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ASIAKASLÄHTÖISYYDEN NYKYTILAN
ANALYSOINTI JA KEHITTÄMINEN
Opinnäytetyössä tutkitaan ja analysoidaan erään yrityksen asiantuntijaorganisaation
asiakaslähtöisyyden nykyistä tilaa sekä annetaan tutkimuksen tulosten perusteella ehdotelma
kohdeorganisaation asiakaslähtöisyyden kehittämiselle lähitulevaisuudessa. Tarkoituksena on
lisäksi lisätä ymmärrystä asiakaslähtöisyydestä ja sen rakentumisesta yrityksen
asiantuntijaorganisaatiossa sekä antaa riittävät eväät myös kauempana tulevaisuudessa
tapahtuvaan asiakaslähtöisyyden kehittämiseen kohdeorganisaatiossa.
Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla, ja aineiston analyysiin käytettiin kvalitatiivisia sekä
kvantitatiivisia menetelmiä. Lopuksi esitellään roadmap ja kehitysehdotelma tutkimustulosten
pohjalta, sekä aihealueita, jotka kaipaavat lisätutkimuksia, jotta niissä olevat todelliset
ongelmakohdat saataisiin selville.
Työn alussa lukija johdatellaan aiheeseen, minkä jälkeen käydään yleisesti läpi, miten
asiakaslähtöisyys laajasti kirjallisuudessa ymmärretään. Tämän jälkeen esitellään teemat, joiden
ympärille tutkimushaastattelu on rakentunut sekä selvitetään tutkimusmenetelmät ja
aineistoanalyysit, joita tutkimuksessa on käytetty. Lopussa kerrotaan tutkimustulokset,
kehittämisehdotelmat sekä päätelmät ja muu yhteenveto
Tutkimustulokset osoittavat, että kohderyhmässä on yleisesti epätietoisuutta yrityksen
strategisista linjauksista ja tavoitteista sekä arvomaailmasta. Tulosten perusteella voidaan myös
todeta, että arvontuoton mekanismien ymmärtämistä olisi pyrittävä lisäämään. Merkittävimmät
huolenaiheet löytyvät yleisestä kommunikoinnin ja toimien koordinoinnin puutteellisuudesta.
Henkilöstön vajaaseen toimitusketjun kokonaisuuden ymmärtämiseen sekä tuote- ja
asiakastietouden puutteellisuuteen tulee myös kiinnittää huomiota.
Asiakastiedonhallinta ja sen hyödyntäminen liiketoiminnan tehostamisessa kaipaa lisätutkimusta,
kuten myös tiedonhallinta, kulttuuri ja organisaatiokäyttäytyminen sekä sisäisten ja ulkoisten
asiakkaiden palvelu ja tunnistaminen.
Päätelminä tutkimuksesta voidaan sanoa, että vaikka yrityksessä on tehty ja tehdään edelleen
toimenpiteitä asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi, on työtä vielä paljon tehtäväksi. Yrityksessä
tulisi edelleen panostaa eri asiakaslähtöisyyteen vaikuttavien mekanismien tunnistamiseen ja
näiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Asiakaslähtöisyydestä tulisi myös tehdä koko yritykselle
yhteinen tavoite, jossa jokaisella henkilöstön jäsenellä on oma roolinsa. Lisätutkimuksia aiheen
ympäriltä tulisi tehdä, ja niistä saatavien tulosten perusteella jatkaa asiakaslähtöisyyden kehitystä
tulevaisuudessa.
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CURRENT STATE ANALYSIS AND
DEVELOPMENT OF CUSTOMER CENTRICITY
The present master’s thesis focuses on the current state research and analysis of the customer
centricity level of a company’s experts. The proposal for developing the customer centricity in the
target group is based on the results of the research. An additional purpose is to gain knowledge
of the customer orientated behavior and to understand the mechanics to gain and maintain it in
an organization and thus help the company to create a long-term development plan for this issue.
The data were collected by theme interviews and both qualitative and quantitative methods are
used to analyze the material. A roadmap and development plans at the end of this study are
based on the findings of the research. There are some topics introduced that require further
investigation to identify the fundamental problems.
The reader will be introduced to the subject area in the beginning of the study before reviewing
how professional literature defines customer centricity and the factors affecting it. The themes of
the interview as well as the research methods and data analyses will be discussed after the
introduction. The study results, the development proposals, the conclusions and the summary
can be found at the end of the study.
The results show clear unawareness of the strategic alignments, goals and values of the company
among the personnel. Moreover, the understanding about the mechanics of value creation should
be encouraged actively. The most critical concerns are the lack of communication and
coordination between the functions. In addition, attention needs to be paid to the employees’
deficient knowledge of the whole supply chain and insufficient experience of the products and the
customers.
Customer data management and its effective use in business improvement is a topic for further
research. Knowledge management, organization culture, organization behavior, both internal and
external customer service improvement and the identification of these kinds of relationships are
other important areas for further investigation.
In conclusion, it can be said that even if the company has taken and is currently taking measures
to improve customer centricity there is still a lot of work to be done. The company should continue
to invest in recognizing different value adding mechanisms and in how to utilize them effectively.
The company should set customer centricity as a common goal for the whole personnel and each
person should know his or her role in the supply chain to understand how they can serve the
customer in the best possible way. This requires further research and continuous improvement of
customer centricity.
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1 JOHDANTO
1.1 Opinnäytetyön aiheen esittely

Haastava ja muuttunut markkinatilanne on pakottanut muuttamaan liiketoiminnan kehittämisen ajattelutapoja tutkittavassa yrityksessä. Kiristyneen kilpailutilanteen johdosta
asiakkailla on entistä enemmän valinnanvaraa ja heidän tietoisuutensa omista tarpeistaan on lisääntynyt. Tämän johdosta olemme keskittyneet asiakaslähtöisyyden ja -kokemuksen kehittämiseen yrityksessä. Yrityksen toimintasuunnitelman kärkihankkeina ovatkin olleet parina viime vuonna asiakaslähtöisyyden kehittäminen ja asiakkaan tuominen
toiminnan keskiöön. Asiakastarpeiden tunnistaminen ja niiden vakuuttaminen asiakkaalle ovat elintärkeitä ominaisuuksia kiristyneillä markkinoilla. Näiden seikkojen kehittäminen vaatii sen, että organisaation sisäistä tiedonkulkua tulee virittää äärimmilleen ja
tätä kautta lyhentää vasteaikaa asiakkaan suuntaan. Projektin ensimmäiseksi työnimeksi valittiinkin ”Improve Customer Responsiveness” ja tuolloin ajatuksena oli lähteä
kehittämään suoraan työkalua asiakkaan palveluvasteen kehittämiseksi ilman sen suurempaa tutkimusta. Projektin omistajiksi osoitettiin yrityksen puolelta yrityksen asiakasrajapinnan toiminnoista vastaava päällikkö sekä tuotehallinnan päällikkö. Aloituspalaverissa tultiin projektin sponsoreiden kanssa hyvin nopeasti yhteisymmärrykseen siitä, ettei
kannatakaan lähteä kehittämään työkalua saman tien. Projektin tavoite asiakasvasteen
kehittämisen suhteen säilytettiin samana, mutta tulokulmaa muutettiin enemmän tutkivampaan suuntaan. Taustojen tutkiminen nostettiinkin yhdeksi projektin tärkeimmäksi
tavoitteeksi ja tutkimuksen aihe kiteytyi asiantuntijaorganisaation asiakaslähtöisyyden
nykytilan selvittämiseen. Tutkimusongelma muotoiltiin seuraavasti: "Miten asiakaslähtöisyys näkyy asiantuntijaorganisaatiossa?". Asiantuntijaorganisaatiolla tarkoitetaan tässä
yhteydessä myynnin, myynnintuen, projektivedon, projektisuunnittelun ja tuotehallinnan
toimintoja. Tutkimus suoritettiin pääsääntöisesti laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen, mutta tulosten analysoinnissa käytettiin myös määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Projektin toinen merkittävä tavoite oli tutkimalla selville saatujen ongelmakohtien
kehittäminen parempaan suuntaan.
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja lisätä ymmärrystä siitä, mitä asiakaslähtöisyys
asiantuntijaorganisaatiossa tarkoittaa. Lisäksi haluttiin saada selville, miten tämä ymmärretään yrityksessä työskentelevien työntekijöiden keskuudessa. Teemahaastatteluiden avulla pyrittiin saamaan todellista tietoutta siitä, miten yrityksessä työskentelevät
henkilöt kokevat ympärillä tapahtuvat muutokset ja yrityksessä vallitsevan kulttuurin.
Määrällisen analyysin avulla etsittiin laadullisessa tutkimusaineistossa esiintyvien ilmiöiden ja mielipiteiden toistuvuutta ja yleisyyttä, sekä näiden välisiä riippuvuussuhteita.
Lisäksi tavoitteena oli analysoida kriittisesti tutkimuksesta saatuja tuloksia, ja näiden
analysointien avulla löytää mahdollisia kehitystä kaipaavia, tai mahdollisuuksia omaavia
kohtia yrityksen toiminnassa, sekä koostaa yritykselle lyhyenä yhteenvetona kehitysehdotelma ja tiekartta tutkimustulosten pohjalta. Nämä tutkimustulokset, kehitysehdotelma
sekä tiekartta voisivat siten toimia pohjana yrityksen tulevaisuuden työyhteisön ja toimintatapojen kehittämiselle.
Tämä opinnäytetyö rajoittuu projektin tutkimuksen ja sen tulosten esittämiseen sekä
alustavien ratkaisuehdotusten esittelyyn. Työstä rajattiin pois kehitysehdotusten seikkaperäiset suunnittelut sekä käytännön toteutukset, koska pääpainopiste haluttiin pitää empiirisessä tutkimuksessa.

1.3 Opinnäytetyön toteutus

Työskentelemme päivittäin tiiviissä yhteistyössä, joten saadessamme tietää mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö ns. parityönä, tuntui se luontevimmalta vaihtoehdolta. Kahden henkilön yhdessä tekemän opinnäytetyön laajuus tulee olla merkittävästi suurempi,
kuin yksilötyön. Tämä myös mahdollistaa laajemman mittakaavan työnaiheen, jolloin yritys saa käyttöönsä merkittävän ison resurssin haluamaansa aihetta varten. Käymämme
opinnot teknologiaosaamisen johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten
olivat laajentaneet perustietoamme yritystoiminnasta yli organisaatiorajojen. Tämän
vuoksi toivoimmekin löytävämme yrityksen toimintasuunnitelmaan liittyvistä kehityskohteista itsellemme projektin, joka voisi kehittää yrityksemme toimintaa laajemmin, eikä
esimerkiksi vain yhden osaston sisällä. Kävimme läpi yrityksen kehityshankkeita kehityspäällikkömme kanssa ja asiakaslähtöisyyden kehittämisprojekti nousi listalta heti selvästi
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esille täyttäessään kaikki edellä mainitut kriteerit. Tämä opinnäytetyö on näin ollen ikään
kuin yrityksen toimintasuunnitelman mukaisen kehitysprojektin sivutuote, joka rajataan
sopivaan laajuuteen, vaikka kehitysprojekti jatkaisi vielä omaa elämäänsä opinnäytetyön
valmistumisen jälkeenkin.
Edeltävässä kappaleessa esiteltiin yksityiskohtaisemmin, miten opinnäytetyön aihe iteroitui pikkuhiljaa nykyiseen muotoonsa yhteistyössä projektin sponsoreiden ja työn ohjaajan kanssa. Suureksi osaksi opinnäytetyötä siis päätettiin asettaa tutkimus yrityksen
asiantuntijaorganisaation asiakaslähtöisyyden nykytilasta. Tutkimuksen selvitysosa päätettiin suorittaa kohderyhmän teemahaastattelun avulla. Koska kummallakaan opinnäytetyön tekijällä ei ole aikaisempaa taustaa asiakasrajapinnassa työskentelystä eikä aiheeseen liittyvästä tiedosta, päätettiin työ aloittaa tutustumalla aihealueeseen liittyvään
kirjallisuuteen. Tämän vaiheen katsoimme olevan erityisen tärkeä, jotta saisimme teemahaastattelun rungon palvelemaan mahdollisimman hyvin itse tutkimusta. Kirjallisuustarkastelujen lähteiden alkuperä päätettiin rajata yleiskirjastoista sekä Turun Ammattikorkeakoulun Lemminkäisenkadun kirjastosta löytyvään aineistoon. Valittu materiaali jaettiin työn tekijöiden välillä määrällisesti tasan ja kummatkin kävivät itsenäisesti läpi itselle valikoituneet teokset. Teoksista kerättiin muistiinpanoja muistilapuille, jotka sijoitettiin teosten sivuille kirjanmerkeiksi. Kun molemmat olivat saaneet muistiinpanonsa valmiiksi, käytiin aineiston muistiinpanot yhdessä läpi teos kerrallaan ja alettiin koota muistiinpanoja yhteen tiedostoon ikään kuin sisällysluetteloksi. Samalla pyrittiin harjoittamaan
kriittistä tarkastelua siitä, oliko muistiinpano tai aihe validi opinnäytetyön tutkimukseen
liittyen. Kun muistiinpanoista koostettu sisällysluettelo oli valmis, alettiin sen pohjalta
työstää teemahaastattelun kysymyksiä. Kysymysten luomisen yhteydessä pyrittiin jakamaan kysymykset eri alateemoihin, jotta haastattelulle saatiin luotua rakenne. Myös
haastattelukysymykset alateemojen sisällä pyrittiin järjestämään siten, että haastattelun
kulku pysyisi jouhevana ja keskustelunomaisena, eikä haastattelu olisi vain sarja toisistaan irrallaan olevia kysymyksiä.

Tulosten analysointi käynnistyi haastattelujen litteroinnin jälkeen värikoodaamalla haastatteluteksti siten, että varsinainen kysymykseen vastaava osa merkittiin kutakin teemaa
vastaavin korostusvärein. Täten saatiin poimittua keskustelunkaltaisesta haastattelusta
varsinaiset vastaukset kuhunkin teemaan liittyen. Haastatteluista merkittiin ylös myös
hyviä huomioita tai ideoita, vaikka ne eivät olisikaan liittyneet varsinaiseen kysymykseen.
Vastausten taltiointia ja vertailua varten luotiin oma työkalu Microsoft Excel-ohjelmalla.
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Työkaluun tallennettiin kaikki värikoodatut vastaukset litteroidusta haastattelusta siten,
että kaikkien vastaajien vastaukset olivat yhtä aikaa näkyvissä kulloiseenkin kysymykseen liittyen. Tekstistä poimitut hyvät huomiot ja kommentit kerättiin erilliseen niin sanottuun koontilistaan. Kaikki vertailutyökaluun syötetyt rivit sisälsivät myös identifikaatiota
varten vastaajille annetun tunnusluvun sekä tiedon suodattamista helpottavia tietoja
työnkuvaan tai osastoon liittyen. Näin ollen kaikki työkaluun lisätyt rivit ovat tarkasti järjestelty ja jäljitettävissä. Vastausrivit koodattiin avainsanoja käyttäen yhteen tai kahteen
kertaan kysymyksestä riippuen ja näin saatiin haastattelun vastauksia esiintymistiheyden mukaiseen järjestykseen. Osa kysymyksistä oli rakenteeltaan sellaisia, ettei vastauksesta voi suoraan sanoa onko vastauksen sävy negatiivinen tai positiivinen. Näitä
kysymyksiä varten luotiin oma arviointiperustelu, jonka avulla niistäkin saatiin erottelu
aikaan positiivisen ja negatiivisen vastauksen välillä. Lopulta käytössä oli dataa, jonka
perusteella voitiin tarkastella kunkin teeman tai yksittäiseen kysymykseen liittyvän aiheen tilaa vastausten perusteella. Tulokset koostettiin helpompaan visuaaliseen muotoon ja sponsoreiden kanssa läpikäynnin jälkeen ne lähetettiin myös haastatteluun osallistuneille.
Kehitysehdotuksia alettiin pohtia jo tulosten jäsentelyn ja vertailun yhteydessä. Ensin
karsittiin kuitenkin pois aihealueet tai teemat, joihin ei ole tarkoituksenmukaista keskittyä
kehitystoimenpiteitä suunniteltaessa. Kustakin jäljelle jääneestä teema-alueesta listattiin
suurimmat kehitystä vaativat seikat ja alettiin miettiä yhdistäviä kehitystoimenpiteitä näiden välille. Apuna käytettiin myös haastattelujen yhteydessä haastateltavilta saatuja ideoita ja mielipiteitä, joita oli litterointeja koodatessa listattu erikseen. Kehitysideat esiteltiin
projektin sponsoreille ja niiden konkreettisia ratkaisuja mietittiin sillä tasolla, että käytännön toteutukselle on selvät alkutahdit olemassa.

1.3.1 Tutkittavan organisaation esittely

Tutkittava organisaatio on osa itsenäistä yritystä, joka toimii Suomessa ja kuuluu suurempaan kansainväliseen konserniin. Konserni toimii maailmanlaajuisesti noin 55 000
henkilön voimin monella eri liiketoimintasektorilla, joista Suomen yritys on keskittynyt
merenkulun tuotteisiin ja palveluihin. Suomen yritys koostuu kolmesta eri toimipisteestä,
joissa työntekijöitä on yhteensä noin 550. Tutkimus on tehty yhteen Suomen organisaa-
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tion yksikköön ja tarkemmin ottaen sen kahteen funktioon. Yksikkö sisältää kaikki itsenäisen toiminnan kannalta oleelliset toimitusketjun osat, mutta sitä tukevat myös konsernin merenkulun liiketoiminnan tukitoiminnot ja verkostot. Yksikkö keskittyy meriteollisuuden laitteiden suunnitteluun, myyntiin ja valmistukseen. Näiden lisäksi yksikössä on
myös hallinnollisia ja tukitoimintoja, kuten: henkilöstö-, talous-, QHSE-, ja eri kehitysosastot.
Vuonna 2017 koko yrityksen liikevaihto oli noin 252 miljoonaa euroa. Suurin osa yrityksen liikevaihdosta koostui viennistä, kuten kuvasta 1 on nähtävissä. Tuotteiden valmistuksen lisäksi yrityksen liiketoimintaa tukee oleellisesti asiakaskoulutus, huolto- ja varaosapalvelut, jotka kattavat 36 % yrityksen liikevaihdosta (Kuva 2).

Kuva 1. Tutkittavan yksikön liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain vuonna
2017.
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Kuva 2. Yrityksen liikevaihto tuoteryhmittäin vuonna 2017.
1.4 Opinnäytetyön raportin kulku

Tämä opinnäytetyön raportti alkaa johdannolla, jossa selostetaan tutkimusongelma sekä
opinnäytetyön kulku. Tämän jälkeen esitellään lyhyesti tutkimuksen kohdeorganisaatiota. Seuraava luku käsittelee teoriaa, jonka tukemana tutkimus haastatteluineen on
muodostettu. Tätä seuraavana vuorossa on työskentelymenetelmien esittelyä niin teoriassa kuin myös projektin käytännön toteutuksena. Seuraavaksi esitellään tutkimustulokset ja niistä johdetut kehittämisehdotukset. Lopuksi arvioidaan projektin toteutus ja vedetään yhteen projektin aikaansaannokset.

1.5 Kirjoittajien osuus opinnäytetyössä

Molempien kirjoittajien panostus opinnäytetyön toteutukseen oli yhtä suuri. Kumpikin kirjoittajista osallistui yhtä lailla teorian tutkimiseen, tutkimuksen toteuttamiseen, tulosten
koostamiseen ja analysointiin, kehitysehdotuksia tukevan teorian tutkimiseen sekä kehitysehdotusten miettimiseen. Kirjoitustyö puolestaan pyrittiin jakamaan tasaisesti seuraavalla tavalla:
Jani Lehtonen keskittyi kirjoittamisessa lukuihin 1. Johdanto, 2. Asiakaslähtöisyys asiantuntijaorganisaatiossa sekä 5.1 Teoriaa kehitysehdotusten tueksi.
Joel Niemi keskittyi kirjoittamisessa lukuihin 3. Tutkimusmenetelmä ja aineistoanalyysi,
4. Tutkimustulokset, 5.2 Keskeiset tutkimustulokset ja suositellut kehitystoimenpiteet
sekä 6. Arviointi ja yhteenveto
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2 ASIAKASLÄHTÖISYYS
ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA
2.1 Kehitysvaiheet ja historia

Ajattelumallina asiakaslähtöisyys on yksi markkinointiajattelun tavoista tai kehitysvaiheista. Kehitysvaiheet ovat muodostuneet teollistumisen, tuotantomenetelmien kehityksen ja kilpailun lisääntyessä, jolloin yrityksien on ollut pakko kehittää uusia tapoja menestyä markkinoilla. Nämä ajattelutavat voidaan perinteisesti jakaa neljään kehitysvaiheeseen: tuotantolähtöinen, tuotelähtöinen, myyntilähtöinen ja asiakaslähtöinen ajattelu.
(Vuokko 1997, 12.)
Kaikkia muuta kolmea edellä mainittua voidaan pitää organisaatio- tai tarjontalähtöisinä
ajattelutapoina. Näissä lähtökohtana on se, mitä yritys valmistaa ja kaikki tekeminen painottuu siihen, miten saataisiin asiakas haluamaan sitä, mitä yritys valmistaa. Asiakaslähtöisessä ajattelumallissa taas käännetään ajattelu toisin päin ja mietitään sekä selvitetään, mitä asiakkaat oikeasti haluavat tai voisivat haluta. Menestyksen voidaankin katsoa muodostuvan siitä, miten hyvin yritys kykenee sopeutumaan kysynnän tarpeisiin.
(Vuokko 1997, 13.)
Nykyinen liiketoimintaympäristö on muuttunut viime vuosikymmenten aikana merkittävästi. Aiemmin markkinat olivat hyvin tuotekeskeisiä, ja kysyntää oli merkittävästi enemmän kuin tarjontaa. Tällaisessa tilanteessa yritysten ja niiden johdon ei tarvinnut kantaa
suurta huolta asiakkaiden tarkemmista tarpeista, vaan asiakkaat ostivat sitä mitä yritys
heille tarjosi. Yritysten ei juuri tarvinnut huomioida ympäristöään, vaan ne kykenivät
omilla sisäisillä päätöksillään vaikuttamaan ympäristöönsä, ennen kaikkea asiakkaisiinsa ja kilpailijoihinsa. Ympäristöllä ja ulkoisella tiedolla ei juuri ollut merkitystä yrityksen
johtamisessa. Aiemmin yrityksen menestys ja valta perustuivat pitkälti tuotteeseen tai
palveluun ja siihen, miten hyvin yritys pystyi sitä kehittämään ja parantamaan. Tärkeimmät mittarit seurasivat sisäisiä toimia, ja ainoat ulkopuoliset mittarit seurasivat pääsääntöisesti myyntiä ja markkinaosuutta. Ylimpänä tuomarina markkinoilla toimii kuitenkin
asiakas, ja viime kädessä hän on se, joka päättää kuinka hyvin yritys on onnistunut.
(Hellman & Värilä 2009, 19, 22.)
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Vaikkakin tuote on ollut aikaisempina vuosina keskeisessä ja tärkeässä asemassa yritysten liiketoiminnassa, niin oli sen rinnalle noussut myös niin sanottu kyvykkyysajattelu.
Kyvykkyysajattelulla tarkoitetaan yrityksen ydinosaamisalueiden ja kilpailuetujen tunnistamista, määrittämistä ja kehittämistä. Ajatuksena oli, että näiden ydinosaamisalueiden
yhdistämisellä kyettäisiin tuottamaan asiakkaille paremmin arvoa. Toimitaan niissä asioissa kilpailijoita paremmin, joihin yritys voi vaikuttaa ja näin luodaan parempi asema
markkinoilla. (Hellman & Värilä 2009, 22.)
Ongelmana edellä mainitussa oli, että yritykset monissa tapauksissa tulkitsivat tämän
vain suppeasti tarpeeksi tuottaa yhä parempia tuotteita ja palveluita, eli arvontuoton lisäämistä asiakkaille pyrittiin tekemään ainoastaan omia tuotteita ja palveluita kehittämällä. Tällä tavoin on kyetty pitämään johtamiskohteet sisäisinä ja onnitumista on mitattu
enimmäkseen sisäisin, tuotteisiin liittyvin mittarein. (Hellman & Värilä 2009, 22.)

2.2 Asiakaslähtöisyyden perusteet

Asiakassuhteen luomista, ylläpitämistä ja kehittämistä voidaan pitää asiakaslähtöisyyden perimmäisenä tavoitteena. Jotta asiakaslähtöisyys toteutuisi ja olisi toimivaa, se
edellyttää kokonaisvaltaisuutta seuraavilla tavoilla. Ensinnäkin, on aina tiedostettava ja
otettava huomioon toimintaympäristö ja kilpailutilanne. Jos kilpailu puuttuu, usein sekin
yksistään johtaa tilanteeseen, jossa yritys ei ole asiakaslähtöinen. Organisaatiolla ei ole
paineita luoda tai kehittää asiakaslähtöistä toimintatapaa, kun asiakkaita tulee joka tapauksessa. Jos taas kilpailua on, kuten tilanne usein on, on tärkeää tietää, miten kilpailijat toimivat. Tässä yrityksen asiakaslähtöisyys ja sen taso voivat olla sille todellinen
kilpailuetu. Tämän lisäksi asiakaslähtöisyyden on toteuduttava yrityksen kaikissa toiminnoissa. Esimerkiksi tuotekehityksen on otettava huomioon tuotteiden valmistettavuus ja
markkinoitavuus, kuten myös myyjiltä ja asiakkailta suoraan tullut palaute. Markkinoinnin
kannalta ajateltuna on vaikea luoda tuotteesta korkealaatuista kuvaa, jos asiaan ei ole
osattu tai haluttu kiinnittää riittävästi huomiota jo tuotteen valmistusvaiheessa. Viimeisenä kohtana on ymmärrettävä, ettei asiakaslähtöisyys ole sitä, että vain kuunnellaan
asiakkaan toiveita. Toki asiakas pitää ottaa huomioon, mutta huomioon pitää ottaa myös
yritys itse ja sen päämäärät, tavoitteet ja tarpeet. (Vuokko 1997, 23-25.)
Asiakaslähtöisyys ei ole yksipuolisesti asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista, vaan
tarkoituksena on ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon sekä asiakkaiden että yrityksen tar-
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peet. Asiakaslähtöisyys ei myöskään ole sitä, että yritys menee edestakaisin sen mukaan, mitä asiakas sattuu kulloinkin haluamaan. Tarkoituksena ei ole ryhtyä täyttämään
asiakkaan jokaista pienintäkin toivetta, vaan yrityksen pitää myös tietää, mitä se itse haluaa ja voi olla. Olisikin löydettävä sellainen optimaalinen asetelma, jossa asiakkaiden ja
organisaation tarpeiden kuuntelu olisi tasapainossa. Pelkästään yrityksen omien tarpeiden huomioiminen voi tehdä yrityksen toiminnasta lyhytaikaista, mutta täysin sama voi
käydä myös, jos kiinnitetään huomiota ainoastaan asiakkaiden tarpeisiin ja yrityksen toimintaa ohjaavat ainoastaan asiakkaiden toivomukset. Tämän kaltainen toiminta voi jopa
näivettää tuotekehityksen, sillä huomion kiinnittäminen ainoastaan sen hetkisiin asiakkaiden tarpeisiin saattaa johtaa tuotekehityksen lyhytjänteisyyteen. On totta, että tällaisella toiminnalla myyntiä ja markkinaosuutta pystytään ehkä lyhyellä aikavälillä kasvattamaan, mutta jos yritys haluaa olla innovatiivinen ja korkeatasoista osaamista hallitseva, pitää sen panostaa myös sellaiseen tuotekehittelyyn, jota edes kaukonäköisimmät
asiakkaat eivät olisi pystyneet näkemään. (Vuokko 1997, 25-26.)
Puhuttaessa asiakaslähtöisyydestä ja tarkasteltaessa miten asiakaslähtöisyys kirjallisuudessa ymmärretään yhtenä suurimpana asiana esille nousee yleisesti asiakkaiden
kuunteleminen. Kuten Feargal Quinnkin (1993) jo aikoinaan kirjoitti: ”Tärkein yksittäinen
taito, mitä tarvitset tullaksesi todella asiakaslähtöiseksi, on kyky kuunnella.” Jos halutaan
tietää, mitä asiakkaat ajattelevat ja miksi he ajattelevat kuten ajattelevat, pitää heitä
osata kuunnella. Asiakkaisiin pitää pystyä luomaan yhteys ja suhde, jossa yrityksen ja
asiakkaan välistä yhteistoimintaa voidaan yhteistyössä rakentaa ja kehittää. Asiakkaiden
kuunteleminen on elintärkeää, kun halutaan houkutella uusia asiakkaita yritykselle,
mutta yhtä tärkeää myös yritettäessä pitää olemassa olevat asiakkaat edelleen yrityksen
asiakkaina (Cook 2008, 89). Kun yritys pyrkii pääsemään asiakaslähtöisemmäksi, on
ennen kaikkea päästävä lähemmäksi asiakasta, koska jos haluamme tehdä päätöksiä,
jotka saavat asiakkaat tulemaa myös takaisin, on kyettävä ajattelemaan kuin asiakas
(Quinn 1993, 42).
Osana kuuntelemiseen liittyy myös valitusten kuunteleminen. Valitukset tulisi ennemmin
ottaa vastaan hyvällä ja pyrkiä niiden avulla muuttamaan omia toimintatapojaan, tuotteitaan, palveluitaan, prosessejaan tai mitä tahansa muuta, mikä auttaisi korjaamaan tilanteen niin, ettei asiakkaiden tarvitsisi ainakaan samasta asiasta valittaa enää uudelleen.
Valittavat asiakkaat antavat yritykselle mahdollisuuden ottaa selvää heidän ongelmistaan ja ratkaista niitä, sekä auttaa ja rohkaista heitä käyttämään ja ostamaan yrityksen
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tuotteita ja palveluita vielä jatkossakin (Barlow & Møller 1998, 20; Cook 2008, 91). Huonon kokemuksen saadessaan tai ollessaan muuten tyytymätön saamaansa tuotteeseen
tai palveluun asiakkaalla on kaksi vaihtoehtoa, joko sanoa asiasta jotain tai jättää asia
sikseen. Jos asiakas jättää asian sikseen ja kävelee pois, hän ei käytännössä anna yritykselle mitään mahdollisuutta korjata tai poistaa asiakkaan tyytymättömyyttä. Valittavat
asiakkaat taas säilyttävät keskusteluyhteyden ja antavat yritykselle mahdollisuuden parantaa toimintaansa ja saada heidät taas tyytyväisiksi. Näin ollen heidät saadaan todennäköisesti pidettyä asiakkaina ja he palaavat jatkossakin ostamaan yrityksen tuotteita tai
palveluita. (Barlow & Møller 1998, 18.)

2.3 Asiakaslähtöisyys ja markkinointi

Asiakaslähtöisyyden käsite liittyy vahvasti markkinointiin. Markkinointi on yksi liiketaloustieteen termeistä ja sen opetus aloitettiin amerikkalaisissa yliopistoissa 1920-luvulla.
Suomeen markkinoinnin käsite vakioitui vasta 1950-luvun puolivälissä, sen tarkoittaen
aiemmin markkinoilla käyntiä. Markkinointi on kehittynyt paljon lyhyessä ajassa ja sen
kehittyminen voidaan jakaa historiassa viiteen vaiheeseen, jotka ovat: tuotantosuuntaisuus (1930-50), myyntisuuntaisuus (1950-70), kysyntäsuuntaisuus (1960-80), asiakassuuntaisuus (1970-90), suhdeajattelu (1980-2000), vastuullinen ajattelu (2000-). Käytännössä kaikki yritykset tai toimialat eivät ole kehittyneet ajattelussaan vastaavalla tavalla,
esimerkiksi valtion ja kuntien ylläpitämissä organisaatioissa uuden ajattelutavan sisäistäminen on vasta alkutekijöissä. Markkinoinnin osaamisalueista on helppo löytää yhtymäkohtia asiakaslähtöisyyteen (kuvio 2). (Bergström & Leppänen 2013, 10-11.) Valitsimmekin tutkimukseemme osa-alueita markkinoinnista kuten arvontuotto asiakkaalle,
asiakkuus ja sen hallinta sekä asiakaspalvelu.
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Markkinoinnin
johtamisosaaminen
Jatkuvat
markkinointitutkimukset
ja analyysit

Tavoitteiden
määrittely ja
markkinointistrategian
kehittäminen

Markkinointiympäristön hallinta
Poliittinen, taloudellinen, teknologinen, ekologinen,
demografinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ympäristö

Markkinat ja kysyntä

Kilpailu ja kilpailijat

Asiakkuuksien hallinta
Asiakastarpeet ja
arvostukset

Ostokäyttäytyminen ja
asiakasryhmittelyt
Markkinointisuunnitelmat

Asiakassuhteiden
luominen ja ylläpito
- asiakashankinta
- asiakaspysyvyys
- asiakastyytyväisyys
- asiakaskannattavuus

Arvon tuottaminen ja viestintä asiakkaille
Markkinoinnin
organisointi ja
toteutus

Markkinoinnin
toteutuksen ja
tulosten
seuranta

Kilpailukeinojen ja tarjooman hallinta
Tuotteet

Asiakaspalvelu

Hinnoittelu

Saatavuus

Markkinointiviestintä
Markkinointiresurssien
kehittäminen
ja sisäinen
markkinointi

Verkostojen ja suhteiden hallinta
Tavarantoimittajat, alihankkijat, kumppanit,
jälleenmyyjät, omistajat, rahoittajat, vaikuttajat,
puolestapuhujat, mediat

Kuvio 1. Markkinoinnin osaamisalueet (Bergström & Leppänen 2013, s 11).
2.4 Yritysviestintä

Yrityksen itsestään ulospäin antama kuva sekä julkisesti annetut lausunnot ja tiedotteet
muokkaavat myös yrityksestä saatavaa ensivaikutelmaa. Ne voivat sisältää itsessään jo
lupauksia tai luoda asiakkaille tiettyjä odotuksia yritykseltä. Tärkeimmät lupaukset ovat
kuitenkin niitä, jotka asiakas saa ollessaan kontaktissa yrityksen henkilöstöön. Silloin
olennaisinta on, että annetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisia lupauksia, sekä sellaisia
lupauksia, jotka pystytään myös pitämään. Ei ole myöskään väärin, vaan päinvastoin,
asiakaslähtöistä toimintaa on myös se, että asiakkaalle rehellisesti kerrotaan, jos hänen
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toiveitaan ei pystytä toteuttamaan. Tällöin myös mahdollisesti ohjataan hänet sellaisen
toimijan luokse, joka nämä toiveet kykenee toteuttamaan. (Vuokko 1997, 35.)
Yhtenä näkökulmana on syytä muistaa, että katteettomat lupaukset, henkilökohtaisesti
tai yrityksen yleisesti julkilausumana, luovat yrityksestä nopeasti huonon kuvan ja saattavat tahria yrityksen mainetta vakavastikin. Niiden vaikutuksesta yritys saattaa menettää jo olemassa olevia kuin myös mahdollisia uusia asiakkaitaan. (Vuokko 1997, 35.)

2.5 Standardien määrittely

Osana asiakaslähtöisyyttä on myös tietynlainen standardien määrittäminen ja määrittely
sekä niiden kommunikoiminen koko organisaation tietoisuuteen. Tällaisilla standardeilla
voidaan ymmärtää esimerkiksi, että eri tuotteille on selvästi määriteltynä toimitusajat, joihin yritys kykenee. Tällöin esimerkiksi myyntitilanteessa asiakkaille ei luvata tuotetta viikon toimitusajalla, jos tiedetään, että lyhin toimitusaika, johon kyetään, on neljä viikkoa.
Tärkeää on myös se, että nämä standardit ovat kommunikoituna organisaatiossa riittävän laajasti. (Vuokko 1997, 35-36.)

