuneelle mekaanikolle. 

Liiketoiminnan kehittämissuunnitelman luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä taustaorgani-
saatio Yritys Oy:n liiketoiminnassa arvioitiin erillisessä palaverissa 7.5.2010. Tapaamiseen 
osallistui työn laatija sekä yrityksen omistaja. Arvioinnissa todettiin, että liiketoiminnan 
kehittämis suunnitelma perustuu omistajan, työntekijöiden sekä työn laatijan näkemyksiin, 
suunnitelmiin ja tutkimuksiin sekä yrityksen sen hetkiseen tilanteeseen. Todettiin myös, että 
liiketoiminnan kehittämissuunnitelma ja siinä esitetyt toimenpiteet ja keinot liiketoiminnan 
ja kannattavuuden kasvuun sekä asiakaskannan parantamiseen ovat hyödynnettävissä Yritys 
Oy:n liiketoimintaa kehitettäessä.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Verkot veteen

Saija Böhling

Kiihtyvä talouden globalisoituminen ja globaali kilpailu luovat Suomen pk-yrityksille haas-
teita, mutta tarjoavat myös mahdollisuuksia. Suomen yrityskanta koostuu lähes kokonaan 
pk-yrityksistä, jolloin niiden käymä vientikauppa ja kansainvälistyminen ovat tärkeitä asioita 
Suomen kansantaloudelle. Palvelujen kehittäminen ja palveluliiketoiminnan kansainvälisty-
minen ovat nousseet merkittävään rooliin kaikissa jälkiteollisissa yhteiskunnissa. Erityises-
ti liike-elämän asiantuntijapalveluiden ja osaamisintensiivisten niin sanottujen KIBS-alojen 
rooli on korostunut teollisuuden palveluviennin rinnalla, sillä ne kykenevät vastaamaan teol-
lisuusyritysten monimutkaisten tuotantoprosessien ja tuotteiden vaatimaan erityisasiantun-
temukseen.

Asiakkaat hakevat tänä päivänä enenemissä määrin kokonaisratkaisuja. Yhden toimijan on 
vaikea tuottaa kaikkia tarvittavia palveluja, jolloin on järkevää tehdä yhteistyötä muiden pal-
veluyritysten kesken. Yritykset ovat yhä riippuvaisempia toisistaan eli liiketoiminta verkot-
tuu.

Tutkimukseni tarkoituksena oli kehittää tietointensiivisen non profit -organisaation kansain-
välistymistä verkostoitumisen kautta. Työ suoritettiin toiminnallisena kehittämishankkeena 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:lle (LUVY ry). Tavoitteena oli selvittää LUVY ry:lle so-
piva kansainvälistymismalli, kartoittaa tutkimus- ja kehitysyhteistyökumppanit Viron mark-
kinoilta, luoda verkostonäkökulmaan perustuva kansainvälistymissuunnitelma, selvittää 
yhdistyksen mahdollisuudet hakea valmistelurahoitusta kansainvälisten toimintojen aloitta-
miseksi sekä laatia tarvittava materiaali potentiaalisten verkostokumppaneiden yhteydenot-
toa varten ja lopuksi käynnistää kansainvälinen liiketoiminta.

Opinnäytetyössä käytettyjä kehittämismenetelmiä olivat kirjoituspöytätutkimus, Edward de 
Bonon kuusi ajatteluhattua -menetelmää, Vahvaselän kansainvälistymisstrategian päätök-
sentekomalli, PESTEL-toimintaympäristöanalyysi ja SWOT-analyysi. 

LUVY ry:n henkilökunnalle järjestettiin Verkostomainen liiketoiminta ja tuotteistamisella 
enemmän arvoa -seminaari osana yhdistyksen virkistyspäivää. Seminaarin yhteydessä hen-
kilökunnalle teetettiin kysely, jossa kartoitettiin yhdistyksen sen hetkiset verkostot, yhdis-
tyksen roolit kyseenomaisissa verkostoissa sekä asiat, jotka vaativat kehitys-suunnitelmia ja 
strategialinjauksia.

Aineistosta kävi ilmi, että LUVY ry:n verkosto koostuu niistä toimijoista, joita yhdistys hyö-
dyntää sen päivittäisissä perustoiminnoissa. Tämän lisäksi yhdistys on linkittynyt verkos-
toon, jonka toimijoita se hyödyntää muun muassa hanketoiminnoissaan. Tiedon vaihto ja yh-
teistyön lisääminen nousivat keskeisiksi kehittämisalueiksi. Näiden lisäksi koettiin tarvetta 
luoda alihankintaverkosto, joilla voitaisiin teettää osa päivittäisistä toiminnoista. Aineistosta 
kävi myös ilmi, että LUVY ry on kokenut verkostoissa toimija. Roolit vaihtelivat verkoston 
vetäjästä yhteistyökumppaniin. Aineiston mukaan  LUVY ry luottaa vahvasti omaan ydinosaa-
miseensa ja verkostokompetenssiinsa, joiden pohjalta yhdistyksen tulisi kehittää sen alihan-
kintaverkostoaan ja luoda kansainvälisiä suhteita tiedonvaihdon tasolla.

Tulosten pohjalta luotiin yhdistykselle kansainvälistymissuunnitelma verkostonäkökulmas-
ta. Suunnitelmaa tehdessä voitiin todeta LUVY ry:n kansainvälistymisedellytysten ja valmiuk-
sien olevan hyvät kansainvälistymisen aloittamiseksi, mikäli se onnistuu saamaan kansainvä-
listymisen valmisteluun rahoitusta tutkimuksen aikana tunnistetulta rahoittajalta. LUVY ry:n 

kansainvälistymisen syinä olivat sen luomat uudet toimintamahdollisuudet sekä yhdistyksen 
johdon halu kehittää yhdistyksen toimintaa ulkomaisten ympäristöalan yhdistysten ja yli-
opistojen kanssa. Yhdistys edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä ympäristöterveyden-
huoltoa toimialueellaan erilaisten hankkeiden ja projektien kautta, jotka vaativat näkyvyyttä 
rahoituksen ja kumppaneiden saamiseksi.

Vientituotteeksi määriteltiin LUVY ry:n tieto-taito vesi- ja ympäristöasioissa. Kohdemarkki-
noita analysoitiin PESTEL- ja SWOT-analyyseilla, joiden tuloksista kävi ilmi, että Viron kilpai-
luilla markkinoilla on kysyntää LUVY ry:n asiantuntijuudelle. Yhdistyksen vahvuutena on sen 
omaava tieto-taito ja luotettavuus. Kansainvälistymismalleihin lukeutuvan prosessinäkökul-
man mukaan yritysten kansainvälistymisen oletetaan kehittyvän vaihe vaiheelta yksinker-
taisista operaatiomuodoista aina kehittyneisiin operaatioihin asti suunnaten alkuvaiheessa 
lähialueille. Nämä seikat puolsivat Viron valitsemista LUVY ry:n kansainvälistymisen koh-
demaaksi. Operaatiomuodoksi valittiin kommunikaatioverkosto, jolloin yhdistys voi aloittaa 
kansainvälisen yhteistyön mahdollisimman kevyellä. 

Tutkimuksessa kartoitettiin ja analysoitiin viisi Viron ympäristöalan yhdistystä ja yliopistoa, 
joiden kaikkien todettiin soveltuvan hyvin LUVY ry:n toimintaan. LUVY ry:n kansainvälisty-
misen tavoitteiksi määriteltiin uskottavuuden lisääminen uusien asiakkaiden näkökulmasta 
sekä rahoitusmahdollisuuksien parantaminen näkyvyyden ja kansainvälisen verkoston kaut-
ta. Osana kehittämistyötä valmistui yhdistykselle potentiaalisten verkostokumppaneiden yh-
teydenottoon tarvittavat englanninkieliset oheismateriaalit.

LUVY ry:lle soveltuvan valmistelurahoituksen tarjontaa rajoitti yhdistyksen tarve sisällyttää 
oman henkilökunnan työtunnit korvattaviksi kuluiksi. Yhdistyksellä on valmis kansainvälis-
tymissuunnitelma ja ammattitaitoinen henkilökunta, joten he kokevat kykenevänsä toteutta-
maan kansainvälisen yhteistyön ilman ulkopuolisen asiantuntijan apua, joita kansainvälisty-
vät yritykset tyypillisesti käyttävät.

LUVY ry:n rajalliset taloudelliset ja henkilöstöresurssit estivät kansainvälisen yhteistyön 
aloittamisen kehittämishankkeen aikana. Siksi toimenpiteissä pyrittiin pääsemään sille tasol-
le, että yhdistys kykenee itsenäisesti jatkamaan kehittämishanketta ottamalla yhteyttä halut-
tuihin toimijoihin Viron markkinoilla.

Kehittämistyön vaikuttavuuden arviointi suoritettiin tässä työssä siten, että LUVY ry:n toi-
minnanjohtajalta pyydettiin arvio työn vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja hyödyn-
nettävyydestä. Toiminnanjohtaja toteaa hankkeen tarjonneen oivan mahdollisuuden pohtia 
kansainvälisen yhteistyön tarvetta ja mahdollisuuksia. Arvioinnissa korostettiin, että verkos-
tot ja yhteistyö eivät tunne rajoja ja erityisesti tiedonvaihto eri toimijoiden kanssa avaa uu-
sia mahdollisuuksia myös yhdistyksen omalla toiminta-alueella. Arvioinnin mukaan tutkimus 
tarjoaa myös mahdollisuuden harkita omaa suuntaa sekä tehdä tietoisia strategisia valintoja. 
Kehittämishanke tarjosi toimeksiantajalle myös käytännön apua englanninkielisen materiaa-
lin valmisteluun.

Non profit -organisaation toimintamuoto tekee toiminnan kehittämisen haasteelliseksi rajal-
listen resurssien vuoksi. Näin ollen yhdistykselle esitettiin jatkokehitysehdotuksena yhdis-
tyksen kehittämistoimintojen liittämistä osaksi talouspäällikön toimenkuvaa, jotta toiminnan 
strategisesta kehittämisestä tulisi osa yhdistyksen päivittäisiä toimintoja. Lisäksi ehdotettiin 
yhdistyksen www-sivujen kääntämistä englanninkielelle.

Kehittämishankkeen tulokset ovat monistettavissa yhdistyksen suunniteltaessa kansainväli-
sen yhteistyön laajentamista uusiin kohdemaihin. 

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Teollisen liiketoiminnan muutos kohti asiakaslähtöistä liiketoimintaa

Sanni Dahlgren

Yhteiskunta on kehittymässä tietoyhteiskunnasta kohti palveluyhteiskuntaa. Teollisuus on 
käynyt läpi suuria muutoksia, eikä valmistava yritys pysty enää tulevaisuudessa kilpailemaan 
pelkillä tuotteillaan. Yritykset siirtyvät tuotantopohjaisista liiketoimintamalleista asiakas- ja 
palvelukeskeisiin liiketoimintamalleihin. 

Liiketoimintaosaaminen ja erityisesti markkinointiosaaminen ovat keskeisiä suomalaisten 
pk-yritysten kehittämisalueita. Tämän takia kehittämishankkeeni kohdeyritys haluaa muut-
taa liiketoimintaansa asiakaslähtöisempään suuntaan kehittämällä markkinointikyvykkyyt-
tään sekä asiakkuudenhallintaansa. 

Kehittämishankkeeni pyrkimyksenä oli kartoittaa kohdeyrityksen markkinointikyvykkyyden 
nykytila sekä selvittää yrityksen asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä ja tuotetunnettuutta asia-
kastyytyväisyystutkimuksen avulla. Tämän lisäksi kohdeyritykselle toteutettiin asiakkuuden 
hoito-ohjelmat segmentoinnin pohjalta. 

Kohdeyritys on vuonna 1974 perustettu metallialan perheyritys, joka valmistaa ja maahantuo 
erilaisia ratkaisuja sisäkattojen ja väliseinien rakentamiseen. Lisäksi yrityksellä on asennus-, 
suunnittelu- ja vuokrauspalveluja. Yrityksessä työskentelee 65 henkilöä, ja sen liikevaihto on 
noin 16 miljoonaa euroa. Yrityksen tuotteita ovat erilaiset alakatto- ja seinäjärjestelmät sekä 
levyrakentamisen tuotteet. Asiakkaita yrityksellä ovat isot ja pienet asennus- ja rakennus-
liikkeet, tukkurit ja jälleenmyyjät, kunnat ja kaupungit, talotehtaat, kiinteistöhuoltoliikkeet, 
rautakaupat, rakennuttajat ja yksityiset henkilöt. 

Kohdeyrityksessä asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen on vasta lähtökuopissa. 
Hankkeen tavoitteena oli luoda teoreettiset valmiudet muutostyön käynnistämiselle. Asia-
kaslähtöinen liiketoimintamalli on suuri muutos koko yritykselle ja sen henkilökunnalla. 
Muutoksella voidaan kuitenkin saavuttaa merkittävää kilpailuetua ja lisätä kannattavuutta, 
joten kohdeyrityksen kannattaa aloittaa toimenpiteet asiakaslähtöisen liiketoiminnan käyn-
nistämiseksi.

Tutkimus- ja kehittämishankkeen teoreettinen viitekehys koostui asiakaslähtöisestä liiketoi-
mintamallista ja markkinointikyvykkyyden kehittämisestä asiakkuuden hallintaan liittyvien 
toiminnallisten kyvykkyyksien näkökulmasta. 

Kehittämishankkeen pääongelmana oli selvittää, kuinka markkinat ja asiakaskunta ovat muut-
tuneet ja kuinka yritys voisi paremmin tavoittaa ja palvella tavoiteltavia asiakasryhmiään. 
Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä ja se lähetettiin 250 kohdeyrityksen asiakkaalle. 

Asiakastyytyväiskyselyyn vastasi 34 vastaajaa. Kyselytutkimus paljasti, että kohdeyrityksen 
tuotteita ja varsinkaan palveluja ei tunneta kovin hyvin. Lisäksi ilmeni, että asiakassuhteen 
kestolla ei ole merkitystä tuotteiden tunnettuuteen. Asiakastyytyväisyysmittauksen avulla 
yrityksellä on mahdollisuus saada tietoa asiakasrajapinnassa tapahtuvissa odotusten muut-
tumisista ja kokemuksista nopeasti. 

Asiakastyytyväisyyskyselytutkimuksen tuloksista pääteltiin, että eri segmenttiasiakkaat tun-
sivat käyttämänsä tuoteryhmän tuotteet melko hyvin tai hyvin, esimerkiksi asennusliikkeet 
tunsivat hyvin käyttämänsä alakattotuotteet, mutta eivät seinäjärjestelmätuotteita ollenkaan. 

Tulosten pohjalta arvioitiin, että kohdeyrityksen tulisi keskittää markkinointiaan niin, että 
kaikkien tuoteryhmien asiakkaille markkinoidaan kaikkien tuoteryhmien tuotteita. Kehittä-
misen kohteena jatkossa ovat myös palveluiden markkinointi. Saadun tiedon avulla yritys 
voi jatkuvasti kehittää omaa toimintaansa asiakaslähtöisempään suuntaan ja muokata samal-
la omaa toimintaansa kannattavammaksi. Kyselystä saatiin apua yrityksen markkinoinnin 
suunnitteluun ja asiakastyytyväisyyden seuraamiseen. 

Yrityksen markkinointikyvykkyyden nykytilaa arvioitiin haastattelemalla yrityksen johtoa. 
Haastattelun tuloksista pääteltiin, että yrityksen on vielä kehitettävä liiketoimintaansa asia-
kaslähtöisemmäksi ja panostettava markkinointikyvykkyyksiinsä. Lisäksi yrityksen täytyy 
kehittää ja seurata jatkuvasti omaa markkinointikyvykkyyttään. Hanke on hyvä ponnahdus-
lauta kehitystyölle.

Tuotoksena syntyi uusittu segmentointi. Kohdeyrityksellä on käytössään selkeä toimintapa 
nykyisten asiakkuuksien hoidossa ja asiakkuuden vaihe elinkaarella ohjaa kyseisen asiakkuu-
den hoitoa. Kohdeyrityksen asiakkaat segmentoitiin uudelleen niiden arvon perusteella.

Yritykselle laadittiin asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka auttaa liiketoiminnan kehittämi-
sessä asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi sekä pitkällä aikavälillä myös kannattavam-
maksi. Yritys voi käyttää järjestelmää apunaan strategisessa suunnittelussa ja operatiivisessa 
päätöksenteossa päivittäin.

Tärkeimpinä kehittämisehdotuksina nähtiin asiakastyytyväisyyskyselyjen suorittaminen 
säännöllisesti sekä asiakkuushoitomallin käyttöönotto. Tällä tavoin yritys kykenee reagoi-
maan asiakastyytyväisyyden muutoksiin nopeasti sekä säilyttämään palvelun ja laadun taso. 
Lisäksi asiakastyytyväisyyskyselyjä tulisi kehittää liittämällä enemmän kysymyksiä palvelu-
jen laadusta sekä asiakassuhteen syvyydestä. Asiakastyytyväisyyskyselyt voisi toteuttaa tule-
vaisuudessa käyttämällä kuiluanalyysimallia.

Tulosten käyttöönotosta tehtiin suunnitelma, jonka mukaan kohdeyrityksen johto ja myynti-
henkilöstö alkavat noudattaa asiakkuuksienhoitomalleja vuoden 2011 alusta uuden toimin-
nanohjausjärjestelmän myötä ja päivittämään niitä tarpeen vaatiessa. Asiakastyytyväisyysky-
selyjä tullaan tekemään tulevaisuudessa säännöllisesti. 

Kehittämistyön vaikuttavuuden arviointi suoritettiin tässä työssä siten, että vertaiskatsel-
moijalta, jotka edustivat yrityksen eri työntekijäryhmiä ja tasoja, pyydettiin arvio työn vai-
kuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja hyödynnettävyydestä.

Kehittämishankkeen tuloksia käsiteltiin eri tuoteryhmien myyntipalavereissa sekä erikseen 
yrityksen johdon ja myyntipäälliköiden kanssa. Taustaorganisaation edustajat ovat arvioi-
neet työn hyödylliseksi yritykselle. Asiakkaiden uusi segmentointi asiakkuuden arvon perus-
teella selkeyttää ja helpottaa yrityksen asiakkuuksien hoitoa. Asiakkuuksienhoitomallit ja 
asiakkuussuunnitelmat auttavat yritystä keskittymään oikeiden asiakkaiden hoitoon oikealla 
tavalla. Lisäksi hanke toi yritykselle uutta tietoa sen liiketoiminnasta sekä asiakkaista. Yritys 
aikookin jatkossa mitata asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Henkilöstötilinpäätös Konsultointiyritykselle

Riikka Halmesvaara

Opinnäytetyöni tarkoituksena ja tutkimusongelmana oli antaa taustaorganisaatiolle koko-
naiskuvaa henkilöstöstä mm. koulutuksen, terveyden, jaksamisen ja työviihtyvyyden näkö-
kulmasta sekä tuottaa taustaorganisaatiolle tietoa, joka tukee päätöksentekoa ja henkilöstön 
kehittämistä. Tarkoituksena oli myös kuvata yrityksen osaamispääomaa ja henkilöstön ra-
kennetta ja perehtyä henkilöstön jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen sekä tutkia henkilöstön 
käsitystä työilmapiiristä. Tavoitteena oli luoda työkalu toimeksiantajan strategian henkilös-
töosa-alueen toteutumisen seuraamiselle sekä luoda malli, jonka mukaan henkilöstötilinpää-
tös voidaan tehdä jatkossakin myöhemmin määriteltyjen aikajaksojen välein. 

Opinnäytetyön aiheena ollut henkilöstötilinpäätös Konsultointiyritykselle toteutettiin kerää-
mällä henkilöstöön liittyvää dataa Konsultointiyrityksen sisäisistä järjestelmistä. Kerättyä 
dataa analysoitiin ja kirjoitettiin auki julkaistavaan muotoon. Lisäksi toteutettiin sähköisenä 
kyselynä henkilöstölle ilmapiirikartoitus, jonka avulla selvitettiin ja tutkittiin työhyvinvoin-
nin ja työilmapiirin tilaa. 

Kehittämishankkeena toteutettu henkilöstötilinpäätös kattaa henkilöstö tuloslaskelman ja 
henkilöstökertomuksen, jossa kuvataan henkilöstöä ja henkilöstön tekemää työaikaa vuodel-
ta 2009. Lisäksi henkilöstökertomuksessa käsitellään Konsultointiyrityksen työilmapiiriä ja 
henkilöstön työhyvinvointia. 

Henkilöstötilinpäätös antaa kuvaa Konsultointiyrityksen henkilöstövoimavaroista. Haastei-
ta henkilöstötilinpäätöksen tietojen keräämisessä syntyi erityisesti henkilöstön työajan kir-
jaamistapojen erilaisuudesta. Käytetyn työajan lukemat antavat kuitenkin suuntaa oikeasta. 
Konsultointiyrityksen henkilöstö on sukupuolijakaumaltaan melko tasa-arvoinen ja vuonna 
2009 henkilöstön ikähaitari oli 27 - 61 ikävuotta eli melko laaja. Henkilöstön koulutustaus-
ta on vankalla pohjalla, kuten asiantuntijaorganisaatiossa kuuluukin olla. Töissä viihdytään, 
mikä ilmenee ilmapiirikartoituksen tuloksista ja siitä, ettei henkilöstö ole vaihtunut lainkaan 
vuoden 2009 aikana. 

Henkilöstötilinpäätös antoi hyvän yleisnäkymän Konsultointiyrityksen henkilöstöstä ja hen-
kilöstötilinpäätöksen luvut otettiin kiinnostuksella vastaan yrityksessä. Konsultointiyrityk-
sen johto sai myös konkreettista tietoa työaikaseurannan ja resursoinnin suunnittelun ongel-
makohdista ja näihin aiotaan puuttua jatkossa laittamalla työajanseurannan ja resursoinnin 
paikkansapitävyyttä henkilöstön tulos- ja kehityskeskusteluissa asetettuihin tavoitteisiin. 
Ilmapiirikartoitus tehtiin sähköisellä työkalulla. Vastausprosentti oli 80. Vastaajat saivat vas-
tata kyselyyn, koska heille parhaiten sopi. Ilmapiirikartoitus nosti hyvin esille asioita, jotka 
olivat työntekijöiden aistittavissa yrityksen toiminnassa. Ilmapiirikartoitus ei tuottanut yl-
lättäviä tuloksia mutta henkilöstö oli kiinnostunut tuloksista. Kun tuloksia käytiin läpi koko 
henkilöstön voimin yhteisessä seminaarissa, saatiin aikaan rakentavaa ja avointa keskuste-
lua, joka oli hyvin arvokasta työyhteisölle, jonka jäsenet ovat paljon asiakaskäynneillä eivätkä 
näe toisiaan päivittäin. 

Ilmapiirikartoituksen tekeminen sujui mutkattomasti sähköisen työkalun ollessa entuudes-
taan tuttu. Kysymysten muokkaaminen vei paljon aikaa ja kysymyksiä käsiteltiin useassa pa-
laverissa kehittämishankkeen työelämän ohjaajan kanssa. Ilmapiirikartoituksen tekemisen 
johtopäätöksenä voidaan todeta prosessin olleen arvokas lisä henkilöstötilinpäätökselle.

Ongelmakohdiksi ilmapiirikartoituksen tulosten mukaan nousivat arvojen vastaiseen käy-

tökseen puuttuminen, yhteistyö emoyhtiön kanssa ja työelämän sovittaminen perhe-elämään 
koettiin ajoittain haasteelliseksi. Myös taloudellisesta taantumasta johtuva työllisyystilanne 
herätti huolta, mutta toisaalta myös kiire ja erityisesti palautuminen kiirejakson jälkeen.

Jatkotutkimustarpeena nousi henkilöstötilinpäätöksen tekeminen joka toinen vuosi. Henki-
löstötilinpäätöksestä koettiin saatavan aidosti kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa henkilöstön 
tilasta ja numeerisista luvuista. Myös ilmapiirikartoituksen toteuttaminen henkilöstötilinpää-
töksen rinnalla koettiin tarpeelliseksi jatkossakin. Erityisesti resurssitaulukko osoitti puut-
teita, koska sen täyttämisessä esiintyi niin monia eri tapoja ja tarkkuuksia. Resurssitaulukkoa 
tulisi kehittää niin, että kaikki ymmärtävät sen täyttämisen samalla tavalla.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Digitaalinen tuotekuvasto monipuolistaa yrityksen asiakaspalvelua

Sanna Hurme

Yleisen käsityksen mukaan markkinat ovat vähitellen siirtyneet palvelutalouteen tai ovat jo 
omaksuneet palvelutalouden. Palvelunäkökulman omaksuminen yrityksessä tarkoittaa, että 
ydintuotteen valmistajan pitää joko yksin, yhdessä verkostokumppaneiden tai asiakkaidensa 
kanssa kehittää ja innovoida tarjoomia, jotka tukevat asiakkaan tuotantoprosessia. Palvelu-
näkökulman ei pidä keskittyä ainoastaan teollisiin palveluihin, kuten huolto, korjaus tai kou-
lutus.

Kehittämishankkeeni tarkoituksena oli perehtyä teollisen yrityksen palveluliike toimintaan 
ja erityisesti tutkia ja kehittää asiakaslähtöistä asiakaspalveluprosessia sähköisessä liike-
toiminnassa. Hankkeen tehtävänä oli tuottaa elektronista tuotetietoa ja informaatiota sekä 
innovoida kohdeyrityksen asiakaspalveluosastolle uusi palvelumuoto, joka tuottaisi asiak-
kaille ja heidän asiakkailleen lisäarvoa. Kriteereinä uudelle sähköiselle palvelumuodolle näh-
tiin tiedon helppo saatavuus ja joustavuus, ajankohtainen sisältö ja tuotetiedon hallinta.

Nykypäivänä helppo saatavuus, joustavuus ja ajankohtaisuus ovat avainsanoja tuotetiedon 
esittämisessä internetissä. Internet-sivusto sopii erinomaisesti tuotteiden ja palveluiden esit-
telyyn ja luo lisäarvoa asiakkaille. Hyvin toteutettu internet-sivusto tehostaa myös organi-
saation ulkoista viestintää ja markkinointia. Sivusto toimii edullisena ja tehokkaana viestin-
täkanavana yrityksen ja sen asiakkaiden välillä. Kun sivusto pidetään ajan tasalla, se palvelee 
sidosryhmiä parhaiten ja antaa yrityksestä luotettavan kuvan. 

Käytännön kehittämishankkeena toteutettiin digitaalinen varaosatuotekuvasto yrityksen 
kotisivuille. Tuotekuvastossa on esitelty informatiivisesti kohdeyrityksen Suomessa valmis-
tettujen teollisuusautomaatiolaitteiden varaosia. Kuvasto sisältää kaikki aktiiviset ja kiertä-
vät varaosat. Verkkopalvelun yksityis kohtaiset varaosien tiedot ja tuotevalokuvat palvelevat 
hankintoja suunnittelevia asiakkaita. Tuotteiden selailu ja tarvittaessa tarjouksen pyytämi-
nen kuvaston kautta on vaivatonta. Asiakkaan luottamus ansaitaan sivuilla esitetyillä tiedoil-
la, tietojen käytön mukavuudella, tietojen päivityksellä ja ajankohtaisuudella.

Kehittämishankkeen toteuttamisessa käytettiin vaiheistusmallina Pelinin investointi hankkeen 
tasolta toiselle etenevää mallia. Kehittämishanke käynnistyi esiselvityksellä syksyllä 2008. 
Perussuunnittelu vaiheen keskeinen osuus oli sivuston sisällöntoteutuksen miettiminen ja 
sopivan yhteistyö kumppanin löytyminen. Hankintavaiheessa sisällöntuottajina oli mukana 
kolme yritystä. Palavereissa sisällöntuottajien kanssa käytiin läpi kehittämishankkeen tar-
koitus ja tarpeet sekä saatiin tarjoukset sisällöntuottamisesta. Valitulta sisällön tuottajalta os-
tettiin  sivuston sisällöntuottaminen ja varaosien valokuvaus. Kehittämishankkeen rakennus- 
ja asennusvaiheeseen varattiin reilu kuukausi. Tavoitteena oli saada hankkeen käyttöönotto 
vuoden 2009 loppuun mennessä. Käyttöönotto ja käynnistys saatiin tehtyä sovitussa aikata-
lussa. Digitaalinen tuotekuvasto julkaistiin valituille käyttäjille joulukuussa 2009. Hankkeelle 
sovittu takuutarjous sisällöntuottajalta sisälsi käyttötuen ja opastuksen kuuden kuukauden 
ajaksi sekä kaikkien myöhemmin havaittujen virheiden korjaamisen. 

Tuotekuvaston julkaisun jälkeen toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely, jossa haluttiin saada 
käyttäjiltä palautetta uudesta palvelusta. Tulosten mukaan kuvaston käytettävyys ja graafi-
nen ilme miellytti käyttäjiä. Vastaajat eivät olleet kuitenkaan täysin tyytyväisiä palveluun, 
koska he eivät olleet aina löytäneet etsimäänsä tietoon vastauksia. Kaikki vastaajat aikovat 
kuitenkin käyttää tulevaisuudessa palvelua uudelleen.

Kehittämistyön aikana nousi esille muutamia kehittämis- ja jatkotutkimusehdotuksia. Tär-
keimpänä kehittämisehdotuksena nähtiin palvelun laajentaminen myös loppuasiakkaiden 
käyttöön. Toisena kehittämisehdotuksena ehdotettiin mahdollisuutta lisätä tuotekuvastoon 
varaosien saatavuustiedot ja hintatiedot. Muita kehittämisehdotuksia olivat varaosien ryh-
mittely sekä automaatiolaitteiden huoltoon liittyvien työkalujen ja tarvikkeiden lisääminen 
tuotekuvastoon omana ryhmänä. Jatkotutkimusehdotuksena esitettiin, että yrityksen tulisi 
käyttökokemusten pohjalta miettiä digitaalisen tuotekuvaston palvelun laajen tamista ja mo-
nistamista koskemaan myös yrityksen muiden aiempien valmistusyksiköiden automaatiolait-
teiden varaosia. 

Kehittämishankkeen ohjausryhmän palautteen mukaan hankkeen myötä yrityksen varaosa-
myynti ja -palvelu tulevat uuden tuotekuvaston myötä varmasti tehostumaan. Asiakkaiden on 
helppo tunnistaa kuvastosta haluamansa tuote ja tuotekoodi. Tämä vapauttaa varaosamyyn-
nin resursseja muihin asiakaspalvelutehtäviin vähentyneinä yhteydenottoina puhelimitse tai 
sähköpostitse tuotteiden tunnistamiseksi.

Ohjausryhmän palautteen mukaan uusi palvelu täydentää hyvin yrityksen varaosapalvelua. 
Web-pohjaisen tuotekuvaston käyttöoikeus on toistaiseksi rajattu, suunnitellun mukaisesti 
yrityksen omalle henkilöstölle sekä myynti- ja huoltoedustajille. Tuotekuvastoon rekisteröi-
tyminen on helppoa ja nopeaa. Tuotteiden etsiminen ja selaaminen on yksinkertaista sekä 
tuotteesta olevan valokuvan perusteella oikea tuote on helppo tunnistaa. Tuotekuvasto voi-
daan tarvittaessa helposti laajentaa ja käyttöoikeuksia antaa myös asiakaskunnalle. 

Kehittämishankkeeni oli aidosti työelämää kehittävä ja uutta luova, sillä tuotoksena val-
mistui uusi informatiivinen, digitaalinen varaosatuotekuvasto kohdeyrityksen kotisivuille. 
Sivustolla kohdeyrityksen jälki markkinoinnin kanssa työskentelevät yrityksen edustajat, 
yhteistyö kumppanit ja oma henkilöstö maailmanlaajuisesti voivat tutustua informatiiviseen 
ja kuvalliseen tuoteluetteloon, jossa on esitelty yrityksen Suomessa valmistettujen teollisuus-
automaatiolaitteiden varaosat. Vastaavanlaista palvelua ei yrityksellä ole ollut aiemmin. Di-
gitaalinen tuotekuvasto on siten palveluinnovaatio, joka täyttää innovaation edellytykset ja 
tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Kehittämistyö liittyy yrityksen varaosapalvelun palveluproses-
sin parantamiseen ja koko yrityksen imagoon positiivisesti. 
 
Kehittämistyön aihe oli omaan työhöni liittyvä ja lisäsi työn mielekkyyttä. Iloa lisäsi myös se, 
että tuotoksena syntynyt digitaalinen tuotekuvasto hyödyntää ja helpottaa kohdeyrityksen 
jälki markkinointia maailmanlaajuisesti.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Tilaaja-tuottajamallin käyttöönoton onnistuminen 
Hyvinkään sairaanhoitoalueella

Pauliina Hämäläinen

Tilaaja-tuottajamalli on yleistynyt viime vuosina julkisella sektorilla. Sen taustalla on 1990-lu-
vun alun lamavuosien jälkeen kiristynyt kuntatalous ja siitä johtuva toiminnan tehostamistar-
ve ja suuntaus kohti asiakaskeskeisempää palvelutuotantoa. Tilaaja-tuottajamallilla haetaan 
markkinatalouden piirteitä ja se on nähty yhtenä vaihtoehtona toiminnan tehostamiselle.

Tilaaja-tuottajamalli otettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä käyttöön vuonna 
2004, jolloin kuntayhtymän ensimmäiset liikelaitokset HUSLAB, HUS-Röntgen ja Ravioli aloit-
tivat toimintansa. Liikelaitostamista jatkettiin vuonna 2008 ja vuonna 2009 siirrettiin loput 
sairaanhoidolliset tukipalvelut liikelaitoksiin. Tällöin kuntayhtymässä toimi yhteensä yhdek-
sän liikelaitosta. Samaan aikaan aloitti Hyvinkään sairaanhoitoalueella seitsemän kuntayhty-
män liikelaitosta ja noin kolmasosa henkilökunnasta siirtyi liikelaitosten palveluun. Muutos 
oli suuri ja kosketti alueen jokaista työntekijää.

Tämän tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena oli tutkia uuden toimintatavan käyt-
töönoton onnistumista Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Kehittämishanke toteutettiin tapaus-
tutkimuksena.

Tutkimushankkeen teoreettinen tietoperusta koostui strategialähtöisestä toiminnasta, tilaa-
ja-tuottajamallista, muutosjohtamisesta, strategisesta ja operatiivisesta tehokkuudesta sekä 
suorituskyvyn mittaamisesta. Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto on strategiaan perustuva 
toiminnan muutos. Uuden toimintatavan lanseerausta tarkasteltiin muutosjohtamisen opein 
ja vaikutuksia mitattiin Balanced Scorecard -mittariston avulla. 

Tutkimusaineisto kerättiin alueella tehdyn kyselytutkimuksen ja teemahaastatteluiden avul-
la sekä dokumenttiaineistosta. Kyselytutkimus lähetettiin sähköisenä kyselylomakkeena 
sairaanhoitoalueen johtavassa asemassa olevalla 89 työntekijälle. Kysymykset koskivat lii-
kelaitosten tuottamien palveluiden toimivuutta, toiminnan ohjaamista ja taloutta. Jokaisen 
kysymyksen kohdalla pyydettiin vastaajaa antamaan arvio tiedusteltavana olevasta asiasta, 
vertaamaan sitä aikaisempaan toimintaan, jolloin palvelut tuotettiin osana sairaanhoitoalu-
een omaa toimintaa sekä antamaan arvio asian tärkeydestä. 

Kyselytutkimuksen tulosten pohjalta suoritettiin teemahaastattelut. Haastatteluilla haluttiin 
selventää kyselytutkimuksella saatuja tietoja ja saada vastauksia tutkimuksen keskeisiin kysy-
myksiin. Teemahaastattelujen kohderyhmä oli sama kuin kyselytutkimuksessa. Haastattelut 
suoritettiin viidelle henkilölle, jotka edustivat eri johtavassa asemassa olevia ammattiryhmiä. 
Dokumenttiaineistona käytettiin kokouspöytäkirjoja, palvelusopimuksia ja tilinpäätöstietoja.

Tutkimus osoitti tilaajan heikon aseman. Tilaajalla oli vähäinen vaikuttamismahdollisuus 
liikelaitosten tuottamiin palveluihin ja palvelutarpeeseen. Tämä ongelma korostui kaikkien 
liikelaitosten kohdalla. Liikelaitosten raportointi oli heikkoa lukuun ottamatta HUSLAB:n, 
HUS-Apteekin ja HUS-Röntgenin raportteja. Parhaassa tapauksessa liikelaitosten tuottamia 
raportteja oli käytettävissä 40 prosentilla vastaajista ja heikoimmassa tapauksessa ainoas-
taan 15 prosentilla vastaajista. Myös raportoinnin tasoa kritisoitiin. Liikelaitosten palvelui-
den hintatietoisuus ja tiedottaminen toimintatavasta olivat korkeintaan keskitasoa.

Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi myös suuret liikelaitoskohtaiset erot. Ne liikelaitokset, joi-
den toiminta oli lähellä erikoissairaanhoidon ydintoimintaa, onnistuivat muutostilanteessa 

parhaiten ja saivat toiminnastaan muihin liikelaitoksiin nähden parhaan arvion. HUS-Servis, 
joka tuottaa asiakirja-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja ja HUS-Desiko, jonka vastuulla 
ovat laitos- ja välinehuolto, pärjäsivät tutkimuksessa heikoimmin. Näiden liikelaitosten koh-
dalla oltiin kaikkien tyytymättömimpiä toimintaan ja toiminta oli heikentynyt aikaisempaan 
omaan toimintaan nähden.

Tukipalveluiden alaisten toimintojen hoitamiseen kului aikaisempaa enemmän aikaa muiden 
paitsi HUS-Apteekin kohdalla. HUSLAB:in, HUS-Röntgenin ja HUS-Apteekin liikelaitoksiin ol-
tiin kaikkein tyytyväisimpiä ja HUS-Servisin ja HUS-Desikon liikelaitoksiin kaikkein tyyty-
mättömimpiä.

Tärkeimmiksi tekijöiksi liikelaitosten kanssa toimiessa koettiin palvelun saatavuus, palvelun 
laatu, yhteistyö sekä palvelujen tilaamisen helppous ja sujuvuus.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että tilaaja-tuottajamallin hyödyt onnistuttiin 
saavuttamaan vain osittain. Toiminnalle pystyttiin määrittelemään pääasiassa taloudelli-
set tavoitteet ja mittarit, mutta muiden tavoitteiden ja mittareiden osalta vastaajilla ei ollut 
tarkkaa käsitystä. Toiminta ei ollut sujuvoitunut liikelaitostamisen myötä. Ainostaan HUS-
Apteekin ja HUSLAB:n kohdalla palveluiden tilaaminen oli hivenen aikaisempaa helpompaa. 
Tilinpäätösanalyysin, tilaajatoimintaan käytetyn ajan ja hintatietoisuuden perusteella voi-
daan todeta, että tilaaja-tuottajamallille asetetut taloudelliset tavoitteet eivät olleet myös-
kään toteutuneet.

Tutkimustulosten perusteella taustaorganisaation tulisi kiinnittää erityistä huomiota kah-
teen asiaan. Ensinnäkin huomiota tulisi kiinnittää niihin tekijöihin, joissa liikelaitokset eivät 
olleet onnistuneet muutostilanteessa sekä niihin liikelaitoksiin, joissa toiminta oli arvioitu 
kaikkein heikoimmaksi. Raportoinnille tulisi asettaa täsmälliset vaatimukset ja toiminta ja 
toimintaprosessit tulisi dokumentoida. Tutkimustulokset olisi hyvä jakaa tiedoksi liikelaitok-
sille. Tutkimuksessa paremmin pärjänneiden liikelaitosten hyviä käytänteitä tulisi hyödyntää 
heikomman arvion saaneiden liikelaitosten toiminnassa.

Tutkimuksessa käytettiin triangulaatiota, joka tarkoittaa tutkimusmenetelmien yhteiskäyt-
töä. Mitä useampaa tutkimusmenetelmää käyttää, sitä varmempaa saatu tietoa on. Tämän 
hankkeen tutkimusaineisto koostui kyselytutkimuksesta, haastatteluista sekä dokumenttiai-
neistosta. Kyselyä suunniteltaessa kysymysten sisältöön ja muotoiluun kiinnitettiin erityistä 
huomiota ja kyselylomake esitestattiin taustaorganisaatiossa ennen sen lähettämistä. Haas-
tatteluista saadut tulokset olivat yhdensuuntaiset kyselytutkimusten tulosten kanssa, mikä 
vahvisti osaltaan tutkimuksen luotettavuutta.

Kehittämishankkeen tuotoksina syntyivät kyselytutkimuksen ja haastatteluiden tulokset ti-
laaja-tuottajamallin käyttöönoton onnistumisesta Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Tulokset 
auttavat taustaorganisaatiota jäsentämään uuden toimintatavan käyttöönotossa tapahtunei-
ta puutteita ja auttavat taustaorganisaatiota kehittämään toimintaansa liikelaitosyhteistyös-
sä ja tulevissa muutostilanteissa.

Taustaorganisaation lisäksi tuloksista on hyötyä liikelaitoksille. Ne auttavat myös liikelaitok-
sia jäsentämään toiminnassaan olevia puutteita sekä kiinnittämään niihin ja tärkeimmäksi 
arvioituihin tekijöihin huomiota jatkossa.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Maahanmuuttajakoulutuksiin lisää työelämälähtöisyyttä

Liisa Juuso-Silvennoinen 

Suomesta on tullut maahanmuuttomaa 1990-luvulla. Siihen asti Suomi oli pääsääntöisesti 
maastamuuttomaa. Lisääntyneen maahanmuuton myötä on jouduttu uusien haasteiden eteen. 
Miten maahanmuuttajat kotoutuvat Suomeen ja miten Suomi kotouttaa? Muualta Euroopasta 
on nähty uhkaaviakin esimerkkejä maahanmuuton epäonnistumisesta. Toivotaan, että Suo-
messa osataan vastata maahanmuuton haasteisiin ja osataan myös ottaa oppia muista maista.

Suomessa maahanmuuttajien ohjataan lainsäädännöllä. Vuonna 1999 tuli voimaan laki maa-
hanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Lakia on sen jälkeen 
korjattu usein ja parhaillaan on menossa uusi lain uudistus.  

Maahanmuuttajien kotouttamisesta vastaaminen on Suomessa jakaantunut usealle eri mi-
nisteriölle. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimisto) maahanmuuttajien kotouttamisesta 
vastataan sisäasiainministeriön alaisuudessa. TE-toimistojen tehtävänä on osaltaan edistää 
maahanmuuttajien kotoutumista. TE-toimistoissa työnhakijoiksi rekisteröityneille maahan-
muuttajille laaditaan kotoutumissuunnitelma. Suunnitelmassa sovitaan siitä, mihin toimen-
piteisiin maahanmuuttajan tulisi ensimmäiseksi ryhtyä, jotta hän myöhemmin tulisi työllis-
tymään Suomessa.

Työ-ja elinkeinohallinto tarjoaa työnvälityksen lisäksi monia muitakin palveluja. Palvelut 
ovat suunnattu sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaille. Työnhakijoille on suunnattu työ-
harjoittelu – ja työelämävalmennukset, mahdollisuus palkkatukeen, ammatinvalinnanohjaus, 
kuntouttava työtoiminta sekä koulutustietopalvelut. Työnantajille tarjotaan rekrytointipal-
veluja, kehittämispalveluja ja tukea henkilöstön vähentämistilanteessa. Lisäksi ostopalvelui-
na hankitaan erilaisia ryhmäpalveluja, esimerkiksi työnhakuryhmiä sekä ostetaan työvoima-
koulutusta. 

Maahanmuuttajien parissa tekevät työtä useat eri toimijat. Pohjois-Uudellamaalla työtä te-
kevät TE-toimiston lisäksi esimerkiksi perusturvakeskus, kouluttajat, seurakunnat, vapaaeh-
toisjärjestöt, Kela ja muuta viranomaiset. Käytännön työssä on huomattu, että välillä tehdään 
päällekkäistä työtä, kun asiakkaat voivat olla samoja. Verkostoyhteistyö on hyvä väline myös 
maahanmuuttajatyössä. Alueen toimijat tulisi kerätä yhteen verkostoon ja aloittaa säännölli-
nen verkostoyhteistyö maahanmuuttajien kotouttamiseksi. 

Ensimmäisenä maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteinä työ- ja elinkeinotoimistoissa 
on yleensä vuoden kestävä kotoutumiskoulutus. Kotoutumiskoulutus järjestetään Opetus-
hallituksen suosituksen mukaan, ja oppilaitokset ja kouluttajat voivat toteuttaa koulutusta 
eri tavalla. Opetushallituksen tavoite on, että kotoutumiskoulutus auttaisi maahanmuuttajia 
kolmella eri tavalla; koulutuksen pitäisi antaa maahanmuuttajille tarpeeksi valmiuksia sel-
viytyä uudessa ympäristössä, valmiuksia toimia työelämässä ja valmiuksia hakeutua jatko-
opintoihin. 

Kehittämistyöntuloksena haettiin vastauksia, toteutuvatko kotoutumiskoulutuksen tavoit-
teet Opetushallituksen esityksen mukaisina. Kehittämishankkeessa haluttiin tutkia, kuinka 
vaikuttavaa Pohjois-Uudenmaan TE-toimiston maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus oli 
vuosina 2008 ja 2009. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusnäkökulmana laadullisen tutkimuk-
sen tiedonhankinnan strategiaa, toimintatutkimusta. Tutkimusaineisto kerättiin lomakekyse-
lyllä kotoutumiskoulutuksen suorittaneille maahanmuuttajilta sekä haastattelemalla kotou-
tumiskoulutusten kahta kouluttajaa sekä paikallisen Mosaiikki-projektin työhönvalmentajaa. 

Tulosten mukaan kotoutumiskoulutus näyttää olevan hyvä pohja kotoutumiseen, mutta sen 

jälkeen tarvitaan vielä hyviä jatkopolkuja. Pohjois-Uudenmaan TE-toimistolle saatiin tästä 
kehittämistyöstä neljä kehittämisajatusta: työelämälähtöisyyden lisääminen koulutuksiin, 
työnhakuryhmät maahanmuuttajille, kotoutumiskoulutusten palautteiden mittaus sekä TE-
toimiston henkilökunnan kouluttaminen monikulttuurisiin asiakaspalvelutilanteisiin.

Kotoutumiskoulutukseen tarvitaan lisää työelämälähtöisyyttä, koska koulutuksessa on yleen-
sä työelämään suuntaavia maahanmuuttajia.  Nykyisessä koulutuksessa todettiin olevan liian 
vähän työelämälähtöisyyttä ja työharjoitteluaikaa. Työelämälähtöisyys täytyisi olla kotoutu-
miskoulutuksen sisällä, niin että se kulkee mukana koko koulutuksen ajan. Tämä madaltaa 
maahanmuuttajan siirtymistä työmarkkinoille.  Työelämälähtöisyyttä voidaan lisätä oppiai-
neiden sisään. Lisäksi voidaan tutkia mahdollisuutta, voidaanko kotoutumiskoulutuksen pi-
tuutta lisätä esimerkiksi kuukaudella, joka käytettäisiin työharjoitteluun.

Kotoutumiskoulutuksen pituuden lisäämistä perusteltiin myös sillä, että työelämälähtöisyyt-
tä ei voi ottaa pois suomen kielen opetuksen määrästä. Toinen tärkeä näkökohta on se, että 
maahanmuuttajat käyttävät hyvin paljon työharjoittelua tai työelämävalmennusta. Tällöin he 
ovat pelkästään työpaikan ohjauksessa, eikä kokemuksen mukaan kaikilla työpaikoilla ole 
aikaa, tai taitoja, maahanmuuttajien ohjaukseen. Kotoutumiskoulutuksen sisällä toteutetussa 
työharjoittelussa kouluttaja vastaisi työharjoittelujaksosta, jolloin se olisi vaikuttavampaa.

Kotoutumiskoulutuksen jälkeen maahanmuuttajia voitaisiin auttaa työelämään TE-toimis-
toissa käytössä olevien työnhakuryhmien avulla. Koulutuksen käynneille voitaisiin järjes-
tää samanlaista työnhakuryhmätoimintaa kuin kantaväestöllekin. Kotoutumiskoulutuksen 
jälkeen samassa ryhmässä suomalaisten kanssa oleminen, ei olisi vielä hyvä ratkaisu. Tässä 
vaiheessa maahanmuuttajan kielitaito ei ole vielä niin hyvä, että voitaisiin opiskella samassa 
ryhmässä.

Kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuutta tullaan Pohjois-Uudenmaan TE-toimistossa jatkossa-
kin mittaamaan tässä kehittämisprojektissa tehdyllä lomakkeella. Näin saadaan TE-toimis-
toon suora palaute koulutuksen käynneiltä, sekä myös kehittämisehdotuksia.

Teoriapohjasta nousi voimakkaasti esiin myös maahanmuuttajien kanssa työskentelevien 
henkilöiden valmiudet monikansalliseen asiakaspalveluun. Tähän on kiinnitetty myös TE-toi-
mistossa huomiota. Tähän asti on mielletty, että maahanmuuttajat ikään kuin kuuluvat vain 
maahanmuuttovirkailijan työtehtäviin. Maahanmuuttajat kuitenkin siirtyvät TE-toimiston 
peruspalveluihin kolmen vuoden kotoutumisajan jälkeen.  

Asiakaspalvelutilanne maahanmuuttajan kanssa on erilainen kuin suomalaisen asiakkaan 
kohdalla, silloin kun maahanmuuttajan kielitaito ei ole vielä kovin sujuva. Tilanne tuottaa 
stressiä sekä maahanmuuttajalle että virkailijalle. Myös kulttuurierot tulevat käytännön työs-
sä usein esille. Kehittämisprojektin myötä päätettiin TE-toimistolla aloittaa virkailijoiden 
monikulttuurisuuskoulutukset. Syksyn aikana on toteutettu jo kolme koulutusta. Tämän on 
jo nyt todettu alentavan virkailijoiden kynnystä työskennellä maahanmuuttajien kanssa ja 
antavan lisää valmiuksia asiakaspalvelutilanteisiin. 

Kehittämistyöllä haettiin tietoa ja kehittämisajatuksia Pohjois-Uudenmaan TE-toimiston 
maahanmuuttopalveluihin. Nämä kehittämisajatukset on varmaan jaettavissa muihinkin 
TE-toimistoihin. Kotoutumiskoulutukset kuitenkin toteutetaan erilailla eri paikkakunnilla. 
Joissakin toimipaikoissa voi olla jo käytössäkin maahanmuuttajien työnhakuryhmiä. Kotou-
tumis-koulutuspalautteiden kerääminen ja virkailijoiden ammattitaidon vahvistaminen mo-
ni-kulttuurisuuteen lienee asiat, joita voidaan viedä eteenpäin tiedoksi muille TE-toimistoille. 

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Esimies tukemassa työhön sitoutumista ja motivoituneisuutta

Aija Kirkinen

Esimiestyö Alko Oy:ssä myymäläpäällikön näkökulmasta on mielenkiintoinen, mutta haas-
tava tehtävä. Myymäläpäällikkö on yksi tiimin jäsen ja osallistuu suorittavaan työhön rinta 
rinnan myyjien kanssa. Olen itse työskennellyt Alko Oy:ssä myymäläpäällikkönä kuusi vuotta 
useilla eri paikkakunnilla.

Asiakaspalveluyrityksenä Alkolle on erittäin tärkeää työhönsä motivoitunut henkilöstö. 
Työntekijöiden motivaatio heijastuu asiakaspalvelun laatuna asiakkaille suoraan. Alkossa si-
toutumista mitataan vuosittaisella henkilöstötutkimuksella, ja tuloksissa on suuria myymä-
läkohtaisia eroja. 

Kehittämishankkeeni tarkoituksena oli kehittää taustaorganisaation esimiesvalmiuksia ja 
henkilöstön työhön sitoutumista ja motivoituneisuutta. Tavoitteena oli kehittää toimintamal-
li esimiehille, ns. käytännöllinen muistilista esimiestyön tueksi. Opinnäytetyö liittyy osana 
Alkon johtamisjärjestelmän kehittämisen suunnitteluun. Projektissa oli mukana kaikkiaan 
kuusi opinnäytetyötä, joilla pyritään antamaan tietoa esimiestyön kehittämisen tueksi. 

