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A company that is able to develop its services and utilize new innovations will
achieve growth and develop their business. There is intense competition among
chemical suppliers, so business development in services is particularly important.
The purpose of this study was to improve the services of a chemical supplier to
small and medium-sized professional laundries. The aim of the study was to
find the challenges and problems of the target group's laundry operations. The
main idea of the research is to determine how a chemical supplier can serve a
small and medium-sized professional laundry client so that the customer's processes can work more efficiently, effectively and better support the business
processes of the laundry.
A case study was chosen as an approach to this study, as the purpose of the
thesis was to produce development suggestions for the services offered by Diversey to professional laundries. In the study, the development of services was
limited to the key areas of operation.

As a result of this study, a questionnaire was created to map the operation of
the target laundry. Based on the results of the survey, Diversey can provide a
professional laundry with tailor-made services and solutions for washing methods, textile expertise, training, and water and energy savings. In this way, the
Diversey laundry customer will get the best possible expert assistance in developing their own operations.

As a result of this study, it has become clear that small and medium-sized professional laundries need a wide range of expertise and skills to stay competitive
in the industry. This requires active monitoring of various aspects from the professional laundry, such as environmental issues, knowledge of textiles, laundry
and washing processes, as well as water and energy consumption and profitability of the business. Good cooperation between the chemical supplier and the
laundry service serves and supports the profitability of both businesses. When a
customer experiences receiving value and benefits from the services offered to
them, customer satisfaction increases and the customer is committed to the
supplier.

Key words: customer, development, service, laundry
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa ja lähtökohdat
Pesula-alalla kilpailu on kovaa ja iso osa alan Suomen markkinoista ovat suurilla

laitospesuloilla. Pienet ja keskisuuret ammattipesulat kilpailevat myös näistä samoista markkinoista. Kiristyneet vaatimukset ympäristöasioissa ja kova kilpailu
asiakkaista tuovat isoja haasteita kaikille, varsinkin pienille ja keskisuurille am-

mattipesuloille, joten pesulan toimintojen kehittämisen tulee olla jatkuvaa. Se
vaati pesulalta resursseja sekä myös omaa osaamista kehittää yrityksen toimintoja kannattavasti.

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on, millaisia lisäarvopalveluja kemikaalitoi-

mittaja voi kehittää ja tarjota pienille ja keskisuurille pesuloille. Pienet ja keskisuuret ammattipesulat tarvitsevat lisää ammattilista osaamista omaan toimintaansa,
koska näiden yritysten osaaminen, tietotaito ja aika eivät välttämättä riitä jatkuvaan pesulatoiminnan kehittämiseen.

Pesulapalveluja ostavien asiakkaiden laatu- ja ympäristötietoisuus on kasvanut.

Se näkyy asiakkaiden vaatimustason lisääntymisenä sekä hygieenisten ja turvallisten tekstiilien käyttönä. Ympäristömyönteisesti ja joustavasti toimiva ammatti-

pesula voi saada siitä kilpailuetua muihin pesulatoimijoihin verrattuna. Pesulan

omalla laadunvalvonnalla on tärkeä merkitys, koska näin tulee varmistettua, että
pesulan asettamat tavoitteet toteutuvat ja pesulapalvelua ostava asiakas saa
myös sovittua ja tasaista laatua.

Keskeisiä tekijöitä pesulan taloudellisen toiminnan kannalta ovat: tekstiiliosaaminen, pesumenetelmät, henkilöstökulut, käytettävissä oleva konekanta sekä ve-

den ja energian säästöt. Nykyään monissa pesuloissa on käytössä pesuaineiden

automaattiset annostelulaitteistot, joiden avulla saadaan jatkuvaa ajan tasalla
olevaa tietoa pestyistä pyykkilajitelmista. Tämän raportoidun tiedon oikea hyö-

dyntäminen pesulatoiminnan kehittämisessä on myös tärkeässä roolissa. Näiden

kaikkien pesulatoiminnan eri tekijöiden hyvä ymmärrys ja hallinta auttavat pesuloita toimimaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
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Pesula-alan koulutusta on mahdollista saada toisen asteen ammatillisena koulutuksena, jonka voi myös suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Pesulan toimin-

nassa haasteita aiheuttaa henkilökunnalta puuttuva osaaminen ja koulutus. Ke-

mikaalitoimittajat järjestävät tarvittaessa omien asiakaspesuloiden henkilöstölle
pesukursseja sekä räätälöityjä pesulakoulutuksia. Henkilöstökulut ovat suurin ku-

luerä pesuloissa, koska toiminta on hyvin käsityövaltaista. Tämän takia osaava
ja tehokkaasti toimiva henkilökunta on pesulan tärkein tekijä.

1.2 Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja rajaus
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tehdä kehittämisehdotus kemikaalitoimittajan

tarjoamista palveluista. Näiden palveluiden on tarkoitus auttaa pientä- ja keskisuurta pesulaa niin, että sen prosessit voisivat toimia tehokkaammin ja tuloksel-

lisemmin. Tämän pesuloille kohdennetun palvelun tarkoituksena on tuottaa lisä-

arvoa pesulalle, jotta sillä on mahdollisuus toimia kustannustehokkaasti sekä ympäristömyönteisesti tarjoamalla toimivat tekstiiliratkaisut asiakkaidensa tarpeisiin.
Ammattipesuloille kemikaalitoimittaja on erittäin tärkeä yhteistyökumppani, joka

voi tarjota omaa osaamistaan ja palvelujaan pesulan prosessien tueksi ja kehit-

tämiseksi. Tästä syystä tulee selvittää, missä pesulan osa-alueissa toimintaa pitäisi kehittää ja minkälaisia vaatimuksia ostavilla asiakkailla on. Tekstiilimateriaa-

lien kehitystyö tuottaa jatkuvasti uusia materiaaleja, joiden pesu- ja huolto-ominaisuudet aiheuttavat haasteita. Tämä tulee näkymään pesuloissa pesuprosessin muutoksina esim. pesuaineiden ja niiden annosteluissa sekä pesulämpöti-

loissa. Tämä tuo vaatimuksia jatkossa entistä enemmän myös pesuloille kehittää
toimintojaan yhdessä kemikaalitoimittajien kanssa.

Tämän palveluiden kehittämisehdotuksen toisena tärkeänä tarkoituksena on lisätä Diverseyn pesulasektorin kasvua ja kannattavuutta ja antaa parempia val-

miuksia myös Diversey Oy:n myyntihenkilöstölle, tarjota asiakkaille oikein kohdennettuja palvelua pesulan kokoon ja tarpeisiin nähden.
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Tutkimuskysymyksinä opinnäytetyössä ovat:


Mitkä ovat pienen ja keskisuuren ammattipesulan henkilöstön keskeiset
osaamisalueet?



Minkälaisilla lisäarvopalveluilla kemikaalitoimittaja voi edistää asiakkaan
toimintaa?



Miten kemikaalitoimittaja saa tarvittavat tiedot pesulan toiminnasta?

Opinnäytetyön toimeksiantajana on maailmanlaajuinen yritys Diversey Oy, jonka
toiminta keskittyy puhtauteen ja hygieniaan liittyviin tuotteisiin toiminnan ratkai-

suihin. Toimeksiannon tehtävänä on tehdä kemikaalitoimittajan tarjoaminen pal-

veluiden kehittämisehdotus pienille ja keskisuurille pesuloille. Tämä palvelujen

kehittämisehdotus tullaan kohdistamaan Diverseyn toimesta erityisesti Suomen

ammattipesulamarkkinoille, ja se tulee olemaan osa yrityksen lisäpalveluiden rat-

kaisumyyntiä pienille ja keskisuurille pesuloille.

Tämä pesulapalveluiden kehittämisehdotus rajattiin niin, että se pitää sisällään

neljä eri painopiste-aluetta, jotka ovat ammattipesuloiden toiminnan kannalta
oleellisia. Palveluiden kehittämisehdotus (Kuvio 1.) koostuu tekstiiliosaamisesta,

pesumenetelmistä, veden ja energian säästömahdollisuuksista ja koulutuksesta.

Tekstiiliosaaminen

Pesumentelmä

Koulutus

Veden ja
energian
säästö

KUVIO 1. Pesulapalveluiden kehittämisehdotus jakautuu neljää eri osa-alueeseen.
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1.3 Toimeksiantajan esittely
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on kansainvälinen yritys nimeltä Diver-

sey, jolla on toimintaa 175 maassa. Yrityksen omistaa rahoitusyhtiö Bain Capital

Privat Equilty. Diversey toimii puhdistus- ja hygienia-alan kokonaisratkaisujen
toimittaja. Henkilökuntaa koko yrityksessä on noin 8700 ja Suomessa 80 henkilöä. Diverseyllä 16 omaa valmistavaa tehdasta, 17 varastoa ja 90 jakelukeskusta

ympäri maailmaa. Kolme viidestä yrityksen tuotekehitys- ja tutkimusyksiköstä si-

jaitsee Euroopassa, nämä sijaitseva Amsterdamissa, Mannheimissa ja Züricissä.
(Diversey, yritysesittelymateriaali 2018.)

Diverseyn tärkeimpänä tavoitteena on suojella ihmisiä ja huolehtia heistä päivit-

täin sekä toimia myös edelläkävijänä. Yritys etsii jatkuvasti uusia innovatiivisia,

puhdistus- ja hygieniaratkaisuja, joiden avulla yritys haluaa saada asiakkaidensa
luottamuksen kaikilla toimintasektoreillaan. Diverseyn visiona on: terve ja turval-

linen maailma, jossa ihmiset voivat elää vapaasti omaa elämäänsä. Yrityksen

missiona on suojella ja hoitaa ihmisiä joka päivä tarjoamalla tulevaisuuteen suuntautuneita siivous-, pesu- ja hygieniaratkaisuja (Diversey, yritysesittelymateriaali
2018.)

Diversey toimii pääsääntöisesti ammattikäyttäjämarkkinoilla, jossa on ansaittava

päivittäin asiakkaiden luottamus erittäin vaativissakin olosuhteissa (Diversey tar-

jouskirja 2017). Diversey tarjoaa erityisesti ratkaisuja asiakkaille kuten infektioi-

den torjuntaan, keittiöhygieniaan, pyykinpesuun, siivoukseen ja konsultointiin.
Yrityksen tarjoamilla ratkaisuilla halutaan suojata yhteistyökumppaniyritysten

tuotemerkkejä ja parantaa tuottavuutta sekä suoritustehokkuutta esimerkiksi elin-

tarviketeollisuudessa, terveydenhuollossa, ruokapalveluissa, myymälöissä, hoivapalveluissa, pesuloissa ja kiinteistön hoidossa. (Diversey, tarjouskirja 2018.)

Diversey valmistaa myös integroituja puhdistusainejärjestelmiä, siivouskoneita,

siivousvälineitä ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka pienentävät veden- ja

energiankulutusta sekä lisäävät yhteistyökumppaneidensa tuottavuutta. Tuottamalla hyviä puhdistustuloksia Diversey auttaa luomaan tuottavaa kestävää kehi-
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tystä, puhtaampaa ja terveellisempää tulevaisuutta. Ihmisten hyvinvointi kaikkialla maailmassa riippuu ympäristömme kestävästä kehityksestä. (Diverseyn yritysesittelymateriaali 2017).

Yrityksen ohjaavia arvoja ovat: turvallinen ja terveellinen ympäristö, toiminnan

tehokkuus, Internet of Clean sekä kestävä kehitys. Internet of Clean (IoC) yksi

merkittävä Diverseyn toiminnan keskipisteitä, se on uudenlainen etäseuranta asiakkaan toimintoihin. Tämän kautta Diversey pystyy tarjoamaan asiakkailleen ar-

vokasta ja reaaliaikaista tietoa. Näin saadaan asiakkaalle tiedot helposti esimer-

kiksi nopeasti tulkittavina KPI-lukuina (key performance indicator) eli suoritusky-

kymittarilukuina. Asiakkaan toiminnan tehokkuuteen liittyvät oleellisesti tuotta-

vuus, Internet of Clean (IoC) kautta voidaan saada asiakkaille puhtauden lisäar-

voa, laadun varmistusta ja kannattava kasvua. Internet of Clean (IoC) mahdollistaa laitteiden, koneiden ja toimintojen etäseurannan, sensorien antamilla tie-

doilla. Internet of Clean (IoC) tarjoaa erilaisia ratkaisumahdollisuuksia esimerkiksi
elintarvikeprosessien turvallisuuden seuraamiseen, tekstiilihuollon hallintaan ja

astianpesuprosessin seurantaan. (Diversey yritysesittely 2018; Diversey, Conneccted cleaning.)

Diversey on ollut myös edelläkävijä ympäristöasioissa. Vuonna 1995 yritys sai

ensimmäisenä suurkuluttajayrityksenä ISO 14001 ympäristön johtamisjärjestel-

män mukaisen hyväksynnän. Yrityksellä on nykyään yli 100 ympäristömerkittyä

tuotetta. Vuonna 2005 Diversey hyväksyttiin ensimmäisenä suurkuluttaja yrityk-

senä AISE:n kestävän kehityksen ohjelmaan. Yrityksen kestävän kehityksen ta-

voitteet vuoteen 2020 ovat hiilijalan jäljen pienentäminen, luoda asiakkaille uusia
kestävän kehityksen ratkaisuja ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia (Diverseyn,

Kestävän kehityksen tavoitteet 2020). Diversey on myös mukana WWF:n Climate
Savers -ohjelmassa, jossa sitoudutaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä (Diversey, yritysesittely 2018). Diversey on asettanut tavoitteekseen vähentää hiilidiok-

sidipäästöjä 15 % jo aikaisemmin tehtyjen päästötavoitteiden lisäksi. Nämä tavoitteet pitävät sisällään tavoitteen vähentää yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden ympäristörasitusta. (Diversey, Kestävän kehityksen tavoitteet 2020.)

Diverseyllä ammatillisessa pyykinpesussa Suomessa pitkä historia. Vuonna
1952 perustettiin suurkuluttajakauppaa varten markkinointiyhtiö Lumivalko, joka
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eriytettiin Turun Saippuasta. Lumivalkon pesulatuotteet olivat tunnettuja ja käy-

tettyjä suomalaisissa ammattipesuloissa. Tuotteiden kehittelyyn Turkuun perus-

tettiin ihan oma tekstiililaboratorio ja koepesula (Saarenheimo 1986, 32). Diverseyllä on Suomessa jo yli viidenkymmen vuoden osaaminen pyykinpesuaineiden
kehittämistä ja toimimisesta yhteistyössä ammattipesuloiden kanssa (Diversey,
yritysesittely 2018).

1.4 Tutkimuksen eteneminen
Tutkimuksen johdannossa on esitelty tutkimuksen taustaa, lähtökohdat tutkimuk-

selle, tutkimuksen tavoite ja sen tarkoitus. Seuraavaksi on toimeksiantajan esittely, tutkimuksen eteneminen ja tutkimuksen toteutus. Ensin keskitytään kirjallisuuskatsaukseen eli teoreettisen viitekehityksen rakentamiseen, jossa käsitel-

lään palvelua, palveluiden kehittämistä, tuotteistamista, palvelukonseptia, ammattipesualatoimintaa ja pk-yrityksiä Suomessa. Seuraavissa luvissa käsitellään

pesuloille tarjottavien palveluiden sisältöä tekstiiliosaamista, pesumenetelmiä ja

ammattilista koulutusta. Viimeisinä kappaleina raportista löytyvät tutkimustulok-

set, pohdinta johtopäätöksineen ja kehittämisehdotuksineen. Lähteet-osuudessa

on esitetty tutkimuksessa käytetyt lähteet aakkosjärjestyksessä. Tutkimuksen lopussa liitteenä ovat pesula kartoituslomake ja pesulakartoituksen raporttipohja.

1.5 Tutkimuksen toteutus
Tämä työelämälähtöinen tutkimuksen kohde valikoitui kehittämistyön aiheeksi

toimeksiantajan palveluprosessien parantamiseksi ja tutkijan omakohtaisesta
kiinnostuksesta pesula-alan toimintojen kehittämistä kohtaan. Tutkimuksen ai-

healueeksi valikoitui pienten ja keskisuurten pesuloiden toiminnan kehittäminen

kemikaalitoimittajan tarjoamien palveluiden avulla. Tutkija on myös oman työnsä

kautta havainnut, että pienillä ja keskisuurilla pesuloilla pitäisi olla nykyään muuttuvissa olosuhteissa hyvinkin monipuolista osaamista.

Kehittämistyön lähestymistavaksi valittiin tapaustutkimus (case study), koska

työn tarkoituksena on tuottaa palvelujen kehittämisehdotusten ja -ideoiden avulla
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lisäarvopalveluja, joilla sitoutetaan asiakasta paremmin. Tutkimuksen kohteena
eli tapauksena on toimeksiantajan, Diverseyn palveluiden kehittäminen pienille ja
keskisuurille pesuloille. ”Tapaustutkimus tuottaa tietoa nykyajassa tapahtuvasta

ilmiöstä sen todellisessa tilanteessa ja toimintaympäristössä”. Tapaustutkimuksen pyrkimyksenä on tuottaa syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta ta-

pauksesta, joten tutkimuksen avulla on mahdollista ymmärtää kehittämisen koh-

detta kokonaisvaltaisesti realistisessa toimintaympäristössä. Tapaustutkimuk-

sessa on aina tärkeämpää saada selville suppeasta kohteesta paljon kuin laajasta kohteesta paljon. (Ojansalo, Moilanen, Ritalahti 2015, 52-53.)

Tämän kehittämistyön tarkoituksena on tuottaa tietoa pesulapalvelujen kehittä-

misen pohjaksi. Tapaustutkimus soveltuu erittäin hyvin tämän kehittämistyön lähettämistavaksi, koska tässä halutaan syvällisesti ymmärtää kehittämisen kohdetta eli pieniä ja keskisuurien pesuloiden toimintaa ja tuottaa uutta tietoa kemikaalitoimittajan palvelujen kehittämisen tueksi. (Ojansalo ym. 2015, 53.)

Tapaustutkimuksessa lähdetään yleensä liikkeelle tutkittavasta tapauksesta, ei

pelkästään teorioista. Tutkijalla on tästä kehittämisen kohteesta aiempaa tietoa

työnsä kautta, joka mahdollistaa alustavan kehittämistehtävän määrittelyn (Kuvio
2). Aiheeseen pitää usein ensin perehtyä ennen kuin tietää, mikä on todellinen
kehittämistehtävä. Tämän jälkeen voidaan lähteä kehittämään tarkentavia kysy-

myksiä, jotka auttavat tarvittavan tausta-aineiston etsimisessä ja kehittämisteh-

tävä täsmentyy. Näiden jälkeen voidaan tehdä empiirisen aineiston keruu ja analysointi. (Ojansalo ym. 2015, 54.)

Ilmiöön perehtyAlustava

kehittämistehtävä

minen käytän-

Empiirisen

assa. Kehittä-

keruu ja

nössä ja teori-

mistehtävän täsmennys

aineiston

analysointi

KUVIO 2. Tapaustutkimuksen vaiheet (Ojansalo ym. 2015, 54).

Kehittämisehdotukset
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Tässä tapaustutkimuksessa keskitytään pesulan kannalta toiminnan kannalta

merkittäviin osa-alueisiin. Näihin osa-alueeseen pyritään löytämään pesulan kan-

nalta keskeiset asiat, koska tavoitteena antaa tarjottaville palveluille sen sisältö.

Miten ja millä palveluilla pesulan toimintaa tulee kehittää, jotta saadaan tehostet-

tua ja optimoitua sen toimintaa. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli luoda pesulan kartoituslomake, jonka avulla kemikaalitoimittaja voi tehdä tilannekartoituksen pesulassa ennen kohdennettujen lisäarvopalvelujen tarjoamista.
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2 PALVELU

Viimeisten vuosikymmenten aikana palvelutieteellisestä ajattelusta on kehittynyt

palvelulähtöinen organisaatio- tai liiketoimintateoria, jota kutsutaan vakiintuneella

termillä service-dominant logic, joka on suomennettu palveluperusteiseksi toimintalogiikaksi (Virtanen 2018, 15). Palveluperustainen toimintalogiikka merkitsee
isoa mullistusta, koska toiminta- ja tuotantotapojen keskiöön on noussut palvelu-

prosessi ja ajatus yhteisestä arvonluomisesta ja sen arvoketjusta (Virtanen 2018,
24.)