2.6 Yrityskulttuuri

Yrityskulttuuri heijastaa niitä arvoja ja uskomuksia, joita yrityksen nykyinen johto pitää
tärkeänä. Se koostuu myös edellisten johtajien yrityksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja
menetelmiin istuttamien arvojen ja uskomusten jäänteistä. Mikäli yrityksen kulttuuria halutaan muuttaa, pitää johtajien muuttua tai vaihtua. Tämän lisäksi pitää tarkastella heijastavatko yrityksen nykyinen organisaatiorakenne, toimintatavat ja menetelmät niitä arvoja, joiden mukaan organisaation halutaan toimivan. Tämän vaiheen suorittaminen
unohtuu useimmiten kulttuurin muuttamisprosessin yhteydessä. Rakenteellisten tarkastelujen ja säätöjen unohtaminen voi jarruttaa merkittävästi kulttuurillisen muutoksen
käynnistymistä. Monet yritykset käyttävät suuria summia johdon kouluttamiseen tekemättä kuitenkaan mitään yrityksen rakenteille. Lopputuloksena saadaan entistä valistuneempia johtajia, joiden henkilökohtainen taito toimia alaistensa ja kollegojensa kanssa
on kasvanut. He huomaavat usein hyvin äkkiä, että vaikka he ovat muuttaneet organisaation toimintatapoja ja järjestelmiä, vanhat prosessit ja menetelmät eivät ole muuttuneet. Heidän oppimansa uudet käyttäytymismallit eivät ole pelkästään jääneet harjoittamatta, niihin ei ole myöskään ohjattu esimerkiksi palkitsemisen muodossa. Tämän takia
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onkin tärkeää säätää yrityksen rakenteet, toimintatavat ja menetelmät sellaisiksi, että ne
tukevat haluttua kulttuurinmuutossuuntaa. Suurissa yhtiöissä tällaisten muutosten aikaansaaminen voi kestää useita vuosia, kun taas pienemmissä yrityksissä muutoksia
voidaan saada aikaan jo vuoden aikana. (Barret 2017, 1-2.) Yrityksen kulttuuri rakentuu
siis erittäin vahvasti sen arvojen ja niiden toteuttamisen varaan. Yrityksen arvoja käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.
Korkeimmilla tasoilla suorittavat kulttuurit (ns. High Performance Cultures) omaavat samoja piirteitä niiden liiketoiminta-alasta tai markkinoista riippumatta. Luonteenomaista
näille kulttuureille on, että ne ovat niin sanottuja työntäviä kulttuureja, joissa innovaatiot,
nouseva suoritustaso, arvoa lisäävä muutos sekä erinomaisuus asiakaspalvelussa- ja
suhteissa kumpuavat usein henkilöstön hierarkiassa alhaalta ylös. Tällaisten kulttuurien
maailmankatsomus on, että ne voivat itse määrittää tulevaisuutensa riippumatta olosuhteista maailmassa, joka on täynnä mahdollisuuksia. Niiden täytyy mukautua ja olla innovatiivisia pysyäkseen mukana muuttuvilla markkinoilla. (Nelson 2013.)

2.6.1 Kulttuurin näkyvyys tutkittavassa yrityksessä

High Performance Culture on myös koko tutkittavan yrityksen omistavan konsernin työkulttuurin yhtenäistämisen ja kehittämiseen keskittynyt ohjelma. Tavoitteena on tehdä
yhtiöstä parempi ja tehokkaampi paikka työskennellä. On tunnistettu, että ollessamme
parhaimmillamme, pystymme toimimaan terveen korkealla suoritustasolla. HPC rohkaisee meitä olemaan parhaimmillamme entistä useammin nyt, kun alamme kunnostaa liiketoimintaamme tulevaisuutta ajatellen. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden sisäistää tapoja ajatella ja käyttäytyä yhtiön toimintaohjeiden mukaan.
Yrityksessä oli HPC-ohjelman läpikäymisen aikaan kolmannet yhteistoimintaneuvottelut
kahden vuoden sisään ja sitä ennen yhtiössä oli vähennetty henkilöstöä muissa maissa.
Tämä on osaltaan varmasti vaikuttanut yhtiön työkulttuuriin ja yrityksen ilmapiiriin negatiivisesti. Ohjelman tarkoitus oli myös osaltaan yrittää nostaa työyhteisöjen ilmapiiriä positiivisempaan suuntaan vaikeina aikoina. Ohjelma oli paikallistasolla huomattava ponnistus, puhumattakaan konserninlaajuisesta panostuksesta. Tämän takia tutkimuksessa
haluttiin sivuta myös tätä aihealuetta ja selvittää, miten kohderyhmä koki HPC-ohjelman
ja onko se vaikuttanut heidän toimiinsa työyhteisössä tai vapaa-ajalla.
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2.7 Arvot ja visio

Opinnäytetyön tilaajayritys on osa maailmanlaajuista isoa konsernia, joten sen visio ja
arvomaailma koskevat yli viittäkymmentätuhatta ihmistä viidessäkymmenessä maassa.
Konsernin visio ottaa selvästi kantaa siihen, kuinka konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla on merkittävä rooli ympäristönsuojelussa ja kasvihuonekaasujen päästöjen alentamisessa. Samaan aikaan maailma kehittyy jatkuvasti mobiilimpaan suuntaan ja ihmiset
matkustavat jatkuvasti enemmän. Yhtiö investoi yli 1,3 miljardia euroa vuosittain tuotteiden ja palvelujensa kehittämiseen, joista kaksi kolmasosaa on kohdennettu ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Toisin sanoen pyritään mahdollistamaan asiakkaiden tekevän enemmän vähemmillä päästöillä. Yksi silmiinpistävä arvo nousee yrityksen julkisissa lausunnoissa: Eettisyyteen sekä lakien ja säädösten noudattamiseen ja sitä kautta
hyvän maineen saavuttamiseen on keskitytty suuresti. Yhtiö on sitoutunut toimimaan
täysin eettisin keinoin siten, ettei lahjontaa tai korruptiota suvaita missään muodossa.

2.7.1 Arvomaailman merkitys

Organisaatioilla on yleensä olemassa joku arvoihin perustuva julkilausuma, jonka mukaan se ainakin haluaisi toimia tai johon haluaisi uskoa. Mikäli yksilön ja organisaation
arvojen välillä on suuria ristiriitoja, voi se pahimmillaan haitata organisaation tuloksellista
toimintaa merkittävästi. Yleensä organisaation arvot ovat yksipuolisen viestinnän kautta
kaikille jaettuja julkilausumia, jotka hetken kuluttua unohtuvat jopa niiltä, jotka näitä lausumia ovat olleet mukana luomassa. Näistä julkilausumista, joista painetaan esitteitä,
tauluja neuvotteluhuoneiden seinälle ja lippuja yrityksen pihalla seisoviin lippusalkoihin,
voidaan käyttää nimitystä näytetyt arvot. Kuitenkin monesti voi olla niin, että näytettyjen
arvojen sijaan organisaation toiminta perustuukin aivan toisenlaisiin niin sanottuihin käytettyihin arvoihin. Haasteena onkin usein se, miten näytetyt arvot saadaan iskostettua
organisaatioon siten, että ne ohjaavat organisaation jokapäiväistä toimintaa. Tätä varten
tarvitaan arvoprosessi, joka vaatii paljon panostusta ja ylläpitoa. Arvoprosessinkin tärkeimpänä lähtökohtana on selvittää nykytila ja nykyisten arvojen sanoma sekä miettiä
uutta julkilausumaa. Arvojen tarpeeksi pitkä ja syvällinen yhteinen käsittely on ehdoton
keino, josta arvokeskustelut ovat yksi menetelmä. Arvokeskusteluissa haetaan yhteisten
istuntojen avulla käytännön sisältöä organisaatiotason arvoille. (Skyttä 2005, 66-73.)
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Ihmisiä ei voi johtaa pelkästään tavoitteiden ja suunnitelmien voimalla. Eniten ihmisten
käyttäytymiseen vaikuttavat loppujen lopulta hänen arvonsa ja uskomuksensa. Johdolle
on erittäin haitallista, mikäli ihmiset tunnistavat oikeasti vallalla olevien arvojen olevan
erilaisia, mitä julkisesti annetaan ymmärtää. Lean- kulttuuria on yritetty jalkauttaa tutkittavan yrityksen toimintoihin jo useamman vuoden ajan. Se on yhä yksi keskeisimmistä
kehitysalueista koko yrityksen laajuisesti. Leanissa kulttuurissa ihmisten valinnanvapauksia on lisättävä, jotta he pääsevät tekemään valintoja omiin arvoihinsa perustuen.
Tämä on välttämätöntä oppivan organisaation ja jatkuvan kehityksen kulttuurin aikaansaamiseksi. Näiden oikeiden arvojen vahvistaminen tulee viemään aikaa, sillä ne vahvistuvat vain todellisen toiminnan myötä. Useat kehittämismallit, kuten esimerkiksi
benchmarking ja prosessijohtaminen, ovat itseasiassa myös johtamisfilosofioita. Näiden
menestys vaatii oman ajattelutavan muuttamista, eikä pelkästään uusien toimintatapojen
ulkoa opettelua. (Tuominen 2010, 144-145.)

2.7.2 Mission ja vision merkitys

Yrityksen missio ja visio ovat vastauksia kysymyksiin siitä mitä yritys on, mitä se arvostaa
ja minne se on menossa. Missiosta kertovat fraasit ovat yleisesti pidempiä kuin visiota
kuvaavat. Joskus vision osana saatetaan käsitellä yrityksen arvoja. Visio on usein tulevaisuuteen suuntautunut julistus yrityksen tarkoituksesta ja tavoitteista. Kiteytettynä voidaan sanoa, että missio esittää yrityksen olemassaolon tarkoituksen ja visio vastaa millaiseksi yritys haluaa tulla tarkoitukseen nähden. Strategian tulisi kummuta suoraan visiosta, sillä sen avulla yrityksen tulisi täyttää organisaation visio. Yleensä julistukset visiosta ja missiosta ovat hyvin lyhyitä tai ne voivat olla slogan -muodossa, kuten Wallmartin
"Save money. Live better” (Walmart, 2018). Missiolla ja visiolla on kolme tärkeää roolia:
kommunikoida organisaation tarkoitus kaikille sidosryhmille, informoida strategian kehityksestä sekä asettaa mitattavia tavoitteita, joilla pystytään todentamaan organisaation
suoriutuminen (Kuva 3). Ensinnäkin missio ja visio tarjoavat keinon organisaation olemassaolon tarkoituksen kommunikointiin kaikille avainsidosryhmille. Mitä paremmin
työntekijät ymmärtävät organisaation tarkoituksen mission ja vision kautta, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on ymmärtää strategiaa ja sen toteutusta. Toiseksi missio ja
visio luovat tavoitteen strategian luomiselle. Yksi hyvän strategian kriteeri onkin se, miten
hyvin se auttaa yritystä saavuttamaan missionsa ja visionsa. Ymmärtääkseen paremmin
mission, vision, strategian ja tavoitteiden eroa on hyvä mieltää ne ikään kuin peräkkäi-
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siksi suppiloiksi. Suurin pää on missio ja loput vaiheet seuraavat perässä, niin että tavoitteet ovat tarkin ja konkreettisin asia, jotka aiemmista vaiheista on jalostettu. Voidaan
ajatella, että missio ja visio luovat organisaatiolle ylätason ohjeet, ja strategia yksityiskohtaisemman opastuksen konkreettisiin tavoitteisiin, jotka osoittavat taas strategian onnistumisen tai epäonnistumisen, joka taas osoittaa visioon tai missioon pääsemisen.
(University of Minnesota 2015, 149-151.)

Kuva 3. Mission ja vision pääroolit (Unhemiliversity of Minnesota 2015).
2.8 Arvontuotto asiakkaalle

Palvelusta tai tuotteesta saatujen hyötyjen suhdetta asiakkaan kokemiin kustannuksiin
tai haittoihin voidaan jossain määrin pitää asiakasarvon määrittelynä. Asiakasarvo on
siis toisin sanoen asiakkaan kokemus tuotteen tai palvelun tasosta ennakko-odotuksiin
nähden. Vuorovaikutus asiakkaan ja toimittajan välillä on myös iso osa asiakasarvoa
tuotteiden ja palvelujen lisäksi. Olennainen osa asiakasarvon muodostumisessa ovat
niin yksilöiden vaikutus kuin vuorovaikutussuhteetkin. (Hemilä ym. 2016, 6)
Yrityksen on pystyttävä kiteyttämään tarjoama sellaiseksi, että asiakas kokee sen parhaimmaksi omaan panostukseen ja uhrauksiinsa nähden. Yrityksen on kehitettävä uskottava arvoväittämä siitä miksi asiakkaan kannattaa ostaa heidän tuotteitaan. Yrityksen
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on osattava määritellä tuotteilleen sopiva arvoasema markkinoita varten. Arvoasemia on
viisi Philip Kotlerin mukaan:
1. Enemmän kalliimmalla (Mercedes-Benz, Kämp-hotelli)
2. Enemmän samalla rahalla (Lexus, RAX-buffet)
3. Samaa halvemmalla (Rainbow-tuotesarja))
4. Vähemmän paljon halvemmalla (Lidl, Tokmanni)
5. Enemmän halvemmalla (Ikea, Walmart)
(Bergström & Leppänen 2013, 31-32.)
Menneinä vuosikymmeninä on panostettu paljon tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattamiseen. Tuottavuuteen on panostettu jo niin valtavasti, ettei se tuo enää merkittävää
kilpailuetua. Suurempaan arvoon onkin nousemassa se, miten yritykset kykenevät tekemään tuotteistaan erilaisia kuin kilpailijansa ja luomaan uusia liikeideoita. Samalla organisaation ulkopuoleiseen maailmaan vaikuttaminen on noussut yhä enemmän yritysten
kiinnostuksen kohteeksi. Toki yrityksellä pitää olla omat prosessit ja toimintatavat kunnossa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, mutta enenevissä määrin ollaan kiinnostuneita myös
yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden prosesseista. Oppimalla asiakkaidensa arvontuotantoa ja prosesseja yrityksellä on mahdollista tarjota ainutkertaista valikoimaa ja asiakkuusprosessia. Yritys pystyy täten siis luomaan asiakkuusstrategioita, joista on sille
merkittävästi kilpailuetua. Olennaisena osana asiakkuuksien paremmalle ymmärtämiselle on se, että unohdetaan organisaatiorakenteet ja annetaan mahdollisuus koko henkilöstölle olla mukana uudistamassa asiakaskokemusta omalla vahvuusalueellaan. Asiakkuuslähtöisyyden kulmakivi on siis asiakkaan arvontuotantoprosessin sisäistäminen.
Yrityksen tulee hankkia kaikki mahdollinen tieto siitä, miten asiakas tuottaa itselleen arvoa ja miten yritys voi siinä auttaa omalla osaamisellaan. Tavoitteena on ennemminkin
yhteiselo asiakkaan kanssa, kuin perinteinen asiakassuhde. (Storbacka ym. 1999, 1415.)
Asiakasarvoa on perinteisesti mitattu sen perusteella, miten paljon asiakas kokee hyötyvänsä hankinnasta suhteessa sitoutuneisiin kustannuksiin. Täten voisi johtaa päätelmän,
jonka mukaan asiakas valitsee kilpailutilanteessa aina vaihtoehdon, jonka tuoma arvo
suhteessa kustannuksiin on suurin. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta ostamisen mallit
ovat kuitenkin tätä monimutkaisempia. Asiakkaat eivät välttämättä aina osta sitä, josta
heille näyttäisi olevan eniten arvoa tai he eivät osta kaikkea, josta heille on arvoa. Näiden
päätösten takana olevien mekanismien tunnistaminen on erittäin isossa roolissa, kun
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halutaan siirtyä tuotekeskeisistä liiketoimintamalleista palvelukeskeisiin tai siirtymisestä
ratkaisukumppaniksi, strategiseksi kumppaniksi ja edelleen arvokumppaniksi. (Korhonen ym. 2011.)

2.9 Asiakkuus

Yritykset joutuvat usein toteamaan, että hyvilläkin tuotteilla kilpailuedun saavuttaminen
on erittäin hankalaa. Kilpailijat voivat aina kopioida joitain elementtejä ja ominaisuuksia
tuotteesta ja kiertää patentin, jos sellaista on edes olemassa. Nykyään yritykset pyrkivätkin usein löytämään kilpailuetua siitä, miten ne luovat kestäviä asiakkuussuhteita. Asiakkuuksia ei pysty kopioimaan samalla tavalla, sillä ne ovat niin voimakkaasti sidoksissa
yritykseen ja sen kulttuuriin. Asiakassuhteet ovat muodostuneet pitkän ajan saatossa ja
yritys on saattanut onnistua räätälöimään juuri asiakkaalle sopivan palvelun, joka sitoo
asiakkaan yritykseen. Yleisesti voitaneen sanoa, että asiakkuuksilla saavutetaan yhä
enenevissä määrin kilpailuetua. (Lehtinen 2004, 31-32.)
Asiakkuus ja sen hallinta ovat luonnollisesti tärkeä osa asiakaslähtöisen toiminnan nykytilan kartoittamiseen keskittyvässä tutkimuksessa. Jokainen yritys on joskus perustettu
jotain tarkoitusta varten, vaikka tarkoitus olisikin vuosien saatossa muuttunut. Kaikkien
sidosryhmien tulisi kuitenkin sisäistää yrityksen tarkoitus ja mitä se vaikuttaa heidän
omaan tekemiseensä. On mahdoton johtaa organisaatiota ilman missiota ja joka ei tiedä
tarkoitustaan. Yrityksen missio on johtamisen kannalta avainasemassa. Ihmiset haluavat
tuntea kuuluvansa johonkin kokonaisuuteen, jolla on merkitystä ja päämäärä sekä olla
osa sitä visiota, jonka avulla tavoitteeseen päästään. Yritys luo vision muodossa myös
tavoitteen siitä, millainen se haluaa tulevaisuudessa olla organisaationa, millaisia tuotteita sillä on portfoliossaan ja kenelle niitä tarjotaan. Asiakkuudet ja asiakkuusstrategiat
ovat vastauksena kysymykseen kenelle tarjotaan. (Lehtinen 2004, 38-39.)

2.9.1 Asiakkuusstrategia

Yrityksen on luotava asiakkuusstrategiansa asiakkuuksien tiekartan (roadmap) perusteella. Strategian onnistumisen mittaaminen koostuu oikeastaan siitä, miten hyvin asiakkaalta on saatu resursseja asiakkuuteen panostamisen suhteen. Asiakkuuteen toivotaan
panostettavan lähtökohtaisesti vähemmän kuin se tuottaa, eli puhutaan niin sanotusta
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”return of relationshipistä” (ROR). Yritys voikin lähteä liiketoimintastrategiassaan liikkeelle asiakkuusstrategiasta ja johtaa muut suuntaviivat siitä. Tämä tarkoittaa eniten
muutosta asennoitumiseen ja toki jonkin verran itse strategiatyöhön. Strategista työskentelyä voidaan linjata ja selkeyttää tällä tavoin merkittävästi. (Lehtinen 2004, 157.)
Erilaisia asiakasryhmiä varten tulee olla omat asiakkuusstrategiansa ja ne tulee tuoda
julki siten, että kaikki työntekijät ja asiakkaat ymmärtävät eri mahdollisuudet kehittää toimittajan ja asiakkaan välisiä prosesseja. Asiakaslähtöisempää toimintaa tavoittelevan
yrityksen tulee omata kyky analysoida ja kehittää asiakkuuksiaan siten, että asiakkaat
ymmärtävät eri vaihtoehtojen merkityksen. Asiakas ei voi siis yleensä saada sekä pienasiakkuuden mukanaan tuomia vapauksia, että kumppanuuden mukanaan tuomia etuja.
Tuleekin muistaa, että asiakkuudet eivät ole itsessään milloinkaan huonoja, syy on aina
lopulta hämärässä asiakkuusstrategiassa tai sen puutteessa. Tehokkaan tiedon vaihdannan edellytyksenä on, että asiakas ja toimittaja ymmärtävät toistensa asemat asiakkuudessa ja sen edellytykset. Kyse on ikään kuin näytelmästä, jossa dialogia käydään
ennalta luodun käsikirjoituksen mukaan. Erilaisia asiakkaita varten on olemassa oma
käsikirjoituksensa, kulloisenkin asiakkuusstrategian mukaan. Suuri osa asiakkuuteen liittyvissä ongelmista johtuu asiakkaan oman roolin puutteellisesta käsityksestä, jolloin toimittaja ja asiakas ovat asiakkuuden näyttämöllä eri käsikirjoitusten kera. Yksinkertaisimmillaan kyse esimerkiksi käyttäytymissäännöistä, kuten IKEAn tapauksessa kuvassa 7,
jossa yritys kertoo miten toimimalla asiakas saa heiltä parhaan hyödyn. (Storbacka ym.
1999, 27-29, 87-88.)
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Kuva 4. IKEAn "käsikirjoitus" (muunneltu Storbacka ym. 1999, s. 88).
2.9.2 Peruspilarit

Asiakkuuslähtöisyyden kolmena peruspilarina ovat saavutettavuus, vuorovaikutteisuus
ja arvontuotanto. Nykyaikana yrityksen toimintaan tyytymättömällä asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä kilpailijaan hyvin monin eri tavoin ja nopeasti. Kilpailija saattaa
olla vain yhden hiirenklikkauksen tai sähköpostin päässä asiakkaasta. Siksi yrityksen
pitää kiinnittää erityisesti huomiota saavutettavuuteen ja siihen, että asiakas saa palvelua säädyllisessä ajassa. Saavutettavuus tarkoittaa tavoittamisen lisäksi myös sitä, että
asiakkaan on helppo asioida yrityksen kanssa ja että yritys on valmis ottamaan virikkeitä
vastaan asiakkaalta ja ulkomaailmasta. (Storbacka ym. 1999, 23-26.)
Vuorovaikutteisuus voi ilmetä eri muodoissa ja siinä onkin osittain kyse yrityksen tarjoaman kehittämisestä asiakkaan tarpeiden pohjalta ja osittain tiedon vaihdannan sopeuttamisesta asiakkaan suuntaan. Yrityksen tulee alati kehittää vanhoja kohtaamispaikkoja
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asiakkaidensa kanssa ja pyrkiä luomaan uusia. Yritysjohtaminen on paljon vuorovaikutteisempaa kuin ennen ja yrityksen sisäisistä organisaatiorajoista on tullut koko ajan häilyväisempiä. Prosesseja johdettaessa syntyy pitkiä vuorovaikutteisia arvoketjuja, jotka
yltävät pitkälle yrityksen rajojen ulkopuolelle. Markkinoijat keskittyvät viestintään, sillä se
yhdistää ihmisiä ja synnyttää suhteita sekä inhimillistää toimintaa. Asiakkaalle kommunikoitavat asiat ja heiltä saatava tieto ja palaute täydentävät vaihdantaa ja syventävät
yrityksen ja asiakkaan suhdetta. Tietoa voidaan pitää tarjonnan perustana, sillä tarjonta
luo edellytykset asiakkuuden kehittämiselle ja tieto kehittää asiakkuuksia. (Storbacka
ym. 1999, 23-26.)
Arvontuotanto vaatii molemmilta osapuolilta aktiivista osallistumista ja vahvaa keskinäistä luottamusta. Välitön arvo on asiakkaan saamat tuotteet, palvelut tai lupaukset
vastikkeena omista korvauksistaan tai lupauksistaan. Välillinen arvo koostuu pääosin
yhdessä opituista asioista, yhdessä kehittymisestä ja tunnearvoista, kuten asiakkuussuhteen synnyttämästä turvallisuudentunteesta. Asiakkaan ja yrityksen prosessien tulee
sopia yhteen toistensa kanssa. Yritys, joka pystyy alati tarkastelemaan ja tarpeen tullen
muovaamaan prosessejaan kohti asiakkaan parempaa arvontuottoa, on vahvoilla. (Storbacka ym. 1999, 23-26.)

2.9.3 Asiakkuudenhallinta

Asiakkuusajattelun perusideana oli niputtaa kohtaamiset yhteen, peräkkäin ja näin asiakkuus muodostuisi näiden kohtaamisten summana. Tarkasteltaessa asiakkuutta tällaisena prosessina huomattiin, että jotkin kohtaamiset olivat kriittisempiä kuin toiset. Havaittiin, että myös asiakas arvioi eri kohtaamisia eri tavalla. (Arantola 2006, 28.) Näin
ajatellen, vaikkakin ensikohtaaminen ja hyvän ensivaikutelman antaminen ovat tärkeitä
yrityksen imagon luonnissa, eivät ne välttämättä ole kaikkein kriittisimpiä kohtaamisia
asiakkuudessa.
CRM (Customer Relationship Management) koostuu yrityksen asiakkaiden kanssa toimimisen periaatteista, käytännöistä ja suuntaviivoista. Tämä tarkoittaa yleensä suoraa
kanssakäymistä asiakkaan kanssa, kuten myynti- ja huoltoprosesseja, ennustamista ja
analysointia asiakassuuntauksista ja asiakaskäytöksestä. Yleisesti ottaen CRM palvelee
asiakaskokemuksen vahvistamista kokonaisvaltaisesti. (Investopedia 2018.)
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Asiakkuudenhallinnan edut voidaan karkeasti jaotella kahteen kategoriaan. CRM lisää
tietämystä ja ymmärrystä asiakkaista ja niistä syistä miksi asiakkaat ostavat yrityksen
palveluja. Toisaalta se taas vahvistaa markkinoinnin kokonaiskattavuutta myynnin ja
markkinoinnin tehostuessa. Myynnin ja markkinoinnin tehokkuus ja kattavuus eivät mitä
todennäköisimmin parane itsestään ilman määrätietoista asiakaslähtöisten toimintamallien ja prosessien kehittämistä. Mitattavuutta voidaan myös pitää asiakkuudenhallinnan
yhtenä etuna, koska voidaan testata ja kehittää erilaisia menettelytapoja, joista voidaan
löytää paras yhdistelmä parhaan kilpailuedun saavuttamiseksi. Asiakkaiden lisääntyvä
ymmärrys antaa lisämahdollisuuksia parempiin strategisiin analyyseihin asiakkuuksiin ja
niiden johtamiseen liittyen. (Mäntyneva 2000, 12.)

2.9.4 Segmentointi

Segmentointi on markkinoinnin varhaisimpia käsitteitä ja samalla myös yksi sen kulmakivistä. Asiakkailla on erilaisia tarpeita ja arvostuksia sekä erilaisia tapoja toimia markkinoilla. Yritys ei millään pysty toimimaan siten, että se tyydyttäisi kaikkien potentiaalisten
asiakkaidensa kaikki tarpeet. Siksi sen onkin tärkeää kyetä tunnistamaan itsellensä tärkeät asiakasryhmät. Alkuaikoina käsite ohjasi vain sitä kenelle markkinointiin, koska
myyntisuuntaisessa markkinointimaailmassa tuote oli ratkaiseva tekijä. Nykyaikaisen
markkinointiajattelun mukainen segmentointi määritellään hyvin eri tavalla. Segmentointi
ymmärretään nykyään siten, että se on erilaisten asiakasryhmien tunnistamista ja valintaa markkinoinnin kohteeksi siten, että valitun kohderyhmän arvostukset ja tarpeet tuntien pystytään kannattavasti täyttämään ne kilpailijoita paremmin. (Bergström & Leppänen 2013, 150.)
Näin pystytään kohdistamaan resursseja ja muita toimenpiteitä oikein ja oikeissa kohdissa, sekä tekemään erilaista hinnoittelua eri asiakasryhmille. Asiakaslähtöisyydessä
parhaiten edenneet yritykset pystyvätkin tarkastelemaan asiakkuuksiaan asiakaskannan, asiakkuuksien ja kohtaamisten tasoilla. Yrityksen eri asiakaskonseptit kuvaavat
minkälaiselle asiakaskunnalle palveluita tuotetaan, mitä kyseisille asiakkaille tarjotaan
sekä miten heidät kohdataan. On selvääkin, että tämän kaltainen toiminta vaatii hyvää
asiakasymmärrystä. (Arantola 2006, 28-29.)
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2.10 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu on toimintaa, jonka tarkoitus on tukea, opastaa ja auttaa asiakasta. Niin
sisäiset kuin ulkoiset tekijät vaikuttavat asiakaspalveluun ja sen kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii palvelukonseptin suunnittelua ja testaamista. Konseptissa määritellään
ketä, kuinka paljon ja millä tavoin palvellaan sekä miten asiakas saa palvelusta lisäarvoa.
(Bergström & Leppänen 2013, 180-181.)
Yrityksen on mahdollista erottua edukseen hyvällä palvelulla ja sitä voidaan kiistatta pitää onnistuessaan jopa kilpailuetuna. Palvelua ja ihmissuhdetaitoja on erittäin vaikea kopioida ja kilpailijoiden onkin vaikea kuroa etumatkaa umpeen, joka saavutetaan palveluhaluisemmalla, innostuneemmalla, koulutetummalla ja taitavammalla henkilökunnalla.
Asiakaspalveluksi voidaan lukea periaatteessa kaikki asiakasta varten tehtävä työ läpi
koko yrityksen toimitusketjun. Yritykset palvelevat sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaitaan. Ulkoiset asiakkaat suorittavat saamastaan palvelusta maksun ja sisäiset asiakkaat
taas ovat yrityksen sisäisiä sidosryhmiä, jotka palvelemalla toisiaan mahdollistavat ulkoisen asiakkaan palvelemisen. (Lahtinen & Isoviita 1999, 51.)

2.10.1 Automatisointi

Asiakaspalvelusta tiedettiin jo ennen tutkimuksen aloittamista, että asiakaskyselyiden
reagointiaikaa ja vastausaikaa pitäisi pystyä parantamaan. Kuten johdantokappaleessa
jo kerrottiin, projekti aiottiin alussa keskittää vain tämän asian kehittämiseen jonkin työkalun avulla. Erilaisten työkalujen kehittämisessä ei voi välttyä ajatukselta, että voisiko
prosessia viedä enemmän automatisoituun suuntaan. Automaattiset asiakaspalvelutyökalut ovat tulleet kuluttajien keskuudessa tutuiksi muun muassa erilaisten automaattisten
puhelinvaihteiden muodossa. Jotkin palvelut voidaan siis automatisoida hyvin pitkällekin.
On toimialoja ja palveluita, joiden automatisointi on vaikeaa tai sen sopivuutta voidaan
muutenkin kyseenalaistaa. Teknologia ei esimerkiksi pysty samaan empaattisuuteen
kuin asiakaspalvelija. Kun tarvitsemme apua lähes epätoivon vallassa, turvaudumme
mielellään johonkin inhimilliseen tiedon lähteeseen, joka reagoi äänensävyyn, kasvojen
ilmeisiin tai eleisiin. Ajatus vastaavia kykyjä omaavasta koneesta saattaa puistattaa tietyissä olosuhteissa, kuten esimerkiksi ajatus automatisoiduista hautaustoimiston palveluista. Vaikka olemme tyytyväisiä siihen, että teknologia avustaa meitä automaattisesti

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jani Lehtonen & Joel Niemi

32

ja jopa päättää asioita puolestamme (Google, Facebook, Netflix, Spotify), niin silti ongelmatilanteissa ihminen lopulta mieluiten kääntyy toisen ihmisen puoleen. Automatisointi
saattaa vähentää työntarvetta palvelua tarjoavalta taholta ja lisätä samalla asiakkaan
työtä. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat vaikkapa kaupan itsepalvelukassat, joissa asiakas
joutuu pelkän käteisen ojentamisen tai tunnusluvun näppäilemisen lisäksi tekemään
kaikki muutkin kassan työt. (Buell, 2018.)

2.10.2 Palvelun laatu

Palvelun laadun taso muodostuu siitä, miten hyvin asiakkaan ennakko-odotukset ja vaatimukset on pystytty täyttämään; miltä palveluprosessi tuntui ja millainen mielikuva asiakkaalla on yrityksestä. Palvelun lopputuloksen tekninen laatu ei välttämättä korvaa huonoa palveluprosessia, eli toiminnallista laatua. Joskus toiminnallinen laatu saattaa näytellä suurempaa osaa asiakkaan kokemasta kokonaislaadusta, kuin tekninen laatu. Kolmas osatekijä, yrityksen imago, toimii ikään kuin kahden ensimmäisen osatekijän suodattimena. Hyvä imago saattaa pelastaa huonoa teknistä tai toiminnallista laatua siten,
että asiakas kokee laadun tyydyttäväksi itsellensä. Toisaalta huono imago huonontaa
entisestään laadun tunnetta tai saattaa heikentää turhaan kokemusta laadun muista osaalueista. Laatua voi tulkita monelta eri kantilta, mutta lopullisen asiakkaan kokeman laadun määrittelee kuitenkin asiakas itse. Siksi laatua tulisikin tarkastella vain asiakkaan
kokemuksen mukaan, eli vastasiko se asiakkaan odotuksiin. (Ylikoski 1999, 118-119.)

2.10.3 Asiakaspalvelun taso

Päivi ja Santeri Kanniston (2008) teoksessa käsitellään asiakaspalvelua Eric Bernen kehittämän transaktioanalyysin avulla. Teoriassa tunnustetaan kolme erilaista minätilaa,
jotka ovat: Lapsi, Aikuinen ja Vanhempi. Minä-tilat viittaavat asiakaspalveluun vaikuttaviin tekijöihin, kuten käyttäytymisen, tuntemisen ja ajattelemisen tapoihin. Aikuisen minätila on jakamaton, kun taas Vanhempi ja Lapsi voivat olla sekä myönteisiä tai kielteisiä
asiakkaan suuntaan. Asiakas itse tulkitsee kokemansa palvelun, sillä odotuksia ja mieltymyksiä on erilaisia. Esimerkkinä mainittakoon Hoivaava Vanhempi, joka on myötätuntoinen ja huolehtii asiakkaasta auttamalla oikean ratkaisun löytämisessä ja ostopäätöksen tekemisessä. Tämänkaltainen palvelu sopii enemmän tukea kaipaavalle asiakkaalle,
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Lapselle, joka ei itse tarkalleen ottaen tiedä mitä tarvitsee. Samanlainen kohtelu voi kuitenkin tuntua toisille asiakkaille luotaantyöntävältä ja jopa manipuloivalta, jolloin palvelu
koetaan huonona. Asiakkaan ja yrityksen vuorovaikutus on kaikkein hedelmällisintä silloin kun osapuolet paikkaavat toinen toistensa puutteita. Tällaisia suhteita voivat olla esimerkiksi Aikuinen-Aikuinen, Vanhempi- Lapsi tai Lapsi-Vanhempi. (Kannisto P&S 2008,
51-52.)
Oman palvelutason arvioimiseen on asiakkaan kokemusten keräämisen lisäksi hyvä
käyttää jotain mallia. Esimerkiksi Texas A&M- yliopiston tutkija Leonard Barry on tiimeineen kehittänyt mallin, jolla yritys voi mitata asiakkaan kokemaa laatua. Barryn johtama
tiimi oli havainnut, että asiakkaiden kokeman laadun tekijät voidaan tiivistää viiteen pääteemaan, jotka ovat: luotettavuus, vakuuttavuus, konkreettinen ympäristö, empaattisuus
ja reagointialttius. (Performance Research Associates 2003, 14.)

2.11 Tiedon hyödyntäminen

Prosessit ovat yrityksen tuloksen mahdollistaja ja tiedonhallinta on prosessien voiteluaine. Tietojärjestelmistä saatavan informaation määrä on rajaton ja datankäytön merkitystä aletaan pitää enenevissä määrin arvossaan. Yritysten tukitoimia ajetaan minimiin
samalla, kun yrityksistä pyritään tekemään vähemmän byrokraattisia. Itsenäinen työskentely nousee entistä tärkeämmäksi ja tietoa ei voida enää pitää suljettuna jonkun tietyn
osaston tai henkilöstöryhmän takana vaikeasti saavutettavissa. Tämä johtaa taas siihen,
että yksittäisellä työntekijällä on entistä suurempi vastuu tiedonhallinnasta. Työ vaatii
entistä enemmän ihmisiltä ja järjestelmiltä, sillä työtä tehdään itsenäisesti hyödyntämällä
uusinta tekniikkaa. Tiedonhallinnan kehittäminen nähdään jo monessa yrityksessä myös
liiketoiminnan kehittämisenä, jonka pitää olla systemaattista ja jatkuvaa. Sitä ei tule
tehdä ensiapuna vasta silloin, kun kipu tuntuu. (Lindén 2015, 9-10.)
Internet on mahdollistanut menneinä parina vuosikymmenenä paljon ja se on myös alkanut ohjata organisaatioiden toimintaa. Organisaatioissa on kuitenkin usein edelleen
takerruttu vanhoihin tiedonhallinnan toimintamalleihin, jotka ovat katoamassa. Vanha toimintaympäristö on perustunut kiinteiden työasemien äärellä työskentelyyn ja työntekijät
ovat käyttäneet organisaation tietohallinnon tarjoamia kiinteitä ratkaisuja ja niiden ylläpitämiä asiakirjoja. Nykyaikana työtä tehdään joka puolella ja sisällöntuottajia on entistä
enemmän. Lähestulkoon mihin tahansa tietoon on päästävä käsiksi mistä vain ja milloin
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vain. Tämä madaltaa organisaatiorajoja ja vapauttaa käyttäjien riippuvuutta organisaatioista ja he saavat verkosta kaiken tarvitsemansa tiedon tuottaakseen ja käyttääkseen
informaatiota. Hierarkkiset ja keskitetyt toimintamallit eivät enää palvele nykyajan tietoyhteiskuntaa, jossa informaatiomäärä kasvaa jatkuvasti. (Henttonen 2015, 208 - 209.)
Yrityksen tulee menestyäkseen vastata kolmen avainryhmän odotuksiin: asiakas, omistaja, henkilöstö. Näitä kaikkia tukee tietopääoman käsite, joka muodostuu henkilöstön
osaamisesta, asiakkaista ja organisaatiosta itsessään. Osaamisen arvo kasvaa aina sitä
käytettäessä ja yhteistoiminnalla kasvatetaan yhteisöllistä tietopääomaa vuorovaikutuksen ja yhdistelyn kautta. Johtamisen keskeisiä haasteita on saada henkilöstö sitoutettua
yhteisiin tavoitteisiin ja toteuttamaan niitä työssään. Huonosti organisoitu ja johdettu tiedonhallinta johtaa tehottomiin prosesseihin ja huonoihin päätöksiin. Voidaan sanoa, että
tiedonhallinnalla on suora vaikutus yrityksen suoriutumiseen - joko positiiviseen tai negatiiviseen. (Holma 2005, 30, 149.)