Tutkimus oli kvalitatiivinen tutkimus, jota täydennettiin kvantitatiivisella otteella. Tutkimus-
menetelminä käytettiin puolistrukturoituja kyselyjä, puolistrukturoitua yksilöhaastattelua 
sekä henkilöstötutkimusten tulosten analysointia. Kehittämistoimenpiteitä ideoitiin ja tes-
tattiin kahdessa aivoriihessä Lohjan Citymarketin Alkon myymälässä. Myymäläpäällikköky-
sely suoritettiin Uudenmaan alueen myymäläpäällikköpäivien yhteydessä. Tutkittaviksi myy-
mälöiksi valittiin Inkoon, Lohjan Lohjantähden, Lohjan Citymarketin sekä Vihdin Nummelan 
myymälät. 

Lohjan Lohjantähden ja Lohjan Citymarketin Alkojen myyjien tavoitekeskustelussa kartoi-
tettiin tutkimuksen alussa, mitkä tekijät sitouttavat ja motivoivat työntekijöitä. Näiden kes-
kusteluiden perusteella työntekijöitä sitoutumiseen vaikuttaa työtuntien määrä, työskentely 
arvostetussa yrityksessä, rahallinen korvaus, yhteenkuuluvuuden tunne, ison yrityksen hen-
kilöstöedut, palkalliset erikoislomat, oma asuntolaina sekä tulospalkkio. 

Työntekijöitä motivoivat työhön vaihtelevat työtehtävät, työstä pitäminen ja viihtyminen työ-
paikalla, asiakaspalvelu, mukavat työtoverit, hyvä ilmapiiri, työaikojen joustavuus sekä työn 
haastavuus. Melkein kaikilla oli huolena palkkakehityksen loppuminen tietyn ajan jälkeen. 
Näiden alkukartoituskysymysten pohjalta lähdettiin keräämään teoriatietoa kehittämistyön 
pohjaksi. 

Uudenmaan alueella on 28 myymäläpäällikköä. Tutkimuksen kyselyyn vastasi 19 vastaajaa. 
Uudenmaan alueella on Alko Oy:n Suomen suurimmat myymälät. Alueella on myös monia kes-
kisuuria myymälöitä, sekä muutama pienempi myymälä. Myyjien vastauksissa tuli ilmi huoli 
olemattomasta urakehityksestä. Melkein kaikki vastanneet ovat toimineet ennen myymälä-
päällikön tehtävää myyjänä Alko Oy:ssä ja ovat sitoutuneita ja motivoituneita omaan tehtä-
väänsä. Tavoite- tai kehityskeskustelun työntekijöidensä kanssa on käynyt kaikki vastanneet. 

Myymäläpäälliköt sitouttavat työntekijöitä delegoimalla tehtäviä ja vastuuttamalla. Työnte-
kijöiden vähimmäisviikkotunnit täytyy asettaa tasolle, jolla työntekijä pystyy toimimaan Alko 
Oy:ssä päätoimisesti. Myymäläpäälliköt motivoivat työntekijöitä yksilöllisillä tavoitteilla ja 
henkilökohtaisella palautteella työstä.

Inkoon, Lohjan kahden ja Vihdin Nummelan Alkon myymälöissä on myyjiä yhteensä 22. Ky-
selyyn vastasi 19 työntekijää. Suurin osa vastanneista on sitoutunut yritykseen ja kaikki ovat 
motivoituneita työn suorittamiseen. Palkka nousi keskeiseksi tässä kyselyssä. Yritykseen 
juuri tulleet ovat tyytyväisiä palkkaukseen. Palkkakehitys loppuu kuitenkin kahdeksan vuo-
den jälkeen. Henkilökohtaisen lisän saamisen mahdollisuus koetaan aika pieneksi, eikä sillä 
ole kovin motivoivaa vaikutusta. Alko Oy:ssä palkkausasiaa pitää aktiivisena myymälöissä 
pidempään yrityksessä olleiden paremmat henkilöstöedut, jotka johtuvat sopimusteknisistä 
asioista. 

Suurin osa vastanneista oli käynyt tavoite- tai kehityskeskustelussa. Kuitenkin vain osalle oli 
myyjän toimenkuvakaavio tuttu. Työntekijöiden mielestä kehityskeskustelussa pitää keskit-
tyä heidän omiin tarpeisiin sekä henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen.

Myyjien mielestä tiimipalaverin esityslista täytyy laittaa esille hyvissä ajoin ennen palaveria, 
jotta siihen voi lisätä omia käsiteltäviä aiheita. Kyselyssä korostui tiimipalaverissa sovittujen 
asioiden todellisen toteutuksen ja asioiden noudattamisen seurannan tärkeys.

Myyjistä oikeudenmukainen työnjako oli vastaajien mielestä sitä, että samassa toimenkuvas-
sa olevat työntekijät tekevät samoja tehtäviä. Myös tasainen työnjako aamu- ja iltavuoroissa 
koettiin tärkeäksi. Myyjät toivovat, että myymäläpäällikkö ei aja aina pelkästään Alkon etua, 
vaan ottaa toiminnassaan huomioon myös myyjien toiveet. Paras mahdollinen myymäläpääl-
likkö on osaava, jämäkkä, rento ja huumorintajuinen.

Myyjiä sitouttaa kyselyn perusteella työhön palaute tehdystä työstä. Työnantaja koetaan tur-
vallisena työnantajana. Vaihtelevuus päivän työtehtävissä ja suuremmat takuutunnit sitout-
tavat myyjiä. Myyjiä motivoivat työhön työtoverit, positiivinen palaute asiakkailta sekä esi-
mieheltä. Uusien asioiden oppiminen ja vastuu ovat myös motivoivia tekijöitä.

Kehitysjohtajan mukaan nyt pyritään etsimään tekijöitä, jotka tekevät hyvästä myymälä-
tiimistä huippusuoriutujan. Kehitysjohtajan mielestä kehityskeskustelujen laadukkuus on 
hyvällä tasolla Alkossa. Jokaisen myymäläpäällikön pitäisi löytää tai ainakin tiedostaa kes-
kusteluja käydessään yksilöllisesti, jokaista työntekijää itseään sitovat ja motivoivat tekijät. 
Oikeudenmukaisuuden tunne syntyy kehitysjohtajan mukaan siitä, että työntekijällä on rea-
listinen kuva työstä ja siitä mitä tapahtuu. Sovituista asioista on pidettävä kiinni. Jokaisella 
pitäisi olla oma toimenkuva selvä, ja myös pitäisi olla realistinen kuva siitä, minkälaista on 
työskentely vähittäiskaupan alalla. Palkkaus on linjassa kaupan alan työehtojen kanssa. 

Henkilöstötutkimuksen tuloksiin voi vaikuttaa se, kuinka tuoreita alkolaisia vastaajia ovat. 
Tuloksia nostaa, jos vastanneet ovat aivan uransa alkuvaiheessa ja odotukset ovat korkealla. 
Uusien työntekijöiden korkea sitoutuneisuus täytyy pyrkiä säilyttämään esimerkiksi valtuut-
tamalla sekä opastamalla kaikki työtehtävät. Esimiehen täytyy varmistaa toimivat työolosuh-
teet, jotta sitoutuminen on mahdollista. Esimiehen täsmällinen toiminta luo turvallisuuden 
tunnetta ja antaa toimivat puitteet koko myymälän toiminnalle.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Verkkoviestintästrategian merkitys kasvamassa

Merja Kukkonen

Sähköisten kanavien käyttö on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittäväk-
si asiakaspalvelun ja kaupankäynnin kanaviksi. Sähköisen markkinoinnin eri muotoja ovat 
esimerkiksi verkkosivut, verkkomainonta ja mobiilimainonta. Niiden avulla muun muassa 
hankitaan asiakkaita, välitetään tietoa ja tarjouksia, kerrotaan tuotteista ja palveluista sekä 
rakennetaan tunnettuutta. Verkko on haastanut perinteiset mediavälineet, joihin kuuluvat te-
levisio, radio ja sanoma- sekä aikakauslehdet. Tietoa haetaan verkosta yhä enemmän; verkko 
on medioista myös nopeimmin päivittyvä sekä kustannustehokkain väline. Suomessa interne-
tiä käytetään vielä pääosin tiedonhaun ja keskustelun välineenä. Markkinoinnissa internetiä 
käytetään melko varovaisesti. Syynä tähän on usein selkeän verkkostrategian, hyvien mallien 
ja käytäntöjen puute. 

Tutkimus- ja kehittämishankkeessani rakennettiin kuluttajatutkimuksen avulla kohdeyrityk-
selle tuotteiden kotimaan markkinoinnin verkkoviestintästrategia. Teoreettisen tarkastelun 
mukaan yrityksen strategia antaa lähtökohdat viestinnän ja verkkoviestinnän strategiselle 
suunnittelulle. Viestintästrategia muodostuu määrittelyjen, valintojen ja tavoitteiden kautta, 
joita soveltamalla ja toteuttamalla yritys pääsee parhaaseen mahdolliseen tulokseen viestin-
täresurssien kautta. 

Markkinointiviestintä on yksi yritysviestinnän osa-alueista. Kun strategiatyöhön liitetään 
markkinointinäkökulma, sitä nimitetään strategiseksi markkinoinniksi. Strategisesta näkö-
kulmasta tarkasteltuna markkinointi ei ole vain yksi yrityksen toiminnoista, vaan sen rooli on 
kokonaisvaltaisempi. Internetin kasvu on muuttanut markkinointiviestinnän kenttää. Paras 
hyöty saadaan, kun selvitetään kohderyhmien verkon käyttö. Verkkoviestintästrategia poh-
jautuu yrityksen viestintästrategiaan tai yrityksen strategiaan. 

Verkkoviestintästrategissa määritellään verkkoviestinnän tavoitteet, toimintatavat ja resurs-
sit. Strategia ottaa kantaa myös kohderyhmiin, viestinnän muotoihin, verkkoon siirrettäviin 
palveluihin ja asiakasmäärän ja -koon tavoitteisiin. Verkkoviestinnän mittaaminen on tärke-
ää ja se voidaan aloittaa kävijämäärien ja kävijöiden tyytyväisyydestä. On kuitenkin muistet-
tava, että suuri kävijämäärä ei kerro, onko palvelu hyvää. 

Kehittämishankkeen tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella kuluttajilta. 
Hankkeessa tutkittiin seitsemää kuluttajille suunnattua Orion Pharman tuotesivua. Tutkimus 
toteutettiin yhteistyössä tutkimuslaitos TNS Gallupin kanssa. TNS Gallup toteutti tiedonke-
ruun, analysoi tutkimusaineiston tilastollisesti sekä laati yhteenvetoraportin tutkimustulok-
sista.

Tulosten mukaan Orion Pharman kotimaan markkinoinnin ylläpitämät verkkosivut olivat sel-
keitä, tiedot löytyivät hyvin ja sivustoilla navigointi koettiin sujuvaksi. Vaikka sivustot olivat 
vastaajien mielestä informatiivisia, tiedoilla ei ollut välttämättä suoraa vaikutusta ostopää-
tökseen. Verkkosivut, joissa oli tietoa myös muustakin kuin pelkistä tuotteista, saivat hyviä 
arvioita. Tutkimus osoitti myös, että verkkosivut eivät olleet vastaajille entuudestaan tuttuja. 
90 prosenttia vastaajista (n = 1169) kertoi vierailevansa sivuilla ensimmäistä kertaa. Vastaa-
jista 8  prosenttia kertoi käyneensä sivuilla 1 - 5 kertaa aiemmin. Myös avoimissa vastauksis-
sa vastaajat huomauttivat sivujen löydettävyydestä. 

Sivujen visuaalisuus jakoi mielipiteitä; mikä toisen mielestä oli piristävää, oli toisen mielestä 

räikeää. Sivujen värimaailma on laaja, koska se rakentuu tuotepakkausten ja mainonnan visu-
aalisen ilmeen mukaan. Sivut toimivat hyvin brändien tukimuotona ja antavat mahdollisuu-
den tutustua itsenäisesti tuotevalikoimaan. 

Tuloksista kävi ilmi, että kilpailijat eivät ole onnistuneet tekemään kohdeyritystä parempia 
verkkosivuja. Nimittäin 98 prosenttia vastaajista ei osannut nimetä samantyyppistä sivua, 
joka olisi toiminut esimerkkinä Orion Pharmalle. Kohdeyrityksen sivuille tultiin interne-
tin verkkoyhteisöistä tai keskustelu palstoilta saatujen vinkkien perusteella useammin kuin 
muissa medioissa nähtyjen ja kuultujen mainosten kautta. 

Tulosten mukaan itsehoitotuotteita koskevalle tiedonvälitykselle on tilaus verkossa. Kulut-
tajat hakevat internetistä taustatietoa tuotteista saadakseen tietoa niiden vaikutuksista ja 
helpottaakseen tuotevalintaa. Tuotteita halutaan tarkastella omassa rauhassa, kellonajasta 
riippumatta. Apteekki koettiin myös kiireiseksi paikaksi, jossa päätös pitäisi tehdä nopeasti. 
Kotona voi rauhassa vertailla ja etsiä itselleen sopivaa tuotetta. 

Kehittämishankkeeni keskeisenä tehtävä oli verkkoviestintästrategian laatiminen taustaor-
ganisaatiolle. Verkkoviestintästrategian rakenne laadittiin teoriapohjasta sekä kuluttajatut-
kimuksesta ja aiemmin tehdystä tutkimuksesta. Aiheesta oli kirjoitettu melko vähän tieteel-
listä kirjallisuutta. Suurin osa kirjoista käsitteli joko internetstrategiaa tai e-mediastrategiaa.  

Verkkoviestintästrategissa määritellään verkkoviestinnän tavoitteet, toimintatavat ja resurs-
sit. Strategia ottaa kantaa myös kohderyhmiin, viestinnän muotoihin, verkkoon siirrettäviin 
palveluihin ja asiakasmäärän ja -koon tavoitteisiin. Verkkoviestinnän mittaaminen on tärke-
ää ja se voidaan aloittaa kävijämäärien ja kävijöiden tyytyväisyydestä. On kuitenkin muistet-
tava, että suuri kävijämäärä ei kerro, onko palvelu hyvää. 

Kehittämistyön aikana nousi esille muutamia kehittämisehdotuksia, jotka olisivat hyödyllisiä 
taustaorganisaatiolle. Tärkeimpänä kehittämisehdotuksena esitettiin verkkosivujen parem-
paa markkinointia, itsehoitovalmisteiden suositushintojen näyttämistä verkkosivuilla sekä 
rohkeutta tehdä erilaisia kokeilukampanjoita verkossa valitun kohderyhmän kanssa. 

Kehittämishankkeen käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta on arvioinut Orion Pharman koti-
maan markkinoinnin markkinointiviestintäjohtaja. Hänen mukaansa kehittämistyötä voidaan 
hyvin käyttää organisaatiossa nykytilan kartoittamiseen sekä kehitysalueiden paikantami-
seen. Verkkoviestinnän tilannetta yrityksessä voidaan arvioida hyvin painopisteitä muutet-
taessa. 

Yrityksessä on selkeästi tunnistettu verkkoviestinnän tärkeyden kasvava merkitys. Yritys ei 
ole halunnut kuitenkaan olla aivan verkkokehityksen kärjessä kustannusten eikä myöskään 
toimialan luonteen vuoksi. Lääketoimiala kehittyy hitaammin kuin moni muu, mutta ajoittain 
suuremmin askelein. Kehittämishankkeeni nähtiin olevan hyvä välikatsaus ja kehitysalueiden 
kartoitus pitkäaikaisessa kehitystyössä. 

Kehittämishankkeeni aihe osoittautui melko haasteelliseksi, koska valmista rakennemallia 
ei löytynyt, ja verkkoviestintä strategiaan liittyvää kirjallisuutta oli ylipäänsä vähän saatavil-
la. Ratkaisin asian siten, että sovelsin yritysstrategioiden ja viestintästrategioiden rakenne-
malleja verkkoviestintään ja rakensin mallin sitä kautta. Verkkoviestintästrategian todellinen 
arvo tulee näkymään siinä vaiheessa, kun nähdään miten strategian jalkauttaminen onnistuu.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Tarvitsevatko yritykset pienasiakkaitaan?

Päivi Kuparinen-Heikkinen 

Kehittämishankkeeni käsitteli NMC Termonova Oy:n urheilu- ja vapaa-ajan liiketoiminnan 
asiakkuuksienhoitamista ja sen tarpeellisuutta. NMC Termonova Oy on Inkoossa sijaitseva, 
kansainvälisen  NMC-konsernin paikallisyksikkö, joka keskittyy solumuovin valmistukseen ja 
jalostukseen. Yrityksen vuosittainen liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa ja sen urheilu- ja 
vapaa-ajan päätuotteet ovat erilaiset jumppamatot, uimaliikuntavälineet, vauhdinottomatot 
ja retkipatjat. Uusin ja hyvin menestyvä tuote on Pilates-voimisteluun tarkoitettu Pilates-rul-
la.

Opinnäytetyön aihe lähti organisaation tarpeesta, koska urheilu- ja vapaa-ajan liiketoimin-
taan on panostettu yrityksessä vasta muutaman vuoden ajan ja sen liiketoiminta oli vielä jä-
sentymättä. Liiketoiminnannalle on asetettu kasvutavoitteita, joten työlle oli olemassa selkeä 
tilaus yrityksessä. Näihin kasvu- ja kannattavuus tavoitteisiin päätettiin vastata tekemällä 
yritykselle tälle liiketoiminnalle kotimaisten asiakkuuksien hoitomalli.

Opinnäytetyö päätettiin toteuttaa toiminnallisena kehittämishankkeena, koska tarkoituksena 
oli tutkia ja kehittää yrityksen urheilu- ja vapaa-ajan liiketoiminnan asiakkuuksien hallintaa 
kotimaassa ja tämä menetelmä tuntui sopivan parhaiten tietojen hankkimiseen yrityksessä. 
Pääasiallisesti käytettiin fokusryhmähaastattelua sekä sen lisäksi pienimuotoisempaa haas-
tattelua mm. yrityksen tämänhetkisen asiakkuuksien johtamisen tilan analysointiin.

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli laatia yritykselle käytännössä toimiva asiakkuuksien-
hoitomalli. Ennen kuin tähän tavoitteeseen päästiin, oli yritykselle ensin luotava segmentoin-
nin perusteet ja malli asiakaskannattavuuden laskemiseksi. Koska kehittämishanke tehtiin 
yhdessä taustaorganisaation kanssa, lähdettiin liikkeelle siitä, että koko kehittämishanke teh-
dään yhdessä. Hankkeen käytännön osuutta lähdettiin toteuttamaan työkokouksilla, joille oli 
etukäteen määritelty tietty teema. 

Ensimmäisessä kokouksessa keskityttiin liiketoiminnan nykytilanteen analysointiin, toisessa 
kokouksessa keskityttiin asiakaslähtöisen liiketoiminnan teoriaan ja sen asioiden työstämi-
seen. Pohjamateriaaliksi hankittiin taustatietoa yrityksen ERP-järjestelmästä lähinnä asiak-
kaiden määristä ja ostokerroista vuodelta 2009.

Kokouksiin osallistui yrityksen koko myyntiosasto ja toimitusjohtaja, opiskelija oli valmis-
tellut molempiin kokouksiin power point -esitykset teorioista ja toimi kokousten puheen-
johtajana. Pääasiassa kokouksissa keskityttiin Ala-Mutkan ja Talvelan asiakaslähtöisen lii-
ketoiminnan teoriaan. Tämän lisäksi tarkasteltiin asiakaskannattavuuden, segmentoinnin ja 
asiakkuuksienhoidon teorioita. Tavoitteena oli herättää näiden pohjalta keskustelua erilaisis-
ta asiakkuuksista, näiden kannattavuudesta sekä sopivista segmentoinnin perusteista.

Kokoukset onnistuivat hyvin, koska yrityksen edustajat olivat motivoituneita olemaan mu-
kana ja antamaan panoksensa liiketoiminnan kehittämiseen. Teoreettista tietoperustaa pi-
dettiin mielenkiintoisena ja sen pohjalta käyty keskustelu antoi hyviä näkökulmia kehittä-
mishankkeen toteuttamiseksi.  Tehtyjen analyysien ja kokouksessa ilmenneiden asioiden 
pohjalta pystyttiin tekemään asiakkuuksienhallintaohjelma yrityksen kotimaiselle urheilu- ja 
vapaa-ajan liiketoiminnalle.

Tärkein havainto kehittämishankkeen pohjalta oli liiketoiminnan asiakkaiden erilainen kan-
nattavuus ja asiakkaiden potentiaali. Varsinkin pienasiakkaiden kannattavuus herätti paljon 

keskustelua, koska näiden volyymi oli melko suuri. Teoreettinen pohja antoi pienasiakkaiden 
kannattavuudelle vastakkaiset näkemykset. Toisaalta niitä pidettiin kannattamattomina, toi-
saalta kannattamattomuutta pidettiin vain huonon liiketoimintaosaamisen tuloksena. Tämän 
lisäksi eri teoriat tukivat sitä käsitystä, että suurin osa yrityksen asiakkaista on kannattamat-
tomia, mikä todennäköisesti pitää paikkaansa tämänkin yrityksen kohdalla. Liiketoiminnan 
kehittämisen kannalta oli tärkeää huomata, että voimavaroja olisi tärkeää suunnata asiakas-
potentiaalin tunnistamiseen.

Lopputulokseksi analyyseistä, yrityksen asiakastietojen tutkimisesta ja työkokouksista saa-
tiin tälle liiketoiminnalle muodostettua asiakkuuksienhoitomalli ja lisäksi kehittämisehdotus 
asiakaslähtöiselle liiketoiminnalle. Asiakkuuksienhoitomallissa päädyttiin neljään eri asia-
kassegmenttiin, jotka ovat strategiset ja potentiaaliset asiakkuudet, kanta-asiakkuudet, kehi-
tettävät ja strategiset mahdollisuudet sekä kerta-asiakkuudet.  

Koska asiakkuuksienhoitomalli perustuu yhdessä tehtyihin segmentointiperusteisiin ja asia-
kaskannattavuuden analysointiin, pystytään sen pohjalta laatimaan yrityksen käyttöön liike-
toiminnan business plan vuodelle 2011.

Asiakkuudenhoitomallissa määritettiin kullekin segmentille asiakkuushoitomalli ja asiak-
kuussuunnitelma. Asiakkuushoitomalli keskittyy enemmän strategiseen ajatteluun yritykses-
sä, asiakkuussuunnitelmassa keskitytään operatiivisiin toimenpiteisiin.

Lisäksi kehittämishankkeen tuotoksena saatiin aikaan asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehit-
tämisehdotus, jossa käytiin läpi keskeiset osa-alueet, kuten liiketoimintaprosessit, tiedonhal-
linta ja tietoteknologia, strategian seuranta ja muutoksen johtaminen. Kullekin osa-alueelle 
tehtiin useampi kehittämisehdotus.

Hankkeen tuotoksena saatiin aikaiseksi siis asiakkuudenhoitomalli yrityksen Sport & Leis-
ure –liiektoiminnalle. Tämän hyötynä pidettiin toimintatapojen yhtenäistämistä ja strategi-
an keskittämistä oikeisiin asioihin. Koska yrityksen ko. liiketoiminta on vielä alkuvaiheessa, 
mallin avulla saavutettiin perusrunko liiketoiminnan kehittämiselle. Tämän lisäksi koettiin, 
että liiketoiminnan arvo nousi yrityksen sisällä. Työkokouksien aikana nousi esiin myös yri-
tyksessä piilevä ”hiljainen tieto”, jota ei tähän mennessä oltu kirjattu mihinkään ylös.

Asiakaskannattavuuden tarkastelu avasi silmät kaikille kustannuksille, mitä asiakkuuksista 
tulee sekä myös niiden kohdistamiselle oikeaan paikkaan. Käytännössä tämä tulee ilmene-
mään mm. siten, että yrityksen pienasiakkaille tullaan lisäämään pienlaskutuslisä, jota ei ole 
tähän mennessä juurikaan käytetty. 

Kehittämistyö tulee vaikuttamaan kohdeorganisaatioon siten, että sen urheilu- ja vapa-ajan 
liiketoimintaan tulee lisää suunnitelmallisuutta ensi vuonna, ja siten, että myyntitiimissä on 
herännyt ajatuksia asiakaslähtöisestä liiketoiminnasta. Pidemmän aikavälin vaikutuksina pi-
täisi tulla näkyviin asiakaskannattavuuden paraneminen sekä myyntivolyymin kasvu, joka 
johtuu siitä, että asiakkaidenhoito-ohjelman mukaisesti tullaan keskittymään myös uuden 
asiakaspotentiaalin etsimiseen.

Tarvitsevatko yritykset pienasiakkaitaan? Tehdyn kehittämishankkeen pohjalta voidaan vas-
tata kyllä , mutta sillä ehdolla, että asiakaskannattavuus on kunnossa ja strategia sallii resurs-
sien keskittämisen näihin. 

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Hankintatoimen ulkoistaminen palveluntarjoajalle

Taru Laitinen

Vallitseva maailmantalouden notkahdus ajaa monet yritykset etsimään kehityskohteita toi-
mintansa tehostamiseksi. Muuttuvan markkinatilanteen vaatimuksiin on reagoitava kehit-
tämällä yrityksen toimintaa tuotteiden ja palveluiden jalostamisen lisäksi. Omaa toimintaa 
voidaan kehittää radikaalistikin esimerkiksi ulkoistamalla jokin yrityksen tuki- tai perustoi-
minnoista.

Kehittämishankkeessani toteutettiin Yritys Oyj:n hankintatoimen ulkoistaminen Palvelun-
tarjoajalle. Hankintatoimen ulkoistaminen liittyi suurempaan projektiin, jossa saman-
aikaisesti ulkoistettiin Yritys Oyj:n laitevalmistusta Palveluntarjoajalle. Hankkeessa suunni-
teltiin, vaiheistettiin ja kuvattiin hankintatoimen ulkoistamisprosessi sekä lopuksi tutkittiin 
prosessin onnistumista. 

Ulkoistamisprosessilla siirrettiin Yritys Oyj:n hankintatoimi varastoineen Palveluntarjoajal-
le. Yritys Oyj:n ulkoistamisen syyt olivat strategisia. Suoritetun ulkoistamisprosessin myötä 
Palveluntarjoajasta tuli yksi toimija lisää Yritys Oyj:n ja tavarantoimittajien väliin. Laajennet-
tuun palvelutarjoomaan kuuluvat palveluajatus, vuorovaikutus, asiakkaan osallistuminen ja 
palvelun saavutettavuus. Itse palveluina Palveluntarjoaja tarjoaa ydinpalvelua eli sopimus-
valmistusta ja tukipalveluna hankintatoimen hoitamista.

Kehittämishankkeen toteutus jaettiin neljään eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa mää-
riteltiin Palveluntarjoajalle siirrettävät ostonimikkeet. Vaihe käynnistyi lokakuussa 2009 
määrittelemällä Palveluntarjoajalle siirrettävien laitteiden ostonimikkeet. Siirrettäviä ostoni-
mikkeitä tiedostoista määriteltiin yhteensä 971. Toisessa vaiheessa siirrettiin määriteltyjen 
ostonimikkeiden sopimustiedot Palveluntarjoajalle. Allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 
Palveluntarjoaja oli oikeutettu käyttämään Yritys Oyj:n laitteisiin kohdistuvissa hankinnois-
sa Yritys Oyj:n sopimusehtoja. Ostonimikkeiden sopimustietojen siirtäminen käynnistettiin 
Toimittajapäivillä, joista ensimmäinen pidettiin marraskuussa 2009 ja toinen tammikuussa 
2010. Toimittajapäivillä saman pöydän ääreen istuivat operatiivisesta toiminnasta vastaavat 
henkilöt sekä Yritys Oyj:stä, Palveluntarjoajalta että tärkeimmiltä toimittajilta. 

Kolmannessa vaiheessa siirrettiin avoin ostonimikkeiden tilauskanta ja olemassa olevat va-
rastot Palveluntarjoajalle. Solmitun sopimusvalmistus-sopimuksen mukaan Palveluntarjoaja 
oli velvollinen ostamaan Yritys Oyj:n olemassa olevan varaston laitetarpeiden mukaan ennen 
ostojen aloittamista toimittajilta. Neljännessä vaiheessa siirrettiin vastuu Palveluntarjoajalle 
ja hankintatoimen ulkoistaminen oli kokonaisuudessa suoritettu. Kehittämistehtävän tuotok-
sena syntyi hankintatoimen ulkoistamisprosessin kuvaus.

Kehittämishankkeen tutkimusosiossa tutkittiin hankkeen, hankintatoimen ulkoistaminen, 
onnistumista. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisella menetelmällä ja tutkimusaineisto ke-
rättiin teemahaastattelulla ja osallistuvalla havainnoinnilla. Teemahaastattelu suoritettiin 
etukäteen laadittua teemahaastattelurunkoa mukaillen ja aineisto kerättiin haastattelemalla 
Palvelun tarjoajaa. Osallistuin aktiivisessa roolissa kehittämis hankkeen läpivientiin ja siten 
osallistuva havainnointi oli siten mahdollista. Tutkimuskysymykset teemoiteltiin kehittämis-
hankkeen neljää eri vaihetta mukaillen. 

Tehdyn tutkimuksen ja kehittämishankkeesta saatujen kokemusten perusteella todettiin, että 
ulkoistamisprosessin alun tärkeyttä ei voida liikaa korostaa. Teemahaastattelusta nousi sel-
keästi esiin niin Palveluntarjoajan kuin Yritys Oyj:n näkökulmasta aloituspalaverin tarve ja 

tärkeys. Tarpeelliseksi katsottuja läpikäytäviä asioita olivat muun muassa toiminnanohjaus-
järjestelmien yhteensopivuus, siirrettävien laitteiden rakenteiden läpikäynti sekä tiedonsiir-
ron työkaluista ja käytännöistä sopiminen. 

Toiminnanohjausjärjestelmien yhteensopivuuteen olisi hyvä perehtyä erityisesti tuote-
koodauksen ja rakenteiden ylläpidon osalta. Tässä projektissa haasteelliseksi toiminnan-
ohjausjärjestelmien yhteensopivuudessa nousi ostonimikkeiden revisioiden merkitsemis-
tapa. Palveluntarjoajan kommenteista nousi esiin tarve tarkemmalle siirrettävien laitteiden 
rakenteiden läpikäymiselle ja tuotekoulutukselle heti projektin alussa. Erityisen ongelmal-
liseksi koettiin laitteiden tuntemattomuus, joka alussa sekä työllisti että myös säikäytti 
Palvelun tarjoajan. Molempien osapuolien näkökulmasta projektin alussa tiedonsiirron työ-
kaluista ja käytännöistä sopiminen koettiin tärkeäksi ja työtä vähentäväksi seikaksi.

Tutkimusaineiston mukaan selvästi positiivisena asiana sekä Palveluntarjoajan että Yritys 
Oyj:n näkö kulmasta koettiin järjestetyt Toimittajapäivät. Toimittajapäiviä pidettiin hyvänä 
ja toimivana konseptina, jossa saman pöydän ääreen kokoontuivat edustajat Yritys Oy:ltä, 
Palvelun  tarjoajalta ja toimittajalta. Toimittajapäivillä onnistuttiin neuvottelemaan monen 
toimittajan kanssa nykyistä paremmat maksu- ja toimitusehdot Palveluntarjoajalle. Tätä pi-
dettiin selkeästi tärkeänä ja merkityksellisenä asiana Palveluntarjoajalle solmitun sopimus-
valmistussopimuksen yksityiskohtien vuoksi. 

Avoimen tilauskannan ja varastojen siirtämisen vaihe koettiin havaintojen mukaan onnistu-
neen suunnitellusti. Vaihe oli työläs sekä Yritys Oyj:n että Palveluntarjoajan näkökulmasta. 
Yritys Oyj:llä eniten töitä teetti ennakoidusti siirrettävien varastojen keräys ja pakkaus. Pal-
veluntarjoaja koki työlääksi vaiheeksi sen, että osa ostonimikkeistä oli tilattava Yritys Oyj:ltä 
ja osa toimittajilta. Tilanteen nähtiin kuitenkin helpottuvan molemmin puolin ajan myötä, 
kun Yritys Oyj:n varastot pienenevät tehdyillä varastosiirroilla.

Palveluntarjoajan näkökulmasta heidän toimitusketjuun tuli uusia toimittajia tämän projek-
tin johdosta. Ostokanavia tuli lisää ja suurimpana muutoksena nähtiin suorien ostojen lisään-
tyminen. Monia osia oli tähän asti ostettu jälleenmyyjien kautta, mutta nyt kanava aukesi 
suoraan toimittajalle.

Johtopäätöksiä hankintatoimen vastuun siirtämisen vaiheen onnistumisesta oli vielä keväällä 
2010 aikaista tehdä. Tehdyn sopimusvalmistus-sopimuksen mukaan Palveluntarjoaja tilasi 
Yritys Oyj:ltä tässä ensimmäisessä vaiheessa ne ostonimikkeet, joita Yritys Oyj:llä oli varas-
tossa. Muiden nimikkeiden osalta Palveluntarjoaja käynnisti ostot suoraan toimittajilta. Siir-
rettävistä 971:stä ostonimikkeestä 510 tilattiin Yritys Oyj:ltä ja loput 461 toimittajilta. Han-
kintatoimen vastuun siirtämisen todettiin alkaneen osittain.

Toteutetun kehittämishankkeen kautta on saatu kohdeyrityksen kannalta uutta merkittävää 
tietoa ulkoistamisprosessin onnistumisesta. Kehittämistehtävän tuotoksena syntynyt han-
kintatoimen ulkoistamisprosessin kuvaus on kohde yritykselle käyttökelpoinen ja tarpeelli-
nen tulevaisuuden mahdollisia ulkoistamis projekteja ajatellen. 

Kehittämishankkeen yhteydessä kuvattu hankintatoimen ulkoistamisprosessi voi olla hyö-
dyllinen myös ulkopuolisille tahoille. Alan kirjallisuudessa hankinta toimen ulkoistamista on 
tutkittu vielä vähän, eikä tässä kuvattua mallia hankintatoimen ulkoistamisprosessista ole 
esitetty.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Tuotelanseeraussuunnitelma kansainvälisiä markkinoita varten

Päivi Lehtinen

Kansainvälistyminen on merkittävä strateginen askel pk-yritykselle. Siksi kansainvälistymi-
nen  edellyttää kokonaisvaltaisen lanseeraussuunnitelman laatimista käytännön toimintaa 
varten. 

Kehittämistyössäni laadin yrityksen kansainvälistymisen käynnistämiseen kokonaisvaltai-
sen lanseeraussuunnitelman, joka pohjautuu strategisen markkinoinnin peruselementteihin. 
Strategisen markkinoinnin keskeisiä elementtejä ovat segmentointi ja kohderyhmävalinta, 
kilpailu  edun ja kriittisten menestystekijöiden sisältämän markkinointi strategian määrittä-
minen, tuotteen asemointi eli positiointi ja brandays  sekä niihin liittyvä tuote differointi.

Kehittämishankkeeni toimeksi antajayrityksenä toimi Mekalasi Oy ja tuotteina Dentobon-
tuoteperheen terveys vaikutteiset tutit. Työn tavoitteeksi asetettiin luoda suunnitelma, jonka 
mukaan uusi, innovatiivinen tuoteperhe saataisiin lanseerattua mahdollisimman näyttävästi 
ja kannattavasti kansainvälisille markkinoille sekä luoda pohjaa tuoteperheen menestymisel-
le kansainvälisillä markkinoilla. 

Kehittämishankkeen teoreettisessa viitekehyksessä perehdyin strategiseen markkinointiin, 
lanseerausmarkkinointiin ja markkinoinnin kilpailukeinoratkaisuihin. Työn keskeisessä tut-
kimusongelmassa selvitettiin, miten uutuustuote lanseerataan markkinoille globaalisti, mitkä 
tekijät vaikuttavat lanseerauksessa, miten lanseeraus toteutetaan kansainvälisesti sekä mi-
ten valitaan potentiaalisimmat kansainväliset markkinat uutuustuotteelle. Hankkeen käytän-
nön tavoitteena oli löytää Dentobon-tuttiperheelle toimiva kansainvälistymisstrategia ja seg-
mentoida potentiaalisimmat kohdemaat sekä selvittää, miten lanseerausprosessi kyseisissä 
maissa olisi parasta suorittaa. 

Kehittämishankkeeni prosessin aikana perehdyin taustayritykseeni ja Dentobon-tuoteper-
heeseen. Tässä yhteydessä laadin yritykselle Lapsi 2009 -messujen messuesittelijä kansion, 
mikä antoi syvyyttä tuotelanseeraussuunnitelman laatimiselle. 

Kehittämishankkeessani hyödynsin myös Lohjan Laurean yrittäjyyden ja liiketoimintaosaa-
misen koulutusohjelman opiskelijoiden keväällä 2009 laatimaa kansainvälisen liiketoiminnan 
oppimistehtäväraporttia. Raportissa oli kartoitettu Dentobon-tuttiperheen markkinakohtai-
sia edellytyksiä Iso-Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Norjassa sekä laadittu kansainvälis-
tymissuunnitelma. 

Työssäni perehdyin strategisen markkinoinnin ja tuotelanseerausta koskevaan kirjallisuu-
teen ja rakensin teoreettisen viitekehyksen aihealueesta kehittämistyön käytännön vaiheen 
toteuttamista varten. Samanaikaisesti perehdyin kansainvälisiin lanseerauksiin internetin 
välityksellä.

Dentobon-tuoteperheen kansainvälisen lanseeraussuunnitelman laatiminen lähti maa-
tutkimuksista sekä asiakaskohderyhmän segmentoinnista. Hankkeen tuotoksena syn-
tyi kohdeyritykselle toimeksiannon mukaisesti Dentobon-tuotteen strategiapohjainen 
lanseeraus suunnitelma valittuihin kohdemaihin, joita olivat Iso-Britannia, Saksa ja Ruotsi. 
Lanseeraussuunnitelma sisältää viestinnän kohderyhmät, kilpailukeinot, lanseerauksen aika-
taulutuksen, lanseerauksen vastuutuksen ja toimenpiteiden organisoinnin sekä täsmennetyn 
lanseerausbudjetin. Lanseeraussuunnitelmaan lisättiin taulukkopohjia yritysjohdolle asian 
tiivistämiseksi lomakepohjaiseksi lanseeraussuunnitelmaksi.

Kehittämishankkeesta nousseita jatkotutkimusaiheita olivat lanseerauksen toteutuminen ja 
onnistuminen, lanseerauksen toteutusten maakohtaiset eroavaisuudet, tuoteperheen laajen-
taminen sekä lanseerauksen laajentaminen Euroopan ulkopuolisiin maihin sekä lanseerauk-
sen maakohtaisten riskien kartoitus.
 
Kehittämishankkeen arviointi tehtiin toimeksiantajan kanssa yhteistyössä. Lanseeraus-
suunnitelman todettiin olevan käyttökelpoinen apuväline kansainväliseen lanseeraukseen 
lähdettäessä. Kohdeyrityksen edustajan arvioidessa työtä työ oli vielä keskeneräinen ja 
käytännön lanseeraussuunnitelma vasta alkuvaiheessa. Lanseeraussuunnitelman taulukko-
pohjista tulee toivottavasti olemaan yritysjohdolle paljonkin hyötyä kansainvälisille markki-
noille lähdettäessä.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Osaamisen hallinta - osa nykyaikaista henkilöstöhallintoa

Minna Lehto

Henkilöstöhallinnon laaja tehtäväkenttä asettaa osaamisen hallinnalle kovat vaatimukset ny-
ky-yhteiskunnassa, jossa korostuu voimakkaasti organisaatioiden kyvykkyys uusiutumiseen 
nopeassa tahdissa sekä kyky muuntua työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Väestön kou-
lutusrakenne on yhteydessä työvoiman tarjontaan, ja joillain toimialoilla pätevän työvoiman 
hankkiminen on ongelmallista. 

Asiantuntijatyössä henkilöstön erikoisosaaminen korostuu, jolloin henkilöstön sitouttami-
nen organisaatioon on ensiarvoisen tärkeää. Sitoutumisen kautta organisaatiolla on mahdol-
lisuus saada pitkään palveluksessa viihtyvää henkilöstöä, jolloin henkilöstöstä muodostuu 
organisaatiolle arvokas pääoma.

Henkilöstöhallinnon toimivuus edellyttää monien asioiden samanaikaista yhdistämistä. Si-
toutumisen ja motivaation kannalta tämä tarkoittaa henkilöstön arvostamista ja huomioimis-
ta. Osaamisen hallinnassa myös on hiljaisella tiedolla iso merkitys. 

Kehittämishankkeessani tutkittiin osaamisen hallintaa ja sen vaikutusta motivaatioon ja si-
toutumiseen Suomenlahden Meripuolustusalueella. Kyselytutkimuksen avulla haluttiin sel-
vittää, mikä motivoi henkilöstöä ja miten henkilöstö sitoutuu parhaiten organisaatioon ja 
miten motivaatiota ja sitoutumista voitaisiin edistää taustaorganisaatiossa. Kyselytutkimuk-
sessa osaamisen hallinta ja motivaatioon ja sitoutumiseen liittyvät tekijät on kytketty henki-
löstöhallintoon. 

Kyselytutkimuksen kohderyhmänä oli palkattu henkilöstö. Kyselytutkimuksen kohteena oli-
vat puolet koko henkilöstöstä eli noin 365 henkilöä. Kyselytutkimukseen vastasi 63 henkilöä. 
Kyselytutkimuksen tuloksista on nähtävissä kymmenen positiivisimman vastauksen osalta, 
että suurimmalla osalla vastaajista on mahdollisuus vaikuttaa oman työtehtävänsä suoritus-
tapaan (KA 1,73) ja suurin osa kokee menestyvänsä tehtävissään (KA 1,93). Samoin suurin 
osa vastaajista koki tekevänsä merkityksellistä työtä (KA 2,25) ja koki työskentelyilmapii-
rin avoimeksi (KA 2,17). Suurin osa ilmaisi kehityskeskusteluun olevan riittävästi aikaa (KA 
2,03) ja että kehityskeskusteluja käydään riittävän usein (KA 2,06) ja että kehityskeskuste-
lussa ehditään käymään läpi oleelliset asiat (KA 2,11). Moni koki myös voivansa antaa palau-
tetta esimiehilleen (KA 2,21) ja koki haluavansa tehdä vaativampia tehtäviä (KA 2,22). Melko 
paljon oli myös niitä, jotka olivat sitä mieltä, että heillä on jonkin verran sellaista osaamista, 
jota he eivät voi hyödyntää nykyisessä tehtävässään (KA 2,25).

Kymmenessä negatiivisimmassa vastauksessa moni oli sitä mieltä, että kehityskeskustelun 
toimivuus hyvänä osaamisen kehittämismenetelmänä oli lähellä neutraalia kantaa (KA 2,82), 
eli ei ihan täysin vakuuttanut henkilöstöä. Samoin palkan määrän tärkeys työssä oli hyvin lä-
hellä neutraalia kantaa monilla vastaajilla (KA 2,93). Kehittymiseen liittyvien tarpeiden huo-
mioiminen riittävästi organisaatiossa oli monen vastaajan mielestä yli neutraalin kannan (KA 
3,11). Väittämässä, joka koski vastaajien aikomusta hakea uutta työpaikkaa organisaation 
ulkopuolelta, oli monilla neutraali kanta (KA 3,13). Palkan kannustavuudesta hyviin työsuo-
rituksiin olivat vastaajat keskimäärin valinneet neutraalin kannan (KA 3,19). 

Vastaavasti moni mainitsi neutraalin kantansa (KA 3,23) väittämään organisaation tarjoamis-
ta mielekkäistä työtehtävistä, joita vastaajilla on mahdollisuus hakea. Moni valitsi neutraalin 
kannan vastatessaan väittämään viihtyvänsä pitkään nykyisissä työtehtävissään (KA 3,25). 
Omassa yksikössä uralla etenemisen mahdollisuus oli monen vastaajan mielestä myös neut-

raalin kannan arvoinen vastaus (KA 3,28). Keskimäärin (KA 3,34) koettiin, että aineettomia 
palkitsemisia ei saatu riittävästi. Palkkausjärjestelmän kannustavuuden koettiin olevan myös 
neutraalin kannan huonommalla puolella (KA 3,39).

Kyselytutkimuksen lisäksi suoritettiin kaksi teemahaastattelua kesällä 2009 organisaation 
sisällä. Teemahaastatteluun valittiin henkilöt, jotka ammatillisen osaamisensa vuoksi olivat 
osaamisen hallintaa käsittelevän aiheen osalta keskeisiä. Teemahaastatteluilla pyrittiin saa-
maan esille sellaista tietoa, joka opinnäytetyön kannalta toisi lisäarvoa kyselytutkimuksen 
tuottamalle tiedolle ja antaisi erilaista näkökulmaa aiheeseen. Haastattelut osoittautuivat ar-
vokkaiksi opinnäytetyölle, ja niiden avulla saatiin paljon kehitysehdotuksia aikaan. 

Teemahaastatteluissa oli aiheena kolme pääteemaa: osaamisen hallinta, palkitseminen sekä 
motivaatio ja sitoutuminen. Pääteemat jakaantuivat tarkentaviin lisä kysymyksiin, jotka vuo-
rottelivat haastattelutilanteessa haastateltavien kertoman mukaan. Pääteemoilla kartoitet-
tiin mm. seuraavia aihepiirejä: nykyosaamisen riittävyyttä, hiljaista tietoa, omaehtoista kou-
luttautumista, kehityskeskustelusovelluksen toimivuutta, palkitsemiskeinoja, henkilöstön 
sitouttamiskeinoja, vaihtuvuuden syitä, sitoutumisen ja motivaation edistämistä, esimieskou-
lutuksen sisältöä, motivaatiota ja sitoutumista työyhteisöissä.

Kyselytutkimuksen ja haastatteluiden perusteella oli nähtävissä, että henkilöstö on kehitys-
haluista. Tähän organisaatio on vastannut tarjoamalla runsaasti koulutus mahdollisuuksia. 
Kaikissa asioissa organisaation ja henkilöstön tarpeet eivät kuitenkaan kohdanneet. Moni ei 
kokenut palkkausjärjestelmää kannustavaksi, mutta olivat kuitenkin motivoituneita työteh-
tävistään. Tällöin voidaan nähdä heidän osaltaan sitoutumista organisaatioon muiden kuin 
palkkaukseen liittyvien tekijöiden osalta. Erikoisupseerien ja upseereiden osalta työssä ei 
koettu viihtyvän pitkään. Näissä samoissa henkilöstöryhmissä suurin osa oli sitä mieltä, ettei 
organisaation sisältä löydy mielekkäitä tehtäviä 

Kyselytutkimukseen vastanneita motivoivat eniten työn haasteellisuus ja mielekkyys, hyvät 
työtoverit ja hyvä työilmapiiri, työn monipuolisuus, esimiehen vaikutus, palkka ja sen vai-
kutus. Eniten työhön sitouttavina asioina vastauksissa tuotiin palkkauksen parantamisen tai 
tarkistamisen, työmäärän tasaisemman jakautumisen, lisäkoulutuksen saamisen, suunnitte-
lun parantamisen, työilmapiirin parantamisen sekä henkilöstön mahdollisuuden vaikuttaa 
päätöksentekoon.

Tutkimustulosten perusteella organisaatiossa olisi hyvä kartoittaa keinot, miten henkilöstö 
säilyttäisi mielenkiintonsa tehtäviinsä ja pitää tarjolla olevat tehtävät riittävän haasteellisina. 
Esimiestoiminnan ja palautekulttuurin kehittäminen sekä ilmapiirin luominen vaatisivat niin 
ikään huomiota. Työmäärän jakautumista ja tehtävä kokonaisuuksia kannattaisi myös tarkas-
tella uudelleen.  

Jatkotutkimuksella voisi selvittää, mitkä asiat ovat henkilöstön uralla etenemisen esteinä 
henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna. Tämän lisäksi jatkotutkimuksilla voisi selvittää hiljaista 
tietoa tehtäväalueittain ja mahdollisen siihen liittyvän tietopankin perustamista. Hyviä lisä-
tutkimuksen aiheita voisivat olla myös palautekulttuurin toimivuuden selvittäminen esimies-
alaissuhteissa sekä kumppanuus- ja sidosryhmien tukitoiminta kriisitilanteissa.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Asiakkuudenhoitomalleilla lisää asiakasymmärrystä

Lauri Niemi

Asiakkuudenhoitomallien suunnittelussa oleellista on asiakastiedon kerääminen ja sen jalos-
taminen. Yritykset ovat viime aikoina alkaneet ymmärtää asiakasinformaation keräämisen 
tärkeyden. Asiakastiedon hallintaan tarkoitetut välineet ovat kehittyneet paljon viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 

Kehittämishankkeessa perehdyttiin asiakkuudenhallintaan ja kehitettiin taustaorganisaati-
on käytössä olevia asiakaslähtöisyyttä lisääviä asiakkuudenhoitomalleja. Asiakkuudenhoito-
malleilla tarkoitetaan taustaorganisaatiossa asiakkaille luotuja asiakkaan toimintaa kuvaavia 
asiakassegmenttejä sekä asiakkaan arvoon ja potentiaalisuuteen perustuvia salkkuja. Hank-
keen toimeksiantajana oli Elisa Oyj:n Yritysasiakkaat-yksikkö.  Hankkeessa kartoitettiin ky-
seisen yksikön alue- ja yrittäjämyynnin nykyisiä asiakkuuden hoitomalleja ja tunnistettiin 
niistä selkeitä kehityskokonaisuuksia, joiden avulla liiketoiminta yksikön toimintaa ja asia-
kaslähtöisyyttä voitiin kehittää. 

Teoreettisen tarkastelun mukaan asiakkuudenhallinnan rooli yrityksen toiminnassa on mo-
niuloitteinen ja se vaikuttaa moniin yrityksen toimintoihin. Asiakkuudenhallinta luo perustan 
palveluliiketoiminnalle ja asiakaslähtöisiin asiakaskohtaamisiin. Yritys voi lisätä asiakasym-
märrystään toimivan asiakkuudenhallinnan avulla. Kun yrityksen asiakastiedot on jäsennelty 
loogisesti ja asiakkaan tietojen käsittelyyn on olemassa prosessi tai sovitut käytännöt, on yri-
tyksellä valmiudet lähestyä asiakasta sille sopivalla tavalla.

Kehittämishankkeessa tutkittiin käytössä olevien asiakkuudenhoitomallien hyödyllisyyt-
tä. Tutkimus toteutettiin, jotta saatiin käsitys mallien hyödyllisyydestä asiakasrajapinnassa 
työskentelevien henkilöiden näkökulmasta. Tavoitteena oli tunnistaa tutkimuksen avulla asi-
akkuudenhoitomalleista kehittämiskohteita, joiden avulla asiakkuudenhoitomalleista saatai-
siin enemmän hyötyä myyjälle ja ne koettaisiin helposti lähestyttäviksi. 

Kehittämishankkeen tutkimustulosten perusteella rakennettiin kehittämisohjelma, jonka 
avulla käytössä olevia asiakkuudenhoitomalleja on mahdollista kehittää. Kehittämisohjelma 
rakentuu neljästä osa-alueesta.

Kehittämisohjelma 1: Asiakkuudenhoitomallien käyttöä tukevan materiaalin päivittäminen
Palveluiden myynnin tukimateriaalissa tulisi huomioida eri asiakassegmenttien ja salkkujen 
erot, jolloin kutakin asiakasryhmää voitaisiin puhutella sille sopivalla tavalla. Tällöin asiakas 
kokisi, että hänelle tarjotaan juuri hänen omiin tarpeisiinsa räätälöityjä palveluja.  Asiakas-
segmenttien ja salkkujen käytöstä tulisi laatia materiaalit tukemaan asiakaskohtaamisia.

Tuotteiden myyntimateriaaleissa huomioidaan niiden soveltuvuus eri segmenteille ja salku-
ille. Myyntimateriaaleihin lisätään argumentit eri tuotteiden myymiseksi eri asiakassegmen-
teille ja salkuille. Asiakkuudenhoitomallien eli segmenttien ja salkkujen käytöstä laaditaan 
käyttöopas myyntihenkilöstön hyödynnettäväksi. 