Palvelutiede on jo vakiintunut tieteenala, joka on kehittynyt viimeisen kolmen
kymmenen vuoden aikana ja kolmessa eri vaiheessa. Palvelutieteen ensimmäisessä vaiheessa 1970 - 80 luvuilla oli vallalla pelkästään tuotelähtöinen ajattelu.

Palvelujen käyttäjien kokemus ei tavoittanut lainkaan palvelujen suunnittelijoita,

myyjiä tai tuottajia. Palvelujen ostajien kokemus oli suunnitteluprosessissa aivan

toisarvoinen asia. Palvelutieteen toinen kehitysvaihe 1990-luvulla tarkoitti sitä,

että palveluja alettiin entistä enemmän tuottaa käyttäjien tarpeista liikkeelle läh-

tien. Palveluprosessi alkoi jo koostua palvelutuotteen lisäksi myös itse palvelusta

ja palvelutapahtumasta. Palvelujen tuottaminen alkoi hahmottua paljon kokonaisvaltaisempana toimintana, jossa palvelujen käyttäjien roolikin alkoi näkyä jo selvemmin. (Virtanen 2018, 15.)

Palveluiden kolmannessa kehitysvaiheessa palvelujen kehittämisen sekä palve-

luja koskevan tutkimuksen analyysitaso selvästi laajentui. Kiinnostuttiin useiden

palveluorganisaatioiden muodostamista verkostoista pelkkien yksittäisten verkostojen sijaan. Palveluorganisaatioissa oli jo oivallettu, että palvelunkäyttäjiä ja

asiakkaita autetaan parhaiten ymmärtämällä asiakaskokemusta ja asiakkaan
prosessia. Käytännössä tämä edellytti aivan uuden tyyppistä ennakkoluulotonta
palveluasennetta sekä palvelujen tosiinsa integroimista. (Virtanen 2018, 16.)

Palveluiden kasvu on ollut merkittävää yhteiskunnassamme, se on tarjonnut uusia sekä kiinnostavia näkökulmia liiketoimintaan. Palvelut ovat tuoneet yrityksille
uusia liiketoiminta mahdollisuuksia. Yritys voi palveluiden avulla erottua kestävästi kilpailijoistaan ja sitouttaa asiakkaansa, koska palvelusuhdetta ei kukaan
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voi kopioida. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia uusien liiketoimintamallien hyö-

dyntämiseen ja niiden kasvuun. Palvelujen merkitys tarjoaa uusia toimintamalleja

asiakkaiden kuin kilpailijoiden kanssakin. (Tuulaniemi 2011, 18.) Nykyään palvelu

ja tavara ovat muodostumassa kiinteäksi kokonaisuudeksi, joten jokaisen yrityk-

sen kannattaa olla palveluosaaja eli ymmärtää palveluiden tarjoamat mahdolli-

suudet sekä osata hyödyntää palveluiden tarjoamat mahdollisuudet. Mikäli orga-

nisaatio ei osaa riittävästi hyödyntää palveluiden tarjoamia mahdollisuuksia, se
putoaa valitettavasti nopeasti pois pelistä. (Tuulaniemi 2011, 19.)

Menestyäkseen kilpailussa yritysten täytyy opetella uusi temppuja. Innovaatioi-

den tulee perustua asiakkaiden tarpeisiin ja ne pitää ratkaista uusilla tavoilla kustannustehokkaasti. Vahvaa teknologista osaamista on täydennettävä siten, että

asiakaskokemus kattaisi kaikki tuotteen ja palvelun hankkimiseen, käyttöön ja jälkihoitoon liittyvät osa-alueet. Jokainen organisaatiossa työskentelevä henkilö rakentaa kukin omalta osaltaan asiakaskokemusta. (Ahto, Karhi, Karhi, Mäkinen
2016, 19.)

Yritysten palveluihin keskittymisen tarve johtuu ainakin kolmesta syystä. Palvelunäkökulman omaksumisen ja palvelukilpailussa selviytymisen vaatimus on yri-

tyksille osittain asiakaslähtöinen, osittain tekniikkalähtöinen ja osittain kilpailuläh-

töinen. Asiakkaat osaavat jo vaatia palvelu- ja teknologiayrityksiltä muutakin kuin
pelkkää teknistä ratkaisua johonkin ongelmaan. Asiakkaat ovat muuttuneet entistä valistuneimmiksi ja samalla myös vaativimmiksi. He haluavat vähentää ja

lieventää ongelmia omissa yrityksissään sekä karsia lisäkustannuksia. (Grönroos
2009, 34.)

Yritykset haluavat toimittaa asiakkailleen entistä arvokkaampia tarjoomia ja suun-

taavat huomionsa palveluihin. Tämä pakottaa kilpailijatkin kiinnittämään huomioita palvelun merkitykseen. Tekninen kehitys, erityisesti tietotekninen lisää yritys-

ten mahdollisuuksia luoda uusia palveluja entistä vaivattomammin. Sähköiset ja

mobiiliteknologiat antavat asiakkaille uusia mahdollisuuksia pitää yhteyttä palveluntarjoajiin ilman minkäänlaisia ajan ja paikan rajoituksia. Tämä tuo tätä arvostavien asiakkaiden jokapäiväisiin toimintoihin lisäarvoa. (Grönroos 2009, 34.)
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Yrityksen palvelukehityksen täytyy perustua asiakkaan tarpeille. Vaikka kehittämisen lähtökohtana olisi tietty teknologinen innovaatio, se ei ole itseisarvo ellei

se tuota asiakkaalle varsinaista hyötyä. Palveluiden ja tuotteiden tehokas tuottaminen on edelleen ensiarvoisen tärkeää, mutta ilman positiivista asiakaskokemusta on todennäköistä, että asiakas menetetään. (Ahto ym. 2016, 19.)

Teknologisten innovaatioiden sykli lyhenee jatkuvasti ja uudet alalle tulevat innovaatiot saattavat mullistaa yhtäkkiä asiakkaan käyttäytymisen. Yrityksen on kyettävä havaitsemaan asiakastarpeiden muutokset, mutta tunnistettava myös muu-

tokset kilpailijoiden toimintamalleissa. Asiakkaiden käyttäytymisen ja tarpeiden

syvällinen ymmärtäminen on ainoa keino pysyä mukana kehityksessä ja kilpailussa. Hyvä markkina- ja asiakastuntemus on vasta ensimmäinen askel. Vasta
tämän jälkeen uudet palvelut ja tuotteet on kyettävä tuottamaan ja tuomaan markkinoille nopeasti, mutta vähäisin kustannuksin. (Ahto ym. 2016, 19-20.)

2.1 Mitä on palvelu?
Palvelun määritteleminen ei ole niin yksinkertaista, koska palvelu on monimutkainen ilmiö (Grönroos 2009, 76-77). Yleisesti katsotaan, että palvelut ovat tekoja,

toimintoja ja prosesseja, joiden tulos ei ole fyysinen tavara ja jotka edustavat taloudellista arvoa. Palveluja neljä klassista erityispiirrettä, jotka erottelevat ne ta-

varoista. Nämä erityispiirteet ovat aineettomuus, heterogeenisyys eli vaihtele-

vuus, kulutuksen ja tuotannon samanaikaisuus. Näiden neljän perusominaisuuden lisäksi on tuotu esille muitakin tekijöitä kuten esimerkiksi asiakasvuorovaikutus ja asiakassuhde. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 15.)

Palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista tai joukosta erilaisia toimin-

toja. asiakas osallistuu ainakin jossain määrin palvelun tuotantoprosessin kanssatuottajana. Palvelujen ehkä tärkein piirre on niiden prosessiluonne. Palveluita

voidaan kuvata toiminnoista koostuviksi prosesseiksi, joissa käytetään monenlai-

sia resursseja ja muita fyysisiä resursseja, tietoa, järjestelmiä sekä infrastruktuu-

reja. (Grönroos 2009, 79.) Nämä ovat usein suorassa vuorovaikutuksessa asiak-

kaan kanssa, jotta asiakkaan tarpeeseen ja ongelmaan löydetään ratkaisu ja se

tuottaa asiakkaalle lisäarvoa (Grönroos 2009, 79; Miettinen 2016, 43). Palvelu ei
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ole täysin erotettavissa tuottajastaan tai kuluttajastaan, se on myös riippuvainen

näiden tilasta tai ominaisuuksistaan. Palveluun, toisin kun tavaraan liittyy tuotta-

jan ja kuluttajan välinen sopimus palvelun tuottamisesta. (Kangasniemi 2012,

18.)

Palvelulla on useita merkityksiä henkilökohtaisesta palvelusta, palveluun tuot-

teena tai tarjoomana. Tätä käsitettä voidaan myös käyttää laaja-alaisemmin. Koneesta tai mistä tahansa tuotteesta voidaan tehdä palvelu, jos myyjä pyrkii mu-

kauttamaan ratkaisunsa asiakkaan yksityiskohtaisempienkin vaatimusten mukaiseksi. Yrityksen monet hallinnolliset palvelut, kuten laskutus ja valitusten käsittely, ovat itse asiassa asiakkaalle tarjottavia palveluja. Passiivisen käsittelytapansa ne ovat asiakkaille näkymättömiä palveluja eikä koeta palveluiksi, vaan
ehkä paremminkin ongelmiksi. (Grönroos 2009, 76-77.)

Palvelupaketti on Miettisen mukaan nähtävä laajennettuna palvelutarjoamana,

johon myös sisältyy palvelun koko tuotantoprosessi. Tämä prosessi koostuu kolmesta eri osatekijästä: palvelun saavutettavuudesta, vuorovaikutuksesta palveluorganisaation kanssa sekä asiakkaan osallistumisesta. (Miettinen 2016, 45.)

Tekesin Serve – Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelmassa toteutettiin

vuonna 2009 teemaryhmä, jossa pohdittiin erityisesti teollisuuden palvelu- ja rat-

kaisuliiketoiminnan keskeisestä sisältöä. Tämän ohjelman tavoitteena oli määritellä tutkijoiden ja yritysedustajien kanssa palveluliiketoiminnan käsitteitä. Tämän

ohjelman tuloksena syntyi palveluliiketoiminnan sanasto. (Tekes 2009, 3). Palvelu voidaan esimerkiksi määritellä toimintana tai toimintojen yhdistelmänä, jonka

palveluntarjoaja toteuttaa vuorovaikutuksessa yhdessä asiakkaan kanssa vasta-

takseen asiakkaan tarpeisiin. (Tekes 2009, 6.)

Palveluntarjoajan tai palveluntarjoajien muodostaman ryhmän kaikki palvelutuot-

teet ja palvelut ovat palvelun tarjoamaa. Eri palveluvaihtoehdot voidaan esittää

asiakkaille esimerkiksi palvelutarjooman avulla. Niihin kuuluvat palvelutuotteet tai

palvelut voidaan tarjota asiakkaalle myös palvelupaketteina. (Tekes, 2009, 7.)
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B-to-b –palveluissa voidaan myös puhua teollisuuden palvelusta. Se on palvelu,

jota yritys tarjoaa tukemaan asiakasyrityksen teollista arvonluontiprosessia tai te-

ollisten tuotteiden käyttöä. Teollisuuden palveluja ovat erilaiset elinkaaripalvelut

kuten esimerkiksi laitteiden asennus ja kunnossapito sekä muut mahdolliset teollisuuden lisäpalvelut konsultointi- ja logistiikkapalvelut. Teollisuuden palvelun

tuottaja tai asiakas voivat molemmat olla teollisuusyrityksiä. Teollisia tuotteita,
joiden käyttöä teollisuuden palvelut tukevat, ovat usein investointihyödykkeitä
juuri kyseisen asiakkaan tarpeeseen. (Tekes, 2009, 6.)

B-to-b –palveluilla pyritään vastaamaan yritysten yleisiin tarpeisiin. Tyypillisimpiä
ovat palvelut, joilla pyritään helpottamaan ja yksinkertaistamaan asiakasyritysten

operaatioihin liittyvää monimutkaisuutta. Näin asiakas voi keskittyä omaan ydin-

osaamiseensa. Monesti palveluilla pyritään kasvattamaan asiakasyritysten tuottavuutta, palvelulla siis mahdollisestaan, että asiakas saa ehkä enemmän aikaan
pienemmillä panoksilla. Usein tarjottavat palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että

niiden avulla kasvatetaan läpinäkyvyyttä asiakkaan ja heidän asiakkaidensa välillä. Palveluyritys tuottaa palveluja, joiden avulla sen asiakas näkee paremmin

omien asiakkaidensa prosesseihin ja pystyy näin reagoimaan sieltä tuleviin muutoksiin. Monilla palveluilla pyritään minimoimaan asiakkaan operaatioihin liittyvää
epävarmuutta. Tällaisten palvelujen johdosta asiakkaat voivat tehdä päätöksenä

paremman luottamuksen vallassa. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 20.)

Teollisuustuotteiden valmistajalle palvelutarjooman ytimenä on yleensä fyysinen

tuote, koska ilman sitä ei voi kehittää menestyksekästä tarjoomaa. Palveluyrityksellä tarjoomana on pelkkä palvelu. Nykyään kilpailutilanteessa ydin ei useinkaan
enää riitä tuottamaan hyviä tuloksia eikä pysyvää asemaa markkinoilla. Tärkeintä

on, että yritys kykenee hallitsemaan tarjoaman lisäaineksia kilpailijoitaan paremmin. Nykyään ydintuotteella kilpailu ei enää riitä, vaan tulee kilpailla kokonaispaketilla eli kokonaistarjoomalla, josta ydin tuote on vain yksi tuote tai oikeastaan
yksi palvelu. (Grönroos 2009, 55-56.)

Palvelutarjooma on tyypillisesti monesta komponentista koostuva kokonaisuus.

Siinä voidaan erottaa ydinpalvelu, joka ratkaisee asiakkaan olemassa olevan ongelman tyydyttämällä asiakkaan tarpeen. Palvelutarjoomaan kuuluu avustavia
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komponentteja ja palvelun laatua parantavia komponentteja. Avustavat komponentit eivät välttämättä luo asiakkaalle suoranaista lisäarvoa, mutta ydinpalve-

lua ei voida suorittaa ilman näistä avustavia palvelukomponentteja. (Tuulanniemi
2011,16.)

2.2 Palveluiden kehittäminen
Meistä ei kukaan tiedä, mihin maailma on menossa tai mitä kaikkia haasteita teknologiakehitys ja tulevaisuus tuovat tullessaan. Parhaiten pärjää sellainen yritys,

joka oppii uusia asioita muita nopeimmin. Tämän takia ei ole enää olemassa organisaatiota, joka voisi rehellisesti todeta, että menestyvänsä pitkällä aikavälillä

ilman ketterän kehittämisen ja nopean kokeilemisen taitoja. (Hassi, Paju, Maila

2015, 8.) Kokeilemalla kehittäminen voidaan nähdä yhtenä keinona luoda arvoa.

Kokeilut ovat yksi menetelmä, jolla testataan sekä tunnistetaan, missä on asiakasarvo ja miten sitä tulisi tuottaa. Kokeilujen lopullisena tavoitteena on luoda
uusi palvelu, toimintamalli innovatiivinen tuote. (Hassi, ym. 2015, 10.)

Jatkuva muuttuvien markkinoiden seuraaminen palveluun liittyvien ominaisuuksien ja taitojen kehittäminen sekä innovaatiokyky ovat ratkaisevan tärkeitä palve-

luntuottajille asiakkaiden pitämiseksi ja uusien saamiseksi (Miettinen 2016, 29).

Palveluiden kehittäminen tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Nykyään lä-

hes kenellä tahansa henkistä pääomaa ja tarvittavat verkostot omaavalla on

mahdollisuus rakentaa toimivia ja uusia palvelukonsepteja. (Tuulaniemi 2011,

16).

Nykyään yritykset tarjoavat entistä enemmän kokonaisratkaisuja, jotka sisältävät

tavaroita ja palveluja asiakkaidensa tarpeiden mukaan. Asiakkaan palvelukokemuksen ymmärtäminen auttaa organisaatiota rakentamaan parempia vuorovaikutussuhteita omien asiakkaiden kanssa. Palveluiden käyttäjän ymmärtäminen

on palvelujen suunnittelemisen lähtökohta. (Miettinen 2016, 31). Yleensä myös
paremmat palvelut johtavat parempaan asiakasuskollisuuteen (Tuulaniemi 2011,

29).
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Yritysten haasteena on kyetä käyttämään omaa osaamistaan ja tietoa niin että

pystyvät kehittämään entistä asiakaslähtöisempiä ja entistä enemmän arvoa tuottavia palveluja sekä kehittämään fyysistä tuotteista ja palveluista kokonaisvaltaisia palvelutarjoomia (Grönroos 2009, 35).

Kiristynyt kilpailu aiheuttaa sen, että yritykset ovat joutuneet reagoimaan asiak-

kaiden tarpeisiin hyvinkin nopeasti ja moninaisilla luovilla tavoilla (Tuulaniemi
2011, 281). Uusien palveluiden kehittämisen tulee alkaa asiakkaiden tarpeista ja

niiden ymmärtämisestä. Prosessi koostuu viidestä eri vaiheesta: Ensimmäisessä

vaiheessa kerätään ideoita, toisessa vaiheessa nämä saadut ideat priorisoidaan
ja niistä valitaan toteuttamiskelpoiset. Samalla varmistetaan, että uusi palvelu so-

pii yrityksen strategiaan ja samalla turvataan projektin tarvitsema resursointi. Kolmannessa vaiheessa tehdään varsinainen palvelukehitys. Tämän jälkeen palvelu

viedään mahdollisimman nopeasti asiakkaalle pilotoitavaksi. Kun tehdyn pilotoinnin kokemukset on saatu valmiiksi, palvelu voidaan kehittää valmiiksi lanseerausta varten. Neljännessä vaiheessa palvelu lanseerataan. Projekti päätetään

ja siitä saadut opit dokumentoidaan mahdollista tulevaisuuden käyttöä varten.
Viimeisessä eli viidennessä vaiheessa palvelun elinkaarta johdetaan myös lanseerauksen jälkeen. (Ahto ym. 2016, 217.)

Palvelun lopputulos, mitä asiakkaalle oikeasti halutaan tarjota, kuvataan palvelu-

paketissa. Ydinpalvelu vastaa asiakkaan keskeiseen ostotarpeeseen ja muu pal-

velupaketti rakentuu kaiken sen ympärille. Palvelupaketti kuvaa palvelun lopputuloksen eli mitä yksittäisiä osapalveluja tuotteessa täytyy olla asiakkaan tarpei-

den tyydyttämiseksi. Palvelupaketti voidaan jakaa ydinpalveluun ja liitännäispalveluihin. (Miettinen 2016, 43.)

Asiakkaat eivät etsi pelkästään vain palveluja tai tuotteita, vaan he etsivät kokonaisvaltaista palvelutarjoomaa. Tämä sisältää kaiken mahdollisen tuotteen par-

haasta käyttötavasta koskevasta tiedosta sen toimittamiseen asiakkaalle, asen-

nukseen, korjaukseen, ylläpitoon sekä hienosäätöön. Asiakkaat haluavat saada

kaiken tämän ajallaan ja muutenkin luotettavasti ja juoheva. (Grönroos 2009, 55.)
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Palvelupaketti on Miettisen mukaan nähtävä laajennettuna palvelutarjoamana,
johon myös sisältyy palvelun koko tuotantoprosessi. Tämä prosessi koostuu kolmesta eri osatekijästä: palvelun saavutettavuudesta, vuorovaikutuksesta palveluorganisaation kanssa sekä asiakkaan osallistumisesta. (Miettinen 2016, 45.)

2.2.1

Arvolupaus asiakkaalle

Miten saadaan asiakkaat kiinnostumaan palvelusta? Asiakkaat eivät osta palveluja, vaan niiden tuottamia hyötyjä (Grönroos 2009, 25). Asiakkaan reaktiot pe-

rustuvat heidän odotuksiinsa, jotka riippuvat monista sisäisitä sekä ulkoisista tekijöistä. Palvelun on ensinnäkin sovittava asiakkaan arvonluontiprosesseihin ja
tuettava arvon luomista tai muodostumista päivittäisissä toiminnoissaan ja pro-

sesseissaan. Asiakkaan tarpeet ovat seurausta hänen arvonluontiprosesseistaan ja siitä, miten asiakas haluaa hänen tarpeitaan tuettavan. (Grönroos 2009,
420-421.)