2.11.1 Sijaintiin perustuvasta metatietojen hyödyntämiseen

Tietoympäristömme päivittäisessä työnteossa koostuu osin järjestyksessä olevasta, eli
strukturoidusta tiedostopohjaisesta tiedosta, kuten verkkolevyt tai Dropbox. Toinen osa
käyttämästämme tiedosta on järjestämätöntä, eli strukturoimatonta tietokantapohjaista
tietoa, kuten taloushallinnan, myynnin, toiminnanohjauksen, tuotannon tai useiden järjestelmien tuottama tieto, joka ei ole dokumenttimuodossa (kuva 11). Voidaksemme tehokkaasti suoriutua nykypäivän työstä, täytyy molempien tietomuotojen olla tehokkaasti
käytettävissä. (Lindén 2015, 12-14.)
Useissa yrityksissä taistellaan vielä 80-luvulta peräisin olevilla tiedonhallintajärjestelmillä
ja yritetään tehdä pikakorjauksia, jotta järjestelmät palvelisivat paremmin nykyajan tiedontarvetta. Tämä tarkoittaa valitettavasti kalliita, työläitä ja monimutkaisia integraatioita
uusien ja vanhojen järjestelmien välillä. Tämän vuoksi uudenaikaiset nykytoimintaa paremmin palvelevat järjestelmät ovat tulossa ja kiinnostavat ihmisiä koko ajan enenevissä
määrin. Uusille tiedonhallintaratkaisuille onkin ominaista, että kaikki tieto identifioidaan
ja kuvataan riittävillä avainsanoilla, joita kutsutaan metatiedoiksi. Tätä ratkaisua käytetään nykyään jo laajasti kuluttajillekin tutuissa palveluissa, joissa tiedon pitää löytyä nopeasti valtavan tietomäärän joukosta. Hyviä esimerkkejä tästä ovat palvelut, kuten
Google, iTunes, Spotify, eBay. Vanha tapa hallita tietoa prosessilähtöisesti on syynä siihen, miksi yrityksissä taistellaan tiedon hallinnan ja hyödyntämisen kanssa. Esimerkiksi
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iTunes on taas kehitetty asiakaslähtöisesti, eli se palvelee suoraan käyttäjiään eikä tekijöidensä prosessia. (Lindén 2015, 12-14.)
Perinteisessä sijaintiin pohjaustuvassa tiedonhallintatavassa dokumentteja voidaan etsiä pelkän nimen perusteella monimutkaistenkin kansiopolkujen päästä. Metadataa hyödyntävällä, uudella tiedonhallintatavalla tietoa etsitään hakusanojen avulla melkeinpä
kuin Googlen hakukoneella. Metatiedon avulla tallennettava dokumentti identifioidaan
yksilöllisesti ja kuvaavasti. Käytetään esimerkkinä iTunesin kaltaista musiikkipalvelua,
jonka 45 miljoonan musiikkikappaleen tiedonhallinta perustuu metatietoon. Artistin tai
kappaleen metatietoja voivat olla esimerkiksi musiikkityyli, tempo, artistin maa, käyttäjien
arviot musiikista, yms. Parhaat tuntemamme sisällönhaut perustuvat juuri tämänkaltaiseen metatiedon hyödyntämiseen. (Lindén 2015, 56-57.)

Kuva 5. Yritysten käytössä saattaa olla useita toisistaan erillään olevia tietojärjestelmiä,
joita joudutaan integroimaan ristiin ja tietoa suodattamaan eri työkaluilla (muokattu
Lindén 2015, 41).
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2.11.2 Versiointi

Suuri osa yritysten dokumentaatiosta on kopioita joidenkin muiden henkilöiden aiemmin
tehdyistä dokumenteista. Versionhallinta on äärettömän hankalaa ja sen onnistuminen
vaatii lujaa kuria, mutta valvontaa on lähes mahdotonta järjestää (kuva 12). Vanhojen
versioiden päälle tallettaminen tai uuden version tallentaminen uudella nimellä uuteen
sijaintiin ovat esimerkkejä versionhallintaan liittyvistä ongelmista. Tiedon versioinnin automatisointi on kuitenkin nykyjärjestelmillä mahdollista, jolloin jäljitettävyys pysyy aukottomana. Yrityksessä on käytössä mitä todennäköisimmin useita erilaisia dokumenttipohjia samoihin asioihin liittyen, koska ihmiset tallentavat hyviksi kokemiaan pohjia itsellensä
ja käyttävät niitä hyödyksi itse. Näiden käytössä piilee kuitenkin useita riskejä, joista moni
liittyy vanhentuneeseen, väärään tai salaiseen tietoon. Kaikki tieto ei sovi kaikille sidosryhmille ja vanhentuneen tai väärän tiedon käyttäminen saattaa käydä jossain tapauksissa kalliiksi. Dokumenttipohjien keskitetty ylläpito, niiden muutoksista tiedottaminen ja
saatavuus ovat kuitenkin järjestettävissä nykyisillä tiedonhallintaratkaisuilla. Liitetiedostojen tallentaminen, säilyttäminen ja suhteiden linkittäminen päädokumenttiin saattavat
olla erittäin tärkeitä varsinkin, jos usean ihmisen pitäisi päästä käsiksi samoihin dokumentteihin. Eri rooleissa työskentelevät henkilöt pitävät eri tuotoksia päädokumentteinaan. Esimerkiksi myyjälle tarjous saattaa olla projektin päädokumentti, kun taas projektinvetäjä voi tarvita eniten projektisuunnitelmaa. Kummallakin on oma eriävä lähestymistapansa dokumenttien etsimiseen ja senpä takia kaikki dokumentit tulisi löytyä suhteiden
avulla. Metadataa hyödyntäen voidaan edellä mainitut seikat ratkaista. (Lindén 2015, 6472.)
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Kuva 6. Dokumentin elinjakson aikana suoritettavia toimenpiteitä (muunneltu, SFS ry
2006, 98).
2.11.3 Hiljainen tieto

Orgaaninen toimintaympäristö, jossa pyritään alati kehittymään ja parantamaan tekemisen laatua, on hyvin ihmiskeskeinen. Ihmisen tapa tuntea ja käsitellä tietoa on aina monimuotoinen prosessi, jota on vaikea kopioida. Mitä korkeammaksi asiantuntijuuden taso
nousee, sitä epälineaarisemmaksi ajattelu muuttuu ja asiantuntija toimii intuitionsa ja kokemuksensa perusteella. Tieto on varastoituneena asiantuntijan mieleen ajattelun ja kokemusten kautta, ollen niin hajallaan, ettei sitä välttämättä pysty sieltä jalostamaan enää
yksityiskohtaiseksi tarkaksi tiedoksi. Tieto on siis erittäin vaikeassa muodossa muiden
hyväksikäytettäväksi ja usein yrityksen huippuosaaminen onkin juuri tällaista niin sanottua hajanaista hiljaista tietoa, jota kutsutaan myös tacit-tiedoksi. Asiantuntija ei itsekään
osaa selittää ammattitaitonsa koostumisesta edes murto-osaa, mutta mitä enemmän
hän miettii ja tunnistaa kulloinkin onnistuessaan siihen johtaneita syitä, pystyy hän muuttamaan tietoaan eksplisiittiseksi, eli käsitteelliseksi tiedoksi. Käsitteelliseksi tiedoksi
muuttuu kuitenkin häviävän pieni osa alitajuntaisesta tiedosta, eikä sitäkään pysty tallentamaan ihmisten päästä suoraan. Puutteellisen täsmällisyytensä vuoksi sitä ei myöskään
voida taltioida tekstimuotoon, vaan parhaiten sen pystyy tuomaan julki puheen tai teko-
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jen avulla. Vaikka tacit-tietoa ei pystyttäisi tuomaan ymmärrettävään kirjalliseen muotoon, usein kuvat ja kuviot ovat omiaan kuvaamaan monimutkaisiakin kysymyksiä.
(Ståhle & Grönroos 1999, 89 – 91.)
Hiljaista tietoa on äärimmäisen vaikea jakaa muille sellaisenaan, koska se heijastuu aina
jotenkin yksilön arvoihin, tottumuksiin tai ihanteisiin. Organisaation kulttuurin unohdetaan
monesti olevan yksi hiljaisen tiedon tärkeimmistä muodoista. Tämä tarkoittaa kaikkea
sitä minkä ihmiset aistivat omassa organisaatiossaan ja mikä selittää organisaation toimintaa. Tätä tietoa jokainen organisaatiossa aloittava uusi työntekijä alkaa imeä aisteilla
itseensä. (Kaario & Peltola 2008, 7 - 8.)
Yleisimmin hiljaisen tiedon määritelmänä käytetään Polanyin ajatuksia (Polanyi 1983,
Little & Ray 2005 mukaan) siitä, että ”tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan”. Emme pysty siis välttämättä itsekään havaitsemaan jotain toimintaamme ohjaavaa hiljaista ulottuvuutta taustalla, saati sitten artikuloimaan tätä ymmärrettävästi toiselle
henkilölle. Nonaka ja Takeuchi (1995, Virtainlahden 2009, 53-55 mukaan) ovat myös
kehittäneet hiljaisesta tiedosta määritelmän, jota usein käytetään. Hiljainen tieto on heidän mukaansa henkilökohtaista, kuten subjektiiviset käsitykset, intuitio ja aavistukset.
Se on juurtunut yksilön arvoihin, ihanteisiin, kokemuksiin ja tunteisiin. Nonakan ja Takeuchin mukaan hiljaisesta tiedosta tulee erottaa vielä erikseen tekninen ja kognitiivinen
ulottuvuus. Tekninen ulottuvuus tarkoittaa informaaleja ja vaikeasti opittavia taitoja, jotka
kertyvät pitkän ajan kuluessa ja ovat tekijällä ”hyppysissä”. Kognitiivinen ulottuvuus on
toimintamalleja, mentaalimalleja, uskomuksia ja odotuksia, jotka ovat niin piirtyneitä mieleen, että niitä pidetään itsestäänselvyyksinä. (Virtainlahti 2009, 53-55.)

2.11.4 Hiljaisen tiedon johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen voidaan jakaa karkeasti kuviossa 7 näkyviin osa-alueisiin. Ensimmäisenä lähtökohtana voidaan pitää hiljaisen tiedon tunnustamista, sillä ennen sitä ei tietoa voida kehittää, jakaa tai käyttää hyväksi. Puhuttaessa tunnustamisesta,
arvostus nousee ratkaisevaksi tekijäksi. Oma arvostus omaa tietotaitoa kohtaan, muiden
arvostus omaa tietotaitoa kohtaan ja oma arvostus muiden tietotaitoa kohtaan. Nämä
kaikki osa-alueet voivat olla liian alhaisia, mikä aiheuttaa negatiivisia lieveilmiöitä, kuten
myös liian korkea taso. Organisaatiokulttuurilla on arvostuksen suhteen iso rooli ja mikäli
kulttuuri on kilpailuhenkinen tai kateutta viljelevä, ei omaa eikä muiden arvostusta tunnusteta tarpeeksi. Onkin äärimmäisen tärkeää, että organisaatioon saataisiin istutettua
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kulttuuri, jossa kaikkien osaaminen ja tietämys tehdään näkyväksi. Ymmärretään erilaisuutta ja se, että kaikkien olemassa ololla on merkitys ja avoimen tiedonjaon ja yhteistyön kautta hyötyy koko yhteisö. (Virtainlahti 2009, 76 – 77.)
Toinen vaihe hiljaisen tiedon johtamisessa on tiedon tunnistaminen ja sen esiin tuominen, mikä ei ole tiedon luonteesta johtuen kovin helppoa, kuten aiemmin on todettu. Ammattilainen tietää aina mitä tehdä, mutta ei osaa selittää sitä välttämättä muille. Usein
hänen ei ole sitä tarvinnut miettiäkään. Hiljaisen tiedon esiin nostaminen on haastavaa,
mikäli organisaatio elää haastavia aikoja. Tiedolla saatetaan suojella omaa asemaa organisaatiossa ja pelätä tarpeettomaksi tulemista, jos joku muu omistaa saman tiedon.
Jälleen kerran organisaatiokulttuuri ja ilmapiiri näyttelevät suurta osaa, sillä mikäli
omasta asemasta ollaan epävarmoja ja kilpailu on jatkuvaa, ei tieto kulje parhaalla mahdollisella tavalla. Aidon keskusteluyhteyden aikaansaamiseksi on luotava avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Hiljaista tietoa täytyy myös kehittää edelleen siten, että noviisit
pyrkivät aktiivisesti kohti parempaa asiantuntijuutta ja tähän täytyy olla olemassa omat
kannustimensa tai keinonsa. Uuden tietämyksen luomiseen pitää myös olla edellytyksiä,
sillä se antaa mahdollisuudet reagoida nopeasti uusiin asiakastarpeisiin tai toimintaympäristön muutoksiin. (Virtainlahti 2009, 85 - 88.)

Hiljaisen tietämyksen elementtien toteutumisen ja oppimisen mahdollistaminen

Hiljaisen tietämyksen tunnustaminen

Resursointi

Hiljaisen tietämyksen tunnistaminen ja esille tuominen

Hiljaisen tietämyksen
jakaminen

Hiljaisen tietämyksen
kehittäminen

Arviointi ja
mittaaminen

Hiljaisen tietämyksen
luominen

Hiljaisen tietämyksen hyödyntäminen

Kuvio 2. Hiljaisen tietämyksen johtamisen elementit (muunneltu, Virtainlahti 2009, 76).
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2.11.5 Mentorointi

Mentorointi on saavuttanut alati kasvavaa suosiota yrityksissä ja talouselämässä. Hannu
L. T. Heikkinen ja Rauno Huttunen (2008) ovat käsitelleet aihetta artikkelissaan ”Hiljainen tieto, mentorointi ja vertaistuki”. Mentoroinnilla voidaan tarkoittaa monia eri asioita
ja sen käsitys on elänyt jonkin verran aikojen saatossa. Perinteinen mentorointi korostaa
kokeneemman, usein vanhemman konkarin tukea nuoremmalle vastaanottajalle eli aktorille. Mentorointi on kuitenkin siirtynyt tänä päivänä kauemmas hierarkkisesta suhteesta kohti kollegiaalisuutta, jossa korostetaan mentoroinnin vastavuoroista dialogista
luonnetta. Toinen käsitteellinen muutos perinteiseen mentorointisuhteeseen liittyy henkilöiden lukumäärään. Perinteisesti on ajateltu, että mentorointi on kahden henkilön välinen suhde, mutta nykyään kasvavassa määrin mentorointeja järjestetään ryhmissä.
Mentoroinnissa on tärkeää, että molemmat osapuolet tunnistavat toisistaan eri vertaisuuden tasot, joita on Hannu L. T. Heikkisen ja Rauno Huttusen (2008) kirjoittamassa
artikkelissa kolme. Eksistentiaalinen vertaisuus tarkoittaa ihmisten välisten suhteiden
yleisinhimillistä tasavertaisuutta. Episteeminen vertaisuus tarkoittaa sitä, että osapuolien
tietämyksen taso jollain elämänalueella on tasavertainen tai eri asemassa toiseen nähden. Juridis-eettinen vertaisuus tarkoittaa laillisten ja eettisten vastuiden kantamista
mentorin ja aktorin rooleissa. (Heikkinen & Huttunen, 203 - 205, 212 - 218.)
Jyväskylän yliopisto toteutti hankkeen "Ikäjohtamisen kehittäminen Sisä-Suomen verovirastossa” ja se tehtiin kahden vuoden mittaisena työvoimaministeriön tukemana hankkeena vuosina 2005–2006. Hankkeessa pyrittiin edistämään sisäisen hiljaisen tiedon
tunnistamista ja levittämistä siten, että verotarkastuksen ammattilaisten kokemus saataisiin talteen nuoremmalle työntekijäpolvelle. Tutkimukseen osallistuneiden haastatteluista kävi selväksi, että kokeenempien työntekijöiden itsestään selvyyksinä koetut asiat
olivat nuorempien mielestä juuri sitä hiljaista tietoa mitä he kokivat kaipaavansa. Perusasiat olivat kaikilla hallussa, mutta tiedon soveltaminen ja tieto siitä miten asiat aina parhaalla tavalla tehdään, koettiin nuorten mukaan tärkeäksi tiedoksi, jota olisi hyvä saada
jaettua. Ryhmätyöskentely tai parityöskentely nousi niin vahvasti esille, että sillä on selvästi iso rooli sisäisen tiedon jakamisessa. Myös parien vaihdon koettiin tuovan lisäarvoa
oppimiseen nuorten keskuudessa. (Toom ym. 2008, 241 - 253.)
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2.12 Asiakaslähtöisyyden hyödyt

Korostettaessa asiakaslähtöisyyden merkitystä yritystoiminnan yhteydessä lähtökohtana on, että asiakaslähtöinen toiminta ja ajattelu tuovat yritykselle jotain liiketaloudellista
hyötyä. Uskotaan, että se auttaa yritystä menestymään markkinoilla ja sitä kautta saamaan lisää tulosta. Näin on myös tutkimuksissa todettu, tyytyväiset asiakkaat tulevat takaisin, ostavat uudelleen ja tuovat mukanaan myös uusia asiakkaita. Asiakaslähtöisyydellä on muitakin positiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Asiakaslähtöisyys on koko
organisaation ”juttu” ja vaatii sitoutumista organisaation koko henkilöstöltä. Lisäksi toteutuakseen se vaatii hyvää osastojen ja toimintojen välistä tiedonkulkua ja koordinointia.
Asiakaslähtöisyyden tulisikin olla organisaatossa kaikkien yhteinen tavoite ja tämän saavuttamiseen tarvitaan yhteistyötä ja toimintojen samansuuntaisuutta. Sen tulisi myös
luoda työlle mielekäs ilmapiiri ja tarkoitus niin, että jokainen pystyy ymmärtämään ja havaitsemaan oman työnsä merkityksen yrityksen kokonaistuloksen kannalta. Näin ollen
asiakaslähtöisyys voi vaikuttaa myönteisesti organisaation yhteishenkeen, sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen, ja myös tätä kautta vaikuttaa yrityksen tuloksellisuuteen.
(Vuokko 1997, 27-28.)
Organisaation sisäisen yhteistyön merkittävyyttä asiakaslähtöisen toiminnan edellytyksenä ei sovi vähätellä. Organisaatiossa asiakkaan tyytyväisyyden takaaminen tulisi olla
jokaisen toimijan tavoitteena. Onhan työn lopputulos usein kuitenkin riippuvainen organisaation henkilöstöstä ja vielä monesti niin, että työvaiheet vaikuttavat toinen toisiinsa.
Jotta työssä onnistutaan ja asiakastyytyväisyys on taattu, pitää kaikkien ottaa vastuu
työstään ja ymmärtää oma panoksensa ja merkityksensä kokonaisketjussa ja -tyytyväisyyden tuottamisessa. (Vuokko 1997, 36-37.)
Menestyvät yritykset ovat keksineet, sisällyttämällä menneiden vuosikymmenten tuotekehityssuuntaukset uusiin tuotekehitystapoihin sekä huolehtimalla monialaisten tiimien
yhteistyöstä paremmin, prosessiin aikaisempaa tarkempaa tietoa asiakkaasta. Useissa
yrityksissä kuvitellaan sovellettavan monialaista ja asiakaskeskeistä ajattelutapaa, mutta
tosiasiassa ne eivät ole tehneet sitä tarpeeksi perusteellisesti. Kapea ja pystysuora organisaatio- ja johtamismalli edesauttavat siiloutumista ja reviiriajattelua. Menestyäkseen
yritykset eivät voi enää tukeutua tilastollisiin kyselytutkimuksiin, vaan on vaihdettava
suuntausta enemmän kohti kvalitatiivista tutkimusta. Teknisten innovaatioiden tueksi yritys tarvitsee siis syvällistä tietämystä siitä, mitä asiakkaat tarvitsevat ja miten tarpeet
muuttuvat. (Cagan & Vogel 2002, 39-41.)
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2.13 Lähtöasetelma tutkittavan yrityksen asiakaslähtöisyydestä

Meidän tapauksessamme tutkittava yritys on käsityksemme mukaan jäänyt hieman
edellä mainittuun menneisyyteen, jossa johtajat luottavat täysin tuotteen haluttavuuteen
ja markkinajohtajuuteen. Pitkään onkin tuntunut siltä, että ennemmin jouduttiin karsimaan asiakkaista kysynnän ollessa kovaa, kuin että olisimme olleet kiinnostuneita palvelemaan asiakkaitamme yhä vaan paremmin. Itsellemme on muodostunut sellainen
kuva, että hieman jopa ylenkatsottiin asiakkaita ja oltiin sitä mieltä, että omat asiantuntijamme osaavat kyllä paremmin kertoa mitä asiakkaamme haluavat kuin he itse. Nyt, kun
äkillinen muutos markkinatilanteessa pudonneen öljyn hinnan vaikutuksesta on pudottanut kysynnän tason huomattavasti aikaisempaa alhaisemmaksi suurimmalla markkinasektorilla, on yrityksen asema markkinoilla huomattavasti haastavampi. Suurimmalla
markkinasektorilla, offshore-sektorilla, tapahtunut raju muutos on pakottanut myös tutkittavan yrityksen huomioimaan asiakkaita aivan uudella tavalla sekä muuttamaan ajatteluja toimintatapojaan. Vanhat perinteet ja tavat ovat kuitenkin niin syvälle juurtuneina yrityksen kulttuuriin ja tapaan tehdä liiketoimintaa, että muutoksen aikaansaaminen voi olla
erittäin hidasta ja vaikeaa. Edelleen kuitenkin tuntuu siltä, yrityksen antamiin tiedotteisiin
perustuen, että nykyiset ongelmat sysätään pelkästään markkinoiden syyksi, eikä tunnu
siltä, että aidosti oltaisiin pyrkimässä asiakaslähtöisempään ja -keskeiseen toimintamalliin.
Markkinatilanteen haastavuutta ei tietenkään myöskään käy kieltäminen, mutta tarkasteltaessa suurimpien kilpailijoiden tilannetta markkinoilla sekä vuosikertomuksia viimeisten vuosien ajalta, voidaan todeta, että markkinoiden muutokset eivät ole saaneet aikaan
samanlaista pudotusta kilpailijoiden kannattavuuteen. Samoilla markkinoilla toimivat kilpailijat ovat kyenneet säilyttämään tilanteensa verrattain tasaisena markkinoiden muutoksista huolimatta. Tämä taas kielii siitä, että kilpailijayrityksissä olisi paremmin osattu
varautua mahdollisiin muutoksiin, ja että liiketoimintaa olisi jo pidemmän aikaa rakennettu enemmän suuntaan, jossa asiakas on yrityksen tärkein huomion kohde. (Wärtsilä
2018; ABB 2018.)
Asiakkaan kuuleminen liittyy osana tietysti myös siihen, onko yritys tuotelähtöinen vai
asiakaslähtöinen. Tutkittava yritys, yrityksistään huolimatta, oli omien havaintojemme
perusteella edelleen enemmän tuotelähtöinen. Tämä osaltaan ohjasi olettamuksiamme
tutkimukseen lähdettäessä siihen suuntaan, ettei asiakkaita kuunneltu tarpeeksi.
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Olimme kumpikin samaa mieltä siitä, että esimerkiksi asiakasvalitukset tai palaute ylipäätään eivät kulkeutuneet organisaatiossa juuri asiakasrajapintaa pidemmälle, varsinkaan pienemmissä asioissa. Muutoinkaan kommunikointi funktioiden välillä ja organisaatiossa ei vaikuttanut tehokkaalta: Useasti keskusteluissa eri ongelmien ympärillä, tai
muutoin vaan työkeskusteluissa olemme huomanneet epätietouden, mikä eri funktioiden
välillä vallitsee. Keskusteluissa olevat henkilöt eivät aina täysin tiedä, mitä eri vastuita
minkäkin funktion toimintaan liittyy. Tämä taas useasti johtaa oletuksiin ja turhan työn
tekemiseen. Olimme myös melkoisen vakuuttuneita, ettei se, miten yritys tuottaa asiakkailleen arvoa, ollut valtaosalle henkilöstöstä mitenkään selvää. Yrityksessä asiakas on
pääsääntöisesti melko kaukainen henkilöille, jotka eivät työskentele suoraan asiakasrajapinnassa. Tämä jo osaltaan selittää sitä, ettei tarkalleen ottaen tiedetä, mitä ja miten
asiakkaat liiketoimintaansa tekevät, mutta isona syynä tähän näemme myös sen, ettei
näistä tiedoteta riittävän tehokkaasti organisaation sisällä.
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTOANALYYSI
3.1 Haastattelumuoto

Kuten työn johdantokappaleessa mainittiin, tavoitteeksi ja tutkimuksen aiheeksi kiteytyi
asiantuntijaorganisaation asiakaslähtöisyyden nykytilan selvittäminen. Tutkimusongelma muotoiltiin seuraavasti: "Miten asiakaslähtöisyys näkyy asiantuntijaorganisaatiossa?". Tutkimus koostuu laadullisesta, eli kvalitatiivisesta osuudesta, jonka aineisto on
koottu teemahaastatteluin. Laadullisen osuuden tarkoituksena oli enemmänkin organisaation asiakaslähtöisen toiminnan ymmärryksen lisääminen sekä pääseminen syvemmälle niihin solmukohtiin, jotka koetaan ilmiöön vaikuttavina tekijöinä. Toinen osuus tutkimuksesta on toteutettu määrällisellä, eli kvantitatiivisella otteella, jossa olemme kvantifioineet teemahaastatteluaineistoa, eli laskeneet esimerkiksi esiintymisfrekvenssejä tietynlaisista aiheista tai tapahtumista (Toivonen 1999, 108). Määrällisen osuuden tarkoituksena oli löytää, viitekehyksiin peilaten, suurimmat epäkohdat, jotka estävät organisaation asiakaslähtöisen toiminnan, niin kuin tämän kaltainen toiminta kirjallisuudessa
ymmärretään.
Tutkimuksen aineisto koostettiin toteuttamalla teemahaastattelu, eli puolistrukturoituihin
haastattelumuotoihin perustuva haastattelu. Teemahaastattelussa haastattelu etenee
tiettyjen teemojen varassa, eikä niinkään tarkkaan asetettujen kysymysten varassa. Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua. Puolistrukturoidun teemahaastattelusta kuitenkin tekee se, että siinä on tietyt teemat, jotka
ohjaavat haastattelua, kun taas muissa puolistrukturoiduissa haastattelumuodoissa kysymykset ja jopa kysymysten muodot ovat kaikille samoja. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 48.)
Haastattelumme runko ja teemat muodostuivat tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä. Teemojen alle aseteltiin apukysymyksiä, joiden avulla haastattelua kyettiin viemään sujuvasti eteenpäin. Apukysymyksiä ei kuitenkaan välttämättä jokaisen haastateltavan kohdalla käytetty samanlaisesti tai samassa järjestyksessä, vaan riippuen keskustelun kulusta. Jokaisen teeman alla oli kuitenkin tiettyjä aiheita, joista halusimme haastateltavilta kuulla, tällaisissa tilanteissa apukysymykset olivat suureksi avuksi ohjaamaan
keskustelua enemmän kyseisen aiheen pariin. Apukysymykset olivat neutraaleja avoimia kysymyksiä, ilman johdattelevuutta suuntaan tai toiseen.
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3.2 Kohderyhmä

Haastattelut tehtiin tutkimuksen tilaajayrityksen henkilöstölle, koska tarkoituksena oli nimenomaan hahmottaa heidän organisaationsa asiakaslähtöistä toimintaa. Tarkennettuna meidän pääpainopisteemme oli asiantuntijaorganisaation asiakaslähtöisyyden tutkiminen tilaajayrityksessä. Asiantuntijaorganisaatioiksi voidaan yleisesti ottaen mieltää
tunnuspiirteiden perusteella sellaiset organisaatiot, joissa työhön kuuluu paljon analysointia, monimutkaista ongelmanratkaisua sekä suunnittelua. Organisaatio tuottaa uutta
tietoa ja sen henkilöstön peruskoulutustaso on yleensä korkea. Asiantuntijaorganisaatiossa asiantuntijatehtäviä suhteessa muihin tehtäviin on paljon. Tällainen organisaatio
on hyvin riippuvainen henkilöstöstään ja henkilöiden korvaaminen on usein vaikeaa.
Teknisesti ottaen työnantajayrityksemme organisaatio ei ole asiantuntijaorganisaatio,
koska organisaatiossa enemmistö työtehtävistä ei ole asiantuntijatehtäviä. (Sipilä 1996,
23.) Puhumme kuitenkin asiantuntijaorganisaatiosta, koska se on käsitteenä helppo ymmärtää tutkimuskohdetta kuvailtaessa. Meidän tapauksessamme, kuvailtaessa tutkimuksen kohteena olevaa perusjoukkoa, voitaisiin myös puhua funktioista, jotka työnantajayrityksessämme yleisesti käsitetään organisaation eri toiminnan haaroiksi. Tutkimuksemme kohdehenkilöinä oli näin ajatellen henkilöitä myynnin, myynnintuen, projektinvedon, projektisuunnittelun, tuotesuunnittelun sekä tuotehallinnan funktioista.
Haastattelun kohderyhmä rajattiin heti alussa asiakasrajapinnassa työskenteleviin ja tuotehallinnassa työskenteleviin henkilöihin. Kultakin osastolta haastatteluun osallistuvien
henkilöiden lukumäärä määräytyi osastolla työskentelevien henkilöiden lukumäärän suhteen. Tavoitteena oli haastatella lukumäärällisesti noin puolta kohderyhmästä.
Haastateltavia henkilöitä oli yhteensä 27, tasaisesti ja satunnaisesti valittuina aiemmin
mainituista funktioista. Ainoan poikkeuksen satunnaisuuteen henkilöiden valinnoissa tekevät funktioiden esimiehet, jotka haluttiin kaikki osalistaa haastatteluun. Loput haastateltavat arvottiin taulukkolaskentaohjelman satunnaisotantaominaisuutta käyttäen.
Haastatteluun valikoituneille henkilöille lähetettiin kutsu kaikille yhteiseen aloituspalaveriin, jossa kehitysprojektin sponsorit olivat myös läsnä. Esittelimme työn taustat ja tavoitteet sekä valintaperusteet haastateltaville yhdessä sponsoreiden kanssa.
Haastateltava joukkio edusti hyvinkin laajasti tutkimuksen kohteena olevaa organisaatiota, tai funktioita. Haastateltava joukkio pystytään karkeasti jakamaan kahteen ryhmään yrityksen organisaatiokaavioiden perusteella: asiakasrajapinta sekä suunnittelu.
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Asiakasrajapinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, jotka työskentelevät myynnin, myynnintuen, projektivedon sekä projektisuunnittelun funktioissa, ja vastaavasti
suunnittelulla tarkoitetaan henkilöitä, jotka työskentelevät tuotehallinnan ja -suunnittelun
funktioissa. Tämän lisäksi toinen selkeä jakolinja on löydettävissä siitä, toimiiko henkilö
esimiesasemassa vai ei. Tällaisten ryhmittelyjen tai taustamuuttujien avulla pystytään
vertailemaan eri muuttujien välisiä vaikutuksia haastateltavien mielikuviin ja mielipiteisiin.
Näiden avulla kyetään myös rajaamaan tuloksia koskemaan tarkemmin tietynlaisessa
ympäristössä tai yhteisössä tapahtuvaan käyttäytymiseen.
Kummatkin työn tekijät olivat kaikissa haastatteluissa läsnä ja molemmille jaettiin haastattelua varten omat roolit. Toisen tehtävänä oli toimia haastattelijana tehdyn teemahaastattelurungon mukaisesti, kun taas toisen tehtävänä oli nauhoittaa haastattelu ja toimia
kirjurina. Näitä rooleja vaihdettiin jokaisen haastattelun jälkeen. Haastattelun jälkeen
haastattelutilanteessa kirjurina ja äänen taltiojana toimineen henkilön tehtävänä oli litteroida käyty haastattelu sanasta sanaan editoiden äänitallennetta apunaan käyttäen.

3.3 Tutkijoiden taustat

Olemme molemmat työskennelleet pidemmän aikaa tutkimuksen tilanneen yrityksen palveluksessa ja oli selvääkin, että meillä oli omat oletuksemme organisaation ja funktioiden
toiminnasta jo tutkimukseen lähtiessämme. Niin kuin Jari Eskola ja Juha Suoranta (1998)
asian sanoiksi pukevat, niin tutkijoiden omat uskomukset, asenteet ja arvostukset tutkimuskohteeseen tulisi ehdottomasti tutkimusraportissa mainita, jotta tutkijoiden lähtökohdat tutkimukseen tunnetaan. Pyrimmekin tiedostamaan omat subjektiivisuutemme ja
asenteellisuutemme tutkittavaa ilmiötä kohtaan ja näin tehdä tutkimuksesta mahdollisimman objektiivisen.
Jo edellisissä luvuissa mainittujen olettamuksien lisäksi lähtökohtana oli epäilys sisäisten
prosessien toimivuudesta ja toimintatapojen sopivuudesta jokaisen funktion päivittäisiin
toimintoihin. Olimme myös yhtä mieltä siitä, että yrityksessä on tietynlainen tunkkainen
ja menneisyyteen juuttunut kulttuuri, eikä uudistuminen, innovaatiot tai oppiminen toteutunut organisaatiossa. Cyril Kirwanin (2013) mukaan oppivan organisaation tunnuspiirteitä ovat oppimisen taltioimisen ja jakamisen mahdollistavat toimitavat, henkilöstön innostaminen kohti yhteistä visiota, kahdensuuntaisen yhteyden muodostaminen organisaation ja sen ympäristön välille sekä strategisen johtajuuden tarjoaminen oppimiselle.
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Edellisten lisäksi myös osastojen tai funktioiden yhteistoiminta ja yhteistyö sai osakseen
epäilyksen aiheita pohtiessamme asenteitamme tutkimustamme kohtaan.
Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan, objektiivisuus syntyy nimenomaan omien subjektiivisuuksiensa tunnistamisesta, ja näihin olettamuksiimme peilaten olemme pyrkineet
pitämään otteemme tutkittavaan ilmiöön mahdollisimman objektiivisena. Teemahaastattelun runkoa koostaessamme apukysymysten asetteluun tai muodostumiseen ei saanut
merkittävästi vaikuttaa omat olettamuksemme käsiteltävästä aiheesta. Merkittävällä vaikuttamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä kysymysten asettelua siten, että vastauksissa saataisiin korostetusti tuotua esiin omia olettamuksia tukevia näkemyksiä. Toisaalta kuitenkin voidaan väittää, että tutkijan omat ennakkoluulot aina jotenkin hiipivät
tieteelliseen tutkimukseen, vaikka sitä on toki kaikin tavoin pyrittävä välttämään (Toivonen 1999, 106).