Kehittämisohjelma 2: Asiakassegmentti- ja salkkumallien päivittäminen
Segmentti- ja salkkumallit kiinnitetään yhtenäiseksi osaksi liiketoimintaa siten, että asiak-
kuudenhoitomallien hoidolle asetetaan tavoitteet ja lukuja seurataan aktiivisesti eri asiakas-
ryhmien osalta. Luomalla aktiivinen seuranta segmenttien ja salkkujen kehitykseen, myyjät 
kokevat asiakkuudenhoitomallit läheisemmäksi osaksi päivittäistä liiketoimintaa. 

Tärkeimpiä myynnissä olevia palveluita käyttävät asiakkaat analysoidaan. Analysoinnin avul-
la selvitetään, erottuvatko tietyt segmentit ja salkut eri palveluiden asiakkaina. Tavoitteena 
on tunnistaa eri segmenttien ja salkkujen välisiä potentiaalieroja hankkia taustaorganisaati-
on tarjoamien palveluiden hankkimiseen. 

Kehittämisohjelma 3: Tietojärjestelmien hyödyntäminen asiakkuudenhoitomallien käytössä 
Asiakassegmentti- ja salkkutietoja ylläpidetään tietokannassa, josta tiedot voidaan integroi-
da asiakaspalvelun puhelinjärjestelmään. Tällöin asiakaspalvelun myyjän työtä voitaisiin hel-
pottaa tuomalla tiedot suoraan tietokoneen näytölle soittajan puhelinnumeron perusteella.

Asiakassegmentti- ja salkkutiedot löytyvät myyntikanavien käyttämästä yhteisestä järjestel-
mästä. Järjestelmän jatkokoulutuksen avulla myyjille voidaan tiedottaa myös asiakkuuden-
hoitomalleista järjestelmässä. Järjestelmään voidaan tehdä pikaohjeet asiakkuudenhoitomal-
lien käytöstä. 

Asiakassegmentti- ja salkkutiedot tulee linkittää kaikkien seurattavien järjestelmien raport-
teihin. Tiedot asiakaskohtaisista segmenteistä ja salkuista tulisi saada kaikkiin oleellisimpiin 
järjestelmiin, jotta avainlukujen kuten myynnin ja laskutuksen kehittymistä voitaisiin seurata 
aktiivisesti. Asiakkuudenhallintajärjestelmän tietoa hyödynnetään asiakkaiden käyttäytymi-
sen tunnistamisessa. 

Kehittämisohjelma 4: Henkilöstön perehdyttäminen
Asiakassegmenttien ja salkkujen käytöstä tulisi järjestää koulutus. Koulutus toimisi parhaiten 
tavalla, jossa työntekijät pääsisivät itse vaikuttamaan tietojen jatkokehitykseen. Kertauspe-
rehdytys asiakkuudenhoitomalleista tulee järjestää kaikille myyntikanaville. Tärkeysjärjes-
tyksessä puhelinmyynti on ensimmäinen.

Asiakkuudenhoitomallien käytöstä voidaan tehdä verkossa suoritettava tutkinto. Tutkin-
non suorittamiseen tarvittavat tiedot myyjä voisi opiskella sivustolta, jossa asiakkuuden-
hoitomalleja koskevat tiedot ovat. Tutkinnon suoritettuaan myyjä on omaksunut asiakas-
segmenttien ja salkkujen käytössä huomioitavat asiat ja ymmärtää asiakkuuden hoitomallien 
käytön hyödyllisyyden.

Asiakkuudenhoitomalleja käyttäville myyjille tulee asettaa myyntitavoitteet ja perehdytys eri 
asiakasryhmille. Asiakkuudenhoitomallien käytön aktivoinnissa tärkeää on henkilöstön moti-
vointi. Myyntihenkilöstöä voidaan motivoida esimerkiksi siten, että he pääsevät itse kehittä-
mään asiakkuudenhoitomalleja. 

Kehittämisohjelma on herättänyt taustaorganisaatiossa mielenkiintoa ja kehittämisehdotuk-
sia on lähdetty viemään eteenpäin. Kehittämisohjelman jälkeen on tärkeää seurata, miten 
asiakassegmenttien ja salkkujen käytettävyys ja hyödyllisyys ovat muuttuneet. Taustaorga-
nisaatiolle hyödyllinen jatkokehitys olisi luoda strategia asiakkuudenhoitomallien käyttöön. 
Asiakassegmentit ja salkut pitäisi tuoda yhtä näkyväksi osaksi organisaation johtamista kuin 
esimerkiksi eri tuotealueet ovat tällä hetkellä. 

Asiakkuudenhoitomalleista saatava hyödyllisyys koko organisaation toiminnan kannalta olisi 
otettava näkökulmaksi asiakkuudenhoitomalleja edelleen kehitettäessä. Jatkotutkimuksel-
la voisi perehtyä sellaisiin asioihin, jotka ovat asiakkaiden mielestä tärkeitä asiakaskohtaa-
misissa ja heidän saamassaan palvelussa. Asiakastutkimus voitaisiin tehdä eri segmenteille 
erikseen, jolloin eri asiakasryhmien arvostuksen kohteet saataisiin erikseen tietoon. Tutki-
muksen avulla asiakkuudenhoitomalleja voitaisiin kehittää eri segmenttejä edustavien asiak-
kaiden kokemuksien perusteella.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Laatu- ja testausstandardit vakauttamaan ohjelmistotestausta

Maiju Niinivirta

Palveluliiketoiminnan yhteiskunnallinen merkitys kasvaa koko ajan, ja sen myötä kasvaa 
myös erikoisosaamisen ulkoistaminen konsulttitaloille. Erilaisten laatu- ja testausstandardi-
en soveltaminen testauksen eri vaiheissa osoittautui tutkimuksellisesti tärkeäksi aiheeksi, 
sillä hyvien käytäntöjen innovatiivinen soveltaminen auttaa testauksen ja laadunhallinnan 
ammattilaisia palvelemaan asiakkaitaan entistä ja ammattimaisemmin ja siten lisää loppuasi-
akkaiden kokemaa arvoa.

Kehittämistyössäni tutkittiin erilaisten laatu- ja testausstandardien soveltamista ohjelmisto-
testauksen eri vaiheissa konsultoinnin näkökulmasta. Tutkimusongelmana oli selvittää, mi-
ten erilaisia laatu- ja testausstandardeja voidaan käyttää ja soveltaa ohjelmisto testauksen 
eri vaiheissa. Tutkimusongelmaa lähestyttiin teoreettisesti projektinhallinnan (PMBOK), oh-
jelmistojen kypsyysmallin (CMM) ja ohjelmistotestauksen standardin (ISO 29119) näkökul-
mista. Hankkeen toiminnallisen viitekehyksen muodosti tausta organisaatio Qentinel Oy sekä 
KIBS-toimiala ja konsultointi.

Teoreettisen tarkastelun mukaan projektinhallinnan ja ohjelmiston kehityksen standar-
dit ovat yhteensopivia testauksen standardien ja testauksen V-mallin kanssa. Teoria osoitti 
myös, että projektinhallinnan ja ohjelmistokehityksen standardit eivät edellytä testauksen 
vaiheilta tiettyä sisältöä, mutta eivät myöskään sulje pois testauksen standardien vaatimuk-
sia eri testausvaiheille. Testauksen standardit tarjoavat testauksen eri vaiheisiin apuvälinei-
tä ja dokumenttipohjia laajemmassa määrin kuin projektinhallinnan ja ohjelmistokehityksen 
standardit.

Kehittämishankkeen tutkimusaineisto kerättiin lomakekyselyiden avulla Qentinelin henkilö-
kunnalta ja otantatutkimuksena asiakasyrityksiltä. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla 
tulokset neljään pääteemaan: standardien tunteminen ja niiden käyttökohteet, standardien 
käyttökokemukset, standardien käyttäminen eri testaus malleissa ja standardien integroitu-
minen yritysten arkeen.

Standardien tuntemisessa ja niiden käyttökohteissa erilaisia testausstandardeja tunnettiin 
suuri määrä, mutta aineiston mukaan varsinaisia omia käyttökokemuksia oli huomattavasti 
harvemmalla joukolla. Aineiston mukaan suuressa osassa yrityksiä ei käytetä mitään testa-
us- tai laatustandardeja tällä hetkellä. Aineistosta ei noussut esiin mitään erityisen suosittua 
standardia, jota kaikki tai useimmat olisivat käyttäneet. 

Standardien käyttökokemuksissa tulosten mukaan suurimmalla osalla vastanneista ei ollut 
omasta mielestään kokemusta arvioimaan standardien käyttämisen onnistumista taustayri-
tyksissään. Standardeja käyttäneillä oli käytöstä paljon hyviä kokemuksia. Yleisesti standar-
dien käytön koettiin tuovan laatuun parannusta. Parannusta tapahtuu, kun standardien vaa-
timuksia implementoidaan ja standardit otetaan osaksi yrityksen prosessikehitystä. Tulosten 
mukaan standardien käyttö ei kuitenkaan aina onnistu yrityksestä ja halusta huolimatta. Yk-
sittäisimmät suuret syyt huonoihin standardien käytön kokemuksiin ovat standardien suuri 
määrä, niiden vaikeaselkoisuus, tulkinnanvaraisuus sekä muutosvastarinta.

Standardit soveltuvat aineiston mukaan hyvin perinteiseen testauksen V-malliin. Useimmat 
vastaajat kokivat, että yleisimmät standardit on suunniteltu V-malliin. Standardeja tulisi 
hyödyntää testausprosessien ja menetelmien luonnissa ja kehittämisessä, sillä standardien 
käytöllä saadaan seuranta, kontrolli, dokumentointi, skaalautuvuus ja todistettu laatu vaa-

timuksista toteutukseen. Standardit soveltuvat perinteisen V-mallin lisäksi myös ketteriin 
testausmalleihin, mutta kokemusta soveltamisesta on paljon vähemmän. Pystyäkseen sovel-
tamaan standardeja ketterissä menetelmissä standardeja tulee yksinkertaistaa, erityisesti 
dokumentaation osalta. 

Tulosten mukaan monen vastaajan mielestä standardit ovat integroituneet yritysten arkeen 
huonosti. Vastauksissa ei ollut merkittäviä eroja riippuen siitä, kysyttiinkö asiaa konsultilta 
vai asiakasyrityksen edustajalta. Yleisesti oli pääteltävissä, että standardien integroituminen 
arkeen onnistuu, kun tuntee standardit ja osaa soveltaa niitä tilanteen vaatimalla tavalla siten, 
että ne sopivat yrityksen omaan tapaan tehdä asioita. Aineiston mukaan yrityksen oma halu 
asiakaskunnan vaatimusten lisäksi on yksi tärkeimmistä yksittäisistä integroinnin edistäjis-
tä. Integroitumista edistäväksi tekijäksi koettiin standardien laaja tuntemus organisaatiossa, 
erityisesti prosessipuolella, jossa toimintatapoja määritellään. Tulosten mukaan integroitu-
mista haittaaviksi tekijöiksi mainittiin mm. standardien työläys, vaikea sovellettavuus, suuri 
määrä, maksullisuus, huono tunnettuus sekä jäykkyys ketteriin ohjelmistokehitysmalleihin 
verrattuna. 

Yhteenvetona voitiin todeta, että paras hyöty ohjelmistohankkeissa saadaan, kun hyödynne-
tään projektin hallinnan (PMBOK), ohjelmistokehityksen (CMM) sekä laadun- ja testauksen-
hallinnan standardeja (mm. ISO 29110) yhdessä. Näiden käyttäminen tulee pyrkiä nivomaan 
yhteen laatujohtamisen (TQM) periaatteiden mukaisesti siten, että laadun hallintatoimet (QM, 
QA ja QC) saadaan integroitua osaksi koko projektin elinkaarta. 

Kaikkien kyseisten standardien käyttäminen ja ennen kaikkea tilannekohtainen soveltaminen 
on työntekijän mielestä tarpeellista sekä perusteltua, koska projektinhallinnan ja ohjelmisto-
kehityksen standardit eivät ota tarkkaa kantaa laadunhallintaan ja testaukseen. Ilman laadun-
hallinnan ja testauksen standardeja projektin laadunhallinta ei ole vakaalla pohjalla. Toisaalta 
pelkällä testauksella ei saada aikaan laadukasta tuotetta, vaan laatu tulee rakentaa tuottee-
seen/palveluun alusta lähtien. Tähän päästään, kun integroidaan laadunhallintatoimet osaksi 
projektinhallinnan ja ohjelmistokehityksen toiminta tapoja.

Kehittämistyön aikana esille nousi useita kehittämis- ja jatkotutkimusehdotuksia. Tärkeim-
pänä kehittämisehdotuksena esitettiin, että yrityksen tulisi kerätä käyttökokemuksia stan-
dardien soveltamisesta asiakastoimeksiannoista nykyistä enemmän projektien päättyessä. 
Näin tietopankkien tietoaineisto kehittyisi ja kasvaisi jatkuvasti reaalielämän kokemuksilla. 
Lisäksi ehdotettiin vertailututkimuksen suorittamista kahdelle eri asiakasprojektille: toises-
sa näistä integroitumista edistäviä tekijöitä hoidetaan aktiivisesti ja toisessa ei. Tästä saatai-
siin tutkimusdataa, jonka avulla yrityksille pystyttäisiin perustelemaan, miten integroitumis-
ta voidaan edistää ja mitä taloudellisia hyötyjä tästä on.

Kehittämistyön vaikuttavuuden arviointi suoritettiin siten, että yrityksen eri työntekijä-
ryhmiä ja -tasoja edustavilta vertaiskatselmoijalta pyydettiin arvio työn vaikuttavuudesta, 
käyttökelpoisuudesta ja hyödynnettävyydestä. Arviointien mukaan työtä voidaan hyödyntää 
yrityksessä mm. perehdytysmateriaalina, sisäisissä koulutuksissa ja tuotekehityksessä. Arvi-
ointi olikin hyödyllistä suorittaa vertaiskatselmointina ja kohdistettuna yrityksen eri työn-
tekijätasoille, sillä kommentit kuvastavat hyvin, miten eri tasot näkevät työn hyödyllisyyden 
eri tavalla. Yleistäen sanottuna peruskonsultti haluaa päästä suoraan käyttämään tietopank-
kia; vanhemmat konsultit pohtivat suurempia laatujohtamisen kokonaisuuksia, arvonluontia 
sekä konsulttien osaamisen kehittämistä; liikkeenjohto pohtii, miten työtä voidaan hyödyn-
tää liiketoiminnan kehittämisessä ja tuotekehityksessä

Kehittämistyö on taustayrityksen arvioinnissa todettu yrityksen käyttöön soveltuvaksi ja 
työn uskotaan lisäävän konsulttien standardien käyttöä ja rohkaisevan niiden innovatiiviseen 
soveltamiseen.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Tilaaja-tuottajamallista kohti kumppanuutta

Kaija Päivärinta

Suomalaisessa yhteiskunnassa on meneillään laaja julkisen sektorin rakennemuutos, johon 
liittyy uusien organisatoristen ja tuotantoratkaisujen muotoutuminen. Kunnalliset organisaa-
tiot ovat perinteisesti järjestäneet palvelut kuntalaisille omana tuotantona. Näin on edelleen-
kin, mutta rinnalle on noussut myös markkinasuuntautuneita ratkaisuja. Erilaiset enemmän 
tai vähemmän muodolliset verkostomaiset toimintatavat ovat yleistymässä, ja verkoston joh-
tajuudessa korostuu tavoitteiden asettamisen sijaan yhteisten tavoitteiden etsiminen ja toi-
mijoiden välisten suhteiden parantaminen. 

Tilaaja-tuottajamalli poikkeaa perinteisestä kunnallisen organisaation hierarkkisesta oman 
tuotannon mallista ja tuo toimintaan markkinatalouden piirteitä. Tilaaja-tuottajamalliin siir-
ryttäessä hierarkkisen toimintamallin käsky- ja resurssiohjaus muuttuu toimijoiden välisillä 
sopimuksilla tapahtuvaksi ohjaukseksi. Sopimusohjaus korostaa toimijoiden välistä yhteis-
työtä, jossa tavoitteet ja toimintatavat on määritelty, ja joissa lähtökohtaisesti tasavertaiset 
osapuolet toimivat yhteistä tietoa hyödyntäen. Pohjimmiltaan on siis kyse kumppanuudesta, 
jossa osapuolten keskinäinen luottamus ja yhteistyökyky ratkaisevat menettelyn toimivuu-
den alkaen operatiivisesta kumppanuudesta päätyen strategiseen kumppanuuteen.  

Tilaajan ja tuottajan erottaminen toisistaan palvelutuotannossa asettaa tilaajan vastuulle 
palvelutuotannon sisältöön, laatuun ja kustannuksiin liittyvän sopimuksellinen määrittelyn. 
Tuottajan vastuulla on toteuttaa palvelut sovitulla tavalla ja kustannuksilla. Tilaajaorganisaa-
tioille aiheutuu tästä kahdenlaisia vaatimuksia; tilaajaosapuolen on kyettävä säilyttämään ja 
ylläpitämään tuotettavan palvelun riittävä sisällöllinen osaaminen. Käytännössä osapuolilla 
on usein sopimusta tehdessään erilaisen asema tiedonsaannissa - niin määrällisessä kuin laa-
dullisessakin. Toinen tilaajaan kohdentuva vaade liittyy neuvottelutilanteeseen. Yhteistyön 
onnistuminen on kyettävä ennakoimaan sopimuksellisin keinoin, jolloin on hallittava toisen 
osapuolen ehkä opportunistista käyttäytymistä ja pyrittävä saavuttamaan ainakin jonkinas-
teinen tasapaino sopimusneuvotteluissa ja sitä kautta mahdollisimman tehokas sopimus. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) on erikoissairaanhoidon palveluja tuottava 
kuntayhtymä. Sen toiminta on vuonna 2009 jaettu kliiniseen palvelutoimintaan (sairaanhoi-
dollinen palvelutuotanto) ja liikelaitoksien, tytäryhtiöiden ja tulosalueiden tuottamiin tuki-
palveluihin (liiketoiminta). Käytännössä siis kliininen palvelutoiminta tilaa tarvitsemansa 
tukipalvelut niiden tuottajilta eli liikelaitoksilta, tytäryhtiöiltä ja tulosalueelta (HUS-Tilakes-
kus). Tukipalveluja tuottamaan perustetut liikelaitokset ovat kuntayhtymän liikelaitoksia, ja 
ne ovat osa kuntayhtymän varsinaista organisaatiota. Ne kuuluvat ”emon” varsinaiseen orga-
nisaatioon ja niiden hallinto järjestetään johtosäännön määräyksin. Lohjan sairaanhoitoalue 
yhtenä HUS:n tulosalueista hankkii, tilaaja-tuottajamallin mukaisesti, tarvitsemansa tukipal-
velut liikelaitoksilta vuosittain tehtävillä palvelusopimuksilla. Tämä tilaamiseen liittyvä toi-
minta on Lohjan sairaanhoitoalueella organisoitu viiden tilaajatiimin tehtäväksi.

Sairaanhoitoalueella arvioitiin tilaaja-tuottajamallin mukaista yhteistyötä alkuvuodesta 2010 
ja vuoden mittaisen toiminnan perusteella todettiin, ettei tavoitteiksi asetettujen kustan-
nustehokkuuden ja laadun paranemisen suhteen pystytty antamaan vielä kovin luotettavia 
arvioita. Tavoitteet toiminnan joustavuudesta ja läpinäkyvyydestä sekä tilaajan ja tuottajan 
roolien selkiytymisestä eivät vaikuttaneet edistyneen kovinkaan merkittävästi. Kustannus-
tietoisuus oli lisääntynyt selvästi, ja joissakin yhteyksissä voitiin todeta, sen saattaneen men-
nä jopa liiankin pitkälle. 

Kesällä 2010 käynnistettiin kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli perehtyä verkostoi-
tumiseen ja kumppanuuteen sekä strategiselta että operatiivisella tasolla, selvittää tilaaja-
tuottajamallin käyttöönottoon liittyvän yhteistyön toteutusta ja laatia kohdeorganisaatiolle 
kumppanuuden kehittämissuunnitelma. 

Kehittämishankkeessa pyrittiin tunnistamaan tutkimuksen avulla tilaajatiimeissä tapahtu-
vassa yhteistyössä sellaisia kehittämiskohteita, joiden avulla kumppanuuden edut saadaan 
molempien hyödyksi ts. sekä tilaajan (Lohjan sairaanhoitoalue) että tuottajan (liikelaitos) nä-
kökulmasta. Tilaajatiimeissä tehtävää yhteistyötä tarkasteltiin yritysten organisationaalisiin 
ja liiketoiminnallisiin sidoksisuuksiin liittyvien ulottuvuuksien kautta. Näitä ulottuvuuksia 
edustivat yhteistyömekanismien rakenteelliset, sosiaaliset ja strategiset sidokset sekä vaih-
danta. Hyvä yhteistyösuhde edellyttää onnistumista kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla.
 
Tutkimus toteutettiin sisäisenä tapaustutkimuksena, jossa tiettyä tapausta pyritään ymmär-
tämään sen yksilöllisine erityispiirteineen. Tutkimus osoitti, että tilaajan ja tuottajan väli-
sessä yhteistyössä on useita kehitettäviä alueita. Ensisijaisiksi kehittämiskohteiksi nousivat 
yhteistyön organisointi, resursointi ja tavoitteiden määrittely. Tilaajan ja tuottajan yhteis-
työsuhteen kehittämisen edellytys on yhteistyösuhteen nostaminen kehittämisen kohteeksi; 
mistä toiminnoista yhteistyö muodostuu ja miksi. Kehittämistyössä tulee tarkastella yhteistä 
arvoketjua kokonaisuutena sen sijaan, että osapuolet tahoillaan kehittävät vain omaa sisäistä 
toimintaansa. Molemmat osapuolet näkivät tilaajatiimit hyvänä toimintamallina, mutta nii-
den toiminnan, ja mahdollisesti rakenteenkin, kehittämistä pidettiin jatkossa tarpeellista. 
Tilaajatiimeissä ei ole pystytty kaikilta osin käsittelemään niitä asioita, joita niille on annettu 
tehtäväksi. Tähän on osaltaan vaikuttanut mm. raportointijärjestelmän puutteet, mutta myös 
se, että toimintamalli on ollut olemassa vasta lyhyen aikaa ja tapa tehdä yhteistyötä hakee 
vielä muotojaan. Toiminnan ja palveluiden analysointi on ollut hidasta, joka on johtunut edel-
lä mainitusta raportointijärjestelmän puutteesta.  Sairaanhoitoalueen haastateltavat toivat 
esille myös puutteellisen tilaaja-osaamisen ja tilaajatoiminnan resursoinnin. Tilaaja odottaa 
tuottajalta myös selvästi aktiivisempaa yhteydenpitoa, säästökohteiden etsintää ja nopeaa 
ongelmatilanteiden selvittämistä. Molempien osapuolten yhteinen näkemys tulevaisuudesta 
on kuitenkin varsin positiivinen ja yhteistyön odotetaan parantuvan ajan myötä.

Kyky yhteistyöhön on organisaation tärkeä menestystekijä. Kumppanuus ja yhteistyön te-
keminen perustuvat luottamukseen, sitoutumiseen ja yhteisiin päämääriin. Koska tilaaja ja 
tuottaja tuovat yhteistyöhön oman organisaationsa tavoitteita, kehittämissuunnitelmia, or-
ganisoitumistavat ja käytössä olevat resurssit, edellyttää aito ja toimiva kumppanuus, että 
näihin asioihin suhtaudutaan vakavasti. 

Kehittämistyön tuotoksena syntyi Lohjan sairaanhoitoalueelle tilaajatoiminnan kehittämis-
suunnitelma. Kehittämissuunnitelmassa esitettiin tehtäväksi strategisen tason linjauksia ti-
laajatoiminnan tavoitteista, kehittämisestä, organisoinnista ja resursoinnista sekä annettiin 
paikallisen tason tilaajatiimien toiminnan kehittämiseksi suosituksia yhteistyön organisoin-
tiin ja tehtäviin, tahtotilaan ja tavoitteisiin, hyötyyn, yhteydenpitoon, johtamiseen, arviointiin 
ja aikatauluun.

Kehittämishankkeessa tuotiin esille kumppanuusajattelun merkitys yhteistyösuhteiden ke-
hittämisessä. Sairaanhoitoalueella on mahdollisuus hyödyntää tilaajatiimien toimintaan laa-
dittua suunnitelmaa tiimien toiminnan kehittämisessä ja parantamisessa. Kehittämissuunni-
telman suositukset ovat toisaalta myös hyödynnettävissä sekä kohdeorganisaation erilaisissa 
muissa yhteistyöhankkeissa että koko HUS-konsernissa – tilaaja-tuottajamallin mukaisesti 
harjoitetaan tilaajatoimintaa myös muilla HUS:n sairaanhoitoalueilla.  Kohdeorganisaation 
näkökulmasta kehittämishankkeen aihe on hyvin ajankohtaisen, koska myös julkisessa orga-
nisaatiossa uudenlaiset tavat organisoitua ovat osa tämän päivän toimintakulttuuria.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Pk-teollisuusyrityksen moduulituotteiden tilaus-toimitusprosessin  
kehittäminen

Kirsi Pönni

Nykypäivän kansainvälisessä yritystoiminnassa yritysten menestys on riippuvainen niiden 
kyvystä toimittaa räätälöityjä tuotteita nopeasti ja oikea aikaisesti asiakkaille ympäri maa-
ilmaa. Yritysten kyky luoda luottamukseen perustuvia ja pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin, 
toimittajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin on tärkeä kilpailukyvyn mittaaja. Lisäksi yri-
tysten on kehitettävä sisäisiä toimintojaan, jotta se pystyy säilyttämään kilpailukykynsä. Esi-
merkiksi prosesseja kehittämällä ja uudistamalla yritys saavuttaa parempia tuloksia niin si-
säisesti kuin ulkoisestikin.

Tutkimuksen kohdeyritys, Valon Kone Oy, on piensarjavalmistukseen keskittyvä konepajayri-
tys, joka toimii metalliteollisuuden alalla. Kohdeyritykselle ja muille samantapaisille yrityk-
sille menestyksen saavuttaminen vaati useiden tekijöiden parantamista. Näitä tekijöitä ovat 
esimerkiksi tilaus-toimitusprosessin kehittäminen, tuotteen modulointi ja läpimenoaikojen 
lyhentäminen. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata Valon Kone Oy:ssä meneillään oleva kehittämishanke 
ja löytää uusia tapoja, joilla nykyisiä menettelytapoja voidaan yksinkertaistaa ja virtaviivais-
taa. Lopputavoitteena oli Valon Kone Oy:n tilaus-toimitusprosessin uudistaminen ajanmukai-
seksi. 

Kehittämishanke toteutettiin neljässä eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin 
tilaus-toimitusprosessin nykytila ja määriteltiin sen ongelmat. Toisessa vaiheessa selvitettiin 
syyt prosessin ongelmiin ja toimimattomuuteen. Kolmannessa vaiheessa esitettiin ratkaisuna 
ongelmaan uusi tilaus-toimitusprosessin tavoitetila. Neljännessä vaiheessa tehtiin tutkimuk-
sen johtopäätökset. 

Kehittämishankkeen lopputuloksena saavutettiin ymmärrys siitä, että nykyisen tilaus-toimi-
tusprosessin kehittäminen ja sen kehittämiseen tarvittavat tukitehtävät ovat erittäin tärkeä 
projekti Valon Kone Oy:lle, koska se edesauttaa monien toimintojen toimivuutta yrityksen si-
sällä. Lisäksi nykyisessä tilaus-toimitusprosessissa on useita epäkohtia, jotka luovat painetta 
prosessin kehittämiseen. Kehittämishankkeen lopputuloksena saatu tilaus-toimitusprosessin 
tavoitekaavio antaa mahdollisuuden sille, että henkilöstö pystyy ymmärtämään prosessia ko-
konaisuutena, joka kulkee läpi koko organisaation ylittäen osastojen rajat. 

Tutkimuksen johtopäätöksenä voitiin todeta, että uuden tilaus-toimitusprosessin kehittämi-
nen ja mallintaminen on tarpeellinen projekti Valon Kone Oy:lle, koska se edesauttaa moni-
en toimintojen toimivuutta. Kuitenkin on muistettava, että pelkkä prosessin uudistaminen ei 
riitä, vaan myös sen taustalla olevat asiat (tuotetiedonhallinta ja tuotemodulointi) on ensin 
saatava ajan tasalle ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Prosessin mallintaminen on tärkeää ja se auttaa työntekijöitä havainnollistamaan ja ymmär-
tämään prosessia paremmin. Lisäksi uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu. On 
kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka prosessia kehitetään yrityksen omista lähtökohdista ja 
sen sisäisten toimintojen pohjalta, tilaus-toimitusprosessi lähtee aina asiakkaasta ja päätyy 
asiakkaaseen. Yrityksen sisällä prosessilla on omistaja, joka valvoo prosessin toimivuutta, 
johtaa prosessia ja kehittää tai uudistaa prosessia tarvittaessa eteenpäin. 

Tilaus-toimitusprosessin uudistaminen vaikuttaa koko yrityksen toimintaan ja varsinkin 
henkilöstöön ja sen toimintoihin. Vaikka uusi prosessi saadaan mallinnettua ja teoriassa toi-
mivaksi kokonaisuudeksi, tulee muistaa että prosessia lopulta toteuttavat ihmiset, joiden 
asenteet vaikuttavat uudistuksen läpiviemiseen. Onnistuneen prosessin kehittämisen ja uu-
distamisen edellytyksenä on myös henkilöstön mukaanotto prosessin kehittämiseen ja hei-
dän mielipiteiden huomioon ottaminen ja niiden arvostaminen.

Prosessin kehittäminen on yleisestikin aikaa vievä tapahtuma, ja koska Valon Kone Oy:ssä ke-
hittämiskohteena oleva tilaus-toimitusprosessin kehittäminen ja uudistaminen on koko orga-
nisaation läpi menevä laaja prosessi, on projektin toteuttamiselle varattava riittävästi aikaa. 
Ajallisesti on huomioitava myös tuotetiedonhallinnan uudistamiseen ja kehittämiseen varat-
tava aika sekä tuotteiden tuoterakenteeseen moduloinnin seurauksena tulevat muutokset. 
Toisaalta on pyrittävä kehittämisen ja uudistamisen mahdollisimman nopeaan läpiviemiseen, 
koska uudistustyö on stressaavaa kaikille organisaatiossa toimiville. Tärkeää on myös että 
yrityksen johdolla on yhtenevä käsitys prosessin ja muiden siihen vaikuttavien tekijöiden 
kehittämisen kestosta. 

Tämän kehittämishankkeen tuloksena oli Valon Kone Oy:n uuden tilaus-toimitusprosessin 
tavoitetila. Kun uusi tilaus-toimitusprosessi on otettu käyttöön, voidaan tutkia sitä, onko pro-
sessissa osa-alueita, jotka ennen prosessia toimivat paremmin ja onko joillakin osa-alueilla 
vielä kehitettävää. Lisäksi kannattaa prosessin mallintamista kehittää vielä eteenpäin siten, 
että siinä täsmennetään prosessissa toimivien henkilöiden tehtävät ja vastuut. 

Jotta kaikki toiminnot uudessa tilaus-toimitusprosessissa ja tuotetiedonhallinnassa voitaisiin 
täydellisesti toteuttaa, yrityksen tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä tulisi kehittää ja uu-
distaa tai mahdollisesti koko tuotannonohjausjärjestelmä tulisi vaihtaa paremmin yrityksen 
uuteen tilanteeseen sopivaksi. Uuden tuotannonohjaus-järjestelmän tavoitteena olisi se, että 
siihen voitaisiin yhdistää kaikki tarvittava tieto suunnittelusta, tuotekonfiguroinnista, tuo-
tannonohjauksesta ja hankinnoista ja jonka tuloksena olisi kokonaisvaltainen koko yrityksen 
toiminnot kattava järjestelmä.

Uusi tuotannonohjausjärjestelmä mahdollistaisi myös hankintojen tekemisen tehostamisen. 
Kehittämisen tavoitteena on, että osa hankinnoista pystyttäisiin tekemään automaattisesti, 
esimerkiksi siten, että toimittajat pystyisivät näkemään yrityksen tuotesaldot suoraan omas-
ta toimipisteestään, jolloin puuttuvien tavaroiden toimittaminen tapahtuisi automaattisesti. 

Yrityksen tilaus-toimitusprosessin kehittäminen edellyttää siirtymistä modulaariseen tuote-
rakenteeseen. Tämän rakenteen kehittäminen edellyttää saumatonta yhteistyötä suunnitte-
lun ja tuotannon välillä. Nykyisessä järjestelmässä suunnittelu ja tuotanto toimivat fyysisesti 
eri rakennuksissa. Kehitystyön virheettömyyden ja nopeuttamisen kannalta olisi toivottavaa, 
että ainakin osittain tietyt suunnitteluosaston toimet voitaisiin siirtää tuotannon yhteyteen. 
Kuitenkin tässä tulee huomioida yrityksen fyysiset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 
ko. suunnitelma.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Palveluiden tuotteistamisella saadaan homma haltuun

Katja Semberg

Asiakkaiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja yhä enemmän asiakkaat kaipaavat kokonaisval-
taisia palveluita. Pysyäkseen kilpailukykyisinä palveluita tarjoavien yritysten tulee muuttua 
asiakkaiden tarpeiden ja markkinatilanteen mukaan. Palveluiden tarjoaminen asiakkaille ja 
siitä saatava asiakashyöty on tullut tärkeäksi tekijäksi valittaessa palveluntuottajaa. Voittajia 
ovat ne, jotka pystyvät tuotteistamaan palvelun siten, että asiakas tietää mitä rahalla saa!

Kehittämishankkeeni tarkoitus oli kehittää tietointensiivisen non profit -organisaation pal-
veluliiketoimintaa tuotteistamisella. Kohdeorganisaation Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäris-
tö ry (LUVU ry) palvelut ovat tietointensiivisiä ja laadukkaita palveluita, joilla organisaatio 
tässä tapauksessa yhdistys palvelee suurta määrää asiakasryhmiä. Asiakas ryhmiin kuuluvat 
kunnat, yksityiset yritykset ja yksityiset kotitaloudet. Tutkimuksen tarkoitus oli selkeyttää 
palveluita tuotteistamalla ja luoda näin lisäarvoa asiakkaille ja kannattavuutta yhdistyksen 
toimintaan. Palveluiden tuotteistamisessa tuli kuitenkin ottaa huomioon yhdistyksen pitkä-
aikaiset jäsenet sekä yhdistyksen aatteellinen toiminta. 

Kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksena ja tiedonkeruumenetelmänä käytettiin 
kvalitatiivista menetelmää. Kyselylomakkeen avulla tutkittiin henkilökunnan mielipiteitä 
asiakkaista, palveluita, asiantuntemuksesta sekä tuotteistuksesta. Kyselytutkimuksessa hyö-
dynnettiin Edvard de Bonon kuusi ajatteluhattu -menetelmää, jonka tarkoituksena on luovien 
ratkaisujen synnyttäminen. 

Kehittämishankeen toteutus lähti yhdistykseen ja sen tuottamiin palveluihin tutustumisella. 
Asiakasryhmien, joita ovat kunnat, yksityiset yritykset ja yksityiset kotitaloudet tarpeet ja 
heille tarjottavat palvelut sekä aatteellisen toiminnan merkitys käytiin selkeästi läpi. Aluksi 
selvitettiin yhdistyksen palveluprosessin vaiheet ja arvoketjumalli. Tämä avulla saatiin selvil-
le palvelun ydin- ja tukipalvelut sekä lisäpalvelut. Yhdistyksen ydinpalvelu on asiantunteva 
tutkimuspalvelu, tukipalveluna on näytteenotto ja lisäpalveluina analyysit ja raportointipal-
velut. Näiden selvityksien jälkeen lähdettiin tuotteistamaan yhdistyksen palveluita.

Tuotteistus aloitettiin muodostamalla yhdistyksen jäsenille peruspalvelupaketti, joka sisäl-
tyy jäsenmaksuun. Aikaisemmin jäsenmaksu ei sisältänyt selkeää lisäarvoa jäsenille, mutta 
nyt muodostettu peruspalvelupaketti luo jäsenasiakkaalle toivottua lisäarvoa ja houkuttelee 
uusia asiakkaita jäseniksi. Peruspalvelupakettiin on määritelty selkeät palvelut, jotka jäsenet 
saavat jäsenmaksua vastaan. Asiakasryhmän palvelut jaettiin 12 moduuliin, jotka avattiin 
selkeiksi tuoteselostuksiksi. Modularisoinnin avulla palvelupaketin tarjoaminen asiakkaalle 
on helpompaa. Asiakkaan näkökulmasta moduulien selostukset kertovat palvelun tuottaman 
hyödyn. Jäsenasiakas voi muodostaa peruspalvelupaketin lisäksi lisäpalvelupaketin valitse-
malla tarvittavat moduulit. Ei-jäsen voi yhdistyksen henkilökunnan kanssa muodostaa tarvit-
tavan räätälöidyn palvelutarjooman omien tarpeiden mukaisesti.

Palveluliiketoiminnan kehittäminen pohjautui yhdistyksen toimintastrategiaan. Yhdistyksen 
strategisena tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen, toiminnan tehostaminen ja kehittä-
minen ja palveluista tiedottaminen. Kehittämishankkeen tuloksena saatiin yhdistyksen pal-
velut selkeytettyä tuotteistamalla, jonka avulla myös tehostetaan yhdistyksen sisäistä toimin-
taa.

Henkilökunnalle suoritetun kyselylomakkeen analysoinnissa tuli selkeästi esille, että hen-
kilökunnalle on erittäin tärkeää asiakastyytyväisyys, asiakkaiden ja yhdistyksen välinen 
luottamus ja yhdistyksen aatteellinen toiminta. Palveluiden tuottamisessa henkilökunta piti 
tärkeänä palvelun räätälöintiä ja palvelun laatua. Henkilökunta näki myös tarpeelliseksi mah-
dollisen alihankinnan käyttämisen, mikäli tarvitaan toisenlaista osaavaa ammattitaitoa jotta 
pystytään kilpailussa mukana, mutta oman asiantuntemuksen ylläpitäminen on tärkeää. Pal-
veluiden tuotteistaminen ja palvelupakettien muodostaminen sai henkilökunnalta positiivi-
sen vastaanoton ja ne nähtiin liiketoiminnan kannalta tarpeellisiksi.
 
Palvelun nimeksi tuli ”Homma hallussa by Luvy”. Palvelulupauksena yhdistys lupaa räätälöi-
dä asiakkaan tarpeeseen kattavan palvelupaketin aina suunnittelusta loppuraporttiin yhdis-
tyksen vahvalla osaamisella ja ammattitaidolla. Tuotteistamisen avulla yhdistys erottautuu 
kilpailijoistaan ammattitaidollaan ja selkeällä monipuolisella palvelutarjoomalla. Yhdistys 
lupaa olla asiakkailleen pitkäjänteinen ja luotettava kumppani. 

Johtopäätöksinä voitiin todeta, että palveluiden tuotteistaminen selkeytti palveluiden tarjon-
taa ja sitä kautta paransi yhdistyksen laatua. Palveluiden pilkkominen moduuleihin auttaa 
yhdistystä hinnoittelemaan selkeämmin palveluna ja tätä kautta kehittää yhdistyksen kan-
nattavuutta. Kannattava palveluliiketoiminta auttaa yhdistystä aatteellisen toiminnan toteut-
tamisessa ja henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämisessä. Tuotteistettu palvelutarjoomaa 
helpottaa henkilökunnan toimintaa, ja yhdistyksen resurssit voidaan kohdistaa oikeisiin asi-
oihin. Palvelun tuottamisen prosessissa on mukana niin asiakas kuin yhdistyksen henkilö-
kuntakin.

Kehittämistyön vaikuttavuutta kohdeorganisaatiolle määritteli yhdistyksen toiminnanjohta-
ja. Hän näki tuotteistuksen haasteena yhdistyksen aatteellisuuden ja liiketoiminnallisuuden 
erottamisen toisistaan. Yhdistyksen ongelmana ovatkin olleet paketoinnin ja hinnoittelun 
haasteet, joten tuotteistaminen nähtiin tähän hyväksi ratkaisuksi. Toiminnanjohtaja uskoi 
kuitenkin jäsenille muodostetun peruspalvelupaketin tuovan lisäarvoa jäsenille. Palvelutar-
jooman ja hinnoiteltujen moduulien läpivieminen asiakkaalle on nyt seuraava haaste, jon-
ka toivotaan tuovan positiivista palautetta. Tuotteistusprosessi koettiin hyväksi, ja sitä olisi 
tarkoitus monistaa myös muille asiakasryhmille tarjottaviin palveluihin. Tuotteistamisella ja 
niiden hinnoittamisella voidaan luoda yhdistykselle yhtenäinen toimintatapa. 

Non profit -organisaatioilla haasteena on toiminnan aatteellisuuden ja liiketoiminnallisuuden 
erottaminen toisistaan. Toisaalta juuri liiketoiminnallisella toiminnalla luodaan mahdollisuus 
aatteelliseen toimintaan. Aatteellisuudella on myös vaikutusta palveluiden markkinointiin. 
Tänä päivä kuitenkin markkinointia ei enää nähdä huonona asiana aatteellista toimintaa har-
joittavalle organisaatiolle. Kehittämishankkeen tekijänä uskon, että palveluiden merkityksen 
kasvaminen ja ennen kaikkea palveluista tiedottaminen tuo myös markkinoinnin tarpeen non 
profit -organisaatioille.

Non profit - organisaatioiden ja korkeaa osaamista omaavien organisaatioiden palveluiden 
tuotteistaminen tulee yleistymään, koska asiakkaista on tullut älykkäämpiä kuluttajia, jotka 
haluavat rahalle selkeän hyödyn. Asiakkaat haluavat tietää, mistä maksavat ja tähän on pal-
veluiden kehittäminen tuotteistamisen kautta oikea ratkaisu. Tämän kaltainen tuotteistamis-
prosessin läpivieminen on  siis hyödynnettävissä ympäristöalalla.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Lisää kilpailukykyä ja tehokkuutta sisäisiä palveluprosesseja tutkimalla

Juha-Pekka Soinola

Sisäisiä palveluprosesseja kannattaa tutkia ja kehittää. Tämän sain huomata tehdessäni omaa 
opinnäytetyötäni. Aiheeni käsitteli Kampin linja-autoaseman prosessirajapintojen analysoin-
tia ja jatkokehittämistä. Suoritin kyselytutkimuksen Kampissa päivittäin ajaville kuljettajille 
ja pyysin heitä arvioimaan Matkahuollon eri palveluita heidän omalta kannaltaan. Vastausin-
nokkuus yllätti, samoin osa tuloksista. 

Opinnäytetyössäni rajauduttiin pelkästään Kampin linja-autoaseman operatiivisen toimin-
nan arvioimiseen. Tutkimuskohteena asema oli jo itsessään mielenkiintoinen, sillä päivit-
täin asemalta lähtee noin 700 bussivuoroa, ja toiminta-alueena ovat maanalaiset tilat Hel-
singin ydinkeskustassa. Bussien osuus julkisen liikenteen matkoista maassamme on yli 60 
prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella bussien osuus joukkoliikennematkoista on lä-
hes 90 prosenttia. Itse bussiliikenne on pienyritysvaltaista. Tyypillisimmillään suomalaisella 
bussiyrityksellä on omistuksessaan korkeintaan viisi bussia. Yli sadan bussin määrään yltää 
Suomessa vain yhdeksän bussiyritystä ja kaksi liikennelaitosta. Palveluprosessit siis hoituvat 
usean yrityksen toimesta ja se luo haasteen tasalaatuiselle toiminnalle.

Matkahuollon palvelut koostuvat matka-, paketti- ja asemapalveluista. Matkahuolto edistää 
julkisen joukkoliikenteen matkustusta ja kehittää matkustukseen liittyviä palveluja ja -tuot-
teita sekä vastaa niiden saatavuudesta. Valtakunnallisten matkalippujärjestelmän ja matkus-
tukseen liittyvien tieto- ja maksujärjestelmien jatkuva kehittäminen on yksi Matkahuollon 
merkittävimpiä osaamisalueita. Matkahuolto pitää yllä ja kehittää myös valtakunnallista bus-
siliikenteen aikataulutettuun reittiverkostoon perustuvaa reaaliaikaista paketinkuljetusjär-
jestelmää, jota täydennetään nouto- ja jakelupalveluilla sekä tarvittaessa muilla kuljetuksilla. 
Asemapalvelut on suunnattu linja-autoyhtiöille ja bussien kuljettajille. Kampin linja-autoase-
ma pystyy tarjoamaan ainutlaatuiset olosuhteet asemalle liikennöiville busseille.

Opinnäytetyön toteutin tutkimuksellisena kehittämishankkeena. Toimintatutkimuksen ta-
voitteena on ratkaista käytännönongelmia ja samanaikaisesti luoda uutta tietoa ja lisätä ym-
märrystä tutkittavasta ilmiöstä. Toimintatutkimus on siis ongelmakeskeistä ja käytäntöä pai-
nottavaa ja sopi siksi hankkeeseeni erittäin hyvin. Taustalla hankkeessa oli myös Laureassa 
kehitetty Learning by Developing  -oppimismalli, joka perustuu kehittämispohjaiseen oppi-
miseen ja hyödyntää autenttisuutta, kumppanuutta, kokemuksellisuutta ja tutkimuksellisuut-
ta sekä uutta luovaa toimintamallia.

Kohdeilmiönä opinnäytetyössäni oli palvelujen johtaminen, erityisesti palveluprosessin laa-
dun kehittäminen. Tutkimusongelmana oli siis selvittää, miten linja-autoaseman palvelua pal-
veluprosessin rajapinnoilla voidaan kehittää. Tarkoituksena hankkeessa on analysoida Mat-
kahuollon Kampin linja-autoaseman palvelun laatua operatiivisen toiminnan näkökulmasta 
ja kehittää itse analysoinnin kautta arviointityökalu, jolla Matkahuolto voisi myöhemmin ar-
vioida muidenkin linja-autoasemien palvelun laatua työntekijöiden mielipiteitä kuulemalla.

Kriittinen tapahtuma on tutkimuksen kannalta erityisen mielenkiintoinen käsite. Kriittinen 
tapahtuma voi olla prosessissa etenemisen epäonnistuminen. Prosessikokonaisuuden tehok-
kuus ja toimivuus eli laatu, voidaan katsoa riippuvan pitkälti siitä kuinka sujuvasti eri toimin-
not eli funktiot toimivat yhdessä. Funktionaalisessa rakenteessa ”se mitä mittaat, sitä saat” 
-periaatteen mukaisesti funktioiden vastuualue on yleensä kohtuullisessa kunnossa, koska 
sitä seurataan. Ongelmakohdat voidaankin paikallistaa funktioiden välisiin rajapintoihin. On-
gelmat näkyvät muun muassa päällekkäisinä ja turhana työnä, hitaana tiedonkulkuna, tur-

hina varastoina, tms. tehottomuuksina. Funktionaaliseen rakenteeseen liittyy aina runsaasti 
raja-aitojen ylityksiä eli vastuunsiirtoja. Juuri näitä rajapintoja tutkimuksessa halusin tutkia, 
koska kokonaispalvelu asiakkaalle muodostuu kuljetusyritysten ja Matkahuollon yhdessä 
tuottamasta palvelusta.

Kehittämishankkeen ensimmäisessä tutkimisvaiheessa selvitin Kampin linja-autoasemalla 
päivittäin asioivien kuljettajien mielipiteitä Matkahuollon palveluprosessin toimivuudesta 
matka-, paketti- ja asemapalveluiden osalta ja kuljettajien valmiuksia ja osaamistasoa hätäti-
lanteissa. Tämä laadullinen kyselytutkimus toteutettiin huhtikuussa 2010 ja vastaajat olivat 
hyvin innokkaita, vastausprosentiksi saatiin 96.

Kehittämishankkeen toisessa vaiheessa varmistin kyselytutkimuksen tulokset laadullisella 
haastattelututkimuksella. Kohderyhmänä toimivat kuljettajien esimiehet. Tämän vaiheen tut-
kimustuloksia ja tuloksista nousseita kehittämisaiheita ja -ideoita arvioitiin yhdessä ryhmä-
haastattelutilanteissa sekä laadittiin konkreettisia kehittämistoimenpiteitä.

Tässä tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa luotiin paljon uutta tietoa. Taustatiedot kul-
jettajista tarkentuivat, kuljettajien ammatillinen keski-ikä ei ole niin korkea kuin aina luul-
laan. Alalla on 20 prosenttia kuljettajia, jotka ovat olleet töissä alle viisi vuotta eli he ovat 
vain ajaneet uuteen terminaaliin. Lisäksi huomattiin, että kuljettajista 30 prosentilla ei ole 
minkäänlaista koulutusta siihen, kuinka toimia Kampin asemalla. Mallit työskentelyyn he 
ovat oppineet muilta, mutta kuinka oikeat toimintatavat heillä onkaan. Matkahuollon Kampin 
henkilöstön osaaminen ja palvelualttius osoittautuivat selväksi vahvuudeksi. Vahvimmillaan 
osaaminen ja palvelualttius ovat kioskissa ja matkapalveluissa, joissa taso on kiitettävää. Pa-
kettipalveluiden osalta tulos oli hyvä. Pakettipalveluiden kriittiset kohtaamiset liittyvät tie-
to- ja materiaalivirran hallintaan. Tulosten mukaan viivakoodilukijat eivät täytä käyttäjien 
toiveita, laitteet ovat usein virhetilassa ja akut ovat tyhjät. Lisäksi kaikki kuljettajat eivät kat-
so saavansa tarpeeksi tietoa kuljettamastaan rahdista. Tulokset osoittavat myös, että paketti-
palveluissa kuljetuskärryt lastataan usein liian täyteen ja niiden käsiteltävyys on huono.

Palveluprosessien rajapintoja kannattaa tutkia jatkossakin, kyselytutkimuksessa peräti 92 
prosenttia vastaajista koki, että kyselyssä kysyttiin linja-autoaseman toiminnallisuuden kan-
nalta oikeita asioita. Kuljettajat ilmaisivat tyytyväisyytensä siihen, että heidän mielipiteitään 
kysyttiin. Haastattelututkimuksessa vastaajat kokivat myös samoin.

Tutkimustuloksia pystytään hyödyntämään useassa eri hankkeessa. Esimerkiksi syksyllä 
2010 Kampin terminaalin kuljettajien koulutusverkkokurssia aletaan uudistaa, jolloin on 
hyvä ymmärtää tarkemmin heidän osaamistaso ja ajokokemus. Pakettipalveluiden operatii-
visen järjestelmän määrittelytyö aloitetaan myös syksyllä 2010, jolloin on tärkeä ymmärtää 
nykyisen järjestelmän vahvuudet ja heikkoudet. Kuljettajat antoivat vahvan mielipiteen vii-
vakoodilukijoiden toimivuudesta. Myös itse tutkimustyökalun soveltuvuus selvitettiin, tutki-
muksia kannattaa laajentaa suuremmille asemille sekä paikkakunnille, joissa on suurempia 
Matkahuollon ja VR:n yhteisiä Matkakeskuksia. Näin kokivat erityisesti haastattelututkimuk-
seen osallistuneet kuljettajien esimiehet.

Olen tehnyt aikaisemmin tradenomin lopputyön palveluyrityksen asiakashoitomallista ja 
siinä yhteydessä kuvannut palveluprosesseja. Valmistunut työ on ollut looginen jatko osaa-
miseni kehittämiselle. Palveluprosessien tutkimus- sekä kehittämiskokemus ovat varmasti 
vahvuus, jolle on käyttöä työmarkkinoilla.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Etätyön kehittäminen etätyöntekijöiden sosiodemografisten 
muuttujien kautta

Katja Tikka

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli tutkia ja kehittää Euroopan Patenttiviraston osa-aikai-
sen etätyöprojektin (PTHW) toisen vaiheen osallistujien sosiodemografisia muuttujia. Tutki-
musongelmana oli löytää tapoja ja metodeja estää etätyöntekijöiden mahdollinen eriytymi-
nen sekä sosiaalisten suhteiden epätasapaino ennen projektin jatkumista.