Yritysten perustehtävä on luoda arvoa asiakkaille. Tämä arvo on niin merkityk-

sellistä, että asiakkaat ovat siitä valmiita myös maksamaan. Yrityksen omistajat

määrittelevät yrityksen perustehtävät, missä toimintaympäristö, liiketoiminnassa

yritys haluaa toimia. Minkä tyyppistä arvoa yritys haluaa tuottaa omille asiakkail-

leen? Jos yritys palvelulla tai tavaralla tai niiden yhdistelmällä pystyy ratkaise-

maan ongelmansa, niin yritys kokee saavansa arvoa. (Tuulaniemi 20011, 30-31).
Yritys antaa asiakkaallensa lupauksen arvosta. Tämä asiakkaalle annettava ar-

volupaus on yksi liiketoiminnan keskeisiä tekijöitä. Tämä arvolupaus määrittää,

miten yritys erottuu kilpailijoista. Se tiivistää, mitä yritys tarjoaa asiakkailleen.

Kaikkein keskeisintä on, että asiakas ymmärtää, mitä hänelle ollaan tarjoamassa

ja että hän on kiinnostunut tarjotusta. Yrityksen tulee pohtia, millaista arvoa haluamme tuottaa asiakkaillemme, minkä ongelman ratkaisemme ja minkä asiakastarpeen tyydytämme. (Tuulaniemi 2011, 33 - 34.) Useiden yritysten strategisiin

tavoitteisiin kuuluu erityisesti lisäarvon tuottaminen omille asiakkaille. Tämä asiakkaan kokema arvo on yleensä hinnan ja hyödyn välinen suhde (Tuulaniemi
2011, 37).
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Tarkasti katsottuna business to business luo arvonannosta hyvin yksisuuntaisen
kuvan: toinen yritys tuottaa arvoa vain toiselle yritykselle. Palvelulogiikan periaat-

teiden mukaisesti voisi päätellä, että käsite business with – business, kuvantaisi
paremmin yritysten yhteistä pyrkimystä luoda arvoa yhdessä. (Ojasalo & Ojansalo 2010, 21.)

Yrityksen tarjoamissa palveluissa keskeisintä on asiakkaan saama kokemus palveluista. Tämä asiakaskokemus pitää sisällään yleensä koko yrityksen tarjoaman
mainonnan ja muut mahdolliset kontaktit ennen varsinaista palvelua, palveluomi-

naisuudet, käytön helppouden, asiakaspalvelun laadun sekä sen luotettavuuden.

Erinomaisia asiakokemuksia voidaan tarjota sekä suunnitella silloin, kun ymmärretään, miten ja milloin asiakkaat kohtaavat yrityksen tarjooman. (Tuulanniemi
2011, 74.)

Nykyään yritysten on paljon vaikeampi kilpailla ydinratkaisuilla kuin ennen. Yri-

tysten tulee kehittää kokonaisvaltaisia palveluntarjoomia, joista asiakkaat saavat

kilpailukykyistä arvoa. Tämä aiheuttaa sen, että yhä useammat yritykset muuttuvat palveluyrityksiksi ja kilpailu on muuttunut entistä enemmän palvelukilpailuksi.
(Grönroos 2009, 524.)

Myyjä toimii eräänlaisena konsulttina, joka selvittää asiantuntevassa vuorovaiku-

tuksessa sekä analyysissä asiakkaan tarpeet ja myös piilevät tarpeet. Tämän jäl-

keen myyjä muotoilee niitä vastaavan ratkaisun, joka koostuu hänen myymistään

tuotteista, palveluista tai näiden molempien yhdistelmistä. Kokonaisvaltainen asi-

akkaan ongelmien ratkaisemisen taito on tärkeä osa markkinointia ja varsinkin

sellaisissa tilanteissa, joissa business to business palvelu on monimutkainen tai

se myydään laitteen, tuotteen tai järjestelmän yhteydessä. Yksi tärkeä osa business to business palvelujen markkinointia on ongelmanratkaisuun perustuvan
palvelukokonaisuuden asiakasratkaisun myyminen ja kehittäminen. Silloin kun

yritys myy palvelunsa sijaista asiakasratkaisua, voidaan puhua konsultatiivisestä
myynnistä. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 22-23.)
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2.2.2

Asiakaslähtöisyys

Palvelut ovat prosesseja, joissa joukko yrityksen resursseja on vuorovaikutuk-

sessa asiakkaiden kanssa siten, että asiakkaiden prosesseihin ja toimintoihin
syntyy arvoa. Tavarat ovat arvoa tukevia prosesseja kuin myös palvelut ovat

arvoa tukevia prosesseja eli voidaan todeta, että ne ovat prosesseja, jotka tukevat asiakkaiden arvon tuottamista. Palvelulogiikalla tarkoitetaan, että edistetään

prosesseja, jotka tukevat asiakkaan arvon luomista heidän päivittäisisissä pro-

sesseissaan ja toiminnoissaan. Palvelujen markkinoinnissa on yleensä pyrkimyksenä saada asiakkaat käyttämään palveluprosesseja ja toteuttamaan prosesseja
niin, että he huomaavat, että heidän prosesseistaan syntyy selvää arvoa. (Grönroos 2009, 82.)

Asiakaslähtöisyys on nykyään yritystoiminnan itsestään selvä peruskivi. Suurimmalla osalla yrityksistä niiden arvot ja visiot sisältävät melkein jo maininnan asi-

akkaasta. Asiakkaalle eivät tuota arvoa pelkästään palvelun ominaisuudet itses-

tään vaan kaikki niiden tuottamat hyödyt, seuraukset ja vaikutukset asiakasyri-

tyksen omiin tavoitteisiin. Arvoa syntyy, kun palveluntuottaja sekä asiakkaan
omiin tavoitteisiin (value co-creation, value in use). Tätä arvoa ei luovuteta tai

yksipuolisesti tuoteta vaan se syntyy yhteisen prosessin tuloksena. Palveluyritykselle tämä käytännössä tarkoittaa, että asiakas osallistuu arvon tuottamiseen ja
arvioi siitä syntyvää arvoa. (Arantola, Simonen 2009, 3-4.)

Asiakas on aina mukana, kun arvoa syntyy. Tästä syystä palvelua tarjoavan yri-

tyksen on ymmärrettävä hyvin sekä asiakkaan prosessia että oman asiakkaan

prosessin välistä yhteyttä (KUVIO 3.). Syntyy arvoa, kun molempien prosessien

kohtaavat esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisen, myynnin- ja markkinoin sekä

palvelujen osalta. (Arantola & Simonen 2009, 4.)
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Asiakkaan prosessi
Liiketoiminnan

kehittämine

Myynti ja
markkinointi

Liiketoimin-

Myynti ja

minen

nointi

nan kehittä-

markki-

Palvelut

Palvelut

Hallinto

Hallinto

Palveluyrityksen prosessi
KUVIO 3. Asiakkaan sekä palveluyrityksen prosessit kohtaavat (Arantola & Simonen 2009, 4).

On tärkeää pohtia, miten juuri meidän yrityksen palvelu liittyy asiakkaamme pro-

sessiin. Missä tilanteissa omat sekä asiakasyrityksen prosessit kohtaavat ja miten voisimme tehdä palvelustamme paremmin asiakkaan prosessiin sopivan. Asiakkaan toiminnan hyvä ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös asiakkuu-

desta syntyvää arvoa käytännössä. Tätä arvoa voidaan ajatella myös arkisesti
asiakkaan kokemuksen kautta. Arvokas palvelukokemus toimii, se on sujuvaa ja
täyttää sovitut raamit. Asiakkaan palvelu on oikea aikaista tai nopeaa. Se toteutuu sovitulla hinnalla sekä sovitulla tavalla. (Arantola & Simonen 2009, 4.)

Asiakas ei aina tunne olemassa olevia ratkaisuja, eikä myöskään osaa aina kertoa riittävän hyvin tarpeistaan. Asiakas ei vielä tiedä, mikä on se ongelma, josta
prosessin tai liiketoiminnan haasteet saattavat johtua. Kun palveluyrityksellä on

asiakasymmärrystä, voidaan auttaa asiakasta suuntaamalla keskustelu asiakkaan kanssa näihin liiketoiminnan haasteisiin. Nämä haasteet tunnetaan, mutta
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asiakas ei osaa itse määritellä ratkaisua niihin, silloin vastauksen hakeminen on
proaktiivisen palveluyrityksen tehtävä. (Arantola & Simonen 2009, 5.)

Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminnan kehitys edellyttää hyvää asiakasymmär-

tämystä ja taitoa kehittää liiketoimintaa olemassa olevan ymmärryksen perus-

teella. Palveluliiketoimintaansa kehittävien yritysten menestyksen avain tulee olemaan luoda uutta osaamista uusista ideoista, kasvun ja kannattavuuden liiketoi-

minnan perustaksi. Yrityksen kannattavuus edellyttää hyvää ja kustannustehokasta palvelukehitystä. (Arantola & Simonen 2009, 5.)

Palveluliiketoimintaa voidaan kehittää kolmen osa-alueen yhteispelillä. Nämä
ovat: asiakasymmärryksen johtaminen, innovaatioiden johtaminen sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen (KUVIO 4.). Tämä lähestymistapa vaatii hyvän asia-

kasymmärryksen tuntemuksen. Näillä kolme osa-alueella on mahdollisuus toimia
toistensa tukena, jatkuvasti yrityksen osaamista kehittäen. (Arantola & Simonen
2009, 5.)

Asiakasymmärrys

Innovaatiot

Palveluliiketoiminta

KUVIO 4. Asiakasymmärrys, palveluliiketoiminnan ja innovaatioiden johtaminen
(Arantola & Simonen 2009, 5).
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2.3

Palveluiden tuotteistaminen

Tuotteistamiselle ei ole olemassa yhtä hyväksyttyä tai selkeää määritelmää. Yrityksen tuotteistamiseen liittyvistä toimista puhutaan myös palvelujen systemati-

sointina tai konseptointina. Tuotteistamisella voidaan tarkoittaa myös palvelun
standardoimista tuotteen kaltaiseksi, täysin vakioiduksi hyödykkeeksi. Tuotteis-

tamisen keskeisenä tavoitteena on uudistaa ja kehittää palveluliiketoimintaa niin,

että tuottavuuden ja laadun parantumisen kautta asiakkaan saamat hyödyt mak-

simoituvat ja yrityksen kannattavuus selvästi paranee. Tuotteistamista voidaan
hyödyntää myös palveluiden kehitystyössä, vaikka tavoitteena olisikaan suunni-

tella täysin vakioitua palvelua. Jokainen tuotteistamisprosessi on erilainen riippuen yrityksen omasta strategiasta ja tavoitteista, joten käytännön toteuttamiseen ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa tai kaavaa. (Jaakkola, Orava, Varjonen 2009, 1.)

Palvelujen kehittämisen lähtökohtana on yleensä yrityksen liiketoimintastrategia:
käsitys siitä, miten yrityksen resurssit ja osaaminen saadaan parhaiten kytkettyä

toimialan mahdollisuuksiin niin, että saavutetaan uutta kasvua ja lisää kannatta-

vuutta. Keskeisiä yritysten toimintaa määrittäviä kysymyksiä ovat: millaisia asiak-

kaita ja asiakassuhteita halutaan tavoitella. Millaisia palveluja ja tuotteita tuote-

taan, mikä on niiden tuotekehityksen ja erikoistumisen aste. Menestyksekäs pal-

veluliiketoiminta edellyttää yritykseltä hyvää osaamista asiakkaiden, palvelun ja

toimialan suhteen. Strategisia valintoja tehdessään tulisi hankkia tietoa asiakkaiden tarpeista, kilpailijoista, toimialan olosuhteista ja trendeistä. Palvelujen kehittäminen ja suunnittelu ovat sidoksissa yritysten osaamiseen ja resursseihin.
(Jaakkola ym. 2009, 3.)

Uusien palveluiden ja palveluinnovaatioiden kehittäminen on tärkeää yrityksen

kilpailukyvyn ja tuottavuuden kannalta. Palveluinnovaatio on yleensä uusi tai
merkittävästi uudistettu palvelu, joka tuo sen kehittäjäyritykselle selvää hyötyä ja

se on myös toistettavissa useille eri asiakkaille. Palveluinnovaation uutuusarvo

voi liittyä asiakkaalleen tarjottuun hyötyyn, tapaan tuottaa palvelu ja myös asiakkaan kohtaamiseen. (Jaakkola ym. 2009, 4.)
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Asiakkaan tarpeisiin reagoiminen ei usein pelkästään riitä, vaan yrityksen tulisi

havaita markkinoilla piilevät tarpeet ja mahdollisuudet kehitystyön pohjaksi jo en-

nen kuin valtaosa asiakkaista on niitä edes vielä havainnut. Palvelujen kehittäminen voi tähdätä erilaisiin uudistuksiin, kohteena voi esimerkiksi nykyisen palvelun

parannus, nykyisen palvelutarjooman laajennus yrityksen kohdemarkkinoille tai
uuden palvelun olemassa olevaan tarpeeseen. Kehitystyötä voidaan tehdä yri-

tyksessä sekä pienin askelin normaalin työn ohessa että erillisisinä hankkeina,
jotka tähtäävät mittavan uudistuksen aikaansaamiseen. (Jaakkola ym. 2009, 3.)

Asiakkaan näkökulmasta tuotteistaminen yleensä konkretisoi palvelua ja sen tarjoamaa lisäarvoa asiakkaalle. Tämä tekee palvelun arvioimisesta ja ostamisesta
entistä helpompaa. Jokainen yritys kuitenkin toteuttaa ja suunnittelee palvelun
kehittämishankkeensa omista lähtökohdistaan. Tuotteistamisen tavoitteet ja syyt

voivat olla monenlaisia ja ne riippuvat yrityksen tilanteesta. (Jaakkola ym. 2009,
5.)

Tuotteistamisen voidaan saada seuraavia hyötyjä:

Palveluista tulee helpommin tasalaatuisempi. Toimintatapojen yhtenäistäminen

ja osaamisen jakaminen luovat perustaa paremmalle palvelulle, jonka laatu ei niin
henkilöriippuvainen. Palveluista tulee toistettavia, yhteisen toimintatavan luomi-

nen ja palvelun eri osien eriasteinen vakioiminen, se mahdollistaa palvelujen ja
palveluprosessin toistettavuuden. Sisäinen tiedonjako ja yhteistyö yrityksessä tehostuvat. Henkilöstön osallistaminen tuotteistamiseen sitouttaa heitä ja parantaa

tiedonjakoa. Riippuvuuksien ja synergioiden tunnistaminen huomattavasti helpottuvat. Tuotteistamisen seurauksena kehittyy ymmärrys palvelun roolista sen linkittymisestä yrityksen muihin palveluihin ja sen strategiaan. Palveluiden myynti ja

markkinointi helpottuvat. Yhteinen ymmärrys palvelusta yrityksen sisällä helpot-

taa ja yhdenmukaistaa palveluista viestimistä. Tuotteistamisen myötä syntyy yh-

teinen kieli ja ymmärrys ja palveluiden jatkokehittäminen helpottuu, ne takaavat

tuotteistetun palvelun seuraaville kehittämisaskelille sujuvamman etenemisen.
(Tuominen, Järvi, Lehtonen, Valtanen, M, Martinsuo 2015, 7.)

Tuotteistamisella on monia houkuttelevia ja positiivisia vaikutuksia. Se ei aina

kuitenkaan ole ratkaisu kaikkiin palveluliiketoiminnan haasteisiin. Ennen tuotteis-
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tamista kannattaa käydä läpi tuotteistamiskelpoisen palvelun tuotemerkit. Palveluun liittyy toistuva asiakastarve, taloudellisesti kannattavaa, palvelu on yrityksen
strategian mukainen ja yrityskuvaan sopiva. Palvelun toteuttamiseen ja tuotteistamiseen löytyy osaamista ja kokemusta. (Tuominen, ym. 2015, 7.)

Tunnusomaista liike-elämän asiantuntijan palveluiden tuotteistamiselle on usein
monimutkaisuus ja suuri asiakaskohtaisen räätälöinnin tarve. Palvelu kehittyy

yleensä jokaisessa asiakasprojektissa tapahtuvan oppimisen myötä, jonka

vuoksi palveluihin ja asiakkaisiin liittyvät tieto voi olla vahvasti henkilöitynyttä.
Liike-elämän palvelujen tuotteistamiseen liittyykin tämän vuoksi kaksi haastetta:

räätälöinnin ja vakioinnin välisen tasapainon löytäminen ja asiantuntijoiden hiljaisen tiedon hyödyntäminen. (Tuominen, ym. 2015, 5-6.)
Tuotteistamisessa voidaan erottaa kaksi eri tasoa:

Ulkoinen tuotteistaminen (1) on asiakkaalle näkyvien palveluelementtien kiteyttä-

mistä ja kuvaamista. Synnytetään yhteinen näkemys asiakkaalle tärkeistä palve-

lun elementeistä, jotka kiteytetään tyypillisesti palvelukuvauksin ja myyntimateriaaleihin. Sisäinen tuotteistaminen (2) on palvelutuotannon yhdenmukaistamista
ja kuvaamista. Palveluprosessin toimintatapojen ja vastuiden kuvaaminen ja

määrittäminen ovat yrityksen sisäisen tuotteistamisen perustehtäviä. Asiakasnäkökulmaa ei saa unohtaa, koska on olennaista miettiä, miten palveluprosessi
näyttäytyy asiakkaalle ja mitkä ovat asiakkaan prosessit. (Tuominen ym. 2015,
5.)

On tärkeää huolehtia, että palveluun jää riittävästi tilaa asiakaskohtaiselle räätälöinnille. Palveluiden tuotteistamisella ei ole järkevää tuottaa bulkkipalveluja vaan

vähentää räätälöinti tarkoituksenmukaiselle ja järkevälle tasolle (Tuominen,
2015, 10).

Koetun palvelunlaadun ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen heijastavat tuotteistamisen onnistumista. Palvelun tuottavuus, laatuvaihtelut ja kannattavuus

ovat hyviä esimerkkejä ulottuvuuksista, joilla voidaan mitata yrityksen sisällä tuotteistamisen onnistumista. (Jaakkola ym. 2009, 33.)
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Tuotteistamisen keskeisiä tavoitteita ovat taloudellinen kannattavuus ja myynnin

kasvu. Yrityksen parantuneen tuottavuuden pitäisi johtaa taloudellisen kannattavuuden paranemiseen. Taloudellista kasvua ja kannattavuutta voidaan mitata ja

seurata esimerkiksi palvelun tuottamalla liikevaihdolla, myyntikateprosentilla,

voittokateprosentilla ja liikevaihdon kasvulla. (Jaakkola ym. 2009, 37.)

2.4 Palvelukonsepti
Sitran 2005 julkaissut ”Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi”-raportin, jossa

todetaan, että Suomen suurimpana heikkoutena pidetään osaamisen kaupallistamista. Suuria puutteita osoitettiin markkinointi- ja kaupallistamisosaamisessa.
Suomelta puuttuu kansainvälisesti menestyneitä palvelukonsepteja verrattuna
esimerkiksi naapurimaahamme Ruotsiin. (Syrjä 2016, 1-2).

Tähän mennessä palvelukonseptille ei ole pystytty antamaan liiketaloustieteen

eikä oikeustieteen diskurssissa täsmällistä yhtä ja oikeaa määritelmää. Palvelukonsepti-termiä on käytetty laajasti palveluliiketoiminnan piirissä ja sillä on tarkoi-

tettu erästä palveluinnovaation ilmenemismuotoa, joka voi olla myös luonteeltaan

ei-tekninen. (Syrjä 2016, 3-4.) Palvelukonsepti on yleensä palveluidean kuvaus

ja toimintaperiaate palvelutuotteen toteuttamiseksi. Palvelukonseptin tarkkuus-

taso voidaan yrityksessä päättää kulloisenkin käyttötarpeen mukaan. Yrityksen
liiketoiminnan perustana käytettävän palvelukonseptin tulee sisältää ansaintamalli, käsitys palvelun keskeisimmistä ominaisuuksista, palvelun tuottamiseen

tarvittavista resursseista ja palvelun asiakkaalle tuottamasta arvosta. (Tekes,

2009, 6.) Yhteen palvelukonseptiin voi myös liittyä useampia palvelutuotteita,
jotka voivat olla fyysisiä tavaroita tai palveluja (Syrjä 2016, 3-4; Tekes, 2009, 6).

