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Tuotteistamalla palvelusta saadaan menestyvä tuote, jota on helppo markkinoida ja myydä. 
Tuotteistaminen luo kilpailuetua, sillä sen avulla pystytään tehostamaan yksittäisiä palveluita 
ja yrityksen sisäisiä prosesseja tuotannollisempaan suuntaan. Erityisesti itsenäiset palveluyrit-
täjät hyötyvät tuotteistamisesta ja siksi palveluyrittäjälle on tärkeää ymmärtää tuotteistuk-
sen merkitys sekä peruselementit. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Lahdessa toimiva mainostoimisto Design Kumina, joka tarjo-
aa palveluita graafisen suunnittelun, verkkosivustojen, painotöiden taittamisen ja ulkoasujen 
suunnittelun osaamisalueilla. Kehitystyön tarkoitus on tuotteistaa yrityksen Kumina Web -
palvelu, jossa suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaalle verkkosivut, ja sen lisäksi luoda myyn-
nin, prosessien tehostamisen sekä markkinoinnin tueksi palvelusta tuotekuvaus ja asiakkaan 
opas.  
 
Opinnäytetyö on tyypiltään kehittämisprojekti. Teoriaosuudessa keskitytään tuotteistuksen 
pääpiirteisiin, hyötyihin, prosessiin ja kannattavuuteen. Loppupuolella esitellään yrityksen 
kanssa toteutettuja kehitystoimenpiteitä sekä tuotteistuksen konkreettisin osuus, Kumina 
Web - Tilaajan Opas. Opinnäytetyön empiirinen osuus syntyi käytännön kehitystyönä, joka 
suoritettiin yhteistyössä toimeksiantajan kanssa aivoriihien ja palaverien avulla.  
 
Kehittämisprojektin lopputyönä syntyi ensimmäinen versio Kumina Web –palvelun tilaajan op-
paasta, joka helpottaa palvelun markkinointia, toimii laajana tuotekuvauksena sekä madaltaa 
asiakkaan ostopäätöksentekoa. Palvelun yksityiskohtainen läpikäyminen toi esille myös muita 
kehittämisen kohteita. Palvelua tullaan jatkossa kehittämään myyjän oppaalla, jota voidaan 
käyttää yrityksessä palvelua myytäessä. 
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Productization makes services into successful products that are easy to market and sell. Prod-
uct development creates a competitive advantage, because it makes company’s individual 
services more effective, but also emphasizes company's internal processes towards more pro-
ductive direction. Especially independent service entrepreneurs will benefit from the service 
productization, and that is why it is important for the entrepreneur to understand the im-
portance of productization, as well as its basic elements. 
 
The assignment for this thesis came from advertising agency Design Kumina, which provides 
services in graphic design, websites, printing jobs and visual design areas of expertise. The 
aim of this development project is to productize the company's Kumina Web  - service, which 
is designed and implemented for the customer's website, and to create a product description 
and customer’s guide to accelerate sales, company’s processes and for marketing support. 
 
The thesis is a development project. The theoretical part focuses on the essential features of 
productization, its benefits, process and profitability. In the final part of the thesis develop-
ment measures for the company are presented, as well as the most concrete part of the 
productization, the Kumina Web customer’s guide. The empirical section was born in the 
practical development work, which was carried out in cooperation with the advertising agen-
cy by think-tanks and meetings. 
 
The final task of the thesis was to create the first version of Kumina Web – service’s custom-
er’s guide which facilitates the marketing of the service, provides wide description of the 
product and lowers the customer's purchase decision-making. The analysis of the service 
brought out also other areas, which should be developed. The service will be developed in the 
future by the seller’s guide, which can be used when selling the company's services. 
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1 Johdanto

 

Erilaisten asiantuntijuuspalveluiden hyödyntäminen on yrityksissä arkipäivää ja palveluntarjo-

ajien kilpailu asiakkaista on kovaa. Palveluiden kehittäminen tuo yrityksille kilpailukykyä, 

mutta palveluiden myynnissä ja kannattavuudessa on omat hankaluutensa. Palveluiden kan-

nattavuus edellyttää tehokasta tuotantoa, jota on mahdoton toteuttaa ilman, että palvelun 

sisältö on tarkkaan määritelty. Tuotteistamatonta palvelua saattaa olla myös hankala myydä 

sen ollessa aineeton, eikä asiakas saa palvelusta konkreettista tuotetta rahaansa vastaan. Täl-

laiset haasteet laskevat palvelun kysyntää ja laskevat samalla myös palveluyrityksen kannat-

tavuutta ja hankaloittavat liiketoimintaa. 

 

Tuotteistamalla voidaan saada tehottomasta ja kannattamattomastakin palveluyrityksestä 

kilpailukykyinen. Tuotteistuksen avulla yrityksen palvelut muutetaan helposti tarkasteltaviksi 

yksiköiksi tai kokonaisuuksiksi ja tätä kautta saadaan asiakkaat jälleen kiinnostumaan yrityk-

sen palvelutarjonnasta. Tuotteistaminen on prosessi ja ajattelutapa, jonka avulla yrityksen 

palvelutuotanto täsmennetään ja jäsennetään hallittavampaan muotoon. Tuotteistuksen vai-

kutukset nähdään ensinnäkin laadun sekä asiakashyödyn paranemisena, mutta myös tuotta-

vuuden ja tehokkuuden paranemisena ja yrityksen kannattavuuden kasvuna. Tuotteistamisen 

tulisi olla osa myös jokaisen pienyrittäjän liiketoimintaa. Se tarjoaa arvokasta tietopohjaa 

markkinoinnista sekä kilpailuetua, kun lähdetään kehittämään palveluita vastaamaan parem-

min asiakkaiden tarpeita. Tuotteistuksen keskeinen tavoite on parantaa asiakashyötyä, mutta 

myös palveluyrityksen oman työn vaikuttavuutta.  

 

1.1 Opinnäytetyön taustat 

 

Mainostoimisto Design Kumina on tarjonnut asiakkailleen Kumina Web –palvelua, jonka avulla 

asiakasyritykselle luodaan sisällöltään ja ulkoasultaan toimiva verkkosivusto. Kumina Web on 

ollut räätälöitävissä asiakkaan toiveen mukaan, joko kokonaan, tai osittain eri elementtien 

avulla. Palvelun sisällön selvittäminen ja myynti ovat olleet uusille asiakkaille hankalaa, sillä 

palvelu on koettu epäselväksi. Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää palvelun myyntiä, markki-

nointia ja kannattavuutta tuotteistamisen avulla niin, että palvelua karttavat yritykset saatai-

siin asiakkaiksi.  

 

Syy toimeksiantoon ja Design Kuminan tuotteistusprojektiin oli yrityksen pyrkimys saada pa-

rempi ote omasta toiminnastaan ja kehittymisestään. Yrityksessä koettiin, että asiantunti-

juutta oli vaikea myydä, sillä palvelu oli sisällöltään vaikeaselkoinen asiasta mitään tietävälle 

asiakasyritykselle. Palvelun tuottajan ja ostajan välinen kommunikaatio oli myös hankalaa. 

Yrityksen asiakkaat hallitsivat oman liiketoimintansa, mutta eivät ymmärtäneet web-projektin 

kulkua. Design Kumina taas hallitsi asiantuntijana oman palvelunsa, mutta ei saanut kiinni  
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asiakkaan epäselvyyksistä. Suurimmaksi ongelmaksi asiakkaan ja yrityksen välisessä kommuni-

kaatiossa nousi asiakkaan tiedon puute. Yritysasiakkaat eivät esimerkiksi tienneet, mitä verk-

kosivujen luominen tai päivittäminen heiltä projektina vaatii. Heillä ei myöskään ollut käsitys-

tä, kuinka sisällöstä luodaan markkinoiva, mutta samalla informatiivinen ja toimiva. 

 

Tuotteistamisprojektissa keskityttiin yrittäjän sekä henkilöstön asiantuntijuuden myymiseen 

ja tuotteistamiseen. Design Kuminassa ei ollut tehty systemaattista markkinointia koskien eri 

palveluita, eikä palveluiden osalta ollut tehty aktiivista myyntityötä. Markkinoinnin kehittä-

minen nousikin isoksi asiaksi yrityksen kehittymisen prosessia.  

 

Kehitysprojektin päätarkoitus oli luoda palvelun markkinoinnin ja myynnin tueksi kattava asi-

akkaan opas. Oppaan tarkoitus oli kertoa asiakkaalle palvelun sisältö. Web-projektit vaativat 

ymmärrystä siitä, miksi sivut luodaan ja mikä niiden käyttötarkoitus tulee olemaan. Joskus 

asiakkaat eivät tiedä mitä haluavat, tai tarve muuttuu projektin edetessä. Hyvin normaali 

tilanne on, että usein asiakas ei pysty täysin analysoimaan tarpeitaan ja tekemään täsmällistä 

tilausta.  

 

1.2 Aiheen rajaus  

 

Tuotteistamisidea oli lähtöisin yrittäjältä, joten aiheen tarkempi rajaus tehtiin yhteistyönä. 

Keskeinen tavoite oli saada lyhyessä ajassa mahdollisimman paljon irti tuotteistamisen hyö-

dyistä. Aiheen valinnassa otettiin huomioon käytettävissä oleva lyhyt aika ja työn rajaaminen 

tehtiin tämän mukaisesti. Tuotteistaminen on käsittämättömän laaja aihe ja tietoa siitä, sen 

eri vaiheista, sekä käyttötavoista löytyy valtavasti.  

 

Toimeksiantajalle tällainen tuotteistusprojekti tarjoaa paljon uusia näkökulmia. Työssä keski-

tytään esimerkiksi paljon siihen, mihin tuotteistamisella pystytään, ja mitä uutta se tarjoaa 

liiketoimintaan. Opinnäytetyöraportissa tullaan avaamaan tuotteistamista myös ilmiönä, eikä 

vain yhtenä läpivietynä projektina. 

 
1.3 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 
Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittämistyö, joka tavoittelee ammatillisessa 

kentässä käytännön toiminnan kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä ja järkeistämistä. 

Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu aina kahdesta osasta. Työn ensimmäinen osa toiminnal-

linen osuus, jossa opinnäytetyöntekijä tekee tuotoksen toimeksiantajan pyynnöstä. Työn toi-

nen osuus on prosessin dokumentointi ja arviointi tutkimusviestinnän keinoin. Tekeminen ja 

kirjoittaminen kulkevat käsi kädessä projektin alusta loppuun. (Airaksinen 2009.)  
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Opinnäytetyön lähestymistavan valinta oli toimeksiannon seurauksena itsestään selvä asia. 

Kehitysongelman määrittäminen sekä tutkimuksen asettelu ratkaisivat sen, että opinnäytetyö 

tehtiin tapaustutkimuksena ja kehitysprojektina. Projektimuotoinen työskentelytapa sopii 

nopeisiin ja joustaviin hankkeisiin. Se pakottaa tekijänsä kirjaamaan tavoitteet ja tulokset 

ylös, jolloin projektin jälkeen voidaan pohtia, onko tavoitteisiin päästy ja miten. Projektilla 

haetaan ratkaisua ongelmaan tai parannusta johonkin kehitettävään asiaan, ja sen menestyk-

sellinen kulku edellyttää systemaattista ja kurinalaista työskentelyä (Rissanen 2002, 15.) 

 

Projektin alkuvaihetta ohjasivat aiheanalyysi, työsuunnitelma, muistiinpanot sekä kirjallisuus-

katsaukset. Työtä ohjasi vahvasti myös prosessikirjoittaminen, jossa raporttia tehtiin vaiheit-

tain kehitysprojektin edetessä. Palautetta tekstiin sekä projektiin haettiin sen eri vaiheissa 

eri lukijoilta, joita olivat opponentit, ohjaaja sekä toimeksiantaja. Palautetta oli tarkoitus 

saada ainakin valintojen ja ratkaisujen perusteluista, raportin jäsentelystä sekä tarkoituk-

senmukaisuudesta viestintätilanteeseen. Tutkimuksellisen ja kehitysprojektillisen otteen on 

tarkoitus näkyä tekstissä perusteluin ja analyysein. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön vahvuus on, että se yhdistää sopivasti teoriaa sekä käytäntöä. 

Kehitysprojektin läpivientiin tarvittiin ensinnäkin taustatutkimusta, kirjallisuudesta haettua 

tietoa ja muuta aineistoa, mutta myös yhdessä pohtimista, aivoriihiä, ideointia sekä haastat-

teluja. Yksi toiminnallisen opinnäytetyön toteutustapa on tehdä kohderyhmälle suunnattu 

julkaisu. Toimeksiantajan toiveesta aloitettiin mainostoimiston verkkosivustojen luomiseen 

suunnatun palvelun tuotteistaminen. Kehitysprojektin ja tuotteistamisen lopputuloksena oli 

tarkoitus syntyä opas, jota yritys voi jatkossa käyttää kaikkien web-projektien runkona muo-

katen tai kehittäen sitä.  

 

2 Kehittämisongelmat  

 
Tarve tuotteistamisprojektille syntyi, kun mainostoimisto Design Kuminalla huomattiin, että 

asiakashankinnan tueksi tarvitaan jonkinlainen tietopaketti, jossa selvitetään Kumina Web -

palvelun sisältö ja tarkoitus. Palvelua oli hankala myydä ja selittää asiakkaille, joilla ei ollut 

kokemusta verkkosovellusten luonnista.  Kehitysprojekti alkoi alustavasta ratkaisuideasta 

tuotteistaa Kumina Web -palvelu ja luoda palvelusta asiakkaan ja tilaajan opas.  

 

Kehittämisprojektin päämääränä oli selvittää mitä asiakas saa ostaessaan Design Kuminalta 

web-projektin ja erityisesti mitä tällainen projekti vaatii asiakkaalta. Tutkimustehtävänä oli 

vastata sellaisiin kysymyksiin, kuten  

• Miten kehitetään Kumina Web –palvelun ostettavuutta? 

• Miten helpotetaan palvelun myyntiä ja markkinointia? 



 10 

 

• Miten selvitetään asiakkaalle, millaista panostusta verkkosivujen luonti vaatii 

häneltä?  

• Miten madalletaan asiakkaan ostopäätöksentekoa? 

• Miten helpotetaan ja tehostetaan myyjän työtä? 

• Kuinka tuotteistaminen parantaa tuottoa? 

 

Tärkeää oli myös keskittyä yritystä ajatellen tuotteistamisprosessin vaiheisiin asiakasrajapin-

nassa. Projektin aikana koetettiin oppaan lisäksi löytää kehitystoimenpiteitä, joilla Kumina 

Web –palvelusta saataisiin myyvempi ja kannattavampi. Tämä työn tarkoitus on antaa koko-

naiskuva siitä, miten kehitysprojektissa on edetty ja miten tavoiteltuun päämäärään on pääs-

ty. 