Kehittämishanke toteutettiin design-toimintatutkimuksena, jossa tutkimuskysymykset tes-
tattiin 12 teoreettisen hypoteesin kautta. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin sähköistä 
monivalinta	kysymyslomaketta	internetin	välityksellä.	Aineisto	analysoitiin	Microsoft	Excelil-
lä sekä SPSS-statistiikka-analyysiohjelmalla.

Empiiriset tutkimustulokset vahvistivat teoreettisen ehdotelmat työn ja vapaa-ajan tasapai-
nosta. Tutkimus osoitti, että työn ja vapaa-ajan tasapaino ja motivaatio paranevat ja että työn 
tuottavuus ja työssä viihtyminen kasvavat etätyön myötä. Lisäksi toimiva kommunikaatio 
esimiesten ja kollegojen kanssa sekä tiimiin kuulumisen tunne kasvattavat etätyöntekijän 
motivaatiota, työssä viihtymistä sekä työn tuottavuutta. Lisäksi tutkimus osoitti, että elekt-
roninen kommunikaatio lisääntyy väistämättä etätyöhön siirryttäessä. Tämä tarkoittaa (etä-
työntekijälle) sitä, että tiimiin kuulumisen tunne ja kommunikaatio tulevat yhä tärkeämmiksi. 
Tutkimus osoitti myös, että hieman alle 30 prosenttia osallistujista koki epätasapainoa hei-
dän sosiaalisessa työympäristössään, mikä aiheutti mm. eristäytymistä, tiimiin kuulumatto-
muuden tunnetta, kommunikaation vähenemisen tunnetta sekä tietovajetta patenttiviraston 
tapahtumista. Tutkimus vahvisti, että aikaisempi työkokemus patenttivirastossa helpottaa 
sopeutumaan etätyöhön ja auttaa ylläpitämään sosiaalisia suhteita.

Tutkimustulokset osoittivat seuraavia kehitysehdotuksia pilottiprojektiin: esimiesten kom-
munikointi on tärkeää etenkin etätyöntekijöiden kanssa sekä etätyöntekijöiden kommuni-
kointi muiden projektin osallistujien ja tiimin jäsenten kanssa. Parannusehdotukseksi esi-
tettiin myös VoIP-perustaisen puhelinjärjestelmän käyttöönottamista tai vaihtoehtoisesti 
yrityksen sisäisen keskustelujärjestelmän (chat) luomista. Lisäksi projektin loppuvaiheen 
parannusehdotuksiin sisältyy vaatimus vähintään viidestä työkokemusvuodesta patenttivi-
rastossa, jotta eristäytyminen voitaisiin ehkäistä. Etätyöpäivien maksimimääräksi ehdotet-
tiin myös kahta työpäivää viikossa.

Tärkeimmiksi jatkotutkimuksiksi ehdotettiin syvällisempää tutkimusta etätyöntekijöiden 
sosiaalisesta työympäristöstä sekä mahdollisesta eriytymisestä että kokemusvuosien ja etä-
työpäivien vaikutuksesta edellä mainittuihin asioihin. Tutkimus osoitti myös, että vain yksi 
kolmesta osa-aikaisesta etätyöntekijästä nosti työtunteja, mikä viittaa tarpeen jatkotutki-
mukseen. Tämän lisäksi jatkotutkimus Euroopan Patenttiviraston saamasta arvosta ennen 
etätyön soveltamista koko organisaatioon on suositeltavaa.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli strategian toteuttamisen 
työkaluna

Tero Toiviainen

Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin lähtökohtana on ajantasainen ja kilpailukykyinen yri-
tysstrategia. Tehokkaan yritysstrategian laadinta edellyttää organisaatiolta hyvää asiakkai-
den, teknologian ja kilpailijoiden tuntemusta. Nykyaikainen strategiaprosessi on jatkuvasti 
käynnissä olevaa toimintaa, johon osallistuvat kaikki organisaatiotasot. Strategiaprosessissa 
yritys kerää tietoa asiakkaistaan, kilpailijoistaan, oman toiminnan tuloksellisuudesta, tekno-
logian mahdollisuuksista ja muusta toimintaympäristön muutoksesta. Saadut tiedot analysoi-
daan ja tulokset huomioidaan yrityksen strategisessa suunnittelussa.

Isännöintialalla asuinkiinteistöjen hallinnolle ja ylläpidolle asetetaan yhä suurempia vaati-
muksia. Kasvavat vaatimukset perustuvat osakkaiden ja asukkaiden vaatimustason kasvuun 
sekä asumista koskevien säädösten ja määräysten kehittymiseen. Kiinteistöt ja asunnot ym-
märretään kasvavassa määrin myös sijoituksina. Siksi asuntojen arvonkehitykseen liittyvät 
tekijät korostuvat osakkaiden odotuksissa. Yksittäisinä mutta keskeisinä lähitulevaisuuden 
haasteina tulevat olemaan myös kiinteistökannan mittavat peruskorjaukset, energiatehok-
kuuden kehittäminen sekä ikääntyvän väestön asettamat haasteet kiinteistöjen käytettävyy-
delle sekä odotukset erilaisille asumista tukeville palveluille. 

Kiinteistöalan palveluntuottajille kasvavat vaatimukset aiheuttavat merkittäviä liiketoimin-
nan kehittämispaineita. Alan yritysten tulee selkeästi määritellä oma strateginen asema ja 
tavoitteet kiinteistöpalvelujen markkinassa sekä kehittää määrätietoisesti toimintaansa ase-
tettujen strategisten tavoitteiden pohjalta. Tulevaisuuden kiinteistöpalvelut edellyttävät hy-
vää asiakastarpeiden tuntemusta, vahvaa projektien hallintakykyä, tehokasta viestintää ja 
proaktiivista palvelujen ja toiminnan kehittämistä. Toiminnassaan alan yritysten tulee var-
mistaa rutiinitoimintojen tehokkuus kokonaisvaltaisesti kaikissa toimintoketjuissaan, myös 
ulkopuolisten kumppaneiden osalta. Tehokkaat, käyttäjälähtöiset ja integroidut IT-ratkaisut 
ovat keskeisessä roolissa kilpailukykyisten kiinteistöpalvelujen tuotannossa.

Myyrmäen Huolto Oy on alueellinen isännöinti- ja huoltopalveluita tarjoava yritys. Yritys on 
perustettu vuonna 1969 ja sen toimialue on Vantaan Myyrmäki. Yrityksellä on henkilöstöä 
noin 50 henkeä, joista 13 henkilöä toimii hallinnollisissa ja asiakaspalvelutehtävissä. Loput 
henkilöstöstä sijoittuu erilaisiin kiinteistöhuollon ja teknisen isännöinnin tehtäviin. Yrityk-
sen omistajina ovat alueen taloyhtiöt, ja valtaosa omistajista on myös yrityksen asiakkaina. 
Pääosalle asiakkaista yritys tuottaa sekä isännöinti- että huoltopalvelut. 

Loppuvuodesta 2009 Myyrmäen Huolto Oy:ssä tutkittiin yrityksen strategian toteutumista 
käytännön toiminnassa. Tutkimuskokonaisuus käsitti asiakastaloyhtiöiden hallitusten jäsen-
ten parissa tehdyn kyselytutkimuksen sekä henkilöstön parissa toteutetut teemahaastatte-
lut. Kyselytutkimuksessa oli kohderyhmänä kaikkiaan 350 asiakastaloyhtiöiden hallitusten 
jäsentä, joilta kysyttiin käsityksiä yrityksen palveluista ja yrityskuvasta. Kyselyssä kartoitet-
tiin myös toimintaan liittyviä konkreettisia kehittämistarpeita. Teemahaastatteluissa haas-
tateltavat arvioivat yritysstrategian toteutumista päivittäisessä toiminnassa. Haastatteluissa 
hyödynnettiin EFQM-mallin periaatteita ja aineistoa. 

Tutkimuksien tuloksia verrattiin asiakaslähtöisen liiketoimintamallin teoriatietoon. Vertai-
lun pohjalta määritettiin asiakaslähtöisen liiketoimintamallin ensisijaiset kehittämisalueet 
yrityksessä. Myyrmäen Huolto Oy:n keskeiset kehittämistarpeet kohdistuivat palvelusisäl-

töjen selkeyttämiseen, toimintaprosessien määrittelyyn sekä asiakasvuorovaikutuksen ke-
hittämiseen. Asiakkaat odottivat yritykseltä kaikkiaan aktiivisempaa otetta toimivan asuin-
ympäristön ja nykyaikaisten palvelumallien kehittämiseksi. Erityisinä vahvuuksina asiakkaat 
pitivät perinteisen aluehuoltohuoltoyhtiön luotettavuutta ja osaamista. Yrityksen pitkäaikai-
nen henkilöstö tuntee kiinteistöt ja useimmiten myös asukkaat sekä palvelee sitoutuneesti 
asiakkaitaan.

Kehittämishankkeen tuotoksena syntyi kohdeyritykselle asiakaslähtöinen liiketoimintamalli, 
jossa yhdistettiin yrityksen strategia, asiakaslähtöinen liiketoimintamallin teoria ja tutkimuk-
sissa ilmi tulleet kehittämistarpeet käytännönläheiseksi kokonaisuudeksi. Asiakaslähtöisen 
liiketoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto on pitkäaikainen prosessi, joka toimintaym-
päristön muuttuessa ei koskaan tule täysin valmiiksi.

Kehitystoiminnan keskeinen haaste on muutoksen täytäntöönpano. Onnistunut muutosjohta-
minen edellyttää valmistelua ja suunnitelmallista muutoksen läpivientiä. Muutosjohtaminen 
pitää aina sisällään paitsi asioiden johtamista myös ihmisten johtamisen. Johdettu muutos on 
järjestelmällinen toimintapa, jossa hyödynnetään järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti muu-
tokseen liittyviä tietoja, työkaluja ja resursseja. Osaava muutosjohtaminen on lähes jokaisen 
organisaation ydinkompetensseja nykyisessä toimintaympäristössä, jossa ainoa pysyvä asia 
on jatkuva muutos.

Käytännössä muutos on parhaimmillaan iteratiivista toimintaa, jossa kehitetään, testataan ja 
parannetaan määrityksiä prosessin aikana. Kehitystyössä vaiheet limittyvät toisiinsa ja tes-
tattu toimintamalli voidaan ottaa uudelleen suunniteltavaksi, mikäli käytännön testaus osoit-
taa jatkokehitystarvetta. Lopputulos on toimivampi silloin kun testatut ja edelleen kehitetyt 
osiot muodostavat valmiit toimintamallit. 

Yksilöiden muutosvastarinta on normaali osa muutosprosessia. Jokainen muutoksen kohtee-
na oleva yksilö joutuu kohdallaan ratkaisemaan asennoitumisensa muutokseen: olenko mu-
kana vai en? Hyvin suunniteltu muutosprosessi tukijärjestelmineen ja selkeine perusteltuine 
tavoitteineen tukee yksilön myönteistä suhtautumista muutokseen. Osallistuminen muutok-
sen suunnitteluun ja läpivientiin sitouttaa ja motivoi henkilöstön prosessiin. Onnistumiset ja 
saavutetut etapit muutoksen toteutuksen aikana pitää yksilön aktiivisena ja kannustaa jatka-
maan uuden omaksumista.

Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli hyödyttää asiakkaita tarjoamalla asiakkaiden tarpeet pa-
remmin huomioivia palveluita kustannustehokkaammin ja osaavammin. Asiakaslähtöisen lii-
ketoimintamallin omaksunut yritys haluaa kehittää toimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa 
ja tarjota aitoa lisäarvoa, josta asiakkaan kannattaa maksaa.

Palveluita tarjoavan yrityksen näkökulmasta asiakaslähtöinen liiketoimintamalli tarjoaa te-
hokkaan tavan strategisten tavoitteiden ja asiakastarpeiden yhdistämiseksi liiketaloudellises-
ti toimivaksi kokonaisuudeksi. Yrityksen näkökulmasta asiakaslähtöisen liiketoimintamallin 
hyödyt voidaan jakaa strategisiin ja operatiivisiin hyötyihin. Strategiset hyödyt perustuvat 
siihen, että yritys kykenee määrittelemään ja kohdentamaan toimintansa oikealla tavalla va-
littuihin asiakassegmentteihin. Operatiiviset hyödyt pohjautuvat yrityksen selkeään asemaan 
arvoketjussa, tehokkaisiin toimintaprosesseihin ja toiminnassa tarvittavan osaamisen hallin-
taan.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Tulevaisuuden kassavirtoja arvoa synnyttävällä osaamisella

Teija Törmi

Nykyisessä liiketoimintaympäristössä aineeton osaaminen on noussut merkitykseltään tär-
keimmäksi yritystoiminnan voimavaraksi. Yrityksen menestyminen on yhä vahvemmin 
kiinni osaamisesta. Myös kokonaisstrategiassa painotetaan yhä enemmän osaamisen mer-
kitystä. Osaamisen strategisuus merkitsee niiden osaamisalueiden tunnistamista, joilla on 
keskeinen merkitys yrityksen tulevaisuudessa. Yritysten strategioiden tulee perustua osaa-
misiin, joita voidaan joustavasti hyödyntää kilpailu- ja markkinatilanteiden muuttuessa. 
Palveluliike¬toiminnassa asiakkaalle voi tuottaa lisäarvoa, vain jos pystyy siirtämään omaa 
osaamistaan asiakkaalle. Palveluntarjoajan on ymmärrettävä sekä asiakkaan prosessia sekä 
oman ja asiakkaan prosessin välistä yhteyttä: arvo syntyy näiden kahden prosessin kohda-
tessa. 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeeni tavoitteena oli tutkia kohdeorganisaation osaa-
misen nykytilaa ja verrata sitä strategiasta ja toimintaympäristön muutoksesta nouseviin 
osaamis¬haasteisiin. Kriittisiin osaamisvajeisiin pyrittiin löytämään toimenpiteitä kehittä-
mishakkeen lopputuloksena laaditussa osaamisstrategiassa ja osaamisen kehittämissuun-
nitelmassa. Kehittämishankkeen tavoitteena oli myös tiivistää kohdeorganisaation osaamis-
pääoman johtaminen osaamispääomaraporttiin (ns. tanskalainen malli). 

Tutkimuksellinen kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksena. Toimintatutkimus on 
osallistavaa tutkimusta, jolla pyritään yhdessä organisaation kanssa ratkaisemaan käytännön 
ongelmia ja saamaan aikaan muutosta. Hankkeen tutkimusaineisto kerättiin osaamiskartoi-
tuksessa syntyneestä kvantitatiivisesta aineistosta sekä kvalitatiivisella strukturoimattomal-
la haastattelulla. Kvantitatiivista aineistoa analysointiin tilastollisin menetelmin. Osaamisten 
nykyarvojen keskiarvoja verrattiin tavoiteltujen arvojen keskiarvoihin. Näin saatiin esille 
kohdeorganisaation osaamisvahvuudet ja osaamisvajeet. Kvantitatiivisesta aineistosta las-
kettiin myös guru–mittari, joka kertoo kuinka paljon kohdeorganisaatiosta löytyy huippuasi-
antuntijuutta.

Tulevaisuuden osaamistarpeita voidaan selvittää asiakkaiden odotuksista ja tarpeista, toi-
mintaympäristön muutoksista, työskentelyn muutoksista sekä organisaation strategiasta. 
Tulevaisuuden megatrendit ovat todennäköisiä kehityslinjoja. Heikot signaalit sen sijaan 
ovat orastavia poikkeamia kehityksessä. Mitä systemaattisemmin alan kehitystä seurataan, 
sitä todennäköisemmin voidaan löytää trendien katkoksia ja heikkoja signaaleja. Tutki-
muksellisessa kehittämishankkeessa tulevaisuuden osaamistarpeita johdettiin toimintaym-
päristön muutoksesta, strategiasta ja balanced score cardista sekä johdon näkemyksestä. 
Toiminta¬ympäristön osaamishaasteiden lähteenä käytettiin yleisiä ennakointiraportteja.
 
Osaamiskartoitus suoritettiin kohdeorganisaation vakinaisessa työsuhteessa oleville ylem-
mille toimihenkilöille. Osaamiskartoituksessa luotiin osaamiskartta, osaamisten arviointikri-
teerit ja tehtäväkohtaiset tavoiteprofiilit. Osaamisten arviointi suoritettiin kolmivaiheisesti 
itsearvioinnin, esimiehen arvioinnin sekä kehityskeskustelujen yhteydessä tehdyn arvioinnin 
kautta. 

Tutkimustulosten analyysi osoitti että kohdeorganisaation osaamisten keskeiset osaamis-
vajeet ovat asiakas-, palvelu- ja verkosto-osaamisen alueilla. Ne ovat samalla tiedostettuja 
strategisia osaamishaasteita kohdeorganisaatiossa. Tulevaisuuden tiedostamattomia strate-
gisia osaamishaasteita ovat kansainvälistyminen ja sosiaaliset verkostot. Määriteltyjä osaa-
misvoimavaroja ovat vesitutkimusosaaminen, laboratorio-osaaminen ja laatuosaaminen. Ne 
ovat arvoa hyödyntävää osaamista ja toimivat pohjana tämänhetkisille kassavirroille. Ylei-

sissä työelämävalmiuksissa ilmeni myös osaamisvajeita, mutta niitä ei hankkeessa määritel-
ty strategisiksi osaamisiksi, eikä kriittisiksi osaamishaasteiksi. Tutkimustulosten analyysin 
perusteella organisaatiosta löytyy asiantuntijaosaamista erityisesti tutkimusosaamisesta ja 
raportointiosaamisesta.

Kehittämishankkeen lopputuloksena kohdeorganisaatiolle laadittiin ehdotus osaamisstra-
tegiaksi, osaamisen kehittämissuunnitelmaksi ja osaamispääomaraportiksi. Osaamisstra-
tegian keskeisenä tavoitteena on kehittää kohdeorganisaation strategian kannalta tärkeää 
osaamista, tiedon jakamista sekä hiljaisen tiedon haltuunottoa ja jakamista. Työssäoppimi-
sen menetelmiä tullaan hyödyntämään aiempaa enemmän. Koulutuksen vaikuttavuutta py-
ritään arvioimaan enemmän työprosesseissa ja työmenetelmissä tapahtuneen kehittymisen 
näkökulmasta. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa osallistumista liike-elämän oppi-
misverkostoihin. Osaamisen kehittämissuunnitelmassa on pyritty löytämään pk–yritykselle 
sopivia kehittämistoimia. Osaamisen kehittämisen resurssit ovat pk–yrityksissä yleensä raja-
tut. Tyypillisesti pk–sektori on kiinnostunut tuetusta tai maksuttomasta koulutustarjonnasta. 
Osaamisen kehittäminen ja toiminnan kehittäminen on pyritty kytkemään yhteen niin että 
koulutussuunnitelmaan on valikoitu koulutusohjelmia, joihin sisältyy organisaatiota kehittä-
vä kehittämishanke.

Kehittämishankkeen tutkimus osoitti, että kohdeorganisaation osaamisen kehittämistarpeet 
ovat pitkälti yhteneväiset niiden tulevaisuuden osaamishaasteiden kanssa mitä on esitetty 
yleisissä tulevaisuuden ennakointiraporteissa. Kuitenkin toimintaympäristön ennakointi-
osaaminen, liiketoimintamallien uudistaminen ja design–osaaminen eivät tulleet tutkimuk-
sessa esille kohdeorganisaation osaamishaasteina. Tärkeimpänä tutkimuksen johtopäätökse-
nä voidaan todeta että organisaation tulevaisuuden kannalta on kiinnitettävä huomiota arvoa 
synnyttävän osaamisen luomiseen. Arvoa synnyttävästä näkökulmasta tärkeää on kasvattaa 
henkilöstön tietoja, taitoja ja osaamista, jotta voitaisiin luoda uusia tai parempia innovaati-
oita kaupallistettaviksi. Arvoa synnyttävän osaamisen avulla yritys uudistuu ja luo tulevai-
suuden kassavirtoja. Arvoa synnyttävän näkökulman mukaan tärkeitä toimintoja ovat tiedon 
luominen ja jakaminen, oppiminen ja tietojärjestelmät. Toimintatutkimuksen periaatteiden 
mukaisesti tutkimustuloksia tai niiden tulkintaa ei pyritä yleistämään. 

Osaamiskartoituksen osalta tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta että osaamisku-
vausten yhdenmukainen ymmärrys koko organisaatiossa on tärkeää ennen kuin osaamisia 
ryhdytään arvioimaan. Luotettavien arviointitulosten kannalta on tärkeää että jokainen työn-
tekijä ymmärtää osaamisten sisällöt ja niiden osaamistasokuvaukset samalla tavalla. 

Toteutettu kehittämishanke on kohdeyrityksessä hyödyllinen ja ajankohtainen. Työn lopputu-
loksena organisaatiolle luotiin malli osaamispääoman kehittämiseen ja osaamis¬kartoituksen 
toteuttamiseen. Osaamiskartoituksen ja osaamisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen 
on toistettavissa vuosittain. Lisäksi syntyneitä osaamisprofiileja voidaan hyödyntää muun 
muassa rekrytoinnissa ja erilaisten projektiryhmien koostamisessa. Työssä selkeytettiin koh-
deorganisaation strategista osaamista sekä tehtiin osaamisvajeet ja osaamishaasteet näky-
viksi.  Osaamishaasteisiin pyrittiin löytämään pk-yritykselle sopivia kehittämis¬toimia työn 
lopputuloksena laaditussa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.  Kehittämis¬työssä määri-
teltiin kohdeorganisaatiolle mittareita ja indikaattoreita osaamispääoman johtamisen tulok-
sellisuuden seuraamiseen. Osaamispääomaraportti laadittiin kohde¬organisaatiolle yhteen-
vetona osaamispääoman johtamisesta.

Jatkotutkimuskohteiksi esitettiin oppimisverkostojen vaikuttavuutta työprosesseihin ja työ-
menetelmiin. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, ovatko tutkimuksellisen kehittämis-
hankkeen johtopäätökset yleistettävissä. Millainen yhteys on pk-yritysten strategisilla osaa-
mishaasteilla ja yleisten ennakointiraporttien osaamishaasteilla?

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Yritysyhteistyöllä lisää vetovoimaa kaupunkikeskustaan

Satu Uronen

Yritysyhteistyön kehittymistä ja kehitysmalleja voidaan tarkastella kahden keskeisen ulottu-
vuuden, liiketoiminnan intensiivisyyden ja ryhmän sisäisen työnjaon suhteen. Intensiivisyys 
kertoo, miten tiiviisti yhteistyöyritykset toimivat yhdessä ja miten kiinteästi ne ovat nivou-
tuneita toisiinsa. Ääripäitä tämän ulottuvuuden suhteen ovat hyvin löyhä yhteistyö, kuten 
vähemmän tärkeiden tietojen vaihtaminen yritysten välillä. Kun tarkastellaan yritysten ha-
lukkuutta muodostaa verkostoja ja toimia verkostomaisessa liiketoimintamallissa, on mie-
tittävä mitä etuja yritykset uskovat näin saavuttavansa. Yksi selkeä hyöty verkostomaisessa 
liiketoimintamallissa on mahdollisuus saavuttaa suurempi kilpailuetu.

Kehittämishankkeessa kehitettiin innovatiivisen palvelumarkkinoinnin teoriaan pohjautu-
via yhteistoiminnallisia liiketoimintamalleja ja menetelmiä. Hankkeessa ideoitiin ja laadittiin 
yhdessä Lohjan keskustan erikoisliikkeiden kauppiaiden kanssa yhteismarkkinointikonsepti 
markkinointitoimenpiteineen. Konseptin tavoitteena pitkällä aikavälillä on Lohjan kaupungin 
keskustan erikoiskaupan elävöittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen. 

Kehittämishankkeessa benchmarkattiin myös muita kaupunkikeskustojen kehittämishank-
keita. Benchmarking-kohteista etsittiin sellaisia hyviä käytänteitä, joita voitaisiin hyödyntää 
Lohjan keskustan kehittämisessä. Benchmarking-kohteiden loppuraporteista todettiin, että 
samanlaista verkottumista, yhteistyötä eri sidosryhmien kesken ja tietotaitojen vertailua ja 
toisilta oppimista voitaisiin hyvin toteuttaa myös Lohjan kaltaisessa kaupungissa. 

Kehittämishankkeessa ehdotetussa liiketoimintamallissa on suunniteltu verkoston liikeidea, 
joka vastaa kysymyksiin: mitä, kenelle, miten ja millä imagolla? Verkostoitumiseen ja orga-
nisoitumiseen on suunniteltu myös yhteinen verkkoalusta, johon kaikki verkostossa olevat 
yritykset ja tahot pääsevät keskustelemaan, hankkimaan tietoa ja tiedottamaan.

Verkosto toimii nimellä ’Verkostosta Voimaa’. Verkoston toimintaa hallinnoi Lohcase ry, joka 
huolehtii verkkoalustan käytöstä ja toimivuudesta, yhteisistä tapaamisista sekä muista käy-
tännön asioista. Verkostossa ovat mukana kaupungin edustajat, Lohjan Yrittäjät ry, Lohcase 
ry ja näiden yhdistysten jäsenyritykset, jotka toimivat Lohjan keskustan alueella erikoisliik-
keiden yrittäjinä. Lisäksi koulutusyhteistyöstä vastaa Laurea-ammattikorkeakoulu.

Kehittämishankkeeseen liittyvässä ryhmähaastattelussa kävi selkeästi ilmi, että keskustan 
yrittäjät ovat halukkaita profiloitumaan hyvän palvelun ja laadun tarjoajiksi. Lohjan keskus-
tan kilpailuedut ovat erikoisliikkeiden laadukkaat tuotteet ja hyvät tuotevalikoimat. Keskus-
tan alueelta löytyy myös paljon erilaisia palveluita tarjoavia yrityksiä. Kaikkien verkostossa 
olevien yritysten tuotteet ja palvelut täydentävät ja tukevat toisiaan, ja niistä voidaan luoda 
erilaisia palvelu- ja tuotetarjoomia riippumatta siitä, minkä Verkostosta Voimaa -yrityksen 
tuotteesta tai palvelusta on kyse. Laadukkaita tuotteita ja palveluita tarjoavat keskustan eri-
koisliikkeet löytävät omat kohderyhmänsä kahdesta pääryhmästä: maantieteellisesti samalla 
alueella asuvista sekä laatutietoisista hyvää palvelua arvostavista asiakkaista.

Keskustan erikoisliikkeet ovat itsenäisiä yrityksiä, mutta verkoston ansiosta näkyvät kulut-
tajille yhtenäisenä kauppakeskittymänä. Erikoisliikkeiden toiminta nivoutuu yhteen palvelu- 
ja tuotetarjoomalla, jotka ovat osittain yhteisiä yrityksestä riippumatta. Fyysisen sijainnin 
lisäksi erikoisliikkeet näkyvät yhdessä erilaisissa markkinointikampanjoissa, tapahtumissa, 
lehtijutuissa ja muussa yhteistyössä. Muille sidosryhmille ja yrityksille keskustan erikoisliik-
keiden verkostomainen liiketoimintamalli näkyy esimerkiksi yhteistyössä logistiikan, han-

kintojen, varastoinnin ja koulutuksen saralla. Erikoisliikkeet voivat myös ajaa keskustan asi-
oita kaupungin johdolle yhteisen verkoston nimissä. 

Kehittämishankkeessa tuli selkeästi esille keskustan erikoisliikkeiden halukkuus profiloitua 
hyvän palvelun ja laadukkaiden tuotteiden yrityksiksi. Tätä imagoa lähdetään rakentamaan 
järjestelmällisesti. Ensin voidaan tehdä tutkimus kuluttajien mielikuvasta keskustan erikois-
liikkeistä tai voidaan tutkia käytettävissä olevaa materiaalia. Tämän jälkeen suunnitellaan 
toimenpiteet tavoiteimagon saavuttamiseksi. Verkostosta Voimaa –yritykset käyvät läpi en-
sin oman yrityksensä tuotteet ja palvelut, ja miettivät tämän tarjooman kehittämistä ja paran-
tamista. Tämän lisäksi kartoitetaan yrittäjien, myyjien ja muun henkilökunnan tarve koulu-
tukseen mm. asiakaspalvelussa, myyntitaidossa tai kielitaidossa. 

Yhteismarkkinointi nousi tärkeimmäksi yhteistyömuodoksi. Keskustan erikoisliikkeet koke-
vat yhteiset markkinointitoimenpiteet, kuten mainonnan, hyvänä tapana näkyä kuluttajille 
yhteisenä kauppakeskittymänä. Yhteismarkkinointi antaa kuluttajille kuvan kauppakeskuk-
sen tavoin toimivasta kauppakeskittymästä. Myös erilaiset tapahtumat ja tempaukset koet-
tiin hyväksi tavaksi toimia yhdessä.

Keskustan erikoisliikkeet suunnittelevat aina vuodeksi eteenpäin markkinoinnille vuosika-
lenterin, jossa näkyy aikataulu tuleville lehtimainoksille ja yhteisille tapahtumille. Vuosika-
lenteri suunnitellaan yhteisessä kokouksessa, jossa ovat läsnä kaikki Verkostosta Voimaa –
jäsenet. Mainoskampanjoita on vuoden aikana useampia. Kaikki mainonta kulkee yhteisen 
lupauksen, hyvän palvelun erikoisliikkeen, alla. Erikoisliikkeille luodaan yhteinen tyylikäs 
visuaalinen ilme, joka tukee mielikuvaa hyvästä palvelusta ja laadukkaista tuotteista. Verkos-
ton jäsenet järjestävät muotiin, vapaa-aikaan, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia 
pitkin vuotta. Näkyvimmät tapahtumat järjestetään perinteisesti jouluna, jolloin pidetään 
muotinäytöksiä ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Myös juhlakauden alkuun suunnitellaan 
juhlamuotiin painottuvia tapahtumia. 

Kehittämishankkeessa esitettiin myös yhteisen verkkokaupan perustamista. Verkkokauppa 
voisi olla keskustan erikoisliikkeiden yhteinen tai siihen voivat osallistua myös muut Lohjan 
kaupalliset keskustat. Verkkokauppa toimisi kuten muutkin internetissä olevat verkkokaupat. 
Tuotteita voi selata ja tilata suoraan verkkokaupasta. Tuotteet voi maksaa verkkopankissa ja 
niiden toimitus tapahtuu suoraan jäsenyrityksestä. Lisäksi Lohjan keskustan erikoisliikkeet 
voisivat lanseerata Lohja-shopparikortin, jonka voivat saada kaikki Lohjan erikoisliikkeitä 
käyttävät kuluttajat. 

Kehittämishankkeen hyödynnettävyyttä pohdittiin monivaiheisesti. Hanke antaa keskustan 
erikoisliikkeille konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla ne voivat vahvistaa verkottumis-
taan keskenään ja jolla voidaan vaikuttaa positiivisesti Lohjan kaupallisen keskustan vetovoi-
maan lisäämiseen. Kehittämishanketta voidaan hyödyntää Lohjan keskustan kehittämisessä 
ja keskustan vetovoimaisuuden kasvattamisessa. Merkittävää työssä on kauppiasyhteistyön 
kehittäminen ja aloittamisen mahdollisuus verkostoituneilla yhteistyömalleilla. Kehittämis-
hankkeen mukaisella mallilla yhteistyö voidaan aloittaa, ja yhteistyössä ovat mukana kaikki 
keskustaa kehittävät tahot, kuten kaupunki, yrittäjäyhdistykset Laurea.

Kehittämishankkeen yhtenä jatkotutkimuksena ehdotettiin, että Lohjan keskusta voisi ver-
kostoitua vastaavien keskisuurten kaupunkien kanssa, joiden kanssa voitaisiin vaihtamaan 
kokemuksia ja tietoa näissä verkostoissa. Benchmarkkaus on hyvä tapa oppia uusia käytän-
teitä ja tuoda parhaat toimintamallit omaan toimintaympäristöön. Lohjan kaupungin tapaisia 
pieniä kaupunkikeskustoja on Suomessa runsaasti, joten benchmarkkaus voisi olla yksi tutki-
musmuoto, jota voitaisiin hyödyntää Lohjan keskustan kehittämisessä.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Kehityskohteena asiakaslähtöinen uudis- ja korjausrakentamisen  
toimintamalli

Jouni Åhman

Olen työskennellyt NCC Rakennus Oy:ssä neljätoista vuotta. Näiden vuosien aikana olen saa-
nut seurata työnantajayritykseni muuntautumista entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. 
NCC Rakennus Oy:ssä on mm. vuosien 2007 - 2009 aikana toteutettu Tähtiasiakkuus-koulu-
tus yrityksen asiakkuusstrategian jalkauttamiseksi henkilöstölle. Yrityksen pyrkimys on olla 
imagoltaan houkutteleva ja tuottaa alan paras asiakaskokemus sekä asiakaslähtöisimmät tilat 
ja ratkaisut. 

Kehittämishankkeeni taustalla on NCC Rakennus Oy:n tarve saada omassa käytössään jo yli 
kymmenen vuotta ollut EkoKonsepti päivitettyä yrityksen nykyisiä toimintoja ja nykyistä toi-
mintaympäristöä vastaavaksi. EkoKonsepti on kiinteistön omistaja-asiakkaille suunnattu ra-
kentamisen toimintamalli. 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen on myös taustayritykseni toimintaympäristö muuttunut. Eu-
roopan unioni on jo vaatinut ja vaatii myös tulevaisuudessa entistä tiukempia rakennusmää-
räyksiä energian käytön osalta torjuakseen ja hidastaakseen ilmaston muutosta. Suomessa on 
jo kansallisia rakentamismääräyksiä energiankäytön osalta tiukennettu, ja tulevaisuudessa 
määräykset tullevat edelleen tiukentumaan. Koko rakentamisen toimialan on otettava tämä 
huomioon omassa toiminnassaan. Tiukkenevien rakennusmääräysten täyttämiseksi on ra-
kennusalan toimijoiden kehitettävä yhä energiatehokkaampia rakennuksia ja rakenneratkai-
suja. 

Kehittämishankkeen kohteena olevassa EkoKonsepti-palvelumallissa rakennusten inves-
tointikustannukset, elinkaarikustannukset (LCC) ja ympäristökuormat (LCA) optimoidaan jo 
rakennushankkeen alkuvaiheessa. Rakennuksen suunnitteluratkaisuilla on suurin merkitys 
niiden elinkaaren aikaisten ympäristökuormien syntyyn. Rakennusten ympäristökuormien 
muodostuminen vähenee, kun suunnitteluratkaisut voidaan optimoida ja rakennukset teh-
dään energiatehokkaammiksi. 
 
Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää NCC Rakennus Oy:n uudis- ja korjausraken-
tamiseen liittyvää kiinteistön omistajille suunnattua EkoKonsepti-palvelumallia talonraken-
tamisessa. EkoKonseptille ominaista on asiakkaan kiinteistön kehittäminen kokonaispalve-
luna. Konsepti sisältää useita kiinteistön omistajalle tarjottavia palveluja alkaen asiakkaan 
tilatarpeiden selvittämisestä aina asiakkaan tarpeiden mukaisten toimitilojen toteuttamiseen 
ja hallittuun käyttöönottoon asti. Kehittämishanke toteutettiin NCC Rakennus Oy:n Talonra-
kentamisen yksikölle.

Kehittämistyössä käytettiin asiantuntijapalveluiden tuotteistamisen teoreettista viitekehystä 
ja huomioitiin myös kohdeyrityksen asiakkaille suunnattujen teemahaastatteluiden tulokset. 
Kehittämistehtävää varten riittävän laajaksi rakennetusta asiantuntijapalveluiden tuotteista-
misen teoreettisesta viitekehyksestä löytyi sopiva teoria sovellettavaksi EkoKonseptin kehit-
tämiseen. 

Lähestymistapana käytettiin toimintatutkimusta, joka sopi tämän tutkimuksellisen kehittä-
mishankkeen luonteeseen hyvin. Pääasiallisina tutkimusmenetelminä käytettiin laadullisia 
menetelmiä. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haasta-
tellut asiakkaat koostuivat EkoKonseptin pääkohderyhmästä, kiinteistön omistaja-asiakkais-

ta. Haastatelluilla oli merkittävä rooli omien taustayritystensä toimitilojen hankintaproses-
seissa joko johto- tai päällikkötason tehtävissä. 

Teemahaastattelun tuloksista ilmeni, että haastatellut NCC:n asiakasyritykset pitivät ympä-
ristöasioita ja energiatehokkuuteen liittyviä asioita tärkeinä toimitilojensa hankintaproses-
seissa. Rakennusprojektin jälkeisien kiinteistön ylläpitopalveluiden tilaamista rakennuspro-
jektin toteuttajalta eivät haastateltavat sen sijaan pitäneet kovinkaan tärkeänä. Tämä johtui 
lähinnä siitä, että rakennusprojektin jälkeisistä kiinteistön ylläpitopalveluista oli haastatelta-
vien taustayrityksillä jo olemassa olevia pitkäaikaisia sopimuksia näiden palveluiden tuotta-
miseen erikoistuneiden yritysten kanssa.

Kehittämishankkeen tuloksena kuvattiin EkoKonsepti palvelupakettina sekä myös moduloi-
tuna palveluna. Palvelupaketin kuvaus selventää EkoKonseptin sisältöä asiakkaille. EkoKon-
septin moduloinnilla taas on haettu palveluun myös lisää joustavuutta.  Asiakkaitten erilaisiin 
tarpeisiin voidaan helposti reagoida tarjoamalla valmiita palvelumoduuleita. Moduloinnin 
etuna on myös, että korjausrakentamiseen ei enää tarvita erillistä KorjausEkoa. Moduloin-
nissa EkoKonseptin eri vaiheet on jaettu osiin, joista löytyy sekä korjaus- että uudisraken-
tamiselle tarkoitetut yhteiset moduulit. Näiden lisäksi palveluista löytyy myös erilliset, vain 
korjausrakentamisessa käytettävät moduulit. Osa moduuleista on asiakkaan valittavissa ole-
via tukipalveluita ja osa moduloiduista tukipalveluista on esitetty palvelupaketin sisällön täs-
mentämiseksi asiakkaille. Asiakas saa siis aiempaa selkeämmän kuvauksen siitä, mitä Eko-
Konsepti sisältää. 

Kehittämishankkeen toteuttamisen ohessa nousi esiin ajatus, että moduloituun EkoKonsep-
tiin siirryttäessä myös hinnoittelua voisi ajatella moduulikohtaisesti. Tämä ajatus kirjattiin 
ylös eräänä EkoKonseptiin liittyvänä jatkotutkimusaiheena. Hinnoitteluun liittyvänä haastee-
na on, että vaikka moduuleiden toiminnot periaatteessa toistuvat eri hankkeissa samanlaisi-
na, vaihtelee niiden laajuus toteutettavien kohteiden laajuuden mukaisesti. 

Teemahaastattelun tuloksista selvisi, että EkoKonseptin tunnettavuus ei ollut hyvällä tasolla 
sen pääasiallisen asiakaskohderyhmän keskuudessa. Tästä nousi jatkotutkimuksen tarpeeksi 
EkoKonseptin esitteiden tekeminen ja tarvittavien markkinointitoimenpiteiden selvittämi-
nen, joiden avulla EkoKonsepti saadaan tunnetuksi sen pääasiallisten asiakassegmenttien 
keskuudessa.

EkoKonseptin kehitys kohdeyrityksessä jatkuu myös opinnäytetyön sisältämän kehityshank-
keen valmistuttua. Opinnäytetyön sisältämää kehittämishanketta tullaan kohdeyrityksessä 
hyödyntämään EkoKonseptin jatkokehityksessä.

Kehittämishankkeeseen liittyvien teemahaastattelujen tuloksena kohdeyritys on saanut hyö-
dyllistä tietoa asiakkaistaan, mitä voidaan käyttää hyväksi EkoKonseptin jatkokehityksessä. 
Myös kehittämishankkeen ohessa rakennettu asiantuntija¬palveluiden tuotteistamisen teo-
reettinen viitekehys sekä siihen perustuva palvelupaketin kuvaus ja palvelun modulointi ovat 
hyödyllisiä ja käyttökelpoisia EkoKonseptin jatkokehitykselle. 

Kehittämishankkeen lopullisen hyödyllisyyden sen kohdeyritykselle NCC Rakennus Oy:lle 
sekä sen asiakkaille näyttää aika. Kehittämishankkeen toteuttaja ennustaa EkoKonseptin 
olevan tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä asemassa NCC:n palvelutarjoomassa yrityk-
sen tarjotessa toimitilaratkaisuja asiakkailleen kokonaispalveluna. EkoKonsepti tulee omalta 
osaltaan auttamaan yritystä sen pyrkimyksissä olla imagoltaan houkutteleva ja tuottamaan 
alan parhaan asiakaskokemuksen sekä asiakaslähtöisimmät tilat ja ratkaisut. 

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Asiakkuuksien hoito-ohjelmien kehittäminen

Minna Österholm

Palveluyritykset elävät jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Kilpailutilanne, -ympäristö sekä 
maailmantalouden tilanne muuttuvat nykypäivänä erittäin nopealla vauhdilla. Yrityksien on 
onnistuttava pysymään tässä muuttuvassa tilanteessa mukana voidakseen toimia kannatta-
vasti ja pitämään liiketoimintansa käynnissä. Tähän haasteeseen kehittämishankkeessani on 
pyritty vastaamaan kehittämällä kohdeyrityksen asiakaslähtöistä liiketoimintaa ja sen eri 
osa-alueita.

Kehittämishankkeessa lähdettiin liikkeelle kartoittamalla kohdeyrityksen asiakkuuksien ny-
kytila asiakastyytyväisyystutkimuksella. Seuraavaksi määritettiin asiakassegmentit. Lopuksi 
kehitettiin asiakkuuden hoito-ohjelmat segmentoinnin pohjalta. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn pohjaksi kuvattiin kohdeyrityksen asiakkuuksien nykytila. Ku-
vaus tehtiin Ala-Mutkan ja Erkki Talvelan (2004) mukaan kuuden eri osa-alueen pohjalta: 
markkina- ja asiakastuntemus, asiakasstrategia, toimintamallit, liiketoimin ta prosessit, tie-
donhallinta ja tietoteknologia sekä strategian seuranta ja ohjaus. 

Asiakkuuksien nykytilan kuvaus paljasti, että kohdeyrityksellä löytyi parannettavaa toimin-
tamalleissa organisoinnin ja johtamisen alueilla, vaikka yrityksessä olikin ennätetty tehdä 
pitkälle tähtääviä kasvuun liittyviä organisaatiomuutoksia. Oppimista näytti olevan muun 
muassa myynnissä, markkinoinnissa sekä uusien henkilöiden perehdyttämisessä. Yrityksen 
liiketoimintaprosessit vaativat määrittelemistä ja mallintamista paperille, ja prosesseissa tu-
lisi ottaa huomioon eri asiakassegmentit. Uudistaminen ja edelleen kehittäminen ei onnistuisi 
ilman kyseisiä toimenpiteitä. 

Nykytilan kuvauksessa tiedonhallinnan ja tietoteknologian alueilla löytyi parannettavaa 
asiakashallinta järjestelmässä, vaikka järjestelmää olikin jo pyritty kehittämään. Kehittämi-
s toimenpiteitä näytti vaativan järjestelmän peruskäyttäminen, asiakkaiden segmentoin-
ti, hiljaisen tiedon jakaminen sekä asiakaspalautteen kerääminen. Strategian seurantaan ja 
ohjaukseen kaivattiin lisää mittareita asiakkaiden tuottaman taloudellisen voiton/tappion 
seurannan rinnalle. Erityisesti asiakassegmenttikohtaiset tavoitteet ja niiden toteutumisen 
seuranta olisi kyettävä mittaamaan. Muutoksen johtaminen näytti tarvitsevan myös lisäpa-
nostusta mm määrittämällä vastuuhenkilöt korostamalla viestinnän roolia. 

Asiakassegmentointi tehtiin käyttämällä kriteereinä kohdeyrityksen asiakkaiden vuosiostoja, 
kohdeyrityksen henkilöstön työllistymistä asiakkaittain, maantieteellistä sijaintia sekä asiak-
kuuden arvoa. Asiakkuuden arvo määriteltiin asteikolla 5 - 1, jolloin 5 oli kaikista tärkein ja 
1 vähiten tärkeä. Asiakkuuden arvon mittaamisessa käytettiin kannattavuutta, asiakkaiden 
referenssiarvoa sekä asiakkuuden kestoa. Asiakkuuden arvon mittaamiseen tarvittavat tiedot 
kerättiin kohdeyrityksen laskutusohjeista ja -ohjelmasta sekä erilaisista esitteistä, tiedostois-
ta ja asiakashistoriasta sekä haastattelujen avulla. 

Segmentointikriteerit pisteytettiin väreittäin niin, että punaisesta sai 100 pistettä, sinisestä 
50 pistettä sekä oranssista 25 pistettä. A-segmenttiin luokiteltiin 325 - 400 pistettä saaneet, 
B-segmenttiin 225 - 300 pistettä saaneet sekä C-segmenttiin 0 - 200 pistettä saaneet asiak-
kuudet. Segmentoitavia asiakkuuksia saatiin 51 kappaletta ja eri segmenttien osalta jakauma 
oli seuraavanlainen: A-segmenttiin kuului 43 prosenttia, B-segmenttiin kuului 24 prosenttia 
ja C–segmenttiin 33 prosenttia kaikista asiakkuuksista. A-asiakkuudet ovat strategisia asiak-

kuuksia, B-asiakkuudet avainasiakkuuksia ja C-asiakkuudet sekä kerta-asiakkuuksia että sel-
laisia asiakkuuksia, joihin panostamalla voidaan asiakkuuksista saada strategisia mahdolli-
suuksia. Strategiset asiakkuudet voivat nousta A- tai B-asiakkuuksiksi ajan kuluessa, joten 
tehty asiakassegmentointi vaatii tulevaisuudessa aktiivista tarkastelua ja päivittämistä. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksella selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä yhteistyöhön 
kohde yrityksen kanssa sekä mahdollisia toiveita lisäpalveluiden kehittämiseksi. Tulosten 
mukaan kohdeyrityksen palveluihin oltiin pääsääntöisesti erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä, 
myös vertailussa muihin yrityksiin. Tutkimus osoitti myös selvästi, että asiakkaiden yhte-
ydenpitoon olisi kiinnitettävä huomiota ottamalla käyttöön säännölliset ja suunnitellut yh-
teydenotot. Yritys tarvitsee tulevaisuudessa myös suosittelijoita, jotka haluavat suositella 
yrityksen palveluita muille. Kohdeyrityksen olisi panostettava myös markkinointiin, mark-
kinointikanaviin ja markkinointimateriaalin tekoon. Lisämyyntiä on mahdollista saada juuri 
uusien palveluiden ja ratkaisuiden kautta tuomalla ne aktiivisesti asiakkaiden tietoisuuteen.

Asiakkuuksien hoito-ohjelmat kehitettiin tässä kehittämishankkeessa aikaan saadun asiakas-
segmentoinnin mukaisesti. Kohdeyrityksen johdolle suunnatut jatkokehitysehdotukset poh-
jautuivat tehtyihin kehittämishankkeisiin. Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin soveltamisen 
avuksi luotiin taulukko kehitysehdotuksineen sekä toteutettiin asiakassegmentointi ja tehtiin 
segmentointikriteerit. Yrityksen johdon on hyvä säännöllisesti käydä läpi segmentointikri-
teerit sekä asiakas segmentointi ja päivittää niitä ajantasaisiksi.

Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin käynnistämiseen kohdeyritys on ryhtynyt vuoden 2010 
alussa. Toimitusjohtajan johdolla on tehty käynnistämissuunnitelma ja muodostettu projekti-
ryhmä. Tämän lisäksi yrityksessä on tehty asiakkuuden hoito-ohjelma asiakkuus suunnitelma-
ehdotuksineen. 

Kehittämistyö kohdeyrityksessä ei pääty tämän asiakkuuksien hoito-ohjelmien kehittämi-
seen, vaan asiakas tyytyväisyyskysely on hyvä tehdä jatkossa säännöllisin väliajoin. Näin taa-
taan nykyisten tulosten toistettavuus ja pystytään jatkossa reagoimaan nopeasti mahdolliseen 
asiakas  tyytyväisyyden laskuun. Jatko tutkimuksella voisi selvittää myös asiakassegmentti-
kohtaisesti mahdollisten uusien palveluiden tarvetta. Lisäksi olisi hyvä selvittää yrityksen 
nykyisten viestintäkanavien käyttökelpoisuutta ja kehittämistarpeita, jolloin voitaisiin lisätä 
viestintätyytyväisyyttä. 

Kohdeyrityksessä asiakassuhteiden määrittely ja segmentointi oli ennen tätä kehittämis-
hanketta tehty ilman tarkempaa määrittelyä ja erilaisia luokitteluja oli noudatettu vaihtele-
vasti. Esimerkiksi asiakkuuden arvoa ei ollut dokumentoitu. Kehittämishankkeen tuotoksena 
syntyneet asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, asiakas segmentointi sekä asiakkuuden hoito-
ohjelma toimivat käyttökelpoisina työkaluina kohde yritykselle. 

Kaikki kolme kehittämistyötä tukevat toinen toistaan sekä auttavat kohde yritystä jäsentä-
mään nykyiset puutteet sekä kehittämään toimintaansa kohti asiakas lähtöisempää liike-
toimintaa. Suurimmat hyödyt hankkeesta tulevat esille pidemmän aikavälin saavutuksina. 
Kehittämistyöni on toivottavasti alku systemaattiselle ja jatkuvalle asiakaslähtöisen liiketoi-
minnan kehittämiselle sekä ehdotus asiakaslähtöisen liiketoimintamallin käynnistämiseen.