3.4 Tutkimuksen kulku

Kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiin tutustuessamme alkoi haastattelun runko hiljalleen muodostua. Saimme hyvän käsityksen siitä, minkälaisien asioiden koetaan olevan asiakaslähtöisiä ja minkälaisien asioiden koetaan vaikuttavan yritysten kykyyn olla
asiakaslähtöisiä. Peilasimme eri käsityksiä omaan kokemukseemme työnantajayrityksestä ja sitä kautta, sekä kriittisen tarkastelun avulla, pyrimme löytämään ne omasta
mielestämme eniten selvitystä kaipaavat käsitteet ja teemat. Kävimme, esimerkkienkin
avulla, perusteltua keskustelua keskenämme siitä, mihin teemoihin meidän tulisi tässä
tutkimuksessa keskittyä. Pohdimme työnantajayrityksemme tilaa ja mielipiteitämme
siitä, miten asioita eri puolilla organisaatiota hoidettiin. Näiden pohdintojen tuloksena
päädyimme asettamaan haastattelumme rungon ja samalla teemat seuraavanlaiseksi:
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Kuvio 3. Haastattelun teemat

Päästyämme teemoista yhteisymmärrykseen aloimme valmistella apukysymyksiä teemojen alle. Halusimme apukysymysten avulla myös tuoda lisää varmuutta itsellemme
haastattelutilanteeseen, koska kumpikaan meistä ei ollut aikaisemmin tehnyt haastattelututkimuksia, ainakaan tässä laajuudessa. Toinen iso hyöty apukysymyksistä oli, kun
halusimme tietää teemojen alta tiettyihin aiheisiin liittyviä asioita. Tällöin kysymykset toimivat ikään kuin muistutuksina siitä, mistä asioista haastattelussa kannattaisi vielä puhua, jos kyseiset asiat eivät siihen mennessä olleet tulleet esille. Kolmas tärkeä apukysymyksistä saatu etu oli niiden käyttäminen niin sanottuina lämmittelykysymyksinä uuteen teemaan siirryttäessä. Nämä kysymykset olivat tutkimuksen kannalta ehkä merkityksettömiä, mutta niiden avulla haastateltavaa kyettiin hieman orientoimaan kyseiseen
teemaan. Tällöin haastateltavien oli ehkä helpompi vastata teemaan liittyviin jatkokysy-
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myksiin ja ennen kaikkea meille itsellemme haastattelun siirtäminen seuraavaan teemaan näiden kysymysten avulla oli helpompaa. Apukysymyksiä haastattelurunkoomme
muodostui yhteensä 42 kappaletta. Kysymykset muodostuivat teemojen alle sen mukaan, miten koimme tarvitsevamme tukea keskustelun eteenpäin viemiseksi, sekä sen
mukaan, miten paljon kyseisen teeman alla oli tarkempia aihealueita, joihin halusimme
saada haastateltavilta vastauksen. Haastattelurunko apukysymyksineen löytyy liitteenä
raportin lopusta (Liite 1).
Haastattelurungon ja apukysymysten ollessa valmiit aloimme valmistella haastatteluaikataulua. Kävimme haastateltavaksi valikoituneiden henkilöiden julkisia sähköpostikalentereita lävitse ja yritimme niiden mukaan sovittaa erikseen jokaiselle sopivan haastatteluajan. Aikataulutuksen teimme yksinkertaiseen taulukkomuotoon taulukkolaskentaohjelmaan (Taulukko 3). Haastattelut tehtiin 22.05.2017- 13.06.2017.
Taulukko 1. Haastattelujen aikataulu.

Tämän jälkeen lähestyimme haastateltavia henkilöitä sähköpostitse. Lähetimme jokaiselle erikseen kutsun sille päivämäärälle ja kellonajalle, kuin olimme aiemmin aikatauluttaneet. Saatesanoina kerroimme tutkimuksestamme ja projektistamme, sekä siitä, että
kyseinen henkilö on valikoitunut ”arpajaisissa” yhdeksi haastateltavaksi. Pyysimme vastaamaan kutsuun hyväksyvästi, hylkäävästi tai ehdottamalla uutta aikaa. Näin annoimme
haastateltaville myös mahdollisuuden kieltäytyä haastattelusta, koska missään nimessä
emme voineet ketään pakottaa haastatteluun. Olimme erittäin ilahtuneita siitä, että kaikki
kutsutut halusivat osallistua haastatteluun ja antaa oman panoksensa tutkimukseen. Ai-
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nostaan yhden henkilön kohdalla emme löytäneet sopivaa aikaa haastattelulle työkiireiden ja kesälomien takia. Näin ollen, alun perin haastatteluun kutsuttuja henkilöitä oli 28,
mutta yhden peruuntumisen takia lopullinen haastateltavien määrä oli 27.
Saatuamme haastatteluajat sovittua haastateltavien kanssa kävimme vielä haastattelurungon yhdessä opinnäytetyönohjaajien kanssa lävitse. Ohjaajat eivät nähneet tarvetta
tehdä muutoksia haastattelurunkoon.
Halusimme vielä ennen varsinaisia haastatteluja pitää kaikille haastateltaville yhteisen
infotilaisuuden, jossa kerroimme tarkemmin mistä tässä kaikessa oli kyse. Tilaisuudessa
kerroimme, miten olimme päätyneet tällaisen projektin ja tutkimuksen pariin, ja että kyseessä oli myös samalla meidän opinnäytetyö, vaikkakin tarve tutkimukselle oli lähtenyt
puhtaasti työnantajan tarpeesta. Kävimme läpi tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen,
kerroimme, miten haastattelu tullaan toteuttamaan, korostimme tulosten anonymiteettiä
ja sitä, ettei haastatteluaineistoista tulisi missään kohtaa selviämään haastateltavien
henkilöllisyyttä, edes muille haastateltaville. Näytimme heille myös haastattelurunkoa
teemojen osalta, koska halusimme heidän saavan jonkinlaisen käsityksen siitä, mistä
aiheista haastattelussa tulemme puhumaan. Emme kuitenkaan näyttäneet apukysymyksiä, koska emme myöskään halunneet tehdä haastattelusta tietovisailua. Tällä tarkoitamme sitä, ettemme halunneet haastateltavien lähtevän varta vasten selvittämään ja
pohtimaan aiheisiin tarkasti liittyviä kysymyksiä, vaan halusimme haastattelutilanteessa
aitoja ja spontaaneja vastauksia, jotka tulivat heidän omista ajatuksistaan, ei mistään
netistä luetuista artikkeleista. Pelkäsimme myös saavamme enemmänkin sellaisia vastauksia, joita haastateltavat kuvittelevat johtajiemme heiltä haluavan kuulla, kuin sellaisia, joissa he kertovat aidosti oman mielipiteensä asiasta, jos antaisimme heille kysymykset valmiiksi luettaviksi.
Haastattelut pidettiin työnantajayrityksen palaverihuoneissa. Haastattelutilanteeseen
osallistuimme me molemmat tutkijoina sekä haastateltava. Suoritimme haastattelut siten, että toinen esitti kysymykset ja vei haastattelua eteenpäin toisen kirjoittaessa haastattelua muistiin. Vuorottelimme aina kirjoittajan ja haastattelijan roolia kussakin haastattelussa. Tokikin roolijaoista huolimatta kirjoittajan vuorossa ollut osallistui tavallaan myös
haastatteluun ja saattoi esittää kysymyksiä haastattelun edetessä, mutta päävastuu
haastattelun eteenpäin viemisessä oli haastattelijan vuorossa olleella. Selvensimme tämän roolijaon myös haastateltavalle aina ennen haastattelun alkua. Otimme varmuuden
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vuoksi haastattelut vielä nauhalle, jotta pystyimme jälkeen tarkastamaan ja täydentämään kirjoittamaamme. Tämä osoittautuikin viisaaksi ratkaisuksi, koska kaiken kirjoittaminen muistiin haastattelun yhteydessä oli luultua hankalampaa.
Yhteen haastatteluun kului keskimäärin puolitoista tuntia aikaa ja tuossa ajassa jokaisen
haastateltavan kanssa saatiin käytyä jokainen teema läpi. Lisäksi valmistelut ja loppupuheet huomioiden, haastattelutilanteeseen meni yhteensä noin kaksi tuntia aikaa. Haastatteluja saatiin pidettyä keskimäärin kuusi kappaletta viikkossa ja kaikki haastattelut olivat pidettyinä noin kuukauden kuluessa.

3.5 Aineiston käsittely

Osittain haastattelujen ollessa vielä kesken aloitimme niiden litteroinnin eli puhtaaksi kirjoittamisen. Suoritimme litteroinnin koko haastatteludialogille. Litteroinnin tarkkuudelle ei
ole olemassa yksiselitteistä ohjetta, vaan se riippuu pitkälti tutkimuksen luonteesta, tutkimustehtävästä ja tutkimusotteesta. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 138 - 139.)
Litteroimme tutkimusaineiston ”sanasta sanaan editoiden”, tarkoittaen, että kirjoitimme
haastattelut kirjakielelle sekä poistimme puhekielessä monilla esiintyvät niin sanotut turhat sanat. Haastattelut olivat nauhoitettuina henkilökohtaisiin työnantajalta saatuihin
matkapuhelimiin, josta kuuntelimme nauhat litterointivaiheessa ja kirjoitimme ne samalla
puhtaaksi tietokoneelle tekstinkäsittelyohjelmaan. Emme käyttäneet litteroinnissa apuna
muita ohjelmia, kuten puheenhidastimia, vaan puhelimessa nauhaa edestakaisin kelaamalla saimme puuttuvat kohdat haastatteluiden tekstiaineistoon täydennettyä. Jaoimme
haastatteluaineiston tässä kohtaa kahteen osaan siten, että toinen osuus koostui 13 henkilön haastattelusta ja toinen 14 henkilön haastattelusta. Tämän jälkeen litteroimme itsenäisesti kumpikin oman osuutemme.
Litteroinnin jälkeen jäsentelimme aineiston vielä tarkemmin teemojen alle (kuvio 3), eli
suoritimme aineistolle teemoittelun. Teemoittelussa aineisto pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien alle (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Käytännössä teemoittelun tekeminen oli hyvinkin helppoa, koska teemat muodostuivat pitkälti suoraan haastattelun rungon mukaan. Aluksi värikoodasimme kuhunkin teemaan liittyvät keskustelut omilla väreillään. Näin sen vuoksi, että johonkin tiettyyn teemaan liittyviä keskusteluja oli käyty
haastatteluissa muidenkin teemojen alla ja värikoodien avulla saimme samaan teemaan
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kuuluvat keskustelut helposti kerättyä yhteen. Tämän lisäksi annoimme yhden värikoodin sellaisille keskusteluille, jotka eivät sopineet minkään teeman alle, mutta vaikuttivat
mielenkiintoisilta ja tutkimuksen kannalta tarkemman tarkastelun arvoisilta. Haastatteluaineisto oli tässä kohtaa edelleen jaoteltu kuten litteroinnissa, ja teimme myös värikoodaukset itsenäisesti aineisto-osuuksillemme. Ensimmäisen koodauksen jälkeen vaihdoimme haastattelut keskenämme ja kävimme ne uudelleen läpi. Tällä tavoin pyrimme
varmistamaan, että kaikki haastatteluaineisto oli koodattu samanlaisesti.
Värikoodauksen jälkeen teimme teemojen sisällä vielä eräänlaisen tyypittelyn, jossa jaottelimme vastaukset apukysymysten perusteella pienempiin ryhmiin. Tämänkin osuuden teimme itsenäisesti omille aineisto-osuuksillemme. Näin saimme ryhmiteltyä vastaukset kunkin kysymyksen alle, jolloin kykenimme hahmottamaan selvemmin, minkälaisia keskusteluja minkäkin aiheen ympärillä on käyty. Tarkastelimme myös teemojen ulkopuolelta esiin nousseita keskusteluja, jotka värikoodasimme erikseen aiemmin. Näiden keskustelujen sisällä havaittiin uusia tutkimuksen kannalta merkitseviä teemoja ja
teemoittelimmekin tämän aineiston vielä erikseen tässä vaiheessa. Olisimme ehkä väkinäisesti kyenneet nämäkin keskustelut luokittelemaan olemassa olevien teemojen alle,
mutta koimme, ettei se tekisi oikeutta tutkimukselle, eikä haastateltaville, koska nämä
keskustelut eivät olisi nousseet samalla tavalla esiin muiden teemojen alta. Aineistosta
esiin nousseet uudet teemat olivat seuraavanlaiset:
1. Palaute
2. Päätöksenteko
3. Tietotaito
4. Toimintatavat
5. Työnohjeistus
6. Työnseuranta
Samalla, kun teimme tyypittelyä ja teemoittelua aineistolle, siirsimme niiden perusteella
irrotetut pelkistetyt keskustelupätkät taulukkolaskentaohjelmaan. Taulukkolaskentaohjelmassa jaottelimme keskustelupätkät kysymyskohdittain omille välilehdilleen. Jokaisen
keskustelupätkän mukana seurasivat aina tiedot haastateltavasta, jotta pystyimme jälkeenpäin tekemään jaotteluja ja sääntöjä näiden perusteella, sekä tarkastelemaan alkuperäistä aineistoa tarpeen vaatiessa. Aineisto kuitenkin muuttui tässä kohtaa anonyymiksi sillä tasolla, että haastateltavien henkilöllisyyttä ei pystynyt pelkästään tämän tiedon avulla enää tunnistamaan. Jokainen haastateltava sai itsellensä oman numeron,
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jonka avulla me tunnistaisimme heidät. Lisäksi tiedot siitä, toimiiko henkilö esimiesasemassa vai ei, tai työskenteleekö hän asiakasrajapinnassa vai suunnittelussa seurasivat
taulukkolaskentaohjelmaan keskustelupätkien mukana. Samalla myös kokosimme aineiston taas takaisin yhteen.
Tutkimusaineistomme oli nyt teemoittain ja kysymyskohdittain pelkistettyinä lausahduksina taulukkolaskentaohjelmassa, ja aloitimme näiden yhdistämisen ja alaluokkien muodostamisen. Jaoimme aineiston jälleen kahteen osaan, tällä kertaa puoliksi niin, että
kumpaankin osuuteen jäi 21 kysymystä. Tämän jälkeen teimme yhdistelyn ja alaluokittelun itsenäisesti aineisto-osuuksillemme. Etsimme yhteneväisyyksiä ja samaa tarkoitusperää hakevia lausahduksia kunkin kysymyksen alta ja annoimme näille yhteisen kuvaavan alaluokan. Kävimme aineiston tällä tavoin kysymys kysymykseltä läpi pelkistäen aineiston alaluokkiin. Keskityimme tässä kohtaa ainoastaan viitekehyksen mukaisten teemojen alla oleviin lausahduksiin, emmekä huomioineet näiden ulkopuolelta esiin tulleita
aihealueita.
Ensimmäisen luokittelun jälkeen kokosimme aineiston taas yhteen ja tarkeastelimme
luokittelun. Tässä kohtaa alaluokkia oli muodostunut mielestämme tarpeettoman paljon
siihen nähden, minkälainen tuntemus meille oli jäänyt keskustelujen kirjavuudesta. Tarkastelimmekin yhdessä aineiston ja alaluokittelumme vielä uudelleen ja teimme alaluokittelun hieman laveammalla otteella, jolloin saimme vähennettyä luokkien määrää,
mutta pidettyä alaluokkien kuvaukset silti edelleen lausahduksiin nähden kuvaavana ja
tarkkana.
Seuraavassa vaiheessa otimme tarkasteluun aineisto-osuuden, joka nousi esille valittujen teemojen ulkopuolelta. Tarkastelimme teemoitellun aineiston vielä kertaalleen ja varmistimme, ettei siinä ollut muihin teemoihin liittyviä keskusteluja. Tarkastelussa vielä totesimme joidenkin keskustelujen ja lausahduksien liittyvän niin vahvasti alkuperäisiin
teemoihin, että siirsimme ne kyseisten teemojen ja siellä olevien alaluokkien alle. Kävimme jäljelle jääneet keskustelut ja lausahdukset yhdessä läpi, antaen niille samalla
koodin, joka kuvastaa siinä käsiteltävää aihetta. Ensimmäisen koodauskierroksen jälkeen otimme samat lausahdukset uudelleen tarkasteluun ja yhdistelimme samaan aiheeseen liittyvät ja samaa tarkoitusperää hakevat saman koodin alle. Tarkastelimme
vielä kertaalleen kaikki koodit, niiden lukumäärän ja sen, miten paljon lausahduksia kunkin koodin alle oli tullut. Tarkastelun seurauksena yhdistelimme vielä joitain samaa aihetta käsitteleviä koodeja yhdeksi ja näin saimme myös aineistolähtöisen analyysin perusteella esille nousseet aihealueet pelkistettyä alaluokkiin.
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Taulukko 2. Esimerkki aineistolähtöisen analyysin aineiston luokittelusta.

3.6 Aineiston analyysi

Kun aineisto oli kokonaisuudessaan saatu kerättyä taulukkolaskentaohjelmaan, pääsimme aloittamaan aineiston tarkemman analyysin. Teimme aineistolle ensin kvalitatiivista, eli laadullista analyysiä, jolla pyrimme selvittämään, minkälaista käyttäytymistä eri
teemoihin liittyvissä aiheissa tapahtuu, sekä minkälaisten tapahtumien ja käyttäytymisen
koetaan vaikuttavan teemaan liittyvissä aiheissa. Teimme tämän jälkeen vielä kvantitatiivista, eli määrällistä analyysiä aineistolle, jonka avulla pyrimme löytämään aineistossa
usein esiintyviä ilmiöitä.
Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen määritys selvästi jompaankumpaan on
melko yleistä. Monissa tapauksissa kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät nähdään vaihtoehtoisena tai kilpailevana paradigmana kvantitatiivisille tutkimusmenetelmille (Todd,
Nerlich, McKeown & Clarke 2004, luku 1). Esimerkiksi yliopisto-opetuksessa metodiopinnot jakautuvat usein kahteen metodikurssiin tai luentosarjaan, ”kvalitatiiviset” ja
”kvantitatiiviset” menetelmät (Alasuutari 2012, luku 2). Tällaista puhdasta jaottelua olisi
kuitenkin syytä välttää, sillä aina kun tutkimus perustuu keskeisesti aineistoon, oli tiedonkeruumenetelmä sitten kyselylomake, teemahaastattelu, havainnointi tai mikä tahansa
muu, olisi syytä puhua empiirisestä tutkimuksesta (Toivonen 1999, 98). Aineiston analyysissä voidaan kyllä erottaa kaksi tapaa, ”kvalitatiivinen” ja ”kvantitatiivinen”, mutta
näitä kahta voi ihan hyvin hyödyntää samassa tutkimuksessa ja saman tutkimusaineiston analysoinnissa, kuten Alasuutarikin (2012, luku 2) asian mainitsee. Kvalitatiivinen
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tutkimus lähtee yleensä liikkeelle suhteellisen lavealla ja avoimella tutkimusongelmalla,
josta se etenee selittävien ja teoreettisten ajatusten esittämiseen tutkimusaineiston keruun ja analysoinnin aikana, kun taas useissa tapauksissa hallitseva tapa toteuttaa kvantitatiivista tutkimusta ja analyysiä, on tarkkaan rajattujen hypoteesien testaaminen (Cooper, Glaesser, Gomm & Hammersley 2012, 6). Olemmekin toteuttaneet tutkimuksemme
aineiston analyysin ikään kuin kaksiosaisena, jossa ensin kvalitatiivisin keinoin pyrimme
ymmärtämään ja selvittämään ilmiötä sekä sen taustaa ja esiintymistä. Tämän jälkeen
tutkimusaineistosta löydettyjen esiintymisfrekvenssien avulla analysoimme, tilastollisia
keinoja apuna käyttäen, minkälaisia ilmiöitä aineistossa esiintyy usein sekä mitkä ovat
suurimpia ilmiöön vaikuttavia tekijöitä.

3.6.1 Laadullinen analyysi

Laadullinen analyysi voidaan yleisen jaottelun mukaan jakaa kolmeen eri tapaan. Teoriasidonnainen tai teoriaohjaava analyysi sekä aineistolähtöinen analyysi ovat kaksi tapaa. Kolmas tapa on teorialähtöinen analyysi. Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään
luomaan teoreettinen kokonaisuus tutkimusaineistosta. Analyysiyksiköt muodostuvat
tutkimusaineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja päämäärän mukaisesti. Analyysiyksiköitä ei kuitenkaan ole ennalta päätetty tai harkittu. Objektiivisuus tällaisessa lähestymistavassa analyysiin on melko haastavaa, koska havaintojen tekemiseen vaikuttavat
kuitenkin aina jossain määrin aiheesta jo käytetyt käsitteet, tutkimusasetelma ja käytetyt
menetelmät, jotka ovat tutkijan itsensä asettamia. Yleensä aiheeseen tulee myös tutustuttua aika laajasti tutkimusta valmistellessa, joten jonkinlainen olettamus ja ymmärrys
asiasta ovat jo olemassa etukäteen. Teoriaohjaavassa lähestymistavassa taas on mahdollisuus välttyä tältä edellä mainitulta ongelmalta. Tällaisessa analysoinnin etenemisessä tukeudutaan teoriaan ja siinä on kytkentöjä teoriaan, mutta se ei suoraan pohjaudu
mihinkään teoriaan. Analyysiyksiköt saadaan edelleen tutkimusaineistosta, kuten aineistolähtöisessä analyysissäkin, mutta tässä ne tulevat aiemman teoreettisen tiedon ohjaamina. Kolmas tapa tehdä aineiston analyysiä on teorialähtöinen analyysi, jossa nojaudutaan tarkasti johonkin teoriaan tai malliin. Tällöin aineiston analyysiä ohjaa valmis aiemman tiedon perusteella luotu kehys. Tämän kaltainen analysointitapa sopii hyvin erilaisten hypoteesien testaamiseen tai aiempien tietojen testaamiseen uudessa ympäristössä.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95-97.) Me tukeudumme laadullisessa analyysissamme aiemmin tutustumaamme teoriaan aiheen tiimoilta, samaan, josta teoreettinen viitekehyk-
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semme muodostuu. Emme kuitenkaan tarkasti perusta analyysiämme mihinkään teoriaan tai testaa hypoteeseja, joten näin katsottuna tutkimuksemme analyysi on teoriaohjautuvaa.
Olemme siis lähestyneet aineiston laadullista analysointia vahvasti teoriaohjaavasti.
Emme halunneet sitoutua tiukasti mihinkään tietynlaiseen teoreettiseen käsitykseen
analysoinnissamme, koska emme löytäneet mitään yksiselitteistä ja yleispätevää tutkittua vakiota asiakaslähtöiseen toimintaan. Toisaalta analysoinnissamme on myös huomattavissa tietynlaista aineistolähtöistä analyysiä, koska annoimme itsellemme luvan
löytää analysointiyksiköitä aineistosta myös ilman aikaisemman tiedon ohjausta. Kuten
aiemmin mainittiin, niin koodatessa aineistoa otimme huomioon myös teemojen ulkopuolelta esiin nousseita, mutta mielestämme tutkimuksen kannalta merkityksellisiä aiheita.
Tämän kaltainen analysointi täydensi tuloksiamme siltä osin, kun huomasimme joidenkin
teemojen nousevan puheeksi asetettujen teemojen ulkopuolelta useassa haastattelussa.
Kävimme aineistoa teemoittain ja kysymyskohdittain läpi yhdessä ja keskustelimme siinä
esiintyvistä aiheista, mielipiteistä, olettamuksista ja käyttäytymisestä. Teimme muistiinpanoja kunkin teeman alla käydyistä keskusteluista, niiden aihealueista ja luonteista, ja
pyrimme näin kuvailemaan itsellemme, miten tai mitä haastateltavat kokivat mistäkin aiheesta. Yleisesti ja monissa haastattelussa esiin nousseista aiheista kykenimme tekemään päätelmiä siitä, miten asiat työyhteisössä monesti koetaan ja miksi. Myös tietyntyyppiseen asenteellisuuteen joitain asioita kohtaan saatiin selittäviä mielipiteitä ja ajatuksia. Toimintatavat ja niiden noudattaminen, joiden toimivuutta tutkimukseen lähdettäessä epäilimme, selventyivät ja niiden toimivuus ja noudattaminen tai noudattamatta jättäminen saivat hyvää selvennystä. Analyysin avulla onnistuimme selittämään ja kuvaamaan asiakaslähtöisyyden esiintymistä työnantajaorganisaatiossa, sekä asiakaslähtöisyyteen liittyviä ja siihen vaikuttavia seikkoja organisaatiossa.

3.6.2 Määrällinen analyysi

Seuraavassa vaiheessa teimme aineistosta määrällisen analyysin. Tarkoituksenamme
oli kvantitatiivisin keinoin saada tiivistettyä ja ryhmiteltyä aineistoa helpommin luettavaan
ja ymmärrettävään muotoon. Näin dataa oli helpompi tulkita ja siitä saatuja tuloksia voitiin
käyttää tukena päätöksenteossa, kun esittelimme tutkimuksen perusteella tehtyjä kehitysehdotuksia. (Tähtinen & Isoaho 2001, 11-12.)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jani Lehtonen & Joel Niemi

57

Halusimme selvittää lausahduksien esiintymisfrekvenssejä eri teemojen alla, jotta
saimme hahmotettua paremmin, miten yleisiä tietynlaiset käyttäytymiset tai tapahtumat
olivat kussakin aihepiirissä. Lisäksi annoimme lausahduksille arvosanan ”P” (positiivinen) tai ”N” (negatiivinen), sillä perusteella, miten olimme kokeneet, että vastaus oli annettu haastattelun aikana kyseisen teeman aihealueeseen liittyen. Joissain tapauksissa
oli selvästi erotettavissa, oliko vastaus annettu positiivisessa vai negatiivisessa mielessä. Esimerkiksi kysyttäessä, miten sujuvaa osastojen välinen kommunikointi haastateltavan näkemyksen mukaan on, vastaus saattoi olla: ”Parantamisen varaa kyllä löytyy”.
Tässä tilanteessa arvosana olisi määräytynyt suoraan vastauksen luonteen perusteella
negatiiviseksi. Tapauksissa, joissa selvää erottelua pelkän lausahduksen perusteella ei
voinut tehdä, kuten vastauksen ollessa: ”Kohtalaisesti ne toimivat.”, kysyttäessä samaa
kuin edellisessä tapauksessa, turvauduttiin alkuperäiseen haastatteluaineistoon. Aineistosta pyrittiin selvittämään haastateltavan yleistä asennetta ja mielipidettä kyseiseen aihealueeseen, ja katsomaan keskustelua laajemmin, löytyisikö haastattelun muista kohdista vihjeitä hänen mielipiteeseensä osastojen välisen kommunikoinnin sujuvuudesta.
Nämä ratkesivat kuitenkin yleisesti ottaen katsomalla kyseisen teeman alla käytyä keskustelua, josta sai hyvän ymmärryksen haastateltavan asenteesta kyseistä aihetta kohtaan. Esimerkin tapauksessa löysimme pelkistetyn lausahduksen ympäriltä sitä selittäviä
elementtejä, joissa hän laajemmin ruotii kommunikoinnin epäkohtia. Näiden avulla lopulta tulkitsimme vastauksen negatiiviseksi.
Joidenkin kysymysten kohdalla arvosana taas indikoi puhtaasti sitä, oliko haastateltava
tiennyt tai osannut vastata kyseiseen kysymykseen. Tällainen tilanne saattoi olla muun
muassa kysyttäessä yrityksen visiosta. Osa vastaajista ei joko tiennyt mikä yrityksen visio on, tai ei tiennyt mitä visiolla ylipäätään tarkoitetaan. Näin tässä esimerkissä arvosanaksi muodostui negatiivinen. Arvosana siis muodostui positiiviseksi, jos vastaus tiedettiin ja päinvastoin negatiiviseksi, jos tietämystä ei ollut. Tapauksissa, joissa kysymys oli
selvästi orientoiva-, lämmittely- tai listaavakysymys, emme antaneet arvosanaa lausahduksille tai vastauksille ollenkaan. Tällainen oli esimerkiksi kyseessä, kun haastateltavalta kysyttiin, minkä viestimen kautta kysymykset hänelle pääsääntöisesti tulivat. Vastauksena saatiin lista erilaisista viestimistä, kuten puhelin, sähköposti jne. Tässä tapauksessa ei ollut tarkoituksenmukaista tai mielekästä antaa vastauksille arvosanaa.
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Taulukko 3. Esimerkki luokitellusta aineistosta, sekä ”P”, ”N”-arvosanoista.

Määrällisen analyysin avulla saimme tiivistettyä aineistoa, sekä saimme sen helpommin
tulkittavaan ja ymmärrettävään muotoon. Pystyimme tarkastelemaan aiemman laadullisen analyysin päätelminä esiin nousseita aiheita tarkemmin siten, että saimme helpommin paremman kuvan aiheiden sisällä tapahtuvien käyttäytymisten ja mielipiteiden yleisyydestä ja esiintyvyydestä. Saimme myös jaoteltua dataa eri muuttujien suhteen. Pystyimme esimerkiksi katsomaan, vaikuttiko esimiesasemassa toimiminen mielipiteisiin
jossain tietyssä aihealueessa.
Tämä oli myös tärkeää esittäessämme tuloksia työnantajayrityksen edustajille. Ei olisi
ollut mielekästä näyttää laadullisen analysoinnin keinoin saatuja kuvauksia ja selityksiä,
vaan näin saimme helposti esitettyä visuaalisesti kaikkien teemojen tilaa ylätasolla ”positiivinen-”, ”negatiivinen-” ajattelun ansiosta. Teimme kuvaajan (kuva 13), josta pystyi
yhdellä silmäyksellä näkemään eri teemojen positiivisten ja negatiivisten vastausten tai
lausahduksien suhteen. Tämän lisäksi kvantitatiivisen analyysin ansiosta kyettiin muodostamaan myös muunlaisia helposti ymmärrettävissä olevia kuvaajia, kuten asiakasrajapinnan ja suunnittelun välillä näkyviä mielipide-eroja. Käytimme kuvaajissa värejä vihreä, keltainen ja punainen havainnollistamaan sitä, oliko vastausten sävy suurimmilta
osiltaan positiivinen, negatiivinen vai siltä väliltä. Vihreäksi sävy muuttui, kun vastauksista 70 % tai enemmän oli positiivisia. Keltainen väri kuvastaa tilannetta, jossa vastauksista alle 70 %, mutta yli 50 % on positiivisia. Punaisen värin taas sai, kun vastauksista
yli 50 % oli negatiivisia.
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Suoritimme määrällisen analyysin koko tutkimusaineistolle tietyssä laajuudessa, mutta
teimme tarkempaa analyysia ainoastaan laadullisen analyysin perusteella valikoituneelle
aineistolle. Tarkempaan analyysiin kuului lausahduksien esiintymisfrekvenssien tarkastelu, esimiesaseman vaikutukset mielipiteisiin ja käyttäytymiseen, asiakasrajapinnassa
työskentelyn vaikutuksen verrattuna suunnittelussa työskentelyyn, sekä kahden edellisen muuttujan vaikutukset keskenään mielipide- ja käyttäytymiseroissa.

Kuva 7. Yleiskuva vastauksien sävyistä teemoittain koko kohderyhmän osalta.
3.6.3 Lopputulos

Laadullisen ja määrällisen analyysin avulla päädyttiin lopuksi esittämään kehittäviä toimenpiteitä, joita tulisi harkita organisaatiossa käyttöönotettaviksi. Käytimme tutkimusaineistomme analyysiin ensin laadullisia analyysikeinoja, joiden avulla pyrimme ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä paremmin, sekä saamaan paremman ymmärryksen siitä, mitkä
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asiat organisaatiossa koetaan hankaliksi. Tarkoituksenamme oli myös saada tukea pohdintoihimme siitä, mikä organisaatiossa koetaan asiakaslähtöiseksi toiminnaksi. Tämän
jälkeen käytimme määrällisiä analyysimuotoja järjestelläksemme aineistoa helpommin
ymmärrettävään muotoon. Tämä oli osittain myös itseämme varten, jotta saimme helpommin tarkasteltua aiemman laadullisen analyysin lopputuloksia, kuten lausahduksien
esiintymisfrekvenssejä. Laadullisen analyysin lopputuloksena saatuihin aihealueisiin siis
sovellettiin vielä määrällisiä analyysikeinoja ja näiden avulla päädyttiin esittämään kehitysehdotuksia työnantajayrityksen edustajille. Kehitysehdotukset kuvataan lisäksi
”Roadmap”-tyyppisesti kehityspolkuna, jolloin toimenpiteet saadaan myös sidottua ymmärrettävästi jollekin ajanjaksolle.
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4 TUTKIMUSTULOKSET
Tutkimustuloset esitetään teemoittain siten, että ensin kuvaillaan laadullisen analyysin
perusteella koko kohderyhmän haastattelun tuloksia. Tämän jälkeen vertaillaan tuloksia
eri ryhmien välillä. Ryhmät muodostuvat asiakasrajapinta - suunnittelu, sekä esimies ei-esimies suhteilla. Lopuksi kunkin teeman alla esitellään merkittävimmät määrällisen
analyysin tuloksena löydetyt eroavaisuudet ja ilmiöiden esiintyvyydet.
Alla olevassa taulukossa on yhteenvedonomaisesti esitetty koko kohderyhmän tulokset
keskiarvollisesti teemoittain. Seuraavissa kappaleissa tulokset käydään tarkemmin läpi
teemakohtaisesti eritellen.
Taulukko 4. Koko kohderyhmän tulokset teemoittain. Negatiivinen vastaus kuvastaa sitä,
että kyseisen teeman alla on ongelmakohtia ja kehittämistä kaipaavia osa-alueita.