 

3 Kehitysprojektin tavoitteet ja suunnittelu 

 
Kehitysprojektin suunnittelun pohjaksi tarvittiin tietoa sekä suunnitteluvalmiuksia. Kehitys-

projekti aloitettiin kirjallisella toimeksiannolla, jossa määriteltiin projektin sisältö ja tavoit-

teet sekä se, kuka tekee, mitä tehdään ja mihin mennessä. Kehitysprojektin tarkoitus oli 

tuottaa lisäarvoa toimeksiantajalle ja hyötyä mainostoimiston asiakkaille. Tuotteistusprojekti 

vaati paitsi valmiuksia, myös systemaattista tietoa markkinoista sekä yrityksen omasta osaa-

misesta. Projektin tavoite oli tehdä Kumina Web -palvelusta markkinoitava tuote, ja pääpaino 

oli luoda informatiivinen ja markkinoiva tilaajan opas verkkosivuston luonnin tueksi sekä yrit-

täjälle, että asiakkaalle. Tuotteistamisen todettiin olevan yritykselle hankalaa, sillä sitä oli 

vaikea toteuttaa muun yrityksen pyörittämisen puitteissa sekä resurssien puuttuessa. Ulko-

puolisen näkökulman oli tarkoitus helpottaa prosessia. 

 

Projektiorganisaatio koostui yrittäjästä ja opinnäytetyöntekijästä. Sipilän (1999, 130) mukaan 

erittäin hyviä tuloksia on saatu, kun tuotteistaminen on tehty kahden henkilön tiimityönä tii-

viillä aikataululla.  Projektin onnistumisen edellytykset yrittäjän ja opinnäytetyöntekijän yh-

teistyönä olivat siis varsin kelpo tapa tuotteistaa palvelu. Yrittäjän olemassa oleva osaaminen 

toimi pohjana tuotteistamiselle. Opinnäytetyötekijän tarkoitus oli tutkia tuotteistamisen 

markkinoinnillista puolta, sekä tuoda mukaan myös kannattavuus- ja liiketaloudelliset näkö-

kulmat.  Opinnäytetyön tekijän rooli oli siten kehittäjänä esittää kysymyksiä ja näkemyksiä 

objektiivisesta näkökulmasta ja ns. asiakkaan kengissä. Yrittäjän osa oli rakentaa palvelusta 

oppaan runko sekä huolehtia teknisten osioiden toteutuksesta. Kehitysprojektin lopullinen 

tuotos, eli tilaajan opas, oli tarkoitus tuottaa yhdessä hioen oppaan sisältöä, tekstiä ja mark-

kinoitavuutta. Tietoa päätettiin hakea myös Design Kuminan sidosryhmiltä sekä muilta asian-

tuntijoilta. 

 

Design Kuminan tuotteistamisprosessin resurssit eivät olleet kovin isot, joten kehitysprojektin 

toteuttaminen opinnäytetyönä oli helposti toteutettavissa. Tuotteistamisprojektille ei määri-
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telty rahallisia resursseja tai muitakaan yleisestä projektisuunnitelmasta löytyviä kohtia, ai-

noastaan aikataulu, jonka heti alussa todettiin olevan todella tiukka. Tilaajan opas haluttiin 

käyttöön puolen vuoden sisällä, mikä tarkoitti sitä, että kehitysprojekti tuli toteuttaa muu-

tamassa kuukaudessa. Aikataulun rajallisuuden vuoksi myös projektisuunnitelman tuli olla pi-

tävä, eikä sitä voitu muuttaa olosuhteiden muuttuessa. Yleiskuvaukseksi projektin kehittymi-

sestä luotiin aikabudjetti, joka toimi yleiskuvauksena kehitysprojektin kulusta. Aikabudjetti 

sisälsi tiedonkeruun, projektin suunnitteluun, läpivientiin, tuotteistamiseen sekä tilaajaop-

paan luontiin vaaditut ajat. Aikabudjetin yleiskuvauksen tarkoitus oli olla realistinen ja siinä 

oli tarkoitus ottaa huomioon kaikki oleellinen. Projektisuunnitelman osana aikataulusuunnit-

telun merkitys oli huomattava kehitysprojektin onnistumisen kannalta. Projektiaikataulun 

tarkoituksena oli auttaa allokoimaan tehtävät siten, että kaikki oleellinen saatiin suoritettua 

niille varattuna aikana. Ja koska aika tuotteistamisprojektille oli erittäin lyhyt, oli aikataulun 

oltava myös pitävä ja sitova. 

 

Tuotteistamisprojekti aloitettiin miettimällä, miksi juuri Kumina Web -palvelu valittiin tuot-

teistuksen kohteeksi ja mikä oli tuotteistuksen tavoite. Kumina Web –verkkosivupalvelun on-

gelma oli, että se oli asiakkaille liian vaikeasti lähestyttävä ja kaikista yrityksen palveluista 

kuitenkin keskeisin. Tavoitteena oli tehdä palvelusta helpompi käsittää. Kehitysprojektin 

alussa opinnäytetyön tekijä laati yrittäjälle muutamia kysymyksiä, joilla lähdettiin avaamaan 

yrityksen ja sen palvelun nykytilaa. Kysymysten tarkoitus oli tutustua yritykseen ja sen toi-

mintaan tarkemmin, saada selvyys toimintaympäristöstä, markkinoista, ja yrityksen sekä pal-

velun nykytilasta. Yrittäjän pohdittua kysymyksiä, käsiteltiin vastaukset ensimmäisessä aivo-

riihessä, jossa päästiin lopputulokseen kehitysprojektin tavoitteesta. Tuotteistusprojektin 

muodolliseksi tavoitteeksi asetettiin Kumina Web –palvelun tuotekuvaus, tilaajan opas sekä 

tuotteistussuunnitelman laatiminen. 

 

4 Toimeksiantajan esittely – Mainostoimisto Design Kumina 

 

Mainostoimisto Design Kumina tarjoaa palveluita graafisen suunnittelun, verkkosivustojen, 

painotöiden taittamisen sekä ulkoasujen suunnittelun osaamisalueilla. Design Kumina painot-

taa toimeksiannoissaan helppoutta, tehokkuutta ja selkeyttä. Design Kumina on toiminut alal-

la vuodesta 2005 ja sen asiakaskunta on varsin laaja. Yrityksen toimeksiannot koostuvat yksit-

täisistä projekteista sekä pitkäaikaisista asiakassuhteista. Design Kumina ei ole jakanut asiak-

kaitaan selkeisiin segmentteihin, sillä sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi toistaiseksi. Jokainen 

asiakas saa yleensä yksilöllistä palvelua. Tärkein arvo on yrityksen tarjoama erinomainen hen-

kilökohtainen palvelu sekä tuoreet ideat koskien asiakkaan markkinointia. Yritys selvittää 

asiakastarpeet kyselemällä ja kuuntelemalla asiakasta. 

 

Yrityksen asiakkaat koostuvat kaiken kokoisista ja eri aloilla toimivista yrityksistä. Design Ku-

minalla on valmius tarjota asiakkaille verkkosovelluspalveluita alaan katsomatta, sillä asiak-
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kaisiin tutustutaan aina tarkasti ja asiakkaiden kanssa luodaan täysi yhteistyökumppanuus. 

Yrityksellä on asiakkaana paljon pieniä lahtelaisia yrityksiä, jotka tarvitsevat palveluita har-

voin, mutta projektiluontoisesti. Keskisuuret yritysasiakkaat keskittävät markkinointimateri-

aalinsa, tai osan niistä, tuottamisen yritykselle.  Suurimmat asiakkaat saavat yritykseltä eri-

tyishuomiota ja entistä joustavampaa palvelua.  

 

Tällä hetkellä Design Kuminalla on olemassa kolmenlaisia pakettiratkaisuja yritysten eri tar-

peisiin. Yksi näistä palveluista on Kumina Web, jonka tarkoitus on lisätä yritysasiakkaan näky-

vyyttä Internetissä. Toinen palvelupaketti on Kumina Start, joka on tarkoitettu aloittavien 

yritysten markkinointiin. Palvelu sisältää käyntikorttien sekä yritysesitteiden suunnittelun ja 

painamisen sekä verkkosivut. Palvelun avulla uudelle yritykselle luodaan yritysilme, joka toi-

mii markkinointimateriaalien pohjana. Yritysilmeen peruselementit ovat logo ja värimaailma. 

Kolmas palvelupaketti on Kumina Tailor, jossa asiakkaalle räätälöidään juuri hänen tarpeisiin-

sa sopivat palvelut. Paketti sisältää taittopalvelun, graafisen suunnittelun tai kuvituksen sekä 

laajat markkinointipalvelut. Paketin avulla yritykselle voidaan luoda esimerkiksi mainos, laaja 

tuotekatalogi, ytimekäs asiakaslehti tai muu vastaava tuote. Samalla asiakas saa yrityksensä 

markkinointimateriaalien toteutuksen yhdestä paikasta ja saa karsittua turhia kuluja pois. 

Palvelussa käytetään Design Kuminan omaa työkalua, E-Kuminaa, jolla julkaisua on helppo 

selailla myös verkkosivuilla pdf:n sijasta. Tässä työssä keskitymme Kumina Web -palvelun 

tuotteistamiseen. 

 

Kilpailu mainostoimistoalalla on tiukkaa. Design Kuminan kilpailijoita ovat toiset lähialueilla 

toimivat mainostoimistot, jotka ovat samaa kokoluokkaa Design Kuminan kanssa, sillä isom-

mat markkinointitoimistot taas keskittyvät enemmän suurempiin yrityksiin. Erityisen pahoiksi 

kilpailijoiksi koetaan freelancerit, sillä he pystyvät tarjoamaan palveluitaan nopeilla aikatau-

luilla ja edullisesti. Design Kumina hakee kilpailuetua joustavuudella, tehokkuudella ja help-

poudella ja pyrkii palvelemaan asiakkaitaan joustavasti pienimmissäkin tarpeissa, jotta asia-

kas saa hyvää kokonaispalvelua. Yritys esimerkiksi kokoaa aina työkohtaisesti tehokkaan tii-

min, joten asiakas ei maksa turhista henkilökuluista. 

 

Yrityksen suhdeverkosto koostuu painotalosta sekä erilaisista media- ja IT-alan yrityksistä. 

Tiivistä yhteistyötä tehdään erityisen paljon erään Lahdessa toimivan painotalon kanssa. Yri-

tykset toimivat kumppaneina ja töitä, sekä asiakkaita ohjataan molempiin suuntiin. Design 

Kuminan tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin kuuluvat myös esimerkiksi kään-

nöstoimisto, ohjelmointiyritys, videopalveluyritys ja viestintätoimisto.  

 

Yrityksen saatavuus hoituu puhelimitse ja sähköpostilla. Suurin osa nykyisistä asiakkaista on 

tullut tyytyväisten asiakkaiden suositusten kautta.  Alussa yksi voimakkain asiakaskontaktien 

hankkija oli pitkään alalla ollut painon myyntihenkilö. Yrityksellä on verkkosivut, jossa myös 
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Kumina Web ja muut palvelut mainitaan. Muu markkinointi on jäänyt satunnaisiin lehti-

mainoksiin ja edustuksiin alan messuilla. 

 

4.1 Tuotteistamisen lähtökohdat Design Kuminassa 

 

Mainostoimisto Design Kuminan voidaan ajatella olevan puhtaasti palveluyritys, jossa asian-

tuntija myy palveluitaan. Kumina Web –palvelun tuotteistusprojekti oli hautunut yrittäjän 

suunnitelmissa jo hetken aikaa, mutta sen toteuttamiseksi ei ollut löydetty vaadittuja resurs-

seja, eli tietoa sekä aikaa. Tuotteistamisen lähtökohdat yrityksessä olivat hyvät, sillä palve-

lulla oli jo iskevä nimi sekä jonkinlainen lyhyt sisältökuvaus. Palvelun olennaisin ongelma oli 

pienten ja uusien asiakkaiden arkuus lähteä projekteihin mainostoimiston kanssa. Bergströmin 

ja Leppäsen (2008, 346) mukaan yritysten kannattaisi hyödyntää ammattilaisten erikoisosaa-

mista sekä heidän suhteitaan alihankkijoihin, esimerkiksi painotaloihin. Yritysasiakkaat valit-

sevat mainostoimintonsa Bergströmin ja Leppäsen mukaan yleensä seuraavien tekijöiden pe-

rusteella: 

- Muiden asiakkaiden referenssit ja muut suositukset 

- Historia, kehitys, tausta, myyntikate 

- Henkilöstö 

- Erikoisosaaminen, luovuus, menestys 

- Työskentelytavat ja laitteet 

- Alihankkijasuhteet 

- Laskutustapa ja hintataso 

 

Pienet yritykset saattoivat kokea mainostoimiston käyttämisen rahan tai ajan tuhlaamisena, 

eivätkä ottaneet huomioon, että mainonnan ammattilaiset tekevät työn yleensä edullisem-

min, laadukkaammin ja nopeammin. Palvelun toinen ongelma oli, että omaa osaamista ei ko-

ettu tuotteiden myynniksi ja tuoteajattelun puuttumisen seurauksena myös asiakkaiden oli 

vaikea hahmottaa palvelun sisältöä ja merkitystä. Hankaluuksia tuotti myös palvelun sisällön 

määrittely. Yrittäjän oli vaikeaa selventää, mitä kysymyksiä asiakkaat usein esittävät, millais-

ten ongelmien kanssa he lähestyvät ja mitä vastauksia asiakkaat saavat, sillä ongelmaksi oli 

noussut asiakkaiden ymmärtämättömyys koskien verkkosivujen luontia. Jotkut asiakkaat olivat 

perillä asioista ja osasivat asennoitua projektiin sen vaatimalla tavalla, asenteella ja ymmär-

ryksellä, mutta osalle asiakkaista asia oli niin uusi, että he eivät oikeastaan edes osanneet 

esittää kysymyksiä. Erityisen vaikeaksi palvelussa ja sen tuottamisessa koettiin se, että jokai-

nen asiakas ja jokainen työ olivat hieman erilaisia. Helpoksi koettiin asiakkaiden kouluttami-

nen julkaisujärjestelmän käyttöön, sillä siitä oli kokemuksen myötä tullut rutiinia. 