Palvelukonseptilla on palveluliiketoiminnassa tärkeä rooli. Palvelukonseptin

kautta määritellään asiakkaalle ja henkilöstölle se palvelu, jota yritys tarjoaa. Palvelukonseptin voidaan käsittää tuotannon sekä markkinoin johtamisen perustyö-

kaluksi palveluliiketoiminnassa. Palvelutuote rakentuu useista komponenteista.

Palvelukonseptissa on kysymys näiden kohteena olevan asiakasryhmän resurssien ja prosessien määrittelystä. (Brax 2007, 33.)

30
Palvelukonseptia voidaan kuvata yhteiseksi käsitykseksi tarjottavan sekä saata-

van palvelun luonteesta. Yhteinen käsitys vaatii informaatiota seuraavista kom-

ponenteista: 1. Organisointi-ideasta, joka on palvelun olennaisin asia. 2. Asiak-

kaan varsinainen palvelukokemus, hänen saama välitön kokemus palvelusta
sekä kohtelu palveluprosessissa. 3. Lopputulos, joka on asiakkaan saama tulos

palvelusta. 4. Palveluoperaatio, tapa, miten palvelu toimitetaan (tarjotaan) asiakkaalle. 5. Palvelun arvo on se, että palveluun sisältyvä hyöty asiakkaan näkökulmasta palvelun kustannukseen verrattuna. (Brax 2007, 33.)

Palvelukonseptin merkitys yritysten palvelujen tuottavuuden kehittämisessä on
keskeinen. Palvelukonseptin perusajatuksena on tuotannon ja laadun ankkuroi-

minen toisiinsa palvelutuotteen edellyttämässä kontekstissa. Mikäli palvelukonsepti ei ole organisaatiossa yhtenäinen, selkeä ja tiedostettu, näkyy se tuotettujen
palvelujen tavanomaista suurempana heterogeenisuutena. (Brax 2007, 33.)

Organisaation fokusta voidaan tarkastella esimerkiksi palvelutarjooman sekä

markkinoiden muodostaman nelikentän avulla. (KUVIO 5.). Yrityksen positio voi

jatkuvasti muuttua. Tyypillisesti aloittava yritys fokusoituu aluksi ensin rajallisella
palvelutarjoomalla pienelle joukolle markkinaa. Yrityksen kasvu tapahtuu, kun
kasvatetaan palvelutarjoomaa tai markkinoita lisäämällä. (Brax 2007, 33.)

KUVIO 5. Kasvun fokusoitumisen nelikenttämalli tyypillisine sykleineen ja palvelukonsepteineen (Brax 20007, 34).
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Nelikenttä jakautuu palvelukonseptistrategioiksi:

Palvelu- ja markkinafokusoitunut konseptissa yritys tarjoaa spesifejä palveluja

määritetylle asiakasjoukolle. Palvelukonsepti on hyvin tarkasti määritelty ja rajattu. Tämä on tehokkain palvelukonsepti operaatioiden näkökulmasta. Tämän

konseptin kasvumahdollisuudet riippuvat kohdemarkkinan kilpailusta ja koosta.
(Brax 2007, 33.)

Palvelutuotteeseen keskittyvä konseptissa kyse on tuotelähtöisestä konsepti eli
kapeasti määriteltyä palvelutuotetta pyritään markkinoimaan laajalle joukolle

markkinasegmenttejä. Tällöin vaaditaan erittäin tehokkaita markkinointi- ja myyn-

titoimenpiteitä. Haasteena on sovittaa yhteen fokusoitunut konseptistrategia sekä
markkinoilla ilmenevät tarpeet monipuolistaa tarjoomaa. (Brax 2007, 33 - 34.)

Markkinafokusoitununeessa konseptistrategiassa pyritään palvelemaan tiettyjä
kohdemarkkinoita kattavasti. Konseptin ideana voi olla tarjota kohderyhmäasiak-

kaalle esimerkiksi, että kaikki palvelut saadaan yhdeltä luukulta. Johtamisen kannalta palvelukonseptin on toimittava suodattimena, koska laaja palvelun tarjonta

houkuttelee myös sellaisia asiakassegmenttejä, jotka eivät ole palvelukonseptin
kohteena. (Brax 2007, 34.)

Ei–keskittynyt konsepti eli kaikkea kaikille kysymys on siitä, että kasvutavoittei-

den tai yhteiskunnallisesti keskeisen roolin takia yritys voi palvella suurta määrää

markkinasegmenttejä laajalla palveluvalikoimalla (esim. telekommunikaatiopalvelut). Pienessä mittakaavassa resurssit hajautuvat sekä toiminnan tuottavuus

laskee. Toisaalta tämä strategia voi olla tehokas, kun asiakasvolyymi on riittävä.
(Brax 2007, 34.)

Yhä useammat alat ja yritykset ovat kilpailutilanteessa, jota voi nimittää palvelu-

kilpailuksi. Jotta yritykset pystyivät vastaamaan uuden kilpailuntilanteen kaikkiin
vaatimuksiin, pitää niiden oppia ymmärtämään palvelujen johtamisen luonnetta.

Asiakkaan ongelmiin keskitetystä ja kokonaisvaltaisena palvelutarjoomana tarkasteltavasta ratkaisusta tuleekin palvelu. (Grönroos 2009, 56.)
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Asiakkailla on nykyään paljon aktiivisempi rooli kuin aikaisemmin. Palvelukoko-

naisuuden koettu laatu riippuu osittain siitä, miten kokonaisuus vaikuttaa asiak-

kaan toimintaan. Ratkaiseva tärkeä resurssi on aika, asiakkaiden pitää kokea,
ettei heidän palveluyrityksen kanssa käyttämä aika mene hukkaan. Huonosti hallittu aika voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia suhteen kaikille osapuolille.
(Grönroos 2009, 60.)

2.4.1

Yhteyden merkitys asiakkaisiin

Yrityksellä on oltava jotain sanottavaa, sen oltava asiakasta kiinnostavaa ja sen
on perusteltava hyödyt asiakkaalle. Viestin on herätettävä asiakas miettimään.
Sen on herätettävä asiakkaassa tunteita sekä puolesta ja vastaan. (Kortesuo
2012, 87.)

Suhdemarkkinointi

perustuu

luottamukselliseen

yhteistyöhön

asiakkaiden

kanssa ja tästä syystä yrityksen tulee oppia tuntemaan asiakkaansa paremmin
kuin on ollut tapana aikaisemmin (Grönroos 2009, 58). Sitoutumisen tunne ei

synny tyhjästä, vaan palveluntarjoajan on se itse ansaittava. Yritys ansaitsee rahaa sen suhteen perusteella, miten se toteuttaa suhdemarkkinointiaan. Tämän

takia sen tulisi kehittää vuorovaikutus- ja viestintäprosesseja, jotka edesauttavat
suhteen syntymistä. Tulee muistaa, että suhteen muodostumista ei päätä yritys
vaan asiakas. (Grönroos 2009, 61-62.)

Suhdenäkökulmaan kuuluu vastavuoroisuus, joten kyse on molempia osapuolia

hyödyntävästä tilanteesta. Tehokas yhteistyö voi jatkua pitkäaikaisessa asiakas-

suhteessa vain, jos osapuolet kokevat olevansa voittajia tai kokevat ainakin saavansa suhteesta enemmän kuin mistään muusta tarjolla olevasta vaihtoehdosta.
Tämä edellyttää, että molemmat osapuolet pitävät toisiaan kumppaneina. (Grönroos 2009, 62.)

Asiakassuhde on jatkuva prosessi, sillä tuotteiden, palveluiden, tietojen ja muiden
vastikkeellisten hyödykkeiden vaihtoa tapahtuu aika ajoin, mutta tämä suhde on

voimassa jatkuvasti, myös vaihtojen välisenä aikana. Asiakkaiden tulisi kokea
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koko ajan, että toinen osapuoli on valmis auttamaan ja tukemaan myös silloin,
kun he eivät tee ostoja. (Grönroos 2009, 63.)

Palvelut voidaan jakaa inhimillisyyttä tai käyttäjäystävällisyyttä korostaviin (high-

touch) ja tekniikkaa korostaviin (high-tech) palveluihin. Inhimillisyyttä korostavat

palvelut ovat riippuvaisia etupäässä palveluprosessiin osallistuvista ihmisistä,
kun esimerkiksi taas huipputekniset palvelut perustuvat automatisoituihin järjes-

telmiin, tietotekniikkaan ja muihin. Palveluita voidaan myös ryhmitellä asiakas-

suhteen luonteen mukaan jatkuvasti tarjottaviin palveluihin ja ajoittaisiin palveluihin. Esimerkiksi tavaratoimitukset ja vartiointi ovat palveluja, joissa asiakkaan ja

palvelun tarjoajan välillä on jatkuvasti vuorovaikutusta. Tällöin yrityksellä on pal-

jon mahdollisuuksia kehittää asiakkaiden kanssa näiden arvostamia suhteita.

Ajoittain käytetyissä palveluista on hyvä esimerkki laitteiden rikkoutumisesta joh-

tuvat korjaukset. On paljon vaikeampi solmia suhde, jota asiakkaat arvostavat.
(Grönroos 2009, 84-85).

Asiakkaan odotukset ja tarpeet ovat usein palveluprosessin (palveluntuotantoprosessin) alkuvaiheessa osittain hämärän peitossa. Asiakasyritys ei myöskään

aina tiedä, mitä resursseja ja palveluprosesseja tarvitaan ja missä määrin ja minkälaisina yhdistelminä niitä tulisi käyttää. Hyvä esimerkki tästä on, että asiakkaalle toimitetun koneen huoltovaatimukset saattavat vaihdella; asiakasyrityksen

henkilöstön tarvitsema koulutus eri on erilainen. Yrityksen tulee siis osata mukauttaa resurssejaan ja niiden käyttötapoja tilanteen mukaan. (Grönroos 2009,
91.)

2.4.2 Palveluiden markkinointi
Ehkä tärkein ero tuotemarkkinointitilanteeseen on ennalta tuotetun tuotteen puuttuminen. Prosessin kulutuksessa ei voi olla ennalta tuotettua tuotetta eli valmiiksi

tuotettuja ominaisuuksia. Etukäteen voi miettiä palvelukonsepteja, valmistella
palveluprosessia ja tuottaa joitakin palvelun osia. (Grönroos 2009, 91.)

Palvelujen markkinoinnin ytimenä on saada palvelun tuotantoprosessi ja kulutusprosessi vastaamaan toisiaan niin hyvin, että käyttäjät sekä kuluttajat kokevat
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hyvän palvelun laadun ja arvon ja ovat myös halukkaita jatkamaan suhdettaan
palveluntarjoajaan. (Grönroos 2009, 87- 88.)

Palvelujen markkinoinnin tavoitteet ja asiakkaan sitoutumisen tasot:

Yrityksen palvelujen markkinoinnin tavoitteet voivat olla kolmitasoisia: 1) saada

asiakkaita, 2) säilyttää asiakkaita ja 3) kasvattaa olemassa olevia asiakkuuksia
(Grönroos 2009, 317). Tilanteissa, joissa yritys ja sen asiakkaat ovat jatkuvassa

tai ainakin säännöllisessä vuorovaikutuksessa, yritys voi pyrkiä kehittämään omia

palveluprosessien asiakaskontakteja tavalla, joka vaikuttaa asiakkaisiin myöntei-

sesti ja kannustaa heitä jatkuvaan ostamiseen. Tämä kaikki vaatii asiakaskeskeisyyden laajentamista työntekijöihin ja muihin resursseihin, joiden kanssa asiak-

kaat ovat vuorovaikutuksessa. Tätä voidaan kutsua vuorovaikutteiseksi markkinoinniksi. (Grönroos 2009, 318.)

Markkinoinnin suhdepainotteinen määritelmä voi olla: ”Markkinointi tarkoittaa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ylläpidettävien suhteiden tunnistamista,

solmimista, vaalimista ja kehittämistä – sekä tarvittaessa katkaisemista – niin,
että kaikkien osapuolten taloudelliset ja muut tavoitteet täyttyvät.” Tähän päästään molemminpuolisella lupausten antamisella ja täyttämisellä”. (Grönroos
2009, 328.)

Palvelujen markkinointiin kuuluu yhtenä olennaisena osana lupauksen käsite.
Markkinoin tehtävänä ei ole ainoastaan antaa pelkkiä lupauksia ja saada siten

asiakkaat toimimaan tietyllä tavalla. Yritys, joka keskittyy vain lupausten antami-

seen, saattaa houkutella uusia asiakkaita ja solmia uusia suhteita. Jos asiakkaille
annettuja lupauksia ei kuitenkaan pidetä niin suhteen vaaliminen ja kehittäminen

ei tule pidemmän päälle onnistumaan. Asiakaslupausten pitäminen on yhtä tär-

keää asiakastyytyväisyyden, asiakassuhteiden säilymisen ja yrityksen pitkän aikavälin kannattavuuden kannalta. Lopuksi yrityksen tulee ryhtyä toimiin varmis-

taakseen, että sillä on joko yksinään tai verkostokumppanien kanssa resursseja,
taitoja, osaamista ja motivaatiota pitää antamansa lupaukset. (Grönroos 2009,
331.)

Palvelukilpailussa jokaisen kontaktihenkilön ja asiakkaan edustajan väliseen tapaamiseen liittyy aina markkinointia. Nämä tapaamiset ovat totuuden hetkiä tai
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uusia mahdollisuuksien hetkiä, jotka tarjoavat palvelujen tarjoajan menestyksen.

Näissä tilanteissa voidaan hyödyntää uudelleen- ja ristiin myyntimahdollisuudet.
Jos nämä totuuden hetket antavat asiakkaalle positiivisen kuvan yrityksen kontaktihenkilöstöstä, operatiivisista järjestelmistä ja fyysisitä resursseista ja siten
koko organisaatiosta, lujittuu asiakassuhde. (Grönroos 2009, 532.)

Asiakkaan halukkuutta osallistua tuotantoon ei voida pitää itsestään selvyytenä.

Asiakkaita on tarpeen mukaan neuvottava ja kasvatettava, jotta he oppivat teke-

mään parasta mahdollista yhteistyötä palveluprosessissa tavalla, joka tukee heidän käsitystään palvelun laadusta. (Grönroos 2009, 337.)

Yritysten innovaatiot ovat osaltaan ideoiden myymistä sekä yrityksen oman hen-

kilöstön että asiakkaiden suuntaan (Hassi, Paju, Maila 2015, 13). Yrityksen kontaktihenkilöiden, jotka tuottavat palvelua yhdessä asiakkaan kanssa, on analysoitava huolella asiakkaan prosesseja, toimintoja, tarpeita ja toiveita palvelun tuotannon ja kulutuksen hetkellä. (Grönroos 2009, 531).
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3 AMMATTIPESULATOIMINTA

3.1

Pienet ja keskisuuret yritykset

Suomessa olevista pesulayrityksistä suurin osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Pk-yrityksiksi voidaan kutsua mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Nämä määritellään yleensä yrityksiksi, joiden palveluksessa on vähemmän kuin

250 työntekijää ja joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa vuodessa tai yrityk-

sen taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Pk-yrityksiä on monen-

laisia ja kokoisia. Nykypäivän monimuotoisessa yritystoimintaympäristössä niillä

voi olla erittäin tiiviitä rahoitus-, toiminta- tai valtasuhteita myös muihin yrityksiin.

(Euroopan Unioni, Käyttöopas Pk-yrityksen määritelmä, 3.)

Vuonna 2016 tehdyn Tilastokeskuksen yrittäjyystilaston mukaan Suomen yrityk-

sistä alle 10 työntekijän yrityksiä oli 264 519 eli 93,3 %. Pienyrityksiä oli 15 725
(5,5 %), keskisuuria 2 728 (1,0 %) ja suuryrityksiä oli ainoastaan 591 (0,2 %).
(Suomen Yrittäjät, Yrittäjyystilastot 2016). 2000-luvulla uudet työpaikat ovat syn-

tyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pienet ja keskisuuret yritykset muodosta-

vat Euroopan ja Suomen talouden selkärangan, sillä se luovat uusia työpaikkoja

ja talouskasvua sekä varmistavat yhteiskunnan vakauden (Euroopan Unioni,

Käyttöopas Pk-yrityksen määritelmä, 3). Vuosina 2001- 2016 pk-yritykset ovat
luoneet Suomessa työpaikkoja yli 119 000 hengelle. Näistä työpaikoista yli
80 000 syntyi alle 50 hengen pk-yrityksiin (Suomen Yrittäjät 2018).

Pk-yritysten rooli nähdään keskeisenä aluetalouksien kehityksen taustalla, erityi-

sesti isojen keskusten ulkopuolella. Oman omistetun liiketoiminnan kautta pk-yri-

tykset kytkeytyvät vahvasti yrittäjyyteen. Pk-yrityksiin ja yrittäjyyteen liitetään
usein myös uudistajanrooli. Ne ovat joustavia uusien innovaatioiden soveltami-

selle ja tuottamiselle. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitseminen on

oleellinen tekijä uusien pk-yritysten synnylle ja toimivien yritysten kasvulle. (Storhammar 2010, 175.)
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Muutokset pk-yritysten kilpailuympäristössä ja teknologian kehitys edellyttävät

yrityksiltä strategista näkemystä innovaatiotoimintaan. Yritysten on tehtävä stra-

tegisia valintoja, joilla varmistetaan sen kilpailukyky. Innovaatiotoimintaan vaikuttavat voimakkaasti niin yrityksen kuin yrittäjänkin ominaisuudet. Yrittäjän omien

kokemusten, osaamisen ja asenteiden voidaan olettaa vaikuttavan niin yrityksen
omien toimintojen organisoimiseen ja johtamiseen kuin yrityksen ulkoisiin suhteisiinkin. Pk-yrityksen koko ja toimiala voidaan olettaa vaikuttavan sen toimintaan.

Suuremmat pk-yritykset kykenevät paremmin ohjaamaan enemmän resursseja

innovaatiotoimintaan kuin pienet yritykset, joiden resurssit sitoutuvat paljolti liiketoiminnan turvaamiseen. (Storhammar 2010, 175-176.)

Pk-yritysten sopeutuminen ympärillä tapahtuviin muutoksiin edellyttää niiltä aktii-

vista otetta toimintansa sovittamiseksi muutoksiin ja uusien liiketoimintamahdol-

lisuuksien hakemiseen. Yritysten menestyminen (kannattavuus, kasvu, elossa

pysyminen) toisaalta edellyttää uudistumisaktiivisuutta, joka toisaalta myös toimii
uudistumisen onnistumisen mittarina. (Storhammar 2010, 12.)

Pk- yrityksissä yritysten osaaminen liittyy läheisesti yrittäjän omaan osaamiseen.
Pienissä yrityksissä strategia on usein yrittäjän itsensä valitsema, mikä vaikuttaa
yrityksen toiminnan organisointiin. Yrittäjän asenteiden ja osaamisen oletetaan

vaikuttavan niin yrityksen omien toimintojen organisoitumiseen sekä johtamiseen

kuin yrityksen ulkoisiin suhteisiin.(Storhammar 2010, 28.) Pk-yrityksillä on usein

edessään myös rakenteellisia esteitä, kuten johtamistaitojen tai teknisen osaami-

sen puuttuminen ja työmarkkinoiden joustamattomuus. (Euroopan Unioni, Käyt-

töopas Pk-yrityksen määritelmä, 5.)

Pk-yritysten kilpailuedun saavuttaminen ja kilpailuaseman säilyttäminen perustu-

vat vahvasti yrityksen innovaatiokykyyn ja kykyyn havaita uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti yritysten panostus teknologian kehittymiseen vaikuttaviin

toimintoihin nähdään oleellisena tekijänä kilpailukyvyn ylläpidossa ja parantamisessa. Jos on niukat resurssit, ne edellyttävät panosten oikeanlaista kohdentamista, jolla pk-yrityksen kehitys varmistetaan ja kyetään tuottamaan kehitystä
eteenpäin vieviä innovaatioita. (Storhammar 2010, 175.)
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Pk-yritysten strategia mukautuu ja kytkeytyy myös yrityksen elinkaareen. Voi-

daan todeta, että yrityksen strategia, sen luonne ja tavoitteet vaihtelevat sen mukaan, onko yritys kasvuvaiheessa, vai kypsyys tai taantumavaiheessa. Dynaami-

set kasvuvaiheessa olevat pk-yritykset hakevat oman vuorovaikutusverkoston
kautta mm. joustavia resursseja, osaamista ja uusia ideoita. Vakiintuneet sekä

pysähtyneet yritykset puolestaan voivat painottaa yhteistyösuhteissaan enemmän kustannustekijöitä ja yhteistoiminnan avulla haetaan kustannussäästöjä.
(Storhammar 2010, 176.)