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus
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Osaamisen hallinta, vaikutus motivaatioon
ja sitoutumiseen Suomenlahden Meripuolustusalueella 
Minna Lehto

Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen 
organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi 
Lauri Niemi

Laatu- ja testausstandardien soveltaminen ohjelmistotestauksen eri vaiheissa 
Maiju Niinivirta

Tilaaja-tuottajamallista kumppanuuteen
Case: Lohjan sairaanhoitoalue 
Kaija Päivärinta

Valmistavan pk-teollisuusyrityksen moduulituotteiden tilaus-toimitus-
prosessin kehittäminen Valon Kone Oy:ssä 
Kirsi Pönni

Tietointensiivisen palveluorganisaation palvelun kehittäminen 
Katja Semberg

Kampin linja-autoaseman kriittisten palveluprosessirajapintojen analyysi
ja jatkokehittäminen 
Juha-Pekka Soinola

Etätyön kehittäminen etätyöntekijöiden sosiodemografisten 
muuttujien kautta 
Katja Tikka

Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli strategian toteuttamisen työkaluna 
isännöintialalla 
Tero Toiviainen

Osaamispääoman kehittäminen tietointensiivisessä pk-yrityksessä 
Teija Törmi

Lohjan kaupunkikeskustan kaupallisen vetovoiman lisääminen erikoiskaupan 
liikkeiden verkostoituneilla liiketoimintamalleilla 
Satu Uronen

EkoKonseptin kehittäminen ja kuvaaminen NCC Rakennus Oy:ssä 
Jouni Åhman

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja 
segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma 
Minna Österholm

Kaikki opinnäytetyöt on luettavissa Theseus-ammattikorkeakoulujen verkkokirjastossa osoitteessa 
https://publications.theseus.fi/handle/10024/272

Osoitepolku: www.theseus.fi/Aineistotammattikorkeakouluittain/Laurea-ammattikorkeakoulu/Pal-
veluliiketoiminnan koulutusohjelma (Ylempi AMK)

Opinnäytetyöt ja niiden alueellinen vaikuttavuus

OPINNÄYTETYÖT JA TEKIJÄT 

Palveluliiketoiminnan kehittäminen: Arvoa tuottavan palveluketjun 
kehittäminen julkisomisteisessa, teriapalveluja tuottavassa osakeyhtiössä 
Kati Albrecht  

Palveluliiketoiminnan kehittäminen: Liiketoiminnan kehittämissuunnitelma 
autojen varaosamyyntiliike Yritys Oy:lle 
Heli Anttonen 

Kansainvälistyminen verkostoitumisen kautta Länsi-Uudenmaan  
Vesi ja Ympäristö ry:ssä 
Saija Böhling 

Teollisen palveluliiketoiminnan kehittäminen: Markkinointikyvykkyyden 
kehittäminen Muotolevy Oy:n asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja 
asiakkuudenhallinnan näkökulmasta 
Sanni Dahlgren 

Henkilöstötilinpäätös Konsultointiyritykselle 
Riikka Halmesvaara 

Teollisen palveluliiketoiminnan kehittäminen: Digitaalinen informaatio 
lisäarvopalvelun tuottajana teollisen yrityksen palvelutuotteen ja 
asiakaspalveluprosessin kehittämisessä 
Sanna Hurme 

Tilaaja-tuottajamallin käyttöönoton onnistumisen arviointi  
Hyvinkään sairaanhoitoalueella 
Pauliina Hämäläinen 

Pohjois-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttaja-asiakkaiden  
kotoutuminen ja kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuus vuosina 2008 ja 2009 
Liisa Juuso-Silvennoinen 

Esimiehen keinot vaikuttaa alaisten työhön sitoutumiseen ja  
motivoituneisuuteen Alko Oy:ssä 
Aija Kirkinen 

Strateginen markkinointiviestintä ja kuluttajalähtöisen  
verkkoviestintästrategian laatiminen 
Merja Kukkonen 

Asiakkuuksienhallintaohjelma NMC Termonova Oy:n Sport &  
Leisure -liiketoiminnalle 
Päivi Kuparinen-Heikkinen

Hankintatoimen ulkoistaminen Yritys Oyj:ssä 
Taru Laitinen

Pk-yrityksen kansainvälistymisen käynnistäminen: 
Dentobon-tuttituoteperheen strategiapohjainen lanseeraus 
kansainvälisille markkinoille 
Päivi Lehtinen
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Luvussa 9 tarkastellaan koulutusohjelman kehittämistä arvioinnin avulla. Kuvaus perustuu koulu-
tusohjelmavastaavan eri toimijoilta kokoamiin kuvauksiin ja  arviointeihin itse- ja vertaisarvioin-
tihankkeessa FUAS-yhteistyössä vuonna 2010. Koulutusohjelmien kuvaukset on toteutettu ajalla 
21.5.2010 - 9.10.2010. Opetuksen itsearviointia suorittivat yliopettajat Irma Vahvaselkä ja Vesa 
Taatila sekä lehtori Kaarina Murtola. Tukipalvelukuvauksia ja itsearviointia olivat laatimassa kor-
keakoulusihteeri Piia Särkkä, opintosihteeri Marjut Paananen, informaatikko Erja Huovila, kirjas-
tosihteeri Mirva Moilanen ja lehtori Päivi Klimenko. Vertaisarviointi ja ristiinarviointi 12 koulu-
tusohjelman sisällä suoritettiin loka - marraskuussa 2010 ja tulokset esitetään tammikuussa 2011. 
Yliopettaja Irma Vahvaselkä suoritti Metropolian Automaatioteknologian koulutusohjelman arvi-
oinnin. Hämeen ammattikorkeakoulun yliopettaja Vesa Salminen suoritti Laurean Teollisen palvelu-
liiketoiminnan arvioinnin.

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

9 YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON  
 KEHITTÄMINEN ARVIOINNIN AVULLA

Irma Vahvaselkä

9
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YAMK-koulutusohjelman vaikutuksia arvioidaan ja kehitetään ja parannetaan jatkuvasti
•	 Tavoitteiden arviointi 
•	 Sisällön arviointi 
•	 Prosessien arviointi 
•	 Mittarit 
YAMK-koulutusohjelman vertailtavuus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus erilaisin  mittarein 
arvioituna

Taulukko 1: YAMK-arviointialueet ja arviointikriteeristö

Tulokset-sivulle merkitään taulukkoon toteumat ja tulevat tavoitteet sekä YAMK-koulutus-
ohjelman opintojen kuormittavuuteen, hankeyhteistyöhön ja opiskelijoiden lukumäärään ja 
opettaja suhteeseen liittyviä kuvailutietoja.

9.2 YAMK-koulutusohjelman kuvaus ja itsearviointi itse- ja vertaisarviointi  
 hankkeessa FUAS-yhteistyössä vuonna 2010

Taustaa

Teollinen palveluliiketoiminta -koulutusohjelman opetussuunnitelma laadittiin lukuvuonna 
2007 - 2008, hyväksyttiin toukokuussa 2008 ja otettiin käyttöön syksyllä 2008. Koulutus-
ohjelman toteutus 2008 koskee Hyvinkään ja Lohjan yhteistoteutusta ja 2009 toteutus vain 
Lohjan toteutusta (Koulutusohjelman OPS 2008; 2009). Pilotointi koskee siten  2008 ja 2009 
toteutuksia. Dokumentointi saatavilla www.laurea.fi; Intra: Lohja/Laadunvarmistus; YAMK 
Optima-työtila.
 
Teollinen palveluliiketoiminta -koulutusohjelman kuvaus ja itsearviointi perustuu seuraaviin 
tekijöihin:

•	 Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan (Koulutusohjelman OPS 2008; 2009 päivitys) ja 
suunnittelukokousten muistioihin

•	 Opiskelijapalautteisiin  (alkuvaihe, valmistumisvaihe, opintojaksot, lähiopetuspäivät) ja 
opiskelijoiden kanssa käytyjen palautepalaverien muistiinpanoihin

•	 Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjoihin ja suppeamman Advisory Boardin palaverimuis-
tioihin

•	 Opintojaksojen vastuuopettajien  itsearviointeihin ja vastuuopettajien kanssa käytyjen 
palaverien muistiinpanoihin

•	 Laurean ja Lohjan Laurean strategiaan ja laadunvarmistusjärjestelmään liittyviin doku-
mentteihin ja tilastoihin (prosessikuvaukset, huoltokirjat) 

•	 Palveluliiketoiminta kehittämisen ytimessä! -koulutusohjelmajulkaisun aineistoon
•	 Ylemmän amk-tutkinnon arviointi osana ammattikorkeakoulun laadunvarmistusta ja laa-

dunvarmistusjärjestelmää (lvj) sekä itse- ja vertaisarviointi FUAS-yhteistyössä 2010 -ku-
vauslomakkeen arviointikriteereihin; vastaukset annettu kysymyksittäin. Laajuus johtuu 
kuvauksen ja itsearvioinnin hyödyntämisestä koulutusohjelman omassa julkaisussa.

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

9.1 Arvioinnin viitekehys ja toteutus sekä tulokset

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tulee täyttää kansalliset ja kansainväliset laatu-
vaatimukset sekä todentaa tutkinnon laadun taso.  Arviointitoiminta mahdollistaa sekä laatu-
tason todentamisen että koulutusohjelman kehittämisen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisverkoston laadunvarmistustyörengas on 
laatinut arviointimallin ja siihen liittyvät menettelytavat ylempien ammattikorkeakoulutut-
kintojen kokonaisarviointia varten (ks. Paasivuori 2009, 239 - 254). 

Arviointimalli koostuu seuraavista YAMK-tutkintoon liittyvistä toimintatavoista: YAMK-tut-
kinnon ohjaus ja johtaminen, tutkinnon strategiset linjaukset, tutkinnon toteuttava henkilös-
tö, tutkinnon taloudelliset resurssit ja kumppanuudet, YAMK-tutkinto toimintaprosesseissa 
ja tuloksekas toiminta (asiakkaat, prosessit, henkilöstö, talous, yhteiskunta ja suorituskyky).

Arvioinnin tavoitteena on saada tietoa siitä, miten koulutusohjelma on suunniteltu, miten 
toiminta on toteutettu ja millaisia tuloksia on saavutettu suhteessa tavoitteisiin. YAMK-kou-
lutusohjelman arviointi jaetaan kolmeen osakokonaisuuteen: lähtökohtiin, arviointialueisiin 
ja tuloksiin. Lähtökohdat määrittävät arvioinnille perustan. Arviointialueiden tehtävänä on 
luoda rakenne käytännön arviointityölle. Tutkinnon arvioinnissa tarkastellaan koko YAMK-
tutkintoa ja sen toteutumista tuloksineen. Arviointikriteeristö kattaa kysymyksin arviointi-
alueet.

Arviointialueet ja arviointikriteeristö on seuraava:

YAMK-koulutusohjelman lähtökohdat, tarpeet, profiili ja tavoitteet, arviointimenettelyt ja 
toimintatavat on määritelty
•	 Yleiset lähtökohdat ja kytkös ammattikorkeakoulun strategiaan, profiiliin ja  

painoaloihin sekä toimintatapoihin
•	 Koulutusohjelman tarpeiden määrittely 
•	 Koulutusohjelman profiili ja tavoitteet 
•	 Koulutusohjelman arviointimenetelmät
YAMK-koulutusohjelman kohderyhmä, markkinointi ja opiskelijoiden haku-, valinta- ja 
oikaisumenetelmät on määritelty
•	 Koulutusohjelman kohderyhmä ja markkinointi
•	 Koulutusohjelmaan hakeutuminen ja valinta
•	 Haun ja valinnan oikaisumenettely
YAMK-koulutusohjelman suunnittelu on järjestelmällistä 
•	 Sidosryhmäyhteistyö 
•	 Opettajien ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuus 
•	 Opinnäytetyö
•	 Opetussuunnitelma
•	 Koulutusohjelman resursointi ja henkilöstön osaaminen
•	 Kytkennät t&k&i-toimintaan
•	 Kytkentä kv-toimintaan
YAMK-koulutusohjelman toteutus on suunnitelmallista
•	 Koulutusohjelman toteutuminen suunnitelman mukaan
•	 Opiskelun edellytykset 
•	 Opintojen edistyminen
•	 Aluevaikuttavuus
•	 Kansainvälisyys

(jatkuu)
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Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teo-
rian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja ke-
hitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja (Ammattikorkeakoululaki 7 a §). Tul-
lakseen valituksi suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, hakijalla täytyy olla 
vähintään kolme (3) vuotta työelämäkokemusta ja soveltuva korkeakoulututkinto (Laki am-
mattikorkeakoululain muuttamisesta 411/2005).

Tutkintojen vertailtavuuteen ja tunnustamiseen liittyvät kysymykset ovat olleet Bolognan 
prosessissa keskeisesti esillä. Yhtenä tutkintojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta edistävänä 
asiana sekä osaamistason määrittäjänä on pidetty korkeakoulututkintojen viitekehyksiä. Eu-
rooppalainen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehys (EQF 2008; European Qualifications 
Framework, Opetusministeriö 2009) on yhteinen eurooppalainen viitejärjestelmä, jonka 
avulla eri maiden kansallisia tutkintojärjestelmiä ja tutkintojen viitekehyksiä kytketään toi-
siinsa. Kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä taso 7 (National Qualifications Framework 
NQF Taso 7) sekä valtakunnalliset yhteiset kompetenssit (2006) kuvaavat Suomen kansalli-
sen viitekehyksen.

Koulutusohjelmassa osaamistasojen määritys pohjautuu NQF-työryhmän viitekehykseen ja 
EQF 2008:n viitekehykseen, jotka määrittelevät YAMK-tutkinnon suorittaneen osaamisen ta-
soa. Vaativuustason 7 mukaan

•	 Opiskelija hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa  erityisosaamista 
vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tut-
kimuksen perustana. Hän ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä ky-
symyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Opiskelija kykenee ratkaisemaan 
vaativia ongelmia tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja 
menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja.

•	 Opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai 
yrittäjänä. Hän kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja 
uusia strategisia lähestymistapoja. Hän kykenee johtamaan asioita ja ihmisiä tai molem-
pia. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa ja  kartuttamaan 
oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä vastaamaan muiden kehityksestä.

•	 opiskelijalla on valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallises-
ti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Hän kykenee vaativaan kansainväliseen vies-
tintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry on 13.1.2010 antanut soveltamissuosi-
tuksen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 2010) tutkintojen kansallisen viitekehyk-
sen (NQF) ja tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa. 
Tämä on huomioitu toteutuksessa.

Lisäksi Laureassa toiminnan laatua seurataan, arvioidaan ja kehitetään laadunvarmistusjär-
jestelmän (lvj) avulla. Laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteena on tuottaa systemaattisesti 
tietoa toiminnan kehittämiseksi, mikä mahdollistaa ns. jatkuvan kehittämisen kehän (toimin-
nan suunnittelu, Plan; toiminnan toteuttaminen, Do; toiminnan seuranta ja arviointi, Check;  
toiminnan kehittäminen, Act) toteuttamisen. Koulutusohjelman opetussuunnitelma sisältää 
suunnitelman opintojen laadun ja vaikuttavuuden varmistamisesta ja kehittämisestä Laure-
an laadunvarmistusjärjestelmän 2007 mukaisesti. Koulutusohjelman toiminta on mukautettu 
Laurean uudistettuun laadunvarmistusjärjestelmään. (https://intra.laurea.fi/intra/fi/01_
laurea/01_laurea_osio1/06_laurea_lohja/laadunvarmistus/index.jsp.)	
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9.3 YAMK-koulutusohjelman lähtökohdat

9.3.1 Yleiset lähtökohdat ja kytkös ammattikorkeakoulun strategiaan, profiiliin ja  
 painoaloihin sekä toimintatapoihin

Koulutusohjelman suunnittelun lähtökohtina on huomioitu Bolognan prosessi ja lainsäädän-
tö. Euroopan korkeakouluissa ollaan siirtymässä Bolognan prosessin myötä kaksiportaiseen 
tutkintorakenteeseen. Suomen korkeakouluissa siirtyminen tapahtui vuonna 2005. Yliopistoi-
hin luotiin kaksiportainen tutkintorakenne, joka perustuu ns. 3 + 2 -malliin, jossa ensimmäi-
sen syklin muodostaa 3 vuoden (180 op) kandidaattitutkinto ja toisen syklin 2 vuoden (120 
op) maisteritutkinto. Keskustelu ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoista käynnistyi vuon-
na 1997. Vuonna 1998 uuden tutkinnon käynnistämiseksi asetettiin valmisteluryhmä, tehtiin 
selvityksiä ja koulutusohjelmaesityksiä. Vuoden 1999 aikana tehtiin päätös asteittaisesta 40 
- 60 opintoviikon laajuisista jatkotutkinnoista, mihin osittain vaikutti Bolognan julistuksen 
suositus, joka koski siirtymistä koko Euroopan alueelle korkeakoulujen kaksiportaiseen tut-
kintojärjestelmään. Ammattikorkeakouluissa käynnistettiin vuonna 2002 jatkotutkintoko-
keilu. Ensimmäiset kokeiluluvat myönnettiin 2002 ja jatkotutkintojen kokeilusta säädettiin 
määräaikaisella kokeilulailla, joka oli voimassa 31.5.2005 asti. Hyvät jatkotutkintokokeilu-
tulokset antoivat pohjan vakinaisen, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lakisääteiselle 
valmistelutyölle. Vuonna 2005 tehtiin päätös jatkotutkintojen vakinaistamisesta, jolloin am-
mattikorkeakoulujen tutkintorakenne uudistettiin pääosin Bolognan mallin mukaiseksi. En-
simmäisen syklin työelämäorientoitunut ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 3,5 
- 4 vuotta (210 - 240 op), muutamissa poikkeustapauksissa 4,5 vuotta (270 op).

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintorakenteissa on selviä eroja, jotka on huomi-
oitu ja joilla on haettu erottautumista. Ammattikorkeakoulussa opiskelija ei voi suoraan pe-
rustutkinnon jälkeen siirtyä suorittamaan ylempää amk-tutkintoa, vaan häneltä vaaditaan 
vähintään kolmen vuoden työkokemusta alalta syklien välissä. Toinen selkeä ero liittyy aloi-
tuspaikkojen mitoittamiseen. Ylempään amk-tutkintoon johtavia opintoja ei ole maisteritut-
kintojen tavoin tarkoitettu kaikille ensimmäisen syklin tutkinnon suorittaneille. Aloituspaik-
kojen mitoituksen osalta tavoitteena on, että yamk-tutkinnon voi suorittaa noin 20 prosenttia  
perustutkinto-opiskelijoista (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 2007).

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vakinaistettiin lailla kesällä 2005 (1.8.2005) osaksi 
suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Tutkinnon valtakunnallista kehittämistä jatkoi vuosina 
2006-2009 ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisverkosto. Ammattikorkea-
kouluja koskeva lainsäädäntöä muutettiin kesällä 2009. Ylemmät ammattikorkeakoulututkin-
not määritettiin ylemmiksi korkeakoulututkinnoiksi, mikä tarkoittaa yleistä virkakelpoisuut-
ta muihin kuin sosiaalityöntekijöiden virkoihin. Muutos huomioitiin myös elokuussa 2009 
valmistuneessa esityksessä  kansalliseksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehykseksi.  
Koulutusohjelman tavoitteenasettelussa on otettu huomioon ja määritelty Valtioneuvoston 
ammattikorkeakouluista antama asetus (16.6.2005/423) 7 a §, jonka nojalla ylempään am-
mattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle

•	 työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä 
tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtä-
vissä toimimista varten

•	 syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta mer-
kityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityk-
sen seuraamiseen ja erittelyyn 

•	 valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen työ-
elämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä

•	 kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
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Laureassa on määritelty yhtenäiset toimintatavat, joiden mukaan toimitaan myös tässä kou-
lutusohjelmassa. Laurean yhtenäisen toimintatavan mukaisesti koulutusohjelmassa opetus 
nivotaan osaksi aluekehitys- ja t&k&i-tehtäviä. Keskeisenä yhtenäisenä pedagogisena toimin-
tamallina on Learning by Developing, kehittämispohjainen oppiminen. Laurean toimintaa 
suunnitellaan, ja toiminnan laatua seurataan ja kehitetään laadunvarmistamisjärjestelmän 
avulla (lvj). Laadunvarmistus on yhtenäisten menettelytapojen, prosessien ja järjestelmien 
kokonaisuus, jonka avulla turvataan ja parannetaan toiminnan laatua sekä viestitään siitä. 
Laadunvarmistuksen perustana on jatkuvan kehittämisen kehä: Plan - Do - Check - Act. Plan 
tarkoittaa Laurean toiminnan perustaa ja suunnittelua. Do on määriteltyjen toimintaproses-
sien mukaista toimintaa. Check on toiminnan seurantaa ja arviointia määriteltyjen,  kriittisis-
tä menestystekijöistä johdettujen mittareiden avulla. Act on toiminnan kehittämistä syste-
maattisesti toistuvien menetelmien ja toimintatapojen avulla. (https://intra.laurea.fi/intra/
fi/01_laurea/01_laurea_osio1/06_laurea_lohja/laadunvarmistus/index.jsp.)

9.3.2 Koulutusohjelman tarpeiden määrittely ja aluevaikuttavuuden  
 huomiointi opetussuunnitelmassa

Koulutusohjelman tarkoituksena on ollut palvella erityisesti teollisen ja tieto-/osaamisinten-
siivisen palveluliiketoimintaosaamisen kehittämisen ja johtamisen tarpeita Uudellamaalla, 
erityisesti läntisellä Uudellamaalla. Koulutusohjelmasta valmistuu kehityksen käynnistäjiä ja 
palvelutransformaation aikaansaajia parantamaan alueen yritysten kilpailukykyä ja vaikut-
tavuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Koulutusohjelmassa koulutetaan teol-
lisen ja tietointensiivisen palveluliiketoiminnan osaajia vaativiin suunnittelu-, kehittämis- ja 
johtamistehtäviin yrityksissä ja muissa organisaatioissa sekä toimimaan yrittäjinä. Tarve 
pohjautuu erityisesti laajan metropolialueen erityispiirteisiin, teknologiateollisuuden kluste-
rin työelämätarpeisiin ja globalisaatiokehityksen tuomiin kehittämishaasteisiin. Koulutusoh-
jelma kytkeytyy vahvasti edellä esitettyyn Laurean strategiaan alueella.

Koulutusohjelma antaa opiskelijalle laajan ja syvällisen osaamisen teollisesta palveluliike-
toiminnasta strategisen innovaatiotoiminnan johtamisen, verkostoituneen liiketoiminnan ja 
kansainvälisen toimintaympäristön konteksteissa. Ohjelma tarjoaa uusimpaan tutkimustie-
toon pohjautuvat teoreettiset tiedot alan vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä toimi-
mista varten. Opiskelija syventää tietojaan, taitojaan ja kompetenssejaan teollisesta palve-
luliiketoiminnasta ja sen hallinnasta sekä ymmärtää siihen liittyvän työelämän, alueellisen, 
kansainvälisen ja yhteiskunnallisen merkityksen. Hänellä on valmiudet ja menetelmällinen 
kyky teollisen palveluliiketoimintaosaamiseen liittyvän tietämyksen elinikäiseen oppimiseen 
ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen. 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat keskeinen toimija  elinkeinoelämässä ja teollisuudessa. 
Pk-yritykset toimivat usein suurten kansainvälistyneiden yritysten paikallisina alihankkijoi-
na ja verkostokumppaneina ja kohtaavat samalla tavalla toimialojen rakennemuutokset ja 
arvoketjussa tapahtuvat järjestelyt sekä globalisaatiokehityksen paineet. Yritykset joutuvat 
asemoimaan toimintansa uudelleen, sekä hakemaan paikkansa, uudet liiketoimintamallinsa 
ja toimintatapansa. Yritysten ja yritysverkkojen kyky toiminnan sekä innovaatioiden kehittä-
miseen riippuu yrityksen sisäisistä tekijöistä. Henkilöstön ammattitaidon kehitys ja sitoutta-
minen ovat avainasemassa yrityksen muutoskyvyn kehittämisessä.

Koulutusohjelman suunnittelussa osaamistavoitteet ja -tarpeet ja niiden yhteensovittaminen 
on huomioitu mm. alueen elinkeinoelämän rakennetta koskevilla tilastoilla, selvityksillä, laa-
jan ohjausryhmän edustajien mielipiteillä, työelämäverkostojen, Laurean alueneuvottelukun-
nan ennakoinnin kautta. Laurean valmiutta toteuttaa teollisen palveluliiketoiminnan ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto on perusteltu tähänastisilla saavutetuilla tuloksilla sekä koulu-
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Laurean strategian, profiilin ja painoalojen sekä yhtenäisten toimintatapojen huomiointi ja 
määrittely tutkinnon lähtökohdissa tapahtuu seuraavasti.

Laurean toiminnan suunnittelun (Plan) perustana ovat arvot, tahtotila ja strategiat, jotka 
määritetään toimintaympäristöanalyysin ja ennakointityöskentelyn pohjalta. Laurean toi-
mintaympäristönä on kansainvälistyvä laaja metropolialue. Koulutusohjelman fokus on Uu-
dellamaalla, erityisesti läntisellä Uudellamaalla.

Arvot ohjaavat valintoja. Laurean toimintaa ohjaaviksi arvoiksi määritettiin vuonna 2000 
opiskelija- ja asiakaskeskeisyys, luotettavuus, yhteisöllisyys, avoimuus ja yhdessä tekeminen 
sekä sosiaalinen vastuullisuus ja innovatiivisuus. Arvokiteytys so. yhteisöllisyys, sosiaalinen 
vastuullisuus ja luovuus, on toteutettu yhteisöllisenä prosessina henkilöstön ja sidosryhmien 
kanssa Laurean strategian 2010 - 2015 luomisen yhteydessä. Arvot ohjaavat koulutusohjel-
man toimintaa.

Tahtotila antaa kokonaisvaltaisen suunnan ja ohjaa Laurean toimintaa ja valintoja kansalli-
sessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Vuoden 2010 tahtotilaksi määritettiin täy-
sivaltainen, kansainvälinen innovaatiotoiminnan ammattikorkeakoulu. Täysivaltaisuudella 
tarkoitettiin molempien syklien koulutusta sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvuutta. 
Vuoden 2015 tahtotilana on kansainvälisesti tunnustettu tulevaisuuden osaamisen ja metro-
polikehityksen ammattikorkeakoulu. Koulutusohjelma pyrkii toteuttamaan kaikkia tahtotilan 
elementtejä.

Strategiat suuntaavat toimintaa kohti tahtotilaa. Laurean strategia 2010 - 2015, pedagoginen 
strategia, tutkimus- ja kehitystyön strategia sekä aluekehitysstrategia toteuttavat Laurean 
tahtotilaa ja määrittävät toiminnalle konkreettiset tavoitteet. Laurean strategian 2010 - 2015 
mukaan Laurean tehtävänä korkeakoulujärjestelmässä on olla aluekehityspainotteinen Hel-
singin laajan metropolialueen palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu. 

Laurean strategisena valintana on profiloitua kolmen alueen kautta: palveluinnovaatiot ja 
arvoverkostot, kansainvälisesti tunnustettu ja tuloksellinen tutkimus-, kehitys- ja innovaa-
tiotoiminta ja työelämän kehittämistä edistävä oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön yh-
distävä toimintamalli (Learning by Developing). Tällä koulutusohjelmalla on suora yhteys 
Laurean profiiliin.

Teollisen palveluliiketoiminnan koulutusohjelman (Palveluliiketoiminta kehittämisen yti-
messä!) profiiliksi on opetussuunnitelman mukaisesti valittu

•	 tieto- ja osaamisintensiivisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen ja palvelut-
ransformaation aikaansaaminen (alueen yrityksissä tai liike-elämää tukevia palveluja 
tuottavana yrittäjänä)

•	 LbD-mallin ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin pohjalta toteuttavissa kehittämishank-
keissa (opintojaksojen oppimistehtävät, opinnäytetyö) 

•	 aluekehitykseen vaikuttaminen suoraan taustaorganisaatioiden t&k&i-hankkeissa.

Laurean painoalat strategiasta johdettuna ovat palveluliiketoiminta, hoitotyön asiantuntijuus 
ja kotona selviytyminen; yleinen sairaanhoitajakoulutus, turvallisuus ja yhteiskuntavastuu 
ja opiskelijayrittäjyys. Laurean strateginen valinta korkeakoulujen rakenteellisessa kehittä-
misessä on keskittyminen palveluliiketoiminnan opetukseen ja tutkimukseen. Lisäksi neljäs 
painoalue, opiskeluaikana käynnistyvän opiskelijayrittäjyyden kehittäminen, on merkittävä 
keino uudistaa innovaatiojärjestelmää, kaupallistaa innovaatioita sekä luoda kasvuyrityksiä. 
Tällä koulutusohjelmalla on suora yhteys Laurean teollisen palveluliiketoiminnan asiantunti-
jayrittäjyyden painoaloihin.
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kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen

•	 Aluekehitykseen vaikutetaan suoraan välittömästi erilaisten t&k&i-hankkeiden ja yhteis-
työn kautta siten, että opiskelijat tekevät opinnoissaan kehittämishankkeita.

Koulutusohjelma erottuu muista siten, että opiskelijat jo hakuvaiheessa, yhdessä tiiminsä 
sekä lähiesimiestensä ja yritysjohdon kanssa, laativat koulutusohjelman oman asiakaskeskei-
sen liiketoimintamallin pohjalta opinnoilleen ja kehittämiselleen taustaorganisaationsa läh-
tötilanneanalyysin ja kehittämissuunnitelman. Opiskelija suorittaa opintonsa tekemällä eri 
opintojaksojen oppimistehtäviä, jotka ovat vankkaan tietoperustaan perustuvia kehittämis-
tehtäviä sekä laatii 30 opintopisteen opinnäytetyön. Opiskelijoita on tähän mennessä ollut 
30 + 25 mikä tarkoittaa sitä, että samalla on kehitetty 55 yritystä erilaisten oppimistehtävien 
kautta (5 opintojaksoa) t&k&i-hankkeissa. Tämä takaa välittömän aluekehitysvaikutuksen 
syntymisen.

Koulutusohjelmassa liiketoimintaosaamisella ja sen kehittämisellä on keskeinen merkitys. 
Yhteiskunta on kehittymässä tietoyhteiskunnasta kohti palveluyhteiskuntaa. Valmistava 
teollisuus on käynyt läpi suuria muutoksia. Teknologiaosaaminen sekä yhä laadukkaammat 
ja monipuolisemmat tuotteet eivät enää yksin tarjoa riittävää kilpailuetua kiristyvillä, glo-
baaleiksi muuttuneilla kilpailumarkkinoilla. Yritykset siirtyvät tuotantopohjaisista liiketoi-
mintamalleista asiakas- ja palvelukeskeisiin liiketoimintamalleihin. Muuttuminen palvelu-
yrityksiksi, tuotetoimittajista verkottuneiksi ratkaisutoimittajiksi vaatii yritysrakenteiden ja 
toimintatapojen perusteellista uudelleentarkastelua sekä yritysten muutosvalmiuksien ke-
hittämistä. Liike-elämänpalveluita tuottavat tietointensiiviset asiantuntijaorganisaatiot tar-
joavat teollisuudelle innovatiivisia ratkaisuja rikastuttaen teollista liiketoimintaa.

Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu ydinosaamisen määrittelyihin. Osaaminen 
on jaettu ammatillistiedolliseen ja -taidolliseen osaamiseen sekä yleisiin kompetensseihin, 
joiden hallintaa koulutuksella pyritään edistämään. Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompe-
tensseja ovat eettinen osaaminen, globalisaatio-osaaminen, innovaatio-osaaminen, reflektio-
osaaminen ja verkosto-osaaminen. Opiskelija voi saavuttaa yleisen kompetenssin kussakin 
osaamisessa kolmea eri tasoa edeten henkilökohtaisesta tasosta organisaation tasolle ja edel-
leen yhteiskunnallisen näkökulman hallintaan. 

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantunti-
juuden kehittymisen perustan. Ne luovat edellytykset työelämässä toimimiselle, yhteistyöl-
le ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Koulutusohjelmassa teollisen palveluliiketoiminnan 
kehittämistä lähestytään uusista, monitieteellisistä näkökulmista, jotka ottavat huomioon 
palveluinnovaation eri ulottuvuudet. Business to business -asiakkaan rooli palvelun kehit-
tämisessä ja tuottamisessa nostetaan keskiöön. Koulutuksen yhtenä tavoitteena onkin lisätä 
osaamista asiakkaan ymmärtämisestä ja asiakkaan erilaisista rooleista palvelutuotannossa 
ja palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa. Tämän koulutusohjelman läpikäynyt opiskelija 
osaa tunnistaa paremmin asiakkaan piileviä palvelutarpeita ja ymmärtää asiakkaan liiketoi-
minnan pääperiaatteet ja arvontuotantoa sekä palveluliiketoiminnan kehittämistä ja johta-
mista.

Koulutuksen tavoitteena on opetussuunnitelman mukaan

•	 laajentaa ja syventää opiskelijoiden jo saavuttamaa ammatillista osaamista teollisen pal-
veluliiketoiminnan saralla

•	 edistää opiskelijoiden reflektiivisyyttä ja motivoida heitä vastaanottamaan uusia haastei-
ta

•	 kehittää opiskelijoiden asiantuntijuutta kohti monialaista, verkostomaista toimintaa teol-
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tusta varten käytössä olevilla opettajaresursseilla. 

Laurea on pitkään tehnyt yhteistyötä toiminta-alueillaan yrittäjyyden ja yritysmahdollisuuk-
sien edistämiseksi. Koulutusohjelman suunnittelussa on vuonna 2005 BestServ-ohjelmassa 
selvitetty teolliseen palveluliiketoimintaosaamiseen liittyvä korkeakoulutasoinen koulutus-
tarjonta Suomessa sekä nostettu tarve teollisen palveluliiketoimintaosaamisen ylemmälle 
ammattikorkeakoulututkinnolle. Eräs Lohjan Laurean osaamisen kehittämisen painopisteistä 
on teollisen palveluliitetoimintaosaa misen kehittäminen, johon on liittynyt kaksi yliopettaja 
Irma Vahvaselän vastuulla olevaa kehittä misprojektia (Laurean sisäinen rahoitus sekä TE-
keskuksen rahoitus 2007 - 2008).  TE-keskuksen rahoittaman projektin osana on tehty länti-
sen Uudenmaan yrittäjille osaamisen selvitys syksyllä 2007.

Hankkeiden suunnittelu- ja taustaselvitystyön kautta sekä hankkeiden toteutusvaiheiden ai-
kana on saatu merkittävää ennakointitietoa kehittämisen pohjaksi sekä tunnistettu potenti-
aalisia kumppaneita. Hankkeiden tutkimus-, koulutus- ja verkostoitumistoimenpiteillä tehtiin 
valmistelutyötä, joka tähtäsi YAMK-koulutusohjelman käynnistämiseen Lohjalla. Hankkeet 
on toteutettu opiskelija-, asiantuntija- ja yhteistyökumppaniyhteistyönä. Vastaavasti Hyvin-
kään Laureassa on painopistealueena ollut KIBS-osaamisintensiivisten palvelujen kehittämi-
nen. YAMK-ohjelmaa suunniteltaessa on käyty laajaa asiantuntijakeskustelua koulutuksen 
tarpeesta, tavoitteista ja toteutuksesta. Työelämän osaamistarpeet on siten otettu huomioon 
koulutusohjelman suunnittelussa lukuisten aihepiiriä käsittelevien tutkimusten, selvitysten 
ja viranomaisjulkaisujen avulla sekä keskusteluilla ohjausryhmän elinkeinoelämäedustajien 
kanssa. 

T&k&i-toiminnan ja opinnäytetöiden tuloksien   hyödyntäminen työelämässä tapahtuu seu-
raavasti. Koulutusohjelman toteutus perustuu koulutuksen ja soveltavan t&k-toiminnan 
avulla tapahtuvaan innovatiiviseen kehittämiseen ja laajan metropolialueen aluekehitystoi-
mintaan, tavoitteena on ns. positiivisen kehän aikaansaaminen alueella. T&k&i-toiminnan ja 
opinnäytetöiden tulokset saadaan hyödynnettyä työelämässä seuraavasti: Ensimmäisen as-
teen tulokset (Alasoini 2006) opintojaksoissa tehdyistä t&k&i-hankkeista ja opinnäytetöistä  
liittyvät suoraan yksittäisen organisaation yksittäisen ongelman ratkaisuun ja kehittämis-
toimintaan. Toisen asteen tuloksissa siirrettävyys tarkoittaa valmiiden tulosten siirtämisen 
sijasta generatiivisia ideoista, joita syntyy tiedon ja kokemusten vaihdon kautta. Hyödyntä-
misen keinoja ovat hankepalaverit, julkaisu- ja teemaseminaarit, ohjausryhmän kokoukset, 
julkaisut, kirjat, konferenssit (esim. LbD, EIBA) ja mediatiedotteet sekä lehdistötilaisuudet ja  
lehtihaastattelut). Koulutusohjelmassa kootaan opinnäytetöiden tulokset D-sarjan julkaisuun 
Palveluliiketoiminta kehittämisen ytimessä!

9.3.3 Koulutusohjelman profiili ja tavoitteet

Teollisen palveluliiketoiminnan koulutusohjelman (Palveluliiketoiminta kehittämisen yti-
messä!) profiiliksi  ja omaksi toteutustavaksi on opetussuunnitelman mukaisesti valittu seu-
raavaa:

•	 Tieto- ja osaamisintensiivisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen ja palvelu-
transformaation aikaansaaminen alueen yrityksissä tai liike-elämää tukevia palveluja 
tuottavana yrittäjänä

•	 LbD-oppimismallin ja koulutusohjelman omien viitekehysten; asiakaslähtöisen liiketoi-
mintamallin ja strategisten kyvykkyyksien kehittämismalli, hyödyntäminen toteutetta-
vissa kehittämishankkeissa (opintojaksojen oppimistehtävät, opinnäytetyö); Innovaatio-
johtaminen ja innovatiiviset kehittämismenetelmät, Palveluinnovaatiot, palvelutuotteen 
kehittäminen ja kaupallistaminen; Verkostoitunut liiketoiminta; Kansainvälistyminen ja 
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9.4 YAMK-koulutusohjelman kohderyhmä, markkinointi ja opiskelijoiden  
 haku-, valinta- ja oikaisumenetelmät on määritelty

9.4.1 Yrittäjyyden ja liiketalouden koulutusohjelman  
 (Teollinen palveluliiketoiminta) kohderyhmän määrittely ja markkinointi

Tutkinto oli räätälöity palvelemaan mahdollisimman pitkälle Uudenmaan, erityisesti Keski-
Uudenmaan (Hyvinkään alue) ja  Länsi-Uudenmaan (Lohja) teollisten ja osaamisintensiivis-
ten yritysten asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja  palveluistamisen kehitystarpeita. 

Hakukelpoisuuden YAMK-koulutukseen antaa tradenomi (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva 
korkeakoulututkinto (esim. insinööri, kauppatieteiden kandidaatti) sekä tämän jälkeen han-
kittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Koulutusohjelmassa oli 
vuoden 2008 haussa tarjolla 30 opiskelupaikkaa (15 opiskelupaikkaa sekä Hyvinkään että 
Lohjan paikallisyksikössä) ja vuoden 2009 haussa Lohjan paikallisyksikössä 25 opiskelupaik-
kaa.

Ensisijaisina kohderyhminä ovat olleet potentiaaliset hakijat/opiskelijat (tradenomit, insi-
nöörit ja muut vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, alumnit) valtakun-
nallisesti ja Hyvinkään ja Lohjan alueilla sekä alueen teolliset ja osaamisintensiiviset palve-
luyritykset sekä  muut operatiiviset sidosryhmät (julkisyhteisöt ja non-profit-organisaatiot) 
sekä  yhteistyökumppanit. Kohderyhmämäärittely on osoittautunut onnistuneeksi. Valituiksi 
tulleet ovat tausta-alueiltaan pääosin Uudeltamaalta; poikkeuksena yksi opiskelija Porista ja 
yksi Kotkasta. Koulutustaustaltaan valitut ovat pääosin tradenomeja, restonomeja tai insi-
nöörejä. He ovat toimineet asiantuntija- ja esimiestehtävissä useita vuosia eri toimialoilla, 
mikä on koettu rikkaudeksi ja opintoja edistäväksi tekijäksi. Valituista opiskelijoista yksi on 
ollut ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut ja yksi lääketieteen tohtori.

Koulutusohjelman markkinoinnin perussuunnittelusta työelämälle ja opiskelijoille on vastan-
nut keväällä 2008 Laurean markkinointijohtaja Eija-Leena Ruoho (Laurean YAMK-tutkinnot, 
toimintaohje 2006; Laurean markkinointisuunnitelma). Koulutusohjelman markkinointia 
varten koulutusohjelmavastaava Irma Vahvaselkä laati tammikuussa 2008 karkean markki-
nointisuunnitelman. Viestinnän perussanomaksi valittiin ”Palveluliiketoiminta kehittämisen 
ytimessä! Se oli jatkumo valmistelutyössä käytetylle perussanomalle. Markkinointisuunnitel-
ma sisälsi seuraavat asiat: 

•	 tavoitteet (tietoisuus, tunnettuus, toiminta, imago, hakijamäärä)
•	 viestinnän sisältö (perussanoma, hyödyt/lisäarvolupaukset, perustiedot 

koulutusohjelmasta
•	 kohderyhmät
•	 markkinoinnin ja viestinnän keinot, mediat ja aikataulutus
•	 vastuut paikallisyksiköittäin. (Koulutusohjelman markkinointisuunnitelma 2008.) 

Paikallisyksiköiden johtajat Riitta Pesonen Lohjalla ja Jouni Koski Hyvinkäällä vastasivat 
markkinoinnin koordinoinnista ja ilmoitusten hoitamisesta medioihin.

Markkinoinnin toteutuksessa tradenomit täsmennettiin seuraaviksi segmenteiksi: Laurean 
(Lohjan ja Hyvinkään sekä Leppävaaran) alumnit, Lohjan ja Hyvinkään alueilla asuvat traden-
omit, Lohjan ja Hyvinkään alueiden yrityksissä työskentelevät  tradenomit, Metropolialueella 
asuvat tradenomit, tradenomit Suomessa, jotka ovat kiinnostuneita YAMK-tutkinnon suorit-
tamisesta. Insinöörit kohderyhmänä markkinointia varten täsmennettiin seuraaviksi seg-
menteiksi: Lohjan ja Hyvinkään alueilla asuvat insinöörit, Metropolialueella asuvat insinöörit 

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

lisessa palveluliiketoiminnassa globaalin toimintaympäristön toiminnalle asettamat vaa-
timuksen huomioon ottaen

•	 kehittää opiskelijoiden kykyä tuottaa palveluinnovaatioita
•	 tuottaa perinteisten tuotteiden tilalle kokonaisvaltainen, pitkäaikainen palvelukokonai-

suus, joka kattaa myytävän koneen/teknologian sekä sen ylläpidon, huollon ja kehittämi-
sen koko tuotteen elinkaaren ajan

•	 tuottaa uutta tietoa ja osaamista hyödyntämällä tutkimustuloksia työelämän innovatiivis-
ten menetelmien kehittämiseksi

•	 laaja-alaistaa opiskelijoiden valmiuksia työelämän kehittämiseen prosessilähtöisessä or-
ganisaatiossa, muutoksen keskellä kykyä ymmärtää kehityksen suuntia heikkojen signaa-
lien kautta ja  laajempia kokonaisuuksia.

Opetussuunnitelmissa osaaminen on ryhmitelty erilaisiksi teemoiksi, jotka koostuvat opinto-
jaksoista. Tämä mahdollistaa kehittämishanketoiminnan kytkemisen joustavasti opetukseen 
ja oppimiseen. Kehittämällä (LbD) opiskelijat oppivat ymmärtämään työelämän vaatimuksia 
ja toimintakulttuuria sekä soveltamaan käytäntöön oppimaansa. Yrittäjyys on tämän koulu-
tusohjelman toisena vaihtoehtoisena koulutuspolkuna ja siten myös painopistealueena. Opis-
kelijapalautteen mukaan jaksot tukevat toisiaan ja opinnäytetyön tekemistä erinomaisesti.

9.3.4 Koulutusohjelman arviointimenetelmät

Koulutusohjelman laatukriteerit ja seurannan ja arvioinnin menetelmät sekä niihin liittyvät 
toimintatavat on valittu Laurean (ja Lohjan Laurean) laadunvarmistusjärjestelmän (lvj) mu-
kaisesti. Lisäksi koulutusohjelman sisältöjen ajankohtaisuutta arvioidaan jatkuvasti vertaa-
malla sisältöjä aihealueen tutkimustuloksiin ja erilaisissa verkostoissa käytävään keskuste-
luun. Pilotoinnin jälkeen on tarkoitus keväällä 2011 päivittää ohjelma.

Toiminnan seurannan ja arvioinnin (Check) välineenä toimii strategian toteuttamissuunnitel-
ma, kriittiset menestystekijät ja niiden mittarit (2007 - 2009, 2010 - 2012). Koulutusohjelmaa 
suunniteltaessa syksyllä 2007 ja koulutusohjelmaa käynnistettäessä syksyllä 2008  ja syksyl-
lä 2009 oli käytössä 2007 - 2009 kauden mittarit. Mittarit ja tavoitetasot otettiin käyttöön 
soveltuvin osin. Profiilin kannalta keskeiset, jatkuvasti seurattavat mittarit ovat seuraavat: 
hakijamäärät ja hakijoiden taustat, opintojen eteneminen ja Hopsin mukaiset opintopisteet, 
opiskelijapalautteet (määrällinen, laadullinen), opiskelijoiden osallistuminen (eroaminen, 
osallistuminen lähipäiviin ja työpajoihin), alueen yrityksille tehtävät kehittämishankkeet  
opintojaksoissa ja opintojaksojen t&k&i-osuus ja hankkeistettujen opinnäytetöiden osuus ja 
sitä kautta aluekehityksen aikaansaaminen.

Opiskelijoilta korkeakoulusihteeri kerää palautetta (alkuvaihe, valmistumisvaihe, opintojak-
sot, lähiopetuspäivät). Koulutusohjelmavastaava kerää muuta palautetta Optiman keskus-
telualueen kautta ja ohjauspalavereissa. Opintojakson vastaavat ja vastuuyliopettaja saavat 
käyttöönsä sekä määrällisen että sanallisen aineiston. Opiskelijat saavat nähtäväksi Optimas-
sa tuloskoonnit ja kehittämistoimenpiteet. Opettajat tekevät saadun palautteen ja oman ko-
kemuksensa pohjalta itsearvioinnin. Palautteet tallennetaan Laurean L-asemalle ja Optimaan. 
Arviointia suoritetaan lisäksi ohjausryhmän kokouksissa, joihin myös opettajat ja tukihenki-
löt osallistuvat. Lisäksi on pidetty vastuuopettajittain ja tukipalvelutiimin  arviointi- ja kehit-
tämispalavereja. Huoltokirjaan kerätään kehittämistä edellyttävät asiat ja aikataulu kehittä-
miselle. Lisäksi Laureassa kerätään muuta palaute- ja arviointitietoa.

Koulutusohjelmassa tarpeet on tunnistettu ja määritelty, kuvattu ja dokumentoitu tarkasti. 
Yhteensovittaminen on tapahtunut Laurean strategian, toimintatapojen ja prosessien mukai-
sesti. Tarpeiden toteutumista  ja muutostarpeita seurataan ja arvioidaan arviointijärjestel-
män avulla. Arviointijärjestelmää arvioidaan ja uudistetaan tarvittaessa.
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Henkilökohtainen myyntityö •	 Jouni Kosken ja Irma Vahvaselän 
yhteydenotot henkilökohtaisesti sekä 
puhelimitse että sähköpostitse.

Taulukko 2: Viestinnän keinot kevään 2008 haussa

Markkinointi ja viestintä osoittautui keväällä 2008 hyvin hajanaiseksi, mikä näkyi hakijoiden 
pienenä määränä (1. sij. palpa 2.00). Hyvinkään puuttuviin paikkoihin sijoitettiin Lohjalle en-
sisijaisesti hakeneita. Hakijat olivat tavoitellun kohderyhmän mukaisia, joten alueen yritys-
ten kehittämistavoite on toteutumassa.

Tutkintojen markkinoinnin suunnittelusta keväällä 2009 on vastannut Laurean markkinoin-
tijohtaja (Laurean strategia; Laurean markkinointisuunnitelma 2009) ja paikallisyksikönjoh-
taja (Lohjan Laurean markkinointisuunnitelma 2009). Paikallisyksikön johtaja Riitta Peso-
nen, paikallisyksikön markkinoinnin vastaava Päivi Klimenko sekä korkeakoulusihteeri Piia 
Särkkä  Lohjalla vastasivat markkinoinnin hoitamisen medioihin.

Viestinnän keinoina kevään 2009 haussa käytettiin:

Verkkoviestintä •	 Laurean ja Lohjan Laurean www-sivuilla
•	 Lohjan Yrittäjät ry:n www-sivuilla linkki
•	 Yrittäjien navigaattorin www-sivuilla 

tiedote
•	 sähköpostiviestintää (Lohjan 

Laurean opiskelijoille ja muille 
yhteistyökumppaneille)

•	 Tradenomiliiton sähköinen online-
tiedote (mainos)

Suoramarkkinointi •	 alumnikirje 2000 - 2005 valmistuneille 
tradenomeille (sis. saate, Lohjan oma 
esite, 4-värinen flyeri, kutsu alumnitilai-
suuteen, esite)

•	 tiedote ja mainos Lohjan Yrittäjät ry:n 
omassa tiedotteessa

Lehdistö- ja tiedotustilaisuus •	 Lohjalla Kasvua kansainvälistymisessä 
-seminaari

Lehtijutut ja -ilmoitukset •	 Tradenomi News (8.4.)
•	 Iltalohja (15.4.)
•	 Kauppalehti (16.4.)
•	 Läntisen Uudenmaan Yrityssanomat 

(16.4.)
•	 Uusi Insinööri (23.4.)
•	 Länsi-Uusimaa (25.4.)
•	 Luoteis-Uusimaa (15.4.)
•	 Ykköslohja (15.4.)

Henkilökohtainen myyntityö •	 Irma Vahvaselän yhteydenotot henkilö-
kohtaisesti sekä puhelimitse että sähkö-
postitse

Taulukko 3: Viestinnän keinot kevään 2009 haussa

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

ja insinöörit Suomessa, jotka ovat kiinnostuneita suorittamaan YAMK-tutkinnon liiketalou-
den puolella. Muut alemman kk-tutkinnot suorittaneet markkinointia varten täsmennettiin 
seuraaviksi segmenteiksi: kauppatieteiden kandidaatit, restonomit, artenomit, muut  jne.

Tutkinto oli vuoden 2008 - 2009 haussa  uusi, joten markkinointi on kohdistettu sekä sisäi-
sille että ulkoisille sidosryhmille. Laurean sidosryhmäluokituksen mukaisesti keskeisiä ope-
ratiivisia sidosryhmiä ovat työelämäkumppanit, jotka edustavat pitkäkestoista yhteistyötä 
(hanketoiminta, koulutus, verkostoyhteistyö, ohjausryhmät ja harjoittelu), alumnit ja korkea-
koulut. Muita keskeisiä sidosryhmiä ovat tutkimuslaitokset ja opiskelijahyvinvointipalveluja 
tuottavat toimijat ja organisaatiot.

Yritykset ja yhteistyökumppanit sekä suuri yleisö markkinointia varten täsmennettiin seu-
raaviksi segmenteiksi:

1 Uudenmaan/Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään alueiden teolliset ja 
 osaamisintensiiviset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita asiakaslähtöisen 
 liiketoiminnan ja palveluistamisen kehittämisestä, 
2 Hyvinkään ja Lohjan yrittäjäyhdistykset 
 (Lohjan Yrittäjät ry, Hyvinkään yrittäjät ry, Suomen Yrittäjät ry)
3 Elinkeinoelämän tukiorganisaatiot ja etujärjestöt sekä kumppanuusorganisaatiot 
 (kehityskeskukset, L-U Kauppakamari ry, HAMK, Aalto-yliopisto/TKK, 
 Lohjan Nuorkauppakamari ry)
4 ns. suuri yleisö medioiden kautta.

Viestinnän keinoina kevään 2008 haussa käytettiin:

Verkkoviestintä •	 Laurean, Lohjan Laurean ja Hyvinkään 
Yrittäjät ry:n www-sivuilla

•	 Lohjan ja Hyvinkään Laurean lähettämä-
nä sähköpostiviestintää (lyhyt jaettava 
sähköinen esite sähköpostin liitteenä 
lähetettynä yrityksille ja muille)

•	 Tradenomiliiton sähköistä online-tiedo-
tetta (lähetettävä mainos).

Suoramarkkinointi •	 kirje ja esite (Laurean yhteisenä alumi-
kirjepostituksena)

Lehdistö- ja tiedotustilaisuus •	 Lohjalla Teollisesta teolliseksi palveluyri-
tykseksi -seminaarin yhteydessä

•	 Irma Vahvaselän kolumni Länsi-Uusimaa 
lehdessä

Lehtijutut ja -ilmoitukset •	 Insinöörilehti (20.3.)
•	 Länsi-Uusimaa (5.4.)
•	 Aamuposti (5.4.)
•	 Tradenomi News (9.4.)
•	 Luoteis-Uusimaa (9.4.)
•	 Metro (11.4.)
•	 Länsiväylä (11.4.)
•	 Länsi-Uusimaa (19.4.)
•	 Aamuposti (19.4.)
•	 Kauppalehti (Leppävaaran kanssa)

(jatkuu)
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9.4.2 Koulutusohjelmaan hakeutuminen ja valinta; haku- ja valintaprosessi

Koulutusohjelmaan hakeutuminen ja valinta on ollut keväällä 2008 yhteishaussa Hyvinkään 
ja Lohjan paikallisyksiköiden osalta ja keväällä 2009 Lohjan paikallisyksikön haussa. Haku- ja 
valintaprosessi 2009 haussa on kuvattu Lohjan Laurean koulutusprosessin 1. osaprosessi-
kuvauksella Opiskelijahaku ja -valintasovellettuna YAMK-koulutusohjelmaan (tavoitteet, toi-
minnot/vastuut, prosessin mittarit ja arviointi, kehittämistoimenpiteet, ohjaavat dokumen-
tit). 