 

Kumina Web -palvelun tuottavuutta ei ollut mitattu, mutta palvelutoiminnan kate vaihteli 

hieman asiakaskohtaisesti. Kumina Web –palvelun hinta oli alun perin päätetty muodostaa 

tuntilaskutuksen mukaan eli siten, kuinka kauan palvelun tekemiseen käytettiin työntunteja. 
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Hinta oli aina asiakaskohtainen sekä räätälöity asiakkaan tarvitsemien ominaisuuksien ja lisä-

palveluiden mukaan. Palveluun kuuluivat ja hintaan vaikuttivat esimerkiksi ulkoasun ja toi-

minnallisuuden suunnittelu, sivujen tekninen toteutus, koulutus päivitystyökalun käyttöön, 

lisäkomponenttien määrä sekä laajuus.  

 

Yrityksen palveluprosessi ei ollut monimutkainen, mutta sen ongelmana oli dokumentoinnin 

puute. Verkkosovellusprojekti sisälsi palaverin asiakkaan kanssa, määrittelyn, ulkoasun suun-

nittelun, toteutuksen, koulutuksen ja laskutuksen. Lisäksi projektiin kuului Kumina Web -

paketin ulkoasun räätälöinti sekä käytettävien komponenttien valinta. Palvelun perusmoduulit 

olivat aina samat, mutta yritys tarjosi myös muuta valikoimaa, josta asiakas sai valita tarvit-

semansa. Toimeksiantajan kanssa päätettiin tehdä tarkempi kuvaus prosessin etenemisestä, 

sillä asiakkaan ymmärrettävyyden kannalta tämä oli erittäin tärkeää. Yritys hyötyisi myös itse 

dokumentoinnista, sillä se toimisi tarkistelistana sekä tuotannon tehostamisen työkaluna.  

 

Lähtökohtaisesti Kumina Web –palvelun sisällön määrittely oli ollut ”verkkosivut asiakkaalle”. 

Yhdeksi projektin tavoitteista nousi tarkempi tuotekuvaus, jossa palvelu kiteytetään muuta-

malla lauseella markkinoivasti ja konkretisoivasti. Yritys ei ollut lähtökohtaisesti tarjonnut 

asiakkailleen mitään dokumentteja, esitteitä, kaavioita tai muutakaan käsin kosketeltavaa 

liittyen palveluun. Tuotteistamisen lähtökohdaksi kypsyi lopulta idea oppaasta, josta asiakas 

saisi tuotteenomaisen ja selkeän kuvan palvelusta, ja jonka avulla asiakkaan ei tarvitsisi jäädä 

hämilleen tai pohtimaan, mitä tulisi tietää tai kysyä.  

 
4.2 Design Kuminan tulevaisuuden tavoitteet 

 
Design Kuminan kilpailutilanne on varsin hyvä jo ennen markkinointitoimenpiteitä, sillä yritys 

on saanut paljon asiakkaita panostamatta lainkaan myyntiin tai markkinointiin. Lähtökohdat 

yrityksen kehittämiseen ovat loistavat, sillä Design Kumina ennakoi toimintaympäristön muu-

toksia päivittämällä tietoaan, tutustumalla uusiin tekniikoihin sekä kouluttamalla tekijöitä 

ohjelmien uusiutuessa. Yritys on innovatiivinen ja avoin uusille ideoille. Tuotteistaminen koe-

taan yrityksessä tehokkaana markkinointitoimenpiteenä ja kehitysmenetelmänä. 

 

Peruskilpailukeinot, kuten tuotteet, henkilöstö, fyysiset puitteet ja hinnat ovat yrityksessä 

kunnossa. Yrityksellä on valtava potentiaali kasvuun, mutta sen prosessit vaativat vielä kehit-

tämistä. Yrityksen tulevaisuuden tavoitteet liittyvät lähinnä markkinoinnin sekä myynnin työ-

kalujen kehittämiseen. Tätä kautta myös uusasiakashankinta tulee ajankohtaiseksi. Lisäksi 

yritys aikoo panostaa asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseen.  
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5 Tuotteistaminen – käsitteet ja teoria 

 

Palvelujen systemaattisen kehittämisen tavoitteena on luoda kilpailukykyistä, kannattavaa ja 

innovatiivista liiketoimintaa ja sen tavoitteena voi olla asiakaslähtöisyys tai kustannustehok-

kuus (Kuvio 1.) Tuotteistaminen on yksi keino saavuttaa nämä tavoitteet. Tuotteistamista ei 

voida määritellä yksiselitteisesti. Tuotteistamista voidaan ajatella esimerkiksi prosessina, jo-

ka on palvelun määrittelyä, kuvaamista, suunnittelua, kehittämistä, tuottamista sekä paran-

tamista. Usein näistä tuotteistukseen liittyvistä toimista puhutaan myös palvelujen konsep-

tointina tai systematisointina. Tuotteistamisella voidaan tarkoittaa myös palvelun standar-

doimista tuotteen kaltaiseksi ja täysin vakioiduksi hyödykkeeksi. Pääasiallisesti tuotteistami-

sella tarkoitetaan uusien ja olemassa olevien palvelujen määrittelyä, systematisoimista ja 

ainakin osittaista vakiointia, joka voi kohdistua sekä yrityksen sisäisiin että asiakkaalle näky-

viin prosesseihin. (Jaakkola, Orava & Varjonen 2009, 2.) 

 

Tuotteistaminen helpottaa palveluiden hinnoittelua sekä parantaa laatua. Tuotteistamisen 

tavoitteena on uudistaa ja kehittää palveluliiketoimintaa niin, että laadun ja tuottavuuden 

parantumisen kautta asiakkaan saama hyöty maksimoituu ja yrityksen kannattavuus paranee. 

Tuotteistamista voidaan hyödyntää palvelujen kehitystyössä, vaikkei tavoitteena olisikaan 

suunnitella täysin vakioitua palvelua. Tuotteistaminen tarjoaa ratkaisuja esimerkiksi asia-

kashyödyn, kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Tuotteistuksen avulla palvelusta 

tulee konkreettinen tuote, jota on helpompi markkinoida ja myydä. (Jaakkola ym. 2009, 1.) 

 

 

  

Kuvio 1. Palveluliiketoiminnan kehittäminen tuotteistamisen avulla (Jaakkola ym. 2009, 6). 

 

5.1 Tuote ja palvelu 

 

Tuote on markkinoitava hyödyke, jota tarjotaan markkinoille arvioitavaksi, ostettavaksi ja 

kulutettavaksi niin, että asiakkaiden tarpeet, odotukset ja mielihalut tyydytetään. Tuote on 

siten aineellinen hyödyke ja markkinoinnillinen kokonaisuus, joka luo ostajalleen arvoa. Lop-

pukäyttäjä ei osta tuotetta sinänsä, vaan hän ostaa jonkin hyödyn, jota hän tarvitsee. Tuot-

teet koostuvat useista osista ja tuotteen kilpailukeinoja ovat tuotekehitys, laatu, brändi, pak-

kaus sekä imago. Tuote ymmärretään kokonaisuutena, joka voidaan jakaa kerroksiin. Kerrok-
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sia ovat ydintuote, avustavat osat sekä mielikuvatuote. Avustavia osia ovat esimerkiksi tuot-

teen muotoilu, laatu, ominaisuudet ja mielikuvakerrokseen kuuluvat lisäpalvelut, kuten esi-

merkiksi takuu ja asennus. (Bergström & Leppänen 2008, 172.) 

 

Palvelut ovat toimintoja, toimintojen yhdistelmiä tai prosesseja, jotka palveluntarjoaja to-

teuttaa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa vastatakseen asiakkaan tarpeeseen. Palvelun 

ominaispiirteitä ovat aineettomuus, heterogeenisyys, tuotannon ja kulutuksen samanaikai-

suus, sekä ainutkertaisuus. Aineettomuus hankaloittaa asiakkaan ostopäätöstä, sillä palvelua 

ei voi kokeilla, pidellä tai nähdä ennen ostamista. Asiakas joutuu päättelemään palvelun laa-

dun ja omaisuudet aineellisista vihjeistä, jotka ovat saatavilla. Heterogeenisyys taas tarkoit-

taa sitä, että palvelut ovat vaihtelevia ja niiden tuottamiseen osallistuu useita eri ihmisiä. 

(Lämsä & Uusitalo 2005, 19.) 

 

Palvelut ovat ainutkertaisia tapahtumia, jotka katoavat heti kuluttamisen jälkeen. Palveluja 

voidaan ostaa ja myydä, mutta niitä ei voida kokea konkreettisesti. (Grönroos 2003, 77.)  

Palvelut mielletään töiden suorittamiseksi, joita ei voida palauttaa tai varastoida kuten tava-

rahyödykkeitä (Sipilä 1999, 24). Palvelu on asiakkaalle aina aineeton hyödyke, jonka toimit-

tamiseen tarvitaan myös tuotteita. Jos yritys toimittaa esimerkiksi www-palveluja, kuten De-

sign Kuminan tapauksessa, se käyttää ja tuottaa näitä palveluita tuottaessaan tuotteita. Sekä 

tuotteet että palvelut edellyttävät asiakkaan haluaman kokemuksen ja tarpeen ymmärtämis-

tä. (Cagan & Vogel 2003, 39.) 

 

Myös palvelut, kuten tuotteet, voidaan jakaa kerroksiin. Palvelujen kohdalla puhutaan ydin-

palvelusta ja lisä- ja tukipalveluista. Ydinpalvelu on perusta, jota yritys tarjoaa ja se olennai-

sin syy, miksi asiakas ostaa palvelun. Lisäpalvelut ovat usein välttämättömiä osia, kuten toi-

minnallista laatua, saavutettavuutta ja sujuvuutta. Tukipalvelut ovat tärkeässä osassa siksi, 

että niiden avulla erotutaan kilpailijoista. Tukipalveluita ovat esimerkiksi viestintä, poikkea-

van hyvä asiakaspalvelu, räätälöinti ja kanta-asiakasedut. (Bergström & Leppänen 2008, 173.) 

 

Mainostoimiston ydinpalvelu on tarjota asiakkaalle mainonnan suunnittelua ja toteutusta. Tu-

kipalvelut taas ovat ydinpalvelun käytettävyyden kannalta välttämättömiä oheispalveluja, 

kuten laskutusta, yhteydenpitoa ja mahdollista koulutusta (Kuva 1). Lisäpalvelut ovat asiak-

kaalle annettavia tai myytäviä etuja, jotka sekä antavat asiakkaalle enemmän 

valinnanmahdollisuuksia, mutta ovat myös usein rahanarvoisia. Mainostoimisto voi tarjota 

ydinpalvelun lisänä esimerkiksi mediapalveluja, kuten lehdistötiedottamista tai verkkopalve-

luja. Ydinpalvelun ja sen lisä- ja tukipalvelujen yhdistelmää kutsutaan usein palvelupaketiksi. 

(Jaakkola ym. 2009, 11.) 
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Kuva 1. Esimerkki mainostoimiston palvelupaketista (Jaakkola ym. 2009, 11). 

 

Tuotteisiin ja palveluihin liittyy aina arvokäsitteitä. Asiakkaan kokema todellinen arvo kytkey-

tyy elämäntyyliin ja kokemuksiin, ei kustannuksiin. Palveluilla ja tuotteilla on arvoa silloin, 

kun ne koetaan merkityksellisinä ja arvokkaina joko sinänsä tai suhteessa johonkin. Tuotteen 

näkökulmasta avainsanoja ovat esimerkiksi hyöty, erinomaisuus ja mieluisuus. Nämä ominai-

suudet tekevät tuotteesta arvokkaan. Toki kustannuksillakin on vaikutusta, mutta asiakkaat 

ovat valmiita maksamaan tuotteista ja palveluista enemmän silloin, kun ne kytkeytyvät hei-

dän omiin arvomaailmoihinsa. (Cagan & Vogel 2003, 104.) 

 

Arvoa luodaan pilkkomalla tuotteelle tai palvelulle tunnusmerkkejä, joista tunnistetaan hyö-

ty, käyttökelpoisuus, mieluisuus sekä ominaisuudet. Tällaiset arvomahdollisuudet erottavat 

tuotteen kilpailijoista. Kun ajatellaan esimerkiksi web-pohjaisia projekteja, loppukäyttäjälle 

luovat arvoa sellaiset asiat kuten helppokäyttöisyys, toiminnallisuus, turvallisuus, teknisesti 

johdonmukainen sekä luotettava ja laadukas palvelu. (Cagan & Vogel 2003, 119.) 

 

5.2 Tuotteistamisen tarkoitus ja merkitys asiakkaalle 

 

Tuotteistus on ajattelutapa, jonka mukaan kauppaaminen edellyttää sitä, että on jotain konk-

reettista tarjottavana. Se on siis tuote- ja tuotekehitysstrategian käytännön toteutusta. Laa-

jasti ymmärrettynä tuotteistus on palvelujen kehittämistä vastaamaan paremmin asiakkaiden 

tarpeita. Tuotteistaminen parantaa laatua ja tehokkuutta sekä helpottaa markkinointia. Se 

parantaa katteita, volyymiä ja mainetta, joka johtaa parempaan kannattavuuteen. Tuotteis-

tamisen kautta yrityksen omaisuus, maine ja kannattavuus paranevat, joka johtaa myös yri-

tyksen arvon kasvuun. (Sipilä 1999, 22.) 

 

Monet palvelualojen yritykset luottavat liikaa siihen, että kun he ovat omasta mielestään par-

haita ja osaavimpia alalla, myös potentiaaliset asiakkaat ajattelevat automaattisesti samoin.  
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Mahdollisen asiakkaan näkökulmasta asia ei kuitenkaan ole näin helppo. Asiakas on saattanut 

vuosia käyttää samoja yhteistyökumppaneita tai sitten hän ei vain pidä uutta palveluyritystä 

tai sen palveluita tarpeeksi mielenkiintoisina tai hyödyllisinä itselleen. Palvelun tuottajan 

menestyminen ei siten riipu palveluiden erinomaisuudesta, vaan siitä, miten hyvin asiakkaille 

pystytään viestimään tämä erinomaisuus. Tähän viestimiseen tarvitaan tuotteistamista. 

”Tuotteistaminen tarkoittaa sitä, että rautaisesta ammattitaidostasi tulee kaiken markkinoin-

tisi kivijalka” (Apunen & Parantainen 2011, 12). Tuotteistamisen tarkoitus on siis markkinoida 

palveluita sekä asiantuntijuutta niin, että asiakkaatkin näkevät yrityksen erinomaisuuden.  

 

Tuotteistuksen keskeisin ajatus on parantaa työn vaikuttavuutta ja asiakashyötyä. Esimerkiksi 

mikäli palveluprosessi itsessään on aineeton, mutta tähtää konkreettiseen lopputulokseen, 

kannattaa myyjän kertoa palvelustaan esittämällä näytteitä laadukkaasta lopputuloksesta. 