Kilpailuedun saavuttamisessa on oleellista resurssiperustaisen näkemyksen mukaan se, kuinka tehokkaasti ja onnistuneesti kykenee yhdistämään resurssinsa

ja osaamisensa. Pk-yrityksen strategian kannalta onkin oleellista, millaisia resursseja ja osaamista yrityksellä on. Verkostoja voidaan myös pitää osana yrityk-

sen strategisia resursseja. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää laajempaa

resurssi- ja osaamisperustaa innovaatio toiminnassa. (Storhammar 2010, 176.)

Elinkaariajattelua on esimerkiksi käytetty havainnollistamaan myös yrittäjältä

vaadittavia ominaisuuksia sekä yrityksen ominaisuuksia ja sen tekemiä valintoja.
Nämä näkemykset ovat oleellisia erityisesti pieniä, yrittäjävetoisia yrityksiä tutkittaessa. Käynnistymisvaiheessa yrittäjältä vaaditaan paljon innovatiivisuutta sekä

tekemisen tahtoa. Kypsyysvaiheessa olevalle yrityksille on puolestaan tärkeää
menestyä olemassa olevilla tuotteilla markkinoilla, ja silloin yrittäjältä vaaditaan
ohjaamisen ja hallinnan kykyä. (Storhammar 2010, 176.)

Pk-yrityksen innovaatioprosessi on vahvasti sidoksissa yrityksen ulkoisiin vuorovaikutusverkostoihin. Yritykset ovat oman liiketoimintansa kautta jatkuvassa vuo-

rovaikutuksessa omiin asiakkaisiin ja toimittajiinsa. Myös kilpailijoilla ja alueen

muilla yrityksillä on merkitystä pk-yritysten innovaatiotoiminnassa. Pk-yrityksillä

on yhteyksiä monesti myös yksityisiin ja julkisiin tietoa tuottaviin organisaatioihin,
samoin rahoittajiin ja muihin yritysten toimintaan vaikuttaviin tahoihin. Näin ollen

innovaatioiden syntyyn vaikuttavat vuorovaikutusverkostot kytkeytyvät niin alueiden kuin toimialojenkin ominaisuuksiin. (Storhammar 2010, 177.)
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3.2 Ammattipesulatoiminta Suomessa
Suomessa ammattimaisia pesulapalveluja tuotetaan yrityksille, kiinteistöille sekä
yhteisöille ja myös ihan tavallisille kuluttajille. Tämä ammattipesulapalvelu sisäl-

tää esim. työvaatteiden, mattojen, liinavaatteiden, siivoustekstiilien pesua sekä

niiden jälkikäsittelyn. Yritysasiakkaille tarjotaan myös vuokratekstiilien vuokrauspalvelua. Pesulapalvelut sisältävät myös pestävän pyykin noudon suoraan asi-

akkaalta sekä puhtaan pyykin toimituksen takaisin asiakaskohteeseen. (Tilastokeskus, 96011 Pesulapalvelut yrityksille.)

Pienet ja keskisuuret pesulat pesevät pyykkiä 1500 – 10 000 kg vuorokaudessa,
riippuen pesulan pesukonekapasiteetista. Jokainen ammattipesula on oma itsenäinen kokonaisuutensa. Pesulan toimintaan ja prosesseihin vaikuttavat pestä-

vien tekstiilien määrä (kg), pyykkilajitelmat, käytettävissä oleva konekanta, vuokrattavat tekstiilit ja henkilöstön osaaminen. Dirvesey, pesuprosessin suunnittelu.)

Tekstiilinen peseminen on näiden arvon uudistamista, likaantuneesta tekstiilistä

saadaan pesemällä ja viimeistyskäsittelyillä käyttökelpoinen tekstiili. Pesuprosessiin vaikuttaa seuraavat tekijät: pestävän tekstiilin materiaali, lian laatu ja sen

määrä. Tärkeässä roolissa ovat myös käytettävä pesutekniikka ja pesuproses-

sissa käytettävät pesukemikaalit. Ammattipesulassa valitaan sellaiset pesu- ja

jälkikäsittelymenetelmät, joilla saavutetaan tekstiilien käyttötarkoituksen mukai-

nen laatu tekstiiliä vahingoittamatta ja taloudellisesti kannattavasti. (Kivimäki
2001, 6.) Pesulan taloudellisen toiminnan kannalta on tärkeää pyrkiä mahdollisimman vähiin lajitelmiin ja täysiin koneellisiin (Kivimäki 2001, 14).

Suuri osa Suomen pesulamarkkinoista on keskittynyt isoille laitospesuloille. Puhdaspalvelu Fi Oy on pesuloiden perustama tekstiilihuollon valtakunnallinen
myynti- ja markkinointiyhtiö, johon kuuluu 10 tekstiilipalveluyritystä eri puolilta
Suomea. Nämä pesulat vuokraavat ja huoltavat valtaosan maan sairaaloiden

tekstiileistä. Lindström Oy tytäryhtiöineen puolestaan huoltaa ja vuokraa suuren

osan mm. maan hotellien ja ravintoloiden pyykeistä sekä monien suomalaisten

yritysten ja laitosten työasuista ja vaihtomattoista. (Aalto 2014, 4).
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Tekstiilien vuokrauksen osuus alan koko liikevaihdosta on kasvanut noin kahteen

kolmasosaan ja perinteisen pesulapalvelun osuus on laskenut yhteen kolmasosaan. Monet alan yritykset harjoittavat molempia toimintoja. Esimerkiksi yritys-

asiakkaat hankkivat samalta yritykseltä useita palveluja tekstiilien puhdistuksesta
niiden ja mattojen vuokraukseen. (Ammattinetti, Tekstiilihuoltopalvelut).

Suomessa tekstiilihuoltoalan yritykset työllistävät noin 5000 henkilöä (v.2017) ja

alan työllisyystilanne on melko vakaa. Pesula-alan työllisyyttä ylläpitää erityisesti

pesulapalveluiden välttämättömyys viihtyisyyden ja puhtauden kannalta. Alalla

työskentelevien määrään ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia, koska talou-

dellisten suhdanteiden muutokset vaikuttavat myös työllisyyteen lähinnä teollisuuden kohteista huoltoon tulevien työvaate määrien kautta. (Ammattinetti, Teks-

tiilihuoltopalvelut).

Tilastokeskuksen tekemän suhdannekatsauksen mukaan (KUVIO 6.) pesulapalveluiden liikevaihto on kasvanut kaikkien tarkasteltujen vuosien aikana lukuun

ottamatta vuotta 2009, jolloin liikevaihto supistui 2,0 %. Vuonna 2016 vuosi alkoi
negatiivisesti, kun liikevaihto väheni tammikuussa 7,3 %, mutta kasvoi jälleen heti
helmikuussa 6,5 % edellistä vuotta enemmän. (Tekstiilihuoltoliitto/Tilastokeskus
2016)
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KUVIO 6. Pesulapalveluiden liikevaihdon suhdannekehitys 2005 - 2016. (Teks-

tiilihuoltoliitto /Tilastokeskus 2016)

Pesulan kustannuksista (KUVIO 7.) suurimmat ovat henkilöstä ja tekstiilihankin-

nat, laitteistot ja vesi yhdessä energian kanssa ovat seuraavaksi suurimmat. (Di-

versey, Clax Anvanced, MASTER customer events.) Pesuloiden kestävä kehitys
huomioi nykyään veden, pesuaineiden ja sähkön kulutuksen, jolloin ympäristön

kuormitus pitäisi olla vähäisempää. Pesuloissa tapahtuva jäteveden lämmön tal-

teenotto, pesuveden kierrätys ja jatkuva energiankulutuksen seuranta tehostavat
toiminnan ekologisuutta. Tehokkaasti toimiva kuljetuslogistiikka on myös tärkeässä roolissa. (Ammattinetti, Tekstiilihuoltopalvelut.)
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KUVIO 7. Pesulakustannusten jakautuminen.( Diversey, Clax Anvanced, MASTER customer events).

Tekstiilihuoltoalalla hygienia- ja turvallisuusvaatimukset tiukentuvat, jonka seu-

rauksena yhä useammin tarvitaan oikeanlaista ammattipesua oikeissa pesulämpötiloissa ja pesuaineilla. Ostavat asiakkaat osaavat vaatia pesuloilta laatua, hy-

gieniaa, turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Asiakas odottaa saavansa puhtaan

tekstiilin ja vaatteissa ei saa olla pesuainejäämiä tai likaa, joka voi aiheuttaa käyttäjälleen allergisia reaktioita.
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4 TEKSTIILIOSAAMINEN

Pesulan toiminnassa tekstiilien hallinnan merkitys on merkittävä, koska se on

henkilöstökulujen lisäksi toinen merkittävä kustannustekijä pesulan toiminnassa.
Pienissä ja keskisuurissa pesuloissa ei ole aina välttämättä riittävää tuntemusta
tekstiilimateriaaleista ja niiden hankinnasta. Uusien vuokratekstiilien hankinta on
huomattava kustannuserä pesulalle. Kun pesula on tekemässä hankintaa esi-

merkiksi uusien vuokratekstiilien ostamiseksi, on tärkeää varmistaa, että tekstiilin

laatu ja tekstiilin pesunkesto-ominaisuudet ovat laitospesun kestäviä.

Tekstiilien valmistusketjut ovat moniulotteisia sekä globaalisti pirstaloituneita.

Tekstiilien raaka-aineiden viljely, langan valmistus, tuotanto ja tuotteen ompelu

tapahtuvat usein eri paikoissa. Tekstiilien valmistus sisältää yleensä langan keh-

räyksen, kankaan kudonnan, neulosten valmistuksen ja tekstiilimateriaalien värjäyksen sekä myös viimeistyksen. (Suomen Tekstiili & Muoti, Tekstiili- ja muotiala

tänään.)

Tekstiilien made-in merkintä määräytyy yleensä tuotteen viimeisen merkittävän

työvaiheen eli ompelun perusteella. Suomessa ei tällä hetkellä tuoteta tekstiilikui-

tuja merkittäviä määriä, joten vaatteiden ja tekstiilien raaka-aineet tulevat lähes
poikkeuksetta muualta. Tietojen saaminen tekstiilien valmistusketjun kaikista vai-

heista on todella haastavaa, koska se vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä ketjussa

jokaisen toimijan kesken. Suomalaiset yritykset pyrkivät työskentelemään aktiivisesti vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi. (Suomen Tekstiili & Muoti,
Tekstiili- ja muotiala tänään).

Viime vuosikymmeninä tekstiilien tuotantomäärät ovat voimakkaasti kasvaneet,
tuotettujen tekstiilien laatu on heikentynyt ja hinnat ovat laskeneet sekä vaattei-

den kertakäyttökulttuuri on voimistunut (CircHubs, Tekstiilijäte 2019). Tällä hetkellä eniten käytetty kuitu on polyesteri ja sen osuus kaikesta kuitujen kulutuksesta on noin 2/3. Erityisesti polyesterin osuus globaalista kuitutuotannosta on
noussut. Suuntauksen ennustetaan jatkuvan samanlaisena. Polyesteri on kui-

tuna monikäyttöinen ja helppohoitoinen ja on lisäksi edullisempi kuin monet muut
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kuidut. Tekokuitujen tuotanto on keskittynyt erityisesti Aasian maihin. (Suomen
Tekstiili & Muoti, Kuitujen tuotanto, kulutus ja hinnat.)

Puuvilla on toiseksi yleisin kuitu ja sen osuus noin 27 %. Puuvillan tuotanto ei ole

merkittävästi kasvanut 2010-luvulla, koska sen viljely vaatii paljon maapinta-alaa,
vettä ja torjunta-aineita. Sääolosuhteilla on myös merkittävä vaikutus puuvillan

satoihin (Suomen Tekstiili & Muoti, Kuitujen tuotanto, kulutus ja hinnat; Metabolic,

Impact & opportunity analysis). Puuvillakuidun viljelyssä kuten myös sitä seuraa-

vissa tekstiilituotannon eri vaiheissa käytetään useita eri kemikaaleja, torjuntaaineita, värejä, veden- ja lian hylkimiseen tarkoitettuja aineita, palonestoaineita ja

pinnoitteita. Osa näistä kemikaaleista poistuu tekstiilien valmistusprosessin ai-

kana melkein kokonaan ja osasta voi jäädä jäämiä markkinoille päätyvään tekstiilituotteeseen. Kun tarkastellaan tekstiilien elinkaaren aikaisia ympäristövaiku-

tuksia, voidaan todeta, että suurin osa toksisista päästöistä ja niiden vaikutuksista

syntyy jo tuotteen tuotantovaiheessa. Tekstiilien pesuprosessista voi kulkeutua

haitallisia aineita vesistöihin, sillä jätevesien puhdistuksellakaan ei ihan kaikkia
haitta-aineita saada kokonaan poistettua. (Dahlbo, Aalto, Salmenperä, Eskelinen, Pennanen, Sippola, Huopalainen 2015, 8). Puuvillalle yritetään hakea kor-

vaavia ratkaisuja. Suomessakin kehitetään aktiivisesti selluun pohjautuvia uusia

kuitumateriaaleja, joilla voitaisiin korvata puuvilla. (Suomen Tekstiili & Muoti,
Tekstiili- ja muotiala tänään).

Suurimpia tekstiilituotteiden tuotantomaita ovat Intia, Kiina, Turkki, Yhdysvallat ja

Etelä-Korea. Nämä maat ovat merkittäviä maita kuitujen tuotannossa ja näissä
maissa on myös erittäin pitkät perinteet vaatealan ja tekstiilien valmistuksessa.

(Suomen Tekstiili & Muoti, Tekstiili- ja muotiala tänään).

Asiakkaiden vaatimukset muuttavat teollisuuden toimintatapaa. Ympäristönsuo-

jelun merkityksen lisääntyminen näkyy tekstiilien käyttäjien ympäristötietoisuuden ja ympäristömerkkien lisääntymisenä. Nykyään jo yli puolet tuotetuista teks-

tiilikuiduista on tekokuituja ja luonnonkuitujen osuus vähenee vuosi vuodelta. Tar-

kasteltaessa tekstiilituotteiden koko elinkaarta luonnonkuidut eivät ole sen ympäristöystävällisempiä kuin tekokuidut. Näiden molempien kuituryhmien tuotanto-

prosesseista aiheutuu ympäristölle haittavaikutuksia, joita on vaikea selkeästi
vertailla keskenään. (Mestarimyyjäkoulutus, 2011 149-150.)
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Kasvava ympäristötietoisuustietoisuus haastaa myös tekstiilialan toimijat, koska
synteettisesti tekokuiduista valmistetuilla tekstiileillä on todettu olevan yhteys ve-

sistöjen mikromuoveihin. Synteettisten kuitujen kulumisesta aiheutuu, että niistä

irtoaa pesuissa mikromuoveja. Nyt ei ole vielä riittävää tietoa olemassa, millä

saadaan estettyä irtoaminen. Tekstiilialan yritykset hakevat nykyään jatkuvasti

tuotteisiinsa soveltuvia, ympäristön kannalta parempia ja kestävämpiä materiaalivaihtoehtoja. Ekologisia materiaaleja kehitetään koko ajan lisää markkinoille,

mutta niiden saatavuus on tällä hetkellä kuitenkin rajallista. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että synteettisiä tekokuituja korvaavat raaka-aineet olisivat ym-

päristön kannalta merkittävästi muovipohjaista raaka-ainetta haitattomampia.
Toistaiseksi ei myöskään ole riittävää tietoa, miten kierrätyskuidusta valmistetut

tuotteet eroavat mikromuovipäästöjen osalta neitseellisestä polyesteristä valmistetuista tuotteista. (Auvinen, 31.8.2018.)

Suomalainen metsäteollisuus yrittää päästä myös maailman tekstiiliraaka-aine-

markkinoille, kehittelemällä puukuituja tekstiiliteollisuuden raaka-aineeksi. Puukuitujen ympäristöystävällisyyttä verrataan usein puuvillan tuotantoon, koska

puuvillan kasvatus ja valmistus vaativat paljon vettä. Uusien liukosellutuotteiden
valmistuksessa on pyrkimys ekologisuuteen, koska käytettävät kemikaalit ovat
myrkyttömiä ja ne otetaan talteen uudelleen käytettäviksi. Kuitu itsessään on laadultaan kehittyneenpää kuin aikaisemmin. On laskettu, että esimerkiksi kiloon

puuvillakangasta tarvitaan 140 litraa vettä ja samalla määrällä valmistettaisiin 26
kg puupohjaista kangasta. (Niinimäki, 13.2.2019).

Tekstiilikuiduilta vaaditaan ominaisuuksia, sen tulee olla käyttötarkoitukseensa

sopiva eli sillä tulee olla käytön vaatimat ominaisuudet. Seuraavia vaatimuksia
asetetaan tekstiilikuiduille, jotta ne toimisivat vaatteiden ja käyttötekstiilien mate-

riaalina. Kuitumateriaalin tulee kestää riittävästi hankausta, tämä hankauslujuu-

den taso riippuu materiaalin käyttökohteesta. Kuitumateriaalin tulee olla helposti

puhdistettavissa eikä se saa olennaisesti muuttua puhdistuksen aikana. Tämä

puhdistus pitää sisällään veden, pesuaineiden, lämpötilan ja mekaanisen muokkauksen aiheuttamia vaikutuksia. (Boncamber 2011, 28.)
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Tekstiileillä on monia ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä niiden käyttökohteissa

kuten ulkonäkö, kestävyys, käyttöviihtyvyys, huolto-ominaisuudet ja turvallisuus.

Tekstiilikuidun ominaisuuksiin vaikuttavat sen kemialliset ja fysikaaliset ominai-

suudet, lanka ja kangasrakenne sekä kankaalle tehdyt kemialliset ja mekaaniset

viimeistykset. (Räsänen, Rissanen, Parviainen, Suonsilta 2017, 9.)

4.1 Tekstiilimateriaalien kemialliset ominaisuudet
Tekstiilikuidun tulisi kestää normaaleja arkipäivän kemikaalirasituksia, esimer-

kiksi hapettavia aineita, lieviä happoja ja emäksiä sekä orgaanisia liuottimia (kui-

vapesuliuottimia), ominaisuuksiaan muuttamatta. Tekstiilikuidun tulee olla tunnultaan miellyttävä ja näiden ominaisuuksien tulee säilyä prosessoinnissa, käytössä

sekä myös sen huollossa. Viime aikoina on kiinnitetty aikaisempaa huomiota
enemmän ympäristöasioihin; Kuitujen ja niiden kasvatuksen tai valmistuksen, ja-

lostamisen ja huollon tulisi olla sopusoinnussa luonnon tasapainon kanssa. (Boncamber 2011, 27–28.)

Tekstiilit pestään pääsääntöisesti emäksisissä olosuhteissa ja valkaistaan hapettavilla aineilla. Tahranpoistossa käytetään emäksiä, happoja, orgaanisia liuottimia ja valkaisuaineita. Tekstiilikuidun tyypistä riippuen tekstiilien esikäsittelyt, vär-

jäykset sekä viimeistykset tehdään olosuhteissa, joiden pH vaihtelee happamista
(pH) 2 hyvin emäksisiin (pH 12). Käyttöolosuhteissa tekstiili joutuu alttiiksi hapoille ja emäksille mm. hikoilussa ja ilman saasteiden vaikutuksesta. (Räsänen
ym. 2017 17.)

