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1 JOHDANTO 

Digitaalisuus on muuttanut kirjapainomaailman. Työvaiheet, jotka aikaisemmin vaativat 

käsityötä ja pitkiä prosesseja, ovat muuttuneet tietokoneella tehtäviksi töiksi ja valmistuvat 

nyt napin painalluksella. Muutokseen on ollut pakko mennä mukaan, mutta muutos on 

myös mahdollisuus. Digitaalisuus on siirtynyt edelleen uusiin prosesseihin ja luo uuden-

laista liiketoimintaa.  

Osa asiasisällöstä on piilotettu tutkimuksen julkisesta versiosta toimeksiantajan liiketoi-

minnallisista syistä.  

Myymälätelineet on perinteisesti valmistettu seripainomenetelmällä, mutta vuoden 2016 

syksyllä yritys investoi uusinta tekniikkaa olevaan digitaaliseen suurtulostimeen sekä leik-

kurilinjaan. Näillä telineet voidaan valmistaa korkeatasoisesti ilman perinteisiä filmi-, seu-

lanteko-, painokoneen kuntoonlaitto- ja stanssikustannuksia, jotka nostavat varsinkin pie-

nempien tuotantosarjojen hintoja merkittävästi.  

Tämä muutti huomattavasti varsinaisen tuotantotyön tekemistä, mutta samanaikaisesti 

myös yrityksen strategian on muututtava kehityksen mukana pysymiseksi. Yhtäaikaisesti 

on kyettävä viestimään asiakkaille uuden tuotantotavan tarjoamat mahdollisuudet telinei-

den valmistuksessa. Digitaalisuuteen liittyy asiakasmielikuvina myös joustavuus ja kus-

tannustehokkuus, joten asiakkaat odottavat välitöntä reagoimista, lyhyempiä toimitusaiko-

ja sekä alhaisempia hintoja. Mahdollisuudet ovat siis sekä tuotteisiin liittyviä että asiak-

kaan ja Yritys X:n toimintaa muuttavia. 

Perinteinen tuote-, tuotanto- tai ohjelmisto-osaaminen ei täysin riitä digitalisoitumisen täy-

simittaisessa hyödyntämisessä. Asiakkaiden odotukset, toiminnan nopeampi tempo, uu-

det palvelukanavat ja asiakasryhmät haastavat toimintaa tavalla, joka vaatii sopeutumis-

kykyä. Usein asiakkaat saattavat olla digitaalisessa maailmassa edellä toimittajaansa. 

Näin on usein vaikkapa mainostoimistoissa. Uutta toimintatapaa ei voi saada mistään 

valmiina, vaan osaaminen kehitetään samalla kun töitä tehdään. (Katajisto & Reinilä 

2017.) 

Myymälätelineiden valmistajia on paljon ja kilpailu kireää. Painojäljen laatu on parantunut 

laitekannan kehittymisen myötä ja viime vuosina digitaalinen tulostaminen on syönyt pe-

rinteisen painamisen markkinaosuutta. Parantunut painojälki sekä edullisemmat aloitus-

kustannukset ovat merkittävä kilpailuetu Suomen pienillä markkinoilla. Yritys X:n inves-

tointi on ollut elintärkeä yrityksen kehityksen kannalta: entistä laadukkaampia ja suurem-

pia telinerakenteita pystytään valmistamaan kustannustehokkaasti. Pelkän seripainon 
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varassa tulevaisuus ei näyttäisi kovin valoisalta. Myymälätelinevalmistus on yrityksen 

pääpainopistealue, jolle luodaan juuri uutta toimintastrategiaa. 

Olen itse työskennellyt myymälätelineiden parissa yli 15 vuoden ajan. Muistan ensimmäi-

sen digitaalisen tulostimen, jossa rasteripiste oli selvästi silmällä havaittava. Aineisto tu-

lostettiin paperille, joka teipattiin koko alaltaan pahviin kiinni. Tästä ajasta on tultu pitkä 

matka nykyaikaisiin laitteisiin, joiden tulostusjälkeä on vaikea erottaa offset-painetuista 

tuotteista. Olen aina toiminut myynnissä, ja se on oman mielenkiintoni kohde. Värikkäät 

myymälämarkkinoinnin tuotteet ovat innovatiivinen maailma. 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tämän opinnäytetyön aiheena ovat Yritys X Oy:n myymälätelinetuotanto sekä perinteisen 

painomenetelmän seripainotekniikan ja uuden digitaalisen tekniikan tuotantoprosessien 

erot sekä uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet. 

Tarkoituksena on selvittää, miten uusi tekniikka muuttaa asiakkaiden eli tuotteita valmista-

vien ja markkinoivien yritysten sekä mainostoimistojen toimintatapoja ja markkinointimah-

dollisuuksia. Samalla mietitään parhaat mahdolliset toimintatavat omaan asiakaspalveluun 

ja tuotantoon sekä kartoitetaan kehityskohteet. 

Olen tutkinut asiaa myös yrityksen sisäisen tuotantoprosessin muuttumisen kannalta. Pro-

sessin nopeutuminen ja yksinkertaistuminen mahdollistavat uusia asioita, mutta ne ovat 

myös haaste vanhaan, kankeampaan toimintatapaan tottuneelle henkilökunnalle. Mainos-

toimistojen ja markkinointiosastojen projektit ovat nopeita ja kysymyksille on löydyttävä 

vastauksia välittömästi. Telinemalleja ja tarjouksia tarvitaan nopeasti ja niihin on kyettävä 

reagoimaan. 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaa-

ran (2009, 161) mukaan laadullisen tutkimuksen lähtökohtana toimii todellisen elämän 

moninaisuuden kokonaisvaltainen kuvaaminen. Samalla tavoitteena on löytää tosiasioita 

ja tapahtumia, jotka ovat monensuuntaisissa suhteissa toisiinsa ja muokkaavat toisiaan. 

Tilanteen ymmärtäminen on oleellinen tavoite. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään 

termiä harkinnanvarainen otos, millä tarkoitetaan, että aineisto ja haastateltavat henkilöt 

valitaan yleensä tutkijan valitsemien kriteereiden perusteella. Tutkittavat on siis valittava 

harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 49.) Täl-

laisessa tapaustutkimuksessa kiinnitetään huomiota prosesseihin sekä tapahtuman yhtey-

teen ympäristöönsä (Hirsjärvi ym. 2009, 135). 
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Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena. Teemahaastattelussa seurataan etukäteen 

valittua keskustelurunkoa, joka käydään kaikkien haastateltavien kanssa läpi. Vaikka ky-

symykset ovat kaikille samoja, jää vapaalle keskustelulle ja lisäkysymyksille tilaa. (Hirsjär-

vi & Hurme 2001; Eskola & Suoranta 2000, Saaranen-Kauppisen & Puusniekan 2006, 56 

mukaan.) Aineiston keruu on joustavaa, koska haastattelija voi muokata kysymyksiään 

vastaajan kertomuksen mukaan ja pyytää tarkennusta esiin tuleviin, mielenkiintoisiin seik-

koihin. Vastausten selventäminen ja tiedon syventäminen on mahdollista. (Hirsjärvi ym. 

2009, 205.) 

Lisäksi tutkimuksessa käytettiin osallistuvaa havainnointia. Haastattelussa henkilöt kerto-

vat pääsääntöisesti, miten he havainnoivat ympäristön tapahtumia. Havainnoinnin ja ih-

misten tarkkailun avulla voidaan selvittää, mitä todella tapahtuu ja toimivatko ihmiset ku-

ten he sanovat toimivansa. Havainnoinnilla saadaan välitöntä, suoraa tietoa yksilöiden, 

ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Se on ensisijaisen tärkeää 

esimerkiksi vuorovaikutuksen ja nopeasti vaihtuvien tilanteiden tutkimuksessa. Luotetta-

vuuden arvioinnissa on otettava huomioon, että havainnoijan osallistuminen tarkkailtavaan 

tilanteeseen voi häiritä tai muuttaa tilannetta (Hirsjärvi ym. 2009, 212–214.) 

Havainnointia on useampia menetelmiä sen mukaan, miten tarkasti säädeltyä havainnointi 

on. Toisessa ääripäässä se voi olla hyvin systemaattista ja tarkasti määriteltyä, jolloin ha-

vainnoija on ulkopuolinen tarkkailija tai se voi olla täysin vapaata ja osa luonnollista toi-

mintaa, jolloin havainnoija osallistuu ryhmän toimintaan. Osallistuva havainnointi sopii 

luontevammin kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonhankintaan. Tutkija osallistuu toimintaan 

tutkittavien ehdoilla ja pyrkii pääsemään ryhmän jäseneksi jossain roolissa, mutta esittää 

kuitenkin myös kysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2009, 214–217.) 

Opinnäytetyön aloittamisen aikaan olin yrityksessä töissä vielä vajaan kuukauden ajan. 

Pystyin osallistumaan arjen tekemiseen ja seuraamaan työskentelyä sekä esittämään 

kysymyksiä aina, kun tutustuin johonkin tuotannon osa-alueeseen. Samalla pystyin pei-

laamaan kaikkea näkemääni ja kuulemaani pitkään työkokemukseeni kirjapainoalalta eri 

yrityksistä. Yrityksen painoprosessien kuvaukset on tehty osallistuvan havainnoinnin ja 

haastattelun yhdistelmänä. 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta sekä case-yrityksen tutkimuksesta ja sen johtopää-

töksistä. Teoriaosuus alkaa johdannolla, joka esittelee lyhyesti tutkimusaiheen taustat 

sekä määrittelee tutkimuksen tavoitteet, tietoperustan sekä valitun tutkimusmenetelmän. 

Lopussa esitetään tutkimuskysymys sekä aiheen rajaukset.  
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Työn teoriaosuus käsitellään seuraavissa kahdessa luvussa. Toisessa luvussa kerrotaan 

strategian luomisesta yritykselle, sen sisällöstä sekä valitun strategian merkityksestä ta-

voitteiden toteutumisessa. Kolmas luku käsittelee asiakaspalvelun muuttumista palvelusta 

kokemuksien luomiseen.   

 

Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyön tutkimusosuudessa esitellään Yritys X:n myymälätelinetuotanto. Neljän-

nessä luvussa esitetään yrityksen tuotantoprosessi, alkuperäinen tuotantomenetelmä se-

kä sen rinnalle tuleva digitaalinen painomenetelmä. Menetelmien vertailun helpottamiseksi 

jokainen työvaihe sekä niiden eroavaisuudet esitetään rinnakkain. Aineisto perustuu haas-

tatteluihin sekä osallistuvaan havainnointiin yrityksessä. Viidennessä luvussa teemahaas-

tattelujen perusteella saadut tutkimustulokset esitetään asiaryhmittäin. Kuudes luku muo-

dostuu johtopäätöksistä, jossa kootaan yhteen opinnäytetyön teoriaosuus, tutkimuksen 

toteutus sekä tulokset. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä ehdotetaan 

jatkotutkimusaiheita.  
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2 YRITYKSEN STRATEGIA JA TAVOITTEET 

2.1 Strategian määritelmä 

Strategia ulottuu läpi yrityksen kaikkien toimintojen, ja sen vuoksi myös sen määritelmät 

ovat moninaiset. Kamenskyn (2010, 18) määritelmässä strategia toimii kolmella eri tavalla. 

Ensimmäisessä yritys tietoisesti valitsee tavoitteensa ja toimintalinjansa sekä toteuttaa 

niitä määrätietoisesti eteenpäin pyrkien. Toisen määritelmän mukaan yritys hallitsee alati 

muuttuvaa toimintaympäristöään strategian avulla. Yritys pyrkii myös aktiivisesti muutta-

maan ja vaikuttamaan ympäristöönsä ja samalla valitsemaan, millä alueilla sen on parasta 

toimia. Kolmannessa määritelmässä yritys saavuttaa kannattavuus- ja kehittämistavoit-

teensa hallitsemalla ulkoisia ja sisäisiä tekijöitään ja niiden välisiä toimintoja. Yhteisten 

päämäärien sisäistäminen sekä osaamisen ylläpitäminen varmistavat strategian toteutu-

misen.  

Heikkilä ja Ketokivi (2005, 29) nostavat esille myös sen, että strateginen päätöksenteko 

on merkityksellistä yrityksen menestymisen kannalta ja valinta todellakin tehdään tietoi-

sesti useammasta vaihtoehdosta. 

Strategialla tarkoitetaan yrityksen määrittelemiä konkreettisia asioita, jotka se valitsee 

tulevaisuuden linjauksikseen. Lyhyesti strategisen johtamisen voi määritellä tulevaisuuden 

tekemiseksi. Määrääviä tekijöitä ovat ennakoiva ote ja tietoinen pyrkimys toivomaansa 

päämäärään. Yritys X on valinnut myymälätelinevalmistuksen strategiseksi painopistealu-

eeksi ja strategian määrittelytyö on juuri käynnissä. Nykytilan kartoituksessa tarkastellaan 

missä nyt ollaan ja missä halutaan tulevaisuudessa olla. SWOT-analyysin avulla määritel-

lään organisaation vahvuudet ja heikkoudet: vahvuudet auttavat tavoitteiden saavuttami-

sessa ja heikkoudet haittaavat tai estävät niiden saavuttamista. Ulkoiset mahdollisuudet 

on osattava hyödyntää ja uhat tulisi välttää. 

Yritysten suhtautuminen muutokseen vaihtelee. Yritys ei joko huomaa muutosta ollenkaan 

tai ei ymmärrä, mitä se itselle merkitsee. Voi myös olla, että muutokseen ei osata tai halu-

ta reagoida. Selviytyjät ymmärtävät muutoksen vaikutukset ja sopeuttavat toimintaansa 

sen mukaisesti. Edelläkävijät haistavat mahdollisuudet jo etukäteen ja ovat luomassa uut-

ta todellisuutta. (Kamensky 2010, 20–21.) 