Tulokset kaikkien vastanneiden kesken keskiarvollisesti teemojen mukaan
Koko Kohderyhmä

Positiivinen

Negatiivinen

HPC (N=25)

79,0 %

21,0 %

Arvot / Visio (N=26)

38,8 %

61,2 %

Arvontuotto asiakkaalle (N=27)

50,5 %

49,5 %

Asiakkuus (N=27)

22,2 %

77,8 %

Asiakaspalvelu (N=27)

49,6 %

50,4 %

Palvelukanavat (N=20)

50,3 %

49,7 %

Tiedon hyödyntäminen (N=27)

53,2 %

46,8 %

4.1 HPC

Yleisesti ottaen HPC koettiin monen mielestä positiivisena ja hyvänä asiana sekä ymmärrettiin tarve tällaiselle kulttuurilliselle muutokselle. Toisaalta monesta pitkään yrityk-
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sen palveluksessa toimineesta henkilöstä tosin huokui tietynlainen turhautuneisuus aihetta kohtaan, koska he kokivat HPC:n olevan sisällöltään samaa, kuin aikaisemmin yrityksen historiassa samaa aihetta käsitelleet ohjelmat. Heillä ensireaktiot kysymyksiin olivat useasti negatiivissävytteisiä, mutta keskustelun edetessä aiheesta, hekin löysivät
niitä hyviä tarkoitusperiä ja ajatuksia, joihin tällaisella kulttuurin muutoksella pyritään.
Monikaan ei tosin ollut hyödyntänyt näitä kulttuurillisia ajattelutapoja työssään, ainakaan
tietoisesti. Toisaalta kuitenkin keskusteltaessa siitä, voisiko haastateltava hyödyntää
näitä ajattelutapoja jotenkin paremmin työssään, suurin osa kyllä näki mahdollisuuksia
hyödyntämiselle.
Valtaosa haastateltavista mielsi yrityksen kulttuurillisen muutoksen päätarkoitukseksi ja
-tehtäväksi hyvien toimitapojen sisäistämisen sekä sen, että työt hoidettaisiin tehokkaasti
ja yhteistoimin. Toiminnan tehokkuus ja turhien toimintojen karsiminen tuli esille monissa
keskusteluissa. Moni oli miettinyt tehokkuuden omien tekemistensä kautta ja otti esille
sen, miten pitää keskittyä siihen, mitä tekee, ja että yrittää käyttää aikansa niihin oikeasti
tärkeisiin asioihin.
Negatiivissävytteistäkin keskustelua asian tiimoilta käytiin ja yksi näkemys HPC-ohjelmasta oli, että se on ”enemmän tällainen hieno lause vaan”. Negatiivisuus oli kuitenkin
huomattavassa vähemmistössä, kun keskusteltiin siitä, mitä HPC kunkin haastateltavan
mielestä on. Toisaalta taas haastateltaville henkilöille oli verrattain vähän jäänyt mitään
mielikuvia näistä kulttuurillisista aiheista ja useat olivatkin sitä mieltä, ettei heillä ole jäänyt mitään mieleen aiheeseen liittyen.
Kommentti: ”Tilaisuudessa tuli hyvin aiheita mieleen, mutta sen jälkeen henkilökohtaisesti ei ole mitään jäänyt mieleen”, puki melko hyvin sanoiksi sen, mikä monesta suusta
kuultuna oli yhtenä ongelmana sille, ettei näitä hyödynnetty enempää omassa työssä.
Koettiin, että näitä asioita olisi pitänyt käydä vielä enemmän läpi, vaikka pienemmissä
ryhmissä, ja herätelty enemmän keskustelua tällaisista kulttuurillisista aiheista.
Loppujen lopuksi keskustelujen perusteella voidaan sanoa, että valtaosa ajattelee ohjelman tavoitteeksi toiminnan tehostamisen sekä turhan toiminnan karsimisen. Voidaan
myös olettaa, että suurimmaksi osaksi kulttuurillinen kehitys katsotaan positiiviseksi
asiaksi ja voidaan nähdä sen tuovan mukanaan hyviä asioita yrityksen toimintaan ja tekemiseen.
Tarkasteltaessa tuloksia suunnittelun ja asiakasrajapinnan suhteen voidaan todeta eroavaisuuksien olevan melko vähäisiä. Asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöt olivat
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hieman enemmän hyödyntäneet kulttuurillisia ajattelutapoja työssään suunnittelussa
työskenteleviin henkilöihin verrattuna. Toisaalta taas, kannustavasti, suunnittelussa
työskentelevät henkilöt näkivät paljon enemmän mahdollisuuksia näiden ajattelutapojen
parempaan hyödyntämiseen omassa työssään. Muutoin keskustelut HPC:n ympärillä
muodostuivat hyvin samantapaisiksi molempien ryhmien edustajien kanssa.
Kuitenkin vielä lähemmin tarkasteltuna huomataan, että kaikki esimiesasemassa olevat
kertoivat hyödyntäneensä kulttuurillisia ajattelutapoja työssään jossain määrin, kun taas
ei-esimiesasemassa olevista ainoastaan puolet kertoi hyödyntäneensä näitä jollakin tavalla. Vielä tarkemmin tarkasteltaessa ei-esimiesasemassa olevia, voidaan todeta, että
tästä ryhmästä asiakasrajapinnassa työskentelevät ovat hyödyntäneet huomattavasti
suunnittelussa työskenteleviä enemmän tällaisia ajattelutapoja työssään.
Taulukko 5. Vastausten jakautuminen kysyttäessä ajattelutapojen hyödyntämisestä.
Miten olet hyödyntänyt näitä kulttuurillisia ajattelutapoja työssäsi?
Asiakasrajapinta (N=12)

Suunnittelu (N=13)

Positiivinen

62,50 %

36,36 %

Negatiivinen

37,50 %

63,64 %

Ei-esimiesasemassa olevat

Kaikki esimiesasemassa olevat myös kertoivat keinoja, miten näitä ajattelutapoja voitaisiin hyödyntää paremmin, kun taas ei-esimiesasemassa olevista noin kolmasosa ei
osannut sanoa tähän keinoja. Ei-esimiesasemassa olevien ryhmän tarkemmassa tarkastelussa taas huomataan, että suunnittelussa työskentelevät näkevät paljon enemmän
mahdollisuuksia hyödyntää tämänkaltaisia tapoja ajatella, kuin asiakasrajapinnassa
työskentelevät.
Taulukko 6. Vastausten jakautuminen kysyttäessä, miten ajattelutapoja voisi hyödyntää
monipuolisemmin.
Miten voisit hyödyntää niitä vielä monipuolisemmin?
Asiakasrajapinta (N=7)

Suunnittelu (N=12)

Positiivinen

57,14 %

80,00 %

Negatiivinen

42,86 %

20,00 %

Ei-esimiesasemassa olevat
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4.2 Arvot / Visio

Arvoista ja visiosta keskusteltaessa analyysinä voitaisiin todeta, että organisaatiossa
työskenteleville henkilöille ei tunnu juuri millään tasolla olevan selvää, mikä on heidän
työnantajayrityksensä visio, tai mitkä ovat sen tavoitteet pidemmällä aikavälillä. Selvä
enemmistö myös kokee, etteivät heille tärkeimmät arvot toteudu yrityksen kulttuurissa ja
tavoissa tehdä asioita.
Arvoista hieman yllättäen nousi yhtenä näkyvimpänä esiin asiakaskeskeisyys, jonka
moni haastateltavista nosti heille yhdeksi tärkeäksi arvoksi. Tähän tosin saattaa vaikuttaa haastattelun luonne ja sen aihe, sekä se, että osa haastateltavista tuntui olevan valmistautunut haastattelutilanteeseen ikään kuin valmiilla vastauksilla. Varmuudellahan
me emme voi tällaista asiaa todeta, mutta joidenkin henkilöiden kohdalla vastaukset tuntuivat tulevan hieman liiankin suorasanaisesti, ilman suurempia pohdintoja tai tunteita,
niin kuin muistilapulta luettuina.
Arvokeskustelussa suurinta osaa näytteli kuitenkin ihmisten halu tulla arvostetuiksi tekemästään työstä ja se, että heitä kunnioitettaisiin. Eivätkä nämä halut rajoittuneet pelkästään vastaajan itsensä arvostamiseen ja kunnioittamiseen, vaan oltiin myös huolissaan
työkavereiden arvostamisen ja kunnioittamisen puutteesta. Joissakin tapauksissa vastaajia oli myös hämmentänyt YT-neuvotteluiden päätteeksi toteutetut irtisanomiset,
koska heille oli jäänyt epäselväksi millä perustein kyseiset henkilöt oli irtisanottu. Näissäkin tapauksissa heille on jäänyt vaikutelma siitä, ettei työntekijöitä ja heidän osaamistaan arvostettu.
Yrityksen visiosta ja pitkäntähtäimensuunnitelmasta puhuttaessa kävi nopeasti ilmi, ettei
suurimmalla osalla haastateltavista ole tietämystä yrityksen visiosta ja oikeastaan kukaan ei osannut sanoa, mihin yritys tähtää, tai pyrkii lähivuosien aikana. Monen suusta
kuului mitä erikoisimpia visioksi sopivia lausahduksia, mutta se visio, jonka yritys itse
itsellensä on sovittanut, kuului ainoastaan muutamasta suusta. Lähes jokainen haastateltavista on myös hämillään yrityksen tulevaisuuden suunnitelmien kanssa ja tämän aiheen tiimoilta osa haastateltavista peräänkuuluttikin kommunikoinnin lisäämistä.
Vuoden toimintasuunnitelma, joka voidaan mieltää kyseisen vuoden strategiaksi, on
ehkä jopa huolestuttavan monelle vieras asia. Yksi vastaajista ei edes tiennyt koko suunnitelman olemassa olosta kysyttäessä toimintasuunnitelman tavoitteista kyseiselle vuodelle. Vielä suurempi osa sanoi, että toimintasuunnitelman toteuttaminen ei näy millään
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tavalla oman osaston toiminnassa. Osittain tämä saattaa johtua siitä, että toimintasuunnitelma on jaettu projekteiksi ja jokaiselle projektille on määritelty vastuuhenkilö, jolloin
henkilöt, jotka eivät ole vastuussa mistään projektista kokevat, ettei toimintasuunnitelman toteuttaminen kuulu heidän vastuulleen. Tässä mielessä ajateltuna toimintasuunnitelman jalkauttaminen koko organisaatioon on ollut hieman ontuvaa.
Keskustelut arvoista ja visiosta olivat molempien ryhmien edustajien, suunnittelun ja
asiakasrajapinnan, kanssa hyvin samansuuntaisia. Kummallakin ryhmällä on vaikeuksia
tunnistaa yrityksen visiota ja löytää riittävää tukea yrityksestä heille tärkeille arvoille. Ainoat merkittävät erot näiden ryhmien välillä tulevat, kun keskustellaan yrityksen toimintasuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta haastateltavien osastoilla. Tässä kohtaa asiakasrajapinnassa olevat osaavat huomattavasti useammin kertoa toimintasuunnitelmasta
ja siitä, miten sitä heidän osastoillaan toteutetaan, kuten taulukosta 7 nähdään.
Kun otetaan ryhmät tarkempaan tarkasteluun, huomataan, että eroavaisuudet vastauksissa syntyvät ainoastaan ei-esimiesasemassa olevien henkilöiden välillä. Ei-esimiesasemassa olevien vastauksissa erot myös korostuvat entisestään suunnittelun ja asiakasrajapinnan välillä. Taulukosta 8 nähdään erot vastauksissa, kun huomioon otetaan
ainoastaan ei-esimiesasemassa työskentelevät haastatellut henkilöt.
Taulukko 7. Vastausten jakautuminen koko kohderyhmän mukaan kysyttäessä
toimintasuunnitelmasta.

Mitä tavoitteita osastollasi on tämän vuoden toimintasuunnitelmassa?
Koko kohderyhmä

Asiakasrajapinta (N=10)

Suunnittelu (N=16)

Positiivinen (tunnisti)

88,89 %

43,75 %

Negatiivinen (ei tunnistanut)

11,11 %

56,25 %
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Taulukko 8. Vastausten jakautuminen ei-esimiesasemassa olevien mukaan kysyttäessä
toimintasuunnitelmasta.
Mitä tavoitteita osastollasi on tämän vuoden toimintasuunnitelmassa?
Ei-esimiesasemassa olevat

Asiakasrajapinta (N=9)

Suunnittelu (N=13)

Positiivinen (tunnisti)

87,50 %

25,00 %

Negatiivinen (ei tunnistanut)

12,50 %

75,00 %

4.3 Arvontuotto asiakkaalle

Tämän teeman alla käytiin myös keskustelua siitä, mitä yleisesti ottaen asiakaslähtöisyys haastateltavien mielestä tarkoittaa. Suurimpana esille nousseena asiakaslähtöisenä asiana pidetään asiakkaan kuuntelemista tai asiakkaan toiveiden mukaan toimimista. Moni kertoi yksittäiseksi tärkeimmäksi asiaksi nimenomaan asiakkaan kuuntelemisen ja toiveiden täyttämisen. Asiakkaiden kuunteleminen on myös yksi toimivan asiakaslähtöisyyden kulmakivistä (Quinn 1993, 42). Toisaalta moni myös kertoi, että yrityksessä asiakkaiden toiveita pyritään joissain tapauksissa täyttämään liiankin orjallisesti,
ja ettei tämänkaltainen toiminta taas ole heidän mielestään kovinkaan asiakaslähtöistä.
Helposti asiakaslähtöisyydestä puhuttaessa keskustelu ajautuu siihen, että asiakaslähtöisyyden kuvitellaan olevan ainoastaan asiakaskyselyihin vastaamista ja asioiden tekemistä asiakkaiden haluamalla tavalla. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei asiakaslähtöisyys rakennu siitä, että tehdään, kuten asiakas on halunnut. Asiakaslähtöisyys ei ole
pelkästään asiakastoiveiden täyttämistä. (Vuokko 1997, 25.) Kontrastia haastateltavien
mielipiteiden välillä kuvaa hyvin, kun eräs lausahdus aiheesta kertoi, että:
”asiakaslähtösyys on suuressa arvossa täällä, että pyritään pitämään lupaukset, mitä
asiakkaalle annetaan. Aina parantamaan ratkaisua, mitä asiakkaalle tarjotaan”
kun taas toisen mielipide asiasta oli, että asiakasta:
”kuunnellaan mielestäni ehkä liikaakin, että annetaan sen asiakkaan ikään kuin pallotella
meitä. He saavat liikaa vaikuttaa siihen meidän tuotteeseen, että tehdään kaikki mitä
asiakas haluaa. Sellainen terve kanssakäyminen molemmin puolin olisi varmaan pitkässä juoksussa kannattavinta”.
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Haastatteluista jäi sellainen mielikuva, että asiakkaiden tarpeita ei pyritä aktiivisesti selvittämään, vaan enemmänkin vain odotellaan, että asiakkaat itse kertovat, mitä he tarvitsevat. Monessa haastattelussa toistui myös samankaltainen viesti tai ongelma siitä,
ettei haastateltavilla ole riittävästi tietämystä asiakkaista ja siitä, miten he yrityksen valmistamia laitteita käyttävät, jotta he voisivat aktiivisesti ehdottaa asiakkailleen uusia ja
parempia ratkaisuja.
Arvontuoton mekanismeista ei myöskään haastateltavien keskuudessa olla täysin yksimielisiä ja keskusteluissa tuli myös esille, että paljon työtä tehdään ikään kuin ainoastaan
tyydyttämään yrityksen sisäisiä tarpeita, eli palvellaan sisäisiä asiakkaita, eikä osata
nähdä ketjun päässä olevaa ulkoista asiakasta. Arvontuoton ymmärtämistä työntekijöiden keskuudessa vaikeuttaa myös se, että tuotteen loppukäyttäjä on usein eri taho, kuin
se varsinainen asiakas, kenelle tuote myydään. Tämä hämärtää käsitykset siitä, kenelle
arvontuottoa itseasiassa ollaan tekemässä ja kenen etua tuotteen myynnissä, suunnittelussa ja valmistuksessa tulisi ajatella.
Keskusteluissa kävi ilmi, että monet asiantuntijat kokevat, ettei heillä ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia lopulliseen myytävään ratkaisuun. Päätökset tuotteen spesifikaatioista ja muista tuotteen ratkaisuista tehdään ja sovitaan jo ennen kuin se tulee heille,
jolloin heidän kokemus on, että he ainoastaan toteuttavat muiden suunnitelmia. Tehtyjen
ratkaisujen toimivuutta ei myöskään haastateltavien mukaan juurikaan jälkeenpäin selvitetä. Tämä tuottaa heille kokemuksen, jossa heillä on tunne, etteivät he kykene auttamaan asiakasta parhaalla mahdollisimmalla tavalla, koska heillä ei ole mahdollisuuksia
vaikuttaa ratkaisuihin, eivätkä he myöskään tiedä, mitkä ratkaisut toimivat asiakkailla ja
mitkä eivät.
Sisäinen koulutus nähtiin yhtenä isona asiana, johon yrityksessä pitäisi tulevaisuudessa
panostaa. Ainakin teknisten asioiden ymmärtämisessä ja kokonaisuuksien hahmottamisessa on joidenkin mukaan puutteita. Asiakkaiden sovelluskohdetietouden puuttuminen
koettiin isoksi rajoittavaksi tekijäksi, mutta toisaalta omienkin laitteiden tuntemuksessa
on joidenkin mielestä parantamisen varaa. Omien tuotteiden tuntemuksen hallitsemisen
nähtiin myös olevan kiinni jokaisesta itsestään. Haastattelussa kritisoitiin myös ulkomaalaisten myyjien kompetenssia hoitaa tehtäväänsä riittävällä tasolla, koska heidän laitetuntemuksensa nähtiin paikoin puutteelliseksi. Aika, tai sen riittämättömyys, nähtiin toisena suurena rajoittavana tekijänä, kun ajateltiin sitä, miten asiakkaita pystyttäisiin palvelemaan vielä paremmin, tai mitkä asiat nähtiin sen toteuttamista rajoittavina tekijöinä.
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Vertailtaessa asiakasrajapinnassa ja suunnittelussa työskenteleviä keskenään, suurimmat eroavaisuudet vastauksissa tulee, kun keskustellaan siitä, miten kukin haastateltavista pystyy parhaiten omalla osaamisellaan tuottamaan arvoa asiakkaan tekemiseen.
Asiakasrajapinnassa työskentelevät kokevat pystyvänsä paremmin hyödyntämään
osaamistaan, kun taas suunnittelussa haastateltavat tuntevat olevansa rajoitetumpia
osaamisensa hyödyntämiseen.
Taulukko 9. Oman osaamisen hyödyntämisen mahdollisuudet asiakkaiden
arvontuottoon, koko kohderyhmän mukaan. Negatiivinen vastaus kuvastaa sitä, ettei
omia vahvuuksia tunnistettu.
Miten pystyt parhaiten omalla osaamisellasi auttamaan asiakasta tuottamaan arvoa
omaan tekemiseensä?
Koko kohderyhmä

Asiakasrajapinta (N=11)

Suunnittelu (N=16)

Positiivinen

72,73 %

37,50 %

Negatiivinen

27,27 %

62,50 %

Huomion arvoista tuloksissa oli myös se, että molemmat vertailuryhmistä kokivat yrityksessä olevan merkittävässä määrin rajoittavia tekijöitä sille, miten asiakaslähtöisiä he
pystyvät olemaan, tai sille, miten he pystyisivät tuottamaan arvoa asiakkailleen vielä
enemmän. Taulukossa 10 ja 11 on esiteltynä koko kohderyhmän mukaan vastausten
jakautuminen, kun haastateltavien kanssa on keskusteltu siitä, pystyisivätkö he toimimaan nykyistä asiakaslähtöisemmin ja onko yrityksessä tällaista toimitapaa rajoittavia
tekijöitä, sekä siitä, miten he pystyisivät vielä enemmän auttamaan asiakasta arvontuotossa. Taulukoissa negatiivinen vastaus kuvastaa sitä, että joitakin rajoittavia tekijöitä
on olemassa.
Taulukko 10. Vastausten jakautuminen keskusteltaessa asiakaslähtöisyyttä rajoittavista
tekijöistä. Negatiivinen vastaus kuvastaa sitä, että joitakin rajoittavia tekijöitä on
olemassa.

Mikä rajoittaa sinua toimimasta asiakaslähtöisemmin kuin nykyään?
Koko kohderyhmä

Asiakasrajapinta (N=11)

Suunnittelu (N=16)

Positiivinen

9,09 %

6,25 %

Negatiivinen

90,91 %

93,75 %
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Taulukko 11. Vastausten jakautuminen keskusteltaessa mahdollisuuksista auttaa
asiakasta tuottmaan arvoa paremmin. Negatiivinen vastaus kuvastaa sitä, että joitakin
rajoittavia tekijöitä on olemassa.

Miten pystyisit auttamaan asiakasta tuottamaan arvoa vielä paremmin? Mikä rajoittaa?
Koko kohderyhmä

Asiakasrajapinta (N=7)

Suunnittelu (N=15)

0,00 %

20,00 %

100,00 %

80,00 %

Positiivinen
Negatiivinen

4.4 Asiakkuus

Haastateltavat tunnistavat hyvin yrityksen tilanteen, jossa asiakas, jonka kanssa sopimus kaupasta on tehty, ei ole sama kuin tuotteen loppukäyttäjä. Monessa keskustelussa
myös otetaan kantaa tähän tilanteeseen ja ollaan sitä mieltä, että yrityksen tulisi tehdä
enemmän yhteistyötä nimenomaan tuotteiden loppukäyttäjien kanssa. Keskusteluissa
tuli esille myös näkökulma, jonka mukaan tuotteiden kanssa olisi jouduttu tekemään loppukäyttäjää ajatellen kompromisseja, jotta kauppa on saatu sovittua varsinaisen asiakkaan kanssa.
Asiakkuuksista kohderyhmällä on hyvin vähän tarkempaa tietämystä. Muutama henkilö
tiesi mainita, että yrityksellä olisi olemassa jonkinnäköisiä asiakasprofilointeja, mutta eivät osanneet kertoa, mistä tällaiset mahdollisesti olisivat löydettävissä, tai muutenkaan
kertoa näistä sen enempää. Asiakasstrategioiden olemassa olostakaan ei mainittu kuin
kahden haastateltavan toimesta. Strategioista mainittiin myös, etteivät ne olleet yrityksen
työntekijöille julkisesti mitenkään saatavilla. Toivottiinkin, että tällaiset olisivat helpommin
löydettävissä ja yrityksen henkilöstön käytettävissä. Yleisestikin toivottiin, että tällaisia
tietoja olisi kaikkien käytettävissä ja nähtiin, että näitä pystyttäisiin hyödyntämään tuotteiden ja ratkaisuiden suunnittelussa. Nähtiin, että näistä voitaisiin saada arvokasta tietoa eri asiakkaista ja siitä, minkälaisia ratkaisuja he odottavat. Strategioiden ja profiilien
avulla kyettäisiin jo ennakoimaan sitä, minkälainen ratkaisu asiakkaalle pitäisi tarjota.
Asiakaskohtaamisista ei haastateltavien mukaan pidetä yrityksessä mitenkään järjestelmällisesti kirjaa. Tapaamisista muodostetut muistiot, niiltä osin kuin niitä tehdään, tallennetaan yleensä omalle koneelle, eikä niitä systemaattisesti kommunikoida eteenpäin.
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Asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut, esimerkiksi erilaisista ratkaisuihin liittyvistä asioista ja päätöksistä, eivät jääneet mitenkään kontrolloidusti muistiin. Monen osalta tulikin
ilmi, ettei esimerkiksi monestikaan tiedetty, miksi joskus oli päädytty johonkin tiettyyn
ratkaisuun jonkun tuotteen osalta. Mainittiin myös, että joskus saattaa tulla tilanteita,
jossa asiakkaalle viedään ristiriitaista, toisistaan poikkeavaa tietoa eri henkilöiden toimesta, koska nämä henkilöt eivät tiedä, mistä asioista toinen henkilö on asiakkaan
kanssa viimeksi sopinut. Selvästi haluttiin, että asiakkaiden kanssa käydyistä keskusteluista olisi löydettävissä aina muistio tai asiakaskertomus, jolloin pystyttäisiin esimerkiksi
varautumaan seuraavaan asiakkaan kanssa tapahtuvaan tapaamiseen paremmin. Tällaisesta arkistosta tai lokista olisi myös löydettävissä erilaisiin ratkaisuihin ja päätöksiin
vaikuttaneet yksityiskohdat.
Kävi myös ilmi, että yritykseen on jo monen vuoden ajan pitänyt tulla CRM-järjestelmä,
jossa asiakkuudenhallinta tulevaisuudessa tapahtuisi. Järjestelmää ei kuitenkaan jostain
syystä ole otettu käyttöön. Toisaalta kunnollisen ja toimivan toimintatavan sekä prosessin puuttuminen asiakaskohtaamisten kirjaamisesta sekä asiakasstrategioiden ja -profiilien luonnissa ja hyödyntämisessä viittaa siihen, ettei järjestelmän käyttöönottoa kannata
vielä suorittaa. Ilman sovittua ja järjestelmällistä toimintatapaa edellä mainittuihin, ei mikään takaa, että CRM-järjestelmääkään käytettäisiin tarkoituksenmukaisesti.
Tilannekohtaisten päätösten tueksi suurimpana mainittiin maalaisjärki. Mitään yhteisesti
sovittuja tai annettuja arvoja tällaisiin tilanteisiin ei haastateltavien mukaan juuri ole. Arvoina toki mainittiin eettiset arvot sekä lahjontaa koskevat säädökset, mutta näiden lisäksi päätösten tueksi ei arvoja nähty olevan. Enemmänkin haastateltavien mukaan tulee luottaa omaan kokemukseen, jotta tietää, miten missäkin tilanteessa tulisi toimia, ja
tämän lisäksi tulisi käyttää maalaisjärkeään. Toki tilanteet tulevat nopeasti ja ovat toisiinsa nähden usein merkittävästikin erilaisia, jolloin tulee tunne, ettei tilanteisiin oikein
ennalta määriteltyjä arvoja voi edes olla. Pitää kuitenkin muistaa, että kaiken käyttäytymisen ja tilanteissa toimimisen tulisi perimiltään pohjautua arvoihin, joiden mukaan yritys
liiketoimintaansa tekee.
Keskustelut teeman alla olivat tietyiltä osin hyvin negatiivissävytteisiä molempien vertailuryhmien välillä. Sekä asiakasrajapinnassa että suunnittelussa työskenteleville oli laajasti epäselvää, millaisia asiakkuusstrategioita tai -profilointeja yrityksestä löytyy. Näiden
osalta toivottiin, molemmista ryhmistä, merkittävää selkeyden ja kommunikoinnin lisäämistä. Taulukoissa 12 ja 13 on esitettyinä vastausten jakautuminen näiden keskustelujen
osalta.
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Taulukko 12. Vastausten jakautuminen kysyttäessä yrityksen asiakkuusstrategiasta. Negatiivinen vastaus kuvastaa sitä, ettei asiakkuusstrategiasta oltu tietoisia.

Koko kohderyhmä

Millainen asiakkuusstrategia meillä on?
Asiakasrajapinta (N=11)

Suunnittelu (N=16)

Positiivinen

18,18 %

0,00 %

Negatiivinen

81,82 %

100,00 %

Taulukko 13. Vastausten jakautuminen kysyttäessä asiakkuusprofiileista. Negatiivinen
vastaus kuvastaa sitä, ettei asiakkuusprofiileista oltu tietoisia.

Millaisia asiakkuusprofiileja meiltä löytyy ja miten niitä käytetään hyväksi?
Koko kohderyhmä
Asiakasrajapinta (N=11)
Suunnittelu (N=16)
Positiivinen

27,27 %

12,50 %

Negatiivinen

72,73 %

87,50 %

Asiakasrajapinta - suunnittelu -vertailussa merkittävästi esille nousee vastausten eriytyminen keskusteltaessa arvoista, joita yrityksellä on tilannekohtaisten päätösten tueksi.
Asiakasrajapinnassa tunnistettiin huomattavasti enemmän yleisiä arvoja tai säännöstöjä,
kuten eettisyys ja lahjonta, kun taas suunnitteluryhmästä harva osasi sanoa mitään, edes
näitä yrityksen yleisiä säännöstöjä.

Taulukko 14. Vastaukset kysyttäessä arvoista tilannekohtaisten päätösten tueksi. Negatiivinen vastaus kuvastaa sitä, ettei arvoista oltu tietoisia.

Minkälaisia arvoja meillä on olemassa tilannekohtaisten päätösten tueksi?
Koko kohderyhmä

Asiakasrajapinta (N=11)

Suunnittelu (N=16)

Positiivinen

72,73 %

18,75 %

Negatiivinen

27,27 %

81,25 %
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4.5 Asiakaspalvelu

Kirjoitettuja ohjeistuksia tai käytäntöjä asiakaskohtaamisiin liittyen ei haastateltavien mukaan yrityksellä juurikaan ole. Hyvin yleisiä, kuten etiikkaan ja lahjuksiin liittyen, tunnistettiin joidenkin osalta yrityksessä olevan, jotka pätevät yhtä lailla asiakaskohtaamisissa,
mutta spesifisesti asiakaskohtaamisiin olevia ohjeistuksia tai käytäntöjä ei tunnistettu.
Kuitenkin oltiin laajalti sitä mieltä, että ohjeistuksia saisi olla, esimerkiksi siitä, minkälaisista asioista asiakkaille sopii puhua (lähinnä teknisistä spesifikaatioista esimerkiksi).
Haikailtiin jonkinlaisen raamin perään, josta ilmenisi, minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon ollessaan kanssakäymisissä asiakkaiden kanssa.
Keskusteluissa kävi myös ilmi, että toimistolla yrityksen henkilöstö katsoi ennemminkin
asiakkaita kieroon ja tavalla: ”Kuka tuokin on?”, kuin että olisi hymyillen tervehtinyt asiakkaita. Tämän kaltainen käyttäytyminen, ja tämän kaltaisessa ympäristössä vierailu
harvoin jättää positiivista kuvaa yrityksestä asiakkaalle. Asiakaskokemuksen kannalta
henkilöstöllä olisi hyvä olla pelisäännöt selvillä sekä käyttäytymismallit opetettuina, jotta
asiakkaille jäisi positiivinen kokemus yrityksessä vierailusta.
Merkittäviä menetelmäsäännöksiä, jotka estäisivät palvelemasta asiakkaita parhaalla
mahdollisella tavalla, ei koettu olevan. Suurimpana esille kuitenkin nousi matkustuskielto, mutta toisaalta esille nousi myös se, että tärkeille matkoille kiellosta huolimatta
luvan yleisesti ottaen sai. Eniten matkustuskielto ehkä tuntui haittaavan tilanteissa, joissa
matkan tarkoitus olisi hyvä ja tarpeellinen, mutta ei kuitenkaan asiakastapaaminen tai
muu kriittinen tapaaminen, jolloin lupaa ei myönnetty. Matkustuskiellon merkittävin vaikutus näkyy ehkä seminaarien ja muiden omaa kehittymistä edistävien matkojen kieltämisessä. Matkustuskiellon asettaminen taloudellisesti vaikeina aikoina on täysin ymmärrettävää, mutta henkilöstön kehittämisen laiminlyöminen tähän vedoten ei ehkä niinkään.
Kehittämiseen pitäisikin etsiä muita mahdollisuuksia, jotka pystyttäisiin toteuttamaan
matkustuskiellosta huolimatta.
Asiakassuhteen normalisoiminen oli ymmärrettävästi joillekin suunnittelun puolen henkilöille tuntemattomampi käsite. Muuten, asiasta keskusteltaessa, yleisimpänä tapana normalisoida tai korjata asiakassuhteita esille nousi puhuminen ja kommunikointi. Kerrottiin,
että tällaisen tilanteen sattuessa ollaan yhteydessä asiakkaaseen tai lähdettiin käymään
asiakkaalla ja selvitettiin tilanne puhumalla ja selittämällä tilannetta. Tämän kaltainen toiminta varmasti jättää hyvän maun asiakkaalle, mutta toisaalta kommentti:
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”Me olemme aika hyviä selittelemään ummet ja lammet asiakkaille.”
kertoo taas siitä, että tämä kommunikointi ja puhumalla asioiden kuntoon laittaminen
saattaa välillä mennä hieman selittelyn puolelle ja oman pesän turvaamiseen, joka asiakkaalle paljastuessaan saattaa tulehduttaa välit entisestään.
Sisäisistä asiakassuhteista keskusteltaessa jokaiselle haastateltavalle tuntui olevan kohtuullisen selvää, ketkä kaikki ovat heidän sisäisiä asiakkaitaan, tai keille kaikille he itse
ovat sisäisiä asiakkaita. Ensimmäistä kertaa sisäisten asiakassuhteiden toimivuudesta
kysyttäessä selviää, että ne toimivat ihan kohtuullisen hyvin. Kuitenkin keskustelun jatkuessa pidemmälle suhteiden toimivuudesta käy ilmi, että suhteissa olisi sittenkin paikoitellen merkittävästi parannettavaa.
"Jos jokaisella on oma ympyränsä niin ei niiden kehät välttämättä kohtaa, kaikkien pitäisi
olla yhden ympyrän sisällä"
Edellinen kommentti kiteyttää melko hyvin aiheesta käydyn keskustelun haastateltavien
kanssa. Tiimityöskentelytaitojen ja kommunikaation puutteesta sai kuulla monen suusta.
Monin paikoin oltiin sitä mieltä, että liian vähän tiedettiin toistemme tekemisistä ja tarpeista. Ei osata ehkä ajatella asiaa toisen työn kautta niin, että osattaisiin ottaa huomioon
sen ketjussa seuraavana olevan henkilön tarpeet, jotta hän saa oman työnsä ajoissa ja
hyvin tehtyä. Tämä tosin todennäköisesti juuri johtuu pitkälti siitä, ettemme tiedä riittävästi muiden tehtävistä. Joiltakin haastateltavilta sai kuulla myös työilmapiirin heikosta
kunnosta. Joidenkin osastojen välillä keskusteluyhteydet eivät ole parhaat mahdolliset ja
suuri osa keskusteluista näiden eri tahojen välillä keskittyy ainoastaan ongelmista syyttämiseen, ennemmin kuin ongelmien ratkaisuun. Oltiin myös sitä mieltä, etteivät tukifunktiot tietäneet riittävän hyvin olemassa olonsa tarkoitusta. Kommunikoinnin puute
nousi kuitenkin suurimpana esille tässä keskustelussa. Toisaalta moni edellä mainituista
muista ongelmista saattaa juuri juontaa juurensa tämän elementin puutteesta.
Suunnittelun ja asiakasrajapinnan välisiä eroja tuli kokonaisuudessaan tämän teeman
alla hieman aikaisempia teemoja enemmän. Toki teeman alla keskusteltiin paljon aiheista, jotka ovat helpommin miellettävissä tehtävässä, jossa asiakkaan kanssa ollaan
enemmän suorassa tai ainakin läheisemmässä kontaktissa, kuin suunnittelussa työskentelevät pääsääntöisesti ovat. Silti olisi hyvin tärkeää, että asiakkaat ymmärretään koko
organisaatiossa samalla tavalla, ja että ymmärretään, ettei asiakkaita palvele ainoastaan
siellä asiakasrajapinnassa olevat henkilöt.
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Asiakaskohtaamisia tulee ymmärrettävästi suunnittelussa työskenteleville vähemmän
kuin asiakasrajapinnassa työskenteleville. Varmaan osittain myös tästä syystä haastateltavat suunnitteluryhmästä osasivat vähemmän vastata kysyttäessä ohjeistuksista
asiakaskohtaamisiin liittyen. Yllättäen kuitenkin, myöskään isolla osalla asiakasrajapinnassa työskentelevistä ei ollut kunnollista tietoa näistä ohjeistuksista.
Taulukko 15. Vastausten jakautuminen asiakaskohtaamisiin liittyvissä ohjeistuksissa.
Negatiivinen vastaus kuvastaa sitä, ettei ohjeistuksista tai käytännöistä oltu tietoisia.

Minkälaisia ohjeistuksia / käytäntöjä meillä on asiakaskohtaamisiin liittyen?
Koko kohderyhmä

Asiakasrajapinta (N=15)

Suunnittelu (N=18)

Positiivinen

53,33 %

27,78 %

Negatiivinen

46,67 %

72,22 %

Myöskin ehkä hieman yllättäen, kysyttäessä sisäisten asiakassuhteiden toimivuudesta,
vertailuryhmien vastaukset erosivat melko merkittävästi toisistaan. Suunnittelussa koetaan suhteet hankalemmiksi kuin asiakasrajapinnassa.
Taulukko 16. Sisäisten asiakassuhteiden toimivuus. Negatiivinen vastaus kuvastaa sitä,
että suhteissa on parantamisen varaa.

Miten sisäiset asiakassuhteet mielestäsi toimivat?
Koko kohderyhmä

Asiakasrajapinta (N=12)

Suunnittelu (N=18)

Positiivinen

83,33 %

44,44 %

Negatiivinen

16,67 %

55,56 %

Keskusteltaessa menetelmäsäädöksistä molemmat vertailuryhmistä löysivät enemmän
haittaavia kuin mahdollistavia säädöksiä, kun ajatellaan niiden sopivuutta asiakkaiden
parhaaseen mahdolliseen palvelemiseen. Matkustuskielto, resurssikysymykset sekä ITasiat nähtiin näistä merkittävimpinä haittaavina tekijöinä.
Taulukko 17. Menetelmäsäädöksien vaikutus asiakaspalveluun. Negatiivinen vastaus
kuvastaa sitä, että haittaavia tekijöitä on olemassa.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jani Lehtonen & Joel Niemi

75

Minkälaiset menetelmäsäädökset kokemuksesi mukaan estävät sinua palvelemasta asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla?
Koko kohderyhmä

Asiakasrajapinta (N=11)

Suunnittelu (N=16)

Positiivinen

27,27 %

37,50 %

Negatiivinen

72,73 %

62,50 %

4.6 Palvelukanavat

Teeman alla keskusteltiin siitä, miten paljon haastateltavat ovat asiakkaiden kanssa tekemisissä, vastailevat heiltä tuleviin tai heihin liittyviin kysymyksiin sekä siitä, miten hyvin
kommunikointi osastojen sisällä ja niiden välillä toimii.
Suurin osa haastateltavista kertoi asiakaskyselyitä tai asiakkaiden projekteihin tulevia
kysymyksiä tulevan jonkin verran tai paljon. Pieni osa haastateltavista kertoi myös, ettei
asiakkaaseen liittyviä kysymyksiä tule ollenkaan. Asiakaskyselyiden koettiin joidenkin
osalta kuormittavan ajoittain merkittävästikin.
"Esimiehet eivät varmaan ole edes tietoisia kuinka paljon tehdään töitä asiakaspyyntöihin liittyen"
Yksi kommentti asiakaskyselyistä oli edellisen mukainen. Kommentista jää sellainen
kuva, etteivät esimiehet ole tietoisia siitä, miten työllistettyjä ja kiireisiä heidän alaisensa
ovat. Ehkä myös sellainen, etteivät esimiehet pitäisi asiakaskyselyihin vastaamista varsinaisesti heidän alaistensa tehtävinä. Toisaalta tämä saattaa osaltaan kieliä siitä, ettei
asiakaskyselyitä varsinaisesti mielletä kuuluvaksi omaan työhön, ja tästä syystä ne tuntuvat ylimääräisiltä töiltä ja siltä, etteivät esimiehetkään näistä tiedä.
Kyselyiden priorisoinnista keskusteltaessa kävi melko nopeasti ilmi, ettei priorisointiin ole
olemassa mitään selkeää ohjeistusta yrityksen puolesta. Jokainen priorisoi kysymyksiä
hieman omalla tavallaan. Kuitenkin monesti tuli ilmi, että se joka jaksaa kovimmin huutaa
kysymykseensä vastausta, yleensä myös vastauksen ensimmäisenä sai. Priorisoinnin
ohjeistuksen puute koettiin osaltaan myös hankalaksi, koska aina ei tiedetty, mikä on
kiireellisin asia, tai minkä perusteella asioiden kiireellisyyttä tulisi edes tarkastella.
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Suuri osa haastateltavista kertoi pystyvänsä vastaamaan isoon osaan tulevista kyselyistä itse. Kuitenkin merkittävä määrä henkilöistä kertoi kysymyksien tulevan myös väärälle ihmiselle, ja että joutuivat välittämään kysymyksiä eteenpäin, oikeille henkilöille.
Kerrottiin myös, että välillä tulee pitkiä sähköpostiketjuja monelle vastaanottajalle ja
sieltä piti poimia itsellensä kuuluvat kysymykset tai tehtävät. Osaltaan tässäkin, vastauksista huokui tietynlainen kommunikoinnin puute tai laiskuus kunnolliseen kommunikointiin. Ei aina jaksettu loppuun asti selvittää kenelle kysymys oikeasti kuuluu, tai poimia
itse sähköpostista eri henkilöille kuuluvat kysymykset ja tehtävät ja lähettää pelkästään
ne vastaanottajalle.
Kommunikointi oman tiimin / osaston sisällä koetaan suurelta osin sujuvaksi. Toisaalta
hieman syvemmin asiasta keskusteltaessa kävi ilmi, että joiltain osin tämäkin on haastateltavien mukaan puutteellista. Tiimien sisällä ei aina tiedetä kovin tarkkaan muiden
projekteista ja tekemisistä, mikä yhtäältä estää auttamisen ongelmatilanteissa, mutta
myös hankaloittaa tuuraamista loma-aikoina ja muina aikoina, kun tuuraajaa tarvittaisiin.
Näitä asioita ei kuitenkaan koettu merkittäviksi ongelmiksi tai puutteiksi.
Osastojen välisen kommunikoinnin ei katsottu toimivan ihan yhtä hyvin kuin osastojen
sisäisen kommunikoinnin. Koettiin, että tiedonjako osastojen välillä ei ole riittävän tehokasta, ja että osastojen välillä on epätietoisuutta siitä, mitä mikäkin osasto oikeasti tekee.
Yleisesti oltiin sitä mieltä, että tietoa on hyvin saatavilla muilta henkilöiltä, eikä kukaan
ainakaan tarkoituksellisesti panttaa mitään tietoa. Suuremmaksi huoleksi koettiin tiedon
löytäminen, oli se sitten oikean henkilön, joka osaa vastata kysymykseen, tai paikan,
jonne tieto on tallennettu, löytäminen. Myös tietynlainen oma-aloitteinen ja proaktiivinen
tiedonjako koettiin merkittävästi puutteelliseksi. Usein saattoi jäädä tietoja, joita muutkin
voisivat tarvita, jonkun yksittäisen henkilön taakse. Tällaisten tietojen jakaminen muillekin saattaisi vähentää merkittävästi muiden työtä ja voitaisiin myös välttyä turhalta työltä,
kun ei samaa asiaa tehtäisi useita kertoja uudelleen. Hiljaista tietoa haastateltavien mukaan yrityksessä on paljon, eikä sen taltioimiseen heidän mukaansa ole tehty juuri mitään toimenpiteitä. Kerrottiin myös, että usein esimerkiksi henkilön vaihtuessa johonkin
tehtävään, uutta henkilöä tähän aletaan etsimään vasta siinä vaiheessa, kun edellinen
on jo ehtinyt lähteä, eikä edellisen tietämystä ole edes yritetty saada talteen ennen tämän
lähtöä.
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Selkeästi huolestuttavinta teeman alla olivat keskustelut hiljaisesta tiedosta ja tiedon
kommunikoinnista. Nämä olivat molempien vertailuryhmien osalta negatiivissävytteisiä
ja vastaukset näihin liittyvissä kysymyksissä jäivät selvästi negatiivisiksi.
Taulukko 18. Hiljaisen tiedon taltioiminen ja hyödyntäminen yrityksessä. Negatiivinen
vastaus kuvastaa sitä, että hiljaista tietoa on olemassa.