(Sipilä 1999, 13.) Kaiken tuotteistamisen ydin on osoittaa asiantuntemus ostajaehdokkaille 

konkreettisesti. Esimerkiksi liiketoiminnaltaan menestyksekkäimmät ravintolat, pankit, va-

kuutusyhtiöt ja lentoyhtiöt ovat jo pitkään tuotteistaneet peruspalvelukonseptejaan. Tuot-

teistamisen kautta palvelualat pyrkivät hyötymään tavaratuotantomallin eduista. (Sipilä 1999, 

25.) 

 

Tuotteistamisen ja tuotekehityksen tavoite on luoda kokonaisuuksia, jotka vastaavat ostajien 

tarpeita. Usein tähän vaaditaan laajempaa markkinoinnillista näkemystä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että palveluita ja tuotteita parannetaan ja muutetaan niin, että saadaan ai-

kaan kilpailuetua. Palveluyrityksessä, kuten Design Kuminassa, tämä tarkoittaa palvelukoko-

naisuuden parantamista, uudistamista, lisäpalvelujen kehittämistä sekä laadun parantamista. 

Tuotteistaminen on siis muutakin kuin nimen ja pakkauksen suunnittelua. Tuotteistaminen on 

kasa toimenpiteitä, jolla palvelusta saadaan markkinoitava tuote. (Bergström & Leppänen 

2008, 179.) 

 

Tuotteiden ja palveluiden välinen raja on hämärtymässä. Monet yritykset myyvät palvelua 

tuotteidensa yhteydessä ja fyysisen tuotteen arvo saattaa jäädä palveluliiketoiminnan alle. 

Tämä kehitys johtuu siitä, että moni yritys haluaa päästä kokonaisvaltaisten ratkaisujen tar-

joajaksi ja näin luoda asiakkaalle parempaa arvoketjua. Ja kun asiakkaat keskittyvät vain 

omaan ydinosaamiseensa, tarjoaa se yrityksille mahdollisuuksia rakentaa pitkäaikaisempia 

palvelusuhteita. Yritykset voivat panostaa palveluun tarjoamalla ratkaisuja tuotteen elinkaa-

ren eri vaiheisiin esimerkiksi käyttöön, ylläpitoon ja kierrätykseen. (Huhtala & Pulkkinen 

2009, 28.) 
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5.3 Tuotteistamisen tyypit ja tasot  

 

Tuotteistaminen voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen tuotteistukseen, joista jälkimmäinen on 

asiakkaalle näkymätöntä toimintaa. Sisäisen tuotteistuksen tarkoitus on systematisoida sekä 

dokumentoida prosesseja, joita tarvitaan palveluiden tuotteistamiseen. Sen avulla kehitetään 

palveluyrityksen toimintaa tehokkaampaan sekä ammattimaisempaan suuntaan. Tuoteajattelu 

yhtenäistää yrityksen toimintaa, joka näkyy myös selkeytenä yrityksen imagossa. (Sipilä 1999, 

20.) Sisäisen toiminnan systematisointi on siten edellytys ulkoiselle tuotteistamiselle. Ulkoi-

nen tuotteistaminen on palveluprosessien kuvaamista sekä konkretisointia asiakkaalle. Se 

toimii viestinnän avulla ja luo asiakkaalle kuvaa yrityksestä. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 43.) 

 

Palveluita voidaan tuotteistaa eritasoisesti. Tuotteistus voidaan jakaa esimerkiksi sisäisten 

työmenetelmien tuotteistamiseen, palvelun tuotetukeen, tuotteistettuun palveluun ja monis-

tettavaan palveluun (Kuvio 2). Sisäisten työmenetelmien tuotteistuksen tavoite on operatiivi-

sen tehokkuuden lisääminen sekä prosessien systematisointi. Sen tarkoitus on myös dokumen-

toida prosessit, jotta ne toistuvat mahdollisimman samanlaisina asiakkuudesta toiseen. Palve-

lun tuotetuki on paketoitu työmenetelmä, joka tukee prosessia. Tästä esimerkkinä voidaan 

käyttää esimerkiksi mainostoimiston käyttämää julkaisujärjestelmää, jota yritys käyttää pal-

veluprosessin aikana. Kolmas taso on tuotteistettu palvelu, jolloin kaikki menetelmät, proses-

sit ja apuvälineet on vakinaistettu, sekä palvelu on asiakkaan näkökulmasta räätälöitävissä, 

mutta samalla toteutettavissa systemaattisesti ja kustannustehokkaasti. Neljännellä tasolla 

palvelu on tehty tuotteen kaltaiseksi, jolloin se on myös monistettavissa ja jaeltavissa. (Leh-

tinen & Niinimäki 2005, 45.) 
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Kuvio 2. Tuotteistamisen tasot (Sipilä 1999, 13). 

 

5.4 Tuotteistamisprosessi 

 

Tuotteistamisen avulla kehitetään yrityksen työ- ja toimintamenetelmiä, sekä palveluita no-

peuttavia ja tehostavia apuvälineitä. Tässä kehitysprojektissa apuvälineeksi luodaan verkkosi-

vut ostavalle asiakkaalle opas. Tuotteistuksen avulla palveluista saadaan tehtyä selkeitä ko-

konaisuuksia, joita tarjotaan joko sellaisenaan tai muokataan asiakaskohtaisiksi palveluiksi 

moduulien avulla. Tuotteistusprosessi sisältää monia eri toimenpiteitä. Tällaisia ovat esimer-

kiksi palvelun määrittely, suunnittelu ja kehittäminen, palvelukuvaaminen ja tuotanto. Tuot-

teistamisprosessin tavoitteena on varmistua siitä, että palvelu on oikeanlainen ja asiakkaalle-

kin ymmärrettävissä oleva tuote.  (Sipilä 1999, 12.) 

 

Tuotteistamisprosessin avulla yritys saa paremmin jäsenneltyä ja markkinoitua palveluitaan. 

Tarkemmin sanottuna voitaisiin puhua myös tuotekehitysprosessista. Prosessi koostuu toisiaan 

seuraavista vaiheista, kun tuotetta tai palvelua luodaan tai kehitetään. Kaikki tuotteistamis- 

ja tuotekehitysprosessit eivät sisällä kaikkia vaiheita, vaan ne vaihtelevat projektikohtaisesti. 

(Pulkkinen & Huhtala 2009, 46.) 

 

Prosessin osia ovat esimerkiksi valmisteleva työ, sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin valmistelu, 

seuranta ja arviointi. Valmistelutyön tarkoitus on selvittää lähtökohdat ja saada käsitys siitä, 

mitä tuotteistus tarkoittaa omassa organisaatiossa. Seuraava prosessin vaihe on palveluiden 
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ryhmittely sekä palveluiden sisältöjen, tarkoitusten ja laadun määrittely. Seuraavaksi proses-

sissa voidaan keskittyä markkinointiin ja palvelutuotteiden seurantaan. Palveluista voidaan 

laatia esimerkiksi esitteitä sekä muita kirjallisia tuotekuvauksia. Myös tuotteistamisen kus-

tannukset on täsmennettävä, jotta voidaan varmistaa niiden takaisinsaaminen. (Lehtinen & 

Niinimäki 2005, 49.) 

 

5.5 Hyvä tuotteistus ja palveluiden paketointi 

 

Hyvä tuotteistaminen tarkoittaa Parantaisen (2007, 12) mukaan sitä, että palvelun sisältö tal-

lennetaan kirjalliseen muotoon. Tuotteistaakseen palvelun yrityksen tulee dokumentoida ai-

nakin palvelun suunnittelu, myynnin menetelmät, markkinointimateriaalit, hinnoittelu, sopi-

mukset sekä graafinen ilme. Hyvää ja kannattavaa tuotteistamista on myös palveluiden pake-

tointi, jossa palvelu koostuu monista eri elementeistä, joista voidaan koota asiakkaalle miele-

käs tuote. Ydinpalvelu on se osa, jonka asiakas todella haluaa ja tukipalvelut tekevät ydinpal-

velun käytön mahdolliseksi. Ne antavat asiakkaalle valinnanmahdollisuuksia sekä luovat halut-

tua laatumielikuvaa. (Sipilä 1999, 64.)  

 

Palvelupaketti on tehokas markkinoinnin keino. Palvelupaketti helpottaa asiakkaan ostopää-

töksentekoa ja sen avulla pystytään myymään myös pienasiakkaille suurempia kokonaisuuksia 

nopeammin. Asiakaslähtöisesti ajatellen kuvataan ensin peruspalvelua, jota tarjotaan, ja sit-

ten madalletaan ostopäätöstä tarjoamalla esimerkiksi eri lisäpalveluiden kombinaatioita. (Si-

pilä 1999, 65.) 

 

Tuotteistettujen palveluiden ratkaisut ovat usein asiakaslähtöisiä, mutta ristiriidassa palvelu-

paketin myynnin kanssa. Asiakkaat haluavat täysin räätälöityä ja laaja-alaista palvelua, mutta 

eivät suostu maksamaan kuin riisutusta massapalvelusta. Palvelun muokattavuus on asiakkail-

le tärkeä elementti, mutta täysi räätälöinti on yritykselle aikaa vievää ja kannattamatonta. 

Palvelua ei myöskään saa toistaa uudelleen ja uudelleen samoilla tavoilla, sillä tällöin asiak-

kaan saama hyöty ja arvo katoavat kokonaan. Tuotteistaminen mahdollistaa kannattavan rää-

tälöinnin, jolloin yritys pystyy tekemään tehokkaammin laadukkaampaa ja asiakaspalveluläh-

töisempää palvelua. Usein kysymys on myös yritysten välisistä strategiaeroista. Toinen yritys 

tarjoaa rajattua palvelua tietyllä hinnalla ja toinen tuottaa enemmän erilaisia elementtejä, 

joita muilta yrityksiltä ei ole saatavissa. (Sipilä 1999, 66.) 

 

Tuotteistaminen on erityisen onnistunutta silloin, kun palvelu on tehty asiakkaalle mahdolli-

simman konkreettiseksi käyttäen erilaisia näkyviä todisteita, esimerkiksi aikaisempia töitä, 

piirustuksia, alustavia luonnoksia, referenssejä tai esitteitä. Tällaiset aineistot asettavat asia-

kaan odotukset realistiselle tasolle ja samalla palvelevat yrityksen markkinointia. (Sipilä 

1999, 86.)  
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Käytännön tilanteista opittuna palvelu kannattaa konkreettisesti paketoida laatikkoon. Tämä 

luo asiakkaalle mielikuvan arvokkaasta ja laadukkaammasta palvelusta. Ja mitä painavampi 

laatikko, sitä enemmän tämä mielikuva korostuu. Joskus jopa laatikon sisältö on jäänyt asiak-

kaalle aivan toissijaiseksi asiaksi ja asiakas valitsee yrityksen palvelun vain mielikuvansa pe-

rusteella. Ilmiön taustalla on psykologisesta näkökulmasta todennäköisesti se, että käsin kos-

keteltavan ja painavan esineen kantaminen vaatii enemmän voimaa, vaivaa ja pohdintaa ja 

siksi esineen täytyy olla tärkeä. (Apunen & Parantainen 2011, 21.) 

 

Täysin tuotteistettu palvelu on monistettavissa ja pystytään myös saattamaan tavaran muo-

toon sekä myymään eteenpäin niin, että kuka tahansa pätevä henkilö pystyy ryhtymään palve-

lun tuottajaksi. (Parantainen 2007, 12; Sipilä 1999, 13.) Esimerkkinä voitaisiin ajatella atk-

ohjelmistoa tai vaikkapa ravintolan ruokalistaa. Ravintolapalvelussa määritetään ensin oma 

toimintatapa sekä kohderyhmä. Sen jälkeen tarjotaan valikoituja moduuleja, eli ruoka-

annoksia tarkkaan määritellyllä palveluformaatilla. Ravintolan palvelu voidaan saattaa myytä-

vään ja monistettavaan muotoon ja palvelutuote kiteytyy ruokalistassa.  

 

5.6 Tuotteistuksen vaikutus kannattavuuteen ja hinnoitteluun 

 

Tehokkuuden parantaminen on yksi tuotteistamisen keskeisimpiä etuja. Tuotteistus pakottaa 

yrityksen analysoimaan ja systematisoimaan prosesseja. Tämä johtaa siihen, että työvaiheet 

selkiintyvät ja mahdollisuudet työnjakoon ja työntekijöiden osaamisen hyödyntämiseen para-

nevat. Tuotteistamisen kautta yritykset pystyvät myös tasaamaan käyttöasteitaan, jolloin 

tuotekehitystä voidaan tehdä hiljaisempina kausina, kun taas ruuhkahuipuissa pystytään en-

nakkoon tekemään enemmän. (Sipilä 1999, 19.)  

 

Tuotteistaminen on myös keino nostaa myyntikatetta. Tuotteistamisen on todettu lisäävän 

tuottoja sekä pienentävän kuluja yhtä aikaa. Tuotto saadaan kasvuun, koska pystytään erot-

tautumaan kilpailijoista, paketoidaan palvelut sekä poistetaan asiakkaan riskin tunne. Ja kun 

palvelusta tulee markkinointikelpoinen tuote, voidaan se myös hinnoitella kannattavammin 

(Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Kuinka tuplaat katteesi tuotteistamalla (Parantainen 2007, 37). 

 

Mainostoimistojen ongelmana on usein projektin aikataulun arvioinnin vaikeus. Asiakkaan nä-

kökulmasta tilanne on vielä hankalampi. Kun mainostoimisto ei osaa antaa projektille aikatau-

lua, ei asiakaskaan voi arvioida projektiin hukkuvaa rahamäärää ja jää epävarmaksi palvelun 

hyödystä hintaan nähden. Hinnoittelun merkitys on suuri juuri tästä syystä. Palveluiden tuot-

tajan oma onnistuminen on paljon kiinni siitä, miten asiakas hoitaa oman osuutensa, joten 

hinnoittelun tulisi myös ohjata asiakasta toimimaan häntä itseään hyödyttävällä tavalla. Hin-

noittelun tulisi elää kilpailutilanteen, vaihtoehtojen ja asiakassuhteen laajuuden mukana. 

(Sipilä 1999, 81.) 