2.2 Strategian tyyppejä 

Liiketoiminnan suunnittelu on kokenut mullistuksen 2000-luvulla. Ennen vallalla olleesta 

pitkän tähtäimen suunnittelusta on siirrytty prosesseihin keskittyvään strategiseen ajatte-
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luun ja vuorovaikutusjohtamiseen. Suurin muutos on tapahtunut siinä, että on siirrytty yh-

tiötason johtamisesta liiketoiminnan johtamiseen sekä asioiden katsomiseen 360 asteen 

kulmassa, myös lintuperspektiivistä.  (Kamensky 2010, 26–27.) 

Strateginen vuorovaikutusjohtaminen on johtamisfilosofia ja ajattelutapa, jonka mu-

kaan kyky nähdä, ymmärtää, kehittää ja hallita yhä monimutkaistuvia vuorovaikutus-

suhteita on tulevaisuudessa yhä keskeisempi menestystekijä yrityksen strategisessa 

johtamisessa.  

Asiakaskokemuksen johtaminen on tärkeä osa yrityksen strategiaa. Yritysjohdon on osal-

listuttava yrityksen arkeen niin, että se ymmärtää asiakkaiden tarpeet.  (Löytänä ym. 

2011, 76.) Asiakaskokemuksen johtamisesta kerrotaan lisää luvussa 3.  

Yrityksen on valittava sidosryhmiinsä parhaat mahdolliset yhteistyökumppanit. Supply 

Chain Management (SCM) eli toimitusketjun hallinta tarkoittaa materiaali-, tieto- ja rahavir-

tojen hallintaa, kehittämistä ja optimointia. Tavoitteena on lisätä tiedon kulkua ja yhteistyö-

tä toimittajien, jakelijoiden, asiakkaan sekä muiden osapuolten välillä niin, että yrityksen 

kilpailukyky, tehokkuus, läpinäkyvyys sekä toimintojen mitattavuus paranevat. Yritysten 

keskinäisessä kilpailussa arvon tuottaminen asiakkaalle on kaiken keskiössä, koska pää-

omaa sitovien varastojen pienentyessä ovat toimitusvarmuus ja palvelun yksityiskohdat 

toimittajavalinnan tärkeimpiä perusteita. (Inkiläinen 2011, 23–24.) 

Toimittajan ja asiakkaan suhteen ostotoiminnassa on perustuttava kumppanuuteen, jolloin 

etsitään yhteistä etua, jossa molemmat voittavat. Luottamuksellisessa suhteessa on mah-

dollista tuottaa lisäarvoa yhdessä. Avoin keskustelu kokemuksista synnyttää keskinäistä 

ymmärrystä ja näin toimintaa kehitetään yhdessä. Tällöin voidaan sietää myös pieniä vir-

heitä, joita toiminnassa aina tapahtuu. (Rauhala 2011, 17.) 
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3 ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN 

Tuotekeskeisessä liiketoimintamallissa yritys hakee ylivoimaa teknologisilla ratkaisuilla ja 

räätälöidyillä tuotteilla. Tuoteorientoituneessa valmistavassa teollisuudessa yritys altistuu 

helposti ankaralle hintakilpailulle, koska asiakas ei näe eroa toimittajien välillä. Suurin 

kasvupotentiaali on kuitenkin palveluiden tuottamisessa. (Grönroos 2007, 8.) 

Asiakkaat ovat kaiken liiketoiminnan ytimessä. Asiakastyytyväisyys on yksi keskeinen 

yrityksen menestystekijä, joten asiakaskokemuksen johtamisesta on tullut yrityksille entis-

tä tärkeämpää.  

Löytänä ja Kortesuo (2011, 11) suomentavat englanninkielisen termin customer experi-

ence seuraavasti: 

Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka 

asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa.  

Määritelmästä on tärkeää huomata, että kyseessä ei ole päätös tulkita tilanteita tietyllä 

tavalla, vaan kokemus muodostuu koettujen tunteiden ja alitajunnan kautta. On luonnollis-

ta, että kaikkeen yritys ei pysty vaikuttamaan, mutta pyrkimyksenä voi olla täydellisen 

asiakaskokemuksen tuottaminen. Eniten kohtaamisia on myynnillä ja asiakaspalvelulla, 

mutta kaikki muutkin kosketuspisteet, joiden kanssa asiakas on tekemisissä joko suora-

naisesti tai välillisesti, on kehitettävä vastaamaan muuttuneita tavoitteita. Nämä muut toi-

minnot varmistavat, pystyykö yritys tuottamaan odotuksia ylittäviä kokemuksia. Toimimat-

tomat tietojärjestelmät tai väärät jakelukanavat murentavat jo tehdyn työn. (Löytänä ym. 

2011, 11–15.) 

Tunteista puhuttaessa mieleen tulevat ensimmäisenä kuluttajat ja heidän kanssaan käytä-

vä kauppa. Jokaisen yritysasiakkuudenkin taustalta löytyy ihminen. Lisäksi yli 93 prosent-

tia Suomen yrityksistä on mikroyrityksiä, joissa on alle kymmenen työntekijää (Suomen 

Yrittäjät 2018). Myös yritysasiakkaiden identiteetti on riippuvainen hankintojen onnistumi-

sesta ja oikeiden yhteistyökumppaneiden löytämisestä. Näin työntekijä osoittaa hallitse-

vansa kilpailutuksen sekä tuntevansa toimialansa. Onnistuminen ja hyvä asiakaskokemus 

vahvistavat asiakkaan minuutta. Yllättävä ja elämyksiä tuottava ostokokemus jää mieleen 

ja saa asiakkaan haluamaan niitä lisää. (Löytänä ym. 2011, 44–49 .)  

Asiakkaan yrityksessä hankintapäätöksiin osallistuu henkilöitä useilta eri osastoilta. Hei-

dän intressinsä ostopäätöstä kohtaan eriävät. Näkökulmat vaihtelevat laadusta kustan-

nuksiin sekä sopimusehdoista huoltopalveluihin.  Yhteisiin asioihin sitoutuminen sekä 

henkilöiden väliset suhteet korostuvat yritysasiakkaiden kokemuksissa. Myyjä voi tarjota 
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apua ongelmien ratkaisuun oma-aloitteisesti sekä osoittaa, että yritys pyrkii pitkäjännittei-

seen kumppanuuteen. Joustavuus ja uusien prosessien luominen varmistavat, että asia-

kas saa tarvitsemansa hyödyn ostamastaan tuotteesta tai palvelusta. (Löytänä ym. 2011, 

123–124.) 

Customer Experience Managementin (CEM) eli asiakaskokemuksen johtamisen kautta 

pyritään maksimoimaan asiakkaalle tuotettu arvonnousu. Samalla lisätään yrityksen omia 

tuottoja. Asiakas muodostaa oman kokemuksensa yrityksestä joka tapauksessa, joten on 

järkevää ohjata sitä omien tavoitteiden suuntaan. (Löytänä ym. 2011, 13, 157.) 

Asiakaskokemuksen johtamisen hyötyjä ovat 

 asiakkaan sitoutumisen vahvistaminen 

 asiakastyytyväisyyden lisääminen 

 suosittelijoiden määrän kasvattaminen 

 lisämyynnin kasvattaminen 

 yhteinen kehitystyö asiakkaiden kanssa 

 asiakkuuden elinkaaren pidentäminen 

 brändin arvonnousu 

 henkilökunnan sitouttaminen 

 asiakaspoistuman väheneminen 

 negatiivisen palautteen määrän väheneminen 

 asiakashankinnan kustannusten pieneneminen. (Löytänä ym. 2011, 13.) 

Asiakaskokemuksen johtaminen edellyttää yritysjohdolta vahvaa sitoutumista. Valittu stra-

tegia ja johdon sitoutuminen ohjaavat ja luovat mahdollisuudet arvonnousun tuottamiselle 

asiakkaalle. Yritysjohdon selvää esimerkkiä seuraavien työntekijöiden oikea asenne sekä 

osaaminen tekevät tavoitteista totta. Tässä oikea henkilöstöjohtaminen on ensiarvoisen 

tärkeää, koska henkilöstön asenne kumpuaa ihmisten arvostuksesta. (Löytänä ym. 2011, 

76–78.)  

Löytänä ja Kortesuo (2011, 156) korostavat, että asiakaskeskeisyyteen tähtäävän yrityk-

sen on muutettava käsityksiään jokapäiväisistä tapahtumista. Myynti ei ole enää pelkkää 

myymistä, vaan arvon lisäämistä asiakkaalle, josta muodostuu prosessin aikana pitkäai-

kainen kumppani. Enää ei kaupata tuotteita, vaan luodaan kokemuksia, joilla ylitetään 

ennakko-odotukset. Tarkat toimintaohjeet vaihdetaan työskentelyn pääperiaatteiksi, joita 

ohjaa terve järki ja sääntöjen joustavuus. Yksilöllisesti erilaiset, lahjakkaat ihmiset korvaa-

vat samankaltaisiksi kloonatut asiakaspalvelijat sekä henkilöstöpolitiikassa hallitseminen 

muuttuu mahdollistamiseksi ja luottamukseksi. Yhä suuremman markkinaosuuden tavoit-
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telemisen sijaan tavoitellaankin parempaa kannattavuutta. Yritykseen tiukasti sitoutunut 

asiakas on halukas osallistumaan ostamiensa tuotteiden kehitystyöhön ja voi antaa arvo-

kasta sisäpiiritietoa markkinoista.  

Asiakaskokemuksen johtamisen perustana on toimivan johtamismallin rakentaminen. Jo-

kaisella yrityksellä on omat perusteensa tuottavan mallin määrittelyssä. Eri asiakasseg-

mentille määritellään omat realistiset asiakashyötytavoitteensa, koska kaikkia asiakas-

ryhmiä ei voida palvella samalla lailla. Nämä sisäiset tavoitteet voidaan myös viestiä ylei-

sölle brändiviestinä. Tavoitteiden pohjalle kehitetään strategia, jolla kaikkiin asiakaskoske-

tuspisteisiin luodaan konkreettiset ohjeistukset. Kokemuksen luojat eli henkilökunnan jä-

senet organisoidaan toimimaan valitun strategian mukaisesti. Työkaluina tässä toimivat 

rekrytointi, kouluttaminen, tulosten seuraaminen, kannusteet sekä johdon tuki. Asiakas-

palvelutaitojen lisäksi työntekijöiltä löytyy ongelmanratkaisukykyä ja he välittävät aidosti 

asiakkaistaan. 

On myös merkittävää päättää, mitataanko tuottavuutta vai palvelun laatua. Hyvistä suori-

tuksista on palkittava. Johdon aito sitoutuminen ja osallistuminen kokemuksien tuottami-

seen ratkaisevat, onnistuuko toimintatavan muutos. Oikeat valinnat toteuttavat strategiaa 

käytännössä ja luovat elämyksellisiä asiakaskokemuksia. Toteutuneita kokemuksia ja 

asiakasuskollisuuden muutoksia mitataan ja verrataan tavoitteisiin. Tulosten pohjalta ta-

voitteita määritellään yhä uudelleen vastaamaan paremmin käytäntöä. Asiakkaiden osto-

käyttäytyminen, kilpailutilanne sekä teknologia muuttuvat koko ajan. Systemaattisen tie-

donkeruun tuottaman asiakastiedon perusteella pystytään reagoimaan pikaisesti muutos-

tarpeisiin. (Löytänä ym. 2011, 166–179.) 

Asiakaskokemuksen johtaminen on vastuutettava yhdelle henkilölle ja on oleellista saada 

ylin johto sitoutumaan tavoitteeseen yrityksen tuloksen kasvattamisesta uudella toiminta-

tavalla. Johdon osallistuminen varmistaa tarpeelliset resurssit ja heidän esimerkkinsä oh-

jaa muiden käyttäytymistä. Henkilökunta sitoutuu muutokseen parhaiten, jos se saa olla 

itse mukana suunnittelemassa toimenpiteitä. Elämysten tuottamisen periaatteen on oltava 

selkeä läpi organisaation, koska niiden luominen on kaikkien toimintojen vastuulla. Yksin-

kertaiset ja johdonmukaiset kuvaukset on helppo sisäistää ja yhdessä tekeminen ja oppi-

minen parantavat jokaisen osaston suoritusta.  (Löytänä ym. 2011, 179–181.) 

Kosken ja Tuomisen (2004, 44–46) mukaan luovuus on työnteon tulos. Jo opittujen asioi-

den yhdisteleminen ja uusien asioiden oivaltaminen ovat jatkuvan ajattelemisen ja ahke-

ran työn tulosta. Inspiraatio ja motivaatio ajavat ihmistä eteenpäin, mutta vasta sitkeydellä 

saadaan tuloksia. Valtaosa uusista ideoista on vanhojen asioiden uudenlaista yhdistelyä 

(86). 
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Yrityksen ensisijainen menestystekijä on myynti- ja markkinointihenkisyys, jonka on oltava 

koko henkilökunnan vastuulla. Yrityksen viestintä, myynti ja markkinointi on yhdistettävä 

koko toimintaa ohjaavaksi uudeksi filosofiaksi. Etukäteissuunnittelu, asiakkuuksien kehitys 

ja niiden järjestelmällinen analysointi antavat tietoa johdon päätöksenteolle. Uudenlainen 

tapa ajatella ja toimia on upotettava organisaation jokaisen työntekijän työskentelyyn. 

Vanhoista pitkään vallinneista toimintatavoista poisoppiminen on suuri haaste. (Vierula 

2009, 31–32.) 