Prosessin toiminnot sekä vastuut toiminnoittain ja tehtävittäin ovat seuraavat: 1) Hakupro-
sessin määrittely ja tiedot koulutusohjelmasta ja hausta (vastuu paikallisyksikköjohtaja Riitta 
Pesonen, koulutusohjelmavastaava Irma Vahvaselkä, Laurean opintoasiainpäällikkö, Lohjan 
Laurean korkeakoulusihteeri Piia Särkkä) 2) Rekrytointimarkkinointi (vastuu paikallisyksik-
köjohtaja Riitta Pesonen, koulutusohjelmavastaava Irma Vahvaselkä, lehtori Päivi Klimen-
ko, Laurean opintoasiainpäällikkö ja viestintä sekä Lohjan Laurean korkeakoulusihteeri Piia 
Särkkä) 3) Hakijaneuvonta ja -ohjaus  (vastuu koulutusohjelmavastaava Irma Vahvaselkä, 
Lohjan Laurean korkeakoulusihteeri Piia Särkkä, opintosihteerit Marjut Paananen ja Marjo 
Sorjonen ja hakutoimisto) 4) Koulutukseen haku (vastuu paikallisyksikköjohtajat Riitta Pe-
sonen ja Jouni Koski (2008) hakutoimisto) 5) Valintakoe ja sen arviointi (vastuu koulutusoh-
jelmavastaavat Minna Mattila Hyvinkäällä (2008) ja Irma Vahvaselkä Lohjalla (2008 - 2009) 
6) Valinta ja valinnasta tiedottaminen (hakutoimisto) 7) oikaisumenettely (paikallisyksikkö-
johtaja Riitta Pesonen, hakutoimisto) (ks. Koulutusprosessi, 1 osaprosessi: Opiskelijahaku ja 
-valinta; Pääsykoepäivän (2009 haku) järjestelyistä on laadittu ohjelista/YAMK Optima/Laa-
dunvarmistus/Hallinto).

Paikallisyksiköiden johtajat Hyvinkäällä Jouni Koski (2008) ja Ari Palenius (2009) ja Lohjalla 
Riitta Pesonen (2008, 2009) ovat olleet vastuussa hakemisesta. Käytännössä hakua ovat hoi-
taneet koulutusohjelmavastaavat Minna Mattila Hyvinkäällä ja Irma Vahvaselkä Lohjalla sekä 
Hakutoimisto. Haku on tapahtunut sähköisesti www.laurea.fi/haku -kautta. 2008 ennakko-
tehtävän laati koulutusohjelmavastaava Irma Vahvaselkä. Tehtävän arvioi Hyvinkään opis-
kelijoiden osalta Hyvinkään koulutusohjelmavastaava Minna Mattila ja Lohjan opiskelijoiden 
osalta Lohjan koulutusohjelmavastaava Irma Vahvaselkä. Tehtävän pisteet laitettiin hakutoi-
miston	Excel-taulukkoon.	Hakutoimisto	tarkisti	kelpoisuudet	ja	laski	yhteen	pisteet	ja	suoritti	
valintapäätöksen sekä hoiti valinnasta tiedottamisen. Oikaisuvaatimuspyyntöjä ei ole tehty.

9.4.3 Haun ja valinnan oikaisumenettely Laureassa ja koulutusohjelmassa

Laureassa Haun ja valinnan oikaisumenettelyn prosessi on kuvattu (ks. YAMK Optima/
Laadunvarmistus&Hallinto/Oikaisumenettely/Hakutoimisto).Hakija ottaa yhteyttä haku-
toimistoon. Hakutoimisto kertoo hakijan pisteet koulumenestyksestä, mahdollisesta työko-
kemuksesta ja valintakokeen yhteispistemäärän. Jos hakija haluaa tarkempaa tietoa valin-
takoetuloksestaan, hakija ottaa yhteyttä toimipisteen valintakokeesta lisätietoja antavaan 
henkilöön. Lisätietoja antava henkilö kertoo tarkemmin, mistä pisteet koostuvat ja yleisesti, 
miten mitäkin asioita arvioidaan. Jos hakija on tyytymätön saamiinsa vastauksiin, hän laatii 
kirjallisen oikaisupyynnön ammattikorkeakoulun hallitukselle. Hakutoimisto esittelee asi-
an ammattikorkeakoulun hallitukselle ja tarvittaessa pyytää lisätietoja toimipisteestä. Am-
mattikorkeakoulun hallitus pyytää tarvittaessa lisätietoja toimipisteestä ja hakutoimistosta. 
Ammattikorkeakoulun hallitus tekee päätöksen ja toimittaa sen tiedoksi hakijalle ja hakutoi-
mistoon. Päätös kirjataan hakijarekisteriin ja siihen tehdään tarvittavat muutokset. Mikäli 
hakija on tyytymätön ammattikorkeakoulun hallituksen päätökseen, hän voi valittaa asiasta 
hallinto-oikeuteen. 

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

Markkinointi ja viestintä osoittautui keväällä 2009 hyvin hajanaiseksi, mutta hakijamäärän 
perusteella onnistuneeksi. Opiskelijakyselyn perusteella keskeiset mediat, joista tieto koulu-
tuksesta oli saatu, olivat Laurean kotisivut, alumnikirje ja koulutusohjelmavastaavan  haas-
tattelut paikallisissa lehdissä (Länsi-Uusimaa ja Ykköslohja). Hakijoita oli 25 paikkaa kohti 
yhteensä 66. Hakijat olivat tavoitellun kohderyhmän mukaisia, joten alueen yritysten kehit-
tämistavoite on toteutumassa.

Koulutusohjelmaan valittavien opiskelijoiden opiskelijavalinnassa on noudatettu valtakun-
nallisia opiskelijavalintaperusteita, jotka on määritelty Laurean johdon kanssa ja vahvistetaan 
Laurean hallituksessa. Valintakriteereissä määriteltiin pohjakoulutusvaatimus, vähintään 30 
opintopistettä liiketaloudellista osaamista tuottavia opintoja, korkeakoulututkinnon jälkeen 
hankittu kolmen vuoden työkokemus alalta ja opiskelijavalinnan pisteet ennakkotehtävästä 
ja pääsykokeesta (kehittämistarve ja -motivaatio), opinnäytetyön arvosanasta ja lisätyökoke-
muksesta. Pohjakoulutusvaatimuksena on tradenomin tutkinto tai muu soveltuva korkeakou-
lututkinto (esim. insinööri AMK, restonomi AMK, kauppatieteiden kandidaatti). Koulutukseen 
valitulla henkilöllä tulee olla vähintään 30 opintopistettä liiketaloudellista osaamista tuotta-
via opintoja joko osana pohjakoulutuksena vaadittavaa korkeakoulututkintoa tai sen jälkeen 
yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa esim. ammattikorkeakoulussa eri-
koistumisopintoina suoritettuja, paikallisyksikön johtajalla hyväksytettäviä opintoja. Liike-
taloudellisten opintojen puuttuessa hänen tulee suorittaa ne ensimmäisen opintovuoden ai-
kana. Lisäksi vaaditaan korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu kolmen vuoden työkokemus 
asianomaiselta alalta. Tarkemmat tiedot pohjakoulutuksesta on ollut saatavilla www.laurea.
fi > haku laureaan > ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot > Yrittäjyyden ja liiketoiminta-
osaamisen koulutusohjelma, teollinen palveluliiketoiminta.

Opiskelijavalinnassa hakijan saamat pisteet on esitetty taulukossa 4.

2008 ennakkotehtävä
2009 pääsykoetehtävä

50 
pistettä

alin hyväksytty 25 pistettä

Opinnäytetyön
arvosana

30 
pistettä

opinnäytetyön arvosanat pisteytetään seuraavasti:
arvosanat 5 / 3 / 10 / L / E / et - 30 pistettä
arvosanat 4 / - / m - 20 pistettä
arvosanat 3 / 2 / cl / ht - 10 pistettä
arvosanat 2 / - / -nsa - 6 pistettä
arvosanat 1 / 1 / a - 1 pistettä

Työkokemus 20
pistettä

Työkokemuspisteitä saa vasta työkokemusvaatimuk-
sen ylittävästä työkokemuksesta, ja sen pitää olla 
hankittu alalta, jolle nyt ollaan hakemassa. Kahden 
kuukauden työkokemus alalta, jolle ollaan hakemas-
sa, tuottaa yhden pisteen. Osa-aikatyö muunnetaan 
kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimit-
taista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) 
vastaa yhtä kuukautta. 

Yhteensä 100
pistettä

Taulukko 4: Opiskelijavalinnan hakupistejaottelu
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nin ja myynnin operatiivisen johdon vaativissa tehtävissä, joissa työpäivä on pitkä ja hekti-
nen, ja työpäivän aikana on vaikeata ottaa yhteyttä Laureaan ainakaan henkilökohtaisesti.

Koulutusohjelman opiskelu aikataulullisesti suunniteltiin tapahtuvaksi siten, että 50 opin-
topisteen pakolliset opinnot järjestetään ensimmäisenä lukuvuonna noin 6 viikon välein 
pääosin perättäin, mutta myös osin limittäin siten, että jaksojen opinnot tukevat toisiaan ja 
opinnäytetyöprosessia. Kukin jakso (7) käynnistettiin lähiopetusseminaaripäivällä, jossa an-
nettiin jakson suorittamisen ohjeet, avattiin jakson peruskäsitteet, teoriat ja tutkimus. Lä-
hiopetuspäivänä opiskelijoilla on ollut tilaisuus ryhmäytyä opintojakson ryhmätyötehtäviä 
varten ja laatia työnjakoa tehtävien tekemiseksi. Lähiopetuspäivän jälkeen opiskelijalla on 
ollut mahdollisuus työstää oppimistehtäviä 4 - 6 viikkoa. Toisena vuonna opiskelija huoleh-
tii itse yksilöllisen Hopsin mukaisesta opinnäytetyön laatimisesta ja valinnaisten opintojen 
suorittamisesta. Opetusajat jakson lähiopetusseminaareissa 2008 hakijoiden osalta oli kel-
lo 8.30 - 16.00. Opiskelijapalautteen pohjalta opetuspäivää lyhennettiin 2009 hakijoiden 
kohdalla kello 8.30 - 15.00, jolloin opiskelijat pääsivät tarvittaessa toisella paikkakunnalla 
hakemaan lapset päiväkodista. Kello 15 jälkeen pystyttiin paremmin hoitamaan opiskelu-
asioita opintotoimistossa, kirjastossa tai pienryhmissä. Oppimisympäristölle YAMK on ollut 
haastava. Opinnot suunniteltiin toteutettaviksi ”virtuaalikampuksella” erilaisia teknisiä vies-
tintävälineitä hyödyntäen. Optima-oppimisympäristö suunniteltiin keskeiseksi koulutusoh-
jelman ympäristöksi. Luokkaopetusta suunniteltiin vähän, jotta työn ohessa opiskelu tulisi 
mahdolliseksi. Kirjastopalvelut e-kirjoineen tehostivat etäoppimista. Opiskelijat jaettiin heti 
alkuun pienryhmiksi, joiden puitteissa oppimistehtävät laadittiin, ryhmäohjausta toteutettiin 
ja vertaisryhmiltä ja -opiskelijoilta opittiin. Cambridge Boot Camp toimi kansainvälisenä toi-
mintaympäristönä. Tekes, TKK/BIT-keskus sekä Laatukeskus toimivat tukiorganisaatioina. 
Hankeympäristö (taustayritykset) on ollut erityisen onnistunut.

Uuden koulutusohjelman ennakkoarviointi ja pilotointi on hoidettu seuraavasti. Koulutusoh-
jelma suunniteltiin siten, että syksyllä 2007 laadittiin opetussuunnitelma, joka kattoi kahden 
aloitusvuoden opinnot. Opetussuunnitelma ennakkoarvioitiin ohjausryhmän kokouksissa 
syksyllä 2007 ja keväällä 2008  ja pyytämällä opetussuunnitelmasta lausunnot keväällä 2008 
kolmelta asiantuntijalta ennen koulutusohjelman käynnistämistä (syksy 2008). Toiseen aloi-
tukseen ei tehty opetussuunnitelmaan muutoksia, koska palautteen mukaan toteutus oli on-
nistunut tavoitteiden osalta. Pilotointi kattaa siis 2 aloitusvuoden opetussuunnitelman. Siitä 
tehdään koulutusohjelman itsearviointi sekä FUAS-ristiinarviointiin liittyvä vertaisarviointi 
Metropolian ja HAMKin vastaaviin koulutusohjelmiin. Laurean vanhojen koulutusohjelmien 
benchmarking ja palautteen hyödyntäminen ei ole ollut jostain syystä mahdollista YAMK-
koordinointiryhmän puitteissa.

9.5.2 Opettajien ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuus koulutusohjelman  
 suunnitteluun ja toteutukseen eri vuorovaikutusfoorumeilla

YAMK-koulutusohjelman opettajien sekä opiskelijoiden ja alumnien  osallistuminen kou-
lutusohjelman suunnitteluun ja toteutukseen on tapahtunut eri vuorovaikutusfoorumeilla 
seuraavilla tavoilla: koulutusohjelman ohjausryhmän kokouksiin osallistumalla (opettaja-, 
opiskelija- ja alumniedustus), lähiopetuspäiviin osallistumalla (opettajajana ja kouluttajana, 
opiskelijana), Laurean opiskelijapalautejärjestelmän keräämä palaute sekä opintojaksokoh-
tainen ja lähiopetusseminaarikohtainen palaute (palautteen ottaminen/antaminen/hyödyn-
täminen), koulutusohjelman Optima-työtilan keskustelualue (osallistumalla keskusteluun 
ja antamalla palautetta koulutusohjelman Optima-työtilan yleisellä keskustelualueella, ja 
osallistumalla jaksokohtaisen keskustelualueen avoimen keskustelun kautta), pienryhmä-
keskustelut ja –palaute, yksilökeskustelut ja -palaute. YAMK-koulutusohjelmassa opiskelijat 
toimivat pienryhmissä, joissa toteuttavat osan oppimistehtävistä ryhmätyönä ja osallistuvat 
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Koulutusohjelman kohderyhmä on määritelty tarkasti, markkinointi on hoidettu keskitetysti 
ja ennakolta laaditun suunnitelman mukaisesti. Tavoitellun kohderyhmän mukaiset opiskeli-
jat hakeutuivat opintoihin. Haun ja valinnan oikaisumenettely on määritelty ja dokumentoitu. 
Haku on sujunut hyvin.

9.5 YAMK-koulutusohjelman suunnittelu on järjestelmällistä

Lähtökohta

Koulutusohjelma on suunniteltu syksyllä 2007 toteutettavaksi vuoden 2008 haussa yhteis-
toteutuksena Hyvinkäällä ja Lohjalla. Opetussuunnitelmaa olivat laatimassa Hyvinkäällä 
yliopettaja, KTT Minna Mattila ja Lohjalla yliopettaja, KTT Irma Vahvaselkä. Opetussuunni-
telman laatimiseen ohjausryhmässä osallistuivat alueiden elinkeino- ja yrityselämää, insi-
nöörien ja tradenomien etujärjestöjä sekä Laurean johtoa edustavat ohjausryhmän jäsenet. 
Työtä edelsivät sekä Hyvinkään alueen KIBS-yritysten että Lohjan alueen teollisten ja liike-
elämän palveluiden kehittämistarpeita selvittävät hankkeet.

Laurean visiopohjaisen johtamisen ja toiminnan suunnittelun (Plan) perustana ovat arvot, 
tahtotila ja strategiat, jotka määritetään toimintaympäristöanalyysin ja ennakointityösken-
telyn pohjalta. 

Paikallisyksiköissä toiminnan suuntaamista ja ohjaamista tukevat yksikön profiili ja suunni-
telma toiminnasta ja sen kehittämisestä. Laadunvarmistusjärjestelmän toimivuuden ja sen 
tuottaman tiedon hyödyntämisen vastuut on kuvattu paikallisyksikön laatutakuukirjassa. 
Koulutusprosessin suunnittelua koskeva tieto tallennetaan Laurean yhteiseen tietojärjestel-
mään (SoleOps). SoleOpsin tietosisällöstä vastaavat paikallisyksiköiden koulutusohjelmien 
kehittämispäälliköt. (ks. www.laurea.fi/Laadunvarmistus/Toiminnan suunnittelun perusta, 
Plan; Intra: Laurea/Lohja/Laadunvarmistus/Toiminnan suunnittelun perusta, Plan).

9.5.1 Sidosryhmäyhteistyö 

Eri sidosryhmien odotusten ja osaamisen hyödyntäminen koulutusohjelman suunnittelussa 
tapahtuu seuraavasti. Koulutusohjelman opetussuunnitelman suunnitteluvaiheessa koottiin 
laaja ohjausryhmä, jossa on ollut edustettuina omat opiskelijat ja alumnit, opiskelijoiden etu-
järjestöt (insinöörit, tradenomit), alueiden yrittäjät ja yrittäjäjärjestöt (Lohjan yrittäjät ry), 
elinkeinopoliittiset etujärjestöt (L-U Kauppakamari ry), opetushenkilöstö, johto (tutkimus-
johtaja, kehitysjohtaja, aluerehtorit, paikallisjohtajat) ja tukipalveluiden edustajat (kirjasto, 
opintotoimisto, korkeakoulusihteeri). Heidän odotuksensa ja osaamisensa on huomioitu si-
ten, että he ovat ottaneet kokouksissa tai lausunnoissaan kantaa opetussuunnitelman kehit-
tämistarpeisiin ja toimineet osa myös opettajana tai kouluttajana. Lisäksi on tehty tiivistä 
lähiyhteistyötä Tekesin Serve- ja Liito-ohjelmien ohjelmajohtajien, Aalto-yliopiston Helsingin 
kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun BIT-tutkimuskeskuksen sekä Laatukes-
kuksen  ja Finpron, kanssa ja kansainvälisellä tasolla Cambridgen yliopiston Centre for Ent-
repreneurial Learning ja Cambridge network -keskusten kanssa.

Opiskelijoiden työyhteisön tarpeet on huomioitu opiskelun suunnittelussa esimerkiksi ope-
tuksen aikataulun ja opetusaikojen sekä  oppimisympäristöjen  suunnittelussa. Vuoden 2008 
hakijoiden osalta Hyvinkään ja Lohjan opiskelijat asuivat ja/tai olivat töissä pääosin Uuden-
maan alueella (myös Kotkassa ja Loviisassa). Heillä oli päiväkoti- ja alakouluikäisiä lapsia, 
mikä rajoitti lähiopetuspäivän pituutta. Vuoden 2009  hakijoiden osalta lähes kaikki asuivat 
tai kävivät töissä pääkaupunkiseudulla, Vihdissä tai Länsi-Uudenmaan alueella (pisin matka 
Porissa asuvalla).Opiskelijoista suurin osa toimii tuotannon, projektijohtamisen, markkinoin-
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ta yrityksen ja aiheen vaihtoon tai saman kohdeorganisaation sisällä kehittämismuutoksiin. 
Yleisiä muutostarpeita edustavat asiakaslähtöiseen liiketoiminnan kehittämiseen, palveluis-
tamiseen, verkostoitumiseen ja kansainvälistämiseen liittyvät kehittämishankkeet. 

Opinnäytetyö on kytketty koulutusohjelman omaan t&k&i-työhön, Teollinen palveluliiketoi-
minta kehittämisen ytimessä! -kattoteemaan. Ajankohtaisia opinnäytetyön aihealueita ovat 
asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, palveluinnovaatioiden 
johtaminen, palveluistaminen ja palvelujen tuotteistaminen, markkinointikyvykkyyden ja 
asiakkuudenhallinnan kehittäminen, palvelujen tuottamisen organisointi- ja toimintamallien 
selvitystyö, uusien palvelujen tuottamistapojen mallintaminen ja uuden liike- ja palvelutoi-
minnan synnyttäminen innovoimisen kautta, julkispalveluiden kehittämishanke sekä palve-
luiden verkostoitumis- ja kansainvälistämishanke. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus toi-
mia Lohjan Laurean hankkeissa oman taustaorganisaation hankkeen puuttuessa.

Opinnäytetyön laatimisessa noudatetaan Laurean yleistä YAMK-opinnäytetyöohjeistoa (Lau-
rean YAMKin opinnäytetyöohje 2006), jossa määritetään mm. työn lähtökohdat, tavoitteet, 
prosessin vaiheet, arviointikriteerit sekä kypsyyskokeen suorittamistapa. Laurean LbD-mal-
lin mukainen kriteeristö vastaa eurooppalaista master-opinnäytetyön tasoa.  00701 Opinnäy-
tetyö kehittämishankkeena -opintojaksolla pidetään ohjausinfo, jossa prosessi- ja substanssi-
vastaava antaa käytännön ohjeet (YAMK Optima/00701 Opinnäytetyö kehittämishankkeena/
Vahvaselkä) opinnäytetyöprosessin läpiviemisestä (vaiheittain ja tarkistuspisteittäin) ja suo-
men kielen ohjaaja antaa ohjeet raportin kirjoittamisesta (YAMK/Optima 00701 Opinnäyte-
työ kehittämishankkeena/Murtola). Seminaareista ja työpajoista sekä työn laatimisesta on 
annettu muistilista (Julkaisuseminaarit ja työpajat). Asetuksen 10 § (16.6.2005/423) mukaan  
tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoit-
taa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen muodosta 
(esim.	perinteinen	koe,	Executive	Summary,	opinnäytetyön	pohjalta	kirjoitettu	lehdistötiedo-
te) on ohjeistettu erikseen.

Opinnäytetyön ohjaamisen osaaminen on varmistettu (amk-kehittämistyön linjausten mukai-
suus) siten, että ohjaukset on keskitetty yhdelle substanssiohjaajalle ja yhdelle kielen ohjaa-
jalle sekä yhdelle abstractin tarkastajalle. Substanssiohjaajalla on 12 vuoden ohjaajakokemus 
Laureasta sekä 2 vuoden ohjaajakokemus Helsingin kauppakorkeakoulusta. Substanssiohjaa-
ja käyttää apuna tarvittaessa Laurean erityisosaamista. Kielen ohjaajalla on 8 vuoden ohjaa-
jakokemus Laureasta sekä 20 vuoden toimittaja- ja tiedottajatausta. Ohjaajat ovat yhdessä 
toteuttaneet koko ryhmän opinnäytetöiden ohjaukset.

9.5.4 Opetussuunnitelma

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on ase-
tuksen 7 a § (16.6.2005/423) mukaan on antaa opiskelijalle: työelämän kehittämisen edellyt-
tämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asi-
anomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten; syvällinen 
kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä 
valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja 
erittelyyn; valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämi-
seen; työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kansainvälisen vuorovaikutuk-
sen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Koulutusohjelman opetussuunnitelma perusrakenteen mukaan (yhteensä 90 op) muodostuu 
pakollisista syventävistä opinnoista (50 op), opinnäytetyöskentelystä (30 op) sekä vapaasti 
valittavista opinnoista (10 op). Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiske-
lijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin 
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pienryhmäohjaukseen. Keskustelu jakson opettajan tai tuutoriopettajan kanssa nostaa esille 
puutteet ja kehittämisen alueet. Vuonna 2008 aloittaneilla opiskelijalla oli edustaja-yhdys-
henkilö koulutusohjelmavastaavan kanssa.

Laureassa opiskelijat osallistuvat erilaisiin kyselyihin: opintojaksokysely, alkuvaiheen palau-
tekysely, (harjoittelupalautekysely), hyvinvointipalautekysely, tukipalveluiden palautekyse-
ly, kansainvälisen liikkuvuuden palautekysely, valmistuvien palautekysely, tutkinnon suo-
rittaneille tarkoitettu palautekysely/sijoittumisseuranta ja uraseuranta. Opiskelijaedustajat 
eivät ole osallistuneet Laurean tai LAUREAMKn erilaisiin kehittämisryhmiiin tai -tilaisuuksiin  
(lvj:n kehittämisryhmä, laaja johtoryhmä, tutkintolautakunta, paikallisyksikön kehittämis-
ryhmät, joissa YAMKin opettajilla mahdollisuus olla mukana). Vuorovaikutusfoorumit ovat 
olleet riittävät oman koulutusohjelman suunnittelun ja toteutuksen kannalta.

Kouluttajien osaaminen on hyödynnetty YAMK-koulutusohjelman suunnittelussa ja toteutuk-
sessa seuraavasti. Koulustusohjelman opetussuunnitelma on laadittu syyslukukaudella 2007 
koulutusohjelmavastaavien (Minna Mattila ja Irma Vahvaselkä) toimesta, ja ne on hyväksyt-
ty toukokuussa 2008. Opintojaksovastaavat ovat lukuvuosien 2008 - 2009 ja 2009 - 2010 
toteutuksille omaa osaamistaan hyödyntäen laatineet jaksojen toteutussuunnitelmat ja to-
teuttaneet oman osansa, joten heidän osaaminen on hyödynnetty. Lisäksi kouluttajat ovat pa-
lautteen pohjalta, toteutuksen jälkeen  tehneet jatkokehitysehdotuksia. Ulkopuolisten asian-
tuntijakouluttajien tutkimustyö ja julkaisutoiminta on hyödynnetty jaksojen suunnittelussa.

Viestintä ja tiedotus opiskelijoiden ja henkilöstön kesken on suunniteltu toteutuvaksi siten, 
että koulutusohjelmavastaava on vastannut koulutusohjelman perustiedottamisesta koulu-
tusohjelman alkuinfossa ja koulutusohjelman omassa YAMKin Optima-työtilassa. Viikkotie-
dote Optima-työtilan yleisellä keskustelualueella maanantaiaamuisin koulutusohjelman on 
koulutusohjelmavastaavan toimesta alkavan viikon asioista sekä esille nostettavista muista 
asioista. Kunkin työviikon aikana koulutusohjelman keskustelualueella tehtyihin kyselyihin 
annetaan vastaukset. Keskustelua ohjaa koulutusohjelmavastaava. Opintojakson viestintä 
hoidetaan yleisellä keskustelualueella tai kyseisen jakson omassa työtilassa ja siellä oleval-
la keskustelualueella. Optima-työtilassa on jokaisen opintojakson työtila, josta on vastuussa 
vastuuopettaja muiden jakson opettajien kanssa. Siinä on jakson toteutussuunnitelma aika-
tauluineen, jakson suorittamisen vaihekansiot opiskelijakansioineen tai palautuskansioineen 
sekä kansio opettajan jakamaa aineistoa varten. Viestintää hoidetaan lisäksi ryhmätutoroin-
titilaisuuksissa ja yksilöohjauspalavereissa. Korkeakoulusihteeri tiedottaa opintotarjonnas-
ta ja ohjelmista ja aikatauluista Intrassa, Lohjan Laurean www-sivuilla sekä sähköpostitse. 
Opintosihteeri opastaa opiskeluun liittyvissä asioissa Intrassa ja sähköpostilla tai kiireellisis-
sä tapauksissa puhelimitse. Kirjasto tiedottaa aukioloajoista ja palveluista. Lohjan Laureassa 
on YAMK-koulutusohjelman ilmoitustaulu, jossa on keskeiset tiedotteet, ja lisäksi www.lohja-
laurea.fi -sivustolla on YAMK-koulutusohjelman perusinfo sekä Tapahtumia-palstatiedotteet. 
Viestinnän häiriötekijänä on se, että YAMK-opiskelijoille samanaikaisesti viestitään myös 
nuorisosovelluksen tiedotteet.

9.5.3 Opinnäytetyö 

Opinnäytetyö kytketään kohdetyöyhteisön kehittämiseen ja koulutusohjelman omaan t&k 
-työhön seuraavasti. Opinnäytetyö kehittämishankkeena muodostaa ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon opintojen ytimen. Sen toteutusta tuetaan kaikissa opintojaksoissa. Opinnäytetyö 
voidaan aloittaa jo Teema 1 opintojaksojen aikana. Tässä koulutusohjelmassa opinnäytetyö 
kytketään aluekehitykseen ja kohdetyöyhteisön palveluliiketoiminnan kehittämiseen sekä 
työelämämuutoksiin vastaamiseen. Hakuvaiheessa opiskelijaa tekee lähtötilanneanalyysin, 
jonka pohjalta arvioi kehittämistarpeet sekä kehittämissuunnitelman, joka kattaa sekä jakso-
jen oppimistehtävät että opinnäytetyön. Työelämämuutos merkitsee joustavaa varautumis-
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sen määrittelyihin. Osaaminen on jaettu ammatillistiedolliseen ja –taidolliseen osaamiseen 
sekä yleisiin kompetensseihin, joiden hallintaa koulutuksella pyritään edistämään. Yleisiä 
kompetensseja ovat eettinen osaaminen, globalisaatio-osaaminen, innovaatio-osaaminen, 
reflektio-osaaminen ja verkosto-osaaminen. Opiskelija voi saavuttaa yleisen kompetenssin 
kussakin osaamisessa kolmea eri tasoa edeten henkilökohtaisesta tasosta organisaation ta-
solle ja edelleen yhteiskunnallisen näkökulman hallintaan. Tämä opetussuunnitelmamalli 
mahdollistaa kehittämishanketoiminnan kytkemisen joustavasti opetukseen ja oppimiseen.  
Pedagogisena valintana koulutuksen toteuttamisessa sovelletaan mahdollisimmman pitkälle 
Learning by Developing (LbD) -menetelmää. LbD pohjautuu viiteen periaatteeseen, jotka ovat 
autenttisuus (todelliset kehittämishankkeet), yhteistyö (kumppanuus, yhdessä tekeminen), 
kokemuksellisuus (erilaisten mallien kokeilu opintojen eri vaiheissa), tutkimuksellisuus (tie-
topohjainen päätöksenteko, tutkimuksellinen ote, tutkimus- ja kehittämismenetelmien hal-
linta) ja luovuus (luovat ratkaisut, jatkuva kehittäminen). LbD merkitsee autenttisuuteen, 
tutkimuksellisuuteen ja kohtaamiseen perustuvaa uutta luovaa oppimista. (YAMKOptima/
Opetussuunnitelma, LbD osaamisen kehittämisen prosessina.)

Pedagogista tai andragogista oppimisprosessia suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettu 
huomioon  aikuisten oppimisen  lähtökohdat. Opiskelu tapahtuu etäopiskeluna työelämä-
lähtöisesti suorittaen opintojaksojen oppimistehtäviä sekä laatien taustaorganisaatiolleen 
opinnäytetyön tutkimuksellisena kehittämishankkeena. Tutkimuksellisuuden yksi kriteeri 
on vankan tietoperustan rakentaminen hankkeiden toteutusta varten. Tenttejä ei ole ollut 
(paitsi 2009 aloittaneilla). Tiedonhankintaan ja oman opiskeluaineiston rakentamiseen on 
kiinnitetty huomiota; opiskelijat kirjaston ja koulutusohjelmavastaavan sekä jaksovastaavien 
ohjauksella ovat rakentaneet oman eKirjastonsa Optima-työtilassa. Opetusmateriaali koostui 
jakson kirjallisuusluettelossa esitetystä sähköisestä tai kirjamuotoisesta suomen ja englan-
ninkielisestä ammattikirjallisuudesta, eri organisaatioden selvityksistä tai julkaisuista (esim. 
Tekes, VTT, Sitra) ja tietokannoissa olevista artikkeleista.

Oppimisympäristölle YAMK on ollut haastava. Mannisen (2010) mukaan aikuisille suunnat-
tujen oppimisympäristöjen onkin oltava konstruktiivisia, aktiivisia, yhteistoiminnallisia,tavo
itteellisia, reflektiivisiä ja kontekstuaalisia. Konstruktiivisuudella korostetaan juuri aikuisten 
oppimisen erikoispiirrettä, oppimisen rakentamista aiemmin tiedon päälle. Aktiivisuus viit-
taa opiskelijoiden aktivointiin sekä yhteistoimintaan niin muiden opiskelijoiden, opettajan 
kuin ulkopuolistenkin tahojen kanssa. Tavoitteellisuudella viitataan Knowlesin mainitsemaan 
tarpeeseen tietää, mihin oppeja tullaan käyttämään. Reflektiivisyydellä huomioidaan se, että 
omien valintojen ja tekojen sekä niihin johtaneiden ajatteluprosessien aktiivinen käsittely 
luo uusia oivalluksia ja katsontakantoja – ja siten syvennetään oppimista. Kontekstuaalisuus 
liittyy oppimisen konkretisointiin. Aikuisen oppijan oppimistilanteiden tulisi liittyä todelli-
siin haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen, jolloin oppija näkee selkeästi yhteyden toiminnan ja 
tulosten välillä, mikä edelleen vaikuttaa motivaatioon. Malisen (2000) andragogisen oppimis-
prosessin haaste – aikuisen elämänkokemuksen muodostaman suojakuoren todellisen oppi-
misen ympärillä on ollut haasteena myös tässä koulutusohjelmassa: aikuisoppijalla on hen-
kilökohtaisen kokemustietonsa ytimen ympärillä mukavuusalue, joka toimii suojakuorena 
uuden oppimiselle. Jos oppimistilanne ei pysty avaamaan suojakuorta, ei todellista oppimista 
tapahdu, eli aikuisen ajattelu tai käytös ei muutu aiempaan verrattuna, vaan hän vain ”suo-
rittaa tentin”. Opinnot suunniteltiin toteutettaviksi pääosin ”virtuaalikampuksella” erilaisia 
teknisiä viestintävälineitä hyödyntäen. Optima-oppimisympäristö ja erilaiset virtuaalitilat 
suunniteltiin keskeiseksi koulutusohjelman ympäristöksi. Luokkaopetusta suunniteltiin vä-
hän, jotta työn ohessa opiskelu tulisi mahdolliseksi. Kirjastopalvelut e-kirjoineen tehostivat 
etäoppimista. Opiskelijat jaettiin heti alkuun pienryhmiksi, joiden puitteissa oppimistehtävät 
laadittiin, ryhmäohjausta toteutettiin ja vertaisryhmiltä ja -opiskelijoilta opittiin. Cambridge 
Boot Camp toimi kansainvälisenä toimintaympäristönä. Tekes, TKK/BIT-keskus sekä Laatu-
keskus toimivat tukiorganisaatioina. Työpajat ja hankkeet ovat olleet keskeisiä oppimisym-
päristöjä. Virtuaaliympäristö on ollut toimiva, mutta vaativa.

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (OPM 
2009: Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys) Keskeisenä asiana opinnoissa 
on opinnäytetyö. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimus-
tietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä 
valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. (OPM 2009: Tutkintojen ja muun osaami-
sen kansallinen viitekehys). 125 Vapaasti valittavat opinnot, 10 op, joilla opiskelija täydentää 
ja syventävää ammatillista osaamistaan, hän valitsee Laurean tai muun korkeakoulun opetus-
tarjonnasta. Liike-elämän asiantuntijapalveluyrittäjäväylän valinneelle räätälöidään erillinen 
yrittäjyyden 5 - 15 op:n opintojakso (esim. 00819 Kasvuyrittäjä, 10 op). Perusrakenne ja laa-
juudet on koettu onnistuneeksi.

Opetussuunnitelmissa osaaminen on ryhmitelty erilaisiksi teemoiksi, jotka koostuvat opin-
tojaksoista. Kunkin teeman mukainen oppiminen pyritään saamaan aikaan todellisissa kehit-
tämishankkeissa. Toteutusten kehittämishankkeet liittyvät kehitettävään osaamisalueeseen 
alan kehittämisen lähtökohdista käsin. (Laurea-ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 
2007, 9.) Teema 137 Kehittämispohjaisen oppimisen ja työelämän kehittämisen valmiudet 
(10 op) sisältää opintojaksot 00681 Luovan ongelmanratkaisun työtavat ja poisoppimisen 
taito sekä henkilökohtaiset valmiuksien kehittäminen (5 op) ja 00684 Tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnan menetelmälliset ratkaisut ja reflektiivinen analyysi (5 op). Teema 225 Yri-
tyksen sisäinen toimintaympäristö (20 op) sisältää opintojaksot 00687 Teollisuusyritykses-
tä palveluyritykseksi (10 op) ja 00690 Palvelukonseptin kehittäminen, tuotteistaminen ja 
kaupallistaminen (10 op). Teema 226 Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö (20 op) sisältää 
opintojaksot 00691 Verkostomainen liiketoiminta (10 op)  ja 00694  Kansainvälisen liiketoi-
minnan käynnistäminen ja kehittäminen (10 op). Teema 229 Opinnäytetyö (30 op) käsittää 
opintojakson 00701 Opinnäytetyö kehittämishankkeena (30 op). Toteutus on todettu onnis-
tuneeksi.

Opintojen kokonaisaika on 3 vuotta.  Koulutusaika on 1,5 - 2 vuotta siten, että ensimmäisenä 
vuonna suoritetaan pakolliset opinnot, toisena vuonna vapaasti valittavat opinnot ja työste-
tään opinnäytetyö. Opinnäytetyön tekeminen voidaan käynnistää Teema 137:n suorituksen  
eli tutkimus- ja kehittämisvalmiuksien hankinnan jälkeen. Myös muut teemat ja opintojaksot 
tukevat opinnäytetyöprosessia. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sekä yrityk-
sen sisäisen että ulkoisen toimintaympäristön ymmärtämiseen ja hallintaan. Koulutuksessa 
peilataan tutkimuksellista otetta innovatiivisessa ongelman ratkaisussa tekemällä opiskeli-
joille tutuksi erilaisia innovointi- ja ideointimenetelmiä. Asiakaskeskeiset palvelukonseptit ja 
palveluliiketoiminnan kannattavuus ovat nekin olennaisessa roolissa tässä koulutuskokonai-
suudessa verkostotalouden lainalaisuuksia ja kansainvälistynyttä liiketoimintaa unohtamat-
ta. Yhteensä 16 opiskelijaa on valmistunut 2 vuodessa. Kaikki läsnäolevat opiskelijat valmis-
tunevat 3 vuodessa.

Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuk-
sia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista 
työtehtävistä. Kompetenssien luokittelussa suositellaan käytettäväksi jakoa koulutusohjel-
makohtaisiin (ammatilliseen) (subject specific competences) ja yhteisiin kompetensseihin 
(generic comptences). Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan 
ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulu-
tusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella 
eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimi-
miselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Tavoiteltavien kompetenssin kehit-
tymiseen voidaan koulutuksessa vaikuttaa sekä sisällöllisillä että toimintatapoihin liittyvillä 
pedagogisilla valinnoilla. Opetussisältöjen valinta tapahtuu ensisijaisesti koulutusohjelma-
kohtaisen erikoisosaamisen ehdoilla ja yleisten työelämävalmiuksien kehittyminen erikois-
osaamisen oppimisen yhteydessä. Opetussuunnitelma perustuu koulutusalojen ydinosaami-
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syydestä, käyttökelpoisuudesta ja vaikuttavuudesta. Osaamisen arvioinnissa otetaan profes-
sionaalisen osaamisen lisäksi huomioon sekä kansalliset  että Laurean yleiset kompetenssit, 
joiden avulla varmistetaan monipuolisten työelämävalmiuksien kehittyminen osana opiskeli-
joiden asiantuntijuuden kasvua.  Opintojakson arvosanat T1…K5 merkitään Winhaan osasuo-
ritusten mukaisilla painotuksilla. Arvosana jaksosta muodostuu laskennallisen keskiarvon 
mukaan. Opettajan arvioinnin lisäksi käytetään vertaisarviointia (Optiman keskustelualue). 
Opinnäytetyö arvioidaan Laurean YAMKin opinnäytetyöohjeessa esitetyn  arviointikriteeris-
tön perusteella. Arvioinnoista ohjaaja laatii kirjallisen lausunnon, jonka myös toinen ohjaaja 
allekirjoittaa. Koulutuksen ja oppimisen arviointi toteutuu Laurean yhtenäisen opiskelijapa-
lautejärjestelmän avulla (alku- ja valmistumisvaihe, opintojaksokohtainen palaute, lähipäivä-
palaute). Korkeakoulusihteeri ottaa ja käsittelee palautteen ja lähettää sen kommentoitavaksi 
jaksovastaavalle ja koulutusohjelmavastaavalle.  Lisäksi kerätään palautetta opinnäytetyön 
laadinnan yhteydessä (hankkeen arviointi, ontin itsearviointi).

YAMK-opetussuunnitelma on hyväksytetty keväällä 2008 Laurean hallituksessa; koulutusoh-
jelmavastaava on lähettänyt suunnitelman ensin tarkistettavaksi Laurean kehittämisjohtaja 
Outi Kallioiselle, joka  on esitellyt sen rehtori Pentti Rauhalalle, joka hyväksyttää sen hallituk-
sella. Opintosuunnitelmaan sisältyvien metataitojen oppiminen on suunniteltu ns. läpäisype-
riaatteella kunkin opintojakson toteutuksissa. Kestävä kehitys, esteettömyys ja turvallisuus 
on otettu huomioon ja määritelty opintojakso- ja opettajakohtaisesti. Oikaisu- ja kurinpito-
menettelyt on määritelty ja dokumentoitu palautteenkäsittelyn ohjeissa. Opiskelijoille on al-
kuohjaustilaisuudessa esitelty Laurea, sen organisaatio ja vastuut sekä kuvattu, miten oikaisu 
ja valitus voidaan tehdä ja miten käsitellään.

9.5.5 Koulutusohjelman resursointi ja henkilöstön osaaminen

Opetushenkilöstö ja resursointi

Koulutusohjelmassa on toiminut Laurean 6 tohtoria, 1 lisensiaatti ja kaksi maisteria, joilla kai-
killa on selkeä erillinen osaamisalueensa ja tehtävänsä. Lisäksi ulkopuolisista luennoitsijoista 
2 on tohtori ja muut maistereita. Yritysten edustajilta ei ole tiedusteltu taustakoulutusta.

Opintojaksojen vastuuopettajina toimivat tohtoritutkinnon suorittaneet yliopettajat KTT 
Minna Mattila (lukuvuonna 2008 - 2009: 00681, 00684), FT& TkL Ville Saarikoski (00690, 
00691) ja KTT Irma Vahvaselkä (00681, 00684, 00687, 00694, 00701, 00819) sekä FT Vesa 
Taatila (00681, 00819, 00701). Opintojakson vastaavalle on resursoitu 180 h/10 op ja 90 
op/5 op. Taustoilta löytyy kokemusta myös tiedekorkeakouluista (Helsingin kauppakorkea-
koulu, Jyväskylän yliopisto, Vaasan yliopisto,  tutkimuksesta, tietokirjoittamisesta sekä liike-
elämän asiantuntija- ja johtotehtävistä (pörssiyhtiön tutkimusjohtaja, pörssiyhtiön henkilös-
töjohtaja).	Resursointi	opintojaksoille	on	10	op/180	h	ja	5	op	90	h;		60	opintopistettä		x	18	h	
= 1080 h.  Lisäksi on resursoitu Cambridge-hankkeeseen 40 h.

Opintojaksojen lähiopetusseminaareissa on ollut kouluttajina jaksovastuuyliopettajien lisäk-
si seuraavat Laurean opettajat: FT, yliopettaja Jarmo Heinonen (00684), KTL, yliopettaja Su-
sanna Kivelä (00687), FM, lehtori Kaarina Murtola (00701), OTK, lehtori Heikki Ruuskanen 
(00687), KTT, yliopettaja Irma Tikkanen (00684) sekä KTM, lehtori  Ysyf Meer (00694).  Ker-
taluennoitsijoille on resursoitu 1 h luentotuntia kohden 4 tuntia valmistelua.

Opintojaksojen lähiopetusseminaareissa on ollut lisäksi asiantuntijaluennoitsijoita. Opinto-
jaksolla	 00687	 ovat	 luennoineet	 	 dosentti	Marja	 Toivonen	 ja	 	 tutkija	 Saara	 Brax	 Aalto-yli-
opiston Teknillisestä korkeakoulusta, liikkeenjohdon konsultti Juhani Kauhanen Palkitse-
miskeskus Oy:stä, konsultti Mika Kortelainen Aspectum Oy:stä. Opintojaksolla 00694 ovat 
luennoineet vientiasiantuntija Kari Raatikainen Finprosta, liikkeenjohdon konsultti Hannu 

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

Osaamisensa opiskelija osoittaa opintojaksoissa tehtävillä oppimistehtävillä sekä opinnäyte-
työnä tehtävän kehittämishankkeen kautta. Aiheet nousevat alueen ja yritysten kehittämis-
tarpeista. Oppimistehtävän perusrakenne on seuraava: orientaatio (käsitteet, kirjallisuus, 
tutkimus, alan kehitys ja toimijat), teoreettinen tietoperusta, kehittämishanke. Opetusmate-
riaalit käsittävät kirjaston perinteiset kirjat, ekirjat, sähköiset tietokanta-aineistot, opiskeli-
joiden ryhmätyöaineistot jne.

Koulutusohjelman opiskelu aikataulullisesti suunniteltiin tapahtuvaksi siten, että 50 opin-
topisteen pakolliset opinnot järjestetään ensimmäisenä lukuvuonna noin 6 viikon välein 
pääosin perättäin, mutta myös osin limittäin siten, että jaksojen opinnot tukevat toisiaan ja 
opinnäytetyöprosessia. Kukin jakso (7) käynnistettiin lähiopetusseminaaripäivällä, jossa an-
nettiin jakson suorittamisen ohjeet, avattiin jakson peruskäsitteet, teoriat ja tutkimus. Lä-
hiopetuspäivänä opiskelijoilla on ollut tilaisuus ryhmäytyä opintojakson ryhmätyötehtäviä 
varten ja laatia työnjakoa tehtävien tekemiseksi. Lähiopetuspäivän jälkeen opiskelijalla on 
ollut mahdollisuus työstää oppimistehtäviä 4 - 6 viikkoa. Toisena vuonna opiskelija huolehtii 
itse yksilöllisen Hopsin mukaisesta opinnäytetyön laatimisesta ja valinnaisten opintojen suo-
rittamisesta. Opetusajat jakson lähiopetusseminaareissa 2008 hakijoiden osalta oli kello 8.30 
- 16.00. Opiskelijapalautteen pohjalta opetuspäivää lyhennettiin 2009 hakijoiden kohdalla 
kello 8.30 - 15.00, jolloin opiskelijat pääsivät tarvittaessa toisella paikkakunnalla hakemaan 
lapset päiväkodista. Kello 15 jälkeen pystyttiin paremmin hoitamaan opiskeluasioita opinto-
toimistossa, kirjastossa tai pienryhmissä. 

Koulutusohjelman edetessä opiskelijat oppivat paitsi ohjaajaltaan myös toisiltaan. Opiskelijat 
osallistuvatkin itse aktiivisina toimijoina opintojaksojen koulutusohjelman sisällön tuottami-
seen.

Opintojen ECTS-kuormittavuutta suunnitellaan ja seurataan siten, että 1 opintopiste vastaa 
noin 27 tunnin työmäärää opiskelijoille. Näin ollen 10 opintopisteen opintojakso merkitsee 
270 tunnin työkuormaa ja 5 opintopisteen 135 työtuntia. Ryhmätyönä tehtävissä oppimisteh-
tävissä huomioidaan yhteiset suunnittelu-, ohjaus- ja raportointitilaisuudet. Kuormittavuutta 
seurataan opintojakson aikana opiskelijapalautteen avulla; välittömiä korjauksia tehden tai 
opintojakson palautteen perusteella seuraavissa toteutussuunnitelmissa. Lisäksi opiskeli-
jat laativat oppimispäiväkirjan, jossa raportoivat työhön käytetyn ajan ja kuormittavuuden. 
Opettajat ovat käyttäneet osittain SoleOpsin mukaisia kuormittavuuslaskureita opintojaksoja 
suunniteltaessa. Opintojaksojen kuormittavuutta on pyritty ”liian” taakan takia seuraamaan.

Hopsin rakenne ja sen määrittely sekä opetussuunnitelman henkilökohtaistaminen tapahtuu 
siten, että koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on 10 opintopisteen valinnaisten opin-
tojen osuus. Henkilökohtaistaminen merkitsee sitä, että opiskelija voi syventää tai laajentaa 
osaamistaan tai hyväksyttää suorittamiaan opintoja ja aikaisemmin hankkimaansa osaamis-
ta (AHOT) 10 opintopisteen puitteissa. Aiempien opintojen ja osaamisen hyväksilukemisen 
(AHOT) periaatteet on määritelty. Opiskelijoille on alkuohjauksen yhteydessä esitelty hyväk-
silukemisen periaatteet ja annettu ohjeet.

Suoritusten arviointi (opiskelijan oppiminen ja oppimisen arviointimenetelmät, opintojak-
sopalaute ja niiden käsittely) tapahtuu seuraavasti. Opiskelijan osaaminen perustuu eu-
rooppalaiseen Bolognan-prosessissa määriteltyihin mastertason (7) osaamisvaatimuksiin. 
Opintojakson oppimistehtävät koostuvat orientaatio-, tietoperusta-, kehittämisosioista, jotka 
kuvaavat (tekijä-), soveltaja- ja kehittäjätason osaamista. Kukin opintojakson osio tulee suo-
rittaa vähintään hyväksyttävästi. Omaa 7-tason arviointikriteeristöä ei ole tehty, koska on aja-
teltu se tehtäväksi Laurean YAMK-koulutusohjelmien kanssa yhdessä.  Oppimisessa annetut 
arvosanat T1…K5 perustuvat osoitettuun oppimiseen suhteessa opintojaksossa määritellyn 
osaamisalueen ja -tason vaatimuksiin huomioiden taustaorganisaation arvio työn hyödylli-
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tajien resursoinnissa on huomioitu siten, että he ovat itse voineet neuvotella resurssinsa lä-
hiesimiehensä kanssa. Koulutusohjelmavastaava on laatinut ohjelman ja aikataulut, joista on 
ilmennyt kunkin vastuualue ja aikataulu.

Kouluttajien rekrytointi, valinta ja perehdytys sekä sitouttaminen koulutusohjelmassa tapah-
tuu seuraavasti. Kouluttajat ovat pääosin Laurean päätoimisia yliopettajia ja lehtoreita. Hen-
kilöstön rekrytointi ja kehittäminen Laureassa on kuvattu osana henkilöstöjohtamisproses-
sia, ja sen osaprosessit ovat rekrytointi, työsuhdeasioiden hoito, työhyvinvointi ja työsuojelu, 
osaamisen johtaminen. Henkilöstöjohtamisprosessin, tukiprosessin, tavoitteena on sitouttaa 
ja motivoida henkilöstö. Henkilöstöjohtamisprosessin laadunvarmistus on kuvattu Laurean 
lvj:ssä. Laurean Intrassa osiosta henkilöstöasiat löytyvät keskeiset henkilöstöjohtamisen toi-
mintaohjeet ja työvälineet. Kouluttajien rekrytointi, valinta ja perehdytys on organisoitu ja 
kouluttajien sitouttaminen on hoidettu lvj:n mukaan.

Tässä koulutusohjelmassa opintojaksojen vastuuopettajien rekrytointi ja palaute rekrytoin-
nista on tapahtunut Laurean sisältä lvj:n mukaisesti. Opintojaksovastaavat Murtola, Mattila, 
Saarikoski, Vahvaselkä, Taatila ovat tulleet paikallisjohtajilta ”annettuina” ja heidän työaika-
suunnitelmansa vahvistaa lähiesimies (yliopettajien osalta aluerehtorit Jouni Koski ja Jaakko 
Tarkkanen, lehtorin osalta kehittämispäällikkö Susanna Niinistö-Sivuranta). Muun koulutta-
jatarpeen pohjalta (yksittäiset luennot) koulutusohjelmavastaava on hoitanut rekrytoinnin; 
käynnistänyt osaamisalueiden osalta kouluttajavaihtoehtojen kartoituksen, ottanut suoraan 
yhteyttä kouluttajaan ja tehnyt yleensä valintapäätöksen luentopalkkiorajojen puitteissa neu-
voteltuaan kandidaatin kanssa. Perehdytys ja palaute perehdyttämisestä on tapahtunut Lau-
rean sisältä lvj:n mukaisesti. Perehdytys koulutusohjelmaan ja jaksoon on tapahtunut suun-
nittelukokouksessa ja henkilökohtaisessa tapaamisessa, jossa kouluttajan kanssa käydään 
läpi opsin perusasiat sekä opintojakson toteutus ja arviointi sekä  integrointi koulutusohjel-
man kokonaistavoitteisiin ja muihin jaksoihin. Koulutusohjelman Optima-työtilassa on kaikki 
asiaa koskeva tieto. Tarvittaessa jakson opettaja on yhteydessä koulutusohjelmavastaavaan 
tai korkeakoulusihteeriin. Sitouttaminen on tapahtunut Laurean sisältä lvj:n mukaisesti. Si-
touttamisen menetelminä ovat olleet riittävä resursointi opintojaksoon, riittävä informaatio, 
koulutusohjelmavastaavan säännöllinen yhteydenpito ja tuki ja hyvän työskentelyilmapiirin 
ylläpito. 