 

Palvelun aineettomuus aiheuttaa sen, että imagotekijät ovat suuremmassa osassa, kuin jos 

verrataan konkreettisiin tuotteisiin. Markkinoinnilliset näkemykset korostuvat tällöin erityisen 

paljon. Hintamielikuvan luomista kannattaa pohtia, sillä liian halpa tuote saa asiakkaan uskon 

horjumaan siitä, onko palvelu hänelle hyödyllinen. Liian kallis tuote taas saa asiakkaan juok-

semaan kilpailijan luo, ellei palvelun myyjä pysty vakuuttamaan potentiaalista asiakasta erin-

omaisuudestaan. Tuotteistamisprosessin avulla palvelupaketille pystytään antamaan listahinta 

tai hintahaarukka. Tuotteistaminen parantaa tarjousten laatua sekä nopeuttaa räätälöityjen 
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tarjousten valmistumista.  Tätä kautta myös palvelun tarjouksen hinnoitteluperiaatteet ovat 

perusteltuja ja luovat vakuuttavuutta asiakkaan näkökulmasta. (Sipilä 1999, 80.) 

 

Monet palveluorganisaatiot käyttävät hinnoitteluperiaatteenaan aikaveloitusta. Tuotteistami-

sen perusteena on päästä pois aikaveloituksesta. Aikaveloitusta voidaan kuitenkin käyttää en-

nakoimattomissa lisätöissä, sekä silloin, kun asiakas niin haluaa. Joskus palvelun tarjoaja jou-

tuu laskuttamaan myös pienistä lisätöistä, esimerkiksi neuvontatapauksissa, jolloin hinnoitte-

luperiaatteena voidaan käyttää toimenpidepalkkiota tai peruspalvelusopimusta. Tällöin voi-

daan puhua ns. minipaketista, jossa rakennetaan tuotteistettuja pieniä palvelukokonaisuuk-

sia, jotka sitten paketoidaan sellaiseen tuotantomalliin, että kannattavuus säilyy. (Sipilä 

1999, 84.) 

 

Tuotteistettu palvelu kannattaa hinnoitella kiinteästi. Projektikohtaisella hinnoittelulla saa-

daan usein korkeampaa hintaa kuin perinteisellä kustannusperusteisella aikaveloitushinnoitte-

lulla. Tämä johtuu siitä, että asiakas on valmis maksamaan enemmän, koska tuotteistamisen 

kautta hän pystyy tunnistamaan asiakashyödyt sekä luotettavuuden. Tuotteistettu palvelu on 

myös tuotantokustannuksiltaan alhaisempi, jolloin yrityksen hintakilpailukyky on kilpailijoita 

parempi. Palveluyrityksen kannattavuus saadaan tuotteistamisen avulla paranemaan siis sekä 

korkeamman kiintohinnoittelun, että pienempien kustannusten kautta. Pakettihinnoittelu 

myös madaltaa sekä asiakkaan, että palveluntuottajan riskiä. (Sipilä 1999, 21.) 

 

5.7 Asiakaslähtöinen palvelutuote 

 

Asiakaslähtöisyys alkaa aina asiakkaan tarpeen määrittelyllä. Palvelutuotteen markkinoinnin 

taustalla vaikuttaa suuresti se, kuinka hyvin asiakas, hänen tarpeensa ja käyttäytymisensä 

tunnetaan ja kuinka hyvin näiden tietojen avulla pystytään rakentamaan tietoisesti parempaa 

palvelua. Yrityksen tarjoaman palvelupaketin tulee perustua asiakkaan todellisiin tarpeisiin ja 

niiden pohjalta määriteltyihin toimintoihin. Kun palvelutuote määritellään asiakaslähtöisesti, 

menestytään myös kilpailussa. Palveluyrityksen on hyvä selvittää, mitkä ovat asiakkaan ha-

luamat keskeisimmät palvelutuoteominaisuudet, niiltä vaadittu taso, ominaisuuksien keski-

näinen tärkeys sekä esimerkiksi koulutuksen ja ylläpidon merkitys. (Liukko 1995, 9.) 

 

Asiakkaan käsitys hänen omasta osuudestaan palvelun tuottamisessa vaikuttaa hänen hyväk-

symänsä palvelun tasoon, sillä asiakas muodostaa aina käsityksen myös siitä, kuinka paljon 

hän voi itse vaikuttaa palvelutuotteen lopputulokseen. Jos asiakas uhraa paljon omia resurs-

sejaan palvelutuotteen eteen, ovat myös hänen omat odotuksensa korkeammat. Asiakasläh-

töisyyttä on ottaa asiakas aidosti mukaan kehittämään yrityksen palvelutuotteita sekä projek-

teina, että jatkuvalla yhteistyöllä. (Lämsä & Uusitalo 2005, 54.) 

 



 25 

 

Asiakaslähtöisyyden määrittelyssä auttaa segmentointi, jolloin yritys pystyy keskittymään vain 

niihin ryhmiin, joiden palvelemiseen tarvittavaa osaamista yrityksessä on. Segmentoinnissa on 

kyse asiakkaiden valinnasta. Yritys voi itse määritellä sille lupaavimmat kohderyhmät. Palve-

luiden segmentoinnin erityispiirteenä on, että palveluiden räätälöintimahdollisuuden ovat 

monipuolisemmat kuin tavaroiden. Palveluyritys voi siten valita segmenteikseen useampia 

ryhmiä, joita voidaan kohdella joko samalla tavalla tai eri tavalla palveluprosessin aikana. 

(Lämsä & Uusitalo 2005, 48.) 

 

5.8 Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua 

 

Asiantuntijat kuvittelevat, että asiakas valitsee pätevimmän asiantuntijan, vaikka todellisuu-

dessa asiakas valitsee asiantuntijan, joka vaikuttaa pätevimmältä. Pätevimmältä taas vaikut-

taa se, joka pystyy jollain tapaa todistamaan palveluidensa laadun verrattuna kilpailijoihin. 

(Apunen 2011, 73). Koska palvelut ovat aineettomia, asiakkaat etsivät konkreettisia vihjeitä, 

joihin he perustavat käsityksensä. Asiakkaiden kokemus palvelutuotteesta perustuu erilaisiin 

todistusaineistoihin, joita ovat esimerkiksi ihmiset, prosessit sekä fyysiset todisteet. Asiakkaat 

punnitsevat yrityksen tuotteista ja palveluista saamaansa arvoa sekä tarkastelevat yrityksen 

toimintaa kokonaisuutena. On tärkeää muistaa, että palvelutuotteen markkinointi on koko-

naisvaltaista kilpailukeinojen yhdistämistä, sekä myös yrityksen ja sen imagon luomista. 

(Lämsä & Uusitalo 2005, 36.)  

 

Loppukäyttäjän kannalta laatu on subjektiivinen käsite, sillä asiakas peilaa kokemuksiaan 

saamaansa informaatioon, ennakkokäsityksiin, hintaan ja mielikuviin. Laadun lähtökohta on 

toimiva ydinpalvelu, jonka täytyy olla teknisesti toimiva, onnistunut ja tarpeita vastaava. 

Laadusta voidaan tinkiä, mutta silloin kilpailukeinona käytetään matalaa hintaa. Palveluiden 

täydellinen vakiointi on hankalaa, sillä palvelu syntyy aina kunkin tilanteen mukaan. Tuotteen 

laatua voidaan tutkia jo ennen ostopäätöstä, mutta palvelun laatua ei niinkään. Tuotteistami-

sen avulla loppukäyttäjälle luodaan mielikuvaa palvelun laadusta. Ostajien odotukset saatta-

vat olla erilaisia ja he kokevat palvelun laadun usein hyvinkin eri tavoin. Palveluja myyvän 

yrityksen tulisi pystyä ylittämään asiakkaan odotukset. (Bergström & Leppänen 2008, 203.) 

 

Vaikka palvelu olisi kuinka hyvä, täytyy siinä silti olla joitain kilpailevista palveluista eroavia 

piirteitä ja laadun tulee näkyä jollain tapaa. Asiakkaalle kannattaa tarjota esimerkiksi mah-

dollisuutta valintaan jollain tavalla. Jos kaikki palvelut vaikuttavat samanlaisilta, ostaminen 

käy mahdottomaksi. Yksi keino erottautua ja saada kilpailuetua ovat lisäpalvelut. Lisäpalvelut 

nostavat usein palvelun laatumielikuvaa asiakkaiden silmissä. (Jaakkola ym. 2009, 12.) Esi-

merkiksi Design Kumina tarjoaa verkkosivujen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi lisäpalvelui-

na ulkopuolista sisällöntuotantoa ja koulutusta verkkosivujen päivitystyökalun käyttöön. 



 26 

 

6 Kumina Web –palvelun tuotteistaminen 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää mainostoimisto Design Kuminan markkinointia 

ja parantaa asiakashankintaa tuotteistamalla Kumina Web –palvelupaketti. Tavoitteena oli 

luoda asiakkaalle opas, joka helpottaa palvelun ostamista. Tuotteistusprojektin runkona käy-

tettiin edellisissä luvuissa esiteltyjä teorioita sekä vastaavia taustatietoja. Asiakas päättelee 

palveluntarjoajan asiantuntijuuden ulkoisista seikoista ja siksi esimerkiksi Design Kuminan 

kaltaisen mainostoimiston oli kannattavaa lähteä tuotteistamaan itselleen oikeanlaiset tun-

nusmerkit.  

 

Tuotteistusprojektin lähtökohta oli yritysasiakkaiden tietämättömyys siitä, mitä verkkosivujen 

luominen tai päivittäminen heiltä projektina vaatii. Monet asiakkaat olivat olleet ymmällään 

siitä, kuinka sisällöstä luodaan markkinoiva, mutta samalla informatiivinen ja toimiva. Asiak-

kaan osalta web-projektit vaativat aina ymmärrystä siitä, miksi sivut luodaan ja mikä niiden 

käyttötarkoitus tulee olemaan, sillä asiakas itse vastaa lopullisesta sisällöstä. Palvelun tuot-

teistamisen lopputuloksena syntynyt opas madaltaa asiakkaiden kynnystä lähteä projektiin, 

kun he saavat heti tietää mitä on tulossa ja millaista panostusta heiltä odotetaan. Oppaan 

avulla asiakasta ohjataan oikeaan suuntaan sekä teknillisen toteutuksen että käytettävyyden 

kannalta. 

 

Opasta voidaan ajatella eräänlaisena ulkoisena tuotekuvausmallina, jossa on kuvattu palvelun 

sisältöä, mitä hyötyjä tuotteesta on asiakkaalle ja miten muut asiakkaat ovat hyötyneet pal-

velun tilaamisesta. Tuotekuvauksessa kerrotaan myös hieman hinnoittelusta sekä palvelun 

kehityksestä. Asiakkaalle annettavan tuotekuvauksen tehtävänä on herättää asiakkaan mie-

lenkiinto yritystä ja sen tarjoamia tuotteita kohtaan, sekä kertoa millaista panostusta asiak-

kaalta vaaditaan. Kumina Web –opas auttaa asiakasta samaistumaan mainostoimiston ajatuk-

siin, joka taas saa asiakkaan olemaan samaa mieltä palveluntarjoajan kanssa. Asiakkaalle ei 

siis sanota, mitä hänen pitäisi tehdä, vaan kerrotaan, mitä muut hänen kaltaisensa ovat teh-

neet. Referenssien merkityksellisyyttä yhtenä oppaan osana ei voi vähätellä. 

 

Tuotteistaminen merkitsee toimeksiantajayritykselle myös suunnitelmallisempaa toimintaa. 

Kumina Web -palvelun kehittäminen tuotteistamisen avulla parantaa koko yrityksen ammat-

timaisuutta. Yrittäjä joutuu tuoteajattelun avulla selkiinnyttämään omat tuote- ja asiakas-

strategiansa. Myös sidosryhmät saavat nähdä yrityksen osalta konkreettisia suunnitelmia sekä 

tuloksellista toimintaa. Kun resursseja keskitetään strategisiin asioihin puuhastelun sijaan, 

Design Kuminan mahdollisuudet markkinoilla paranevat.  
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6.1 Tuotekuvaus 

 

Tuotekuvauksen rakennetta tehtäessä on käytetty apuna Jorma Sipilän kirjaa Asiantuntijapal-

velujen tuotteistaminen (1999). Tuotekuvaus aloitettiin määrittelemällä, mikä Kumina Web 

on. Lisäksi määriteltiin palvelun käyttötarkoitus ja asiakashyödyt. Tässä kohtaa pyrittiin vas-

taamaan sellaisiin kysymyksiin, kuten  

 Miten palvelua käytetään ja mihin tarpeeseen se on luotu? 

 Mitä se lupaa asiakkaalle? 

 Mitkä ovat sen parhaat myyntiargumentit? 

 

Seuraavaksi pohdittiin, miten palvelu kuvataan mahdollisimman markkinoivasti sekä miten 

tuote konkretisoidaan niin, että se olisi helppo ostaa. Yhdeksi osaksi tuotekuvausta haluttiin 

myös tärkeimmät referenssit, joita päätettiin ottaa kolme. Referensseissä oli tarkoitus kuvata 

ainakin asiakas, projekti, tulokset sekä toteutusajankohta. Viimeisenä pohdittiin tuotteen 

hinnan esittäminen, hinnoitteluperiaatteet ja –järjestelmä. Lisäksi mietittiin tuotteistamisen-

vaikutuksia toimintaprosesseihin ja mitä palvelun tuotanto edellyttää näiltä prosesseilta ja 

vaativatko ne jotain kehittämistä. 

 

Design Kuminan tuotekuvaukseksi muodostui markkinoiva sisällys, jonka pääpaino oli kertoa 

asiakkaalle verkkosivujen eduista. Erityisesti korostettiin sitä, miten verkkosivut lisäävät asi-

akkaan näkyvyyttä internetissä ja houkuttelevat asiakkaita yhä uudelleen ja uudelleen kasvat-

tamaan asiakasyrityksen myyntiä. Tuotekuvauksessa todettiin verkkosivujen olevan asiakkaal-

le käyntikortti ja kilpailuetu, joilla luodaan yritysasiakkaan asiakkaille positiivista mielikuvaa 

sekä erottaudutaan massasta.  

 

6.2 Palvelun prosessikuvaus 

 

Kuten aikaisemmin todettiin, Design Kumina ei ollut määritellyt palveluprosessiaan kohta 

kohdalta, eikä sitä ollut dokumentoitu. Yhtenä projektin osana päätettiin toteuttaa myös pro-

sessikuvaus, joka palvelisi sekä asiakasta että yrittäjää. Palveluprosessi on määritelmä siitä, 

kuinka palvelu tuotetaan ja toteutetaan. Palveluprosessi eroaa tavaratuotannosta siinä, että 

palvelu kulutetaan jo tuotannon aikana. (Jaakkola ym. 2009, 15.) Palveluprosessi tarkoittaa 

Design Kuminan tapauksessa siten sekä yrityksen sisällä että asiakasrajapinnassa tapahtuvia 

palvelun tuottamiseen liittyviä toimintoja. 