Point of Purchase Advertising International (The Global Association for Marketing at Re-

tail, POPAI) on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka hypermarketeissa tekemän tutki-

muksen mukaan naisista jopa 82 prosenttia tekee ostopäätöksensä vasta myymälässä. 

Pari vuotta aikaisemmin vuonna 2012 ruokakaupoissa tehdyn tutkimuksen mukaan määrä 

oli 72 prosenttia. Nämä tulokset puhuvat suoraan promootioiden ja tuotetelineiden puoles-

ta heräteostoksien lisääjinä. Myyntiteline kasvattaa myyntiä 40 prosenttia. (POPAI 2014.) 

Krister Block (2012) käsittelee opinnäytetyössään Myymälänäkyvyyden vaikutus asiak-

kaan palvelukokemuksen kehittämiseen myymäläympäristön merkitystä lisäarvon tuotta-

jana asiakkaan palvelupolun toteutumiselle. Palvelumuotoilussa hyödynnetään kekseli-

äästi tarinankerrontaa, joka korostaa visuaalisuuden merkitystä ostokäyttäytymiseen.  

Myymälämarkkinointi on muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Kuluttajille 

suunnatut kilpailut on painettu tuotepakkaukseen ja ne ovat siirtyneet internetiin eikä ar-

vontalaatikoita enää tarvita. Perinteiset julisteet ja mobilet on korvattu erilaisilla näytöillä. 

Myymälät toteutetaan kalliiden konseptien mukaisesti eikä lattialta tahdo löytyä tilaa erilli-

sille telineille. Kauppa siirtyy yhä enemmän verkkoon eikä tulevaisuuden kaupan olemusta 

kukaan tiedä. Myymälällä riittää haasteita voitettavaksi. 

Mainostajien liiton lokakuussa 2017 julkaiseman mainosbarometri-tutkimuksen mukaan 

mainostajien panostukset erilaisiin markkinointitoimenpiteisiin tulevat kasvamaan huomat-

tavasti vuonna 2018. Vuoden saldoluku on 53, joka on korkein 2000-luvulla. Kyselyyn 

vastanneista 55 prosenttia lisää markkinointiviestinnän investointejaan vuonna 2018, kun 

vastaavasti vain pari prosenttia rajoittaa niitä. Näiden erotus on kehitystä kuvaava saldo-

luku. Samassa tutkimuksessa myymälämateriaaleja sekä tuote-esittelyitä käyttävien suh-

deluku on optimistisesti 26. (Mainostajien liitto 2017.) 

Jatkuva muutos yritysten toimintaympäristössä ja kilpailutilanteessa pakottaa sopeutu-

maan vaihtuviin olosuhteisiin. Muutosrytmi on erilainen jokaisella toimialalla, jolloin kilpaili-

joiden tuotteet tai toimintatavat uudistuvat. Tällöin on pysyttävä muiden tahdissa ja myös 

omien tuotantojärjestelmien sekä organisaation on pystyttävä muutokseen. (Heikkilä ym. 

2005.) 
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Kauppa on viime aikoina keskittynyt vahvasti suuriin hyper- ja supermarketteihin. Niistä 

löytyy tilaa lattiatelineille ja suurten myyntivolyymien vuoksi valmiiksi pakatut lavatelineet 

ovat käyttökelpoisia – ja myös kaupan vaatimus. Hypermarkettien rakentaminen on kui-

tenkin hidastumassa ja varsinkin suurikokoisten tuotteiden myynti on siirtymässä vahvasti 

verkkokauppoihin. Sähköinen kaupankäynti on jo muuttanut erikoiskaupan toimintaa. Elin-

tarvikkeiden kohdalla muutos on vasta alkamassa. Toisaalta perhekoon pienentyessä ja 

varsinkin kaupunkien keskustoissa pienet myyntipisteet ovat palaamassa. Tärkeä kaupan 

ominaispiirre on ympäristö-, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus. Tiedostava asia-

kaskunta, joita esimerkiksi nuoret ovat, ei halua matkustaa kaupungin laitamille suuriin 

myymälöihin, vaan ostokset on pystyttävä tekemään nopeasti lähellä kotia. 

Konsulttiyhtiö Nielsenin mukaan kaksi kolmasosaa päivittäistavarakaupan arvosta käytiin 

super- ja hypermarketeissa. Kauppa keskittyy suurmyymälöihin siksi, että kuluttajat arvos-

tavat sitä, että kaiken saa samasta kertaa yhdellä käyntikerralla. (Nielsen 2018.) 
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4  YRITYS X OY 

4.1 Yrityksen esittely 

Osa asiasisällöstä on piilotettu tutkimuksen julkisesta versiosta. 

4.2 Tutkimuksen toteutus   

Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla yrityksen työntekijöitä, asiakkai-

ta sekä yhteistyökumppaneita, yhteensä 13 henkilöä. Haastattelut toteutettiin pääsääntöi-

sesti tammikuun ja huhtikuun 2017 välillä. Haastattelun muoto oli teemahaastattelu, jossa 

noudatetaan ennalta suunniteltua asialistaa. Keskustelujen rungot ovat liitteinä 1–3. Asi-

akkaisiin ja yhteistyökumppaneihin otettiin ensin yhteyttä puhelimitse ja kysyttiin suostu-

musta haastatteluun osallistumiseen. Kysymykset lähetettiin Yritys X:n ulkopuolisille hen-

kilöille etukäteen (liite 1), jotta he voisivat perehtyä niihin ennen haastattelua. Yksi haasta-

teltavista vastasi pelkästään sähköpostitse, muiden kanssa keskusteltiin myös puhelimes-

sa. Tämän vuoksi oli mahdollista esittää lisäkysymyksiä ja tarkennuksia käsiteltävistä ai-

heista.  

Kysymykset koskivat digitaalisen tulostustekniikan tuntemusta, onko sitä aikaisemmin 

käytetty yrityksen hankkimissa tuotetelineissä ja mikä on sen laatumielikuva. Samalla kar-

toitettiin uuden tekniikan mahdollisesti tuottamia hyötyjä yritykselle ja mihin ongelmiin se 

voisi tuoda ratkaisuja. Kysymysten aiheena oli myös, onko kaikkia digitaalisen tulostuksen 

tuomia etuja osattu yrityksessä hyödyntää ja jos ei, niin miksi. Lopuksi verrattiin digitaali-

sen myymälätelineen suunnitteluprosessia perinteisellä tavalla valmistettuun ja selvitettiin, 

mitä uusia tuotteita tekniikan avulla on kenties jo toteutettu. Litteroiduista haastatteluista 

etsittiin samankaltaisia teemoja, jotka nostettiin tutkimusraportin väliotsikoiksi. Väliotsikon 

alle kerättiin kaikkien haastateltavien ryhmien kommentit aiheesta. Samanaikaisesti etsit-

tiin myös mahdollisia eroavaisuuksia.  

Yritys X:n henkilökuntaan kuuluvalta rakennesuunnittelijalta (liite 2) sekä tulostusaineiston 

käsittelystä vastaavalta yhteistyökumppanin DTP-operaattorilta (liite 3), kysyttiin tarkem-

min heidän toimenkuvaansa kuuluvista valmistusprosessin vaiheista, aineiston käsittelystä 

sekä teknisistä yksityiskohdista. Tähän tutkimuksen osaan liittyi myös osallistuvaa ha-

vainnointia. Desktop publishing tarkoittaa tietokoneella tehtävää julkaisemista. 

Seripainoprosessin tarkemmassa selvittämisessä haastateltiin painajaa (henkilö F 2017). 

Koska painomenetelmä oli tutkijalle periaatteellisella tasolla tuttu, tutkimuksessa keskityt-

tiin seripainon painopinnanvalmistuksen yksityiskohtiin. Yritys X:n seulanvalmistuksessa 
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käyttämä Computer-to-Screen (CTS) -menetelmä (kohta 4.3.2) oli tutkijalle uusi tekniikka. 

Haastattelu suoritettiin osallistuvan havainnoinnin yhteydessä, ja prosessin yksityiskohdat 

kirjattiin heti ylös. 

4.3 Myymälätelineen tuotantoprosessin kuvaus 

Tässä luvussa esitellään Yritys X:n myymälätelinetuotannon koko valmistusprosessi. 

Vaihtoehtoisia tuotantomenetelmiä on kaksi. Perinteinen menetelmä on seripaino, jolloin 

telineitä varten painetut aaltopahviarkit stanssataan eli leikataan muotoon stanssikoneilla. 

Uusi menetelmä on kokonaan digitaalinen, jolloin telineet tulostetaan ja leikataan suuriko-

koisella leikkurilla. Molempien menetelmien työvaiheet kuvataan peräkkäin yksi kerrallaan, 

jolloin niitä on helpompi verrata. Työvaiheita voidaan myös yhdistellä ristiin, mutta ne pide-

tään tässä erillään selvyyden vuoksi. 

4.3.1 Telineen suunnitteluprosessi 

Tuotetelineen suunnittelu voi alkaa erilaisesta impulssista. Usein telineestä on laskettu 

alustava tarjous, joka perustuu johonkin tiettyyn, etukäteen mietittyyn rakenteeseen. Hin-

noittelun apuna voidaan käyttää jo aikaisemmin valmistettuja telineitä ja niiden rakenteita. 

Joskus saatetaan hyödyntää jopa valmiita rakennepiirroksia (kuva 2), jos telineen mitat 

täsmäävät. Usein mainostoimisto on luonnostellut telineen, joka on siirrettävä teollisesti 

valmistettavaan muotoon. Toisinaan asiakkaalla ei ole mitään tarkempaa käsitystä siitä, 

miltä teline voisi näyttää ja silloin suunnittelu etenee tuotteen ehdoilla. Ideoinnissa käyte-

tään apuna jo valmistettujen telineiden kuvia tai suunnittelija voi luonnostella kolmiulottei-

sia kuvia ehdottamistaan rakenteista. 

 

Kuva 1. Kuluttajapakkaus, myyntiyksikkö ja ryhmäpakkaus (Yritys X 2018c) 
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Asiakkaalla on yleensä näkemys siitä, montako kappaletta (yleensä myyntierää) tuotteita 

telineeseen on mahduttava, jotta sen hinta on kauppiaalle kohtuullinen ja toisaalta tuote-

määrän myynti kattaa telineen tuotantokustannukset. Kuvassa 1 esitellään eri pakkaus-

tyypit. Kuluttajapakkaus (1) on se yksittäinen myyntipakkaus, jonka yleensä kaupasta os-

tamme. Myyntiyksikkö (2) on esimerkiksi lava, joka toimitetaan yhdellä kertaa kauppiaalle. 

Ryhmäpakkaus (3) on myyntierä, joka sisältää useampia kuluttajapakkauksia. (ECR Fin-

land 2018.) Rakennesuunnittelijan kannalta ihanteellista on saada telineeseen tulevat 

tuotteet suunnittelun tueksi mm. telineen kestävyyden arviointia varten. 

Kun telineen rakenteesta on päästy yhteisymmärrykseen, rakennesuunnittelija piirtää 

CAD-suunnitteluohjelmalla (Computer-aided Design) rakennepiirroksen, josta on esimerk-

ki kuvassa 2. Samassa yhteydessä valitaan telineeseen sopivat materiaalit. Ohjelma las-

kee mm. piirroksen linjojen yhteispituuden, jota tarvitaan esimerkiksi stanssaustyökalun 

hinnoittelussa. Suunnittelijalla on käytössään digitaalinen mallileikkuri, jolla telineiden pro-

totyypit valmistetaan osa kerrallaan oikeasta materiaalistaan. Teline kasataan, toimivuus 

testataan ja muutoksia vaativat kohdat korjataan. Valmis teline toimitetaan asiakkaalle 

hyväksyttäväksi. 
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Kuva 2. Lattiatelineen rakennepiirros (Yritys X 2018b) 

Asiakkaan testattua ja hyväksyttyä telineen hänelle lähetetään telineen rakennepiirros, 

jonka päälle aineiston suunnittelija voi tehdä aineiston. Piirrosta on hyvä verrata itse teli-

neeseen, jotta esimerkiksi painatukset tulevat läppiin oikein päin. Samalla toimitetaan oh-

jeistus aineiston tekemiseen sekä toimittamiseen Yritys X:n käyttämään reprolaitokseen 

Marvacoon (Marvaco 2018). 

Seripainotekniikalla ja tulostamalla tehdyn telineen suunnitteluprosessit ovat hyvin saman-

laisia, koska käytettävät materiaalit ovat samoja. Koska digitaalisen tulostimen käyttämä 

arkkikoko on suurempi kuin seripainokoneiden arkkikoko, voidaan esimerkiksi kuvassa 3 

olevan lattiatelineen runko tehdä yhdestä osasta ilman etureunan liimasaumaa (keskellä 

alhaalla). (Henkilö G 2017.) 
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4.3.2 Tilauksen syöttö, painoaineiston käsittely ja arkkiasemointi sekä vedostus 

Kun asiakas ilmoittaa tilaavansa suunnitellun telineen, sen rakenteen osat teknisine yksi-

tyiskohtineen perustetaan Yritys X käyttämään BVP-tuotannonohjausjärjestelmään (Epi-

cor 2018), joka on kehitetty aaltopahvin valmistajia silmällä pitäen. Tilaukselle tehdään 

jokaisesta osasta oma tilausrivinsä, koska esimerkkitelineessämme esimerkiksi hyllyjä 

tarvitaan neljä kappaletta yhteen telineeseen. Samoin taustajuliste on erillinen osa, koska 

se valmistetaan yleensä ohuemmasta materiaalista kuin muu teline. Rakennesuunnittelija 

tekee ns. arkkiasemoinnin ja määrittelee, kuinka monta telineen osaa yhdelle painoarkille 

mahtuu tai on järkevää laittaa. Samalla määritellään painettavien arkkien koot ja ne tila-

taan tarvittaessa aaltopahvikoneelta. Painokoneilla käytetään myös vakiokokoisia arkkeja. 