Kemikaalien vaikutus riippuu vaikutusajasta, lämpötilasta sekä pitoisuudesta. Kemikaalit vaikuttavat yleensä ensin kuidussa oleviin epäpuhtauksiin ja vasta sen
jälkeen itse kuitupolymeeriin. Käytettävien kemikaalien vaikutuksesta kuitupoly-

meeri hajoaa vähitellen, mikä näkyy tekstiilissä lujuuden heikkenemisenä tai värinmuutoksina. Mikäli vaikutus on hyvin voimakas, kuitupolymeeri hajoaa. Yleisesti ottaen luonnonkuidut kestävät hyvin orgaanisia liuottimia. Luonnonkuiduilla

on huonompi hapettavien aineiden kesto kuin synteettisillä tekokuiduilla. (Räsänen ym. 2017 17.)
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Tekstiilikuidun kosteuskäyttäytyminen vaikuttaa kuidun pesu- ja kuivausominaisuuksiin pesulassa. Hydrofiiliset kuidut imevät öljy- ja vesipitoista likaa enemmän

kuin hydrofobiset, mutta lika lähtee niistä selvästi helpommin. Öljypitoinen lika
tunkeutuu hydrofobisten (esim. polyesteri) kuitujen sisään ja lähtee huonosti pe-

suprosessissa pois, koska vesi ei pysty tunkeutumaan kuidun sisään. Hydrofiili-

set kuidut (esim. puuvilla) luovuttavat kosteuden hitaammin, jolloin niiden kuivaus
vaatii enemmän energiaa ja siten on kalliimpaa pesulan kannalta. Hydrofobisilla

kuiduilla kosteus on pelkästään kuidun pinnalla, eikä kuiturakenteen sisällä, joten
tekstiili kuivuu nopeammin. (Räsänen ym. 2017, 17).

4.2 Tekstiilin laatu ja laadunvarmistus
Laatua voidaan määritellä monella tavalla riippuen näkökulmasta. Sitä voidaan

esimerkiksi tarkastella subjektiivisena ja objektiivisena laatuna. Objektiivinen
laatu yleensä kertoo tuotteen olemassa olevista ominaisuuksista. Subjektiivi-

sessa laadussa otetaan huomioon käyttäjän mielikuvat tekstiilituotteesta ja se kuvaa laatua enemmän henkilökohtaisella tasolla. Laadulla pyritään tuomaan esille

myönteisiä tavoiteltavia hyviä ominaisuuksia, sillä laatu ilmaisee parhaimmillaan
onnistumista jossakin asiassa. (Räsänen ym. 2017, 236.)

Laadunvarmistuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joita valmistaja tekee, jotta tekstiilituotteen ominaisuudet vastaisivat haluttua laatua. Tämä käsittää tuotteen elin-

kaaren suunnittelun alkutekijöistä aina tuotteen loppukäyttäjän suorittamaan
tekstiilituotteen käytöstä poistoon. Laadunvalvonta kohdennetaan yritykselle aina

tärkeisiin asioihin ja prosesseihin ja niitä seurataan yrityksessä laadullisesta nä-

kökulmasta. Tällä kohdentamisella säästetään valmistuksen ja tuotannon resursseja. Laadunvalvonnan yksi keskeinen tavoite on poikkeamien välttäminen, näin
varmistetaan tuotannon häiriötön toiminta ja sen poikkeamiin on mahdollista
puuttua jo aikaisessa vaiheessa. (Räsänen ym. 2017, 239.)

Tekstiilien laadunhallinnan lähtökohtana ovat tuotteet, materiaalit, rakenteet ja
niille asetettavat vaatimukset sekä niiden käyttäjät ja eri käyttäjäryhmät. Tuotteen
käyttöolosuhteet vaikuttavat käytettävän materiaalin valintaan sekä tuotteen

suunniteltuun rakenteeseen. Laadunhallintaan ja tavoitteen mukaisen laatutason
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varmistukseen voivat kaupan sopija osapuolet käyttää esimerkiksi sovittuja yleisiä standardeja. (Räsänen ym. 2017, 239.)

Tuotekehitys- ja valmistusprosessin edetessä varmistetaan tekstiilin käyttöolo-

suhteiden kannalta merkitykselliset ominaisuudet. Tekstiilin laatua voidaan varmistaa erilaisilla materiaalien ominaisuuksiin liittyvillä testeillä ja menettelytapaohjeilla. Testauksen avulla kehitetään ja tutkitaan esim. eri tekstiilimateriaalien

yhteensopivuutta lopputuotteessa, kuten kutistuvuutta pesussa tai turvallisuu-

teen liittyviä ominaisuuksia. (Räsänen ym. 239, 2017.)

Tekstiilin valmistaja testaa materiaaleja sekä tuotteita varmistaakseen laadun ta-

voitteentason. Laadunvarmistuksen kohteista ovat tekstiilien ominaisuudet, jotka
voidaan jakaa perusominaisuuksiin, ulkonäköön, mekaaniseen kestävyyteen,
huolettavuuteen, käyttömukavuuteen ja turvallisuuteen liittyviin ominaisuuksiin.

(Räsänen ym. 2017, 241.) Tekstiilin laadunvarmistus käsittää myös sen, että

tuote on turvallinen käytössä. Tekstiilituote on turvallinen käytössä, kun sen rakenteessa tai koostumuksessa ei ole sellaista vikaa tai puutteellisuutta, jonka

vuoksi se voisi aiheuttaa vamman, myrkytyksen tai muun vaaran terveydelle. (Räsänen ym. 2017, 242).

4.3 Tekstiilistandardit
Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista (SFS, Mitä on standardisointi.) Standardit ovat organisaatioille ja yrityksille yhteistä tietoa hyvistä käytän-

nöistä. Standardit ovat tunnustetun puolueettoman tason, standardoimisjärjestön
hyväksymiä asiakirjoja, joissa kuvataan yhteisesti hyväksyttyjä ratkaisuja toimin-

tatapoja sekä kriteereitä erilaisiin tapauksiin. (Räsänen ym. 2017, 237.) Standar-

dit julkaistaan asiakirjoina, joita kuka tahansa voi hankkia niitä omaan käyttöönsä.

Niiden käyttö ja hyödyntäminen on kaikille täysin maksutonta (SFS, Standardi
tutuksi). Eri alojen asiantuntija ovat yhteistyössä laatineet standardit, se on tehokas tapa levittää ja soveltaa tietoa (SFS, Standardit luovat kasvua). Tekstiiliteol-

lisuudessa käytetään etupäässä tekstiileihin liittyviä standardeja. Näiden avulla
voidaan mm helpottaa valmistumista ja valmistamista eri puolilla maailmaa,
koska standardit määrittävät yhteiset toimintatavat. (Räsänen, ym. 2017, 237.)
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Tekstiilien jälleenmyyjät ja maahantuojat vastaavat siitä, että tuotteet ovat käyttäjille turvallisia ja korkealaatuisia käyttää. Standardit sisältävät erilaisia vaati-

muksia, ohjeita ja suosituksia, joiden avulla voidaan varmistaa tekstiilituotteiden

laatua. Monissa tapauksissa standardien avulla voidaan vastata lainsäädännön
asettamiin vaatimuksiin. Standardien avulla todennetaan tuotteille lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia sekä myös tuotteen laatua. Standardien mukaisten

kuitunimien käyttö helpottaa tekstiilinen tuontia sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa

eri maissa. Tästä on konkreettinen esimerkki standardi SFS-EN ISO 2076, jota

voidaan käyttää viiteteoksena kansainvälisessä kaupankäynnissä. Tekstiilien tulee täyttää tuoteturvallisuuslainsäädännön vaatimukset, eivätkä ne saa aiheuttaa

vaaraa terveydelle ja turvallisuudelle. Tekstiilituotteiden vaatimuksiin liittyvää

lainsäädäntöä on esimerkiksi yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi 2001/95/EY sekä

kuluttajaturvallisuuslaki 9250/2011. (SFS, Tunnetko tärkeät tekstiilistandardit 2.)

Monia standardeja tarvitaan myös tekstiilituotteiden laatumäärityksiä varten. Vä-

rinkestostandardeilla määritetään yleensä värienkesto-ominaisuuksia, esimerkiksi miten värit pysyvät tekstiilissä pesussa, hankauksessa tai haalistuvatko ne

auringonvalon vaikutuksesta (SFS, Tunnetko tärkeät tekstiilistandardit 4). Esimerkiksi suojavaatemateriaalinen turvallisuus käyttöympäristössä sovitaan standardien avulla, joten standardit voidaan katsoa lähes pakollisiksi määräyksiksi

käytännössä. Tämä pakollisuus liittyy siihen, että työskentely-ympäristön tulee
olla aina turvallinen ja säädösten, lakien ja muiden ohjeiden mukainen. (Räsänen
ym. 2017 239.)

Ammattipesuloiden kannalta ehkä tärkeimpiä standardeja ovat esimerkiksi SFSEN ISO 3758 Tekstiilit sekä hoito-ohjemerkintäjärjestelmä ja SFS 5236 Tekstiilien
hoito-ohjemerkintä, sanalliset ohjeet. Hoito-ohje eli pesumerkintä on tekstiileissä

aina pakollinen. Se löytyy yleensä merkistä, joka on ommeltu kiinni vaatteen tai

muun tekstiilin saumakohtaan. Hoito-ohjeet antavat tarkemmat tiedot, voidaanko

tekstiili pestä vesipesussa vai kemiallisen pesussa. Se antaa myös ohjeet pesulämpötilaan, valkaisuun, rumpukuivauksen ja silitykseen. Tekstiilin kuitusisältö

vaikuttaa myös, miten tekstiili voidaan pestä. (SFS, Tunnetko tärkeät tekstiilistandardit, 2; Teknokemian Yhdistys, Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät.)
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4.4 Tekstiilien hoito-ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä
Tekstiilin käyttökelpoisuuden säilymisen kannalta on tärkeää, että sitä huolletaan
pesulassa oikein. Väärä kuivaustapakin saattaa huonontaa tekstiilin ulkonäköä
tai muuttaa sen mittoja. Tekstiilistä ei pelkän värin tai tunnun perusteella ei voi

aina päätellä, miten sitä olisi parhaalla tavalla huollettava. (Boncamber, 1999,

242.) Ammattipesula valitsee tekstiilissä olevan hoito-ohjeen perusteella hoitotavan pestävälle tekstiilille (Kivimäki, 2001, 6). Tekstiilien hoito-ominaisuuksilla tar-

koitetaan, niiden suhtautumista pesuaineeseen, pesulämpötilaan, pesun mekaa-

niseen käsittelyyn ja siliävyyskäsittelyyn (Jokelainen 1984, 179).

Tekstiilin valmistava yritys tekee laadun varmistamista ohjeistamalla loppukäyttäjää tuotteiden käsittelyssä, käytössä ja huolettavuudessa. Tekstiilituotteiden
valmistajat ovat laissa velvoitettu antamaan kuluttajille riittävät ja oikeat tiedot

myytävästä tuotteesta sekä pakollisena tuotteen hoito-ohjeet. Lain mukaan ne
voidaan antaa sanallisesti tai yleisesti tunnetuilla merkeillä. Sanallisten ohjeiden

merkitys korostuu silloin, kun halutaan kertoa tuotteen käyttäjälle joistakin tuot-

teen erikoisominaisuuksista tai varoittaa hoitoon liittyvistä ominaisuuksista. (Rä-

sänen, ym. 242, 2017.)

Tekstiilin vesipesun kestävyyteen ei yksin vaikuta käytetty kuitu vaan myös tekstiilin pintarakenteella sekä viimeistyskäsittelyllä on merkitystä. Pesutapahtuman

vaikutusta arvioitaessa pesuliuoksen lämpötilalla on siinä merkittävä osa. On

huomioitava, että kosteus voimistaa lämmön tuhoisaa vaikutusta yksittäiseen kuituun. Käytettävän pesuaineen kemiallisella koostumuksella on myös merkittävä

vaikutus pestävään tekstiiliin. Lämmön vaikutusta arvioitaessa on myös huomioitava käytetty mekaaninen käsittely. Yleensä voimakkaampi mekaaninen käsittely

parantaa pesutehoa pesuprosessissa, mutta samalla vahingollinen vaikutus kuituihin voimistuu. (Jokelainen 1984, 179.)

Työvaatteen käyttöolosuhteet ratkaisevat, mikä materiaali tai materiaaliyhdis-

telmä valitaan. Tekstiilin käyttökohteessa esille tulevat vaarat ja turvallisuusvaa-

timukset voidaan jo näin ennalta ottaa huomioon tekstiilin materiaalia valittaessa.

Työntekijän turvallisuuden kannalta on tärkeää, että työvaatteen materiaali kes-
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tää kemikaaleja ja liuotinaineita, sekä tekstiilin puhkaisulujuuskestävyys on riit-

tävä ja saumat ovat riittävän kestäviä. Työvaatteen tekstiilimateriaalin on tarvitta-

essa kestettävä kuumuutta, ja vaatteella tulee on hyvät tulelta suojaavat ominaisuudet. On myös olemassa käyttökohteita työvaatteille, jossa vaate ei saa varautua sähköisesti tai työhaalarissa on oltava viiltosuoja. (Räsänen ym. 242, 2017.)

Tekstiilin ulkonäköön ja huolettavuuteen liittyviä ominaisuuksia voidaan tarkas-

tella esimerkiksi nöyhtäämis- ja nyppyyntymisominaisuuksina, rypistymis- ja oi-

kenemisominaisuuksina, värin- ja pesunkesto-ominaisuuksina, pesussa tapahtu-

vina materiaalin mittamuutoksina ja tekstiilin saumojen ulkonäöllisinä ominaisuuksina. Näiden kaikkien ominaisuuksien määrittämisellä voidaan varmistaa
luotettava tuotteen ulkonäkö ja kestävyys pidemmällä aikavälillä. (Räsänen ym.
241, 2017.)

Tekstiilien värinkesto-ominaisuudet ovat tärkeitä pesuteknisistä ja ulkonäöllisistä
syistä tuotteen käytössä tahriutuvuuden estämiseksi sekä terveydellisten tekijöiden kuten tekstiilin käyttäjien allergisten reaktioiden estämiseksi (Räsänen ym.
241, 2017). Värinkestolla kuvataan yleensä värin kykyä säilyä tekstiilissä. Värin

kesto riippuu käytetystä väriaineesta ja värjättävästä materiaalista. Ei ole ole-

massa väriaineita, jotka kestäisivät kaikissa raaka-aineissa samalla tavalla.

(Eberle, Hermeling, Hornberger, Kilgus, Menzer, Ring 2002, 100.) Tekstiilin vä-

rinkesto riippuu paitsi väriaineesta myös käytettävästä värjäysmenetelmästä

sekä esi- ja jälkikäsittelystä (Räsänen ym. 2017, 241). Usein halutaan erilaisiin
käyttökohteisiin tarkoitettuihin tekstiileihin erilainen värinkesto. Vaatimukset pöy-

täliinojen värienkestolle on aivan erilaiset kuin esimerkiksi sisustekstiilien. Osa
tekstiilien värinkestotesti on standardisoitu. Tekstiilin pesun kannalta merkittäviä

värin kesto-ominaisuuksia ovat hankauksenkesto, pesunkesto ja hienkesto.

Tekstiilin pesunkesto ilmoittaa, onko se vesipesun kestävä ja millä pesumenetel-

mällä. Hienkesto, kuvaa, kuinka hyvin vaate kestää hieneritystä ja tämä ominaisuus korostuu erityisesti työvaatteiden kohdalla. Hankauksen kesto kuvaa vär-

jäys- ja painovärien kestoa hangatessa kuivana sekä märkänä. On kankaita, joilla

on hyvä värinkesto, niistä voi kuitenkin irrota hiukan väriä, kun värit ovat voimakkaita ja tekstiiliä hangataan märkänä. (Eberle, ym. 2002, 100.)
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4.5 Tekstiilien vuokraus
Työvaatepalvelun tekstiilihallinnalla tarkoitetaan koko logistista ketjua, joka läh-

tee liikkeelle pesulan asiakkaasta ja kulkee läpi sisäisten toimintojen palaten jälleen asiakkaaseen. Tämä ketju pitää sisällään myös yhteydet toimittajiin ja ketjun

lähtökohtana on asiakkaan mahdollisimman hyvä palvelu. (Kopra & Remes 2017,
6.)

Tekstiilien vuokraus on merkittävä osa pesuloiden liikevaihtoa, se myös helpottaa
tuotannon suunnittelua, koska pesulalla on tiedossa ennusteet, mitä ja milloin on

tulossa miltäkin asiakkaalta pesuun. Vuokraavalle asiakkaalle pesula tarjoaa ko-

konaispalvelun, joka on helppohoitoinen, taloudellinen ja laadukas tapa hoitaa

tekstiilitarve ja niiden huolto. (Kopra & Remes 2017, 6.)

Asiakkaan toimialan on oltava vuokraukseen sopiva, jotta tekstiilivuokraus on ta-

loudellisesti kannattavaa pesulalle. Vuokratekstiilin käyttökohteessa työvaate
suojaa sen käyttäjää lialta tai suojaan ulkoisilta haitoilta (esim. elintarvikehygie-

nia). Pesulan tarjoamat tekstiilien tulisi kuulua pesulan normaalin mallistoon tai

olla helposti ja jatkuvasti saatavissa tai uusittavissa olevia. Asiakaskohtaiset tai

asiakkaan erityismallien tarve pitäisi olla riittävän suuri pesulan hankinnan kan-

nalta. Työvaatteen vuokraaja (pesula) hankkii asiakkaan kanssa erikseen sovitut
vaatteet sovitun kokolajitelman mukaisesti asiakkaan käyttöön määräajaksi, joka

on yleensä 3 vuotta. (Kopra & Remes 2017, 6-7.) Työvaatetuksessa valitaan
käyttökohteen mukaan mallit sekä materiaalit, jotta ne suojaavat juuri kyseisessä

työtilanteessa. Tällaisia ovat esim. syövyttävät ja palavat nesteet kemian teolli-

suudessa, sula metalliroiske hitsaustyössä tai radioaktiivinen säteily röntgenhoitajilla. (Boncamber 2000, 257.)

Vuokratekstiilien peseminen eli vuokraaja pesee ja viimeistelee ns. alla valitsevan teollisuuden laadun mukaisesti. Vuokratekstiilien huoltaminen tarkoittaa sitä,

että vuokraaja korjaa ja uusi vaatteet tarvittaessa. Pesukierron yhteydessä vuokratekstiilin laatutaso määritetään ja rikkinäiset vaatteet korjataan tai uusitaan ko-

konaan. Tekstiilien normaalista kulumisesta aiheutuneet uusinnat kuuluvat nor-

maalisti vuokranhintaan, tuottamuksellisesti väärinkäytöstä vahingoittuneet teks-

tiilit asiakas joutuu maksamaan. Ennen aloitusta on vuokraaja-asiakkaan luona
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selvitettävä, mitä kohteen työnteko ja käyttäjät työasuiltaan vaativat. Asiakkaalla

saattaa olla mahdollisesti laatujärjestelmiä, joka säätelee tarjottavaa vuokraus-

palvelua. (Kopra & Remes 2017, 6-7.)

Työvaatetuksessa valitaan käyttökohteen mukaan mallit ja materiaalit, jotta ne

suojaavat juuri kyseisessä työtilanteessa. Tällaisia ovat esim. syövyttävät ja pa-

lavat nesteet kemian teollisuudessa, sula metalliroiske hitsaustyössä tai radioak-

tiivinen säteily röntgenhoitajilla. (Boncamber 2000, 257.) Kartoituksessa tulee
muistaa huomioida työsuojelun vaatimat seikat. Vuokrauksessa käytettävien suo-

javaatteiden tarpeen (riskikartoituksen) suorittaa asiakkaan työturvallisuudesta
vastaava henkilö. Ennen vuokrauksen alkamista on varmistettava, että tarjottavat

suojavaatteet ovat tuon kartoituksen mukaisia ja ne ovat teollisesti pestäviä sekä
huolettavia. (Kopra & Remes 2017, 6-7.)

Työvaatevuokrauksen riskitekijöitä pesulan näkökulmasta ovat kohtuullisen suuri
pääoman tarve, koska kolmen vuoden vuokrasopimuksen ensimmäisen vuoden

tulot kattavat vasta vaatehankintojen kulut. Järkevällä hankinta- ja varastointitoi-

minnoilla saadaan kustannukset pysymään kurissa. Työvaatemallistojen oikeilla
valinnoilla merkitystä, jota pesu- ja kulutuskestävyydet ovat riittävät laitospe-

suprosessiin. Luotettavalla tekstiilitoimittajalla on pesulan kannalta keskeinen

myös merkitys. (Kopra & Remes 2017, 64.)