Kehittämiskohteena asiassa on henkilöstöjohtamisprosessin kytkeminen paremmin YAMK-
koulutusohjelmiin, resursoinnin parempi hoito kehityskeskustelujen yhteydessä ja resurssi-
en linkitys SoleOpsiin ja Inka-järjestelmään.

Laurean tukipalvelujen (kirjasto- ja tieto-, opintotoimisto-, ravintola- ja kiinteistöpalvelut) 
saatavuus, toimivuus ja osaaminen on varmistettu lvj:n mukaisesti. Tuki- ja palvelutoiminto-
jen tavoitteena on tukea ja edistää perustoimintojen toteuttamista. Palvelutoiminnot on do-
kumentoitu Laurean palvelukuvaukseen. Palvelukuvaukset ja niihin liittyvät ohjeet on kuvat-
tu asiayhteyksissään Intrassa ja YAMKOptima/Laadunvarmistus&Hallinto -tilassa. Saatavuus 
on varmistettu lukuvuodeksi etukäteen siten, että koulutusohjelman toteutussuunnitelma 
on jaettu kyseisille henkilöille. Toimivuus on varmistettu etukäteen palavereissa ja korkea-
koulusihteerin toimesta ennen lähiopetuspäiviä ja seminaareja. Osaaminen on varmistettu 
lisäperehdyttämisellä YAMK-ohjelmaan. Kirjaston edustajat ovat olleet mukana opetussuun-
nitelman laadinnassa ja kirjallisuushaussa, osallistuneet koulutusohjelman aloitusinfoon 
ja esitelleet kirjastopalveluja sekä osallistuneet aktiivisesti opiskelijoiden kirjaston käytön 
opastukseen jaksojen aikana. Opintotoimiston opintosihteerit ovat osallistuneet aloitusin-
foihin ja ovat olleet opiskelijoiden tukena kaikissa opintoihin liittyvissä käytännön asioissa. 
Opintotoimisto on avoinna päivittäin kello 8 - 16 opiskelijoiden henkilökohtaisia käyntejä 
varten. Opintosihteerit on tavoittanut myös sähköpostitse opintotoimiston info-postilaatikon 
avulla. Ravintolapalvelujen saatavuuden korkeakoulusihteeri on varmistanut hyvissä ajoin 
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Talvio Tutoriumista, viestintäjohtaja Kiti Häkkinen, FT Leena Malkki Helsingin yliopistosta. 
He ovat laskuttaneet etukäteen sovitun konsulttipalkkion.

Opinnäytetöiden ohjaus keskitettiin KTT Minna Mattilalle ja KTT Irma Vahvaselälle työelämä-
lähtöisten kehitysprojektien läpiviemiseksi. Molemmilla on laaja kokemus myös kauppatie-
teellisten pro gradujen ohjauksesta. Kyseiset henkilöt toimivat myös tutoropettajina. Käytän-
nössä opinnäytetyöt on ohjattu keskitetysti Lohjan yksiköstä. Opinnäytetöiden suomen kielen 
ohjauksesta on vastannut keskitetysti FM Kaarina Murtola Lohjan yksiköstä ja abstractin 
tarkastuksesta KTM Paul Dickinson Hyvinkäältä (myöh. FM Jarmo Mikkonen Lohjalla). Opin-
näytetöiden ohjaukseen on resursoitu noin 20 h/opiskelija. Suomen kielen ohjauspajoihin ja 
kypsyyskokeeseen	(Excetutive	Summary)	on	resursoitu	yhteensä	60	h.	Lisäksi	on	resursoitu	
koulutusohjelmasta tehtävään Palveluliiketoiminta kehittämisen ytimessä -julkaisuun 200 h 
(80 + 120) (kirjoitustyö, toimitus, taitto).

Merkittävän henkilöstöresurssin muodostavat Laurean kansainvälisen ja kotimaisen ver-
koston toimijat. Lähiopetusseminaareissa luennoitsijoina toimivat mm. HKK:n ja TKK:n sekä 
Tekesin ja EK:n sekä Finpron teollisen palveluliiketoiminnan, palveluinnovaatioiden johta-
misen, verkostoitumisen ja kansainvälistymisen asiantuntijat (professori Paul Lillrank, do-
sentti	Marja	Toivonen,	tutkija	Saara	Brax,	KTT	Esko	Penttinen,	professori	Mika	Gabrielsson,	
professori Kristian Möller, TkT Jukka Ala-Mutka. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa yhteis-
työtä tehdään HAMKin kanssa (tutkimuspäällikkö Lauri Tenhunen). Opiskelijoiden tausta-
organisaatioiden yhteyshenkilöt sekä Tekesin Liito- ja Serve-ohjelmien johtajat ja ohjelmiin 
osallistuvat muut yritykset ovat keskeinen henkilöstöresurssi. 

Tilat ja laitteet: Koulutusohjelma on toteutettu pääosin virtuaalisessa Optima-ympäristössä. 
Aloitusinfo, alkutentti, ryhmätuutoroinnit, opintojaksojen lähiopetuspäivät ja teemasemi-
naarit, opinnäytetyön työpajat ja -seminaarit sekä yksilöohjauspalaverit on pidetty pääosin 
Lohjan Laurean tavanomaisissa opetus- ja neuvottelutiloissa. Seminaareja varten on Lohjalla 
käytetty luentosalia ja opetukseen luokkahuoneita. Laitteina ovat olleet luokissa olevat tieto-
koneet ja videotykit. Koulutusohjelmaa varten ei ole erikseen hankittu ylimääräistä. Hyvin-
käällä on pidetty 2 lähiopetuspäivää ja 1 ont-seminaari. Toimintaympäristöasiassa on huo-
mattavasti kehittämistä.

Tukipalvelut: Koulutusohjelmassa on hyödynnetty Laurean keskitettyjä palveluja sekä Hy-
vinkään ja Lohjan paikallisyksiköiden tukipalveluja. Keskeiset koulutusohjelmat tukipalve-
lut ovat olleet korkeakoulusihteerin palvelut (Piia Särkkä Lohjalla), opintosihteerien palve-
lut (Marjut Paananen Lohjalla, Tuovi Reijonen Hyvinkäällä), kirjasto- ja informaatiopalvelut 
(Erja Huovila ja Mirva Moilanen Lohjalla), ATK-tuki (Jouni Kähkönen) ja Optima-tuki (Irma 
Mänty) sekä kiinteistö- ja vahtimestaripalvelut (Maritta Kolehmainen). Lohjalla arkipäivinä 
toteuttavina lähiopetuspäivinä ruokailu- ja kahvitarjoilu on varattu Luksialta, missä asiassa 
on paljon kehitettävää.

Kouluttajien valinnassa lähtökohtana on ollut se, että koulutusohjelmasta opintojaksoittain 
on vastuussa eritaustaisia toimijoita, jotka yhdessä muodostavat mahdollisimman laajan ja 
samalla syvällisen osaamisen ja jotka opetusmenetelmien ja -tyylin  osalta täydentävät toisi-
aan. Opintojaksovastaavien valintakriteerinä on ollut, että he ovat tohtorikoulutustaustaisia 
Laurean vakinaisia työntekijöitä, millä taataan koulutusohjelman sisäinen integrointi. Heillä 
tulee olla vankka liike-elämän tai opetusalan työkokemus.  Lisäksi heillä tulee olla myös peda-
goginen koulutus ja opetusharjoittelu tehtynä sekä riittävät aikuispedagogiikan taidot. Aina-
kin osalla opintojaksovastaavista tulee olla myös vankka t&k&i-kokemus tutkimuslaitokses-
ta tai yrityselämästä. Opinnäytetyön ohjaajalla tulee olla vankka opinnäytetyön ohjaamisen 
osaaminen ja Laurean LbD-tuntemus. Muilta kouluttajilta on edellytetty sitä osaamista, jota 
varten heidät on rekrytoitu. YAMK-tutkinnon edellyttämä koulutuksen vaativuustaso koulut-
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sekä aluekehitys rikastavat jatkuvasti toisiaan yhteisen prosessin osana. Opiskelijat tekevät 
jatkuvasti kehittämis- ja tutkimustoimintaa opintojensa osana ja siten kehittävät oman alu-
een työelämää. Laurea toimii tiukassa kumppanuussuhteessa toiminta-alueensa organisaati-
oiden kanssa tarjoten näille aktiivisesti tutkimus- ja kehittämispalvelua, mikä taas osaltaan 
toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

Kaikkein parhaiten Laurean integroitu tahtotila tulee esille ylemmissä korkeakoulututkin-
noissa ja muissa työkokemusta keränneille opiskelijoille suunnatuissa koulutusohjelmissa. 
Teollisen palveluliiketoiminnanosaamisen koulutusohjelman opiskelijat ovat tehneet opinto-
jensa aikana kymmeniä autenttisia kehittämisprojekteja sekä omiin että alueen muihin orga-
nisaatioihin. Nämä projektit kulminoituvat opiskelijoiden opinnäytetöihin, joista kaikki ovat 
todellisten organisaatioiden autenttisten haasteiden ratkaisuun liittyviä tutkimus- ja kehitys-
projekteja. 

Näiden ”tippavaikutuksella” toimivien projektien merkitystä alueen organisaatioiden kehit-
tämisessä ei voi yliarvioida, sillä ne vaikuttavat samanaikaisesti monella eri taholla. Toisaalta 
projektit luonnollisesti kehittävät tekijänsä kompetenssia, toisaalta niiden kohdeorganisaa-
tioiden toimintamalleja ja -edellytyksiä. Projektien avulla saadaan organisaatioille siirrettyä 
myös laajakantoisemmin uusia näkemyksiä ja tutkimustietoa, kun opiskelijat toimivat pro-
jektissa yhteistyössä organisaation muiden työntekijöiden kanssa. Projektit myös verkottavat 
toimijoita keskenään, kun opiskelijoiden sisäinen yhteistoiminta tuo projekteihin ulkopuoli-
sia näkemyksiä ja kumppaneita. Lisäksi projektien seurannan avulla pystytään korkeakoulus-
sa keräämään hyvä käsitys alueen organisaatioiden haasteista ja toiminnan kypsyysasteesta. 
Tätä tietoa voidaan käyttää edelleen alueen kehittämiseen niin poliittisella kuin toiminnalli-
sellakin tasolla.

9.5.7 Kytkentä KV-toimintaan

Koulutusohjelma on kytketty kv-toimintaan opintojaksojen tavoitteiden, sisältöjen ja toteu-
tusten kautta, opiskelijoiden  ja yliopettajan kansainvälisen liikkuvuuden kautta sekä yliopet-
tajien kansainvälisen tutkimustoiminnan kautta. Koulutusohjelman alueellisen luonteen ja 
profiilin takia kytkentä on vähäistä. Jatkossa pyritään lisäämään englanninkielistä opetusta 
ja opiskelijavaihtoa.

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on huomioitu kansainvälisyys/kansainvälisty-
misosaaminen (Internationalization competence) Laurean kansainvälisyyden kehittämis-
suunnitelman mukaisesti. Opiskelijat ovat kiihdyttäjinä kohdeorganisaatioidensa toiminnan 
kansainvälistämisessä. Osana teemaa ”Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö” ja ”Kansainvä-
listyminen ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen” opiskelijat ovat tehneet ja toteut-
taneet kohdeorganisaatioilleen kansainvälistymissuunnitelman ja räätälöityjä kansainvälis-
tämishankkeita (esim. Dentobon, nGlass). Näiden lisäksi osa opiskelijoista on osallistunut 
ulkomaisiin oppimiskokonaisuuksiin, kuten jo mainittuun Entrepreneurial boot camp @ 
Cambridge -leiriin sekä IAB (International Advisory Board) -yhteistyöhankkeisiin. Yliopet-
taja Vesa Taatila on toiminut kansainvälisillä foorumeilla, mm. edellä mainitun leirin vetä-
jänä, osallistunut konferensseihin ja laatinut tieteellisiä artikkeleja ja julkaisuja yhteensä 9 
kappaletta. Yliopettaja Irma Vahvaselkä on kirjoittanut Edita Oyj:n kustantamana oppikirjan 
Kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi sekä laatinut tieteellisen artikkelin EIBA 2009 
(Euroapean International Business Academy) konferenssiin pk-yritysten kansainvälisty-
misstrategioista. Lisäksi hän on laatinut Laurean julkaisusarjaan 2 julkaisua. Lisäksi HAMK-
kumppanuussopimuksen puitteissa on haettu EKR Rocket -hanketta alueen metalliyritysten 
verkottumispohjaiseen kansainvälistymiseen, mutta se ei onnistunut, koska opiskelijoista ku-
kaan ei edustanut kyseistä alaa.
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ennen opintojakson lähiopetuspäivää ja tehnyt sekä kahvitarjoilutilauksen että ilmoittanut 
lounastaukoajankohdan. Kiinteistöpalvelujen saatavuuden korkeakoulusihteeri on varmista-
nut hyvissä ajoin ennen opintojakson lähiopetuspäivää (ohjelma, ohjeet opetusmateriaalin 
monistamisista ja jakelusta pulpeteille ennen seminaareja).

9.5.6 Opetuksen ja t&k&i-työn yhdistäminen 

Koulutusohjelma on vahvasti kytketty aluekehitys- ja t&k&i-toimintaan opintojaksojen oppi-
mistehtävien ja hankkeistettujen opinnäytetöiden kautta. Lohjan Laurea on mukana HAMKin 
vetämässä EKR Rocket -hankkeessa, mutta sen toteutus ei ole onnistunut metalliyritysten 
puuttumisen vuoksi. Muutama opiskelija on ollut mukana Tekesin ja VTT:n hankkeissa omien 
taustayritysten hankkeiden ja hankehakemusten kautta. Kytkös FIMMECiin on rakennettu. 
Lisäksi muutama yliopettaja tekee jatkuvasti tutkimustyötä, julkaisee tutkimuksia ja kirjoja 
sekä osallistuu tiedon julkaisemiseen ja levittämiseen kansainvälisissä konferensseissa.

Teollisen palveluliiketoimintaosaamisen koulutusohjelma on tukenut opiskelijoiden ryhty-
mistä kasvuyrittäjyyden polulle. Menestyvän kasvuliiketoiminnan aikaansaaminen on sekä 
Suomen hallituksen (Valtioneuvosto 2010), Uudenmaan (Uudenmaan liitto 2010) että Lau-
rea-ammattikorkeakoulun (Laurea-ammattikorkeakoulu 2010) yhteinen tavoite. Laurean 
strategia lisäksi määrittelee opiskelijayrittäjyyden yhdeksi strategiseksi painoalaksi (Laurea-
ammattikorkeakoulu 2010).Teollisen palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa opiskelijoi-
ta on kannustettu omien kannattavaan kasvuun tähtäävien yritysideoiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen. Esimerkiksi kaikille yhteisellä luovan ongelmanratkaisun opintojaksolla on 
etsitty luovia ja toteuttamiskelpoisia liiketoimintaideoita. Näistä ainakin yksi, opiskelija Min-
na Pajarin Pieces of Memory -idea, on tätä kirjoitettaessa etenemässä todelliseksi liiketoimin-
naksi.

Koulutusohjelmassa on lisäksi tarjottu mahdollisuus osallistua vapaaehtoiselle Kasvuyrittä-
jyys -opintojaksolle sekä Cambridgessa järjestetylle Entrepreneurial Boot Campille kesällä 
2010. Kasvuyrittäjyys-jaksolle on osallistunut kuusi opiskelijaa, jotka ovat tehneet liiketoi-
minnan kehittämisen suunnitelman joko uudelle tai jo toimivalle pk-yritykselle. Kaikki tapa-
ukset ovat olleet autenttista liiketoimintaa kehittäviä hankkeita. Lisäksi yksi ohjelma opis-
kelija on osallistunut yrittäjyyden peruskoulutusleirille Cambridgessa. Minna Pajari on ollut 
kehittämässä koulutusohjelmassa keksimäänsä liikeideaa konkreettiseksi toiminnaksi ja 
osallistunut Suomen Laatukeskus ry:n Vuoden palveluinnovaatio -kilpailuun.

Aluekehitys on yksi ammattikorkeakoulujen kolmesta keskeisestä tehtävästä koulutuksen 
sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäksi. Ammattikorkeakoululain (9.5.2003/351) 4§ mu-
kaisesti ammattikorkeakoulujen tulee perustaa antamansa koulutus ”työelämän ja sen kehit-
tämisen vaatimuksiin” sekä harjoittaa ” työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkei-
norakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä”.

Laurea-ammattikorkeakoulussa aluekehitystehtävä on määritelty keskeiseksi toiminta-alu-
eeksi. Sen strategiset tavoitteet ovat

1) metropolisaatiokehityksen tukeminen
2) klusterikehityksen vahvistaminen
3) vaikuttavan innovaatiotoiminnan aikaan saaminen ja 
4) kansainvälisyyden lisääminen aluekehitystyössä. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2005.)

Laureassa ammattikorkeakoulujen kolme perustehtävää on kuitenkin integroitu yhdeksi ko-
konaisuudeksi (Laurea-ammattikorkeakoulu 2006). Oppiminen, tutkimus- ja kehitystoiminta 
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köiden koulutusksesta vastaavat kehittämispäälliköt. Opiskelijoiden osaamisen arvioinnissa 
käytettävät arviointikriteerit on tallennettu osaksi opintojaksojen toteutussuunnitelmia (ks. 
www.laurea.fi/Laadunvarmistus/Toiminta, Do; Intra: Laurea/Lohja/Laadunvarmistus/Toi-
minta, Do; YAMK Optima/Laadunvarmistus&Hallinto/Prosessit).

9.6.1 Koulutusohjelman toteutuminen suunnitelman mukaan: toteutusprosessin 
 vastuut, valtuudet ja eri toimijoiden roolit ja tehtävät (määrittely, kuvaus, 
 dokumentointi) sekä saatavilla olo

Koulutusohjelman toteutusprosessin vastuut, toimijat ja heidän roolinsa, tehtävät ja menette-
lyt on alunperin määritetty 12.9.2008 koulutusohjelman suunnittelukokouksessa (YAMKOp-
tima/Laadunvarmistus & Hallinto). Sen mukaan vastuut on määritelty Hyvinkään ja Lohjan 
paikallisyksiköiden koulutusalajohtajille/paikallisjohtajille (Jouni Koski/Ari Palenius/Sei-
ja Paasovaara, Riitta Pesonen), koko koulutusohjelman vastuuvetäjälle (Irma Vahvaselkä), 
koulutusohjelman paikallisyksikkövetäjille (Minna Mattila, Irma Vahvaselkä), opintojakso-
vastaaville (Minna Mattila, Irma Vahvaselkä, Ville Saarikoski, Vesa Taatila, Kaarina Murtola), 
koulutusohjelmien paikallisyksikkökoordinaattoreille (Leena Karhumaa, Piia Särkkä), kor-
keakoulusihteeri/assistentille (Piia Särkkä), paikallisyksiköiden koulutusohjelmakohtaisille 
opintosihteereille (Tuovi Reijonen, Marjut Paananen), kirjaston informaatikolle (Erja Huovi-
la)  ja kirjastosihteerille (Mirva Moilanen) sekä ATK-tuelle. (Vastuut 12.9.2008 ja päivitykset 
2009 ja 2010/ YAMK Optima/Laadunvarmistus & Hallinto).

Ennen lukuvuoden alkua, edellisenä keväänä Laurean opettajat on resursoitu opintojaksoil-
le ja opinnäytetyön ohjaukseen. Opintojaksot ja aikataulu on laadittu toteutussuunnitelmak-
si (ohjelma), josta näkyy jokaisen opettajan vastuualue. Toteutussuunnitelma, joka jaetaan 
koko YAMK-tiimille ja paikallisjohtajille, jotka laittavat tiedot SoleOps-järjestelmään. Tämän 
lukuvuoden osalta tiedot on annettu myös Lohjan kehittämispäällikölle. Käytännössä tämä 
ei ole toiminut; opettajat ovat olleet epätietoisia resursseistaan. Käytännössä koulutusoh-
jelman ns. YAMK-tiimi muodostuu opintojaksovastaavista (Taatila, Saarikoski, Vahvaselkä), 
ont-vastaavista (Murtola, Vahvaselkä, Dickinson/Mikkonen) sekä tukipalvelutiimistä. Tiimin 
toiminta on selkeä, joustava ja sujuva.

Koulutusohjelman koulutusprosessin 3 osaprosessin, opintojen toteuttamisen prosessin ta-
voitteena on opintopalvelujen järjestäminen siten, että opiskelijan opinnot etenevät sujuvasti 
kuormitus on tasaista ja opiskelija valmistuu opinto-oikeusaikanaan ja opintojen keskeyttä-
minen on vähäistä. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen opetta-
jatuutori ja opiskelija saa tarvitsemansa ohjauksen opiskeluprosessin kaikissa vaiheissa, ja 
lisäksi opiskelijan sijoittumista työelämään edistetään ura- ja rekrytointipalvelujen avulla. 
Alumnitoiminnan kautta opiskelija säilyttävät yhteyden Laureaan valmistumisensa jälkeen-
kin. Prosessin tavoitteet, toiminnot (Orientointi opintoihin ja opintojen ohjaus, opiskelijan 
henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) toteuttaminen, opiskelijan hyvinvointi ja 
turvallisuus, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, kv-opintojen 
toteuttaminen, opinnäytetyön toteuttaminen,  opintojen edistymisen seuranta, opiskelija-
palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen, valmistumiseen liittyvä ohjaus, ura ja 
rekrytointi,  alumnitoiminta) sekä vastuut on kuvattu, dokumentointi ja kaikkien saatavilla 
(Koulutusohjelman toteutusprosessin 3 osaprosessi Opintojen toteuttaminen/YAMK Opti-
ma/Laadunvarmistus & Hallinto).

Yllättäviin muutoksiin ja riskeihin on varauduttu siten, että muutokset perhetilanteissa, ter-
veydelliset seikat tai työelämämuutokset huomioidaan ja pyritään joustavasti ohjaamaan 
opiskelijaa selviytymään kriisitilanteestaan toteuttamisprosessin mukaisesti (ks. Lohjan 
Laurean hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma). Koulutusohjelman toteutuksen aikaiset 

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

Laurea  on strategiansa mukaisesti kansainvälisesti tunnustettu, tulevaisuuden osaamisen ja 
metropolikehityksen ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu 2010). Kansainväli-
syys näkyy etenkin metropolialueen innovaatioympäristöjen saattamisessa vastaamaan glo-
baalin toiminnan haasteisiin (Laurea-ammattikorkeakoulu 2006). Laurean ylempien AMK-
tutkintojen koulutusohjelmat ovat edellisen mukaisesti innovaatioympäristöjen keskiössä. 
Niissä pyritään tuomaan toisaalta kansainvälien toiminta luontevaksi osaksi opiskelijoiden 
arkea ja toisaalta saamaan opiskelijat ja muut alueelliset toimijat näkyviin osana vahvaa Hel-
singin-seudun innovaatioaluetta. 

Laurean strategian toteuttamissuunnitelma 2007 - 2009 pohjautuu pedagogiseen strategiaan 
(2002), aluekehitysstrategiaan (2005) ja tutkimus- ja kehitystyön strategiaan (2004). To-
teuttamissuunnitelman mukaan metropolialueen keskeinen kehittämishaaste on innovaatio-
ympäristön kansainvälistäminen. Opinnoissa opiskelijaa tuetaan tavoitteena, että hän omaa 
alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon kykenee monikulttuuri-
seen yhteistyöhön,  osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaiku-
tuksia ja mahdollisuuksia, kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan 
kehittämisessä, osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä  ja osaa ennakoida kan-
sainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Koulutusohjelmassa on suunniteltu ja toteutettu sekä kehitetty onnistuneesti sidosryhmäyh-
teistyötä ja erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia opetuksen suunnittelussa. Opinnäytetyö-
prosessi on mallinnettu ja ohjeistettu esimerkillisellä tavalla. Koulutus on toteutettu pienillä 
resursseilla hyvin onnistuneesti. Kehittämistä on johdon sitouttaminen rekrytointiin/pereh-
dyttämiseen ja resurssien sopimiseen/SoleOpsiin vientiin, jotta opettajalla olisi selkeämpi 
kuva resursseistaan ja opiskelijalla riittävän ajoissa selvyys, kuka vastaa mistäkin. Henkilös-
tön osaaminen on arvioitu ka 4.9.

9.6 YAMK-koulutusohjelman toteutus on suunnitelmallista

Lähtökohta

Lähtökohtana koulutusohjelman toteutuksen suunnitelmallisuuden arvioinnille on Jatkuvan 
kehittämisen kehä -ajattelu: Plan – Do – Check – Act. Jatkuvan kehittämisen kehä toteutuu 
paikallisyksikkö-, alue- ja Laurea-tasoilla. 

Laurean toiminnot  (Toiminta, DO) on kuvattu lvj:ssä neljänä prosessina. Ydinprosessi on 
kehittämispohjaisen oppimisen prosessi, joka osaprosesseina toteuttaa aluekehitystehtävän 
(aluekehitysprosessi), pedagogisen tehtävän (pedagoginen prosessi) ja tutkimus- ja kehitys-
tehtävän (t&k-prosessi) integraatiota. Ydinprosessia tukevia prosesseja ovat koulutuspro-
sessi, strategia- ja johtamisprosessi ja henkilöstöjohtamisprosessi. Prosessille on määritetty 
omistajat ja paikallisyksikkökohtaiset prosessiasiantuntijat. 

Laurean yhtenäisyyden kannalta keskeiset prosessit, ydinprosessi ja tukiprosessit, on ana-
lysoitu ja kuvattu sanallisesti yhteneväisellä tavalla. Prosessikuvaukset sisältävät toiminnan 
kuvauksen sekä toiminnan seuranta- ja arviointikohteet sekä kehittämismenettelyt. Proses-
sien arviointimittareina toimivat strategian toteuttamissuunnitelman mittarit. Paikallisyksi-
köt ovat täydentäneet ja laajentaneet yhteisiä prosessikuvauksia omilla kuvauksillaan ja teh-
neet myös vuokaavioita prosesseista. Prosessien omistajat ja yksikkökohtaiset asiantuntijat 
osallistuvat prosessikuvausten määrittämiseen, prosessinmukaisen toiminnan arviointiin ja 
kehittämiseen. Tukipalvelujen sisältö ja vastuualueet on dokumentoitu palvelukuvaukseen. 
Koulutusprosessin toteuttamista tukeva tieto tallennetaan Laurean yhteiseen tietojärjestel-
mään (SoleOps). Koulutusprosessin toteuttamisen tietoperustasta vastaavat paikallisyksi-
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tiin, että opiskelija tai opiskelijaryhmä saa ohjausta kirjaston käytössä varaamalla ohjausajan. 
Kirjasto palvelee normaalisti tietohakutilanteissa. Kirjasto on pidentänyt aukioloaan yhden 
kerran lähiopetuspäivänä. Kirjastohenkilöstö on käsitellyt lähiopetuspäivinä saamansa pa-
lautteet työpaikkakokouksissaan ja informaatiopäällikön kanssa (suorat palvelutilanteessa 
tulleet, lähipäiväpalautteet ja käyttäjäkyselypalautteet). Kehittämiskohteeksi on esitetty kir-
jastopalveluiden saatavuuden turvaaminen lähiopetuspäivinä sekä lisäohjaus.

Optima-oppimisympäristö ja IT-palvelut. eOppimisen kehityspäällikkö Irma Mänty on Opti-
ma-työtilassa tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollistamisen tukena kokous- ja opetus-
tilanteissa. Tukipyyntö on tehty IT-palvelut hoitavat keskitetysti tietotekniikan ongelmissa ja 
häiriötilanteissa. Tukipyyntö on osoitettu Verkko-opetukseen. Tietojärjestelmien käyttäjillä 
on käyttäjätunnus, jolla on kirjauduttu mm. työasemille, Laurean Intraan, sähköpostiin, Win-
haWilleen sekä Optima-verkkoympäristöön. Tietoverkon ja -järjestelmien käyttösäännöt on 
nähtävissä http://it-info-laurea.fi/suomi/kayttosaannot2005.htm. IT-asiantuntija Jouni Käh-
könen on ollut tukena  Lohjan paikallisyksikön tieto- ja viestintätekniikan asioissa.

Korkeakoulupalveluissa korkeakoulusihteeri Piia Särkkä toimii koulutusohjelman koordi-
naattorina, ohjausryhmän jäsenenä ja koulutusohjelmavastaavan assistenttina. Hänen teh-
täviinsä kuuluvat ohjelmien ja aikataulujen tiedottaminen, opiskelijoiden kysymyksiin vas-
taaminen sähköpostitse ja puhelimessa sekä laadunvarmistukseen liittyvien palautteiden 
käsittely. Korkeakoulusihteeri hoitaa myös lähiopetuspäivään liittyvät järjestelyt kuten esim. 
luokkatilavaraukset, opastukset luokkaan ja ruoka- ja kahvitilaukset Länsi-Uudenmaan kou-
lutuskeskuksen keittiöstä. Opiskelijapalautteen mukaan palvelu on hyvää. Opintosihteerit 
Tuovi Reijonen Hyvinkäällä ja Marjut Paananen Lohjalla toimivat opiskelijoiden tukena kai-
kissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Opintosihteeri Marjut Paananen on ollut mukana 
aloitusinfossa kertomassa opintoihin liittyvistä käytänteistä ja opastavat mm. opiskelijare-
kisterin ja Intran sekä muiden ohjelmien käytössä. Valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoi-
den ohjaus kuuluu myös opintosihteereiden tehtäviin.

Ravintola- ja kiinteistöpalvelut on hoidettu siten, että Lohjalla arkipäivinä toteuttavina lähi-
opetuspäivinä ruokailu- ja kahvitarjoilu sekä kiinteistöpalvelut on varattu Länsi-Uudenmaan 
Koulutuskeskus LUKK/Luksialta. 

Perustoimintojen toteutuminen hoidetaan, tarkistetaan ja laatu varmistetaan siten, että pe-
rustoiminnan tueksi on kuvattu prosessit. Laurean prosessikuvaukset ovat sanallisia ja sisäl-
tävät seuraavat osiot: tavoitteet, toiminnot, vastuut, seuranta- ja arviointikohteet, kehittämis-
menetelmät sekä toimintaa ohjaavat dokumentit. Laurean ydinprosessi, kehittämispohjaisen 
oppimisen prosessi, joka jakaantuu kolmen tehtävän mukaisesti aluekehitysprosessiin, pe-
dagogiseen prosessiin ja t&k-prosessiin, ja sitä tukeva koulutusprosessi kuvaavat tutkintota-
voitteisen koulutuksen laadunvarmistamista. Ydinprosessien tukiprosesseja ovat koulutus-
prosessi, strategia- ja johtamisprosessi sekä henkilöstöjohtamisen prosessi.

Laurean tuki- ja palvelutoimintojen tavoitteena on tukea ja edistää perustoiminnan toteut-
tamista. Toimintaa seurataan ja arvioidaan kriittisten menestystekijöiden ja niiden mittari-
en tuottamien tulosten kautta. Saavutettuja tuloksia verrataan tavoitteisiin ja tätä käytetään 
riittämättömän laadun tunnistamiseen ja kehittämistarpeiden määrittämiseen. Toteutus on 
onnistunut.

9.6.3 Opintojen edistyminen

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman, Hopsin toteutuminen koulutusohjelmassa toteutuu 
siten, että opiskelijalla on mahdollisuus valita valinnaisia opintoja vähintään 10 opintopis-
teen verran. Opiskelijaa suositellaan valitsemaan kyseiset opinnot alueelta, jossa hän halu-
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toimintojen, menettelyjen sekä koulutukseen liittyvien järjestelyjen joustavuus ja sujuvuus 
on pyritty järjestämään siten, että koulutusohjelmavastaava ohjaa opintoja viikoittain Op-
tima-työtilan keskustelualueen kautta. Esille tulevat ongelmat on pyritty heti ratkaisemaan. 
Opiskelijat ja henkilöstö ovat palautteiden mukaan tyytyväisiä, vaikkakaan se ei ole estänyt 
keskeyttämisiä. Syksyllä 2008 aloitusvaiheessa Laurean puolelta tapahtui ikävä aikataulun 
muutos, jolla oli vaikutuksia keskeytyksiin ja palautteeseen, mutta asia on korjattu.

9.6.2 Opiskelun edellytykset

Opintojen edellytyksiä tarkkaillaan ja kehitetään vastuuyliopettajan ja opintotoimiston kor-
keakoulusihteerin toimesta jatkuvasti. Opintojen edellytysten luominen ja seuraaminen on 
koulutusohjelmassa erityisen tärkeää virtuaali- ja hanketoteutusten onnistumiseksi. Lähi-
opetusseminaarien ja opinnäytetöiden ohjauksen sekä opiskelun ohjaukseen onnistumiseen 
on panostettu voimakkaasti. Opiskelijapalautteiden mukaan lähiopetusseminaarien luennoit-
sijavalintaan sekä opintojaksokohtaiseen tutorointiin tulee vastaisuudessa kiinnittää parem-
paa huomiota.

Koulutusohjelman toteutusta korjataan ja/tai muutetaan opiskelijoiden palautteen perus-
teella välittöminä korjaustoimenpiteinä, jaksojen seuraavia toteutuksia korjaamalla/muut-
tamalla ja opettajavaihdoksilla. Myös aloittavan koulutusohjelman opiskelijoiden tausta-
organisaatioiden luonne ja kehittämistarpeet voivat saada muutoksen aikaan. Välittömät 
korjaustoimenpiteet liittyvät saatuun palautteeseen toteutussuunnitelman aikatauluun, käy-
tettäviin viestintätyökaluihin tai arviointiperusteisiin tai arviointimerkintöihin. Korjauksesta 
on ilmoitettu välittömästi opiskelijoille. Opintojakson seuraavaa toteutusta on korjattu aika-
taulun, sisällön, toteutustavan tai opettajan ja ohjauksen osalta.

Työelämäyhteistyö toteutuksen aikana toteutuu usealla eri tavalla. Opintojaksojen lähi-
opetusseminaarissa luennoitsijoina on myös työelämän edustajia ja taustaorganisaatioiden 
edustajilla on mahdollisuus osallistua lähiopetusseminaarien ohjelmiin. Opintojaksojen oppi-
mistehtävät on toteutettu opiskelijan taustaorganisaation kehittämistehtävinä tai tekemällä 
oppimistehtävä Lohjan Laurean järjestämälle organisaatiolle. Opinnäytetyönä tehtävät kehit-
tämistehtävät tehdään opiskelijan taustaorganisaation kehittämistehtävänä LbD-yhteistyö-
mallin mukaan. Opiskelija laatii hankesuunnitelman, josta ilmenee työelämän ohjaaja ja oh-
jausryhmän toiminta. Tarvittaessa pidetään yhteisiä palavereita. Työelämän edustaja arvioi 
työn käyttökelpoisuutta, hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta ja osallistuu työn julkaisusemi-
naariin. Laurean International Advisory Boardin (IAB) jäsenet ovat toimineet asiantuntijoina 
hankkeissa ja opinnäytetöissä. Koulutusohjelman ohjausryhmä tai supistettu Advisory Board 
on koulutusohjelman tukena. 

Tuki- ja palvelutoimintojen tavoitteena on tukea ja edistää perustoiminnan toteuttamis-
ta. Laurean perustoimintaa tukevat, yhteiset palvelutoiminnot vastuineen on määritelty ja 
kuvattu Laurean Palvelukuvauksessa. Palvelukuvaukset ja niihin liittyvät ohjeet on kuvattu 
omissa asiayhteyksissään Intrassa. Opiskelijapalautteen mukaan palvelu on sujuvaa ja hyvää.

Kirjasto- ja tietopalvelut palvelee käyttäjiään 7 yksikkökirjastossa sekä verkon välityksel-
lä. Kirjaston henkilöstön edustajat ovat koulutusohjelman ohjausryhmän jäseniä. Opetus-
suunnitelman laatimiseen he osallistuivat siten, että koulutusohjelman  Opsin liitteeksi kir-
jastosihteeri teki valmiiksi kirjallisuushaut ja tarkisti kirjallisuuden saatavuuden annetun 
kirjallisuuslistan pohjalta. Syksyllä 2008 ja 2009 koulutusohjelman aloitusinfossa kirjaston 
edustaja oli mukana kuuntelemassa ja omalta osaltaan esittelemässä kirjaston toimintaa. Hy-
vinkään ja Lohjan kirjastot toimivat yhteistyössä varmistaen, että opsin liitteenä lueteltua 
kirjallisuutta oli saatavilla kyseisissä kirjastoista. Opintojaksojen alkaessa kirjaston henkilö-
kunta tarkisti kirjallisuustarpeen ja ennakoi tulevia kirjastopalvelupyyntöjä. Etukäteen sovit-



271270

toiminnot, vastuut/toimijat, mittarit/arviointi, palautteenotto, kehittämisalueet, ohjaavat do-
kumentit & tietojärjestelmät). Tuutorointi on organisoitu siten, että ryhmätuutorina ja hen-
kilökohtaisena tuutorina toimiva koulutusohjelmavastaava antaa ryhmäohjausta opintojen 
alussa sekä opintojen aikana viikoittain viikkotiedotteiden muodossa sekä henkilökohtaista 
ohjausta opintojen aikana tarvittaessa. Opintojakson vastuuopettaja ohjaa kunkin opintojak-
son suoritukseen liittyvissä asioissa. Tukena tuutoroinnissa on ollut Lohjan Laurean tukiryh-
mä. Opiskelijapalautteen mukaan tuutorointi ei riittävästi tue opintojakson opintoja, vaikka 
sanallisessa palautteessa ohjausta kiiteltiinkin. Jaksovastaavia on ohjeistettu antamaan tar-
kemmat opintojaksojen toteuttamissuunnitelmat tarkkoine aikatauluineen.

Aikuisopiskelijan opiskelun etenemisen turvaaminen muuttuvissa olosuhteissa on turvattu 
varautumalla erilaisiin muutos- ja kriisitilanteisiin Laurean ja Lohjan Laurean lvj:n mukaan 
ohjauksella ja hyvinvointityöryhmän tuella. Muuttuvia olosuhteita, joita on tullut 2008 - 2010 
esille ovat syksyn 2008 äkillinen globaali lama, sairastuminen, raskaus, irtisanominen työs-
tä, työpaikan omatoiminen vaihtaminen, paikkakunnan muutos, avioero, lasten kasvatukseen 
liittyvät ongelmat jne. Varautumistoimet eivät ole estäneet eroamisia.

Korjaavat toimenpiteet opiskelun edistymisen varmistumiseksi hoidetaan seuraavasti. Mikäli 
opiskelija on tuonut kyseisen olosuhteen muuttumistilanteen esille, koulutusohjelmavastaa-
van kanssa on käyty läpi erilaisia tilanteenhoitotapoja. Irtisanominen työstä on aikaisemmin 
merkinnyt opintojen keskeytystä, mutta uuden säädöksen mukaan opiskelija on siirtynyt ko-
kopäiväiseksi opiskelijaksi työttömyyspäivärahalla, jolloin valmistuminen onkin nopeutunut. 
Irtisanominen merkitsee opinnäytetyöaiheen ja -kohteen muuttumista. Laurea on varautunut 
siten, että jos opiskelija ei voi/halua tehdä jaksojen oppimistehtäviä ja opinnäyteyötä kohde-
organisaatiolle, Laurea voi tarjota hankkeen (Lohjan Yrityskeskus Oy, Länsi-Uudenmaan Vesi 
ja Ympäristö ry, Mekalasi Oy, nGlass Oy, Lohjan kaupungin kansainvälistymisstrategia). Jos 
opiskelija itse ottaa yhteyttä myöhästyneestä tai puuttuvasta suorituksesta, koulutusohjel-
mavastaava neuvottelee opiskelijan kanssa ja varmistaa opintojen jatkuvuuden. Opintojak-
son vastuuopettaja on yhteydessä opiskelijaan ja laatii hänen kanssaan jakson suorittamises-
ta suunnitelman ja valvoo sen toteutumista. Asiassa on onnistuttu.

9.6.4 Aluevaikuttavuuden toteutuminen

Aluevaikuttavuus on toteutustasolla ollut keskiössä ja onnistunut erinomaisesti. Kaikki op-
pimistehtävät ja opinnäytetyöt näkyvät aluevaikuttavuuden kautta. Hankkeistettujen opin-
näytetöiden osuus on siten 100 prosenttia. T&k&i-osuus opintojaksoissa on ollut vähintään 
75 - 80 prosenttia.

9.6.5 Kansainvälisyyden toteutuminen

Kansainvälisyys on toteutustasolla ollut vielä vähäistä. Opiskelijoita on rohkaistu osallistu-
maan kansainvälisiin tapahtumiin, konferensseihin, kv-vaihtoon (Cambridge; JAMK/Silicon 
Valley), taustaorganisaatioiden kv-hankkeisiin ja panostamaan englanninkielisen kirjallisuu-
den ja tieteellisten artikkeleiden käyttöön opinnoissa ja opinnäytetöissä. Jatkossa tullaan pa-
nostamaan englanninkielisen opetuksen lisäämiseen ainakin kansainvälisen liiketoiminnan 
ja verkostoitumisen opetuksessa. Laurean IAB-yhteistyö ei ole onnistunut. Todettakoon, että 
moni opiskelija työskentelee globaaliyritysten monikultturisissa ja globaaleissa työympäris-
töissä, jolloin opinnoissa kansainvälistymistä ei ole koettu ongelmallisena.

Koulutusohjelma on toteutunut suunnitelmien mukaan. Yliopettaja Ville Saarikosken ohjaus-
ryhmän kokouksessa 4.10.2010 esittämän mielipiteen mukaan ”YAMK-koulutusohjelma on 
ollut hyvin arvokas Laurealle. Koulutusohjelma on suunniteltu ja johdettu esimerkillisen, 
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aa syventää osaamistaan, täydentää opinnäytetyössään tarvittavaa osaamistaan tai kehittää 
heikommin hallitsemiaan alueita. Opiskelija hyväksyttää Hopsinsa täyttämällä koulutusoh-
jelman Optima-työtilassa/Verkko-opiskelu/Sähköinen portfolio viimeistään 6 kuukauden 
sisällä opintojen alkamisesta. Ohjausta annetaan Teema 1/137 Kehittämispohjaisen oppimi-
sen ja työelämän valmiuksien kehittäminen/00681 Luovan ongelmanratkaisun työtavat ja 
poisoppimisen taito -opintojakson yhteydessä, jossa opiskelija arvioi henkilökohtaisia omi-
naisuuksiaan ja henkilöstökonsultti laatii DISC-analyysin ja antaa kehittämisesityksen. Myös 
ryhmätutoroinnin ja opinnäytetyöaihekeskustelun yhteydessä ohjataan Hopsin tekoon. Opis-
kelijapalautteen mukaan Laurean ja FUASin tarjonnan puitteissa on ollut vaikeuksia päästä 
haluamilleen opintojaksoille, joten koulutusohjelman omaa tarjontaa tulisi kehittää.

Opintojen edistymistä seurataan koulutusohjelmassa siten, että tutoropettajana toimiva kou-
lutusohjelmavastaava korkeakoulusihteerin avustamana seuraa jaksokohtaisesti ja kokonai-
suutena vuositasolla opintojen edistymistä WinhaPron raporttien kautta. Opiskelija laatii 
HOPSinsa ja hyväksyttää sen tuutorilla. Opintojakson puitteissa jakson vastuuopettaja an-
taa sähköpostilla tilannetietoa opiskelijaryhmälle ja koulutusohjelman vastaavalle jaksojen 
suorittamistilanteesta. Opiskelijalle annetaan lisäaikaa ja selkeä dead line puuttuvan opinto-
suorituksen suorittamiseksi, koska koulutusohjelman jatkuvuudesta seuraavana vuonna ei 
ole ollut varmuutta, joten opintojen roikkumista vältetään. Opiskelijan muuttuneessa olosuh-
teessa neuvotellaan opiskelijan kanssa ja sovitaan, kuinka ja missä aikataulussa jakso suo-
ritetaan. Seuranta on hyvällä tasolla; pakolliset 50 opintopisteen opinnot on suoritettu 90 
prosenttisesti 10 kuukauden sisällä. Opinnäytetyöt ohjataan pienryhmissä aikataulutettuna. 
Edistymisen seuranta on onnistunut; vain muutamalta opiskelijalta on 50 opintopisteen suo-
ritus 10 kuukauden sisällä jäänyt tekemättä.

Opetussuunnitelman sisäisen integraation toteutuminen koulutusohjelmassa on suunniteltu 
siten, että kaikki liittyvät toisiinsa. Opetussuunnitelma perustuu koulutusalojen ydinosaami-
sen määrittelyihin. Osaaminen on jaettu ammatillistiedolliseen ja –taidolliseen osaamiseen 
sekä yleisiin kompetensseihin, joiden hallintaa koulutuksella pyritään edistämään. Opiskelija 
voi saavuttaa yleisen kompetenssin osaamisessa kolmea eri tasoa edeten henkilökohtaisesta 
tasosta organisaation tasolle ja edelleen yhteiskunnallisen näkökulman hallintaan. Koulutus-
ohjelman opetussuunnitelma (yhteensä 90 op) muodostuu pakollisista syventävistä amma-
tillisista opinnoista (50 op), opinnäytetyöskentelystä (30 op) sekä vapaasti valittavista opin-
noista (10 op). Ne kaikki palvelevat koulutusohjelman osaamistavoitteiden saavuttamisessa. 
Teeman Kehittämispohjaisen oppimisen ja työelämän kehittämisen valmiudet (10 op) opinto-
jaksojen, 00681 Luovan ongelmanratkaisun työtavat ja poisoppimisen taito sekä henkilökoh-
taiset valmiuksien kehittäminen (5 op) ja  00684 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetel-
mälliset ratkaisut ja reflektiivinen analyysi (5 op),  tarkoituksena on antaa menetelmälliset 
valmiudet innovointiin ja kehittämistehtäviin. Teema 225 Yrityksen sisäinen toimintaympä-
ristö (20 op) sisältää ajallisesti perättäin toteutettavat opintojaksot 00687 Teollisuusyrityk-
sestä palveluyritykseksi (10 op) ja 00690 Palvelukonseptin kehittäminen, tuotteistaminen ja 
kaupallistaminen (10 op). Teema 226 Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö (20 op) sisältää 
Opintojaksot 00691 Verkostomainen liiketoiminta (10 op)  ja 00694  Kansainvälisen liike-
toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen (10 op). Lisäksi opiskelija valitsee opinnoissaan 
Laurean tai muun korkeakoulun opetustarjonnasta vähintään 10 op vapaasti valittavia opin-
toja, joilla hän täydentää ja syventävää ammatillista osaamistaan. Liike-elämän asiantunti-
japalveluyrittäjäväylän valinneelle on räätälöity erillinen yrittäjyyden 5 - 15 opintopisteen 
opintojakso. Integraatio toteutui heikosti 2008 toteutuksessa heikosti opettajien huonosta 
sitoutumisesta vuoksi ja 2009 toteutuksessa huomattavasti paremmin, vaikka valinnaisten 
opintojen saatavuus on ollut heikkoa.

Tutoroinnin organisointi koulutusohjelmassa tapahtuu siten, että tuutorointi on määritelty 
prosessikuvauksessa (YAMKOptima/Opiskelijoiden ohjaus ja tuutorointi, Hops-tavoitteet, 
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sessa, läpäisyaste, opintokertymä, keskimääräinen opiskeluaika, työllistyminen)
•	 Osaamisen johtaminen (visiopohjainen johtaminen, henkilöstön kehittäminen, vaikutta-

vuus). 

Näistä on olemassa mittaustuloksia. 2010 - 2012 kriittiset menestystekijät ja mittarit ovat 
seuraavat: 

•	 Kehittämispohjainen oppiminen (oppiminen tutkimus- ja kehitystyössä, valmistuvien 
opiskelijoiden osaamisen kehittyminen, opiskelijayrittäjyys, työllistyminen, kansainväli-
set arvioinnit) 

•	 T&k&i-toiminta sekä aluekehitystyö (ulkoinen kilpailtu tutkimusrahoitus, julkaisut, kek-
sintäilmoitukset, kansainvälinen t&k&i-rahoitus)

•	 Opintotehokkuus (opintojen eteneminen, koulutuksesta eroaminen, koulutuksen läpäisy) 
•	 Osaamisen, henkilöstön ja talouden johtaminen (opiskelija-/opettajasuhde, henkilöstön 

kansainvälistäminen, tutkintotehokkuus, taloudellinen tulos, henkilöstön työhyvinvoin-
ti). 

Syksyllä 2009 aloittaneiden opiskelijoiden osalta voidaan soveltaa osittain uusia 2010 - 2012 
mittareita.

Kehittäminen (Act) Laureassa ja Lohjan paikallisyksikössä:

Laurean toiminnan seuranta- ja arviointitietoa hyödynnetään kehittämisen pohjatietona. Ar-
viointi- ja tulostietoa käsitellään ja hyödynnetään sovittuja menettelyjä käyttäen. Menettelyt 
on kuvattu paikallistyksikön Laatutakuukirjassa. Osa kehittämisen taustalla olevasta seuran-
ta- ja arviointitiedosta käsitellään ainoastaan Laurean tasolla ja osa useilla toimijatasoilla. 
Hyödyntämisen tulokset eri tasoilla ja toimijaryhmittäin dokumentoidaan paikallisyksikön 
toiminnan mukaisesti. Yhtenäisenä kehittämistoimien ja –tulosten dokumentointityövälinee-
nä käytetään huoltokirjaa. Kehityskeskustelut ja niissä sovittu kehittäminen dokumentoidaan 
yhteisessä käytössä olevaan tietojärjestelmään (STAFFGRID). Kehittämisen tulokset on doku-
mentoitu yhtenäisellä tavalla kriittisistä menestystekijöistä johdettujen kehittämissisältöjen 
mukaan laadunvarmistussivustoille. Muiden kehittämismenettelyjen hyödyntäminen ja Lau-
rean laadunvarmistusjärjestelmän ja tukipalvelujen kehittäminen on dokumentoitu omina si-
sältöinään (www.laurea.fi/Laadunvarmistus/kehittäminen, Act; Intra: Lohja/Laadunvarmis-
tus/www.laurea.fi/Laadunvarmistus/kehittäminen, Act).

Laurea-laatuportaalin Laadun matkassa -arkistossa on esitelty Laurean toiminnan kehittä-
mistä sopimuskausittain (www.laurea.fi/Laadunvarmistus/Laadun matkassa -arkisto/Kau-
det 2007 - 2009, 2004 - 2006, 1998 - 2003; Intra/Paikallisyksikkö/www.laurea.fi/Laadun-
varmistus/Laadun matkassa -arkisto/Kaudet 2007 - 2009, 2004 - 2006, 1998 - 2003).

9.7.1 Koulutusohjelman tavoitteiden arviointi

Tulevia työelämän tarpeita on ennakoitu koulutusohjelman suunnitteluvaiheessa 2007  
- 2008 hyödyntämällä tehtyjä selvityksiä (mm. Sitra, EK, Tekes, VTT, Teknologiateollisuus ry, 
BestServ) ja ohjausryhmän työelämä- ja työmarkkinajärjestöjäsenten ja lausunnonantajien 
näkemyksiä. Toteutusvaiheessa 2008 - 2010 työelämän tarpeita ja alueen erityistoivomuksia 
on nostettu esille Laurean alueneuvottelukunnan kokouksissa, koulutusohjelman ohjausryh-
män kokouksissa, teemaseminaarien ulkopuolisten luennoitsijoiden näkemyksissä, sidos-
ryhmä- ja kumppanipalavereissa (TKK/BIT, Tekes, Lohjan yrittäjät ry, L-U Kauppakamari ry, 
Laatukeskus, HAMK) ja  opiskelijoiden taustaorganisaatiopalavereissa. Koulutusohjelman 
ohjausryhmään valittiin alueen työelämän, yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin, insinöörilii-
ton ja tradenomiliiton edustajat sekä alumnit ja opiskelijajäsenet, jotka opetussuunnitelman 
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tiukan tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Opettajien erilaisille näkemyksille on tiukkuudesta 
huolimatta annettu riittävästi ja hienosti tilaa. Opintojaksot ovat tukeneet hyvin toisiaan ja 
opinnäytetyötä.”