Jos telineeseen käytetään entisiä stanssaustyökaluja, arkkiasemointi määräytyy näiden 

mittojen mukaisesti. (Henkilö L 2018.) 

Asiakkaan reproon toimittama aineisto tarkistetaan vastaamaan Yritys X:n painovaatimuk-

sia sekä vedostetaan. Asiakkaalle lähetetään toivomuksen mukaan joko pdf-vedos tai 

tulostettu paperivedos postitse. Asiakkaan mahdollisesti toivomat muutokset korjataan 

aineistoon. Niiden hyväksymisen jälkeen tiedostot arkkiasemoidaan rakennesuunnittelijan 

antamien piirrosten mukaisesti. Työvaihe on hyvin samanlainen molemmilla tuotantota-

voilla. Tulostusvalmiit tiedostot siirretään linjoja pitkin Yritys X:n painoon. (Henkilö H 

2017.) 

4.3.3 Seripaino 

Seripainon merkitys on viime vuosina vähentynyt digitaalisen tulostamisen yleistymisen 

myötä. Molemmilla menetelmillä voidaan painaa myös muovimateriaaleille. Seripainoväri-

en valonkestoarvot ja kulutuksen kesto ovat kuitenkin omaa luokkaansa ja painomenetel-

mällä voidaan painaa sellaisille materiaaleille, joille muut menetelmät eivät sovellu. Näitä 

ovat mm. metalli ja puu. Seripainosta käytetään myös nimitystä silkkipaino. 

Aikaisemmin Yritys X painoi kaikki aaltopahviset myymälätelineet seripainotekniikalla. 

Vain taustajulisteisiin ostettiin alihankintana offset-painetut paperijulisteet, jotka ylivedettiin 

eli liimattiin aaltopahvin tai harmaan konepahvin päälle. Näin taustoihin saatiin parempi 

painojälki. (Henkilö L 2017.) 

Seripainon periaate 

Seripainon periaate on esitetty kuvassa 3. Painoväri A levitetään vetolastan eli raakelin B 

avulla painoaihion C yli. Tällöin väri puristuu seulakankaassa olevista rei’istä läpi alla ole-
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valle materiaalille F. Painoseula toimii tässä sapluunan tavoin. Menetelmä on tuttu käsi-

työn harrastajille ja sen periaate on sama automaattikoneissakin. (Wad 2007.) 

 

 

 

Kuva 3. Seripainon periaate (Wad 2007) 

Seripainon painopinnanvalmistuksen vaiheet 

Yritys X käyttää seulanvalmistuksessa Computer-to-Screen (CTS) -menetelmää. Filmejä 

ei enää tarvita painokaavion muodostamiseen, vaan se tehdään digitaalisesti tulostamalla. 

Painopinnanvalmistuksen vaiheet on kuvattu kuviossa 1. Alumiinirunkoisia seuloja on eri-

laisia. Koko, painokaavion paksuus, seulakankaan tiheys sekä langan paksuus vaikuttavat 

painokuvan ulkonäköön sekä värikerroksen paksuuteen. Myös vesi- ja liuotinpohjaisille 

painoväreille on omat seulansa. Seulakankaalle levitetään valoherkkä emulsio, joka kui-

vumisen jälkeen ”tulostetaan” uv-valolla. Emulsion kovettumattomat alueet huuhdellaan 

auki vesisuihkulla, kuivatetaan ja jälkivalolla kovetetaan painonkestäväksi. (Henkilö F 

2017.)                                 
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Kuvio 2. Seripainon painopinnanvalmistuksen vaiheet (Mukailtu henkilö F 2017) 

Seripainaminen 

Kuormalavalla oleva painomateriaali asetetaan koneen etupäähän. Painoseula asetetaan 

painokoneeseen ja väri levitetään sen päälle. Kun koneen raakeli liikkuu seulan yli, paino-

väri puristuu painopinnalle seulakankaan läpi. Raakelin kovuus, muoto ja painokulma vai-

kuttavat myös siihen miltä painokuva näyttää. Koneesta on painettava läpi useita arkkeja, 

ennen kuin värinanto tasoittuu ja painojäljestä tulee hyvä. Painamisen jälkeen ylijäänyt 

väri kaavitaan talteen ja seula pestään. Kuva poistetaan seulasta emulsionpoistoaineella 

ja tarvittaessa haamukuvanpoistoaineella. Ennen uuden painopinnan valmistusta seulan 

kangas voidaan joutua kiristämään tai vaihtamaan alihankkijan toimesta uuteen. (Koski-

nen 1991, 149–152; henkilö F 2017.) 

Pahvin painamiseen tarkoitetut seripainovärit ovat vesiliukoisia, mutta painoseulojen val-

mistamiseen tarkoitetut aineet ovat haitallisia tai ympäristölle vaarallisia. Varsinkin emulsi-

on pesuaine on syövyttävää, hapettavaa sekä aiheuttaa vakavan terveysvaaran. Nämä 

pesuvedet käsitellään Fortum Waste Solutions Oy:llä Riihimäellä (entinen Ekokem Oyj). 

(Painaja X 2017.) 

Suurimman painokoneen koko on 100 x 140 cm, joten lukuisat seulat sekä niiden käsitte-

lylaitteet vievät paljon tilaa. Myös painokoneet sekä jälkikäsittelylaitteet ovat suuria ja var-

sinkin UV-valoa käyttävät painoyksiköt vievät paljon sähköä. Osa painokoneista on auto-
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maattisia eli arkinsyöttö tapahtuu painokoneen tartuntalaiteen eli naukkarin avulla. Ns. 

käsialisteisiin koneisiin painoarkki asetetaan käsin yksi kerrallaan. Nelivärisellä painoko-

neella kuva muodostuu yhdellä ajokerralla, mutta osa seripainokoneista on yksivärisiä, 

joissa arkki on painettava niin monta kertaa kuin värejä on. Käytännössä näillä koneilla 

painetaan yksi- tai kaksivärisiä telineen osia. 

Monivaiheinen painopinnanvalmistus vie aikaa ja useampi työvaihe on myös kustannuste-

kijä. Silkkipainon seulanvalmistus, siinä käytettävät aineet ja tarvikkeet sekä laitteiden 

ylläpito ovat kiinteä osa kustannusrakennetta. (Henkilö F 2017.) 

4.3.4 Digitaalinen tulostin 

Yritys X investoi syksyllä 2016 uuden sukupolven HP Scitex 15500 -digipaino-koneeseen 

(kuva 4) sekä Elitron Kombo -digitaaliseen leikkuriin (kuva 6).  Investointi maksoi noin 

kaksi miljoonaa euroa. 

Tulostustekniikkana käytetään HP Scitex High Dynamic Range (HRD) tulostusta, jossa 

mustesuihkutulostuksen pisara on pieni korkealaatuisissa tuotteissa. Suurempia pisaroita 

käytetään, kun tuotantonopeutta halutaan nostaa. Tulostin käyttää UV-värejä, jotka kuivu-

vat UV-valon vaikutuksesta. Tulostuspäitä on 52 kpl/väri. Tulostusnopeutta voi säädellä, 

mutta mitä nopeampi tuotantovauhti on, sitä suuremmaksi mustesuihkutulostimen piste 

kasvaa. Tällöin kuvan laatu heikkenee hieman. Värien kiiltoastetta voi säädellä ja kiiltävä 

tulostusjälki vastaa lakattua tuotetta. Asetusajat ovat lyhyitä: tulostusjälki on täydellinen 

heti ensimmäisestä arkista lähtien eikä hukkaa synny. (HP 2018a.) 

 

Kuva 4. HP Scitex 15500 (HP 2018b) 

Tulostimen koko on 160 x 320 cm, joka on noin kolme kertaa suurempi kuin seripainoko-

neen käyttämä arkkikoko. Sen vuoksi isokokoinenkin teline voidaan tehdä yhdestä osasta 

ja sivusaumojen liimaus nopeutuu. Tulostinvärit täyttävät ISO-standardin vaatimukset se-

kä ne on sertifioitu alhaisten kemiallisten päästöjen ansiosta tiukan ULGreenguard Gold  

–standardin mukaisesti. Yhden arkin sijasta voidaan tulostaa myös jopa neljää arkkia yhtä 
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aikaa. Useamman arkin tulostaminen yhtä aikaa on järkevää esimerkiksi silloin, kun arkit 

stanssataan pienemmässä stanssikoneessa ja välileikkuuta ei tarvita. Imupöytä pitää arkit 

paikallaan. Tulostin on täysin automaattinen ja arkit liikkuvat lavalta lavalle ilman ihmisen 

apua. (HP 2018a.)  

4.3.5 Stanssaus, muotoonleikkaus ja jälkikäsittely 

Painetut arkit stanssataan eli leikataan muotoon stanssauskoneilla yksi arkki kerrallaan. 

Suurta piparkakkumuottia muistuttavalla työkalulla leikataan telineen osan muoto sekä 

lisätään nuuttaukset eli taittolinjat (kuva 5). 

 

Kuva 5. Stanssikoneen kuntoonlaitto (ER-Pahvityö 2018)  

Suuri osa tulostetuista lattiatelineistä stanssataan entisillä stanssityökaluilla, jos ne löyty-

vät valmiina. Suurehkojen painosmäärien stanssaaminen on nopeampaa kuin leikkurilla 

leikkaaminen, vaikka koneen asettaminen tuotantokuntoon vie aikaa. 

 

Kuva 6. Elitron Kombo TAV-R -leikkauslinja (Elitron 2018a) 



21 

Uuden leikkauskoneen koko on 3200 x 2200 mm, joten se on suurempi kuin tulostin. Leik-

kuri on täysin automaattinen ja arkit siirtyvät lavalta lavalle leikkauksen jälkeen. Leikkaus-

päitä on kaksi ja ne työskentelevät toisistaan riippumatta. Leikkausnopeus on 102 metriä 

minuutissa. Patentoidun kohdistusjärjestelmän kamerat osaavat synkronoida leikkuulinjan 

painatuksen kanssa. Asetusaika on lyhyt eikä hukkaa muodostu tässäkään vaiheessa. 

(Elitron 2018b.) 

Kuva on piilotettu tutkimuksen julkisesta versiosta toimeksiantajan liiketoiminnallisista 

syistä. 

Kuva 7. Aikaisemmin esitetty rakennepiirros (kuva 2) koottuna lattiatelineenä (Yritys X 

2018a.) 

Stanssauksen ja muotoonleikkauksen jälkeen on arkeista poistettava ylimääräinen roska 

telineosien ympäriltä. Telineen jalkaosat liimataan tai nidotaan yhteen. Valmiit osat paka-

taan jokainen omalle lavalleen. Tuotteisiin voidaan liimata esimerkiksi läpinäkyviä muovi-

taskuja ja ikkunoita tai kiinnittää kahvoja tai kaksipuoleisia teippejä.  

4.3.6 Postituspalvelut 

Yleisenä tapana on, että jokaisesta tilauksesta lähetetään painettu malli telineen tilanneel-

le henkilölle ja/tai sen suunnitelleelle mainostoimistolle. Jos asiakas on tilannut telineille 

yksittäispakkauksen, niputetaan telineen osat yksittäisiksi postituspaketeiksi. Mukaan liite-

tään kokoamisohjeet myymälän henkilökunnan tai menekinedistäjän työtä helpottamaan. 

Esimerkkiteline on koottuna kuvassa 7. Usein paketissa toimitetaan myös erilaisia muo-

viosia (kuponkipiikkejä tai kulmajalkoja) tai muita markkinointimateriaaleja, kuten esimer-

kiksi esitteitä, reseptilehtisiä, julisteita tai lattiatarroja. (Henkilö L 2017.) 
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Kuvio 3. Tulostetun lattiatelineen tuotantoprosessi (Mukailtu henkilö F 2017) 

 

Kierrätys ja luontoystävällisyys 

Keräyspahvin ja -paperin talteenotto ja käyttö raaka-aineena on Suomen vanhimpia järjes-

telmällisesti toteutettuja jätteen uudelleenkäyttömuotoja. Vuodesta 1943 toiminut Paperin-

keräys Oy kerää, lajittelee ja toimittaa lajiteltua paperia paperiteollisuuden käyttöön. Kai-

kesta Suomessa syntyvästä paperisesta ja kartonkisesta yhdyskuntajätteestä kerätään 

erilleen 99,9 prosenttia. Käytännössä kaikki kerätty pahvi ja paperi käytetään paino- ja 

pehmopaperin sekä kartonkituotteiden valmistukseen. (GarbageX 2018.) 
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Kuva 8. Kierrätys (Yritys X 2018d) 

Yritys X:lla on sertifioidut ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä sekä ISO 14001:2015 -

ympäristö-järjestelmä. Kierrätystä havainnollistetaan kuvassa 8. (Yritys X 2018d.) 
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5 CASE: KOKEMUKSET DIGITAALISESTA TELINETUOTANNOSTA 

Tähän lukuun on kerätty haastattelututkimuksen tulokset. Litteroidusta tutkimusmateriaa-

lista esille nousseet teemat on kerätty alaotsikoiksi, joiden alla esitetään eri sidosryhmien 

kommentit niistä. Kaikki haastattelemani asiakkaiden edustajat ovat hankkineet digitaali-

sella tekniikalla valmistettuja telineitä, joten tuotantotapa ja siihen liittyvät yksityiskohdat 

olivat heille ainakin jossakin määrin tuttuja. Muut haastateltavat tuntevat menetelmän 

oman työn kautta. 