 

Palveluprosessin määrittely aloitetaan kuvaamalla palvelun toteutusvaiheet mahdollisimman 

tarkasti. Kuvaaminen auttaa selvittämään, ketkä osallistuvat palvelun tuottamiseen, missä 

vaiheessa ja kuinka pitkän ajan. Kun tunnetaan palvelun tuottamisessa tarvittavat resurssit, 
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voidaan toimintaa myös suunnitella ja aikatauluttaa tehokkaammin ja palvelun tuottamisen 

kustannusvaikutuksia arvioida tarkemmin. (Jaakkola ym. 2009, 15.) 

 

Design Kuminan palveluprosessi koostuu useista eri työvaiheista. Pääpiirteittäin prosessi ete-

nee alkupalaverista asiakkaan kanssa suunnitteluun ja verkkosivujen visuaalisen ilmeen sekä 

tekstien tekemiseen, sitten toteutukseen, koulutukseen ja lopulta laskutukseen (Kuvio 4). 

Kaiken pohjan suunnittelulle sekä ideoinnille luo tutustuminen asiakasyrityksen liiketoimin-

taan ja sen pääpiirteisiin. Erityisen tärkeää on löytää asiakasyrityksen vahvuudet ja tekijät, 

joilla yritys eroaa kilpailijoistaan. Tutustumisen tuloksena Design Kumina saa selville asia-

kasyrityksen lähtötilanteen ja muotoilutarpeet yritysilmeen kannalta. Design Kumina tekee 

kaiken toimintansa aina asiakaslähtöisesti ja asiakas on kiinteästi mukana palveluprosessissa 

esittämässä mahdollisia tarkennuksia ja ohjaamassa palvelun lopputulosta haluamaansa suun-

taan. Oppaan avulla asiakas myös tietää omat vastuunsa ja roolinsa, ja palvelun tuottaminen 

tehostuu, kun ylimääräinen työ vähenee ja kumpikin osapuoli tietää paikkansa (Kuvio 

4.)

 

Kuvio 4. Palveluprosessi mainostoimisto Design Kuminassa. 

 

Ideointi on prosessin luovuutta vaativin työvaihe, mutta sitä ei koeta yrityksessä kuitenkaan 

pullonkaulana. Ideoista muokataan alustava suunnitelma, jonka mukana esitetään myös ehdo-

tus jatkotoimenpiteistä. Prosessin vaativin vaihe on web-sivujen toteuttamiseen vaadittavien 

materiaalien, kuten valokuvien, piirrosten, selosteiden ja muun sisällön, toimittamisesta tai 

tuottamisesta. Tässä vaiheessa projekti saattaa viivästyä, sillä projektin osien jakaminen on 

yritysten välillä joskus hankalaa. Samassa vaiheessa Design Kumina tarjoaa asiakkailleen 

yleensä myös lisäpalveluita, kuten sisällön- ja tekstintuotantoa. Tämä lisämyynti nopeuttaa 
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palveluprosessin etenemistä sekä varmistaa asiakkaiden tyytyväisyyden, parantaa asiakkaan 

saamaa arvoa sekä jopa ylittää asiakkaan kokemuksen palvelusta. 

 

Yksi tärkeimmistä asiakkaan tehtävistä suunnitteluvaiheessa on rekisteröidä verkko-osoite eli 

domain sekä vuokrata webhotelli www-palvelimelta. Samalla turvataan sovitun domain -

tunnuksen saatavuus. Suunnitteluvaiheessa myös luodaan asiakkaan kanssa mahdollinen uusi 

yritysilme. Yritysilmeestä tehdään aina kokonaisuus, joka toistuu kaikessa asiakkaan markki-

noinnissa esitteistä verkkosovelluksiin. Prosessin toteutusvaihe tapahtuu suunniteltujen ta-

voitteiden mukaan ja on yleensä sisäistä työskentelyä, joka ei näy asiakkaalle. Asiakkaaseen 

pidetään kuitenkin yhteyttä koko projektin ajan ja asiakas voi seurata läheltä prosessin ete-

nemistä sekä vaikuttaa ja osallistua lopputuloksen muodostumiseen useissa eri vaiheissa koko 

prosessin ajan. Asiakkaan osa on myös osallistua sisällöntuotantoon. 

 

Design Kuminalle hyvin tuotteistettu web-palvelu tuo suunnitelmallisuutta ja vähentää yrittä-

jän sekä työntekijöiden henkilökohtaista kiirettä ja stressiä. Kun Kumina Web –palvelun tuo-

tanto saadaan monistettavaan ja prosessiajattelun muotoon, energiaa vapautuu muuhun työ-

hön, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä uusasiakashankintaan. 

Tuottavuuden ohella myös laatu paranee. Kun yrityksen prosessit saadaan systemoitua, toi-

minnan suunnittelu paranee ja kiirettäkin saadaan vähennettyä. Design Kumina saa myös täs-

mennettyä mahdollisia tulevaisuuden tavoitteitaan sekä tehostettua uusien työntekijöiden 

koulutusta. Kumina Web -palvelun tuotteistamisen suurin etu on kuitenkin asiakkaiden odo-

tusten selkiyttäminen. 

 

6.3 Monistettavuus, muokattavuus ja moduulit 

 

Asiakkaat arvostavat räätälöityä palvelua, koska sen koetaan vastaavan paremmin yksilöllisiä 

tarpeita. Asiakkaat arvostavat sitä, että aikaisemmin tehtyä työtä voidaan tehokkaasti hyö-

dyntää heidän ongelmiensa ratkaisemisessa. Vakioidut menetelmät ja toimintatavat viestivät 

asiantuntemuksesta ja kokemuksesta. Modulaarinen rakenne on keino massaräätälöidä palve-

lu. Asiakas räätälöi valinnoillaan ostotilanteessa palvelun itselleen sopivaksi, mutta palvelu 

voidaan tuottaa standardoidun palvelun hinnalla. (Jaakola ym. 2009, 20.) Design Kuminalle 

soveltuva ajattelutapa on nähdä oma palvelu kokonaisuutena, jossa on standardiosa, moduu-

liosiot sekä räätälöidyt osiot. Oppaasta löytyvästä tuotekuvausmallirungosta ja sen moduuleis-

ta asiakas saa tarvitsemansa palvelun tiedot aivan kuten ostaessaan tavarahyödykettä.  

 

Muokattavan palvelun hyötynä on joustavuus, nopeus ja kustannustehokkuus. Edellytyksenä 

on, että osat ovat itsenäisiä ja helposti yhdisteltäviä. Palvelu voi koostua vakioitujen osien, 

moduulien ja räätälöityjen osien yhdistelmästä. Palvelun osittainen vakioiminen ei sulje pois 
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räätälöintiä. Asiakas lähestyy palvelua räätälöidyn osan suunnalta, jolloin palvelun räätälöidyt 

osat korostuvat. (Jaakola ym. 2009, 20.) 

 

Kumina Web –palvelun muokattavuus perustuu asiakkaalle luotavaan mielikuvaan räätälöinnis-

tä (Kuva 2). Palvelu koostuu perusrungosta sekä neljästä lisämoduulista, joita ovat verkko-

kauppa, tuotehallinta, kuvagalleria sekä kalenteri. Räätälöitävä osuus minimoidaan, mikä tar-

koittaa Design Kuminan tapauksessa sitä, että ainoa räätälöitävä osuus on verkkosivujen ulko-

asun muokkaaminen asiakkaan toiveita vastaavaksi. Räätälöinnin minimointi nopeuttaa palve-

lun valmistumisaikaa ja madaltaa tuotantokustannuksia. Käytännössä kaikki verkkosivut luo-

daan samalla pohjalla yhdistäen niihin eri moduuleja. Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoit-

taa yksilöllistä palvelua, jota yrityksessä tehdään jatkossa kuitenkin tuotannon kaltaisesti. 

 

 

 

Kuva 2. Esimerkki modulaarisen palvelun rakenteesta (Jaakkola ym. 2009, 20). 

 

Kumina Web –palvelupaketin modulaarisuus luodaan jatkossa siten, että asiakkaalle tarjotaan 

peruspakettia, johon liitetään asiakkaan haluamat lisäosat ja näin yhteensopivista moduuleis-

ta luodaan asiakkaan kanssa yhdessä toimiva kokonaisuus.  Yrityksen käyttämien julkaisujär-

jestelmien hienous piilee siinä, että niiden avulla Design Kumina pystyy räätälöimään kullekin 

asiakkaalle sopivat verkkosivut. Esimerkiksi Joomla! – julkaisujärjestelmä perustuu avoimeen 

lähdekoodiin ja sen joustavuus ja räätälöinti ovat rakennettu tuotteen sisään, mutta sovellus 

on suunniteltu rakenteella, jossa käyttäjä pystyy itse muokkaamaan massatuotantoa moduu-

leilla. 

 

6.4 Verkkoprojektin toteuttaminen Design Kuminassa 

 

Kumina Web on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille websivuja varten. Palvelun kautta 

asiakas saa tyylikkäät, strategiaansa ja luonteeseensa sopivat sekä toimivat ja räätälöidyt 

verkkosivut, joita hän itse voi itse päivittää. Asiakkaan saama suurin hyöty on näkyvyys ver-

kossa. Kumina Web –palvelun palveluelementti on koulutus, jonka Design Kumina tarjoaa päi-

vitystyökalun käyttöön.  



 31 

 

 

Sivustoa on myös mahdollista laajentaa ja päivittää alustan open source formaatin myötä. 

Open source tarkoittaa avointa lähdekoodia, joka on tapa kehittää ja jaella tietokoneohjel-

mistoja. Asiakas saa vapaasti esimerkiksi käyttää, kopioida, muunnella ja jaella avoimen läh-

dekoodin ohjelmaa. Kun ohjelmiston lähdekoodi on avointa, voi kuka tahansa tutustua siihen 

ja kehittää sitä omien tarpeidensa mukaan. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat maksutto-

mia ja tyypillisesti kaikkien saatavilla internetissä. Avoimen lähdekoodin ohjelmissa on usein 

lisenssi, joka edellyttää että kaikki ohjelmaan tehdyt muokkaukset ja uudet ominaisuudet 

ovat myös avoimen lähdekoodin piirissä. Näin kertaalleen maksuttomana saadun ohjelmiston 

pohjalle ei voi esimerkiksi tehdä uutta, maksullista versiota (Verkkojulkaisut Oy:n www-sivut 

2013.) 

 

Kumina Web -palvelun tilaajalta edellytetään perustasoa tietokoneen käytössä sekä kykyä itse 

varata webhotelli ja domain. Näiden varaamisessa kuitenkin myös autetaan tarvittaessa. Pal-

velun tilaajan rooliin kuuluu myös sisällöntuottaminen sivuille.  

 

6.4.1 Toiminnallisuuksien ja ulkoasun suunnittelu 

 

Ennen verkkosivun teknistä toteutusta sivuston toiminnallisuudet ja ulkoasu suunnitellaan yh-

dessä asiakkaan kanssa. Ulkoasun suunnitteluun käytetään useimmiten jotain kuvankäsittely-

ohjelmaa, esimerkiksi Adobe Photoshopia.  

 

Sivupohjaa varten määritellään fontit ja värit sekä irrotetaan kuvaelementit omiksi tiedos-

toikseen. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi logo ja ylätunnisteen taustakuva, jotka saa-

vat omat paikkansa sivutaiton valmistuttua. Toiminnallisuuksien teknistä toteutusta varten 

valitaan suunnitteluvaiheessa myös käytettävät ohjelmointikielet ja sisällönhallintatyökalu 

sekä tarkistetaan verkkosivun palvelinympäristön vaatimukset.  

 

6.4.2 Verkkosivun sisältö eli sivupohja 

 

Verkkosivun sivupohja on muodoltaan HTML-kuvauskieltä (Hypertext Markup Language eli hy-

pertekstin merkintäkieli). HTML:llä voidaan myös merkitä tekstin rakenne eli mikä osa tekstis-

tä on otsikkoa ja mikä leipätekstiä. HTML tunnetaan erityisesti kielenä, jolla nettisivut on 

koodattu.  

 

HTML-kielen elementeillä määritellään sivuston rakenne eli mistä osista sivupohja koostuu. 

Tyypillisiä elementtejä ovat esimerkiksi ylätunniste, sivuston päävalikko, varsinainen sisältö-

alue ja alatunniste. Kullakin näistä elementeistä on sivuston koodissa oma yksilöivä tunniste, 

jonka paikka ja ulkoasu määritellään sivutaitolla. 
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6.4.3 Verkkosivun tyyli eli sivutaitto 

 

Verkkosivujen varsinainen ulkoasu tai tyyli muotoillaan määrittelyjen mukaisesti CSS-

tyylisivuilla. CSS (Cascading Style Sheets, kirjaimellisesti ”porrastetut tyyliarkit”) on erityises-

ti WWW-dokumenteille kehitetty tyyliohjeiden laji. Tyylisivuilla käytännössä määritellään, 

miltä verkkosivun pitäisi näyttää katselijalle. 

 

CSS-ohjeilla voidaan määritellä elementeille mm. leveys, korkeus, paikka sivustolla (koor-

dinaatit), fontti sekä taustakuva. Mikäli sivuston ilmettä halutaan jatkossa muuttaa, se onnis-

tuu pelkästään CSS-ohjeita muokkaamalla, ilman että itse sivupohjan koodaukseen tarvitsee 

koskea. Erilaisia päätelaitteita (älypuhelimet, tabletit) varten voidaan myös rakentaa omat 

tyyliohjeet sivupohjan pysyessä samana. 

 

6.4.4 Selainyhteensopivuus 

 

Selainyhteensopivuus (Browser Compatibility) tarkoittaa sitä, että sivut näkyvät oikein eri in-

ternetselaimilla tai ainakin eniten käytetyillä selaimilla. Selainyhteensopivuuden varmistami-

nen on tärkeä osa verkkosivujen luontia ja ylläpitoa, sillä eri selaimet noudattavat verkko-

standardeja paikoin omilla tavoillaan. 

 

Jos sivu on standardien mukaan tehty ja se toimii ainakin kolmella yleisimmällä selaimella, on 

asia kunnossa. Tosin on huomattava, että selainten lisäksi hankaluuksia tuottavat eri käyttö-

järjestelmät. Linux – käyttöjärjestelmää käytettäessä kuvioon astuvat vähemmän tunnetut 

selaimet kuten esimerkiksi Konqueror. Eroa luo myös se, onko javascript (dynaaminen komen-

tosarjakieli) sallittuna vai ei.  