Koko kohderyhmä

Kuinka hyvin tietoa on saatavilla? (Hiljainen tieto)
Asiakasrajapinta (N=8)

Suunnittelu (N=11)

Positiivinen

12,50 %

0,00 %

Negatiivinen

87,50 %

100,00 %

Taulukko 19. Tiedon kommunikointi yrityksessä. Negatiivinen vastaus kuvaa sitä, ettei
kommunikointi ole riittävää.
Kuinka hyvin tietoa on saatavilla? (Kommunikaatio)
Koko kohderyhmä
Asiakasrajapinta (N=5)

Suunnittelu (N=6)

Positiivinen

20,00 %

0,00 %

Negatiivinen

80,00 %

100,00 %

Verrattaessa teeman alla esiintyviä vastauksia vertailuryhmien välillä, selvin eroavaisuus
löytyy siitä, miten ryhmät kokevat kommunikoinnin sujuvan osastojen välillä. Asiakasrajapinnassa ollaan enemmän sitä mieltä, että kommunikoinnissa osastojen välillä olisi parannettavaa.
Taulukko 20. Osastojen välinen kommunikointi yrityksessä. Negatiivinen vastaus kuvastaa sitä, ettei kommunikointi ole kovinkaan tehokasta.

Millä tavoin osastojen välillä kommunikoidaan ja miten tehokasta se on?
Koko kohderyhmä

Asiakasrajapinta (N=4)

Suunnittelu (N=8)

Positiivinen

25,00 %

50,00 %

Negatiivinen

75,00 %

50,00 %
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4.7 Tiedon hyödyntäminen

Yleisesti koettiin, että tietoa on yrityksessä paljon ja monenlaista. Valtaosa myös koki,
että hänen työssään tarvittavaa tietoa on hyvin olemassa ja saatavilla. Tosin lähes jokainen, joka kertoi tiedon olevan saatavilla, kertoi sen olevan saatavilla joko siitä syystä,
että on sen itse joskus itsellensä etsinyt ja järjestänyt, tai on ollut töissä yrityksessä niin
kauan, että on oppinut mistä mikäkin tieto löytyy. Tietoa on siis paljon olemassa, mutta
sen löytäminen ja käyttäminen eivät ole sujuvaa.
Tiedon etsiminen järjestelmistä koettiin usein melko hankalaksi sen ollessa jotain muuta
kuin perustietoja projekteista. Yrityksessä on monia toisistaan irrallisia järjestelmiä, jotka
eivät keskustele keskenään, ja näiden käyttäminen ei haastateltavien mukaan aina ole
kovin sujuvaa. Eri järjestelmien käyttämiseen ja näistä tietojen etsimiseen sekä niiden
yhdistelemiseen kuluu paljon aikaa. Monesti myös todettiin, että tiedon kyllä saa, jos vain
osaa kysyä oikealta henkilöltä. Tässä kohtaa todettiin sekin, että uutena työntekijänä
tarvittavan tiedon löytäminen on vielä erityisen hankalaa.
Monesti tietoja joudutaan etsimään Internetistä ja tässä osa ilmaisi olevan hankaluuksia,
koska yrityksen tietoturva-asetuksista johtuen ei tarvittaville sivustoille aina ole pääsyä.
Jotkut haastateltavista ovat jopa joutuneet tämän takia etsimään tietoa kotikoneelta työpäivän jälkeen, omalla ajallaan.
Tietojen taltioimisesta puhuttaessa tuli ilmi, ettei yrityksellä ole selviä ohjeistuksia dokumenttien ja muiden tietojen taltioimiseen, tai niitä ei ainakaan kaikilta osin noudateta.
Piirustusten ja muiden projektitietojen osalta tietojen tallennukselle on ohjeistukset paikallaan ja niitä noudatetaan hyvin, mutta vähemmän standardoidut tiedot tallentuivat
käyttäjästä riippuen vähän minne sattuu ja millä nimellä sattuu. Tiedonhallintaan yritys
käyttää jaettuja verkkolevyasemia ja kyseisille asemille tiedon tallentamisen koettiin olevan aika kirjavaa eikä yhtenäistä linjaa ole.
Yhteenvetona voitaisiin todeta, että haastateltavien mielestä tietoa yrityksessä on valtavasti, mutta sen löytäminen on hankalaa. Tiedon käyttäminen ei myöskään ole kovin
sujuvaa, johtuen useista erillisistä järjestelmistä, jotka eivät keskustele keskenään. Tiedonhallinnan puutteellisista ohjeistuksista johtuen tietoja on tallennettuina hieman minne
sattuu ja tämä osaltaan vaikeuttaa tiedonhakua ja lisää tiedonhakuun käytettävää aikaa.
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Tarkasteltaessa lähemmin huomataan, että haastateltavien työssään tarvitsema tieto on
pääsääntöisesti hyvin saatavilla, selvästi enemmän suunnittelun puolella työskentelevillä
kuin asiakasrajapinnassa työskentelevillä.
Taulukko 21. Työssä tarvittavan tiedon saatavuus. Negatiivinen vastaus kuvastaa sitä,
että työssä tarvittava tieto on hankalasti saatavilla.

Koko kohderyhmä

Miten hyvin työssäsi tarvittava tieto on saatavilla?
Asiakasrajapinta (N=10)
Suunnittelu (N=16)

Positiivinen

60,00 %

93,75 %

Negatiivinen

40,00 %

6,25 %

Tiedon etsiminen ja käyttäminen koettiin molempien ryhmien osalta hankalaksi, kuten jo
aikaisemmin mainittiin. Muun muassa internetistä tiedon hakeminen on hankalaa tiukkojen tietoturva-asetusten vuoksi, ja tietojen ollessa projektien perustiedoista poikkeavaa,
on etsiminen myös normaalia työläämpää.
Taulukko 22. Tiedon etsimisen ja käyttämisen sujuvuus. Negatiivinen vastaus kuvastaa
sitä, ettei tiedon etsiminen tai käyttäminen ole sujuvaa.

Koko kohderyhmä

Onko tiedon etsiminen / käyttäminen sujuvaa?
Asiakasrajapinta (N=11)

Suunnittelu (N=16)

Positiivinen

36,36 %

37,50 %

Negatiivinen

63,64 %

62,50 %

4.8 Palaute

Osa haastateltavista kertoi, ettei asiakaspalautetta saada riittävästi. Yhdeksi mahdolliseksi syyksi mainittiin se, ettei näitä kyselyitä päästy antamaan ja tekemään henkilökohtaisesti, vaan kyselyitä lähetettiin sähköpostitse. Tämä saattoi osaltaan madaltaa
kynnystä jättää vastaamatta kyselyyn. Toisaalta joidenkin mukaan yritys ei myöskään
juuri koskaan tutki tai selvitä, miten asiat ovat menneet. Onko projektien aikana ollut
huolia tai onko jälkeen tullut murheita, jotka johtuvat yrityksen toimista. Tällaisella toiminnalla palautetta saataisiin todennäköisesti huomattavasti enemmän. Palautteen
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saannille ei haastateltavien mukaan ollut mittareita tai palautteen saantia ei ainakaan
riittävällä säännöllisyydellä mitattu. Luotetaan vaan siihen, että jos puolen vuoden tai
vuoden kuluttuakaan ei kuulu mitään, niin oletettavasti kaikki on mennyt hyvin.
Sisäisen palautteen osalta haastatteluissa tulee nopeasti esille se, että palautetta ei anneta juurikaan kuin silloin, kun sen on negatiivista. Monen haastateltavan mukaan palautetta kuulee vain silloin, kun jotakin on mennyt pieleen. Joistakin myös tuntui siltä, että
virheisiin yritettiin aina ainoastaan etsiä syyllistä, sen sijaan, että olisi etsitty ratkaisuja,
jotta samoilta virheiltä vältyttäisiin tulevaisuudessa. Kommentti:
"Ehkä siihen on tottunutkin, että ei positiivista palautetta kuulukaan tulla."
kuvastaa hyvin haastateltavien kanssa käytyä keskustelua sisäisestä palautteenannosta. Virheistä ja puutteellisesta suorittamisesta palautteenantaminen on toki tarpeellista, mutta palautteen tulisi olla rakentavaa ja eteenpäin suuntaavaa, eikä positiivisen
palautteen antamistakaan tulisi liikaa vierastaa.
Keskustelua tuli myös siitä, ettei palaute kulkeudu riittävän tehokkaasti organisaatiossa.
Joissain tapauksissa tieto virheestä ei ikinä saavuta oikeaa henkilöä, ja tämän vuoksi
samaa virhettä toistetaan myös tulevaisuudessa. Jos tieto virheestä menisi oikealle henkilölle asti, voitaisiin virhe korjata seuraavalla kerralla. Tässä yrityksellä ei ehkä ole kunnollisia kanavia, jotka mahdollistaisivat nopean ja tehokkaan palautteenannon koko organisaation laajuudella.
Vertailtaessa palautteenannon keskustelua asiakasrajapinnan ja suunnittelun välillä
huomataan, että asiakasrajapinnassa huomattavasti useampi keskustelee asiakkailta
saatavasta palautteesta, kun taas suunnitteluryhmän henkilöt puhuvat sisäisestä palautteen saamisesta. Tämä sinällään on hyvin ymmärrettävää, koska moni asiakkaalta tuleva palaute varmasti vaikuttaa sisäiseltä palautteelta suunnittelussa työskenteleville,
koska palaute kulkeutuu heille yrityksen sisäisen henkilöstön kautta.
Taulukko 23. Asiakaspalaute vs. sisäinen palaute kohderyhmän mukaan. Suurempi
prosenttilukema kuvaa sitä kumpaa palautetta on hankalampi saada.
Palauteen saaminen
Asiakasrajapinta (N=4)

Suunnittelu (N=11)

Asiakaspalaute

75,00 %

18,18 %

Sisäinen palaute

25,00 %

81,82 %

Koko kohderyhmä

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jani Lehtonen & Joel Niemi

81

4.9 Päätöksenteko

Teeman alla käydyissä keskusteluissa moni haastateltavista oli sitä mieltä, että yrityksessä tehdään paljon päätöksiä ainoastaan arvailujen ja olettamuksien perusteella. Jotkut puhuivat mielipidepäätöksistä, jopa mielivaltaisesta päätöksenteosta. Monien suusta
kuultuna kävi kuitenkin ilmi, että päätöksiä joudutaan tekemään ilman kunnollisia faktoja,
joilla päätöksiä pystyttäisiin perustelemaan.
"Meillä on sellainen mielivaltainen päätöksenteko täällä. Se perustuu joidenkin tiettyjen
henkilöiden olettamuksiin ja mielipiteisiin, ei faktoihin missään tapauksessa"
Toisaalta melkoisena kontrastina edelliseen kommenttiin, saatiin myös seuraavanlainen
kommentti:
"Kaikkihan täällä perustuu faktoihin, että ei me voida vaan hatusta heittää jotain, jos asiakas kysyy."
Edellisen lausahduksen perusteella, tarvittavat faktat ilmeisesti ovat kuitenkin joidenkin
henkilöiden käytettävissä.
Toisaalta keskusteluissa otettiin esille myös päätöksenteon vastuu. Voi olla helppoa arvostella muiden tekemiä päätöksiä sivusta, mutta päätöksenteon vastuun ollessa itsellä,
ei päätöksen tekeminen välttämättä enää olisikaan niin yksinkertaista. Kylläkin edelleen
tähän liittyen, jostain suusta toivottiin myös tämän päätöksenteon vastuun tuomista alaspäin.
Suunnittelun ja asiakasrajapinnan vastauksia vertaillessa huomataan suunnittelun suhtautuvan paljon kriittisemmin päätöksenteon oikeellisuuteen ja faktaperusteisuuteen.
Suunnittelussa työskentelevien vastauksissa otetaan välillä hyvinkin jyrkästi kantaa siihen, ettei päätöksenteko perustu faktoihin ja tutkittuun tietoon. Haastatellut henkilöt selvästi kokevat, ettei yritys tee riittävästi töitä selvittääkseen asiakkaiden tarpeita, ja ettei
yrityksessä riittävällä laajuudella myöskään tutkita tehtyjen ratkaisuiden todellista sopivuutta asiakkailleen.
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4.10 Tietotaito

Useat haastateltavista mainitsivat, ettei yrityksellä ole kunnollista perehdytystä tai muuta
keinoa kouluttaa tuotteitaan esimerkiksi uusille työntekijöille. Tästä johtuen ei nykyisilläkään työntekijöillä ole muuta kuin oman työn kautta ja muuten omatoimisesti opitut tiedot
yrityksen tuotteista ja niiden toiminnasta sekä asiakkaiden tavasta käyttää tuotteita. Toisaalta keskustelussa esille nousi myös seikka, ettei yrityksessä ole riittävästi kunnollista
tietoa siitä, miten asiakkaat yrityksen tuotteita käyttävät. Joudutaan liikaa arvailemaan
tuotteiden suunnittelussa, eikä kyetä optimoimaan ratkaisuja asiakkaille parhaalla mahdollisella tavalla, koska sovelluskohdetietoutta ei ole riittävästi.
Keskustelua tuli myös siitä, etteivät yrityksen myyjät aina tunteneet kaikkia yrityksen tarjoamia mahdollisuuksia tai tuotevariaatioita. Puhuttiin, ettei myyjillä ole riittävää tuntemusta tuotteista, jotta he voisivat jo tarjousvaiheessa tarjota asiakkaille parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tästä seurauksena saattoi myös tulla tilanteita, joissa tuotteen tullessa
suunnitteluun huomataan, että jokin toinen ratkaisu olisikin parempi asiakkaalle. Tässä
kohtaa muutoksien tekeminen projektiin on jo huomattavasti hankalampaa kuin tarjousvaiheessa. Tämä aiheuttaa myös ihmetystä asiakkaissa, kun heille ei ole aikaisemmin
kerrottu tällaisesta vaihtoehdosta, ja joissain tapauksissa ehkä jopa sanottu, ettei tällainen vaihtoehto ole edes mahdollinen.
Sekä asiakasrajapinnassa että suunnittelussa oltiin hyvin samoilla linjoilla siitä, että yrityksellä on parannettavaa nimenomaan sisäisessä tietotaidossa, mutta molempien ryhmien osalta kuultiin myös hieman siitä, miten asiakkaan tietotaito saattaa joskus olla
huonoa. Nämä olivat kuitenkin pieni vähemmistö ja pääsääntöisesti haastateltavat olivatkin sitä mieltä, että sisäisen tietotaidon parantamisella saataisiin kehitystä aikaan.
Taulukko 24. Sisäisen ja ulkoisen tietotaidon puutteet. Suurempi prosenttilukema kuvaa
sitä kumpaa tietotaitoa kohderyhmän mielestä tulisi parantaa.
Tietotaito
Asiakasrajapinta (N=5)

Suunnittelu (N=13)

Sisäinen

80,00 %

84,62 %

Ulkoinen

20,00 %

15,38 %

Koko kohderyhmä
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4.11 Toimintatavat

Aiheen ympärillä keskusteltiin melko kirjavasti eri aiheista. Keskustelua tuli muun muassa siitä, miten yrityksen tuotteiden räätälöinti hankaloittaa esimerkiksi käyttöohjeiden
tekoa, koska jokaisessa projektissa tuotteelle pitää tehdä oma käyttöohjeensa. Tämän
lisäksi huolta kannettiin siitä, ettei ohjeiden teko tuntunut yrityksessä kuuluvan oikein
kenellekään. Kerrottiin myös, että yrityksessä tehdään edelleen paljon 2D-piirtämistä.
Kuitenkin ulkopuoliset ja jotkin sisäisetkin sidosryhmät vaatisivat 3D-piirustuksia käyttöönsä, kun he tekevät yritykselle töitä. Tämä useasti hankaloittaa ja viivästyttää asioiden eteenpäin vientiä.
Lisäksi keskusteluun nousi tapa, jolla erilaisia projekteja viedään yrityksessä eteenpäin.
Puhuttiin, että on olemassa niin sanottu virallinen tie, jossa käydään erilaisten dokumenttien ja tarkastelujen avulla läpi, että asiat ovat hoidettu niin kuin pitää, ja sitten on olemassa ohituskaista. Joidenkin haastateltavien mukaan tätä virallista tietä kuuluisi kulkea
ja kuljetaankin, kun aikaa siihen on. Useasti asiat ja projektit tulevat kuitenkin niin kiireellä, ettei näitä virallisia tapoja ehditä noudattamaan, vaan tehdään asiat nopeasti kuntoon, ohi prosessien. Tällainen toiminta tietysti lisää huomattavasti riskejä monellakin
tasolla ja saattaa lisätä tarvetta olettamuksien ja arvailujen tekemiseen tuotekehityksessä. Tässä kohtaa nousi esille myös se, että yrityksellä on taipumusta toimia nopeasti
ja tehokkaasti ainoastaan yhden tietyn asiakkaan kysyessä jotakin. On ymmärrettävää,
että yrityksellä on intressejä palvella tiettyjä asiakkaitaan paremmin, mutta tässä kohtaa
keskusteluista jäi sellainen olo, että yrityksessä on, kuvainnollisesti sanottuna, laitettu
kaikki munat samaan koriin.
Osa haastateltavista kertoi, ettei yrityksessä kunnolla tutkita eri ratkaisuja, tai jos on ollut
ongelmia, niin ei tutkita niiden syitä. Mieluummin turvaudutaan selittelemään asioita, ja
olettamaan mahdollisia vian aiheuttajia, kuin että tutkittaisiin, mistä oikeasti on kyse. Lisäksi mainittiin siitä, että yritys on erittäin vahvasti tuotantopainotteinen, ja että eniten
yrityksessä oltiin vaan kiinnostuneita siitä, miten tuote saadaan mahdollisimman nopeasti tehtaasta ulos. Tämä saattaa tietysti laskea motivaation tasoa työntekijöiden keskuudessa tehdä mitään muuta kehitystyötä, jos tunne on sen kaltainen, ettei yrityksessä
olla kiinnostuneita muusta kuin tuotannonkehityksestä. Saattaa myös olla, ettei yritys tue
suurissa määrin kuin tuotannonkehitystä, jolloin muu kehittäminen on lähes mahdotonta,
tai sitä on tehtävä ikään kuin salassa muilta.
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Kun jälleen verrataan asiakasrajapintaa ja suunnittelua, huomataan asiakasrajapinnassa
työskentelevien olevan enemmän huolissaan manuaalien teosta ja suunnittelussa työskentelevien taas 2D-piirtämisestä. Tämähän on hyvin luonnollista, mutta kertoo juuri
siitä, miten toinen asia on toiselle tärkeämpi kuin toinen, eikä kumpikaan silti ole toistaan
vähäpätöisempi. Lisäksi suunnittelussa otettiin enemmän kantaa prosessien noudattamatta jättämiseen ja siihen kuinka haitallinen vaikutus sillä on koko toimitusketjua ajatellen.

4.12 Työnohjeistus

Teeman alla keskusteltiin paljon suunnitteluohjeen puutteesta sekä siitä, ettei suunnittelun organisaatiossa ole selviä pelisääntöjä, eikä ketään, joka valvoisi osastolla tehtäviä
töitä. Moni haastateltavista kertoi, että yrityksessä kaivattaisiin jonkinlaista suunnitteluohjetta. Koetaan, että yhteisiä pelisääntöjä ei ole, ja että suunnitteluohje yhtenäistäisi
osaston tekemistä.
"Tänne vaan tullaan ja aletaan suunnittelemaan"
Pelisääntöjen puutteen koettiin johtuvan myös siitä, ettei suunnittelun organisaatiossa
ole varsinaista "pääpomoa", joka valvoisi ohjeiden ja toimintatapojen noudattamista.
"Organisaatiosta puuttuu sellainen suunnittelun pääpomo, kuka valvoisi, että noudatetaan sääntöjä"
Tämä on osaltaan johtanut siihen, että tapoja suunnitella tuotteita on useita ja melkein
jokaisella on hieman oma tyylinsä toteuttaa suunnittelua. Koska suunnittelut ovat toteutettu ilman varsinaista ohjetta tai yhteistä sovittua linjaa, on myös vaikea jälkeenpäin
päästä jäljille siitä, miksi johonkin tiettyyn ratkaisuun on joskus päädytty. Suunnittelun
tuotos sinänsä saattaa olla hyvinkin laadukasta, mutta se ei välttämättä ole yhteneväistä
ja eri synergiaetuja ei välttämättä tule otettua huomioon yhtä tehokkaasti, kuin silloin, jos
ohjeistus olisi kaikille sama. Tämä myös hankaloittaa uusien työntekijöiden "sisäänajoa",
kun ei ole yhtä selvää linjaa, jonka mukaan työntekijää voitaisiin perehdyttää yrityksen
toimintatapoihin.
Työnohjeistus-teeman alla käytiin pääsääntöisesti keskustelua ainoastaan suunnitteluryhmän edustajien kanssa. Pääpainopiste keskusteluissa oli suunnitteluohjeessa ja
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suunnittelun prosesseissa, joten ymmärrettävästi asiakasrajapinnassa työskentelevät eivät tähän teemaan liittyvistä asioista puhuneet.

4.13 Työnseuranta

Suurimmiksi keskustelunaiheiksi työnseurannan teeman alla nousivat työnhallinta sekä
projektitiimi. Keskustelussa työnhallinnasta mainittiin yrityksen kulttuuri ja se, miten se
osaltaan estää tehokkaan työnhallinnan. Oltiin sitä mieltä, että yrityksen työntekijöillä
olisi halua työnhallintaan, mutta yrityksen tavat tehdä asioita estävät sen toteuttamisen.
Moni haastateltava mainitsi myös siitä, että kokevat väärien henkilöiden olevan usein
mukana, kun tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat tuotteen suunnitteluun, valmistukseen
ja käyttöön. Oltiin sitä mieltä, ettei oikeita ihmisiä osallisteta keskusteluihin, kun tehdään
päätöksiä, joihin tarvitaan asiantuntijaa. Kerrottiin myös, että oman lisähaastavuutensa
tuo tilanteet, joissa asiakkaan puolesta oleva yhteyshenkilö ei omaa riittävää ammattitaitoa ja asiantuntijuutta keskustellakseen tarvittavista asioista. Näiden ongelmien tiimoilla
puhuttiin paljon eräänlaisesta projektitiimistä, jossa jokaiselle projektille muodostettaisiin
aina oma projektitiimi. Tässä tiimissä olisi edustettuna yrityksen eri avainosastot, jotka
vaikuttavat siihen, miten hyvin tuote saadaan menemään koko toimitusketjun läpi, aina
asiakkaalle asti. Tällainen toimintatapa auttaisi löytämään nopeasti eri tilanteissa oikean
asiantuntijan vastaamaan kysymyksiin. Tämä myös helpottaisi osaltaan työnhallintaa,
kun jokaiselle työntekijälle olisi selvää, mille projektille hän tekee kulloinkin töitä.
Teeman alla keskusteltiin samoista asioista niin suunnittelun kuin asiakasrajapinnan
henkilöidenkin osalta, ja vertailuryhmien välillä oltiin pääosin samaa mieltä keskusteluissa esille nousseista aiheista.
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5 KEHITTÄMISEHDOTUKSET
Luvussa käydään läpi kehitysehdotuksia, joihin olemme tämän tutkimuksen perusteella
päätyneet. Kehitysehdotukset ja kehittämistä kaipaavat osa-alueet ovat tiivistetysti esitettyinä, ja lähdettäessä toteuttamaan näitä kehityksiä, tulisi kehitysryhmän tutustua aiheeseen vielä syvemmin, esimerkiksi tässäkin työssä käytettyjen lähdeteosten avulla.
Tiekartta esitellään liitteenä työn lopussa. Tiekartan tarkoituksena on sitoa kehitystoimenpiteet aikajanalle ja meidän näkemyksemme mukaiseen tärkeysjärjestykseen.
Liikkeelle lähdetään käymällä läpi teoriat, joihin kehittämisehdotuksemme perustuvat.
Tämän jälkeen kuvaillaan näkemyksemme mukaan kehittämistä vaativat alueet ja näille
kehittämisehdotukset, joihin olemme päätyneet.

5.1 Teoriaa kehitysehdotusten tueksi

5.1.1 Perinteiset organisaatiomallit

Monet nykypäivän organisaatiotkin on rakennettu vielä perinteisen mallin mukaan, jossa
on tarkka kontrolli käskyineen ja sääntöineen. Delegointi ja sen kehittäminen ovat lähtöisin tästä mallista ja ne ovat yksi askel kohti matalampaa organisaatiota. Perinteisten
organisaatioiden valta jakautui aseman perusteella, jolloin vallitsi käsitys, että mitä korkeammalla organisaatiossa henkilö on, sitä korvaamattomammaksi hän tulee. Nykyisissä osaamisverkostoissa valta liitetään osaamiseen ja sen kautta verkostot pyrkivätkin
kehittymään entistä kehittyneemmiksi osaamiskeskuksiksi. (Skyttä 2005, 18-19.)
Perinteistä organisaatiomallia voidaan käyttää silloin, kun projektitoiminta on vähäistä tai
projektit ovat kooltaan pieniä. Projektityöskentelyn määrän kasvaessa perinteiset organisaatiomallit tukevat erittäin huonosti projektitoimintaa. Projektityössä tarvitaan usein
monen eri osa- alueen ammattitaitoa ja näkemystä, jolloin vaaditaan organisaatiorajojen
ylittämistä sekä nopeaa ja tehokasta viestintää. Nämä eivät perinteisesti toteudu tarpeeksi hyvin, koska tämän mallin toiminnoilla ei ole käytössään projektityöhön soveltuvia
menettelytapoja. Perinteisten organisaatioiden mallia ja toimintatapoja on pakko muuttaa
projektityöhön sopivammaksi ja se saattaa kestää huomattavan kauan. (Ruuska 1999,
40-42.)
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Yksi perinteisistä organisaatiomalleista on toimintokohtainen organisaatiomalli, jossa
työnjako perustuu nimensä mukaisesti toiminnoittain (esimerkiksi myynti, osto, tuotanto).
Tällaisen organisaation suoritusteho voi olla hyvinkin korkea, mikäli resurssien käyttö on
hallinnassa ja erikoistuminen on viety pitkälle. Organisaatiomallin hierarkkinen rakenne
tahtoo pysyä samanlaisena, vaikka volyymit ja työn luonne muuttuisivatkin. Henkilöstön
lukumäärä, yksiköiden koko ja niiden väliset voimasuhteet saattavat muuttua, mutta tehtävänjakoon keskittyvä hierarkkinen malli säilyy. Tiukat säädökset ja vastuualueiden rajaukset johtavat usein eri toimintojen välisiin riitatilanteisiin ja tehottomuuteen, kun välimaastoon jäävät tehtävät ovat vähemmällä huomiolla. (Ruuska 1999, 40-42.)
Toimintokohtainen malli ei sovi muutostilanteisiin, jossa päätöksenteon tulisi olla joutuisaa. Päätöksenteko keskittyy tällaisessa rakenteessa väkisinkin pienelle joukolle ja kun
alhaalta ylös lähtenyt asia vihdoin saa päätöksen, voi olla liian myöhäistä. Tämän kaltainen toiminta on myös omiaan tappamaan henkilöstön motivaation ja ulkopuolisen silmin
näyttää siltä, että päätöksentekoprosessin oikeellisuus tuntuu olevan tärkeämpi tavoite
kuin itse päätöksen tekeminen. Päätöksentekovastuuta on hankala laskea alaspäin organisaatiossa, koska toiminnot ovat niin pitkälle erikoistuneita. Ominaista tällaiselle organisaatiomallille on, että sen kyky innovoida on melko huono. Päämäärätehokkuuden
puute myös sitoo yrityksen johdon päivittäisten ongelmien ratkaisemiseen strategisten
pohdintojen sijaan. (Ruuska 1999, 40-42.)

5.1.2 Siirtyminen pois perinteisistä organisaatiomalleista

Perinteisestä toimintatavasta siirtyminen kohti laajamittaista organisaatiorajojen yli ulottuvaa yhteistyötä kannattaa aloittaa työstämällä organisaation perusrakennetta yrityksen
toimintaprosessien pohjalta. Näiden prosessipohjaisten rakenteiden päälle muodostettujen ja kypsäksi kasvaneiden tiimien tulos tiimeiksi kasvettuaan on odotettavasti parempi kuin tiimien, jotka rakennetaan vanhojen rakenteiden päälle. Ei ole väliä pitääkö
prosessi- sanasta vai ei, jokaisen yrityksen toimintaprosessit ovat joka tapauksessa olemassa ja ne pitäisi pystyä tunnistamaan ja kuvaamaan. Tässä tärkeää on kuvata prosessit organisaation nykyrakenteen poikki rakenteesta välittämättä, jottei jumiuduta liiaksi funktioiden välisiin rajoituksiin ja ongelmiin. (Skyttä 2005, 52-53.)
Toimintaprosessi alkaa asiakastarpeesta ja kulkee vaakatasossa päättyen asiakastarpeen tyydyttymiseen. Toimintaprosessin horisontaalisuuden ymmärtäminen onkin en-
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simmäinen iso välitavoite. Ensin voidaan hahmotella niin sanotusti suurempi kuva ja luetella vain toiminnot, jotka ovat elintärkeitä organisaation olemassaolon kannalta ja tämän
jälkeen voidaan lähteä tutkimaan tarkemmin, mitä tärkeimpiä prosesseja kullakin organisaatiolla on. Toimintaprosessit jakautuvat luonteensa mukaan yleensä kahteen kategoriaan, joiden kriteerit on esitetty kuviossa 4. Tukiprosessit ovat organisaation sisäisiä
prosesseja, jotka tarjoavat mahdollisuuden ydinprosessien ja niiden aliprosessien suorittamiselle. Tukiprosessien asiakkaat ovat organisaation sisällä ja nämä prosessit voidaankin periaatteessa melkein aina ulkoistaa. Näiden prosessien lisäksi nykyään tunnistetaan myös johtamisprosessit, kuten esimerkiksi vision, arvojen ja eri strategioiden
määrittely. (Skyttä 2005, 52-53.)

Kuvio 4. Ydinprosessin ja aliprosessin tunnuspiirteet (muunneltu, Skyttä 2005, 53).
5.1.3 Mekaaninen ja orgaaninen organisaatio

Burns ja Stalker (1961, Rissasen ym. 1996, 34-36 mukaan) ovat verranneet kahta erityyppistä organisaatiota keskenään, mekaaninen ja orgaaninen organisaatio. Näistä nimityksistä on sittemmin tullut yleisesti tunnettuja, mutta on tärkeää ymmärtää mitä erot
tarkoittavat. Mekaaninen organisaatio on näistä kahdesta kielteinen ja orgaanisen organisaation katsotaan olevan ikään kuin vertailutaulukon toinen ääripää eli positiivinen. Organisaatio saattaa elinikänsä aikana liikkua asteikolla suuntaan jos toiseenkin. Molempia
organisaatioiden rakenteita sanotaan rationaaliseksi, sillä molemmat perustuvat inhimillisten voimavarojen käyttämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Molemmista voidaan
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erottaa erilaisia ominaisuuksia, joita on esitetty kuviossa 5. Mekaaninen organisaatio sopii yhteisöihin, jossa työt ovat pitkälle erikoistuneet ja olosuhteet eivät muutu. Vahva hierarkkisuus ja vallan keskittyminen ylimmälle johdolle ovat tälle organisaatiotyypille leimaavia tunnuspiirteitä. Toimintaa ohjataan tarkasti säännöin ja määräyksin, eikä työntekijän tarvitse suunnitella omia töitään tai tehdä itsenäisiä päätöksiä. Orgaaninen organisaatio on joustava ja dynaaminen sekä se soveltuu hyvin muuttuviin olosuhteisiin. Töiden järjestäminen vaaka- tai pystysuunnassa ei aiheuta organisaatiossa ongelmia ja
tämä malli tukee uuden oppimista sekä haasteellisia tehtäviä. (Rissanen ym. 1996, 3436)

Kuvio 5. Mekaanisen ja orgaanisen organisaation ominaisuuksia (Muunneltu Rissanen
ym. 1996, 35-36).
5.1.4 Projektitoiminta

Perinteinen projektinhallinta on muuttunut vuosikymmenten aikana kuten myös onnistumisen määrittely. 1960- luvulla pääpaino oli sillä, että lopputulos on toimiva. 80- luvulla
määrääviksi tekijöiksi nousivat aikataulussa ja budjetissa pysyminen sekä ennakkoon
määritellyn sisältö-/laatutason tavoittaminen. 1990- luvulle siirryttäessä alettiin kiinnittää
huomiota myös ulkoisten suoritusvaatimusten täyttymiseen, eli asiakkaan hyväksyntään
projektia ja sen tuotoksia kohtaan. 2010-luvulla ollaan menossa kohti kokonaisvaltaisen
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onnistumisen tarkastelua. Tämä tarkoittaa sitä, että projektin ja tuotteen onnistumisen
lisäksi pyritään luomaan tietoa ja levittämään sitä organisaatiossa. (Toikkanen ym. 2013,
89)
Projektinhallinnan yhtenä tärkeimpänä kulmakivenä voidaan pitää päätöksentekoa.
Kaikkien päätösten tulisi edesauttaa projektin tavoitteiden saavuttamista. Perusorganisaation ja projektin väliset hankaluudet ovatkin usein seurausta päätöksentekoprosessista, sillä näkemyserot ja eri motiivit tuovat tähän oman mausteensa. Perusorganisaation ja projektien väliset päätöksentekovastuut tulisi olla erittäin hyvin selvillä. (Ruuska
1999, 109-111.)
Perusorganisaatio saattaa sekaantua projektin päätöksentekoon myös välillisesti, kun
projektin eteen työskentelevä perusorganisaation jäsen hyväksyttää työtään omalla esimiehellään. Nämä "piilopäättäjät" saattavat luoda organisaatioon uuden epävirallisen
matriisiulottuvuuden, joka yleensä poikkeuksetta hidastaa päätöksentekoa ja näin ollen
projektin etenemistä. Viiveen lisäksi vaarana on, että yksittäiset asiat saavat projektin
kannalta aivan liioitellut mittasuhteet, kun perusorganisaatio ei ole tarpeeksi perillä projektin luonteesta. Tällöin asioiden hoitaminenkin saattaa byrokratisoitua, joka taas edelleen hidastaa projektin kulkua. (Ruuska 1999, 109-111.)
Projektiorganisaatiossa kaikilla päätöksentekijöillä ei välttämättä ole linjaorganisaation
asemansa suomia valtuuksia päättää asioista, joka voi johtaa taas ristiriitoihin projektin
ja perusorganisaation välillä. Pääperiaatteena on silti hyvä pitää sitä, että kuka päättää,
se myös vastaa. Vastuuta korostetaan liikaa suhteessa valtaan usein sen takia, ettei
vallasta ole mukava luopua. Kuitenkin epäselvä vallan ja vastuun jako aiheuttaa aina
ennen pitkää konflikteja perusorganisaation ja projektin välillä. (Ruuska 1999, 109-111.)
Projektin luonteeseen kuuluu sen autonomisuus ja tietynlainen erillisyys. Tämä tulisi
muistaa myös ajateltaessa projektin ja ohjausryhmän suhdetta. Ohjausryhmän tulee ottaa kantaa projektin strategisiin seikkoihin, mutta pitää muuten sopivasti etäisyyttä ja
luottaa projektinvetäjään. Usein projekti esitellään ohjausryhmälle liian harvoin silloin,
kun projekti on jo käynnistymässä. Tällöin ohjausryhmällä ei pahimmassa tapauksessa
ole enää mitään mahdollisuutta vaikuttaa projektiin ja kohtalokkaimmat projektin virheet
ovat saattaneet jo syntyä. (Leppälä 2011, 189-195.)
Projektin ohjausryhmän tulisi koostua tarkoituksenmukaisista henkilöistä, joilla on tarpeeksi toimivaltaa linjaorganisaatioon nähden. Tällöin linjaorganisaatio ei voi jyrätä
omilla toimillaan projektin tavoitteiden yli. (Ruuska 1999, 109-111.)
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5.1.5 Tiedonhallinta tiimityössä

Ryhmässä työskentely alkaa olla nykyajan verkottuneessa ja maantieteellisesti hajallaan
olevissa organisaatioissa tietotyön yleisin työmuoto. Tämän takia nykyaikaisimmat ja
pinnalla olevat tiedonhallinnan sovellukset keskittyvät vahvasti sosiaalisiin yhteisöihin.
Usein aloite tällaisten sovellusten käyttöönotolle tulee ruohonjuuritasolta, harvemmin ylhäältä annettuna. Uuden työntekijäsukupolven sosiaalinen käyttäytyminen ohjaa työntekoa enemmän työntekijältä-työntekijälle väliseen toimintaan, kuin hierarkkiseen ”alhaalta
ylös ja toisinpäin” kommunikointiin. (Kaario & Peltola 2008, 51-53.)
Organisaatioihin alkoi tulla ensimmäisiä sisäisiä web-palveluja 90-luvulla ja ne keskittyivät vahvasti tiedottamiseen ylhäältä alaspäin. Tämän vuoksi niitä ei myöskään koettu
strategisina ratkaisuina tiedonhallintaan. Monissa yrityksissä tämä oli ensimmäisiä aidosti koko organisaatiota horisontaalisesti koskettavia järjestelmiä, joiden kehittäminen
vaati tämän johdosta monilta organisaatioilta uudenlaista ajattelua, jotta kaikkien tarpeet
tulisivat huomioitua. Intranettien, kuten monien muidenkin tietojärjestelmien keskimääräinen käyttöikä on kymmenisen vuotta. Vanhoja sisällönhallintamenetelmiä ei pystytä
enää mukauttamaan siihen suuntaan mihin työnteko kehittyy ja varsinkin virtuaalitiimit
sekä mobiili- ja offline-käyttäjät kärsivät vanhentuneista sisällönhallintajärjestelmien
alustoista. (Kaario & Peltola 2008, 51-53.)