5.1 Rakennesuunnittelu 

Asiakas 

Tuotteiden valmistajat kuuntelevat herkällä korvalla kaupan, edustajaverkoston sekä me-

nekinedistäjien palautetta. Asiakkaan menekinedistäjät kiertävät myymälöissä hyllyttä-

mässä tuotteita, pystyttämässä mainosmateriaaleja sekä kertomassa uutuuksista tuote-

ryhmästä vastaavalle henkilölle. Kenttätutkimus auttaa ymmärtämään, miten ja millaiset 

telineet myymälöissä toimivat. Yrityksen markkinointisuunnittelijat kulkevat myös edustaji-

en mukana kentällä havainnoimassa, mikä toimii ja mikä ei. Palautetta käytetään uusien 

telineiden suunnittelussa. (Henkilö B & J 2017.) 

Suomessa suuri osa tuotetelineistä suunnitellaan niin, että tuotteet voidaan pakata suo-

raan lavalle tai telineen tarjotinosaan. Tällöin jalkaosa muodostaa suojan tuotteiden ympä-

rille. Tämä kokonaisuus pakataan vielä kuljetuspakkaukseen. Haastateltava henkilö C 

(2017) mainitsee, että Ruotsissa kampanjatelineet toimitetaan yleisimmin erillisessä pak-

kauksessa ja kasataan myymälähenkilökunnan tai menekinedistäjän toimesta. Telineen 

suunnittelua ohjaa siis sen toimiminen myös kuljetuspakkauksena. 

Henkilö D (2017) toivoo toimittajalta aktiivisuutta ja hyvää yhteistyökykyä. Telineiden ra-

kenteellinen toteutus kuuluu asiakkaan pakkauskehitykselle ja design shopper -tiimille 

niin, joten henkilö D ei pysty itse osallistumaan telineen varsinaiseen rakennesuunnitte-

luun, mutta toteutustapaan kyllä. Siksi hän toivookin, että jos telinetoimittaja näkee kehi-

tysideoita kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi, niin näitä rakenne-ehdotuksia olisi 

hyvä tuoda esiin.  

Henkilö J (2017) ei erottele digitaalisesti tai perinteisellä tekniikalla tehtyjä telineitä toisis-

taan rakennesuunnitteluvaiheessa. Päätös toteutettavasta tekniikasta voi olla jo tehtynä, 

mutta suunnitteluun se ei vaikuta – toimittajavalintaan kylläkin. 
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Koska tuotteet ovat periaatteellisella tasolla lähes samanlaisia, valmistaja erottuu kilpaili-

joistaan toiminnallaan, palvelun laadulla. Ammattitaitoinen, kekseliäs rakennesuunnittelija 

on todella tärkeä yhteistyökumppani asiakkaalle. Perinteisesti tuotteiden hankintaa ohjaa-

vat sopimukset ja lattiatelineiden osalta myös se, keneltä löytyy työhön vaadittavat vanhat 

stanssityökalut. Tällöin rakennesuunnittelua ei tarvita, vaan aineiston suunnittelussa käy-

tetään aikaisempaa stanssipiirrosta. (Henkilö A 2017.) 

Tuotantokoneiden keskinäiset erot vaikuttavat myös siihen, kuka toimittajista pystyy val-

mistamaan telineen kustannustehokkaimmin tai laadullisesti parhaiten. Erityisesti kiiltoas-

te, arkkikoko tai jokin erikoistyövaihe on hankintaa ohjaava tekijä. Joihinkin telineisiin han-

kintaan esimerkiksi erilaisia muovitarjottimia, joita saa vain harvoilta toimittajilta. Pitkäai-

kainen kokemus yhteistyöstä eri toimittajien kanssa kertoo, minkä tyyppiset tuotteet kulle-

kin sopivat. (Henkilö A 2017.) 

Kattavat kuvagalleriat ja ideapankit telinevalmistajan kotisivuilla auttavat telineen valin-

nassa. Näin saadaan uusia ideoita, koska joku muu on voinut jo toteuttaa tarvittavan rat-

kaisun. Samalla saa käsityksen, mitä muuta yritys pystyy valmistamaan. (Henkilö D 2017.) 

Henkilö I (2017, 2018) toimii painotuotekonsulttina (print management) kansainvälisessä 

yrityksessä. Hänen tehtävänsä on etsiä uusia toimittajia, kilpailuttaa painotuotteita sekä 

kehittää asiakkaan ostotoimintaa. Hänen hankintaverkostonsa on hyvin laaja ja suomalai-

set toimittajat joutuvat kilpailemaan ulkomaalaisten yritysten kanssa. Näiden kilpailijoiden 

konekanta on suunniteltu Suomen markkinoita suuremmille painosmäärille, jolloin ulko-

maiset hinnat ovat näissä tapauksissa suomalaisia halvempia. Telinerakenteissa näkyy 

maakohtaisia eroja, kansainvälinen kädenjälki. 

Rakennesuunnittelija 

Yritys X:n rakennesuunnittelijan mukaan (henkilö G 2018) digitaalisesti valmistetun teli-

neen suunnittelu on pääpiirteissään samanlaista kuin painetun telineen. Leikkausvaihe 

rajoittaa hieman rakennesuunnittelua. On tarkistettava, voiko rakennetta yksinkertaistaa ja 

leikattavien linjojen määrää ja pituutta vähentää leikkaamisen nopeuttamiseksi. Leikkuri 

leikkaa suoraa ja kaarevaa linjaa eri nopeudella, samoin kuin teräviä ja pyöristettyjä kul-

mia. Koska valmistus ei ole enää sidottu stansseihin, toimitusaika lyhenee. Myös stanssi-

työkalun tilaaminen alihankkijalta jää pois, joten prosessi lyhenee myös tämän työvaiheen 

verran. 

Rakennesuunnittelussa ei välttämättä tarvitse ottaa painatustapaa huomioon, koska käy-

tettävät materiaalit ovat samoja molempia menetelmiä käytettäessä. Varsinaisen valmis-

tuksen suunnittelun erot koskevat lähinnä leikattavien osien asemointia raaka-ainearkille 
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ja leikkuiden suunnittelua: arkista voidaan yhdellä kertaa valmistaa samaa osaa useampi 

kappale. 

Rakennesuunnittelijan mielestä valtaosa telineistä stanssataan jatkossakin. Painosmäärä 

ratkaisee, millä konelinjalla jalostaminen tapahtuu. Samalla tavoin kuin aiemmin stanssa-

ten valmistetun telineen, myös digitaalisesti leikatun telineen rakennesuunnitelmaa voi-

daan hyödyntää uusintatilauksen kohdalla. Aikaisemmin pienien painosmäärien suunnitte-

luun ei ole panostettu, koska ne ovat harvoin toteutuneet, koska kappalehinta on noussut 

niin kalliiksi, että kauppa ei toteudu. Nyt kun aloitus- ja stanssikustannukset ovat pienen-

tyneet, telineiden suunnittelu kannattaa. 

Digitaalisessa telinevalmistuksessa käytetään samoja materiaaleja kuin perinteisessä 

valmistustekniikassa. Materiaaleissa ei ole mitään dramaattista muutosta tapahtunut, 

vaikka markkinoilla on kaikenlaisia levymateriaaleja. On perusteltua käyttää oman tehtaan 

tuotteita. Aaltopahvin ekologisuus on hyvä syy olla käyttämättä esimerkiksi muovia sisäl-

täviä levyjä. (Henkilö G 2017.) 

Tulevaisuudessa uusina tuotteina henkilö G (2017) mainitsee ns. nopean toimitusajan 

digitelineet. Telineet olisivat vakiokokoisia ja niiden suunnittelupohjat olisivat ladattavissa 

kotisivuilta. Toisena vaihtoehtona voisivat toimia ns. parametrimallit. Asiakkaalla olisi valit-

tavanaan muutama erilainen telinerakenne, jotka valmistettaisiin kuitenkin asiakkaan mit-

tojen mukaan. Mitat syötettäisiin parametriin ja rakenne olisi valmis painatussuunnittelua 

ja tuotantoa varten. Tällaiset vakiotelineet voisi ostaa verkkokaupasta. 

Uusia mielenkiintoisia tuotteita voisivat olla myymäläsomisteet kuten portit ja kaaret. Vaik-

ka tuotteet voivat olla hyvin erilaisia, perusrakenteiksi voisi kehittää esimerkiksi moduule-

ja, joista yhdistelemällä saataisiin valmiita kokonaisuuksia.  
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Kuva 9. Massapaikkateline (Yritys X 2018e) 

Rakennesuunnittelijan näkökulmasta digitaalinen tekniikka vapauttaa suunnittelua joiden-

kin jalostuskoneiden rajoitteista. Stanssikoneen koko ei enää rajoita suurien ja näyttävien 

telineiden tai rakenteiden valmistamista esimerkiksi massapaikoille (kuva 6). Ne ovat alu-

eita, jotka myymälässä on varattu lavalle pakatuille tuotteille ja joiden ympärille on mah-

dollista pystyttää myymälämainosmateriaaleja.  Tekniikka antaa vain pohjan uudelle te-

kemiselle, loppu on kiinni innovaatioista ja tuotekehityksestä. 

5.2 Laatumielikuva 

Asiakas 

Kysymykseen, miten digitaalisesti toteutettavan telineen ideointi eroaa seripainolla toteu-

tettavan telineen suunnitteluprosessista, oli vastaus, että ei oikeastaan mitenkään (henkilö 

D 2017). Suunnittelun perustana ovat aina pakattavan tuotteen vaatimukset sekä toimi-

vuus myymälässä. Usein suunnittelija päättää alustavasti tuotantotavan. Digitaalisuuden 

katsottiin tuovan monipuolisuutta suunnitteluun sekä uskallusta lähteä ehdottamaan teli-

neitä, joiden painosmäärä olisi vain 100 kappaletta. (Henkilö A 2017).  

Laatumielikuva digitaalisesti tulostetuista telineistä on hyvä, jopa upea tai erinomainen. 

Telineitä katsellaan yleensä hieman kauempaa, johon tulostimen painojälki riittää hyvin. 

Jollekin digitaalisuus oli vain ’vaihtoehto muiden joukossa’ (henkilö I 2017.) Offset-painon 

parempaan painojälkeen tottuneet käyttivät sanontaa ’tarkoituksenmukainen laatu’ ja sa-
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malla kiitetään tuotannon nopeutta ja joustavuutta (henkilö I & J 2017). Offset-painetuissa 

tuotteissa, kuten korteissa, julisteissa ja aikakauslehdissä, rasteripiste on niin pieni, että 

sitä ei voi silmällä erottaa. Nämä tuotteet onkin tarkoitettu läheltä katsottaviksi. 

Digitaalisesti voidaan tuottaa vaikka jokaiseen telineeseen erilainen taustajuliste. Silti 

suunnittelu lähtee usein kuitenkin siitä, montako kappaletta julisteita mahtuu järkevästi 

yhdelle raaka-ainearkille. Yksi haastateltava (henkilö D 2017) nostaa esille sen, koska 

filmikustannuksia ei tule, voidaan huoletta vaihtaa painoaineistoa vaikka joka tilauskerral-

la. Kun telineitä toteutetaan seripainotekniikalla, on järkevää suunnitella yksivärisiä perus-

telineitä, joissa kampanjatekstit vaihtuvat nelivärisessä taustajulisteessa. (Henkilö A 

2017.) 

Asiakkaat ovat hieman huolestuneita siitä, miten tietyllä PMS-sävyllä (Pantone Matching 

System -värijärjestelmä) määritellyt värit toistuvat tulostimen nelivärisarjasta tulostettuna 

(Pantone 2018). Tulostettaessa lisävärien käyttö ei ole mahdollista ja erikoisvärien, kuten 

kulta, hopea, neonvärit ja pastellisävyt, kohdalla joudutaan tyytymään usein kompromis-

seihin tai valitsemaan toinen painomenetelmä. (Henkilö I 2017.) 

Toimitusvarmuuden vuoksi asiakas hankkii tuotteita useammalta toimittajalta. Tuotanto-

koneiden keskinäiset erot vaikuttavat myös siihen, kuka toimittajista pystyy tekemään teli-

neen kustannustehokkaimmin tai laadullisesti parhaiten. Erityisesti kiiltoaste tai arkkikoko 

on hankintaa ohjaava tekijä. (Henkilö B 2017.) 

Kaksi haastateltavista (henkilö B & I 2017) mainitsivat huoltoasemat mielenkiintoisena 

myyntipaikkana. Niissä käytetään pöytätelineitä ja painosmäärä on vain noin 80 kpl. Myös 

kioskeissa ja kahviloissa tarvitaan pienempiä telineitä kuin myymälöissä. 

Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat, että aaltopahville tyypillistä ns. pyykkilautaefektiä 

ei tulostettaessa synny. Seripainossa raakeli (kuva 3, B) eli muovinen värilevityslasta pai-

naa voimakkaasti aaltopahvia vasten siirtäessään väriä sen pintaan. Aaltopahvin ontelo-

mainen rakenne antaa periksi ja väriä tulee aallonharjalle enemmän kuin ilmaa täynnä 

olevan ”pillin” kohdalle. Näin painatuksesta tulee raidallinen varsinkin poikittain pilliä vas-

ten painettaessa. Tulostettaessa tällaista ongelmaa ei ole.  Seuraavassa kuvassa 10 nä-

kyy pahvin pinnan aaltomaisuus. 
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Kuva 10. Aaltopahvin rakenne (Multipakend 2018) 

Mainostoimisto 

Haastattelemani mainostoimiston toimitusjohtaja (henkilö E 2017) haluaisi tuottaa eri 

myymälöihin vaihtuvilla painatuksilla olevia telineitä. Eri kauppa- tai huoltamoketjujen oma 

graafinen ohjeistus ja tyypillinen painoasu voitaisiin huomioida suunnittelussa. Lisäksi 

kampanjaviesti tai kilpailun palkinto voi olla eri myymälöissä erilainen. Digitaalisuus mah-

dollistaa alueellisen mainonnan esimerkiksi eri osuuskauppojen alueella. Pieniä määriä 

telineitä on toteutettu, mutta laajempaan personointiin eivät asiakkaat ole vielä innostu-

neet. Leikkurin käytön ansiosta voidaan valmistaa pieniä tuotantosarjoja. Mainostoimisto 

on sitä mieltä, että digitaalisuuden hyödyntäminen on vasta aivan alussa. 