 

6.4.5 Palvelinympäristön vaatimukset 

 

Sivuston toiminnalliset vaatimukset sanelevat suurimmalta osin palvelinympäristön vaatimuk-

set. Mikäli verkkosivut koostuvat vain staattisista sivuista, eli sivu pysyy aina samanlaisena ja 

muuttuu vain sitä muokattaessa, sivusto itsessään ei aseta palvelimelle juurikaan erityisiä 

vaatimuksia.  

 

Staattisten sivujen lisäksi verkkosivut voivat olla dynaamisia, eli sivu luodaan vasta kun käyt-

täjän selain sitä pyytää. Tämä asettaa myös palvelinympäristölle vaatimuksia. Sivun luonti 

vaatii toimintoja, joiden tuloksena uusi verkkosivu syntyy. Useimmiten toiminnoilla viitataan 

tietokantahakuihin, joita käyttäjä voi sivustolla tehdä. 
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Sivuston käyttäjämäärä on yksi keskeisistä palvelinympäristöön vaikuttavista tekijöistä. Taval-

lisesti normaalien web-hotellien tarjoamat palvelut riittävät käyttäjämäärien osalta mainiosti 

ja sivuston ylläpitäjän ei tarvitse erikseen varautua kasvavaan liikennemäärään. Mikäli liiken-

nemäärä sattuu kasvamaan räjähdysmäisesti, asettaa se palvelinympäristölle lisävaatimuksia 

ja sen on tarvittaessa pystyttävä palvelemaan useita satoja tai tuhansia yhtäaikaisia käyttä-

jiä. 

 

6.5 Asiakkaan ostopäätöksen madaltaminen 

 

Yhtenä projektin kehitysongelmana oli asiakkaan ostopäätöksen madaltaminen ja tuotteen 

kuvan selkiyttäminen. Ostopäätösten tekemisen psykologiaan päätettiin pureutua tarkemmin 

kirjallisuuden avulla. Verkkosovellusten myymisen ongelmaksi koettiin palvelun epämääräi-

syys. Asiakas ostaa palvelun yritykseltä vain silloin, kun hän kokee, että hän voi turvallisin 

mielin hyväksyä tarjouksen. Jos asiakas on epävarma, hän ei osta palvelua. Asiakkaat tarkkai-

levat kaikkea yrityksen toimintaa ja tahtomattaankin etsivät varoitusmerkkejä, joiden perus-

teella kauppoja ei kannata tehdä. Tällainen huolen ja epävarmuuden kylväminen tulee pystyä 

poistamaan, jotta asiakas saadaan ostamaan palvelu. Palvelu näyttää erityisen epävarmalta 

silloin, kun se on vain puheen tasolla, eikä konkreettisesti kerro yrityksen asiantuntijuudesta 

mitään. (Apunen & Parantainen 2011, 58.) 

 

Design Kuminan tapauksessa keskityttiin asiakkaan epävarmuuden poistamiseen tilaajan op-

paan avulla.  Oppaassa kerrotaan selkeällä kielellä, tärkeysjärjestyksessä, johdonmukaisesti 

ja tyylikkäällä ulkoasulla, mitä palvelu todella sisältää ja mikä sen arvo ja hyöty asiakkaalle 

on. Lisäksi sen avulla erottaudutaan kilpailijoista sekä mitätöidään vastaväitteet heti alussa. 

Myyjän ehdotus tutkitusti ohjaa asiakasta paljon enemmän kuin uskoisi. Ihmiset ovat lähes 

voimattomia, kun ehdotus on huolellisesti etukäteen mietitty, karsittu ja muotoiltu. Hyvä 

myyjä kertoo asiakkaalle, mitä tämän pitäisi ostaa. (Apunen & Parantainen 2011, 64.) 

 

Ostokäyttäytyminen ohjaa sitä, millä perusteella valintoja tehdään ja mitä, mistä ja miten 

ostetaan. Ostokäyttäytymistä ohjaavat ostajien henkilökohtaiset ominaisuudet, mutta yritys 

pystyy myös markkinointitoimenpiteillä vaikuttamaan ostajien ostohalukkuuteen. Tarjotak-

seen toimivia palveluita, yrittäjän on tunnettava asiakkaansa ja heidän ostotottumuksensa ja 

sen pohjalta yrittäjä pystyy rakentamaan toteuttamiskelpoisia markkinointitoimenpiteitä. 

(Bergström & Leppänen 2008, 98.) Design Kuminan markkinointitoimenpide ostohalukkuuden 

kasvattamiseen oli Kumina Web –palvelun tuotteistusprojekti. 

 

Ostohalun laukaisevat tarpeet ja motiivit. Ostajien ominaisuudet sekä palveluita tarjoavien 

yritysten markkinointitoimenpiteet muovaavat tarpeita. Olennaisena osana tähän kuuluu myös 

ostajan ostokyky, jolla tarkoitetaan ostajan taloudellisia mahdollisuuksia. Ostokyky ei kuiten-
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kaan ole rajaton ja siksi markkinoinnin ja tuotteistamisen avulla palvelu kannattaa tehdä niin 

tärkeäksi, haluttavaksi ja välttämättömäksi, että ostajalla on siihen varaa. Toinen ostokykyyn 

vaikuttava asia on ostajan käytettävissä oleva aika. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan sääs-

tyvästä ajasta. (Bergström & Leppänen 2008, 98.) 

 

Yrittäjän on tärkeää tuntea myös ostoprosessi, jonka ostaja käy läpi valitessaan palvelua tai 

tuotetta, sillä näin yrittäjä pystyy hiomaan kilpailukeinonsa sellaisiksi, että ne kuljettavat 

asiakkaan prosessin läpi ostoon ja oston jälkeiseen tyytyväisyyteen. Ostoprosessi kulkee tar-

peen tiedostamisesta tiedonkeruuseen, vaihtoehtojen vertailuun ja päätöksen kautta ostoon. 

(Bergström & Leppänen 2008, 122.) Mainostoimisto Design Kuminan tapauksessa tuotteistami-

nen sekä tilaajan opas iskevät tiedonkeruu- sekä vaihtoehtojen vertailu – vaiheisiin.  

 

Ostoprosessi käynnistyy, kun ostaja havaitsee ongelman, johon hän tarvitsee ratkaisun tai 

tarpeen, jonka hän haluaa tyydyttää. Prosessin alussa potentiaalinen yritysasiakas tiedostaa, 

että olemassa on jokin seikka, jolla voidaan parantaa hänen statustaan tai imagoaan. Ostajat 

epäröivät usein uusia ostoja, sillä heillä ei ole niistä entisiä kokemuksia ja täysin uudet ostot 

sisältävät enemmän riskiä epäonnistua. Seuraavaan ostoprosessin vaiheeseen ostava organi-

saatio siirtyy vasta, kun organisaatiossa koetaan, että ongelma tai tarve on ratkaistava. Palve-

lun tarjoajan kannalta on keskeistä, että hän tarjoaa ostajalle parasta mahdollista ratkaisua. 

(Bergström & Leppänen 2008, 123.) 

 

Kun ostava organisaatio kokee, että ongelma on ratkaistava, alkavat tiedonkeruu ja vaihtoeh-

tojen vertailu. Tietoa hankitaan kaikista mahdollisista lähteistä ja eri vaihtoehdoista. Vaihto-

ehtoja kartoittamalla ostaja eliminoi mahdollisia riskejä, arvioi eri palveluiden hyviä ja huo-

noja puolia ja käy neuvotteluja palvelun tarjoajien kanssa. Usein vaihtoehtoina ovat keske-

nään kilpailevat tuotteet, palvelut ja yritykset ja vertailun lopputuloksena vaihtoehdot laite-

taan paremmuusjärjestykseen. (Bergström & Leppänen 2008, 124.) Tilaajan oppaan avulla 

Design Kumina pyrkii erottautumaan edukseen kilpailijoista sekä tähtää tämän paremmuusjär-

jestyksen kärkipäähän. Eri vaihtoehtojen vertailun lopputuloksena mahdollinen ostaja voi to-

deta, että sopivin vaihtoehto on Kumina Web –palvelu, sillä se palvelee parhaiten ostavan yri-

tyksen tavoitteita. Palvelusta on saatavilla eniten tietoa kompaktissa ja laadukkaalta ja toi-

mivalta vaikuttavassa paketissa, joka on helppo myös ymmärtää ja käsittää tuotteistetun pal-

velupaketin vuoksi.  

 

Ostoprosessin viimeinen vaihe on varsinainen osto, joka tapahtuu, kun ostava organisaatio 

tekee tilauksen. Samalla määritellään toimituksen yksityiskohdat yhteistyössä myyjän kanssa. 

Tärkeimmät ostavan organisaation päätöksentekoon vaikuttavat tekijät ovat: 

- palvelun tai tuotteen ominaisuudet, tarpeeseen vastaamiskyky sekä tarjottu kokonai-

suus 
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- helppo saatavuus 

- myyjän luotettavuus 

- hintataso ja kaupan ehtojen sopivuus 

- toimitusten nopeus ja pitävyys 

- informaation saaminen 

- asiantuntevuus asiakaspalvelussa ja asiakassuhteen hoidossa 

(Bergström & Leppänen 2008, 130.) 

Asiantuntijapalveluita, kuten verkkosivujen luontia, ostava asiakas on valmis maksamaan mie-

lipiteistä ja suosituksista. Palvelun myyjä vaikuttaa asiantuntijalta parhaimmillaan silloin, kun 

hän tuo esiin omat näkemyksensä. (Apunen & Parantainen 2011, 49.) Asiakas toki vaikuttaa 

paljon verkkosovelluksen luontiin ja sisältöön, mutta Design Kuminan tehtävä on poistaa asi-

akkaan epävarmuus. On hyvä ottaa huomioon oppaan sisältöä suunnitellessa se, että siinä on 

sanottava rehellisesti ja napakasti myös palvelun tuottajan mielipiteet.  

 

Asiakkaan ostopäätöstä tulee tilaajan oppaan avulla madaltamaan se, että siinä asiakkaalle 

ehdotetaan samaa palvelua eri kokonaisuuksilla ja kombinaatioilla. Asiakkaan on helpompi 

ostaa, kun myyjä on etukäteen valmistellut kaikki ostopäätökseen tarvitut osat: tarjouksen, 

aikataulun, ohjeet ja tulokset. Ostopäätöstä madaltaa myös se, että tutkitusti ehdottajalla, 

eli aloitteen tehneellä, on yleensä etulyöntiasema. (Apunen & Parantainen 2011, 52.) 

 

Usein tuotteet, palvelut ja niihin liittyvät markkinointikokonaisuudet räätälöidään asiakaskoh-

taisesti niin, että etsitään ratkaisu organisaation ongelmaan. Yritysasiakkaalle ominaisen os-

tokäyttäytymisen havaitseminen voi olla pienelle mainostoimistolle ratkaisevan tärkeää. Ku-

mina Web –palvelun tuotteistaminen tähtää markkinoivaan tilaajan oppaaseen, joka selventää 

ostavalle organisaatiolle, miten palvelu on yksilöitävissä juuri heidän tarpeisiinsa sopivaksi, 

mutta toimii myös myyjän tukena ostoprosessin hankalimmissa vaiheissa. Asiakkaan tyytyväi-

syyttä hoidetaan myös palvelun myynnin jälkeen, sillä palveluun kuuluu loppukäyttäjän kou-

luttaminen verkkosovelluksen käyttämiseen sekä jatkuva tuotetuki. Oppaan avulla asiakkaalta 

poistetaan riskin tunne ja epävarmuus, ja hän saa helposti omaksuttavassa muodossa kaiken 

tarpeellisen tiedon ostopäätöstään varten.  

 

Tilaajan oppaan avulla asiakkaalta säästyy runsaasti aikaa, sillä hän saa kaiken tarvittavan 

tiedon kerralla yhdessä paketissa. Opas madaltaa ostajan ostokynnystä, sillä se antaa Kumina 

Web –palvelusta laadukkaan ja realistisen mielikuvan. Opas luo kuvaa yrityksestä, jossa asiat 

hoituvat nopeasti ja helposti, ja jonka tekemisessä on hyvää meininkiä, nuorekkuutta sekä 

innovaatioita. Tuotteistamisen avulla vahvistetaan asiakkaiden ostomotivaatiota sekä kuvaa 

palvelun käyttöarvosta.  
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7 Tilaajaoppaan toteutus  

 

Kehitysprojektin suunnan valinta oli haastavaa. Vaihtoehtojen tuottaminen oli erittäin luova 

prosessi, jossa koetettiin etsiä ratkaisuja tavanomaisille malleille. Oppaan vaihtoehtojen 

tuottamisessa kaikki keinot olivat sallittuja ja erityisen antoisaksi oppaan tekemisen teki se, 

että ideoita esittivät henkilöt, joilla oli aivan erilainen tausta ja erilaiset kokemukset. Koska 

projektin sosiaaliset suhteet toimivat hyvin, oli helppo keksiä uusia ajatuksia koskien projek-

tin ongelmanratkaisua. Eri ideoita haettiin aivoriihien avulla, joita pidettiin kehitysprojektin 

aikana useita puhelimitse, sähköpostitse sekä kasvotusten, usein myös täysin spontaanisti. 

Ideointi oli paljolti vapaamuotoista ja siinä pyrittiin eroon piintyneistä asenteista ja hyödyn-

nettiin mielikuvitusta ja yhteistoimintaa.  

 

Tilaajan oppaan tekeminen oli molemmille osapuolille kiinnostavaa. Erityisen antoisan kehi-

tysprojektista teki se, että opas helpottaa yrittäjän arkea. Web-projektin tuotteistamisen 

kautta on mahdollista kasvattaa tuotteen katetta samalla, kun sen valmistumiseen käytetty 

aika vähenee ja tehokkuus paranee. Oppaan avulla palvelusta tulee asiakkaalle helposti tar-

kasteltava tuote ja selkeä kokonaisuus, jota on helppo myydä ja markkinoida. Verkkosivujen 

markkinointi uusyrityksille on usein vaikeaa, sillä tällaisia palveluja tarjoaa jo moni. Opas 

web-projektin toteuttamiseen auttaa yritystä erottautumaan kilpailijoista ja mahdolliset asi-

akkaat saavat tietoa projektista heti, ilman turhia puhelinsoittoja ja palavereja.  

 

7.1 Kumina Web –palvelun tilaajan opas 

 

Palvelupaketin määrittely aloitettiin laatimalla kuvaus, jossa ensin määritettiin ydinpalvelu 

sekä palveluelementit. Kumina Web –palvelun ydinpalvelumäärittelyä varten mietittiin, mikä 

on se pohjimmainen syy, miksi asiakas ostaa palvelun ja mikä on asiakkaan saama suurin hyö-

ty.  Seuraavaksi pohdittiin palveluelementtejä eli liitännäis- ja tukipalveluita, jotka mahdol-

listavat palvelun käytön ja luovat sille lisäarvoa. Tilaajan oppaaseen päätettiin laittaa palve-

lusta eri versioita ja vaihtoehtoja, joiden käytöstä sovitaan asiakkaan kanssa. Vaihtoehtojen 

esittäminen auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin hänelle vierasta ja uutta asiaa sekä 

laskee asiakkaan riskinottamisen tunnetta. 