5.1.6 Ketterät organisaatiot

Ketteryys voidaan ymmärtää monin eri tavoin, mutta se voi olla muun muassa nopeampaa reagointia asiakastarpeisiin ja kehittynyttä arvontuottoa yrityksen tuote- ja osaamisresursseilla. Ketterät menetelmät ja organisaatiot ovat monille tuttuja ohjelmistopuolelta,
mutta moni yritys tai organisaatio puhuu siitä paljon ymmärtämättä juuri mitään asiasta.
Ketteryys on monissa tapauksissa vain yrityksen imagon kiillottamista ja käytetään näennäisesti toimintatapoja kuten Kanban tai Scrum. Usein ainakin mentäessä yksi taso
tiimeistä ylöspäin näiden toimintatapojen periaatteet hämärtyvät ja yhteisön tavoitteista
tulee ketteryyden ohella vain prosessi muiden prosessien joukossa. Oikeasti ketterää
organisaatiota ajatellessa nousee esiin kolme pääteemaa, jotka tulee huomioida erityisesti. (Hämäläinen 2016.)
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Ensimmäinen näistä kolmesta on päätöksenteko, sillä päätökset tulisi pystyä tekemään
mahdollisimman nopeasti ja oikein. Toimintaa ohjaavien ja liiketoimintaa koskevien päätösten tulisi tapahtua organisaatiossa mahdollisimman alhaalla yrityksen strategiaa ja
etuja palvellen. Toki tämän mahdollistaminen vaatii sen, että yrityksen strategia, tavoitteet ja arvomaailma ovat kaikilla työntekijöillä selkeinä mielessä. Valtuutus ja tieto pitää
olla henkilöiden tai tiimien käytössä, jotta ne osaavat tehdä päätöksiä yrityksen edun
mukaisesti joutumatta kysymään neuvoa muilta. On olemassa useita malleja ja tapoja
päätöksenteon ketteröittämiseksi (SAFe- malli, Advice Process, yms.), mutta näiden valmiiden mallien istuttaminen yritykseen suoraan tuo usein laihoja lopputuloksia ja tavoitteet unohtuvat helposti. (Hämäläinen 2016.)
Toinen tärkeä pääteema puhuttaessa ketterästä organisaatiosta on rahavirrat, joihin
harva yritys uskaltaa koskea. Tiivistettynä voitaneen rahavirroista todeta, ettei raha saa
aiheuttaa kilpailevaa ohjausmekanismia, vaan sen pitää olla linjassa strategian ja päivittäisten päätösten kanssa. Monissa yrityksissä luodaan budjetteja, jonka mukaan rahaa
jaetaan projekteille tai tiimeille, jolloin se ohjaa merkittävästi yrityksen tekemistä. Pahin
skenaario on tilanne, jossa budjeteista päättävät täysin eri henkilöt, kuin he jotka ovat
tekemässä linjauksia tuotteisiin, palveluihin tai visioon nähden. Budjetointia kyseenalaistetaan harvoin ja se saattaa pahimmassa tapauksessa sitoa käsiä ja vahingoittaa loppuasiakasta. Bonukset ovat myös erittäin iso ohjausmekanismi, joka voi väärin käytettynä
olla erittäin haitallinen tekijä yritykselle. Bonukset lukitsevat tavoitteet yleensä pitkäksi
aikaa ja ne saattavat luoda yrityksen sisälle vääränlaista kilpailua, jolloin tieto siiloutuu,
vääristyy, tavoitellaan omaa etua tai koetaan motivaation laskua. (Hämäläinen 2016.)
Kolmantena ketterän organisaation kulmakivenä on kulttuuri ja sen muuttaminen, joka
vaikuttaa toki itsestäänselvyydeltä. Kulttuurista puhuttaessa keskeisiä kysymyksiä ovatkin: Mikä on yrityksen laadun käsitys ja miten laatua rakennetaan? Mistä muodostuu
asiakasarvo ja mikä on pitkän tähtäimen suunnitelma sen luomiseksi? Mikä on yrityksen
liiketoimintaidea? Mihin yritys haluaa sijoittua markkinoiden ja työmarkkinoidenkin suhteen? Nämä erittäin geneerisiltäkin kuulostavat kysymykset ovat erittäin tärkeitä, jotta eri
puolilla yritystä voidaan tehdä päätöksiä samoilla arvoilla. (Hämäläinen 2016.)
Ketteristä arvoista ja käytännöistä haetaan usein ratkaisuja kilpailukyvyn säilyttämiseksi
muuttuvissa toimintaympäristöissä. Keskiössä on asiakkaan kokema arvo, arvoketjujen
optimointi ja yrityksen jatkuva systemaattinen oppiminen. Matkalla kohti ketterämpää organisaatiota on olemassa tärkeitä kulmakiviä, joita ei sovi unohtaa. Johtamisen tulee
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tukea ketteryyttä osallistavalla, palvelevalla ja suuntaa sekä esimerkkiä näyttävällä tavalla. Organisaation nykyinen ketteryyden taso ja haluttu taso ovat tärkeitä tunnistaa,
jotta on mahdollista löytää oikeita ratkaisuja. Myös ketteryyden edellyttämä kyvykkyyden
taso ja arvokeskeisyys ovat tärkeitä selvitettäviä seikkoja, jotta tiedetään mitä kyvykkyyksiä muutos vaati ja varmistutaan ketterien arvojen huomioinnista. (Vesterinen 2017)

5.1.7 Lean-ajattelu

Yrityksen toiminnot muodostavat ketjun, joista jokainen lenkki lisää tuotteen tai palvelun
arvoa. Lenkit koostuvat materiaali- ja työsuoritusten virrasta sekä tiedosta, joka niitä ohjaa. Tätä kutsutaan palveluketjuksi, joka on osittain päällekkäinen prosessiajattelun
kanssa. Prosessiajattelussa käsitellään ehkä enemmän tekemistä, sillä sen lähtökohtana on kokonaisuuden ymmärtäminen ja tähtääminen korkeaan laatuun kaikessa tekemisessä. Palveluketjuajattelussa keskitytään enemmän asioihin, eli erilaisiin työvaiheisiin ja niiden kykyyn tuottaa palveluun lisäarvoa. Työvaiheiden nopeammin tekeminen
on nykyään enää harvoin lääke toiminnan tehostamiseksi. Enemmän hyötyä saadaan
eliminoimalla arvoa lisäämätöntä työtä tai odottelua. Kun prosessit ja palveluketjut ovat
ajanmukaisesti selvillä ja niitä tarkkaillaan säännöllisesti, on toiminnan tehostaminen ja
läpimenoaikojen lyhentäminen helpompaa. Lopputuloksena saadaan tehokas ja joustava palveluketju, joka tuottaa oikean tuotoksen tai palvelun oikeaan paikkaan ja aikaan,
oikean laatuisena ja hintaisena. (Spiik 1999, 84-86.)
Leania voidaan soveltaa oikeastaan mihin työhön tahansa ja sen kantava ajatus on hukkatyön vähentämiseen tai poistamiseen keskittyminen. Hukkana voidaan ajatella kaikkea sitä toimintaa, joka ei tuota sellaista arvoa tuotteeseen tai palveluun, josta asiakas
on valmis maksamaan. Hukka ei ole useinkaan vaikeasti löydettävissä, mutta ennen kuin
sen poistamiseen hurahtaa täysillä, kannatta muistaa, että kriittisimpiä hukan poistamisen kohteita ovat toiminnan pullonkaulat. Toki hukan poistaminen muuallakin vie toimintaa eteenpäin, mutta koko ketjua ajatellen vain pullonkaulan hukan poistaminen vaikuttaa suuressa kuvassa. Leanissa hukka jaetaan yleisesti seitsemään kategoriaan ja ne
voivat ilmetä asiantuntijatyössä seuraavasti:
1. Ylituotanto. Tämä on kaikista hukan muodoista kenties pahin, sillä se edesauttaa
toteutuessaan taas helposti muiden hukan muotojen syntymistä. Ylituotannolla asiantuntijatyössä tarkoitetaan varmuuden vuoksi tehtäviä asioita tai liian paljon ja liian aikaisin
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tehtyä työtä. Syynä ylituotantoon voi olla priorisointiongelmat, jolloin hoidetaan mieluummin kiireellisiä vähäpätöisiä asioita kuin kiireettömämpiä merkityksellisiä asioita.
2. Keskeneräinen työ ja työvarastot. Tähän kastiin lukeutuu kaikki aloitettu työ, jota ei
ole saatu kerralla valmiiksi. Mitä suurempi tämä varasto on, sitä huonompi tilanne. Tällaiset työt voivat olla, sähköposteja, projekteja, raportteja, tms.
3. Odotus. Tämä tarkoittaa sitä, kun asiakas odottaa palvelua tai työ odottaa tekijäänsä.
Tällaisia voivat olla asiantuntijatyössä erilaisten päätösten eteenpäin laittaminen ja vastausten odottaminen tai lisätietojen ja hyväksyntöjen metsästäminen.
4. Työntekijän tai materiaalin liike. Asiantuntijatyössä tämä voi tarkoittaa tiedon syöttämistä käsin järjestelmästä toiseen tai eri sovellusten välillä hyppimistä. Tiedon lajittelu ja
etsiminen kuuluu oikeastaan tähän samaan kategoriaan. Toimistotyössä huono layout
tai huonosti valitut palaverien sijainnit aiheuttavat pahimmillaan merkittävää hukkaa.
5. Siirrot. Mikäli työ edellyttää useiden organisaatioiden yhteistyötä, tulisi näiden välinen
kommunikointi ja sijainti hioa mahdollisimman läheiseksi riippumatta siitä, millainen yrityksen organisaatiorakenne on. Tehtävän tai työn hoitamiseen tarvittavien henkilöiden
määrää pitäisi pyrkiä minimoimaan sen sijaan, että tehtäviä siirretään osastolta ja henkilöltä toiselle.
6. Virheet ja uudelleen tekeminen. Tämä tarkoittaa joko ulkoisen tai sisäisen asiakkaan
kokeman virheellisen työn aiheuttamaa työn tekemistä uudelleen. Uudelleen tehtävä työ
saattaa vaatii aina enemmän resursseja kuin alun perin oikein tehty työ.
7. Yliprosessointi. Tämä voi tarkoittaa ylimääräisiä asioita, joista ei ole kenellekään hyötyä joko sisäisesti tai maksavan asiakkaan puolelta. Toimintoprosesseihin saattaa varsinkin hiljaisempina aikoina pesiytyä ylimääräisiä asioita tai kokonaisia työvaiheita. Tämä
hukka pitää sisällään myös asioiden tekemistä liian suurissa erissä, vaikka pienempiin
työkokonaisuuksiin jaettuna työ tulisi hoidettua tehokkaammin.
(Torkkola 2016, 25-28.)
Leanin yksi perusperiaatteista on jidoka, joka on japaninkielinen sana visuaalisuudelle.
Visuaalisuuteen keskittyminen perustuu ajatukseen, jonka mukaan organisaation johtamisjärjestelmän tulisi olla sellainen, että sujuvaan työntekoon tarvittava olennainen informaatio pitäisi olla vaivattomasti saatavilla. Visualisoinnilla on tarkoitus luoda tiimille mahdollisimman hyvä käsitys tilanteesta, jotta he pystyisivät tekemään itsenäisiä ja nopeita
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kokonaisuuden kannalta laadukkaita päätöksiä. Samalla visuaalisuus lisää kanssakäymistä ja avoimuutta, kun ongelmat tuodaan säännöllisesti esiin ja niitä käsitellään näkyvästi. Työtyytyväisyys kasvaa turvallisuudentunteen ja yhteisöllisyyden kohotessa. Visuaalisuus vähentää tarvetta palavereille ja lyhentää niiden kestoa sekä antaa enemmän
aikaa asioista sopimiseen ja ongelmien ratkaisuun, kun kaikki ovat yhdellä vilkaisulla
perillä tilanteesta, eikä sen selittämiseen tarvitse käyttää aikaa. (Torkkola 2016, 49-50.)
Virtaustehokkuutta ohjaa kolme lakia. Littlen laki tarkoittaa sitä, että keskimääräinen läpimenoaika on suoraan suhteessa keskeneräisen työn määrään. Pullonkaulojen lain mukaan jokaisessa systeemissä on yksi pullonkaula, joka määrittää kokonaisuuden maksiminopeuden. Vaihtelun laki kertoo vaihtelua olevan kaikkialla, ja mitä enemmän vaihtelua on, sitä pidempi on myös läpimenoaika. Työ virtaa hyvin, mikäli jokainen työntekijä
osaa vastata yksiselitteisesti kuvan 27 kysymyksiin. Myös asiantuntijatiimin esimiehen
pitäisi olla perillä kuvaan 28 liittyvistä kysymyksistä, jotta työn virtauksen hallinta on mahdollista. (Torkkola 2016, 57-59.)

Kuva 8. Kysymyksiä asiantuntijalle työn virtaukseen liittyen (muunneltu, Torkkola 2016,
60).
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Kuva 9. Tunnuksenomaisia kysymyksiä asiantuntijatiimin esimiehelle työn virtaukseen
liittyen (muunneltu, Torkkola 2016, 62).
5.1.8 Tiimiorganisaatiot

Organisaatiot kehittyvät kaiken aikaa ja samalla muodostuu erilaisia organisaatiosuuntauksia, joista tiimiorganisaatio on yksi. Perusrakenteeltaan raskaiden ja monimutkaisten
organisaatioiden on vaikea vastata nykymaailman muutosvaatimuksiin, toisin kuin tiimien, jotka ovat ketterämpiä (Kuva 14). (Skyttä 2005, 11-12.)
Useilla meistä on olemassa useita osaamisen alueita, joita kaikkia ei välttämättä perinteisissä kapeissa osaamislohkoissa hyödynnetä. Yksilö ei usein ole tyytyväinen estyessään käyttämästä koko potentiaaliaan ja yrityskään ei tällöin saa hänestä kaikkea irti.
(Spiik 1999, 29-30.)
Asiakaslähtöisyyden opettelu eri organisaatioissa on kestänyt kauan ja moni suomalainen organisaatio on joutunut kamppailemaan tämän ajatusmallin juurruttamisen kanssa
tosissaan. Pikkuhiljaa on ymmärretty, että organisaation toimintaa pitää ohjata asiakkaasta ja hänen tarpeistaan lähtien eikä päinvastoin. Tiimirakenteella pyritäänkin virittämään koko organisaatio ohjautumaan asiakkaasta organisaation sisälle rakennettavien
asiakassuhteiden avulla. (Skyttä 2005, 11-12.)
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Kuva 10. Organisaatioiden kehityskulkuja (muunneltu, Skyttä 2005, 17).
Tiimin käsite on kokenut inflaatiota ja sitä käytetään tänä päivänä melko löyhästi kuvaamaan erilaisia ryhmittymiä kuten joukkueita, työryhmiä, osastoja, soluja, pareja ja niin
edelleen. Tiimistä on olemassa lukuisia ilmauksia, jotka kaikki voivat olla yhtä oikeita,
sillä tiimejä on luonnostaan olemassa erilaisia eri tarkoitusta varten. Yksinkertaisimmillaan tiimin voisi käsittää olevan itseohjautuva työryhmä, mutta laajemmin sen voisi ajatella olevan joukko ihmisiä, jotka vastaavat yhteistyössä jonkin kokonaisuuden viemisen
alusta loppuun. (Spiik 1999, 29-30.)
Tiimit pystyvät usein parempiin suorituksiin, kuin joukko yksittäisiä henkilöitä, varsinkin
kun kokonaisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan monia eri taitoja ja kokemuksia. Tiimit
saavat yleensä enemmän aikaan kuin vailla suoritustavoitetta olevat organisaatioryhmät,
jotka työskentelevät kapeasti määritettyjen tehtävien ja vastuiden puitteissa. Tiimisaavutuksista on kiistattomia esimerkkejä niin yritys-, hyväntekeväisyys- kuin sotilaallisissa
ympäristöissä. (Katzenbach & Smith 1995, 21-22, 27-28.)
Elämme aikakautta, jolloin asiakaskeskeisyys, kokonaisvaltaisen laadun tuottaminen,
kumppanuus toimittajien ja asiakkaiden kanssa, vallan siirto työntekijöille ja jatkuva parantaminen ovat tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. On myös havaittu, että sama tiimien suorituskykyä eteenpäin vievä dynamiikka ajaa myös kohti parempaa oppimista ja
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käyttäytymistapojen muutosta kuin isommat yksiköt organisaatiossa tai yksin jätetyt yksilöt. Tiimien tarjoamat mahdollisuudet yleensä tunnustetaan ja niiden toimivuuden edellytyksetkin ovat laajalti tiedossa. Silti tiimimahdollisuuksia arastellaan käyttää, osittain
tiimien suorituskyvyn syiden epätietoisuudesta tai yhteisövastuullisuuden kammosta johtuen, eli emme luontaisesti halua välttämättä ottaa vastuuta muiden tekemisistä. Kuvan
21 kolmion kärjet kuvaavat tiimin aikaansaannosta ja sivut ja sisäosa niitä osatekijöitä,
joilla tulokset saadaan aikaan. Todelliset huipputiimit ovat ymmärtäneet salaisuuden,
jolla päästään huipputuloksiin. Tällaiset tiimit ovat sitoutuneet kollektiiviseen työpanokseen ja ovat sen lisäksi myös erittäin sitoutuneita toisiinsa. (Katzenbach & Smith 1995,
21-22, 27-28.)

Kuva 11. Tiimin olemuksen perusasiat (muunneltu, Katzenbach & Smith 1995, 21).
Tiimit voivat olla itsenäisiä yksiköitä, jotka raportoivat organisaatiossa eteenpäin seuraavalle tasolle. Tätä kutsutaan projektiorganisaatioksi, jolloin tiimi raportoi yhdelle esimiehelle ja funktionaalinen toiminta voidaan hoitaa funktiot ylittävien toimikuntien kautta
(Kuva 22). Toisessa vaihtoehdossa tiimit voivat rakentua myös muun organisaation
päälle siten, että jokainen tiimin jäsen raportoi omalle esimiehelleen. Funktioiden johtajilla on vastuu funktion sisäisen toiminnan ylläpitämisestä ja kehityksestä, mutta sillä on
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myös valvonta- ja vaikutusmahdollisuus operatiiviseen toimintaan funktiotaan edustavien projektitiimin jäsenien kautta (Kuva 23). Näissä molemmissa on toki olemassa omat
heikkoutensa. Projektiorganisaatiossa voi olla vaikeaa saada tuotua kaikkien funktioiden
näkökulmat riittävästi projektiin mukaan, koska tiimi raportoi vain yhdelle esimiehelle.
Vastaavasti funktionaalisen organisaation päälle perustettujen tiimien voi olla hankalaa
saada keskitettyä huomiota riittävästi itse projektiin, kun tiimin jäsenet raportoivat kukin
omalle esimiehelleen. (Mohrman 1997 ym.,16-25, 45-48,125.)
Näihin haasteisiin on yhtenä ratkaisuna olemassa horisontaalisen johtotiimin perustaminen, jonka tehtävänä on saattaa funktioiden johtajat ajamaan omien funktioidensa toimintaa samaan suuntaan kaikkien muiden kanssa. Tämä taas onnistuu helposti muodostamalla horisontaalinen johtotiimi funktioiden johtajista. Horisontaaliset johtotiimit
pystyvät myös ratkomaan eri funktioiden välisiä ristiriitoja ja tuoteisiin tai palveluihin liittyviä kysymyksiä. Horisontaaliset johtotiimit voivat toimia tehokkaammin kuin varta vasten harvoin yhteen kootut foorumit. Johtotiimi voi pienemmissä yksiköissä luoda strategioita ja painopistealueita, joiden varassa tiimit pystyvät tekemään hyviä ratkaisuja valintatilanteessa (Kuva 24). (Mohrman 1997 ym.,16-25, 45-48,125.)

Kuva 12. Linja- projektitiimirakenne (muunneltu, Mohrman ym. 1997, 46).
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Kuva 13. Päällekkäinen projektitiimirakenne. (muunneltu, Mohrman ym. 1997, 47).

Kuva 14. Horisontaaliset projektitiimit ja johdon tiimi projektiorganisaatiossa (muunneltu,
Mohrman ym. 1997, 48).
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5.2 Keskeiset tutkimustulokset ja suositellut kehitystoimenpiteet

Tässä luvussa kerrotaan tutkimustulosten perusteella heränneiden ajatusten myötä ideoiduista kehitysehdotuksista. Tuloksista oli havaittavissa, että kehitys olisi tarpeen monella saralla ja ehdotuksiakin syntyi tämän takia runsaasti. Jotkut kehitystoimenpiteet
ovat työläämpiä tai pidempikestoisia kuin toiset ja toisaalta osa ehdotuksista voidaan
toteuttaa vasta kun jokin toinen ehdotus on toteutettu. Tämän takia olemme asettaneet
kehitystoimenpiteet oman näkemyksemme mukaan priorisoituun järjestykseen roadmap-tyylisesti, joka löytyy liitteenä raportin lopusta. Ehdotuksia käsitellään tässä raportissa verrattain lyhyesti. Monet ehdotukset vaativat lisäselvitystä tai lisää taustatyötä ennen varsinaisen kehitysprojektin aloittamista.
Keskeisinä tuloksina tutkimuksesta esiin nousivat kommunikoinnin vähyys tai sen puuttuminen, asiakas- ja tuotetietouden puutteellisuus, sekä arvontuoton ja toimitusketjun
ymmärtäminen. Näiden aiheiden ympärillä käytiin muita aiheita enemmän keskusteluja,
ja näiden aiheiden ympäriltä tutkimuksessa mukana olleet henkilöt löysivät enemmän
negatiivisia asioita, kuin muiden aiheiden ympäriltä. Lisäksi tietotaidon monipuolisuus ja
sen puutteellisuus, asiakastiedonhallinta sekä tiedonhallinta ja tietotekniset ratkaisut
nousivat useissa keskusteluissa esille. Voimakkaan negatiivisesti esille nousi myös työntekijöiden epätietoisuus yrityksen strategiasta, arvoista ja kulttuurista. Kommunikointia
näiden asioiden tiimoilta tulisi lisätä huomattavasti, koska selvästi tutkimus osoittaa ihmisten kaipaavan lisää keskustelua näiden aiheiden ympärillä.
Seuraavassa esitellään kehittämisehdotukset yrityksen asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Ehdotetuilla toimilla pyritään vaikuttamaan positiivisesti mahdollisimman moneen tutkimuksessa esiin nousseeseen ongelmakohtaan.
Osa kehittämistä vaativista alueista kaipaa kuitenkin vielä lisätutkimusta ennen kuin voidaan päättää minkälaisia kehittämiskeinoja niiden parantamiseen tulisi käyttää. Tämän
vuoksi esitettyjen kehittämisehdotuksien toteuttamisella ei pystytä saamaan parannusta
kaikkiin tutkimuksessa esille nousseisiin ongelmiin. Lisätutkimusta kaipaavat aihealueet
ovat mainittuina raportin viimeisessä luvussa.
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5.2.1 Erilaisten toimitusprojektityyppien tunnistus ja prosessien kartoitus

Olemme yksimielisesti sitä mieltä, että halutaanpa tehdä minkälaisia kehitystoimenpiteitä
tahansa, olisi syytä viimeistään tässä vaiheessa aloittaa perustavanlaatuinen, koko toimitusketjun laajuinen selvitystyö erityyppisten toimitusprojektien prosesseista. Pitkään
yrityksessä työskenneltyämme meille on muodostunut kuva siitä, että iso osa ongelmista
sekä asioiden kehittämättä jättämisestä johtuu siitä, että toimitusprojektit ovat erilaisia
keskenään. Voidaan päästä jonkin kehityksen kanssa jo hyvään alkuun, kunnes joku
muistaa, että "entä sitten, jos tulee taas sellainen projekti". Herää kuitenkin epäilys, etteikö sopivalla tarkennuksella saataisi kategorisoitua kaikki mahdolliset yrityksen myymät
projektityypit siten, että kategorioita olisi järjellinen määrä. Tämän jälkeen jokaisen kategorian prosessit täytyy perata alusta loppuun välittämättä liikaa muista kategorioista ja
organisaatiorajoista. Lopulta erityylisten projektien prosesseja vertailemalla saatetaan
kategorioita pystyä yhdistämisen avulla vähentämään yhtenäistämällä käytäntöjä. Tämän tyylisen harjoituksen yhteydessä saadaan sivutuotoksena varmasti poistettua hukkaa ja joutokäyntiä prosesseista, joka olisi jo sekin itsessään arvokasta työtä. Prosessien
kartoitus ja nykytilan ymmärtäminen on kuitenkin välttämättömyys toiminnan pullonkauloja ja suurempaa yksittäistä hukkaa metsästettäessä.
Tämä työ ei ole koskaan valmis, vaan toimintatapojen pitää olla esillä ja koko ajan kaikilla
tiedossa. Niiden noudattamisesta tulee pitää huolta ja sitouttaa koko henkilöstö niihin.
Mikäli jonkun asian tekeminen tuntuu pelkästään prosessin eikä asiakkaan palvelemiselta, tulee kriittisesti tarkastella sen olemassaolon perusteita. Toisaalta voi olla, että
moni tältä tuntuva asia saakin järkevän selityksen, kun yrityksen toiminta on kartoitettu
ja tallennettu ja tieto siitä on kaikkien saatavilla. Henkilöstö voi saada uusia oivalluksia
ja ennen turhalta tuntunut työvaihe tai tehtävä saakin uuden merkityksen, kun tietää sen
olevan tärkeä jollekin toiselle. Toimintatapoja on yhtenäistettävä, jolloin kaikki eivät varmasti tule saamaan tahtoaan läpi. On uskallettava kuitenkin vaatia yhteneviä käytäntöjä
ja huolellisesti suunnitella ohjausta tai koulutusta niille, jotka mieluummin jatkaisivat
omalla tavallaan toimimista.
Prosessikuvausten varaan voisi olla helppo tehdä työtä helpottavia ohjeistuksia ja se voi
helpottaa osaltaan myös henkilöstön resursointia ja työn priorisointia. Tämän kaltainen
harjoitus poikii varmasti monia kehitysprojekteja lisää, kun ajatuksella käydään yrityksen
toimintaa läpi ja kun kaikki toiminta on läpinäkyvää. Sen perusteella on myös helppo
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pitää yllä jatkuvan kehittämisen kulttuuria ja olla varma siitä, että kehitystä tehdään sitä
kaipaavilla osa-alueilla.

5.2.2 Yhteinen läpinäkyvä alusta toimitusprojektityöskentelyyn ja projektitiimit

Toisena kehitystoimenpide-ehdotuksena suosittelemme avoimen yhteistyöalustan kehittämistä tai kaupallisten vaihtoehtojen käyttöönottoa sekä jonkinasteisen projektitiimimallin muodostamista. Järjestelmän myötä kehitettävät työskentelyn osa-alueet ovat näkemyksemme mukaan toimitusprojektin seurantaan, viestintään, dokumentointiin, arkistointiin, resursointiin, työn seurantaan - ja jakamiseen liittyviä työskentelyn osa-alueita.
Järjestelmän kolme suurinta tuotosta ovat projektin loki, lokeista koostuva tietopankki
hakutoimintoineen ja projektin päätösraportti. Tämän järjestelmän kehittämiseen liittyy
vahvasti horisontaalisten projektitiimien muodostaminen, jonka ideologiaa avataan myös
tässä kappaleessa.

5.2.3 Projektitiimi

Projektitiimillä tässä tapauksessa tarkoitetaan tiimiä, joka muodostetaan jokaiselle asiakasprojektille. Tiimi muodostettaisiin koko laajuudessaan pääsääntöisesti siinä kohtaa,
kun projekti siirtyy myynniltä projektinvedolle. Osia tiimistä voitaisiin kuitenkin muodostaa
ja aktivoida jo siinä vaiheessa, kun projekti on vielä myynti- tai tarjousvaiheessa, jolloin
organisaation asiantuntemusta saataisiin laajemmin hyödynnettyä ja tarjottua asiakkaalle parhain mahdollinen tuote hänen tarpeisiinsa.
Projektitiimi koostuu yrityksen eri funktioiden edustajista siten, että se kattaa koko toimitusketjun, tai ainakin kriittisimmät osat toimitusketjusta. Projektitiimin jäsenet muodostavat näin ollen horisontaalisen läpileikkauksen yrityksen organisaatiosta, sisältäen edustajan jokaisesta toimitusketjun funktiosta. Kulloisellekin toimitusprojektille osoitettu projektinvetäjä toimii ikään kuin ryhmänvetäjänä tiimissä, pitäen edelleen huolen siitä, että
projekti toteutetaan aikataulussa ja budjetissa, sekä on pääsääntöinen kontakti asiakkaan suuntaan.
Tällaisen tiimin avulla olisi mahdollista huomattavasti tehostaa kommunikointia projektin
eri sisäisten sidosryhmien välillä. Tämä helpottaisi tiedonkulkua ja täten pitäisi kaikki projektin jäsenet ajan tasalla projektin eri vaiheissa. Projektitiimin pääsääntöinen työkalu
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olisi yhteinen projektityöskentelyn alusta, ja suurin osa kommunikoinnista käytäisiinkin
tämän kautta, jolloin tiedonkulku olisi avointa ja kaikilla projektin jäsenillä olisi samat tiedot käytettävissä. Alustan käyttö myös vähentäisi fyysisten palaverien tarvetta, kun suurin osa tiedotuksesta ja kommunikoinnista voitaisiin toteuttaa alustaympäristössä, sähköisesti, ja tämä taas mahdollistaisi paremman ajankäytön projektille.
Eri osaamisalueiden hyödyntämistä kyetään myös parantamaan, kun tuodaan toimitusketjun funktioiden edustajat samaan tiimiin ja kommunikointi tapahtuu tiimin sisällä avoimesti ja siten, että keskustelut ovat kaikilla tiedossa. Näin saadaan valjastettua koko
tiimin osaaminen projektille sen eri vaiheissa ja asiantuntemusta pystytään hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti eri funktioiden kesken. Tällä tavalla kyetään hyödyntämään yrityksen osaamista yli organisaatiorajojen.
Tiimin avulla reagointiaikaa on mahdollista saada paremmaksi, kun jokaisesta funktiosta
on selvä resurssi varattu projektille. Tämä resurssi toimii edustamansa funktion asiantuntijana projektitiimissä ja hänelle saadaan suoraan osoitettua kysymykset ja muut selvitettävät asiat. Näin on mahdollista, että tarvittava tieto on jo valmiina jollakin tiimin henkilöllä, eikä sen etsimiseen tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa ja täten kyetään reagoimaan nopeammin esimerkiksi asiakkaan kysymyksiin. Yhdessä työskenteleminen saattaisi myös madaltaa kynnystä sisäiseen kommunikointiin ja näin parantaa tiedonkulkua
entisestään. Automaattisen tiedonjaon lisääntyminen ja hiljaisen tiedon tehokkaampi leviäminen olisivat myös tämän kaltaisen työskentelyn mahdollistamia positiivisia piirteitä.
Tiimityöskentely mahdollistaa myös paremmin työnkierron funktioiden sisällä, jolloin
funktion sisäisien tehtävien monimuotoisuus saadaan paremmin siellä työskentelevien
henkilöiden tietoisuuteen ja osaamiseen, mikä taas osaltaan helpottaa henkilöstön käyttöä esimerkiksi eri sijaisuustilanteissa. Myös funktiosta toiseen siirtyminen helpottuisi,
kun projektityöskentelyn ansiosta tiimien jäsenillä olisi parempi ymmärrys toisten funktioiden työtehtävistä ja toimintatavoista. Tämän tapainen työskentely mahdollisesti myös
auttaisi henkilöstöä ymmärtämään toimitusketjun toimintaa kokonaisuudessaan laajemmin ja auttaisi henkilöitä arvostamaan toisten työtä enemmän sekä ottamaan paremmin
toisten tarpeet huomioon omassa työssään.
Projektitiimien ansiosta lisääntynyt kommunikointi asiakkaista ja läheisempi työskentely
asiakkaiden kanssa saattaisivat lisätä sitoutuneisuutta ja kuuluvuuden tunnetta henkilöstössä. Tämä myös toisi asiakkaita lähemmäs yrityksen toiminnan keskiötä ja lisäisi ymmärrystä yrityksen asiakkaista henkilöstön keskuudessa. Asiakaspalautteen leviäminen
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organisaatiossa tapahtuisi myös tehokkaammin, kun palautteet käytäisiin tiimeissä läpi,
jonka jälkeen tiimien jäsenet voisivat viedä palautteet myös edustamiensa funktioiden
tietoisuuteen.