Tulostimen DTP-operaattori 

Tulostinta ja leikkuria käyttävä DTP-operaattori mainitsee, että tulostettaessa ei tarvita 

painolevyjen tai -seulojen valmistusta, mikä laskee kustannuksia. Myöskään kohdistuson-

gelmia ei ole, vaan värit ovat kohdillaan välittömästi eikä painomateriaalia mene roskiin 

koneen kuntoonlaittovaiheessa. (Henkilö M 2017.) 

Tulostin kuluttaa paljon kalliita tulostusvärejä ja isommissa tuotantosarjoissa seripainon 

aloituskustannukset uppoavat nopeampaan tuotantovauhtiin. Optimaalinen tuotantotapa 

on määriteltävä jokaiselle telineelle erikseen, mutta pääsääntöisesti yli 500 kappaleen 

tilaukset on edullisempi toteuttaa seripainolla. Luonnollisesti myös painoaihe vaikuttaa 

painomenetelmään. Ajan myötä saavutettava kokemus ohjaa tarkoituksenmukaisen tuo-

tantolinjan valinnassa. 

5.3 Hintamielikuva ja ostaminen 

Asiakas 

Puhelinkeskusteluissa puhe kääntyi helpommin hintamielikuvaan sekä oman ostotoimin-

nan haasteisiin, joita ei selvästikään haluttu kirjoittaa viesteihin. Asiakkaille oli hieman 
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epäselvää, millaisia hintavaikutuksia tulostamisella on. Henkilö A (2017) odotti hintatason 

selviävän tarkemmin tulossa olevien kilpailutuksien kautta. Niiden pohjalta voitaisiin tehdä 

laajempia hankintasuunnitelmia. Perinteisesti tuotteiden hankintaa ohjaavat sopimukset ja 

lattiatelineiden osalta myös se, keneltä löytyy työhön vaadittavat vanhat stanssit. Digitaali-

sen leikkurin käyttö voi muuttaa tätä käytäntöä, koska stansseja ei tarvita. Kone leikkaa 

erilaisilla terillä telineen muodon ja siihen tarvittavat nuuttaukset eli taittokohdat. Asiakas 

voi kuitenkin kunnioittaa toimittajan telineeseen uhraamaa suunnitteluaikaa eikä valmista-

jaa vaihdeta kovin kevyin perustein.  

Osto-osaston näkökulmasta toimittajan pitää olla luotettava, hoidettava tilatut määrät oi-

kea-aikaisesti ja oikeamääräisesti oikeaan paikkaan. Ostajat ovat kiinnostuneita mahdolli-

sista edullisemmista sekä innovatiivisista ratkaisuista. Digitaalisen tekniikan kustannuste-

hokkuus katsotaan myös rajalliseksi, koska tulostin ja leikkuri ovat hitaita perinteisiin tek-

niikoihin verrattuna. (Henkilö I 2017.) 

Haastattelemani ostaja mainitsi yhdeksi ongelmaksi sen, että ostoeriä on vaikea ennakoi-

da kovin pitkälti etukäteen. Myyntiarviot ovat aina optimistisia eivätkä toteudu sellaise-

naan. Ostoerät on mitoitettava niiden mukaan, koska pienen lisätilauksen tekeminen on 

suhteettoman kallista. Telineen kappalehinta nousee silloin liian suureksi. Tämän vuoksi 

vanhentuneita telineitä joudutaan hävittämään jatkuvasti. (Henkilö B 2017.) 

Ison elintarvikkeita valmistavan yrityksen ostajan mukaan digitaalisen painamisen tarjo-

amien mahdollisuuksien hyödyntäminen on vasta alkutaipaleella. He eivät vielä tiedä, mi-

ten sitä voitaisiin täysipainoisesti hyödyntää. Myyntiennusteiden ja painoaineistojen muu-

tosten vuoksi myymälätelineitä joudutaan hävittämään melko paljon. Tämän hävikin halu-

taan pienentyvän. Yksi vaihtoehto voisi olla, että tuotettaisiin enemmän vakiotelineitä, jot-

ka käytettäisiin loppuun ja personointi tehtäisiin tarvittaessa vain taustajulisteisiin. (Henkilö 

B 2017.) 

Jos markkinointimateriaalit loppuvat varastosta, on digitaalisesti tuotettuja telineitä edulli-

sempi tilata pieniä määriä lisää. Se tuo joustavuutta hankintoihin, koska ei tarvitse ottaa 

niin paljon tuotteita varmuuden vuoksi. 

Voidaan tehdä esim. 100 kpl ilman, että kpl-hinta nousee kohtuuttomasti (Henkilö C 

2017.) 

Ostajan mukaan myymälämainosmateriaaleja ja erikoistelineitä käytetään yhä vähene-

vässä määrin, koska kustannus niiden valmistamisesta ja pystyttämisestä myynninedistä-

jien kautta tulee kokonaan valmistajalle. Markkinointimateriaalien ostaja voisi hyödyntää 

suurikokoista tulostamista erilaisten porttien ja pop-upien valmistamiseen myymälöiden 
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massapaikoille. (Henkilö B 2017.) Pop-up on kartonkinen mainospylväs, joka pysyy ovaa-

linmuotoisena kuminauhojen avulla.   

Kansainvälisten yritysten tuotteet valmistetaan yleensä ulkomailla, jolloin tuotetelineiden 

hankinta ja/tai valmistus on siirretty valmistavalle tehtaalle. Suomesta toimitetaan yleensä 

vain telineen painoaineisto. (Henkilö J 2017.) 

Ostajilta kysyttiin, onko heidän yrityksensä osannut hyödyntää kaikki ne mahdollisuudet, 

jota digitaalinen tekniikka voisi tuoda.   

Ei varmastikaan. Mielestäni painoyritykset eivät selkeästi osaa tuoda näitä mahdolli-

suuksia esiin, myydä ja hinnoitella niitä. (Henkilö C 2017.) 

Toisen yrityksen ostaja oli samoilla linjoilla: 

Ei vielä, mutta tulevaisuudessa kyllä. Digitekniikka on vielä suhteellisen uutta meille, 

mutta jatkossa tämän mahdollisuuksiin tullaan kiinnittämään enemmin huomiota. 

(Henkilö A 2017.) 

Myös saman yrityksen pakkaussuunnittelija (henkilö J 2017) oli samaa mieltä, että kaikkia 

digitaalisen tekniikan mahdollisuuksia ei vielä ole keksitty. Hänen mukaansa yksi lisäas-

pekti on se, että nyt voidaan tehdä lopullisen näköisiä telineitä esimerkiksi myyntikokous-

malleiksi tai koemarkkinointeihin. Suunnitelmien muuttaminen on edullisempaa, kun kor-

keita aloituskustannuksia ei ole. Ongelmaksi nelivärisen prototyypin tekemiseksi yleensä 

muodostuu siis vain se, että usein telineen design tehdään vasta sen jälkeen, kun raken-

ne on hyväksytty. 

Ostaja B (2017) oli vakuuttunut siitä, että heidän yrityksensä tulee kiinnittämään jatkossa 

erityisen paljon huomiota digitaalisen tekniikan tuomiin mahdollisuuksiin. Lisäksi suuriko-

koisten somisteiden käyttöä halutaan lisätä.  

Vilkkainta ja ristiriitaisinta keskustelua käytiin siitä, millaisia suunnittelu- tai aineistonkäsit-

telykustannuksia tulostettavista tuotteista voidaan laskuttaa. Aikaisemmin kun rakenteen 

suunnittelukustannukset on pystytty upottamaan stanssikustannuksiin sekä aineistonkäsit-

telykustannukset painopinnanvalmistuskustannuksiin, on osa asiakkaista nyt sitä mieltä, 

että koska digitaalisessa valmistuksessa näitä ei tarvita, ei niistä voi laskuttaakaan. Sel-

vää on, että käsittelystä syntyy kustannuksia, mutta niiden hinnoittelu hakee vasta muoto-

aan. Henkilö I mainitsi, että eräs kilpailijamme ei laskuta niitä ollenkaan ja eräs toinen toi-

mittaja laskuttaa 1200 euroa. Vaikuttaa myös siltä, että laskutusmäärä on asiakaskohtai-

nen.  
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Rakennesuunnittelija 

Rakennesuunnittelijan (henkilö G 2017) näkökulmasta digitaalinen tekniikka vapauttaa 

suunnittelua jalostuskoneiden rajoitteista. Luovuutta ei tarvitse rajoittaa kustannuspainei-

den vuoksi. Suurikokoisten rakenteiden valmistaminen helpottuu ja asiakkaalle voidaan 

tarjota edullisesti monimutkaisia tuotteita. Tuotanto on joustavampaa ja nopeampaa, joten 

projekteja voidaan toteuttaa ripeälläkin aikataululla. 

5.4 Tulostusaineiston käsittely 

Asiakas 

Telineaineiston käsittely on kummallakin valmistustavalla suurin piirtein samanlainen. Tu-

lostettaessa koko aineisto on nelivärinen eikä lisä- tai erikoisvärejä voida käyttää. Pienet 

negatiiviset tekstit (valkoinen teksti kuvan päällä) ovat ongelmallisia, koska ne muuttuvat 

pisteenkasvun vuoksi epäselviksi. (Henkilö D 2018.)  

Henkilö C (2017) mainitsee eroavaisuuden tulostettavan telineen suunnittelussa: 

Siinä mielessä kyllä, että voidaan suunnitella 4-v painatus telineen joka osaan jo 

lähtökohtaisesti. 

DTP-operaattori 

Haastattelemani DTP-operaattori (henkilö H 2017) nostaa esille sen, että repro- eli aineis-

tonkäsittelyn osuus tulee pienenemään. Mainostoimistojen osaaminen painoaineiston 

käsittelyssä kasvaa ja suunnittelijat tekevät enemmän kuin aikaisemmin. Repron työ siir-

tyy enemmän tarkastusluontoisiin tehtäviin. Ihmisen omaa harkintaa vaativat tehtävät vä-

henevät, koska tietokoneohjelmat kehittyvät koko ajan ja RIP tekee enemmän kuin aikai-

semmin. RIP (Raster image processor) muuttaa aineiston painettavaksi rasterikuvaksi, 

jossa erotellaan osavärit cyan, magenta, yellow ja musta (CMYK).  

Digipainotyöt ovat nk. painovalmiita aineistoja, jotka käyttäytyvät lähes samoin kuin taval-

liseen toimistotulostimeen lähetettävät tiedostot: tiedostoilla ei ole erityisiä vaatimuksia, 

vaan pdf on lopullinen tiedostomuoto. Kuvien resoluution tulisi olla 300 dpi (dots per inch) 

tuotteen lopullisessa koossa. Digitaalinen kuva muodostuu kuvapisteistä. 

Asiakkaan tekemässä aineistossa saattaa olla sellaisia virheitä, joita asiakas ei miellä 

virheiksi: tiedostomuoto voi olla väärä, värimääritys väärä, fontti sisällytetty virheellisesti 

tiedostoon, väriprofiilien käytössä virheitä. Reprolaitos tuo oman asiantuntemuksensa 

tähän ja vähentää asiakkaan itse aiheuttamien virheiden vaikutuksia. 
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Haastateltavan mukaan digitaalisesta leikkurista olisi hyötyä myös sellaisissa tuotteissa, 

joissa asiakas tarvitsee pieniä mitoitusmuutoksia, mutta stanssityökalun teettäminen nos-

taa liikaa kustannuksia. 

DTP-operaattorin mukaan aineistoja voisi hioa loputtomiin ja sen vuoksi on tunnistettava 

asiakkaan ja oman tuotannon laatuvaatimukset. Samalla on tunnettava myös uuden tulos-

timen ja RIP:n rajoitukset.  Myymälämainonnan tuotteet ovat kertakäyttöisiä ja niitä katso-

taan hieman kauempaa, joten laadun ei tarvitse olla niin tarkka kuin esimerkiksi kirjoissa, 

joissa lukija haluaa tunnelmoida hyvien kuvien maailmassa. Myös toimittajavalinta ohjaa 

asiakkaan toiveita: alan markkinajohtajalta ja laadukkaaksi tunnetulta talolta odotetaan 

aina huippujälkeä – massatuotannon toimittajalta kelpaa huonompikin tuote. Hinta ratkai-

see myös tässä. (Henkilö H 2017.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET   

6.1 Digitaalisen myymälätelinetuotannon mahdollisuudet 

Tutkimuksen haastattelussa saadut tulokset esitettiin edellisessä kappaleessa teemoittain. 

Alla on yhteenveto tutkimuksen pääkohdista. 

Rakennesuunnittelu 

Asiakkaan telinerakenne ei ole toteutustavasta riippuvainen, mutta alustava tuotantome-

netelmäpäätös saattaa ohjata toimittajavalintaa. Asiakas lähtee toteuttamaan pieniäkin 

telinemääriä. 