 

Kumina Web –palvelun tilaajan opas on kirjallinen ehdotus asiakkaalle. Kirjallisen teoksen 

voima on siinä, että painettu sana puree asiakkaisiin paremmin kuin puhe. Käytännössä kysy-

mys on siitä, että asiakas ei lukiessaan osaa kyseenalaistaa lukemaansa ja muodostaa vasta-

väitteitä. Kun asia on painettu julkaisuun, se tekee asiasta totta.  (Apunen & Parantainen 

2011, 54.) Asiakkaan opas on siten markkinoiva esite ja tietopaketti palvelua ostavalle asiak-

kaalle.  
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Opas vetoaa niihin piirteisiin, joita asiakas eniten arvostaa. Julkaisun avulla asiakkaat pysty-

vät tunnistamaan tuotteistetun palvelun paremmin muusta tarjonnasta ja vertaamaan Kumina 

Web-palvelua muihin samankaltaisiin palveluihin. Oppaan avulla tuotteistettuun web-

palveluun on helpompi ja nopeampi perehtyä, jolloin asiakkaan valinta ja ostopäätöksen te-

keminen helpottuvat. Opas luo asiakkaalle mielikuvaa siitä, että hän ei ole yrityksen koeka-

niini, vaan valmiin palvelun tuleva käyttäjä. Tällöin asiakas on myös valmis maksamaan 

enemmän, jolloin palvelun kate paranee. 

 

Opas on markkinoiva tuotekuvaus ja tuotemääritys, joka konkretisoi yrityksen toimintaa ja luo 

asiakkaalle mielikuvia selkeydestä, laadusta, innovatiivisuudesta ja luotettavuudesta. Julkai-

sun avulla luodaan kilpailuetua Design Kuminan kilpailijoihin nähden sekä kuvataan myös De-

sign Kuminan toimintafilosofiaa. Esimerkiksi yhdeksi tehokeinoksi valittiin tunnuslause ”Ma-

keimmat ideat kantavat hedelmää”, joka kuvaa hyvin nuorekkaan ja luovan mainostoimiston 

omaleimaista kulttuuria, ja joka luo yrittäjän ja asiakkaan välille mielikuvaa tehokkaasta yh-

teistyöstä.  

 

Julkaisun suurin etu on, että sen avulla selkiytetään asiakkaan ja palveluntarjoajan roolit se-

kä kuvataan monimutkaiset projektia koskevat vaiheet yksinkertaisesti. Kumina Web – Tilaa-

jan oppaassa asiakasyritykselle selvennetään, että kyse on nimenomaan yhteistuotannosta, 

jossa asiakkaalta vaaditaan voimakasta osallistumista. Asiakkaan on täten autettava yritystä 

onnistumaan työssään ja tuotettava verkkosivuston lopullinen sisältö. Opas on asiakkaalle eh-

dotus siitä, millaiset hänen verkkosivunsa voisivat parhaimmillaan olla.  

 

Opas konkretisoi palvelun myös myyjän näkökulmasta. Kun oma tuote on selkiytetty myyjän 

mieleen, pystyy hän itsevarmemmin selviytymään myyntitilanteista ja tätä kautta ansaitse-

maan asiakkaan luottamuksen. Tuotoskeskeinen, asiakaslähtöinen ja markkinointihenkinen 

ajattelutapa vahvistaa yrittäjän itsevarmuutta myydä tuotteitaan aktiivisemmin. Tuotteista-

minen myös ohjaa huomion omiin prosesseihin ja toimintatapoihin ja kasvattaa samalla yrittä-

jämäistä, tuotos- ja hyötykeskeistä ajattelutapaa.  

 

Oppaaseen määriteltiin web-projektin runko, jota voidaan muokata asiakkaan tarpeen ja va-

littavissa olevien hyödyllisten lisäominaisuuksien mukaan. Oppaassa kuvataan Kumina Web –

palvelupaketti sanallisesti, kuvioilla sekä kaavioilla. Lisäksi oppaasta löytyy tuotantoprosessi-

kuvaus ja asiakkaan muistilista. Teksteissä esitetään täsmennyksiä tuotteen eri moduuleista 

ja elementeistä. Tarkoitus oli myös antaa asiakkaalle jotain ”hypisteltävää”, jotta kuva pal-

velupaketista olisi mahdollisimman konkreettinen. Opas päätettiin koota laatikkoon, josta 

löytyy mahdollisesti jatkossa myös Design Kuminan markkinointiesite sekä Kumina – muistitik-

ku tai esimerkiksi kynä.  
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Tuotteistamattoman palvelun kopiointi tai matkiminen on vaikeaa. Pitkälle tuotteistetun pal-

velupaketin ongelma ja riski piilee siinä, että se kiinnostaa kilpailijoita. Asiakas saa oppaan 

käyttöönsä vasta, kun hän on ilmaissut sitoutuneisuutensa projektiin. Näin estetään oppaan 

joutuminen kilpailijoiden saataville.  

 

Asiakasta varten luotu julkaisu on vankkumaton todiste yrittäjän sekä henkilöstön tieto-

taidosta. Apunen ja Parantainen (2011, 86) toteavat, että asiakkaan ostopäätös syntyy parhai-

ten, kun myytävän palvelun olennaisimmat asiat tiivistää vertailtavaan kokonaisuuteen. Jul-

kaisu kertoo asiakkaalle, että asiantuntija osaa jäsennellä ratkaisun juuri hänen ongelmaansa 

ja tiivistää kaiken ymmärrettävällä tavalla yhdeksi selkeäksi palveluksi. Mainostoimisto Design 

Kuminan tuotteistetusta Kumina Web –palvelusta ja erityisesti palvelun tilaajaoppaasta tulee 

täten asiakkaalle keskeinen päätöksenteon järkiperuste.  

 

7.2 Jatkokehittäminen 

 

Oppaan laadinnassa tuotteistaminen sai täyden huippunsa, sillä sen avulla asiakkaalle täs-

mennetään palvelun hyöty asiakaslähtöisesti ja tiivistetysti. Asiakkaan opas on rajattu ja ai-

noastaan asiakasta varten. Jatkossa kehitetään opas myös myyjän käyttöön ja muille sidos-

ryhmille. Asiakkaan oppaan avulla luodaan perusmalli, jota voidaan käyttää testipohjana mui-

den sidosryhmien esitteille. 

 

Palvelun taustalle tullaan luomaan tietokanta, tarkistelista tai muu dokumentti, jota päivite-

tään jatkuvasti, ja jossa tietämys pidetään ajan tasalla. Näin kaikki on tehty mahdollisimman 

pitkälle jo ennen asiakastoimeksiantoa ja itse prosessi tehostuu. 

 

8 Kehitysprojektin tulosten arviointi 

 

Tuotteistusprojekti oli ollut yrityksen suunnitelmissa kauan. Projekti toteutettiin nopealla 

aikataululla, jotta sen lopputulos saatiin yrityksen käyttöön nopeasti. Tuotteistaminen aloi-

tettiin palaverilla, jossa päätettiin projektin tavoitteet sekä aikataulu. Ensimmäisen palaverin 

oli tarkoitus avata Design Kuminan lähtökohtia kehitysprojektille. Erityisesti keskityttiin verk-

kosivupalvelujen kehittämiseen, mutta samalla sivuttiin myös yrityksen muita tavoitteita. 

Päätarkastelun alle otettiin Kumina Web –palvelupaketti, jonka tuotteistus vaati lisäkehittä-

mistä.  

 

Kehitysprojektin alussa oli tutkittava mahdollisia suunnitteluvälineitä, mikä lisäsi työmäärää, 

mutta säästi aikaa myöhemmiltä vaiheilta ja paransi lopputuloksen laatua. Projektia varten 

laadittiin kirjallinen suunnitelma, jota noudatettiin ja joka oli selkeä, realistinen ja projektia 

ohjaava. Projektisuunnitelman ja toimeksiannon avulla selvitettiin projektin kehittämison-
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gelma sekä mitä projektilla haluttiin saavuttaa. Lisäksi projektisuunnitelmaan kirjattiin pro-

jektin vaatimat resurssit, organisaatio ja aikataulu.  

 

Kehitysprojekti aloitettiin selvittämällä Design Kuminan nykytila ja tekemällä ongelma-

analyysi, joka hahmotti kuvaa kokonaistilanteesta. Analyysin avulla projektin tekijöiden oli 

helppo pohtia tuotteistamista monelta eri kantilta, sekä määritellä, mitä haluttiin saavuttaa 

ja mihin tavoitteeseen pyrittiin. Projekti ei edennyt tiettyjen vaiheiden (tavoitteiden määrit-

tely, suunnittelu, toteutus, tulokset ja päättäminen) mukaisesti, vaan kehitysprojektissa vuo-

roteltiin eri vaiheita. Monesti palattiin takaisin alkuun, jotta päästiin taas eteenpäin.  

 

Kumina Web –palvelun tuotteistamisprojektin lopputuloksen oli tarkoitus palvella sekä asia-

kasta että palvelun tuottajaa. Projektin loppukäyttäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka käyttää 

projektin toteuttamisen seurauksena syntynyttä tuotosta. Design Kuminaa varten projektin 

alussa selvitettiin loppukäyttäjän eli Kumina Web –palvelun asiakkaan tarpeet, mutta myös 

projektin päämäärä, eli Kumina Web –palvelun tuotteistaminen ja paketointi. Alusta saakka 

oli tiedossa se, että tuotteistamisen lopullinen tulos tuli olemaan opas alustavasti asiakkaiden 

tarpeisiin. Vaikka kehitysprojektia tehtiinkin asiakkaita varten, eivät asiakkaat olleet mukana 

projektissa aktiivisena osapuolena. 

 

Seuraavissa kehitysprojektin vaiheissa edettiin aikaisemmin sovittujen aikataulujen mukaises-

ti. Tuotteistusprojektin väliraportointi järjestettiin tasaisin väliajoin aikataulun puitteissa. 

Samalla pohdittiin tuotemääritystä ja siihen liittyviä esimerkkejä, referenssejä ja sisältöteks-

tiä. Palaverit pitivät sisällään aivoriihiä ja systemaattista palvelun kehittämistä. Erityisen tär-

keää oli saada opas etenemään jokaisen palaverin aikana, sekä palaverien välissä työnjaon 

puitteissa. Tuotteistusprojekti oli minulle hieno tilaisuus oppia jotain uutta. Liiketaloudellisen 

pohjan opiskelleella markkinoinnin perussäännöt olivat hallussa ja yrittäjän puolelta tarvittiin 

lähinnä tuotetukea ja teknillistä osaamista.  

 

Kehitysprojektin suunnittelun ja toteuttamisen edetessä ratkaisut ja lopputulos kirkastuivat 

ja ratkaistavana oleva ongelma saatiin korjattua. Lopullinen tuotteistamisen tulos eli opas 

syntyi molempien osapuolten yhteisten aivoriihien avulla. Projektin tärkein osio ja tavoite oli 

Kumina Web –palvelupaketin tuotekuvausmallin tekeminen. Koska tuotekuvaus tehtiin sekä 

sisäiseen käyttöön että julkistettavaan ulkoiseen käyttöön, pohdittiin jokainen tuotekuvauk-

sen rakenteen kohta molemmista näkökulmista. Toimeksiantaja loi oppaalle tyylikkään ja per-

soonallisen ulkoasun, joka luo kuvaa ammattitaidosta sekä innovatiivisuudesta. Kehitysprojek-

tin lopputuloksena syntyi kattava ja markkinoiva Kumia Web –palvelun asiakkaan ja tilaajan 

opas, jossa kerrotaan, miten verkkosivut luodaan asiakasyritykselle, mitä sivut sisältävät ja 

miten asiakas hyötyy verkkosivujen markkinoinnillisesta suunnittelusta.  
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Konkreettisten palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen on poikkeuksellisen innostava 

aihe ja erityisesti oppaan tekeminen piti omaa mielenkiintoa tutkimiseen ja kirjoittamiseen 

yllä. Pohjaa kehitysprojektille sekä tuotteistamiseen haettiin kirjallisuudesta sekä www-

lähteistä. Opas syntyi yrittäjän ja opinnäytetyön tekijän ideoimana. Kehitysprojektin lopuksi 

saatiin aikaan kirjallinen ohje siitä, miten yritys saa myytyä palveluitaan tehokkaammin. Op-

paan avulla Design Kumina voi tarjota asiakkaalleen räätälöityä ja tarkkaan kuvattua ratkai-

sua varmemmin ja paremmin. 

 

9 Johtopäätökset ja yhteenveto 

 

Mainostoimisto Design Kumina tarvitsi web-projektien tueksi oppaan, joka helpottaa palvelun 

myyntiä ja markkinointia. Tuotteistusprojektin lopputuloksena saatiin syntymään kattava Ku-

mina Web –palvelun asiakkaan ja tilaajan opas, joka on elämyksellinen ja tehokas konkretisoi-

ja ja joka luo asiakkaalle kuvaa yrityksen ja sen palveluiden ainutlaatuisuudesta. Opas tuotet-

tiin pääasiassa uusasiakashankintaan, mutta sitä tullaan jakamaan myös vanhoille asiakkaille. 

 

Tuotteistamisen oli tarkoitus tuoda myös järjestelmällisyyttä yrityksen toimintaprosesseihin. 

Prosessiajattelun todettiin olevan jatkossa kehittämisen paikka. Erityisen tärkeää oli keskittyä 

prosessiajattelun laajentamiseen sekä dokumentointiin. Ydinprosessien kehittäminen sekä 

dokumentointi tulevat tulevaisuudessa parantamaan yrityksen suorituskykyä ja kannattavuut-

ta. Lisäksi todettiin, että yrityksen kannattaa jatkossa panostaa myös käyttäjälähtöisyyteen. 

 

Design Kumina painottaa töissään helppoutta ja asiakkaan opas säästää asiakasta tulevilta 

murheilta ja luo luotettavuutta yritykseen ja sen palveluihin, sillä oppaan tuotekuvausmalli 

konkretisoi Kumina Web-palvelun ja kuvaa asiakashyötyjä sekä projektin lopputulosta. Opin-

näytetyön tarkoitus oli Design Kuminan web-projektien tuotteistaminen ja sen lopputuloksena 

Kumina Web -palvelusta tuli markkinoitava tuote.  
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