5.2.4 Projektiloki

Projektiloki on projektitiimin pääsääntöinen työkalu projektin ja siihen liittyvien tehtävien
seurantaan. Työkalu toimii myös eräänlaisena kommunikointivälineenä tiimin jäsenten
kesken. Projektilokiin on pääsy ainoastaan kyseiseen projektiin töitä tekevällä projektitiimin jäsenellä. Lokiin luodaan valmiiksi runko kunkin projektiin osallistuvan funktion sellaisista tehtävistä, jotka toistuvat valtaosassa projekteista. Ylimääräisiä tehtäviä tai tehtäviä, joita esiintyy ainoastaan tietynlaisissa projekteissa, voidaan jakaa projektitiimin jäsenille erikseen manuaalisesti. Valmiina olevia tehtäviä on myös tarpeen mukaan mahdollista poistaa tai tehdä ei-aktiivisiksi, jos ne eivät jostain syystä päde kyseisessä projektissa. Tehtäville asetetaan aikataulutavoitteet sekä priorisoidaan ne asiaankuuluvalla
tavalla (Kuva 28). Tehtäviin voi lisätä kommentteja ja huomautuksia projektin edetessä
ja kaikki tallentuvat historiatietoihin, jotta näitä voidaan tarkastella myöhemmin projektin
toimituksen jälkeenkin.
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Kuva 15. Esimerkkinäkymä tiimin tehtävänäkymästä ja mobiilista käyttöalustasta.
(Monday, Youtube 2018).
Tehtäville asetetuista aikataulutavoitteista ja prioriteeteista muodostuu seurantatyökalu
tiimille itsellensä (Kuva 29), mutta myös tiimissä toimivien jäsenien esimiehille. Näin esimiesten on helpompi suunnitella tehokasta resurssien käyttöä, heillä on parempi tietämys alaistensa työkuormista sekä he voivat käyttää seurantatietoa hyödykseen esimerkiksi aamupalavereissa nopeisiin tilannekatsauksiin.
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Kuva 16. Esimerkkinäkymä oman työn seurannasta. (Clarizen, Youtube 2018).
Lokin kautta tiimin jäsenet pystyisivät lähettämään toisilleen viestejä, kysymyksiä tai
muita huomioita, jotka voidaan osoittaa yksittäiselle henkilölle, henkilöille tai koko tiimille.
Viestit tallentuvat historiatietoihin, josta niitä voidaan jälkeenpäinkin tarkastella. Näin erinäiset projektin aikana sovitut asiat jäävät kaikki muistiin ja ovat kaikkien luettavissa projektin toimituksen jälkeen. Tämä parantaa hiljaisen tiedon tallentumista ja tiedonkulkua
organisaation sisällä.
Projektilokin käyttäminen projektitiimin työkaluna lisää tiimin kykyä reagoida nopeasti
muuttuviin ja vaativiin tilanteisiin. Esimerkiksi asiakaskyselyiden tullessa projektinvetäjä
voi lokin kautta nopeasti jakaa kysymyksen tiimillensä ja täten saada myös vastauksen
nopeasti (Kuva 30). Lokin lisäämä kanssakäyminen tiimin kesken toimii ikään kuin jatkuvana aivoriihenä ja sitä kautta uusien ideoiden syntymisen mahdollisuus myös kasvaa.
Näin yritys kykenee käyttämään henkilöstönsä potentiaalin tehokkaammin ja saamaan
edelleen parempia tuotteita asiakkailleen. Kanssakäyminen ja sen tunne lisääntyvät
myös asiakkaan suuntaan tiimissä toimiville jäsenille, ja tällä on mahdollista lisätä sitoutuneisuutta sekä tuoda asiakasta lähemmäs yrityksen toiminnan keskiötä.
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Kuva 17. Esimerkki tiimin sisäisestä keskustelusta sosiaalisen median kanavien tyyliin.
(Clarizen, Youtube 2018).
Ajan kuluessa projektilokin tuottama historiatieto ja metadata muodostavat tietopankin,
jonka avulla on mahdollista tutkia esimerkiksi tehtyjä tuoteratkaisuja ja niihin johtaneita
seikkoja, sekä tarkastella toimitusketjun läpimenoaikoja ja erinäisiä ongelmia, mitä projektien aikana on historiassa kohdattu. Näin voidaan myös historiaan tukeutuen pohtia
asiakkaille tulevaisuudessa tarjottavia ratkaisuja ja oppia tehdyistä virheistä.

5.2.5 Tietopankin luominen

Kaikki projektilokin tapahtumat tallentuvat historiatietoihin ja sitä kautta ajan saatossa
tiedoista muodostuu tietopankki. Tietopankin avulla projektien tapahtumia kyetään tarkastelemaan jälkeenpäin, monien vuosienkin jälkeen, ja pääsemään näin selvyyteen esimerkiksi siitä, miten tai miksi johonkin tiettyyn ratkaisuun jossain projektissa on joskus
päädytty. Pankin tiedoista päästään myös käsiksi projekteissa kohdattuihin ongelmiin ja
tätä kautta kyetään reagoimaan ja korjaamaan toimia sekä voidaan tarkastella tulevaisuudessa tehtäviä ratkaisuja näihin tietoihin pohjautuen.
Tietopankkiin tallentuvista tiedoista on tulevaisuudessa tietomäärän kasvaessa mahdollista löytää myös vastauksia kysymyksiin verrattain nopeasti itse, jolloin tiedon tai sen
haltijan etsimiseen ei tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa. Pankkiin tallentuvissa tiedoissa
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on tietoja yrityksen asiakkaista ja jokaisella henkilökunnasta on pääsy järjestelmään, jolloin asiakaskohtaisia tietoja pääsee kuka tahansa työntekijöistä tarkastelemaan. Tiedoista on myös mahdollista koostaa erinäisiä raportteja ja esityksiä henkilöstölle, jolloin
kommunikointi asiakkaista organisaatiossa lisääntyy. Projektien aikana saadut palautteet, jotka ovat jaettuja projektilokissa, tallentuvat myös tietopankkiin, ja projektin toimittamisen jälkeen palautteet ovat kaikkien luettavissa tietopankin kautta.
Historiatiedon lisääntyessä, toimitusketjusta saatavat aikatiedot ja läpimenoajat lisääntyvät ja niiden avulla kyetään tekemään suorituskykymittauksia sekä analysoimaan mahdollisia kehittämistä kaipaavia osa-alueita.
Tietopankista olisi mahdollista hakea erityyppisiä tietoja hakusanoja ja -ehtoja käyttäen.
Järjestelmään voitaisiin tehdä valmiiksi joitain yleisimpiä hakusanoja tai kriteereitä, joiden perusteella tietoa voidaan hakea ja jaotella. Näkymä järjestelmässä voisi olla yleisimpien hakukoneiden tapainen, jossa päällimmäisen informaation saa nopeasti ja helposti luettua niin, ettei jokaista hakutulosta tarvitse erikseen avata ja selailla pidemmälle
nähdäkseen löytyykö etsittävä tieto kyseisen hakutuloksen alta.

5.2.6 Projektin päätösraportti

Projektin toimittamisen ja käyttöönoton jälkeen projektista koostetaan ohjelmasekvenssin avulla automaattisesti päätösraportti projektilokista saatavien tietojen perusteella.
Käyttöönoton jälkeen käyttöönottoinsinööri kirjaa projektille niin ikään viimeiset kommentit, huomautukset, palautteet sekä muut huomiot käyttöönoton sujuvuudesta. Tämän jälkeen projektipäällikkö antaa vielä viimeiset mahdolliset palautteet sekä ”lessons learnt”
-kommentit projektilokiin, jonka jälkeen hän päättää projektin tältä osin. Projektitiimissä
olleille voisi tässä vaiheessa tulla automaattisesti viesti projektin päättämisestä, jolloin
he tietävät halutessaan mennä tarkastelemaan päätösraporttia. Projektin päätösraportti
on projektin päättämisen jälkeen yrityksen organisaatiossa kaikkien henkilökuntaan kuuluvien luettavissa. Täten sen avulla kyetään jakamaan arvokasta tietoa esimerkiksi projektien onnistumisista ja mahdollisista epäonnistumisista koko organisaation laajuisesti.
Tämä mahdollistaa uudenlaisen foorumin sisäisen ja ulkoisen palautteen kommunikointiin organisaatiolle.
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5.2.7 Suunnittelun käsikirja

Suunnittelun käsikirja sisältäisi suunnittelun prosessikuvauksen. Prosessikuvauksia on
joiltain osin aloitettu jo aiemmin tekemään, joten niiden pohjalta olisi hyvä jatkaa. Prosessien sovittamista yrityksen tapoihin paremmin sopivaksi tulisi myös jatkaa ja kirjata
ne ylös käsikirjassa. Tässä tärkeää on kuvata mahdollisimman monipuolisesti eri prosessit ja tavat, miten toimitaan missäkin eri suunnittelun tilanteessa. Tämä mahdollistaa
yhtenäisen toiminnan yrityksen suunnitteluosastolla riippumatta siitä, missä osassa
suunnittelua henkilö kulloinkin työskentelee. Käsikijassa olisi kirjattuna yleisesti ottaen
suunnittelun pelisäännöt, jotta kaikki toimisivat yhtenäisillä toimintatavoilla. Prosessien
riittävä kuvaus ja kommunikointi henkilöstölle nopeuttavat myös reagointikykyä, kun tiedetään, miten eri tilanteissa kulloinkin tulee toimia. Näin olisi mahdollista vähentää kuormaa muilta henkilöiltä, kun muiden henkilöiden ei tarvitse olla selvittämässä epäselviä
tilanteita. Prosessien tarkalla kuvauksella saataisiin selville myös jokaisessa projektissa
toistuvia askelia, joita ei mahdollisesti ole vielä tiedostettu. Tämän avulla pystyttäisiin
mahdollisesti jo aikaisemmassa vaiheessa huomioimaan joitain tietoja, mitä tarvitaan tai
mahdollisia asiakkaalta selvitettäviä ja kysyttäviä asioita, joita ei vielä systemaattisesti
osata ottaa huomioon. Kuvauksesta saatava suuri hyöty olisi myös se, että kaikki mahdollisesti aiemmin hiljaista tietoa ollut tieto muuttuisi näkyväksi tiedoksi kaikille, kun ne
tulisivat kirjattua käsikirjaan.
Suunnittelun käsikirja olisi myös arvokasta kommunikointia koko yrityksen laajuisesti
suunnittelun toiminnasta ja eri prosesseista, joita suunnittelu kulloinkin noudattaa. Tämän avulla olisi mahdollista levittää tehokkaasti tietoa suunnittelun toiminnasta organisaatiossa. Käsikirja helpottaisi merkittävästi työnkiertoa, jos ajatellaan, että muualta organisaatiosta siirtyy henkilö suunnitteluun työskentelemään. Käsikirjasta saisi nopeasti,
tiivistetysti ja keskitetysti henkilön työskentelyn kannalta tärkeitä tietoja ja säästettäisiin
muiden henkilöiden aikaa, kun uutta henkilöä ei tarvitsisi olla niin usein neuvomassa.
Käsikirja voitaisiin esimerkiksi tehdä samanlaisella otteella ja tyylillä, kuin yrityksessä jo
olemassa olevassa ”Contract Handbookissa” on tehty.
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5.2.8 Suunnitteluohje

Tästä löytyisivät suunnittelun työohjeet ja linjaukset liittyen mitoitusperiaatteisiin, materiaalivalintoihin, nimeämisperiaateisiin. Ohje sisältäisi aputyökalut laskentaan ja mitoitukseen, CAD-suunnittelun ohjeet, 3D- suunnittelun ohjeet, sekä ohjeet tiedon taltiointiin.
Suunnitteluohje edesauttaisi edelleen työnkiertoa, sillä sieltä löytyisi suunnittelun kannalta tärkeitä tietoja eri periaatteista, joiden mukaan tuotteita yrityksessä suunnitellaan.
Suunnitteluperiaatteiden riittävän tarkka kuvaus saattaisi myös lyhentää reagointiaikaa
epäselvissä tilanteissa, jolloin ohje toimisi tukena, josta olisi mahdollista löytää vastaus
käsillä olevaan ongelmaan. Suunnitteluohje olisi oiva keino saattaa yrityksessä paljon
olevaa hiljaista tietoa suunnittelun ja siihen liittyvien toimien osalta näkyvään muotoon
kirjaamalla ne ohjeeseen kaikkien luettavaksi. Ohje edesauttaisi yhä paremmin yhdenmukaistamaan käytäntöjä suunnitteluosastolla, kun toimintatavat olisivat aina ohjeen
mukaisia.
Suunnitteluohje linkittyisi vahvasti Suunnittelun käsikirjan kanssa, jossa käsikirja loisi perustan suunnitteluohjeelle pelisääntöineen ja prosessikuvauksineen.

5.2.9 Työnkierto

Tutkimuksen perusteella työnkiertoa olisi toteutettava yrityksessä ainakin tutkimuksen
kohderyhmien osastoilla, koska monet haastateltavat toivoivat tätä. Työnkierrolla olisi
mahdollista saada tietotaitoa ja osaamista levitettyä henkilöstön keskuudessa. Tämä antaisi yritykselle myös joustavuutta henkilöstöresurssien suhteen, kun henkilöstössä olisi
paljon moniosaajia, joita tarvittaessa mahdollisesti pystyttäisiin hyödyntämään poikkeustilanteissa, esimerkiksi sairastapauksissa tai muissa poissa oloon liittyvissä resurssivajetapauksissa. Työnkierrolla saattaisi olla myös vaikutusta työn mielekkyyteen ja henkilön motivaatioon, ainakin niillä henkilöillä, jotka ovat halukkaita osallistumaan työnkiertoon.
Työnkierrolla saattaisi olla myös myönteisiä vaikutuksia yrityksen yhteisöllisyyteen, kun
henkilöstö on laajemmin tekemisissä toistensa kanssa kiertämällä eri työtehtävissä aika
ajoin. Sen lisäksi tämä ehkä auttaisi ymmärtämään laajemmin eri työtehtävien merkitystä
koko toimitusketjussa ja auttaisi ymmärtämään suurempia kokonaisuuksia ja niihin liittyviä syy-seuraussuhteita.
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6 ARVIOINTI JA YHTEENVETO
Luvussa käymme läpi päätelmät ja pohdinnat, joita tutkimuksen tulosten sekä aiheen
ympäriltä luetun teorian perusteella teimme. Kertaamme työllemme asetetut tavoitteet ja
arvioimme niiden toteutumista. Pohdimme myös tutkimuksen luotettavuutta ja niitä seikkoja, jotka mahdollisesti ovat vaikuttaneet tutkimuksen lopputuloksiin ja niiden luotettavuuteen. Lopuksi esitetään tiivistys niistä aiheista ja teemoista, joissa meidän näkemyksemme mukaan olisi vielä aihetta lisätutkimuksille, jotta näissä piileviin ongelmakohtiin
päästäisiin syvemmälle ja kiinni niihin perimmäisiin syihin, jotka näissä kohdissa hiertävät.

6.1 Päätelmät

Yrityksessä käydään paljon keskustelua asiakaslähtöisyydestä ja siitä, mitä tällainen toiminta tarkoittaa käytännössä. Toiminnankin tasolla on jo joitakin hyviä askelia otettu ja
pyritty paremmin hyödyntämään henkilöstön osaamista ja asiantuntijuutta matkalla kohti
asiakaslähtöisempää liiketoimintaa. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että yrityksessä
on aloitettu mentori / aktori -toiminta, jonka avulla tietoa ja osaamista pyritään levittämään organisaatiossa. Kuitenkaan eri mekanismeja ja asiakaslähtöisyyteen vaikuttavia
tekijöitä ei vielä tunneta tai hyödynnetä riittävällä tasolla. Tutkimuksessa esiin nousseiden seikkojen perusteella tuntuu, että yrityksestä puuttuu kunnollinen strategia asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. Jäi myös sellainen tuntu, ettei asiakaslähtöisyyttä koeta yrityksen henkilöstön piirissä sellaiseksi yhteiseksi tavoitteeksi, mitä sen ehkä pitäisi olla.
Toki yrityksessä ollaan, vaikkakin vasta nyt, herätty esimerkiksi ajattelemaan enemmän
Hellmanin ja Värilänkin (2009) mainitsemia ydinosaamisalueitamme ja sitä, miten yritys
tuottaa arvoa asiakkailleen. Keskusteluissa asian tiimoilta kuitenkin paistaa hyvin läpi se
epävarmuus ja vaikeus, mikä tämän asian käsittelyssä koetaan. Yrityksessä päänvaivaa
tuottaa se, kun yritetään tunnistaa ja määritellä niitä todellisia kriteereitä ja tapoja, joilla
se tuottaa asiakkailleen arvoa. Tässä tapauksessa ongelmana on, että helposti edelleen
ajatukset ovat tiukasti kiinni siinä, miten tuotteita ja palveluita voitaisiin kehittää paremmin arvoa tuottaviksi. Keskustelut käydään sisäisesti ja yritetään keskenään ratkaista
ongelmaa, miten henkilöstöä ja prosesseja kehittämällä saataisiin tarpeeksi vaikutettua
asiakkaisiin. Tämän kaltainen keskustelu ja tekeminen eivät kuitenkaan riitä, vaan uusia
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kyvykkyyksiä tulisi rakentaa nimenomaan ympäristöön, jossa asiakkaiden asema ja rooli
ovat muuttuneet, ja jossa kehittyvä teknologia tuo mahdollisuuksia, erityisesti asiakastiedon avulla (Hellman & Värilä 2009, 23).
Asiakastietoa tulisikin yrityksessä hyödyntää tehokkaammin, jotta kyettäisiin markkinoimaan tuotteita oikein ja oikeille asiakkaille. Haastatteluissa esiin tulleiden asioiden mukaan asiakastietoa ei hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla tai ainakin sitä voisi
hyödyntää paremminkin. Voi myös olla, ettei asiakastietoa levitetä riittävästi organisaatiossa. Asiakastiedon avulla pystyttäisiin paremmin saamaan tietoa siitä, mitä asiakkaat
oikeasti haluavat ja tarvitsevat. Näin asiakkaita kyettäisiin myös ohjaamaan tarvittaessa
lähemmäs heille sopivia tuotteita tai kyettäisiin myös tuomaan asiakkaille uusia tuotteita
ja ominaisuuksia, jollaisia he eivät itse olisi osanneet kysyäkään. Asiakkaita tosin ehkä
kuunnellaan hyvälläkin tasolla, mutta haastatteluista jäi käsitys, ettei asiakkaita niinkään
ohjata oikeaan suuntaan, vaan ennemminkin ainoastaan toteutetaan heidän pyytämiään
toiveita.
Kommunikointi yrityksen tavoitteista, pitkän tähtäimen suunnitelmasta ja tärkeimmistä
arvoista ei selkeästikään joko tavoita yrityksen henkilöstöä riittävällä tasolla, tai sellaista
kommunikointia ei juuri ole olemassakaan. Henkilöstö kokee, että heidän on hankalaa
tehdä työtään yrityksen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti, kun he eivät tiedä, mitä nämä
ovat. Tutkimuksen perusteella voitaisiin sanoa, että yrityksen strategian jalkauttaminen
ja vision sekä arvojen kommunikointi koko organisaation laajuisesti on pahasti epäonnistunut.
Myöskään kommunikointi eri toimitusketjun vaiheista ja siellä tapahtuvista tehtävistä ei
tutkimuksen mukaan ollut riittävää. Riittävällä osalla henkilöstöstä ei tunnu olevan kovinkaan hyvää kokonaiskuvaa siitä, mitä koko toimitusketjussa tehdään missäkin vaiheessa, ja miten nämä eri aktiviteetit vaikuttavat kokonaisuudessa, esimerkiksi, jos jokin
vaihe myöhästyy, niin miten se vaikuttaa sitä seuraavaan vaiheeseen ja sitä seuraavaan
ja niin edelleen. Jonkin verran oli myös havaittavissa, että sisäiset asiakassuhteet eivät
aina toimineet kuten pitäisi. Eri osastojen yhteistyö ei aina eri puolilla organisaatiossa
toiminut halutulla tavalla. Edellä mainitut asiat saattavat ainakin osittain johtua juuri siitä,
ettei osattu ottaa huomioon toisen työtä, arvostaa toisen työtä, tai ei yksinkertaisesti tiedetä riittävästi toisen tarpeista ja tehtävistä, jolloin helposti tulee väärinkäsityksiä ja riitatilanteita.
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6.2 Tavoitteiden toteutuminen

Työn tavoitteiksi asetettiin asiantuntijaorganisaation asiakaslähtöisyyden parempi ymmärtäminen, sekä niiden seikkojen parempi ymmärtäminen, jotka vaikuttavat asiakaslähtöisyyden ilmentymiseen asiantuntijaorganisaatiossa. Tarkoituksena oli teemahaastattelujen avulla saada selville, miten organisaatiossa työskentelevät henkilöt kokevat
asiakaslähtöisyyden, mitä se heille tarkoittaa ja miten hyvin eri asiakaslähtöisyyden periaatteet heidän mukaansa toteutuvat yrityksessä. Näiden avulla yrityksellä olisi mahdollisuus rakentaa kulttuuriaan, yhteisöään ja toimintatapojaan tehokkaampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan.
Tavoitteena oli myös määrällisten analyysien avulla selvittää tutkimusaineistosta eri ilmiöiden ja toimintojen esiintyvyyttä, toistuvuutta ja yleisyyttä organisaatiossa. Lisäksi haluttiin vertailla näiden ilmiöiden ja toimintojen riippuvuussuhteita henkilöiden aseman ja
työskentely-ympäristön perusteella. Näiden avulla pyrittiin saamaan ymmärrys siitä,
mitkä eri asiat koetaan organisaatiossa ongelmallisiksi, kehittämistä kaipaaviksi, tehottomiksi ja asiakaslähtöisyyttä rajoittaviksi.
Laadullisten ja määrällisten analyysien perusteella tavoitteena oli muodostaa tiivistetty
yhteenveto niistä kehittämistä kaipaavista osa-alueista, joihin tutkimuksen perusteella
päädyttiin sekä koostaa yritykselle kehittämissuunnitelma ja tiekartta, joka toimisi tukena,
kun yrityksessä tehdään toimenpiteitä kulttuurin, toiminnan sekä asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi.
Teoriatarkastelun avulla kyettiin hyvin hahmottamaan, minkälaisista osista asiakaslähtöisyys organisaatioissa muodostuu. Saatiin käsitys siitä, mitkä asiat vaikuttavat asiakaslähtöisyyteen ja miten asiakaslähtöisyys ilmenee organisaatiossa. Haastattelujen
avulla pystyttiin muodostamaan käsitys siitä, millaisena yrityksen työntekijät näkevät
asiakaslähtöisyyden tutkittavassa organisaatiossa ja miten eri asiakaslähtöisyyden periaatteet toteutuvat heidän työssään.
Tutkimustuloksista saatiin määrällisten analyysien avulla selville organisaatiossa tapahtuvien ilmiöiden ja toimintojen esiintyvyys, toistuvuus sekä yleisyys. Tuloksista saatiin
myös eri riippuvuussuhteilla selville ilmiöiden ja toimintojen vaikuttavuus riippuen haastateltavan henkilön asemasta. Tarkastelujen kautta kyettiin muodostamaan käsitys ja tiivistys niistä alueista ja osista, joissa näkemyksemme mukaan yrityksellä olisi kehittämistä ja tehostamista.
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Analyysien yhteenvetona muodostettiin kehittämissuunnitelma ja tiekartta yritykselle,
jota yritys voi käyttää apuna ja tukenaan tehdessään tulevaisuudessa kehitystöitä tutkimuksemme aiheisiin liittyen.
Näkemyksemme mukaan asetettuihin tavoitteisiin päästiin kiitettävällä tasolla. Työn laajuus käsittää asiakaslähtöisyyden periaatteiden ymmärtämisen ja sen toteutumisen tutkittavassa organisaatiossa, sekä ongelmakohtien havaitsemisen, yleisimpien ilmiöiden
esiintymisen, henkilöstön suhtautumisen asiakaslähtöisyyteen ja kehittämistä vaativien
kohtien esiintuomisen. Lisäksi on koostettu tiivistetty kehitysehdotelma, jonka avulla yrityksen asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta olisi mahdollista parantaa. Tuloksien ja päätelmien avulla yrityksessä pystytään myös suunnittelemaan tulevaisuutta varten muita kehityssuunnitelmia asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. Lopussa on myös esitettynä lisätutkimusta kaipaavia aihealueita, joiden merkittävyys asiakaslähtöisyyteen on huomioitava, ja näiden lisätutkimusten avulla on mahdollista saada tuloksia, joiden tukemana
kyetään edelleen kehittämään yrityksen asiakaslähtöisyyttä.

6.3 Tutkimuksen luotettavuus

Reliabiliteetti
Jokainen haastattelu toteutettiin samaa runkoa apuna käyttäen ja kysymysten muotoilut
pidettiin mahdollisimman muuttumattomina sekä samaa tarkoitusperää hakevina. Omien
näkemyksien esiintuomista vältettiin, jotta ne eivät vaikuttaisi haastateltavien vastauksiin.
Joidenkin kysymysten kohdalla haastateltavilla oli vaikeuksia ymmärtää, mitä kysymyksellä tarkoitettiin, näihin tilanteisiin olimme valmistelleet ”alustuslauseet”, joilla pyrittiin
selventämään kysymyksen tarkoitusta haastateltavalle. Nämä alustukset olivat kaikille
samoja, tosin jokaisen kohdalla alustusta ei tarvinnut tehdä.
Teemahaastattelu on mahdollista toistaa käyttämällä samaa haastattelurunkoa ja vastaukset ovat näin toistettavissa. Tutkimuksen tulokset nojaavat vahvasti ihmisten kokemukseen käsiteltävästä asiasta sekä heidän mielipiteisiinsä kyseisistä asioista. Toistettaessa haastattelu, vastauksien erilaisuus riippuu pitkälti vastaajien mielipiteiden vaihteluista sekä muutoksista kokemuksissa.
Validiteetti
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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asiakaslähtöisyyttä asiantuntijaorganisaatiossa.
Tutkimus toteutettiin kohderyhmälle, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä organisaatiossaan. Tutkimuksen teemat, ja samalla haastattelurunko, muodostuivat käsitteistä,
jotka kirjallisuudessa ymmärretään asiakaslähtöisyyteen vaikuttavina tekijöinä. Näin tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia, ja mitattu sitä, mitä on ollut tarkoitus mitata.
Uskottavuus
Haastatteluissa pyrittiin aina saamaan yksiselitteinen vastaus kultakin haastateltavalta
kuhunkin kysymykseen. Jos vastaus jäi jostain syystä epäselväksi, pyrittiin se lisäkysymyksin selventämään niin, että voitiin varmistua vastauksen tarkoitusperästä.
Tutkimustulosten siirrettävyys
Tutkimus on pidetty siinä mielessä geneerisenä, että sen siirrettävyys toiseen samankaltaiseen tilanteeseen on mahdollinen. Asiakaslähtöisyys sinällään rakentuu jokaiseen organisaatioon samoilla perusperiaatteilla ja tämän tutkimuksen tuloksia voidaan näin olettaa pystyvän hyödyntämään myös muissa vastaavissa tilanteissa.
Varmuus
Tutkijoiden ennakkokäsitykset käydään raportissa yksityiskohtaisesti läpi ja näin on pyritty pitämään tutkijoiden omat olettamukset ja käsitykset poissa tutkimuksen tuloksista.
On tietoisesti otettu huomioon ne ennakkoasetelmat, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen
ja haastattelun asetteluun, ja näin mahdollisimman hyvin saatu pidettyä tutkimus objektiivisena.

6.4 Lisätutkimusaiheet

Yrityskulttuuri ja organisaatiokäyttäytyminen
Yrityksessä on pyritty kulttuurin ja organisaatiokäyttäytymisen muuttamiseen enemmän
tehokkaaseen, yhteistoiminnalliseen ja yhteisölliseen suuntaan. Osana tätä yrityksessä
on läpikäyty koko henkilöstölle High Performance Culture -ohjelma, joka kannustaa tällaiseen toimintaan ja antaa hyvin valmiuksia tämänkaltaisen toiminnan toteuttamiseksi.
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Näistä huolimatta kulttuurin ja käyttäytymisen muuttaminen ei ehkä ole siinä määrin onnistunut, mitä yrityksessä on haluttu. Tästä syystä kulttuuria ja käyttäytymistä tulisi yrityksessä tutkia vielä tarkemmin ja näin löytää ne todelliset syyt, miksi nämä muutokset
koetaan henkilöstön keskuudessa vaikeiksi, ja keinot, joilla muutoksia saataisiin tehokkaammin aikaan.
Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen
Tutkimuksessa käy ilmi, ettei asiakastietoa käytetä ehkä niin tehokkaasti hyödyksi, kuin
olisi mahdollista, eikä sitä myöskään jaeta organisaatiossa siinä määrin, mitä ehkä pitäisi.
Asiakastiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen tulisikin keskittyä yrityksessä entistä
enemmän, ja selvittää millä eri tavoilla asiakastietoa voitaisiin hyödyntää vielä nykyistä
paremmin, ja näin saada yritys vietyä kohti asiakaslähtöisempää ja tehokkaampaa toimintaa.
Ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden palvelu ja tunnistaminen
Niin ulkoisten kuin sisäistenkin asiakkaiden palveluun tulisi kiinnittää enemmän huomiota
ja selvittää, miten hyvänä eri asiakkaat palveluntasoa tällä hetkellä pitävät. Näiden pohjalta yrityksessä olisi ehkä hyvä tarkistaa palvelutapojaan eri tilanteissa ja sitä, miten
hyvin ne soveltuvat nykypäivän liiketoimintaan.
Asiakkaiden tunnistamisessa oli huomattavissa hienoista epävarmuutta, varsinkin sisäisten asiakkuussuhteiden osalta. Moni organisaatiossa työskentelee enimmäkseen juuri
sisäisten asiakkaiden kanssa ja olisi hyvä tutkia ja kartoittaa, miten hyvin sisäiset asiakassuhteet todellisuudessa toimivat ja mitä keinoja niiden tehostamiseen voitaisiin hyödyntää.
Tiedonhallinnan menetelmät
Haastatteluiden mukaan henkilöstö kokee tiedon käyttämisen ja etsimisen pääsääntöisesti hankalaksi, johtuen siitä, ettei tieto ole kovinkaan helposti löydettävissä ja se on
usein tarpeettoman pitkän polun päässä. Tiedon etsintään käytetään paljon aikaa ja se
voi olla välillä hyvinkin turhauttavaa.
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Yritys käyttää tiedonhallintaan enimmäkseen kansiorakenteita verkkolevy-ympäristössä.
Tällainen verkkolevy-ympäristössä oleva kansiorakenteinen tiedonhallinta on erittäin vaikeasti hallittavissa niin, että se pysyisi selkeänä ja johdonmukaisena, josta olisi helposti
löydettävissä kaikki tarvittavat tiedot. Yrityksessä tulisikin panostaa jatkossa tiedonhallinnan eri mahdollisuuksien tutkintaan ja parhaan tavan löytämiseen. Parannukset tiedonhallinnassa saattavat johtaa erittäin merkittävään tehokkuuden lisääntymiseen, jollaista ei millään muulla yksittäisellä kehitystoimenpiteellä saataisi samassa määrin aikaan.
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Teemahaastattelun runko
HPC
•

Mitä sinun mielestäsi HPC on?

•

Mitä mielikuvia sinulle on jäänyt HPC:hen liittyvistä aiheista?

•

Miten olet hyödyntänyt näitä kulttuurillisia ajattelutapoja työssäsi?

•

Miten voisit hyödyntää niitä vielä monipuolisemmin?

•

Mikä on sinun mielestäsi HPC:n tavoite?

Arvot / Visio
•

Mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät arvot, jotka haluat nähdä yrityksen kulttuurissa? (esimerkiksi: työilmapiiri, avoimuus, ammattitaidon kehittäminen, kotimaisuus)

•

Ovatko nämä arvot läsnä nykyään yrityksen tai organisaatiosi kulttuurissa? Jos ei niin minkä takia oman näkemyksesi mukaan?

•

Mikä on meidän visiomme? (Yhtiön visio / paikallinen visio)

•

Mitä tavoitteita osastollasi on tämän vuoden toimintasuunnitelmassamme?
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•

Miten toimintasuunnitelman toteuttaminen näkyy osastosi toiminnassa?

Arvontuotto asiakkaalle
•

Mitä asiakaslähtöisyys sinun mielestäsi tarkoittaa?

•

Miten asiakaslähtöisyys mielestäsi näkyy yrityksessämme?

•

Miten sinä mielestäsi teet töitä asiakasta varten päivittäisessä työssäsi?

•

Mikä rajoittaa sinua toimimasta asiakaslähtöisemmin kuin nykyään?

•

Millä keinoin asiakkaamme tekevät tulosta tuotteidemme avulla?
(Tiedetäänkö mitä asiakkaat leipätyökseen tekevät, millä he tienaavat?)

•

Miten sinä tai tiimisi varmistavat, että asiakas saa aina itsellensä parhaan mahdollisen ratkaisun? (Tunnetaanko asiakas niin hyvin, että tiedetään, mikä ratkaisu on heille paras)

•

Miten asiakkaalle kommunikoidaan HEILLE parempien tai sopivampien
ratkaisujen mahdollisuudesta? (Tarjotaanko heille parempia tai sopivampia ratkaisuja, jos he tilaavat meidän mielestämme väärillä spekseillä)

•

Miten pystyt parhaiten omalla osaamisellasi auttamaan asiakasta tuottamaan arvoa omaan tekemiseensä?

•

Miten pystyisit auttamaan asiakasta tuottamaan arvoa vielä paremmin?
Mikä rajoittaa?
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Asiakkuus
•

Millaisia asiakkaita meillä on? (ketkä ovat meidän asiakkaitamme)

•

Millainen asiakkuusstrategia meillä on?

•

Millaisia asiakkuusprofiileja meiltä löytyy ja miten niitä käytetään hyväksi? (onko näitä mahdollisesti ihmisten päässä, jos ei ole ns. paperilla)

•

Millaista lokia asiakaskohtaamisista ylläpidetään ja miten? (tapaamiset,
puhelut, sähköpostit, fiilikset, onko olemassa työkalua tähän)

•

Minkälaisia arvoja meillä on olemassa tilannekohtaisten päätösten tueksi?

Asiakaspalvelu
•

Minkälaisia ohjeistuksia / käytäntöjä meillä on asiakaskohtaamisiin liittyen?

•

Minkälaiset menetelmäsäädökset kokemuksesi mukaan estävät sinua
palvelemasta asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla? (joko konsernin
tai paikallisella tasoilla)

•

Minkälaisia käytäntöjä meillä on asiakassuhteen normaalisoittamiseksi?
(Esimerkiksi huonojen asiakaskokemusten jälkeen)

•

Ketkä kaikki ovat sinun sisäisiä asiakkaitasi?
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•

Keille kaikille sinä olet sisäinen asiakas?

•

Miten sisäiset asiakassuhteet mielestäsi toimivat?

Palvelukanavat

•

Kuinka paljon sinulta kysytään asiakkaaseen liittyviä asioita / asiakkaat
kysyvät sinulta, ovat suoraan kontaktissa?

•

Mitkä tahot kysyvät sinulta asiakkaaseen liittyviä asioita? (oma osasto,
muu osasto)

•

Minkälaisia asioita sinulta kysytään asiakkaaseen liittyen / asiakas kysyy
sinulta? (tekniset, kaupalliset, aikataulu, yms.)

•

Mitä kautta kysymykset sinulle tulevat? (puhelin, sposti, henk.koht. keskustelut)

•

Miten kyselyitä priorisoidaan?

•

Kuinka suureen osaan työhön liittyvistä kyselyistä pystyt itse antamaan
vastauksen ja kuinka usein joudut delegoimaan asian eteenpäin tai kysymään muilta? (osumatarkkuus, viestinvälittäjä)

•

Millä tavoin oman tiimin/osaston sisällä kommunikoidaan ja miten tehokasta se on?
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•

Millä tavoin osastojen välillä kommunikoidaan ja miten tehokasta se on?

•

Kuinka hyvin tietoa on saatavilla muilta henkilöiltä? (avoimuus, automaattinen ja omatoiminen tiedonjakaminen, hiljainen tieto)

Tehokas tiedon hyödyntäminen

•

Miten hyvin työssäsi tarvittava tieto on saatavilla? (kuinka paljon tietoa on
ihmisten päässä, kuinka paljon järjestelmissä)

•

Onko tiedon etsiminen/käyttäminen sujuvaa?

•

Millaisia ohjeistuksia meillä on olemassa dokumenttien nimeämiseen, arkistointiin ja versiointiin liittyen?
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Toimitatapojen
yhtenäistäminen
Kommunikoinnin
parantuminen
Työnkierron
mahdollistaminen
Hiljaisen tiedon
taltioiminen

Suunnitteluohje

Yhteenveto projektin
toteutumisesta
Lessons learnt
Kommunikointi
projekteista ja
asiakkaista yrityksen
laajuisesti

Projektin
päätösraportti

Kommunikoin
nin
tehostuminen
Yhteiset
toimintatavat
Seurattavuus
Resursointi

2021

Parantaa reagointikykyä
Ongelmien ja
ratkaisuiden taltioiminen
Työkuorman
helpottaminen
Palautteen jakaminen
Mahdollisuuksia
erilaisiin analyyseihin
sekä mittauksiin

Alusta
toimitusprojektityöskentelyyn

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Tietopankki

Helpottaa
työnseurantaa
Selkeyttää ja
mahdollistaa
paremman
tiedonhallinnan
Hiljaisen tiedon
tallennus
Tehostaa
kommunikointia

Projektiloki

o

o

o

o

2020

Parempi tiedonkulku
Osaamisen
hyödyntäminen
Fyysisten palaverien
tarve vähenee
Selkeämpi resursointi
Tuo asiakasta
lähemmäs toiminnan
keskiötä

Toimintatapojen
yhtenäistäminen
Hiljaisen tiedon
tekeminen
näkyväksi
Kommunikoinnin
tehostuminen
Reagointinopeuden
parantuminen

o

o

o

o

Suunnittelun
Handbook

Käytäntöjen
yhtenäistäminen
Hukan
poistaminen
Toiminnan
läpinäkyvyys
Jatkuva
kehittäminen

Projektityyppien
tunnistus ja
prosessien
kartoitus

Projektitiimit

2022
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