Yritys X:n rakennesuunnittelijan lopullinen rakennepiirros tehdään valitun tuotantolinjan 

mukaisesti. Suunnittelussa on tilaa luovuudelle, koska stanssikoneen koko ei rajoita ra-

kenteiden kokoa. Digitaalisuus mahdollistaa verkkokaupan kehittämisen. 

Laatumielikuva 

Digitaalisen painamisen laatumielikuva on hyvä, jopa erinomainen. Telineen kauttaaltaan 

nelivärinen painomahdollisuus vapauttaa suunnittelua. Seripainossa tyypillinen pyykkilau-

taefekti puuttuu. Personoidut telineet esimerkiksi eri kauppaketjuille kiinnostavat. 

Hintamielikuva ja ostaminen 

Digitaalinen tuotanto koetaan edulliseksi pienissä painosmäärissä, koska painopinnan 

valmistus on edullisempaa ja stanssikustannukset puuttuvat. Lisätilauksia tehdään mie-

luummin, koska kappalehinta ei nouse liian korkeaksi. 

Myyntiennusteet ovat optimistisia ja telineitä ostetaan toisinaan liikaa. Digitaalinen valmis-

tus voisi poistaa tätä ongelmaa. 

Asiakkaat kokevat, että toimittajat eivät osaa myydä digitaalisen tuotannon etuja asiak-

kaalle. Menetelmä toimii lähinnä seripainon korvaavana tekniikkana, mutta varmaa on, 

että digitaalisuuden mahdollisuuksia selvitetään lähiaikoina lisää. 

Reprotyökustannusten oikeutus ja laskuttaminen on epäselvää. 

Aineiston käsittely 

Repron tekemän aineistonkäsittelyn merkitys tulee jatkossa vähenemään. 
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Tutkimustulokset kertoivat, että digitaalisen tuotantotekniikan hyödyntämisen etujen tun-

nistamisessa on vielä paljon tehtävää. Asiakkaat tunnistavat yksittäisten telineiden hinnoit-

telun yksityiskohdat, kun vertaillaan eri painomenetelmiä keskenään.  Syvemmälle mene-

vän palveluliiketoiminnan tai lisäarvon tuottamisen myyminen on vaikeaa, koska toimittajil-

la ei ole tarjota selkeitä kustannuslaskelmia niistä. Niiden tekeminen voisi olla ensisijaisen 

tärkeää mahdollisuuksien hahmottamisessa. 

Haastattelemani ostaja kertoi, että ostoeriä on vaikea ennakoida. Myyntiarviot ovat opti-

mistisia ja ostoerät on mitoitettava niiden mukaan, koska pienen lisätilauksen tekeminen 

on suhteettoman kallista. Tämän vuoksi varastoon jääneitä, vanhentuneita telineitä joudu-

taan hävittämään. Vahinko on moninkertainen, koska ensin telineen hankinta ja varastointi 

on aiheuttanut kustannuksia, koska niitä on säilytetty varmuuden vuoksi viimeiseen mah-

dolliseen käyttöhetkeen, ja luultavasti sen ylikin. Lisäksi tuotteiden hävittämisestä aiheu-

tuu kustannuksia. Telineiden varastointi ja kokoonpano- sekä pakkaustyö ovat usein ul-

koistettu logistiikkapalveluyritykselle, jotka laskuttavat jokaisesta työvaiheesta. Toisaalta 

tämä mahdollistaa tarkan kustannusseurannan siitä, mitä kustannuksia toiminnasta reaa-

liaikaisesti aiheutuu. Näiden tietojen avulla voitaisiin kehittää yhdessä telinetoimittajan 

kanssa uusia palveluratkaisuja.  

Toimintaa voitaisiin siirtää jonkinlaisten JIT-toimitusten (just-in-time) suuntaan. Äärimmäi-

senä esimerkkinä se, että asiakkaalle on varattu kapasiteettia joka viikko tietyn tuntimää-

rän verran ja asiakas maanantaina ilmoittaa, mitä tällä ajalla haluaa tehdä. Telineet ovat 

asiakkaan varastossa perjantaina iltapäivällä odottamassa maanantain pakkaustyötä. 

Asiakkaan varastointikustannukset ja telineisiin sitoutuneen pääoman määrä vähenisi. 

Yhteistyömallin tulisi olla molemmille osapuolille hyödyllinen. 

Yritys X voisi sitoutua itse kehittämään toimintaansa asiakkaan kanssa sovittavien palve-

lulupausten kautta. Pilottijaksoon voisi valita yhden merkittävän asiakkaan, jonka kanssa 

arjen työskentelyä voidaan hioa ja jonka kanssa kehitetään uusia toimintatapoja. Myös 

ABC-analyysin kautta voidaan valita avainasiakkaat, joiden kanssa edistyksellisiä palvelu-

konsepteja voidaan kartoittaa. Kaikkia asiakkaita ei voi tai kannata palvella samalla taval-

la. Jos toimittaja itse haastaa itsensä ja ehdottaa asiakkaalle raportoivansa toimitusvar-

muutta, tilausten vahvistamisen nopeutta tai muita toiminnan tunnuslukuja, saa asiakas 

kuvan todellisesta sitoutumisesta kehitystyöhön. Avoimuus luo luottamusta kaikkeen kehi-

tystyöhön ja yhteisen hyvän edistämiseen. Samalla saadaan tietoa ja kokemusta strategi-

an kehitystyöhön sekä asiakaskokemuksen parantamiseen. 

Toisaalta asiakas ei osta vain pelkkää telinettä, vaan tavan herättää huomiota myymäläs-

sä ja myydä omia tuotteitaan eteenpäin. Tällöin asiakkaan ostokriteerit voivat muuttua ja 
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ostoprosessin helppous voikin olla tärkein tekijä. Ja kuten Katajisto ja Reinilä johdannossa 

esittivät, perinteinen tuote- tai tuotanto-osaaminen ei täysin riitä digitalisoitumisen täysimit-

taisessa hyödyntämisessä. Kuluttajat tottuvat digitaalisiin palveluihin ja vaativat pian niitä 

myös B-to-B -liiketoiminnassa. Muutos voi tapahtua nopeastikin. 

Muovia ei haluta käyttää enää niin paljon kuin ennen, joten monia aikaisemmin muoviin 

pakattuja tuotteita aletaan pakkaamaan pahviin. Aaltopahvi on ekologinen ja kotimainen 

kierrätysmateriaali. 

6.2 SWOT-analyysi 

Strategialla tarkoitetaan yrityksen määrittelemiä konkreettisia asioita, jotka se valitsee 

tulevaisuuden linjauksikseen. Lyhyesti strategisen johtamisen voi määritellä tulevaisuuden 

tekemiseksi. Määrääviä tekijöitä ovat ennakoiva ote ja tietoinen pyrkimys toivomaansa 

päämäärään. 

Yritys X on valinnut myymälätelinevalmistuksen strategiseksi painopistealueeksi ja strate-

gian määrittelytyö on juuri käynnissä. Nykytilan kartoituksessa tarkastellaan, missä nyt 

ollaan ja missä haluamme tulevaisuudessa olla. SWOT-analyysin avulla määritellään or-

ganisaation sisäiset vahvuudet ja heikkoudet: vahvuudet auttavat tavoitteiden saavuttami-

sessa ja heikkoudet haittaavat tai estävät niiden saavuttamista. Ulkoiset mahdollisuudet 

on osattava hyödyntää ja uhat tulisi välttää. Kuvioon 4 on koottu Yritys X:n SWOT-

analyysin nelikenttä. 

Uusi digitaalinen tuotantolinja on Yritys X:n tärkein vahvuus, jonka kautta organisaation 

osaamista voidaan näyttää ulospäin. Kaikenlaisten telineiden tekeminen on nyt mahdollis-

ta ilman suuria rajoituksia. Raaka-aineen valmistaminen itse antaa kustannustehokkuutta 

ja joustavuutta digitaaliselle tulostamiselle. Materiaalin arkkikoot voidaan valita optimaali-

siksi, silloin kun aikataulu sen sallii. 
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Kuvio 4. Yritys X:n SWOT-analyysi 

Perinteiset mainos- ja markkinointimateriaaleja valmistavat kirjapainojen pääasiakaskun-

taa ovat mainostoimistot sekä yritysten markkinointiosastojen henkilökunta. Mainostoimis-

tot osallistuvat kampanjatelineiden suunnitteluun ja heidän on helpointa ottaa yhteyttä 

tuttuun toimittajaan. Pääkaupunkiseudulla lyhyt välimatka sekä nopea yhteydenotto, 

suunnittelu ja rakennemallin toteutus ovat mainostoimistojen kanssa työskentelyn edelly-

tyksiä. Ongelmien ratkaisun ja vaihtoehtojen tarjoamisen sekä tarjousten laskennan on 

oltava nopeaa. Mainostoimistojen kautta tulevien kampanjatelineiden hintataso on parem-

pi kuin vuosisopimusten kilpailutusten kautta viilatut hinnat.  

Digitaalinen painatus on painojäljeltään tarkempaa seripainoon verrattuna ja tulostin käyt-

tää painoprosessissa aina nelivärisarjaa. Tämän vuoksi aikaisemmin muuten yksivärisiin 

tuotteiden osiin voidaan lisätä nelivärikuvaa esimerkiksi piiloon meneviin läppiin tai tukio-

siin. Nämä voivat olla telineen kokoamisohjeita, tuotteen lisätilausohjeita tai käyttö-, so-

mistus- tai myyntivinkkejä henkilökunnalle. 
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Yritykset saavat julkisuutta eri tavoin: alan järjestöt ja lehdet kertovat innovatiivisista rat-

kaisuista ja jatkuva esilläolo tekee tunnettuutta. Kilpailuissa menestyminen, mielipidejohta-

jan näkemykset ja onnistuneet asiakasratkaisut kiinnostavat alan ihmisiä, joten kaikissa 

mediakanavissa on hyvä olla läsnä. Yrityksen kotisivut, Instagram- sekä Pinterest-tilit on 

hyvä täyttää houkuttelevilla kuvilla tuotteista ja uusista ideoista. Suunnittelijat selaavat läpi 

erilaisia sivustoja uusia ideoita etsiessään. Jatkuva päivittäminen ja esilläolo saavat ai-

kaan vaikutelman innovatiivisesta ja aikaansaavasta yrityksestä. Mahdollisimman moni-

puoliset kuvat kertovat heti sen, mitä yritys tekee, minkä tasoista sen luova suunnittelu on 

ja millaisen kuvan se haluaa itsestään antaa.  

Säännöllisesti julkaistavissa uutiskirjeissä ja blogikirjoituksissa yrityksen avainhenkilöt 

voivat syöttää markkinoille tietoa yrityksen arvoista, asiakkaille mielenkiintoisista asioista 

sekä niistä tavoista, joilla he pyrkivät tuottamaan asiakkailleen arvoa. Avaamalla omaa 

arkea asiakkaille ja ottamalla kantaa ajankohtaisiin asioihin mielenkiintoisilla argumenteilla 

yritys voi kasvaa mielipidevaikuttajaksi ja alan suunnannäyttäjäksi. Kirjoitukseen voidaan 

upottaa tärkeitä sanoja ja käsitteitä, joita hakukoneet tekstistä poimivat ja yrityksen verk-

kosivut nousevat hakutuloksissa ylöspäin. Kehittynyt asiakkuuksienhallintajärjestelmä 

mahdollistaa markkinoinnin seurannan. 

Prosessin nopeutuminen ja yksinkertaistuminen mahdollistaa uusia asioita, mutta ne ovat 

myös haaste vanhaan, kankeampaan toimintatapaan tottuneelle henkilökunnalle. Kankea 

tehdasjärjestelmä ei jousta digitaalisen tuotannon tahtiin. Lisääntynyt kapasiteetti luo 

haasteita myynnille, koska tilauskantaa tarvitaan enemmän sekä tuotteita pystytään tar-

joamaan uusille asiakasryhmille. Myynnin näkökulmasta uudet mahdollisuudet on pystyt-

tävä myymään eteenpäin, jotta pystytään tuottamaan todellista lisäarvoa asiakkaille. Uu-

den toimintamallin sisäistäminen koko henkilökunnalle on muutosjohtamista parhaimmil-

laan. 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Luotettavuuden arviointi on oleellinen osa tieteellistä tutkimusta. Kvalitatiivisessa tutki-

muksessakin arvioidaan sen reliabiliteettia ja validiteettia, vaikka ne soveltuvat paremmin 

kvantitatiivisen tutkimuksen piiriin. Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä. Siihen on 

kiinnitettävä huomiota heti tutkimuksen alkuvaiheessa, jotta valitaan sopivimmat tutki-

musmenetelmät. Tutkijan on osattava kysyä oikeat kysymykset ja tehtävä niistä paikkan-

sapitäviä päätelmiä ilman, että hänen henkilökohtainen käsityksensä sosiaalisesta todelli-

suudesta ja kielestä vaikuttavat liikaa tuloksiin. Laadullisessa tutkimuksessa pätevyys 

ymmärretään uskottavuutena sekä vakuuttavuutena.  
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Tutkimuksen reliabiliteettia arvioidaan usean tekijän osalta. Tutkimuksessa käytetyn me-

todin on oltava luotettava ja ristiriidaton. Ajallinen reliabiliteetti tarkoittaa tulosten paikkan-

sapitävyyttä eri aikoina. Lisäksi tulosten on oltava johdonmukaisia eri välineillä kerättäes-

sä. (Saaranen-Kauppinen ym. 2006, 25–26.) 