4.6 Tekstiilien ikä ja kuluma
Tekstiilituotteiden elinikää pystytään nykyään kasvattamaan esimerkiksi paranta-

malla niiden kestävyyttä ja huollettavuutta (Mestarimyyjä 2011, 149). Pesulan
omistuksessa olevien vuokratekstiilien pesunkesto-ominaisuudet ovat merkittä-

vässä roolissa, koska vuokratekstiilien hankinta on iso kuluerä pesulalle. Tästä

syystä on tärkeätä, että tekstiili kestää hyvin laitospesua ja kuluminen on enintään normaalia.

Hyvä laatuisen hotellitekstiilin pitäisi kestää vähintään 120 pesua ja kuivausta
(Metabolic, Impact & opportunity analyses). Puuvillaiset hotellitekstiilit voivat

näyttää kaikki ulkoisesti samanlaisilta, mutta tarkempi tekstiilitutkimus osoittaa,

54
että niissä voi olla huomattavia laadullisia eroja. Diverseyllä on yli 45 vuoden
osaaminen tekstiilitutkimuksista omissa tekstiililaboratorioisaan. Diverseyn Linen
Cosulting voi auttaa asiakkaita tekstiilihankintojen päätöksen teossa tutkimalla
tekstiilien laatua. (Diversey`s Linen Consulting.)

Diverseyn Linen Cosulting -asiantuntijat työskentelevät tiiviisti yhdessä pesulaasiakkaiden kanssa erilaisissa tekstiilitutkimuksissa. Tutkittavasta tekstiilistä analysoidaa kuidun koostumusta, kutistumista ja vetolujuutta. Tuloksia verrataan

alan tekstiilistandardeihin. Diverseyn Linen Cosulting -asiantuntijatiimi antaa yk-

sityiskohtaisen raportin tekstiilitutkimuksista sekä tarvittavat suositukset asiakkaille hankintapäätöksen tekoa varten. Näiden analyysitietojen perusteella asiak-

kaan on helpompi tehdä hyviä hankintapäätöksiä ja valita laadukasta tekstiiliä,
joka kestää laitospesulan pesuprosesseja. Näin voidaan säästää jopa yksi kol-

masosa puuvillatekstiilien investointikuluista ja samalla myös vähentää puuvillan

ympäristöjalanjälkeä. (Diversey`s Linen Consulting; Diversey Ammattipesula -

optimaalinen tekstiilinhuolto).

Pesulan tekemän omavalvonnan kautta seurataan paljon pestävien pyykkilajitel-

mien kemiallista kulumista. Tätä seurantaa tehdään 25-pesukerran koekankai-

den avulla, kangas pestään 25 kertaa samassa lajitelmassa esim. lakana-ohjel-

massa. Tämän jälkeen koekangas analysoidaan eli siitä mitataan pesuprosessissa tapahtuvaa kemiallista kulumista eli fluiditeetin muutosta. Mitä pienempi

muutos, sitä useampia pesuja tekstiili kestää. 25-pesukerran koekankaista ana-

lysoidaan myös valkoisuuden säilyminen pesuissa. Jos analysoitava koekangas

on harmaantunut selvästi 25-pesukerran jälkeen, tämä analyysitulos kertoo, että
tutkittavan lajitelman pesutulos on ollut huono ja tekstiili on harmaantunut pe-

suissa. Näillä analyysituloksilla on tärkeä merkitys laitos- ja vuokratekstiilien pesussa. (Kivimäki 2001, 80; Diversey koenkankaat.)

Fluiditeetti eli kemiallinen kuluminen mittaa lähinnä hapettavan valkaisun vaiku-

tusta puuvilla tekstiilissä, mutta toki myös muutkin pesukemikaalit vaikuttavat tämän tuloksen syntymiseen. Mikäli tekstiilin fluiditeettitulos on huono, tarkoittaa

se, että valkaisu on ollut liian raju tai väärin tehty. Puuvilla rakentuu molekyyliket-

juista, joiden tulisi olla ehjiä. Jos molekyyliketju katkeaa, heikentää se puuvilla-

55
kuitua. Mitä enemmän katkenneita ketjuja, niin sitä heikompi on kangas. Fluiditeettianalyysissä tutkittavaa kuitua liuotetaan erityiskemikaaliin ja mitataan liuoksen viskositeetti. Jos kuitu on hyväkuntoinen, niin molekyyliketjuja on paljon ja

tällöin liuos ”paksunee” eli sen viskositeetti nousee. Jos taas molekyyliketjua on

vähän, niin viskositeetti ei nouse kovin paljon. Tulos ilmoitetaan viskositeetin
käänteisarvona, ja tällöin mitä suurempi luku, sitä huonompi tulos eli sitä kuluneempi kangas on kemiallisesti. (Diverseyn, koekankaat.)

Pesuohjelman pesutehoa voidaan mitata myös kertapesukoekankailla, joissa on
erilaisia keinoliattuja tahrakankaita. Kangas mittaa pesuprosessin pesutehoa,

tahranpoistopesua sekä valkaisutehoa yhdessä ja valitussa pesuohjelmassa.
Pestyä kertapesukoekangasta arvioitaessa otetaan huomioon myös seuraavat

tekijät esim. pesuohjelman pesuaineannostus, pesulämpötila, pestävä lajitelma

sekä likaisuusaste. (Diversey, koekankaat). Kun uusi pesuohjelma on rakennettu,

testataan se usein kertapesukoekankaalla. Näin varmistutaan, että pesuohjel-

malla on haluttu pesu- ja valkaisuteho (Diversey, Pesuprosessin suunnittelu).
Uusi kertapesukoekangas voidaan aina pestä pesuohjelmassa, jos on epäilys,

että pesutulos ei ole hyvä. Tästä saatuja tuloksia voidaan vertailla ensimmäisen
koepesuun tuloksiin. (Diversey, koekankaat).
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5 PESUMENETELMÄT

Neljä vaikuttavaa tekijää pyykinpesussa ovat kemisti Dr. Herbert Sinnerin mu-

kaan: pesulämpötila, pesuaika, jonka pyykit ovat pesulämpötilan edellyttämässä
lämmössä, mekaniikka (kuvio 8.), jonka saavat aikaan pyykinpesukoneet sekä
pesuaineet ja muut pesussa käytettävät kemikaalit. (Teknokemian yhdistys, pyy-

kinpesun kemiaa; Mestarimyyjäkoulutus 2011, 94).

KUVIO 8. Sinnerin ympyrä (Teknokemian yhdistys, pyykinpesun kemiaa).
Pesumenetelmän valintaan vaikuttavat pestävän lajitelman likaisuusaste ja pes-

tävä tekstiilimateriaali. Tekstiilien likaantuminen on seurausta niiden käytöstä.

Lika on ainetta, joka on tullut siihen sen käyttöympäristössä. (Kivimäki 2001, 21.)
Tekstiileissä oleva lika voi olla, tekstiilin pinnassa, huokosissa tai imeytyneenä

tekstiilin hienorakenteeseen. (Boncamber 2000, 246.) Likatyyppejä on olemassa
monia ja niiden poistamisessa tekstiileistä on selkeitä eroja. Lian kiinnittymiseen
ja sen poistamiseen vaikuttavat käytettävän tekstiilimateriaalin lian kiinnittymis-

aika ja käytettävissä olevat menetelmät. Eri likatyyppien irtoamiseen vaikuttavat

pesuaineissa olevat eri ainesosat sekä pesuprosessin eri vaiheet. Tulee huomi-

oida, että lika on eri aineiden seosta ja tästä syystä se on otettava huomioiin

pyykinpesukoneiden ohjelmien laadinnassa sekä pesukemikaalien oikeassa valinnassa. (Kivimäki 2001, 21).
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Pesulajitelman rakentaminen pesulassa lähtee siitä, että mitä tekstiilimateriaalia

ollaan pesemässä, minkälaista likaa siinä on ja millainen konekanta pesulassa

on käytössä sekä minkälaisen viimeistyksen tekstiili tarvitsee. Lajitelman suunnittelussa pitää aina ottaa huomioon myös pestävän tekstiilin likaisuusaste, joka
voi olla esimerkiksi erittäin likainen, keskilikainen tai likainen. Likaisuusaste vai-

kuttaa myös, ohjelmassa käytettäviin pesuaineisiin sekä niiden annostelumäärään. (Diversey, Pesuprosessin suunnittelu).

Pesuohjelman pesulämpötilan valintaan vaikuttavat pestävä tekstiilimateriaali ja

sen likaisuusaste. Esimerkiksi villatekstiileitä ei voida pestä kuin 30 – 40 °C pe-

sulämpötilassa, koska ne vaurioituvat kuumemmissa pesulämpötiloissa. Nyky-

ään ammattipesuloissa pestävien pesuohjelmien pesulämpötilat ovat laskeneet

huomattavasti ja useimpien pesuohjelmien lämpötilat vaihtelevat 40 – 60 °C välillä, puhutaan matalalämpöpesusta. Tekstiilit saadaan pestyksi puhtaaksi mata-

lammassa lämpötilassa ja tekstiilit desinfioidaan kemiallisesti esimerkiksi valkaisuaineen avulla. (Diversey, Matalalämpödesinfektio). Matalalämpöpesu säästää

myös tekstiilikuituja (KUVA 9.) Elektronimikroskoopilla otetuissa kuvissa on selvästi havaittavissa eroavuuksia, korkeamassa lämpötilassa olevassa kuidussa
kuin matalammassa lämpötilassa pestyssä kuidussa. Matalalämpöpesu säästää
energiaa, mutta myös pestäviä kuituja ja näin tekstiilienkäyttöikä pitänee huomat-

tavasti. (Diversey, Clax Anvanced, MASTER customer events). Pesulämpötilojen alenemisen myötä, pesuajat ovat huomattavasti lyhentyneet ja pesukoneiden

vähentynyt käyttöaika on lisännyt konekapasiteettia ja samalla myös pesukoneiden käyttöikää. (Diversey, Matalalämpö 2018).

KUVA 9. Elektronimikroskoopilla otetut kuvat: Ensimmäisessä kuvassa uusi
kuitu, toisessa kuvassa on kuitu korkean pesulämpötilan jälkeen ja kolmannessa
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kuvassa kuitu matalalämpöpesun jälkeen. (Diversey, Clax Anvanced, MASTER
customer events.)

Eri tekstiilien kuivausajan erilaisuus vaikuttaa tekstiilien jälkikäsittelyyn esimerkiksi froteepyyhkeet kuivuvat huomattavasti pidempään kuin lakanat. Eri tekstii-

leillä on myös erilainen viimeistelyvaihe, pöytäliina mankeloidaan ja työhaalarit
kuivataan kuivausrummussa. (Diversey, Pesuprosessin suunnittelu.)

Pesuohjelmat tulee aina olla selkeästi dokumentoituina pesulassa, koska pesutuloksen ollessa huono voidaan aina palata pesuohjelmaan ja varmistaa, miten

se on rakennettu. Ohjelmaan voidaan tehdä esimerkiksi muutoksia pesuaineen

annosteluun, koska pestävä lajitelma onkin ollut paljon suunniteltua likaisempaa.

(Diversey, Pesuprosessin suunnittelu).

Pienissä ja keskisuurissa pesuloissa on käytössä yleensä yksikkökoneita, koska
ne ovat edullisempia investoida jatkuvatoimiseen pesukoneeseen verrattuna. Sa-

malla koneella voidaan pestä erilaisia tekstiilejä peräkkäin. Joustavat pesuolosuhteet mahdollistivat erilaisten pesuohjelmien rakentamisen. Yksikköpesukoneella on yleensä hyvä mekaaninen pesuteho, tämän vuoksi pesukoneissa on

nostokynnykset. Oikean tyyppinen, rullaava liike irrottaa likaa tekstiilistä, silloin

pesuaineen teho myös paranee. Liian täyteen ahdettu pesukone vähentää mekaanista työtä ja silloin pesutulos selvästi heikkenee. Pestävien lajitelmien tuo-

tantomäärät ovat yksikkö koneella rajallisemmat ja tästä syystä tuotanto hitaampaa ja myös kalliimpaa pesulalle. (Diversey, Tekstiilien pesu).

Tekstiilien pesussa pyritään saamaan tekstiilit puhtaiksi sopivilla pesumenetelmillä, jolloin tekstiilin huolto on kannattavinta pesulalle. Pesulan tulee tarkasti

seurata uusintapesuihin ja tahranpoistoon käytettyä aikaa ja kiinnittää huomiota

niiden aiheuttamiin kustannuksiin. On tärkeää myös seurata lajitelmakohtaisesti

uusintapesuprosenttia, jotta se ei nouse liian korkeaksi. Tekstiili pestään uusin-

tapesussa uudelleen voimakkaampaa pesumenetelmää käyttäen. (Kivimäki
2001, 53.)
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Veden laadulla on keskeinen vaikutus pesulan pesuprosessiin. Tästä syystä pesulan on hyvä tutkituttaa vesi, koska se on myös lähtökohta laadunvarmistuk-

selle. Pesulan kannalta vedestä on hyvä analysoida: väri, tuoksu, pH, sähkönjohtokyky, veden kovuus, rauta-, mangaani- ja kuparipitoisuus. Yleisesti ottaen Suo-

messa veden laatu on hyvää, mutta veden rauta- tai kuparipitoisuus saattavat

olla joskus liian korkeat, mikä voi aiheuttaa pesuprosessissa katalyyttivaurioita eli
pestävien tekstiilien reikiintymistä. Pesuaineen annostusta on nostettava veden
kovuuden kasvaessa ja tästä syystä iso osa ammattipesuloista käyttää veden

pehmennystä eli pehmeää vettä. Pesulassa veden pehmennys perustuu ns. io-

ninvaihtoon, vedessä olevien kovuussuolojen kalsium- ja magnesiumionit vaihtuvat pehmennyslaitteessa natriumiksi. (Diversey, Tekstiilien pesu.)

Pesuprosessissa vedellä on monta tehtävää. Liottaa itseensä lika pois pestä-

västä tekstiilistä. Toisaalta kuljettaa energiaa (veden lämpö), hajonnutta likaa

pois ja kuljettaa pyykkiä. Lämmön tehtävänä on kiihdyttää kemiallista reaktiota eli
parantaa pesuaineiden tehoa, sulattaa rasvaa ja desinfioida. Liian korkea pesu-

lämpö voi aiheuttaa ikäviä haittoja:koaguloi proteiineja (proteiinilika palaa kiinni),
värit irtoavat tekstiilistä, syntyy värisiirtymiä, kuituvaurioita (akryyli, villa), ryppyongelmia (PES/CO) ja energiakustannukset kasvavat. (Diversey, Tekstiilien
pesu.)

5.1 Pyykin lajittelu
Pesulan taloudellisen toiminnan kannalta tulee pyrkiä mahdollisimman vähiin la-

jitelmiin ja täysiin pesukoneellisiin, mutta muut tekijät aiheuttavat tähän paljon

poikkeuksia. Likapyykin lajittelu on pesulan tärkeimpiä työtehtäviä. Lajittelussa

valitaan linja, johon tekstiili lähtee, koska myöhemmin voi olla mahdotonta enää

vaihtaa tekstiilin huoltotapaa. Lajittelussa työskentelevien henkilöiden pitää tutustua huolellisesti ja laajasti tekstiilimateriaaleihin sekä pesun kulkuun. Pyykin lajit-

telijoiden tulee tietää, millaista pesua ja jälkikäsittelyä tekstiilit kestävät. Lajittelun

perusteena on tekstiilissä oleva hoito-ohjemerkki, joka kertoo millaista pesua ja
jälkikäsittelyä ne kestävät. Lajitteluvaiheessa päätetään tekstiilin mukaan, mitä

pesuohjelmaa käytetään. Lajittelun muita perusteita ovat: tekstiilin värin ja vii-
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meistyksen kesto, likaisuusaste, tekstiilin kuivumisaika, pesulan työkulku (mankeloitavat, prässättävät, tunneliviimeisteltävät, täysikuivattavat), pesulan konekanta ja luvattu tekstiilin toimitusaika. (Kivimäki 2001, 14.)

Mikrokuitutekstiililajitelmat ovat yleistyneet myös pienissä ja keskisuurissa pesuloissa, tämä tulee huomioida erityisesti lajittelussa, koska mikrokuitutekstiilit pestään aina omana lajitelemanaan, jotta kuidun ominaisuudet säilyvät. Mikrokuitu-

tekstiilit valmistetaan kahdesta eri kuidusta polyamidista ja polyesteristä. (Diversey Mikrokuitujen hoito). Tekokuidut keräävät erittäin helposti itseensä luonnonkuiduista irronnutta nukkaa pesuprosessissa, tämä johtuu tekokuitutekstiilien
sähköisestä varauksesta (Teknokemian yhdistys, pyykinlajittelu). Pesuproses-

sissa tulee välttää seuraavia asioita: valkaisuainetta, kationisia pinta-aktiivisia ai-

neet (huuhteluaine) myöskään pH ei saa nousta yli 10,5 pesuliuoksessa, koska
muuten tekstiilit vaurioituvat (Diversey, Mikrokuitujen hoito).

5.2

Ammattipyykinpesuaineille asetettuja vaatimuksia

Pesuaineen ensisijainen tehtävä on puhdistaa pestävä tekstiili. Peseminen ei
saan lainkaan alentaa tekstiilin käyttöarvoa tai se saa tehdä sitä vain mahdollisimman vähän. Tekstiilin pesuun käytettävien pesuaineiden käyttökustannus tulee olla pesulalle kohtuullinen ja aineiden käyttö pitäisi olla turvallista.

Ammatillisessa pyykinpesussa pesuaine tai niiden aineyhdistelmät valitaan aina

käyttötarpeen mukaan. Pyykinpesuainetta valittaessa tulee pohtia, minkälaista likaa poistetaan ja minkälaista käsittelyä pestävä materiaali kestää. Minkälaisia
laadullisia vaatimuksia pestävälle pyykkilajitelmalle on, tarvitseeko pyykkila-

jitelma esimerkiksi desinfiointia. Pesuaineen annostelutapa vaikuttaa, käytetäänkö automaattista annostelulaitteistoa vai annostellaanko se manuaalisesti.
(Teknokemian yhdistys, Pesuaineet ammattilaisille.)

Ammattipesuaineita valmistavat yritykset tekevät jatkuvasti tuotekehitystä kehit-

tääkseen asiakkailleen entistä helppokäyttöisempiä ja turvallisempia tuotteita.
Ympäristön huomiointi on tärkeää pesuaineiden valmistajille sekä niitä käyttäville

ammattilaisille. Pyykinpesutuotteiden ympäristövaikutuksiin kiinnitetään nykyään
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paljon enemmän huomiota sekä aineiden ja pakkausmateriaalivalintojen avulla
että myös tuotantoprosessia kehittämällä ja parantamalla. (Teknokemian Yhdistys, Pesuaineiden ympäristövaikutukset.)

Valmistettavat pesuaineet saavat sisältää vain ainesosia, jotka täyttävät tiukat
ympäristövaatimukset. Pyykinpesuaineet ovat kemiallisten aineiden seoksia ja

niitä kaikkia koskee yleinen eurooppalainen kemikaalilainsäädäntö. REACH- ja
CLP- asetukset ovat sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa Eu-

roopan Unionin jäsenvaltioissa. (Teknokemiayhdistys Yhdistys, Miten pesuaineita säädellään laissa.)

Pesuaineiden aineosien sopivuutta valmistajat arvioivat ympäristöriskinarvioin-

nilla, jossa tutkitaan aineosien käyttäytymistä sekä vaikutusta ympäristöönsä.

Näissä arvioinneissa otetaan aina huomioon aineiden hajoaminen jätevesipuhdistuksessa, koska juuri jätevesipuhdistuksesta riippuu, mitä aineita sekä millai-

sia määriä niitä lopulta päättyy ympäristöön. Pesuaineita ei voida ottaa käyttöön,

jos niiden ympäristövaikutukset eivät täytä riittäviä laatuvaatimuksia näissä tutkimuksissa. (Teknokemia yhdistys, Pesuaineiden ympäristövaikutukset; Jokelainen 1980, 48.)

Kemikaalitoimittajat voivat hakea pesuaineille vapaaehtoisia ympäristömerkintöjä

kuten esimerkiksi Pohjoismaista ympäristömerkkiä eli Joutsenmerkkiä. Se viestittää tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Pesuaineet, joilla ei ole ympäristömer-

kintää, eivät ole välttämättä ympäristön kannalta sen haitallisempia kuin merkin
saaneet pesuaineet. (Teknokemian yhdistys, Pyykinpesu ja ympäristö.)