9.7 YAMK-koulutusohjelman vaikutuksia arvioidaan ja koulutusohjelmaa 
 kehitetään ja parannetaan jatkuvasti

Lähtökohta

Koulutusohjelman arviointi ja kehittäminen suoritetaan Laurean laadunvarmistusjärjestel-
män (lvj) mukaisesti. Lähtökohtana koulutusohjelman vaikutusten seurannalle ja arvioinnille 
on Laurean laadunvarmistusjärjestelmän Jatkuvan kehittämisen kehä -ajattelu: Plan – Do – 
Check – Act. Jatkuvan kehittämisen kehä toteutuu paikallisyksikkö-, alue- ja Laurea-tasoilla. 

Toiminnan seuranta ja arviointi (Check) Laureassa ja Lohjan paikallisyksikössä:
Laurean strategian toteutumista sekä toiminnan kehittämisen tuloksia arvioidaan määritelty-
jen kriittisten menestystekijöiden ja niiden mittareiden tuottamien tulosten kautta. Kriittiset 
menestystekijät muodostavat rakenteen lvj:n mukaiselle seuranta- ja arviointitiedolle, Check. 
Kriittiset menestystekijät on sovittu OKM:n kanssa tehtävän sopimuksen kausille. Kriittis-
ten menestystekijöiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Laurean strategian mukainen ar-
viointi kootaan yhdeksi dokumentiksi, Laurean strategian toteuttamissuunnitelman väli- ja 
loppuarviointi, joka toimii koko Laurean strategian vaikuttavuuden kokonaisarvioinnin tu-
kena. Alue- ja paikallisyksiköille kootaan yhteenveto kvantitatiivisista tuloksista. Yhtenäisen 
arviointitiedon lisäksi myös muuta seuranta- ja arviointitietoa tuotetaan kehittämistyön tu-
eksi (www.laurea.fi/Laadunvarmistus/Toiminnan seuranta ja arviointi Check; Intra: Lohja/
Laadunvarmistus/www.laurea.fi/Laadunvarmistus/Toiminnan seuranta ja arviointi Check). 
Eri tavoin täydentävää seuranta- ja arviointitietoa on dokumentoitu ja tallennettu yhteiseen 
käyttöön (henkilöstö) myös yhteiselle levyasemalle (Wilperi-raportointisovellus; L:/10 Seu-
ranta- ja arviointitieto). Opiskelijapalautteet, tukipalvelupalautteet ja palautteet henkilöstön 
kehittämis- ja koulutustilaisuuksista on koottu ja tallennettu yhteiseen internet-avusteiseen 
koulutuksen arviointijärjestelmään (INKA).

Laurean toiminnan seurannan ja arvioinnin (Check) välineenä toimii strategian toteuttamis-
suunnitelma (2005 - 2006, 2007 - 2009, 2010 - 2012). Toteuttamissuunnitelman laatimisen 
lähtökohtana toimivat Laurean arvot, tahtotila ja strategiat sekä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön (OKM) tavoiteasetanta. Laurean tahtotilan ja strategian toteutumista seurataan ja ar-
vioidaan strategian toteuttamissuunnitelmassa määritettyjen kriittisten menestystekijöiden 
kautta. Näille kriittisille menestystekijöille määritellään mittarit ja tavoitetasot. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämän tasokauden 2007 - 2009 mukaiset kriittiset me-
nestystekijät ja mittarit ovat seuraavat:

•	 Learning by Developing (mittareina LbD-toimintamallin kehittäminen ja levittäminen, 
opetuksen ja ohjauksen tasopalaute, uudistuva opettajuus, oppimisympäristöjen kehittä-
minen, virtuaaliopinnot, (harjoittelupalaute)

•	 T&k- ja aluekehitysyhteistyö (mittareina Innovaatiokampuksien kehittyminen, t&k- ja 
aluekehitystyön kansainvälistäminen, kansainväliset osaajat Laureassa ja alueella, yrittä-
jyys, innovaatiot, hankkeistetut opinnäytetyöt, oppiminen t&k-työssä, tutkimus- ja kehi-
tystyön rahoitusrakenne, tutkimus- ja kehitystyön henkilötyövuodet, julkaisut strategisil-
la painopistealueilla)

•	 Koulutusprosessi (mittareina vetovoima, ammatillista väylää tulevat nuorten koulutuk-
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useita väyliä osallistua opetuksen kehittämiseen. Opiskelijakunta LAUREAMKO:n edustajat 
osallistuvat arvokeskusteluun, tahtotilan määrittämiseen ja strategiatyöhön verkossa käy-
tävän dialogin (Fountain Park) avulla. Opiskelijoiden keskeisin toiminnan arvioinnin ja ke-
hittämisen väylä Laureassa on opiskelijapalautejärjestelmä. Opiskelijapalautejärjestelmään 
sisältyvät koulutuksen laatua ja opiskelijan ammatillista kasvua mittaavat palautekyselyt ja 
välittömät palautteet. Opiskelijapalautekyselyt niveltyvät opiskelijan ammatilliseen kasvuun. 
Palautetta kootaan säännöllisesti kaikilta tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoilta ja 
myös Laureasta valmistuneilta. Laureassa opiskelijat osallistuvat laadun arviointiin: Opin-
tojaksokysely, alkuvaiheen palautekysely, (harjoittelupalautekysely), hyvinvointipalauteky-
sely, tukipalveluiden palautekysely, kansainvälisen liikkuvuuden palautekysely, valmistuvi-
en palautekysely, tutkinnon suorittaneille tarkoitettu palautekysely/Sijoittumisseuranta ja 
Uraseuranta. Nämä on kuvattu ja vastuutettu Laurean lvj:ssä. Lisäksi opiskelija osallistuu 
mahdollisesti yksittäisen opetustapahtuman tai opintojakson arviointiin. Opiskelijapalaute-
järjestelmän tuloksille on asetettu hälytysraja ja se toimii riittämättömän laadun tunnistus-
välineenä. Opiskelijapalautekyselyjen tuloksia käsitellään yhdessä opiskelijoiden ja henkilös-
tön kanssa. Tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Opiskelijapalautetta saadaan 
myös vuosittain opiskelijakunta LAUREAMKO:n ja johdon neuvottelutapaamisten, yhteisten 
kuulemis- ja keskustelutilaisuuksien yhteydessä. Opiskelijaedustajat ovat mukana Laurean 
erilaisissa kehittämisryhmissä (lvj:n kehittämisryhmä, laaja johtoryhmä, tutkintolautakun-
ta) ja paikallisyksiköiden kehittämisryhmissä ja  -tilaisuuksissa. YAMKilaisia on hyvin vähän 
hyödynnetty Laureassa.

Koulutusohjelmassa opetuksen ja t&k-työn integraatio toteutuu siten, että Laurean kolme 
perustehtävää, ts.  aluekehitys, opetus ja t&k on integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi vastaa-
maan Ammattikorkeakoululain (9.5.2003/351) 4§ mukaisesti ”työelämän ja sen kehittämisen 
vaatimuksiin” sekä harjoittamaan ”työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinora-
kenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä” ja palvelemaan palvelulii-
ketoiminnan ja yrittäjyyden kehittämistä, perusviestillä ”Palveluliiketoiminta kehittämisen 
ytimessä!” Opiskelu koulutusohjelmassa toteutuu toteuttamalla työelämälähtöisiä ja työelä-
mää kehittäviä tutkimuksellisia kehittämistehtäviä ja siten kehittävät oman alueen työelä-
mää. Opiskelija on hakuvaiheessa laatinut taustaorganisaationsa kehittämistarpeista suun-
nitelman, jota sitten toteuttaa opinnoissaan. Laurea toimii tiukassa kumppanuussuhteessa 
toiminta-alueensa organisaatioiden kanssa tarjoten näille aktiivisesti tutkimus- ja kehittä-
mispalvelua, mikä taas osaltaan toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

Oppiminen, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä aluekehitys rikastavat jatkuvasti toisiaan yh-
teisen prosessin osana. Opiskelijat ovat tehneet opintojensa aikana yhteensä kymmeniä (55 
opiskelijaa	 x	 5	 opintojakson	 oppimistehtävää)	 autenttisia	 kehittämisprojekteja	 pääasiassa	
omiin, mutta myös alueen muihin organisaatioihin. Nämä projektit kulminoituvat opiskelijoi-
den opinnäytetöihin, joista kaikki ovat todellisten organisaatioiden autenttisten haasteiden 
ratkaisuun liittyviä tutkimus- ja kehitysprojekteja. 

Näiden ”tippavaikutuksella” toimivien projektien merkitystä alueen organisaatioiden kehit-
tämisessä ei voi yliarvioida, sillä ne vaikuttavat samanaikaisesti monella eri taholla. Toisaalta 
projektit luonnollisesti kehittävät tekijänsä kompetenssia, toisaalta niiden kohdeorganisaa-
tioiden toimintamalleja ja -edellytyksiä. Projektien avulla saadaan organisaatioille siirrettyä 
myös laajakantoisemmin uusia näkemyksiä ja tutkimustietoa, kun opiskelijat toimivat pro-
jektissa yhteistyössä organisaation muiden työntekijöiden kanssa. Projektit myös verkottavat 
toimijoita keskenään, kun opiskelijoiden sisäinen yhteistoiminta tuo projekteihin ulkopuoli-
sia näkemyksiä ja kumppaneita. Lisäksi projektien seurannan avulla pystytään korkeakoulus-
sa keräämään hyvä käsitys alueen organisaatioiden haasteista ja toiminnan kypsyysasteesta. 
Tätä tietoa voidaan käyttää edelleen alueen kehittämiseen niin poliittisella kuin toiminnalli-
sellakin tasolla.
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laadinta- ja toteutusvaiheessa ovat olleet vaikuttamassa tavoitteisiin ja sisältöihin sekä han-
ketoimintaan. Lisäksi opetussuunnitelmasta pyydettiin kolme asiantuntijalausuntoa. Han-
kekumppanit ja alueen muut yritykset tuovat esille alansa tulevaisuudennäkymiä. Opettajat 
seuraavat alan toimijoiden selvityksiä ja tutkimuksia sekä kansallisella että kansainvälisellä 
tasolla ja osallistuvat seminaareihin, konferensseihin ja tapahtumiin. Opiskelijoilta tulee en-
nakointitietoa kokemuksesta, hanketyöstä ja työelämäyhteyksistä.

Koulutusohjelman osaamistavoitteet on määritelty, kuvattu ja dokumentoitu koulutusohjel-
man opetussuunnitelmassa ja opintojaksojen toteutussuunnitelmissa. Osaamistavoitteet on 
määritelty Valtioneuvoston amk-asetuksen 2005/423 7a §:n nojalla ylempään amk-tutkin-
toon johtavien opintojen tavoitteiden mukaisesti.  European Qualification Framework (EQF 
2008; Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys NQF-taso 7; Opetusministeriö 
2009) määrittelee YAMK-tutkintojen tavoitteet (mitä tutkinnon suorittanut osaa) ja koulu-
tusohjelmien yhteiset kompetenssit. Lisäksi on laadittu omat koulutusohjelmakohtaiset ta-
voitteet. 

Koulutusohjelmalle asetettuja tavoitteita arvioidaan Laurea-tasolla vuosittain strategian to-
teuttamissuunnitelman väliarviointina ja suunnitelmakauden päätyttyä loppuarviointina. 
Arvioinnin tulokset käsitellään tulevaisuus- ja kehittämisseminaareissa henkilöstön kanssa, 
aluejohtajistossa ja Laurean johtoryhmässä. Käsittelyn perusteella määritellään paikallisyk-
sikkö-, alue- ja Laurea-tason kehittämiskohteet sekä toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Ta-
voitteiden arviointi ja sen toteuttamismenettelyt on kuvattu koulutusohjelman opetussuun-
nitelman kohdassa Laadunvarmistus. 

Koulutusohjelma pyrkii luomaan kumppanuuksia opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien 
kanssa siten, että valitut opiskelijat tuovat mukanaan aina uuden kohdeorganisaatioistaan 
lähitoimijaverkoston, jonka kanssa lähdetään yhdessä kehittämishankkeisiin. Alumnit ovat 
mukana ohjausryhmässä ja heidät kutsutaan ns. lähiopetuksen päättöseminaariin.

9.7.2 Sisällön arviointi

Koulutusohjelman tavoitteiden ja sisällön keskinäinen yhteys toteutuu siten, että aina kou-
lutusohjelman alkaessa, kun opiskelijoiden taustaorganisaatiot ja niiden kehittämistarpeet 
on selvillä, sovitaan vastuuopettajien kanssa tavoitteet sekä kunkin opintojakson sisältöjen 
painotukset, jotta keskeiset sisällöt varmasti toteutuvat. 

Opetussuunnitelmaa arvioidaan koulutusohjelman toteutuksen aikana ohjausryhmän koko-
uksissa koulutusohjelmavastaavan antaman toteutusselvityksen, paikallisjohtajan esittämien 
tulosmittareiden ja ohjausryhmän jäsenten näkemysten pohjalta sekä opiskelija- ja työelä-
mäpalautteiden ja hankepalautteiden pohjalta. Osaamistavoitteiden muuttuessa koulutusoh-
jelmaa ollaan valmiita muuttamaan. Koulutusohjelman opetussuunnitelma on laadittu 2008 
ja 2009 aloittavien toteutuksille. Koulutusohjelmassa ei ole tehty muutoksia osaamistavoit-
teisiin, vaan yksittäisten opintojaksojen sisältöjen painotuksiin ja jaksojen toteutustapoihin.

Koulutusohjelman opiskelijoiden osallistuminen opetuksen kehittämiseen on mahdollistu-
nut seuraavilla tavoilla: pienryhmäkeskustelut ja -palaute (4 pienryhmää), yksilökeskuste-
lut ja -palaute, Laurean opiskelijapalautejärjestelmän keräämä palaute, koulutusohjelman 
ohjausryhmän opiskelijaedustuksen kautta vaikuttamalla, osallistumalla keskusteluun ja 
antamalla palautetta koulutusohjelman Optima-työtilan yleisellä keskustelualueella, ja osal-
listumalla jaksokohtaisen keskustelualueen avoimen keskustelun kautta. Koulutusohjelmas-
sa opiskelijat toimivat pienryhmissä, joissa toteuttavat osan oppimistehtävistä ryhmätyönä 
ja osallistuvat pienryhmäohjaukseen. Keskustelu jakson opettajan tai tutoropettajan kans-
sa nostaa esille puutteet ja kehittämisen alueet.  Opiskelijoilla Laureassa on lvj:n mukaan 
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Yhteisiä menetelmiä ovat olleet opettajapalaverit, palautteet ja huoltokirjan käyttö. Koulutus-
ohjelman kehittämisen alueet on kirjattu huoltokirjaan.

Koulutusohjelman seurantajärjestelmä ja palautteenotto tapahtuu seuraavasti. Opiskelijapa-
lautejärjestelmä tuottaa palautetietoa laajasti henkilöstön hyödynnettäväksi toiminnan kehit-
tämisessä. Opiskelijapalautetietoa hyödynnetään opintojaksojen toteutusten, opintotarjon-
nan ja opetussuunnitelmien kehittämisessä, kehittämispohjaisen oppimisen edistämisessä ja 
oppimista tukevien palveluiden parantamisessa.  Henkilöstö käy esimiestensä kanssa vuosit-
tain kehityskeskustelun, joka pohjautuu yhtenäiseen sähköiseen Staffgrid-lomakkeistoon ja 
johon osallistutaan osaamisen arviointi ja kehittäminen -kartoituksen avulla. Kehityskeskus-
telussa sovitaan vuoden työskentelyn päätavoitteet, henkilökohtaisen kehittymisen tavoitteet 
ja keinot. Osaamisen kehittämistä tarkastellaan suhteessa strategiaan. Osaamiskartoituksen 
tuloksia käytetään koulutus- ja rekrytointitarpeiden kartoittamiseksi sekä henkilöstön osaa-
misen kehittämiseksi ja syventämiseksi. Kehityskeskusteluissa painottuvat toteutuneen toi-
minnan arvioinnin rinnalla vahvasti tulevaisuuden haasteet ja jokaisen henkilökohtaiset ja 
yhteisön kehittämistoimet niihin vastaamiseksi. Henkilöstö arvioi työhyvinvointiaan joka toi-
nen vuosi toteutettavien työhyvinvointikyselyjen avulla (2009 ParTy; työhyvinvointi ja sen 
kehittäminen ja työyhteisön toimivuus). Henkilöstö antaa palautetta johtamisesta johtamis-
kyselyn avulla. Se osallistuu palvelutoimintojen arviointiin ja kehittämiseen tukipalvelukyse-
lyyn vastaamalla. Henkilöstö antaa palautetta sisäisistä kehittämispäivistä ja –seminaareista 
sekä koulutuksista. Henkilöstö osallistuu LbD-toimintamallin kehittämiseen tutkimuksen ja 
henkilöstökoulutuksen pohjalta. Henkilöstö osallistuu koulutusohjelmittain toteutettavien 
opetussuunnitelmien arviointi- ja kehittämistilaisuuksiin kerran lukuvuodessa. Ohjaustoi-
minnan ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseen henkilöstö osallistuu ohjauksen ja hyvin-
vointityöryhmien jäseninä.

Opiskelijoiden keskeisin toiminnan arvioinnin ja kehittämisen väylä Laureassa ja tässä kou-
lutusohjelmassa on opiskelijapalautejärjestelmä. Opiskelijapalautejärjestelmään sisältyvät 
koulutuksen laatua ja opiskelijan ammatillista kasvua mittaavat palautekyselyt ja välittömät 
palautteet. Opiskelijapalautekyselyt niveltyvät opiskelijan ammatilliseen kasvuun. Palautetta 
kootaan säännöllisesti kaikilta tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoilta ja myös Lau-
reasta valmistuneilta. Nämä on kuvattu ja vastuutettu Laurean lvj:ssä.

Koulutusohjelman palautteenotto on järjestetty  siten, että tutkintoa suorittavilta opiskeli-
joilta kerätään palautetta koulutuksen alkaessa (alkuvaiheen palautekysely) sekä valmistu-
misen yhteydessä (valmistumisvaiheen palautekysely). Opintojen aikana kerätään palautetta 
opintojaksoista sekä jokaisesta lähipäivästä kerätään seminaaripalaute paperisella lomak-
keella. Alkuvaiheen palautekyselyssä kerätään tietoa opiskelijan kokemuksista mm. oppimis-
ympäristöstä, opiskelukokemuksista, opiskelutaidoista, opintoihin sitoutumisesta ja merki-
tyksestä. Valmistumisvaiheen palautekyselyssä kerätään tietoa oppilaan kokemuksista mm. 
oppimisympäristöstä, koulutuksen vaikuttavuudesta, työllistymisestä, koulutuksen laadusta 
ja harjoittelusta. Opintojaksokohtaisessa palautekyselyssä kerätään tietoa opiskelijan koke-
muksista koulutussisällöistä, opetuksesta ja omasta panostuksesta opintoihin sekä osaami-
sen kehittymisestä. Opintojaksokohtainen palauteprosessi on seuraava: 1)Yliopettaja Irma 
Vahvaselkä määrittelee, milloin kunkin opintojakson palaute kerätään, tavallisesti palau-
te kerätään opintojakson päättyessä. 2) Korkeakoulusihteeri Piia Särkkä perustaa kyselyn 
INKA-palautejärjestelmään ja lähettää linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen sähköpostitse 
opiskelijoille. Vastaamisaikaa annetaan noin viikon verran. 3) Vastaamisajan päätyttyä kor-
keakoulusihteeri sulkee kyselyn ja raportoi tulokset. 4) Alkuperäiset palautetulokset toimi-
tetaan paikallisyksikön johtajalle. 5) Muokattu palaute lähetetään sähköpostitse yliopetta-
ja Irma Vahvaselälle sekä opintojakson vastuuopettajalle. 6) Palaute laitetaan opiskelijoille 
tiedoksi Optiman työtilaan. 7) Opintojakson vastuuopettaja antaa opiskelijoille palautteen 
heidän palautteesta. 8) Korkeakoulusihteeri tallentaa palautetulokset L-asemalle L:\10 SEU-

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

Koulutuksen ja oppimisen arviointi toteutuu Laurean yhtenäisen opiskelijapalautejärjes-
telmän avulla (alku- ja valmistumisvaihe, opintojaksokohtainen palaute, lähipäiväpalaute). 
Lisäksi kerätään palautetta opinnäytetyön laadinnan yhteydessä (hankkeen arviointi, opin-
näytetyön itsearviointi). Osaaminen perustuu eurooppalaiseen Bolognan prosessissa määri-
teltyyn master (7)-tason osaamisvaatimuksiin. Oppimisessa annetut arvosanat T1…K5 perus-
tuvat osoitettuun oppimiseen suhteessa opintojaksossa määritellyn osaamisalueen ja –tason 
vaatimuksiin huomioiden taustaorganisaation arvio työn hyödyllisyydestä, käyttökelpoisuu-
desta ja vaikuttavuudesta. Opintojakson oppimistehtävät koostuvat orientaatio-, tietoperus-
ta-, kehittämisosioista, jotka kuvaavat (tekijä-), soveltaja- ja kehittäjätason osaamista. Osaa-
misen arvioinnissa otetaan professionaalisen osaamisen lisäksi huomioon sekä kansalliset  
että Laurean yleiset kompetenssit, joiden avulla varmistetaan monipuolisten työelämäval-
miuksien kehittyminen osana opiskelijoiden asiantuntijuuden kasvua.  Opintojakson arvosa-
nat T1…K5 merkitään Winhaan osasuoritusten mukaisilla painotuksilla. Arvosana jaksosta 
muodostuu laskennallisen keskiarvon mukaan.

Opinnäytetyöt on linkitetty koulutusohjelman tavoitteisiin seuraavasti. Opinnäytetyö muo-
dostaa opintojen ytimen (30 op). Opiskelija linkittää oman työnsä aihevalinnan koulutus-
ohjelman Asiakaslähtöisen liiketoiminnan viitekehykseen, Laurean LbD-oppimismalliin ja 
toteuttaa tutkimuksellisen kehittämishankkeen saamiensa menetelmällisten ja kehittämis-
valmiuksiensa pohjalta siten, että kukin opintojakso tukee opinnäytetyöprosessia, mitä kaut-
ta edellä esitetyt koulutusohjelman tavoitteet saavutetaan.

9.7.3 Prosessien arviointi

Koulutusohjelmaan liittyvät prosessit on tunnistettu, määrittely, kuvattu ja dokumentoitu 
Laurean lvj:n mukaisesti. Laurean keskeiset prosessit on kuvattu lvj:n mukaisesti neljänä 
prosessina. Ydinprosessia tukevia tukiprosesseja ovat koulutusprosessi, strategia- ja johta-
misprosessi ja henkilöstöjohtamisprosessi. Toimintaprosesseja tukevat toiminnot esitetään 
palvelukuvauksissa. Koulutusohjelman prosessit noudattavat Laurean/Lohjan Laurean pro-
sesseja. Koulutusohjelma on tarkentanut toimintaansa  kuvaamalla seuraavat prosessit: 1) 
koulutusprosessi (haku- ja valintaprosessi ja pääsykoetilaisuuden järjestelyohjeet; opiskeli-
jarekrytointi; haun ja valinnan oikaisumenettelyt 2) opintojen suunnitteluprosessi (lukuvuo-
sisuunnitelman laatiminen; henkilöstön työn suunnittelu ja resursointi; opintojen aikataulu-
jen laatiminen; opintojakson toteutussuunnitelman laatiminen 3) opinnäytetyöprosessi (ks. 
YAMK Optima/Laadunvarmistus & Hallinto/Prosessit).

Kehittämis- ja parantamisprosessi toimii siten, että Laurean Jatkuvan kehittämisen kehä-ajat-
telun mukaan, Toiminnan kehittäminen Toiminnan kehittäminen, jatkuva parantaminen (Act) 
tarkoittaa, Laurean toiminnan laatua kehitetään prosessien mukaisten ja järjestelmällisesti 
toteutettavien, toimijoille vastuutettujen menetelmien ja toimintatapojen avulla. Kriittisten 
menestystekijöiden mukaiset seuranta- ja arviointitulokset ovat toiminnan strategisen ke-
hittämisen lähtökohta. Toiminnan kehittämismenetelmien ja toimintatapojen toteuttaminen 
tuottaa palaute- ja arviointitietoa, jonka pohjalta toteutetaan kehittämistyötä.  Myös muu ke-
rättävä palaute- ja arviointitieto laajentaa tietoperustaa laadun parantamiseksi toteutettavil-
le kehittämistoimille. kehittämisen tavoitteena on sekä prosessien kehittäminen että uuden 
osaamisen tuottaminen. Kehittämismenetelmät ja toimintatavat jaotellaan strategiseen ke-
hittämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Laurea-tason kehittämistulokset esitellään laadun-
varmistussivustolla internetissä. Paikallisyksikköön kohdistuvat ja siellä tuotetut kehittämis-
tulokset esitellään yksiköiden intranetsivuilla. Koulutusohjelmassa toiminnan kehittämisellä 
tarkoitetaan pedagogista kehittämistä (LbD-toimintamallin kehittäminen/hyödyntäminen, 
opiskelijapalautteen hyödyntäminen), t&k&i-kehittämistä (t&k-työn kehittäminen, sidosryh-
mäpalautteen hyödyntäminen), koulutuksen kehittämistä (opetussuunnitelmien kehittämi-
nen, ohjaustoiminnan ja opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen) ja henkilöstön kehittämistä. 
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kehittäminen, vaikuttavuus (Laurean tasolla) 5) laadunvarmistus (Laurean tasolla). Koulu-
tusohjelmaa suunniteltaessa syksyllä 2007 ja koulutusohjelmaa käynnistettäessä syksyllä 
2008  ja syksyllä 2009 oli käytössä 2007 - 2009 kauden mittarit. Laurean mittarit otettiin 
sellaisenaan käyttöön. Näistä on Laureassa olemassa mittaustuloksia.

2010 - 2012 kriittiset menestystekijät ja mittarit ovat 1) kehittämispohjainen oppiminen (op-
piminen tutkimus- ja kehitystyössä 40/60 op, valmistuvien opiskelijoiden osaamisen kehitty-
minen (väh. 3,5) opiskelijayrittäjyys (4 + 2), kansainväliset arvioinnit) 2) t&k&i-toiminta sekä 
aluekehitystyö (julkaisut (2), kansainvälinen t&k&i-rahoitus/Rocket) 3) opintotehokkuus 
(opintojen eteneminen, koulutuksesta eroaminen, koulutuksen läpäisy/70 %) 4) osaamisen, 
henkilöstön ja talouden johtaminen (opiskelija-/opettajasuhde, henkilöstön kansainvälistä-
minen, tutkintotehokkuus, taloudellinen tulos, henkilöstön työhyvinvointi). Syksyllä 2009 
aloittaneiden opiskelijoiden osalta voidaan soveltaa osittain uusia 2010 - 2012 mittareita.

Keskeisiä koulutusohjelman tuloksia ovat aluevaikuttavuus (55 opiskelijaa tekee 5 opinto-
jaksossa kehittämishankkeita ja 55 opinnäytetyötä alueen yrityksille), hankkeistetut opin-
näytetyöt (100 %), t&k-osuus opinnoissa noin 80 %, taloudellinen opintotehokkuus (resurssi 
yhteensä yhden yliopettajan vuosityöresurssi), opintotehokkuus (50 op pakollisia opintoja 
10 kuukauden sisällä suoritettuna). Opettajien asiantuntemus on arvioitu alkuvaiheen pa-
lautteen mukaan 4,9/5 ja opintojen sisältöjen vastaavuus 4,8.

9.7.5 Jatkuva parantaminen

Laurean laadunvarmistusjärjestelmässä ja laatutoiminnassa sovelletaan jatkuvan kehittämi-
sen kehä -ajattelua: Plan – Do – Check – Act. Act on seuranta-, arviointi- ja palautetiedon avul-
la valittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamista ja vaikuttavuuden seurantaa. Jatkuvan 
kehittämisen kehä toteutuu paikallisyksikkö-, alue- ja Laurea-tasoilla. Toiminnan kehittämi-
seksi määritellään Laureassa tietylle ajanjaksolle menestystekijät, jotka katsotaan strategioi-
den ja tahtotilan toteuttamisen kannalta keskeisiksi. Näille kriittisille menestystekijöille mää-
ritellään mittarit ja tavoitetasot. Näiden mukaiset seuranta- ja arviointitulokset julkaistaan 
vuoden  alussa.  Toiminnan laatua kehitetään määritettyjen, järjestelmällisesti toteutettavien 
menetelmien ja toimintatapojen avulla.  Kriittisten menestystekijöiden mukaiset seuranta- ja 
arviointitulokset ovat toiminnan strategisen kehittämisen lähtökohta. Toiminnan kehittämis-
menetelmien ja toimintatapojen toteuttaminen tuottaa palaute- ja arviointitietoa, jonka poh-
jalta myös toteutetaan kehittämistyötä. 

Koulutusohjelmassa jatkuva parantaminen edellä esitetyillä menetelmillä koetaan tärkeäksi. 
Opetussuunnitelman pilotoinnin tulokset huomioidaan välittömästi. FUAS-arviointiin liitty-
vät palaute- ja kehityskeskustelut opiskelijoiden, alumnien, vastuuopettajien ja ohjausryh-
män kanssa, sekä vertais- ja ristiinarviointi koetaan hyvin tärkeänä jatkuvan kehittämisen 
keinona. 

Koulutusohjelmassa vahvuuksia ja parantamisalueita tunnistetaan erilaisilla menettelyillä. 
Opintojaksototeutusten palautteiden pohjalta opettajapalavereissa ja ohjausryhmän koko-
uksissa nostetaan mahdollista seuraavaa toteutusta varten parannusehdotuksia. Vahvuuksia 
ja parantamisalueita tuodaan näkyväksi seuraavilla keinoilla: hankkeet, toimintakertomus, 
julkaisut (Laurean B- ja D-sarja), konferenssit, teemaseminaarit, arvioivat julkaisuseminaa-
rit, media, opiskelijapalautteet jne. Laurean sisäinen benchmarking ei ole onnistunut. FUAS-
arvioinnissa itse-, vertais- ja ristiinarviointi nostaa sekä vahvuuksia että parantamisalueita.

Koulutusohjelman sisällön, menetelmien ja toteutuksen kehittämisen menettelyt hoidetaan 
seuraavasti. Huoltokirjaan merkitään kehittämistarpeet, toimenpiteet ja aikataulu. Ohjaus-
ryhmän kokousmuistion liitteeksi luettelo alumni-, opiskelija- ja työelämäpalautteessa esille 

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

RANTA- JA ARVIOINTITIETO\06 Opiskelijapalaute\05 Lohja\09 Ylempi amk-tutkinto\01 
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko\02 Koosteet. Palautetta on otettu systemaattisesti 
ja riittävästi ja palautejärjestelmä toimii hyvin.

Sidosryhmät osallistuvat ennakointiin ja seurantaan usealla eri tavalla. Sidosryhmäpalautet-
ta kohdeyrityksiltä hyödynnetään hankkeissa niiden aikana ja päätyttyä. Kehittämishankkei-
den kohdeyritykset osallistuvat hankepalavereihin ja seuraten siten hankkeen onnistumista. 
Opinnäytetyön arvioinnissa huomioidaan kohdeyrityksen arvio työn tulosten hyödynnettä-
vyydestä ja työn vaikuttavuudesta. Ohjausryhmän jäsenet osallistuvat koulutusohjelman seu-
rantaan kokousten kautta. Vaikuttavuutta on lisätty kutsumalla kohdeyritysten edustajat sekä 
paikallinen media julkaisuseminaareihin ja ohjausryhmän kokouksiin, järjestämällä paikalli-
selle medialle lehdistötilaisuus (Länsi-Uusimaa ja Ykköslohja). Ohjausryhmän kokoukseen on 
kutsuttu mukaan myös Laurean alueneuvottelukunnan jäsen, Lohjan kaupungin päättäjä (L-U 
yrityshautomo/L-U Yrityspalvelukeskus), Lohjan yrittäjät ry:n hallituksen jäsen, alumnit, ny-
kyiset opiskelijat, koulutusohjelman opettajat. 

Toimintaa koskevien valitusten käsittely, valitusmenettely, on kuvattu Laurean lvj:ssä palaut-
teiden käsittelymenettelytapojen mukaisesti (vrt. haun valitusmenettely). Menettelytavat ja 
ohjeet on viestitty opiskelijoille ensimmäisessä ryhmätuutorointitilaisuudessa, jossa on esi-
tetty myös Laurea ja sen organisaatio ja valitusportaat (paikallisyksikön johtaja, aluerehtori, 
rehtori, hallitus).

9.7.4 Mittarit

Koulutusohjelman tuloksellisuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden mittaaminen ta-
pahtuu seuraavasti. Laureassa tahtotilan ja strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan 
strategian toteuttamissuunnitelmassa määriteltyjen kriittisten menestystekijöiden ja niiden 
mittareiden tuottamien tulosten kautta. Strategian toteuttamissuunnitelman laatimisen läh-
tökohtana toimivat Laurean arvot, tahtotila ja strategiat sekä opetus- ja kulttuuriministeri-
ön (OKM) tavoiteasetanta. Kriittiset menestystekijät kattavat kaikki Laurean toiminnot sekä 
muodostavat rakenteen lvj:n mukaiselle seuranta- ja arviointitiedolle. Kriittisten menestys-
tekijöiden toteutuminen arvioidaan vuosittain väliarviointina ja sopimuskauden lopussa lop-
puarviointina. Tulostiedon lisäksi Laureassa kerätään muuta palaute- ja arviointitietoa, mm. 
yhtenäisen opiskelijapalautejärjestelmän tuottama tieto ja useiden ulkoisten arviointien tuot-
tama palautetieto. Strategian toteuttamissuunnitelman 2007 - 2009 mukaisten mittareiden 
seuranta- ja tulostieto on tällä hetkellä toiminnan kehittämisen lähtökohtana. Kriittiset me-
nestystekijät on sovittu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehtävän sopimuksen 
kausille 2005 - 2006, 2007 - 2009 ja 2010 - 2012. Mittarit on muodostettu ja valittu Laurean 
ja Lohjan Laurean toteuttamissuunnitelmassa määriteltyjen kriittisten menestystekijöiden ja 
niiden mittareiden pohjalta, YAMK-koulutusaika ja painoalat/profiili huomioiden. Tavoite-
tasot määritetty Lohjan Laurean tasojen mukaan YAMKiin soveltaen.

2007 - 2009 kriittiset menestystekijät ja mittarit ja tasotavoitteet olivat: 1) Learning by 
Developing; mittareina LbD-toimintamallin kehittäminen ja levittäminen, opetuksen ja oh-
jauksen tasopalaute (väh. 3,5), uudistuva opettajuus (oppiminen hankkeissa), oppimisym-
päristöjen kehittäminen, virtuaaliopinnot (80 %) 2) t&k- ja aluekehitysyhteistyö, t&k- ja alue-
kehitystyön kansainvälistäminen, kansainväliset osaajat Laureassa ja alueella (1), yrittäjyys  
(4 + 2), innovaatiot (1 + 1), hankkeistetut opinnäytetyöt (100 %), oppiminen t&k-työssä (75  
- 80 %), tutkimus ja kehitystyön rahoitusrakenne (vähäinen), tutkimus ja kehitystyön hen-
kilötyövuodet, julkaisut strategisilla painopistealueilla (Taatila 4 artikkelia + 5 kirjaa; Vah-
vaselkä 1 oppikirja, 3 julkaisua ja 1 EIBA konferenssipaperi) 3) koulutusprosessi; mittareina 
vetovoima (2.0), läpäisyaste (70 %), opintokertymä (50 op 1. vuosi), keskimääräinen opis-
keluaika (2 v) 4) osaamisen johtaminen mittareina visiopohjainen johtaminen, henkilöstön 
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Taulukko 6: Talouspanoksien toteumat ja suunnitelmat

TALOUS - PANOKSET,
RESURSSOINTI

Toteuma Suunnitelma

2009 - 2010 2010 - 2011
Opettajan
tuntiresurssi/opintojakso

180 h / 10 op
90 h / 5 op

180 h / 10 op
90 h / 5 op

Opinnäytetyön
ohjaustunnit/opiskelija

Opintojakson
tuntiresurssit:
kontaktiopetustunnit/op

20 h / opiskelija 20 h /opiskelija

Muu amkin käyttämä mittari 8 h / opintojakso
lähiopetusta

8 h / 5 op

HENKILÖSTÖ Toteuma Suunnitelma Laskukaava, tietolähde
(koulutusohjelman 
toteutuksessa mukana olevat)

2009 - 2010 2010 - 2011

Jatkotutkintojen suorittaneiden 
osuus opetushenkilöstöstä

75 % vastuuopet
80 % kaikki

Julkaisut Irma 3 / Vesa 9 lkm
Kv-lähteneet 1 lkm
Kv-saapuneet 0 0 lkm

Laadullista tietoa henkilöstön tyytyväisyydestä:  
Opetustiimi pitänyt YAMKia tärkeänä ja motivoitunut/sitoutunut YAMKin toteutukseen.
Tukipalvelut motivoituneita, sitoutuneita ja innostuneita koulutusohjelmassa.
ParTy-kyselyn tulokset Lohjan/Espoon/Hyvinkään  yksikkö: vaikea selvittää yksittäisiä opettajia yksiköistä.

Taulukko 7: Henkilöstön toteumat ja suunnitelmat

TALOUS - PANOKSET,
RESURSSOINTI

Toteuma Suunnitelma

2009 - 2010 2010 - 2011
Opettajan
tuntiresurssi/opintojakso

180 h / 10 op
90 h / 5 op

180 h / 10 op
90 h / 5 op

Opinnäytetyön
ohjaustunnit/opiskelija

Opintojakson
tuntiresurssit:
kontaktiopetustunnit/op

20 h / opiskelija 20 h /opiskelija

Muu amkin käyttämä mittari 8 h / opintojakso
lähiopetusta

8 h / 5 op

HENKILÖSTÖ Toteuma Suunnitelma Laskukaava, tietolähde
(koulutusohjelman 
toteutuksessa mukana olevat)

2009 - 2010 2010 - 2011

Jatkotutkintojen suorittaneiden 
osuus opetushenkilöstöstä

75 % vastuuopet
80 % kaikki

Julkaisut Irma 3 / Vesa 9 lkm
Kv-lähteneet 1 lkm
Kv-saapuneet 0 0 lkm

Laadullista tietoa henkilöstön tyytyväisyydestä:  
Opetustiimi pitänyt YAMKia tärkeänä ja motivoitunut/sitoutunut YAMKin toteutukseen.
Tukipalvelut motivoituneita, sitoutuneita ja innostuneita koulutusohjelmassa.
ParTy-kyselyn tulokset Lohjan/Espoon/Hyvinkään  yksikkö: vaikea selvittää yksittäisiä opettajia yksiköistä.

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

tuoduista kehittämisalueista. Järjestetään omat kehittämispäivät aluekehityspäivien ja pai-
kallisyksikön kehittämispäivien lisäksi, jolloin koulutusohjelman kehittämistarpeet tunniste-
taan ja viedään eteenpäin ja Laurean liiketalouden YAMK-koulutusohjelmien sisäinen bench-
marking.

Seuranta- ja arviointitietojen keruu ja raportointi tapahtuu vuositasolla sekä opintojakso-
tasolla. Saatuja tietoja hyödynnetään välittömästi ja korjataan toimintaa. Huoltokirjaan mer-
kityt kehittämistoimet toteutetaan. Seuranta- ja arviointi- ja palautejärjestelmää parannetaan 
siten, että vuosille 2008 - 2010 tehty opetussuunnitelma päivitetään ja siihen rakennetaan 
menettelyt Laurean uuden lvj:n pohjalta toiminnan seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Palaute-
järjestelmää kehitetään erityisesti henkilöstön palautteen osalta.

Koulutusohjelmassa tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti, arviointia seurataan 
sekä prosessien arviointia  seurataan ja arviointeja kehitetään. Koulutusohjelma keskittyy 
profiilin kannalta keskeisten tavoitteiden/mittareiden seurantaa ja kehittämiseen. Jatkuvan 
kehittämisen kehä toimii hyvin. Heikkoutena on se, että Laureassa YAMKit ovat jotenkin eril-
lään muusta lvj:stä, joten keskitetty tilastointi laahaa perässä (esim. 2010 valmistuvien pa-
lautetiedot ei ole vielä keskitetysti saatavilla)  ja tunnuslukujen saanti vaikuttaa jähmeältä.

9.8 Tulokset

PALAUTEMITTARIT Toteuma Tavoitteet Laskukaava, tietolähde
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Opiskelijatyytyväisyys
Kyseessä ovat valmistumis-
vaiheen palautekyselyn 
(Opala) tulokset. 

Opiskelijoita on ollut 
valmistumisvaiheessa 
ensim. kerran vuonna 
2009.

Kalenterivuosi. 
Täysin samaa mieltä x 4 + 
Osittain samaa mieltä x 3 +
Osittain eri mieltä x 2 +
Täysin eri mieltä x 1

Koulutusohjelman oma 
kuvaus: alkuvaiheen 
opettajien asiantuntmus 
ka 4,90 ja opintojen sisäl-
lön vastaavuus 4,88. 
Opintojaksoittain lähiope-
tuspäivän onnistuminen: 
ka 4,5 - 4,9 ja opettajan 
asiantuntemus ka 4,3 - 4,9.

Opala: amkissa saamani 
opetus on asiantuntevaa

- - 3,25/4 3,85

Opala: amkin ohjaus- ja 
neuvontapalvelut ovat 
tukeneet hyvin opinto-
jeni edistymistä

- - 3,85/4 3,85

Muu amkin kokoama 
opiskelijapalaute

- - 4,88/5 
alkuvaihe 
4,50 - 
4,80/5
ka
opintojakso

4,88
4,50

Työelämäasiakas: mekanismi, jolla työelämäasiakkaan palautetta kootaan koulutusohjelmassa. Palautetta 
otetaan opintojakso - ja  opinnäytetyöhankkeissa palavereissa,  opinnäytetyön  käyttökelpoisuuden/
hyödynnettävyyden arvioinnin yhteydessä,  ohjausryhmässä/alumnit ohjausryhmässä, Advisory Boardissa.

Taulukko 5: Lohjan ja Hyvinkään toteumat yhteenlaskettuna
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2. Koulutusohjelmalla on kytkös Cambridge-yhteistyöhön.
3. EKR Rocket HAMKin vetämänä oli suunniteltu ja haettu, mutta ei toteudu, 
 koska ei ole metallialan yrityksiä taustaorganisaatioina.
4. Fimec-hanke.

Mikä on suhde opiskelijoiden lkm/opettaja?

•	 Opiskelijoita 30 + 25: 55/3 = 18.33; 30:3 = 10; 25:3 = 8.33
•	 Kolme opintojaksoista vastaavaa yliopettajaa: yliopettajat Ville Saarikoski, Vesa Taatila, 

Irma Vahvaselkä
•	 Lisäksi 1 h luennon pitäjinä seuraavat: yliopettajat Jarmo Heinonen, Susanna Kivelä ja  

Irma Tikkanen ja lehtori Heikki Ruuskanen
•	 Opinnäytetöiden ohjaus: yliopettaja Irma Vahvaselkä (ont-prosessi ja substanssi), lehtori 

Kaarina Murtola (tekstinohjaus ja suomen kieli) ja lehtori Paul Dickinson (abstract).

9.9 Koulutusohjelman vertaisarvioinnin yhteenveto

Koulutusohjelman vertaisarvioinnin itsearviointikuvauksen pohjalta suoritti FUAS-yhteis-
työssä Hämeen ammattikorkeakoulun Teollisen palveluliiketoiminnan koulutusohjelman yli-
opettaja, TkT Vesa Salminen lokakuussa 2010.

Yhteenvetona koulutusohjelmasta vertaisarvioinnissa todetaan seuraavaa: erinomainen kou-
lutusohjelma.

Koulutusohjelman vahvuudet vertaisarvioijan mielestä ovat seuraavat:

•	 Työelämälähtöinen lähestymistapa on koulutusohjelmassa erinomainen
•	 Kehittämistoiminnan kytkeminen joustavasti opetukseen ja oppimiseen
•	 Ammatillisen ja tiedollisen osaamisen kasvattaminen lähtökohtana siirryttäessä  

palveluyhteiskuntaan
•	 Aluevaikuttavuus opinnäytetöiden muodossa.

Parantamisalueet vertaisarvioijan mielestä ovat seuraavat:

•	 Koulutusohjelmasta on vaikea löytää selkeästi havaittavia heikkoja kohtia, mutta koulu-
tusohjelmaa on kuvattu itsearviointikuvauksessa varsin vähän sisällöllisesti. Vertaisar-
vioijaa kiinnostaisi tietää enemmän myös ohjelman sisällöstä ja koulutuksen punaises-
ta langasta, joka oli kuvauksen pohjalta vaikea arvioida. Kuvauksen mukaan luennoijia 
on melkoisen monta. Johtaako tämä sisällön kirjavuuteen ja tavoite opetuksessa velloo.  
Tämä on vain kysymys, ei suinkaan arvostelu.

Muuta:

•	 Koulutusohjelma tuntuisi tukevan erinomaisesti ammatillisen ja muutoksen hallintaan 
liittyvän osaamisen kasvattamista.

Toiminnan ja tulosten arviointi ilmenevät taulukoista 9 ja 10.

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

Taulukko 8: Prosessimittareiden toteumat ja tavoitteet

Millaiset opintokuormittavuuslaskelmat amkissa/YAMKissa on käytössä?

Kokonaisuutena: 10 op / 270 h;  ECTS/SoleOps-kuormittavuuden mukaan

Onko koulutusohjelmalla kv-hankeyhteistyötä ja jos on, miten toteutuu?

1. Hankeyhteistyö toteutuu kaikkien opiskelijoiden kohdalla siten, että opinnot 
 kytketään kunkin opiskelijan taustaorganisaation palveluliiketoiminnan kehittämis- 
 suunnitelmaan. Mikäli opiskelija ei halua tai voi tehdä opintojaan taustaorganisaa- 
 tiolle, hänelle osoitetaan Laureasta hankeorganisaatio. Tänä lukuvuonna L-U Vesi ja 
 ympäristö ry. Viime vuonna nGlass Oy ja Mekalasi Oy. Taustayrityksillä Tekesin 
 ja VTT:n kautta kv-hankeyhteistyöstä.

PROSESSIMITTARIT -
KOULUTUSOHJELMAN
TOIMINTA

Toteuma Tavoitteet Laskukaava, tietolähde

2007 2008 2009 2010 2011 2012
KO:n läsnä olevien 
opiskelijoiden määrä

- 34 9 + 26 Opiskelijamäärä tilanteesta 
20.9.2009 ylemmän 
ohjelmassa, joka alkoi 1.10.

Aloituspaikat - 30 25 25 25 25
Vetovoima - 1,67

2,00
kaikki

2,05
2,60
kaikki

1. sijaisten hakijoiden lkm/ 
aloituspaikat

Suoritetut tutkinnot - - 7 24 15 Kalenterivuonna suoritetut 
tutkinnot

Keskeyttäneiden lkm - - 5 2 + 4 Amkissa opintonsa keskeyttä-
neiden lkm

Opalan vastausprosentti - - 57,1 Opalaan kalenterivuonna 
vastanneiden lkm/kalenteri-
vuonna valmistuneet x 100

Opala: YAMK-opinnäyte-
työ (kahden muuttujan 
yhteistulos)

- - 3,75/4 Kalenterivuosi: 
Täysin samaa mieltä x 4 +
Osittain samaa mieltä x 3 +
Osittain eri mieltä x 2 +
Täysin eri mieltä x 1

Virtuaaliopintopisteet - - 330 Virtuaaliopintoja tuottavat 
opintojaksot x suorittaneet 
opiskelijat

T&k-opintopisteet 
yhteensä (opinnäyte + 
muut opintojaksot)

- - 215 Opinnäytetyön tehneet x ONT: 
laajuus + t&k-kehittämisteh-
tävät x suorittaneet opiskelijat

Kv-lähteneet opiskelijat 
(lyhyet + pitkät vaihdot)

- - - 1 lyh. lkm

Kv-saapuneet opiskelijat 
(lyhyet + pitkät opinnot)

- - - - lkm

Vieraalla kielellä 
suoritetut opintopisteet

- - 270 400 Vieraalla kielellä annetut 
opintojaksot x suorittaneet 
opiskelijat

Läpäisy: Tutkinnon 
suorittaneiden määrä 2 
vuotta opiskelun 
aloittaneista

- - 7 (1,5) 16 Lukumäärä, sisältää 
tutkinnot myös 2010 ajalta, 
jolloin 2 vuotta tulee täyteen



285284

+ Osaava - Onko ryhmä jo liiankin laaja? Toimiiko 
   opetus yhtenäisenä?

+ Kunnossa - 

Taulukko 10: Toiminnan tulosten  arviointi

TULOKSET

YAMK-koulutusohjelman mittarit

Vahvuudet (+) Parantamisalueet/Lisäkysymykset (-)

+ Hyvä -

+ Laaja - 

Talous – panokset, resurssit

Palautemittarit – Opiskelija- ja työelämätyytyväisyys

Henkilöstö

Prosessimittarit – Koulutusohjelman toiminta

Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen arvioinnin avulla

TOIMINTA

1.	 YAMK-koulutusohjelman	lähtökohdat,	tavoitteet,	tarpeet,	profiili	sekä	
 arviointimenettelyt on määritelty ja niitä hoidetaan järjestelmällisesti

Vahvuudet (+) Parantamisalueet/Lisäkysymykset (-)

Taulukko 9: Toiminnan arviointi

+ Työelämälähtöisyys on hyvä -  Rajaako valittu KIBS-lähestymistapa   
   osallistujajoukkoa vai onko se juuri
   oikea lähtökohta, jos osallistujat ovat
   lähtökohtaisesti tradenomeja?

+ Osaamisen määrätietoinen kasvattaminen 

+ Laajamittainen joukko yksittäsiä  
   markkinointiaktiviteetteja, 
   suoramarkkinointi mittavan laajaa

- Asiakassegmentiksi ilmeisesti valittu
   tradenomit
- Rajaako se monipuolisen näkemyksen
   aikaansaamista opiskelijoiden oppimisessa
   toisiltaan?
- Opetussisällön punaista lankaa on 
   vaikea löytää esityksestä

+ Suunnitteluprosessi tuntuu toimivalta - Ulkopuolelta tulevien heikkojen 
   muutossignaalien tunnistamiseen ja 
   jatkohyödyntämiseen hyvä kiinnittää 
   vieläkin enemmän huomiota

3. YAMK-koulutusohjelman suunnittelu on sovittu ja se hoidetaan järjestelmällisesti.
 Suunnitteluprosessi on sujuva.

2.   YAMK- koulutusohjelman kohderyhmä, markkinointi ja opiskelijoiden haku-, 
 valinta- ja oikaisumenetelmät on määritelty. Haku-, valinta- ja oikaisuprosessit 
 ovat sujuvat. 

+ TKI-malli opinnäytetyön toteutuksessa 
    mallikasta

- Opiskelijat eivät ehdi opiskelemaan,
   jos heitä kuormitetaan erilaisilla
   arviointikyselyillä

4. YAMK-koulutusohjelman toteutus on hallittua ja sen seuranta on sovittua ja 
 järjestelmällistä. Toteutusprosessi ja toteutumisen seurantaprosessi on sujuva.

5. YAMK-koulutusohjelman vaikutuksia arvioidaan ja sitä kehitetään ja parannetaan
 jatkuvasti. Jatkuvan kehittämisen ja parantamisen prosessi on sujuva.

+ Jatkuva kehitys on kuvattu tekstissä - Onko se vain kuvaus?
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