Koskinen, Alasuutari ja Peltonen (2005, 253–256) mukaan tutkimuksen sisäisellä validi-

teetilla tarkoitetaan tulkinnan loogisuutta ja ristiriidattomuutta ja ulkoisella validiteetilla puo-

lestaan sitä, yleistyvätkö tulkinnat muihinkin, tutkimuksen ulkopuolisiin tapauksiin.  Kirjoit-

tajat korostavat kuitenkin tutkimuksen tarkoitusta tuottaa uutta tietoa. Jos validiteettia ja 

reliabiliteettia painotetaan liikaa, voi liiallinen varovaisuus johtaa riskien välttämiseen pää-

telmien tekemisessä.  Heidän mielestään voitaisiin siirtyä käyttämään esimerkiksi termejä 

arvioitavuus ja seurattavuus. 

Laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään vallitsevaa todellisuutta. Tapaustutki-

muksessa tutkitaan rajattua kokonaisuutta ja käytetään avuksi monipuolista ja eri mene-

telmillä hankittua tietoa. Siksi metodi soveltui hyvin yrityksen prosessin ja sisäisen toimin-

taympäristön kuvaamiseen. Haastateltavina oli eri tehtävissä työskenteleviä henkilöitä 

sekä yhteistyökumppaneita. Osallistuvalla havainnoinnilla kerättiin tietoa tuotannon eri 

vaiheista, jotka aikaisemman työkokemuksen pohjalta jäsenneltiin prosessin kuvaukseksi 

ja tuloksiksi.  

Tutkimusmenetelmäksi valitulla teemahaastattelulla pystyttiin selvittämään asiakkaiden 

käsitys digitaalisen painamisen hyödyntämisessä heidän edustamissaan yrityksissä. 

Luonnollisestikaan he eivät voineet kertoa kaikkea tietämäänsä yrityssalaisuutta rikkomat-

ta, mutta perusperiaatteet tulivat haastatteluissa selviksi. Kohdeyrityksen työntekijät ker-

toivat omat käsityksensä uuden tekniikan antamista mahdollisuuksista eikä heillä ollut 

tarvetta jättää jotain oleellista mainitsematta. Teemahaastattelu antaa mahdollisuuden 

tarkentavien kysymysten tekemiseen keskustelun edetessä, joten epäselviä asioita ei jää-

nyt. Haastateltujen antamat vastaukset vastaavat tutkittavaa ilmiötä. Myös eri kohderyh-

missä olleiden henkilöiden vastaukset olivat melko samanlaisia ja toistivat itseään, joten 

aineistoa saatiin riittävästi. Tutkimuksen sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tulkinnan loo-

gisuutta ja ristiriidattomuutta, joka mielestäni täyttyi. 

Pitkä työkokemukseni kirjapainoalalta sekä myymälätelineiden parista ei voi olla vaikutta-

matta tutkimuksen tulokseen. Vastaukset jäsentyivät kokonaisuudeksi osittain oman ko-

kemuksen kautta, joka näkyy varsinkin johtopäätöksissä. Osa haastateltavista ei ollut tut-

kijalle entuudestaan tuttuja. Kukaan ei kuitenkaan kieltäytynyt haastattelusta, kun pyyntö 

tuli tutulta toimittajalta. Yritys X:n sisäiset haastattelut sujuivat vaivattomasti yhteisestä 

arjesta keskustellen. 
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Mielestäni tutkimuksen tuloksia voi osin soveltaa muihin yrityksiin, jotka valmistavat digi-

taalisesti tulostettuja sekä mahdollisesti muilla menetelmillä tuotettuja myymälätelineitä. 

Yrityksien koot ja toimintatavat vaihtelevat, mutta peruslainalaisuudet ovat samoja. Yrityk-

set saattavat käyttää eri työvaiheisiin alihankintaa tai tuotantokoneiden automaatioaste 

vaihtelee, mutta prosessi vaatii kuitenkin samat työvaihteet. Näin arvioin, että tutkimus 

täyttää ulkoisen validiteetin perusteet. 

Vaikka tutkimuksen tulosten lopullinen arviointi ja palautus siirtyi yli vuodella perhesyiden 

vuoksi, eivät tulokset ole tänä aikana oleellisesti muuttuneet. Keskusteltuani Yritys X:n 

markkinointipäällikön kanssa opinnäytetyön palautusta edeltävällä viikolla totesimme tuo-

tannon tilanteen olevan vastaavanlainen kuin haastattelujen aikana. Muutamat henkilöt 

ovat jättäneet yrityksen, uusia on tullut tilalle ja toiminnassa on positiivinen noste. Tärkeää 

on strategisen suunnittelutyön eteneminen.  

Pakkausmaailma on mielenkiintoinen ja jälleen uuden murroksen edessä muovin epäeko-

logisen maineen vuoksi. Tuotannon lisääntynyt kapasiteetti luo haasteita myynnille, koska 

tilauskantaa tarvitaan enemmän sekä tuotteita pystytään tarjoamaan uusille asiakasryh-

mille. Myynnin näkökulmasta uudet mahdollisuudet on pystyttävä myymään eteenpäin, 

jotta pystytään tuottamaan todellista lisäarvoa asiakkaille. Uuden toimintamallin sisäistä-

minen koko henkilökunnalle on muutosjohtamista parhaimmillaan.        

Jatkotutkimuksen aiheita voisivat olla esimerkiksi digitaalisesti tulostettujen myymäläteli-

neiden hinnoittelu, verkkokaupan kehittäminen sekä tarkempi tutkimus siitä, miten asia-

kasyhteistyötä voisi kehittää JIT-suuntaan.  
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7 YHTEENVETO  

Tämän opinnäytetyön aiheena oli Yritys X Oy:n myymälätelinetuotanto. Toimeksiantajayri-

tys on investoinut automaattiseen digitaaliseen suurtulostimeen ja leikkurilinjaan. Näillä 

telineet voitiin valmistaa korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti, koska painotyötilausten 

aloituskustannukset ovat paljon perinteisiä menetelmiä edullisempia. 

Yritys X:llä on nyt siis käytössä kaksi eri tuotantomenetelmää: perinteinen seripainotek-

niikka sekä uusi täysin digitaalinen valmistusmenetelmä. Tavoitteena oli selvittää mene-

telmien erot sekä uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet. Tutkimusongelma oli, miten 

myymälätelineiden digitaalinen valmistustekniikka muuttaa asiakkaiden eli tuotteita val-

mistavien ja markkinoivien yritysten sekä mainostoimistojen toimintatapoja ja markkinoin-

timahdollisuuksia. Samalla selvitettiin, miten kohdeyrityksen oman toiminnan tulisi mukau-

tua tuotantotavan mukanaan tuomaan toimintatavan muutokseen. Lisäksi jatkuva muutos 

yritysten toimintaympäristössä ja kilpailutilanteessa pakottaa sopeutumaan vaihtuviin olo-

suhteisiin.  

Opinnäytetyö koostui kahdesta teorialuvusta sekä empiriaosuudesta. Ensimmäinen teo-

reettinen osuus alkoi strategisen päätöksenteon merkityksestä yrityksen menestymiselle 

ja tavoitteiden saavuttamiselle. Toiseksi käsiteltiin palveluliiketoimintaa ja asiakaskoke-

muksen johtamista. Asiakaskokemuksen johtamisen tavoitteena on asiakkaalle tuotetun 

arvonnousun maksimointi ja omien tuottojen lisääminen. Asiakasyhteistyön on muututtava 

kumppanuudeksi ja toimittajan kokemusten tuottajaksi. Tunteilla on merkitystä yritysten 

välisessä liiketoiminnassa. Myös yritysasiakkaiden identiteetti on riippuvainen onnistumi-

sista, joilla ammattitaitoa osoitetaan muille organisaation jäsenille. 

Opinnäytetyön empiria eli tutkimusosuus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutki-

muksena. Haastattelun muoto oli teemahaastattelu, jonka lisäksi käytettiin osallistuvaa 

havainnointia tuotantoprosessien kuvaamiseksi. Haastattelujen avulla pyrittiin selvittä-

mään yrityksen nykyinen toimintatapa sekä asiakkaiden kokemuksia ja toiveita digitaali-

sesta telinetuotannosta. 

Tutkimustuloksissa esitettiin vaihtoehtoiset tuotantoprosessit sekä niiden erot. Haastatte-

lujen vastauksista poimittiin esiin nousevia teemoja alaotsikoiksi, joiden alle eri henkilöi-

den kokemuksia kirjattiin. Kyselyn mukaan digitaalisen painamisen laatumielikuva on hyvä 

ja tekniikkaa käytetään pääsääntöisesti, kun tilattavan telineen painosmäärä on pieni. 

Päätös perustuu ensisijaisesti kustannusten minimointiin. Menetelmä koettiin joustavaksi 

ja nopeaksi. Selvää oli, että lähes jokainen vastaaja halusi hyödyntää tekniikan tuomia 

mahdollisuuksia jatkossa enemmän. 
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Tutkimustulosten perusteella asiakkaat kokivat, että toimittajat eivät ole pystyneet esittä-

mään, myymään ja hinnoittelemaan kaikkia digitaalisen tekniikan mukanaan tuomia hyöty-

jä asiakkaille. Digitaalista tuotantotekniikkaa käytetään lähinnä entisen tuotantotavan kor-

vaavana menetelmänä. Keskusteluissa ostajat toivat esille ostotoiminnan vaikeuksia: Te-

lineiden myyntiennusteet ovat optimistisia ja telineet hankitaan niiden pohjalta. Riskinä on, 

että telineitä jää varastoon ja ne joudutaan hävittämään. 
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LIITTEET  

Liite 1 Haastattelurunko Yritys X:n ulkopuolisille henkilöille 

 Millaisia myymälätelineitä yrityksellenne on tehty digitaalisesti tulostamalla? 

 Mitä hyötyjä myymälätelineiden digitaalisesta valmistuksesta yrityksellenne on?  

 Mihin ongelmiin se voisi tuoda ratkaisuja? 

 Aiheuttaako se uusia haasteita? 

 Onko yrityksenne osannut hyödyntää kaikki ne mahdollisuudet, jota digitaalisuus 

voisi tuoda? Jos ei, niin miksi? 

 Miten myymälätelineiden seripainotuotannosta digitaalisuuteen siirtyminen vaikut-

taa hankintatoimeenne? 

 Eroaako digitaalisesti toteutettavan myymälätelineen ideointi seripainolla toteutet-

tavan telineen suunnitteluprosessista? 

 Mikä on laatumielikuvanne digitaalisesti tuotetuista myyntitelineistä? 

 Digitaalinen tuotanto mahdollistaa suurempien telinekokonaisuuksien valmistami-

sen (esimerkiksi massapaikoille) ilman kalliita aloituskustannuksia. Miten näitä yri-

tyksessänne hyödynnetään? 

 Millaista informaatiota kaivataan, millaista uutta ideointiapua tai toisenlaista toimin-

taa toimittajan puolelta kaivataan? 

 Mitä muuta asiakas toivoo toimittajaltaan? 
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Liite 2 Rakennesuunnittelijan haastattelurunko 

 Miten digitaalisesti toteutettavien myymälätelineiden tuoterakenteen suunnittelu 

eroaa seripainolla toteutettavien telineiden suunnittelusta?  

 Miten digitaalisesti toteutettavien myymälätelineiden valmistuksen suunnittelu ero-

aa seripainolla ja stanssaamalla toteutettavien telineiden suunnittelusta? 

 Millaisia haasteita digitaaliseen tekniikkaan siirtymisessä on ilmennyt?  

o rakenteiden osalta 

o digitaalisen leikkurin osalta 

o aikataulun osalta 

 Mitä mahdollisuuksia katsot digitaalisen tekniikan tarjoavan?  

o Mitä uutta telinerakenteisiin voisit ideoida?  

o Millaiset uudet rakenteet voisi toimia myymälässä? 

 Mitä uusia tuotteita olisi helppo ottaa mukaan tuotevalikoimaan? 

 Onko digitaalisella tekniikalla käytettävissä uusia materiaaleja? 
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Liite 3 DTP-operaattorin haastattelurunko 

 Miten digitaalisesti tulostettavien telineiden painoaineiston valmistaminen eroaa 

seripainotekniikalla tehtävistä painotöistä?  

 Mitä uutta on otettava huomioon? 

 Vaaditaanko tulostettavalta telineaineistolta joitain erityisiä vaatimuksia mm. teknii-

kan, aineiston koon tai laadun osalta verrattuna seripainotöihin? 

 Mitä repro toivoo rakennesuunnittelijalta digitaalisesti valmistettavien telineiden 

osalta? 

 Mitä repro toivoo mainostoimistolta digitaalisesti valmistettavan telineen painoai-

neiston osalta? (Varsinkin, jos aineisto sisältää esimerkiksi monta erilaista tausta-

julistetta tai muuta vaihtuvaa tietoa.) 

 Tulostamalla on mahdollista tehdä vaikka jokaisesta telineestä erilainen. Onko se 

käytännössä tuotannollisesti järkevää repron näkökulmasta? Tämä riippuu tietysti 

telineen koosta ja laajuudesta, mutta mitä tämä periaatteellisella tasolla vaatisi? 

 Miten digitaalista valmistusprosessia pitäisi tai voisi hyödyntää telineiden valmis-

tamisessa reproammattilaisen silmin katsottuna? Millaisia elementtejä sillä voisi 

parhaimmillaan tuottaa? 

 Mikä on reprolaitoksen osuus tulevaisuudessa digitaalisesti valmistettavan telineen 

tuottamisessa? Mitä lisäarvoa repro voi tuottaa asiakkaan tekemään aineistoon 

nähden?  

 Voiko repro jotenkin erityisesti jatkojalostaa vaihtuvaa aineistoa tuotantoa varten?  

 Onko vaihtuvan aineiston käsittelyyn tulossa uusia ohjelmistoja tai muuta tekemis-

tä helpottavia tekniikoita? 