Ammattikäyttöön tarkoitettujen pyykinpesuaineiden Joutsenmerkin kriteerit koskevat pyykinpesujauheita, nestemäisiä pyykinpesuaineita ja monikomponettijär-

jestelmiä. Joutsenmerkki voidaan myöntää myös tahranpoisto- ja huuhteluai-

neille, jolloin ne käsitellään osaksi monikomponettijärjestelmää. Ammattikäyttöön tarkoitettujen pesuaineiden Joutsenmerkin kriteerit ovat laadittu elinkaa-

rinäkökulmasta ja niiden tarkoitus on varmistaa ympäristöystävällisyys tuotan-

non, käytön ja jätehuollon ajalta. Ammattikäyttöön tarkoitettujen tekstiilien pesu-
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aineet täyttävät tiukat kriteerit sisältyvien aineiden ympäristö- ja terveydenominaisuuksista sekä myös tuotteen pesutehoa ja laatua koskevat vaatimukset. (Ympäristömerkintä, Joutsenmerkin kriteerit).

Joutsenmerkitylle pesuaineelle on asetettu useampia vaatimuksia. Se saa sisäl-

tää rajoitetusti terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita ja sen ainesosat ovat

helposti hajoavia. Joutsenmerkityssä tuotteessa on säilöntäaineiden käyttöä ra-

joitettu ja ne ovat hajusteettomia. Ympäristömerkitty tuote ei saa tuhota ekosysteemiä olemalla biokertyvä tai myrkyllinen. Tuotteen oikealla annostelulla tulee

saada hyvä pesutulos, tämä varmistetaan säännöllisillä tarkastuskäyneillä ja ver-

tailutesteillä. Pesuaineen tulee olla yhtä tehokas tuote kuin vastaava samoin
markkinoilla toimiva tuote. (Ympäristömerkintä, Joutsenmerkin kriteerit.)

Pesuaineiden toimittajat takaavat tuotekohtaisen säilyvyysajan tuotteilleen. Pe-

suaineiden varastoimisen aikana niiden olomuodossa ei saisi tapahtua muutok-

sia. Pesuaineissa olevien aktiiviaineiden tulee säilyä varastoinnin aikana aktiivisena. (Jokelainen 1980, 48; Diversey, Eräkoodit).

Pesulan kemikaalien turvallisen käytön edellytys on tuntea käytössä olevien ke-

mikaalien ominaisuudet ja niiden turvalliset käyttötavat. Tuotteiden varoitusmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet antavat tärkeää tietoa tuotteiden käyttäjille.

Kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteesta löytävät tiedot kemikaalin vaaranomi-

naisuuksista, turvallisesta käytöstä ja hävittämisestä. Vaaralliset kemikaalit merkitään aina varoitusetiketillä, jossa kuvataan kemikaalin vaaranominaisuudet
sekä toimenpiteet altistumisen ehkäisemiseksi. Tuotteen etiketti löytyy aina tuotteen pakkauksesta. (Diversey, Kemikaalitiedote.)

Jokaisessa pesulassa pitää olla kemikaaliluettelo ja tästä luettelosta on vas-

tuussa aina työnantaja. Pesulan kemikaaliluetteloon kerätään kaikki pesulan käytössä olevat kemikaalit, ei vain pyykinpesuun käytettävät aineet. Luettelosta pitää

vähintään löytyä seuraavat tiedot: kemikaalin kauppanimi, vaaran yksilöinti ja erityistä vaaraa aiheuttavat ominaisuudet eli vaaralausekkeet sekä käyttöturvallisuustiedotteen päiväys. (Diversey Kemikaalitiedote).
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5.3

Annostelujärjestelmät

Ammattipesuloissa pesukemikaalit annostellaan nykyään pääsääntöisesti automaattisilla annostelujärjestelmillä, pieniin ammattipyykinpesukoneisiin pesuaineet annostellaan vielä käsiannostelulla. Pesuaineiden automaattiset pesuaineannostelujärjestelmät ovat isoissa ammattipesuloissa välttämättömiä, mutta

niistä on merkittävää hyötyä myös pienemmissäkin ammattipesuloissa. (Kivimäki

2001, 31.)

Automaattinen annostelujärjestelmä annostelee ohjelmoidun ohjelman mukaan

pesukemikaalit ja vapauttaa työntekijän muihin työtehtäviin (Kivimäki 2001, 31.)
Pesulan annostelujärjestelmä valitaan, käytössä olevan pesukonekannan mukaan. Kemikaalitoimittajat auttavat oikean annostelujärjestelmän valinnassa.

Yleensä automaattisessa annostelujärjestelmässä käytetään ainevalikoimassa 4

-7 pesu/apuainetta, 1-3 ainetta pääpesuun, 1-2 ainetta valkaisuun, yksi tuote

neutralointiin ja yksi viimeistelyyn. (Diversey, Pesuprosessin suunnittelu). Pesukemikaalien automaattinen annostelu on tarkkaa ja sitä käytettäessä vältytään

kemikaalien yli- ja aliannostelulta. Tällä on iso merkitys pesutulokselle ja pesulan

kannattavuudelle. Annostelulaitteen tulee olla helppokäyttöinen ja helposti huol-

lettavia ja siinä tulee olla häiriöilmaisin. Ilmaisin hälyttää, kun kemikaali loppuu tai

järjestelmän putkisto esimerkiksi tukkeutuu. Pesulan annostelujärjestelmän osien
tulee kestää jatkuvaa voimakkaiden aineiden vaikutusta ja sille tulee järjestää

säännöllinen vuosihuolto, josta yleensä vastaa kemikaalitoimittaja. (Kivimäki
2001, 31.)

Automaattiannostelussa on vältettävä vajaita täyttömääriä, ellei koneen järjestelmä itse osaa ottaa huomioon vajaata täyttöä. Mikäli pesulassa tiedetään, että

jatkuvasti joudutaan pesemään vajaita lajitelmaeriä tai likaisuudeltaan poikkeavia

lajitelmia, on niille tehtävä aivan omat ohjelmat, joissa on pyykkimäärä ja sen
likaisuutta vastaava annostelu. (Kivimäki 2001, 31.)

Ammattipesuloiden automaattiannostelijaan on nykyään yleensä liitetty rapor-

tointijärjestelmä, jonka kautta pesula saa tietoa tuotannontoiminnasta esimerkiksi

seuraavista asioista: pestyt pyykkikilot, pestyt lajitelmat, pesuajat, pesuaineiden
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kulutus, asiakaskohtaiset tiedot ja hälytykset. Annostelujärjestelmään voidaan liit-

tää pesuprosessinprosessin mittauksia kuten esimerkiksi pesuohjelman lämpötilan, pH:n seuranta ja veden kulutuksen seuranta. Raportointi mahdollistaa myös
sen, että kaikki data on tuotettavissa selkeiksi raporteiksi ja nämä raportit voidaan
räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. (Diversey, DF4000M.)

Uusi teknologia on mahdollistanut sen, että pesulan annostelujärjestelmä ja sen

raportoinnit saadaan internetin kautta käyttöön pesulaan niille henkilöille, jotka

tarvitsevat pääsyn järjestelmään. Kemikaalitoimittaja voi antaa etätukea, tutkia

prosessin häiriötilanteita ja tehdä muutoksia pesuohjelman resepteihin sekä analysoida pesuprosessin tapahtumia. (Diversey, DF4000M.)

Diverseyn pesuloille lanseeraama IntelliLinen-ohjelma on hyvä johtamisen työ-

kalu ja esimerkki nykyteknologian kehityksestä. Pesulassa voidaan seurata 24/7

esimerkiksi veden - , energian- ja kemikaalikulutusta. IntelliLinen seuraa, että

annostelujärjestelmä annostelee oikean määrän kemikaaleja pesuohjelmaan ja
veden virtaus on kunnossa. Näin saadaan varmistettua, että pesuohjelman pesun laatu säilyy hyvänä. Jos järjestelmä havaitsee jotain poikkeavaa, hälyttää se.

Aktiivisella pesuohjelman laadun seurannalla pienennetään uusinta pesujen
määrää, joka vie tuotantoaikaa ja tuo ylimääräisiä kustannuksia pesulalle. (Diversey, IntelliLinen.)

Kustannusten seuranta on tärkeää osa pesulan toimintaa. IntelliLinen avulla pää-

see seuraamaan tuotantotietoja ja kustannuksia, koska tahansa. Ohjelmasta
saadaan tietoa esimerkiksi veden, energian ja kemikaalien kulutuksesta. Näin

pesula saa reaaliaikaista tietoa kustannuksista raporttien kautta. (Diversey, IntelliLinen).

5.4 Vesi ja energia
Energian kallistuminen, sen riittäminen ja päästörajoitukset (CO2) ovat kaikki yhdessä ohjaamassa yrityksiä tarkempaan energian ja luonnonvarojen hallintaan.

Pesuloissa ensisijaisesti tarkastelussa ovat vesi ja energia. (Diversey, Energia-

ratkaisut).
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Osa tekstiilien aiheuttamista päästöistä ja energiankulutuksesta syntyy pesun ja

niiden huollon yhteydessä (Mestarimyyjäkoulutus 2011, 152). Veden ja energian

osuus yhteensä pesulan kustannuksista on noin 13 %. Ammattipesuloissa pyri-

tään koko ajan vähentämään veden käyttöä taloudellisuus- ja ympäristösyistä.

Veden kierrätyksellä pyritään säästämään pesulan veden kulutusta. (Kivimäki
2001, 7.)

Pyykinpesukoneen pesuohjelman käyttämä kokonaisvesimäärä riippuu pesuko-

netyypistä, pesuohjelmatyypistä ja veden kierrätysmahdollisuudesta. Ammattipesulan keskeisenä pyrkimyksenä nykyään on saada veden kulutus pyykkikiloa

kohden hyvin pieneksi. (Kivimäki 2001, 37.) Pesemällä keskitetysti täysiä pyykin-

pesukoneellisia pyykkiä vähennetään sekä pesuaineen, energian, että veden kulutusta (Ympäristöosaava.fi, Opiskeluaineisto puhdistuspalveluala 2015, 33).

Aina kannattaa alentaa pesulämpötilaa, jos se vain on tekstiilin huollon kannalta
mahdollista, koska pesuveden lämmitys aiheuttaa merkittävän osan esimerkiksi

pyykinpesuaineen elinkaaren ympäristövaikutuksista. Pesulämpötilaa alenta-

malla on mahdollista säästää tuotantoaikaa, energiaa ja kustannuksia tästä
syystä pesulämpötilojen optimointi on kiinteä osa koko pesulatuotannon opti-

mointiprosessia. (Teknokemian yhdistys, Pesuaineiden ympäristövaikutukset;
Diversey, Energiaratkaisut.)

KUVA 10. Keskimääräinen pesuohjelma (Diversey, Matalalämpöpesu).
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Pesulämpötiloja alentamalla, kuten matalalämpöpesulla saadaan parhaat tulok-

set, pesulan kokonaiskustannuksia säästäen (Kuva 10. keskimääräinen pesuoh-

jelma). Laskemalla pesulämpötilaa 90 °C:sta 40 °C:een, pidennetään tekstiilien
elinikää 50 %, käytetään 20 % vähemmän energiaa ja nostetaan pesukapasiteettia 20 %. Veden säästöä syntyy pesulassa, kun pyykkiä ei enää tarvitse jäähdyt-

tää hitaasti viileämmällä vedellä ennen huuhtelua (kuvio 6.). Jäähdytys (cool
down) pitää tehdä, jotta esimerkiksi polyesteritekstiilit eivät vaurioidu liian nopean
lämpötilamuutoksen takia. (Diversey, Matalalämpödesinfektio.)

5.5

Pesulan laadunvalvonta

Pesula-alalla laadunvalvonta merkitsee sitä, että asiakas saa sopimuksen mukai-

sesti huolletut tekstiilit sovitussa ajassa. Pesulan laadunvalvontajärjestelmä kat-

taa yrityksen toiminnan eri alueita, kuten toiminnallisen laadun, toiminnan tulok-

sen laadun sekä toiminnan vaikutuksen ympäristöön. Pesulat vastaavat itse laadunvalvonnan toteutuksesta sekä sen järjestämisestä ja tämä tapahtuu käytän-

nössä pesuloissa omavalvontana (Kivimäki 2001, 3.)

Omavalvonta vaatii pesuloiden työntekijöiden työaikaa, mutta samalla henkilö-

kunta oppii tuntemaan paremmin pesulan eri työvaiheet ja prosessien kulun. Kun
pesulan työprosessit kuvataan ja niiden kriittiset pisteet etsitään, huomataan
myös mahdolliset kehittämistarpeet. Tällöin myös pesulan työn järjestelmällisyys

lisääntyy. Pesulan kannalta tällä on positiivisia vaikutuksia, kun taloudellisia
säästöjä syntyy, kun virheet vähenevät, toiminnot ovat tehokkaita ja valvonta osataan kohdistaa oikeisiin asioihin. (Kivimäki 2001, 3.)

Useille eri palvelujen ja teollisuuden aloille on laadittu omia niiden alakohtaisia
järjestelmävaatimuksia. Nykyään ne ovat entistä enemmän ja ainakin osittain yh-

teensopivia toistensa kanssa, mutta ottavat samalla huomioon kyseisen alan erityispiirteet.

Tekstiilihuoltoon

valmistui

vuonna

2002

standardi

SFS‐EN

14065:2002 Tekstiilit. Pesulassa huolletut tekstiilit. Mikrobiologisen puhtauden

hallinta. Tämä standardi sisälsi järjestelmävaatimukset sellaisille pesuloille, joiden huoltamien tekstiilien mikrobiologiseen puhtauteen kohdistui korostuneita
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vaatimuksia ja se uusittiin kerran viisivuotiskaudelle. Standardin uusin versio vahvistettiin Suomessa 3.6.2016. Tämän uudistetun standardin rakenne on pyritty
luomaan aiempaa selkeämmäksi ja se sisältää myös opastavia liitteitä. Iso osa

pesula-alan toimijoista joko noudattaa standardia tai on sertifioinut prosessinsa
sen mukaisesti, joten erillistä ohjetta standardin mukaisen laatujärjestelmän käyt-

töönotolle tai laadinnalle ole enää ollut tarpeen tehdä. (Tekstiilihuoltoliitto, Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä.)

Lähes kaikki standardit ovat luonteeltaan ohjeellisia. Jo nyt erittäin yleistä, että

pesuloiden asiakkaat edellyttävät vähintään mainitun standardin soveltamista tai

virallisesti hyväksytyn, standardin vaatimukset täyttävän järjestelmän olemassa-

oloa. Standardia soveltamalla voidaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti varmistaa
sovittu tekstiilien käyttötarkoitusta vastaava mikrobiologinen puhtaustaso sekä

varmistaa myös muilta osin pesuprosessin riittävän korkea ja tasalaatuinen lop-

putulos (esimerkiksi puhtauden, pesuainejäämien ja vauriottomuuden osalta).
Standardin

soveltamisalue

koskee

koko

huoltoketjua

pesulasta

asiak-

kaalle. Tekstiilihuoltoliiton hygieniatoimikunta on myös päivittänyt ja yhdistänyt

aikaisemman standardin soveltamisohjeen Pesuloiden RABC ja tätä täydentä-

vään pesuprosessin laadunvarmistusohjeen nyt yhdeksi dokumentiksi. (Tekstiilihuoltoliitto, Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä.)

Tässä ohjeessa esitettyjä toimenpiteitä ja mainittuja raja‐arvoja on pidettävä minimivaatimuksina, jotka pesulan asiakkaiden vaatimuksista, arvioiduista riskeistä
ja yrityksen omista tavoitteista riippuen voidaan luonnollisesti ylittää.

Tekstiili-

huoltoliiton hygieniatoimikunta seuraa standardin soveltamisohjeiden laadintaa

muissa standardin käyttöönottaneissa maissa ja voi tarvittaessa tarkentaa em.
ohjeita. (Tekstiilihuoltoliitto, Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä.)

Pesulahygienian keskeiset periaatteet ovat: tekstiilien desinfektion varmistami-

nen pesuprosessissa ja tekstiilien uudelleen kontaminoitumisen estäminen pesuprosessin jälkeen. Pesulat, jotka pesevät esimerkiksi sairaaloiden, elintarvike-

teollisuuden ja lääketeollisuuden tekstiilejä, on varmistettava huolettavien tekstii-

lien mikrobiologinen puhtaus. Pesulan kannalta kriittisiä käsittelyvaiheita ovat: li-
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kaisen pyykin säilytys, likaisen pyykin purku ja lajittelu, pesu, välivarastointi märkänä, rumpukuivaus, vaunut (pesulan sisäisessä käytössä olevat), mankelointi,
taitto ja niputus. (Diversey, Pesun laadunvarmistus ja omavalvonnan perusteet).

Hyvän omavalvontaohjelman tunnusmerkkejä ovat, että vastuunjako on selkeä

organisaation sisällä, laadunmittarit ovat selkeästi määritelty ja pesulan laatudo-

kumentointi keskittyy pesulan toiminnan kannalta olennaisiin tekijöihin. Pesula-

kohtaisesti on tärkeätä määritellä, millä välineillä mitataan, mitkä ovat mittarit ja
mitkä ovat valvontarajat. Mittausrutiinien tulee olla säännölliset. On tärkeä huo-

lehtia, että mittausvälineet ovat kunnossa. Mittauksen jälkeen tulokset kirjataan

ja analysoidaan. Mitkä ovat korjaavat toimenpiteet, jos tulokset eivät ole valvon-

tarajoissa? Pesuprosessin hyvä ylläpito ennaltaehkäisee poikkeamia, kun vastuuhenkilöt ovat hyvin tehtäviinsä koulutetut. (Diversey, Pesun laadunvarmistus
ja omavalvonnan perusteet.)
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6 AMMATILLINEN KOULUTUS

Ammattilisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaa-

mista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Kaiken tämän lisäksi

ammattilinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista. (OPH, koulutus ja tutkinnot).

Ammatillisen koulutuksen reformi on koulutuslainsäädännön uudistus, joka astui

voimaan Suomessa 1.1.2018. Reformiksi kutsutaan jonkin määrätyn asian uudis-

tusta ja muutoksen aikaansaattamista suunnitelmallisesti ja laillisin keinoin. Reformi sisältää ylhäältä asetetun strategisen linjauksen, jossa määritellään reformin lähtökohdat ja tavoitteet sekä ne konkreettiset toimenpiteet, joihin ryhdytään

reformin strategisen ulottuvuuden linjausten mukaisesti. ( Ahtiainen, Beirad, Hau-

tamäki, Hilasvuori, Lintuvuori, Thuneberg, Vainikainen, Österlund 2012, 11.)

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään

uudeksi laiksi, jonka keskeisenä lähtökohtana ovat asiakaslähtöisyys ja osaamis-

perusteisuus. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja lisätään. Uudessa ammattilisessa koulutuksessa korostuvat osaaminen, elinikäinen
oppiminen ja osaaminen. Kaikki koulutus lähtee työelämän ja opiskelijoiden tarpeista. Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on tuottaa tulevaisuuden am-

matillista osaamista työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin. Yhteinen uusi laki yh-

distää aiemmin erillään olleen aikuis- ja nuorisoasteen ammatillisen koulutuksen
ja tuo yhtenäisen ammattilisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan. Yh-

distyminen tuo joustavuutta ja vapautta vastata osaamistarpeisiin alueellisesti.
Rahoitusjärjestelmä tukee keskeyttämisen alentamista, lyhentää opiskelijan opiskeluaikaa ja nopeuttaa työllistymistä. Opettajien työssä tulee enemmän esiin oh-

jauksellisuus, he tekevät enemmän yhteistyötä työelämän kanssa sekä toimivat
erilaisissa toimintaympäristöissä. (OPS, Reformin tuki.)
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Reformi tuo ammatillista perustutkintoa opiskelevalle lisää joustoa, koska jokai-

nen opiskelija opiskelee oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitel-

mansa (HOKS) mukaisesti. HOKS sisältää sen, miten tavoitteeksi asetettu osaa-

minen saavutetaan ja millaista opetusta, tukea sekä ohjausta opiskelija tarvitsee.
Opiskelija voi edetä yksilöllisen opintopolun mukaan omaan tahtiinsa ja näyttää

osaamisensa, opintoihin käytetyllä ajalla ei ole merkitystä. Yhteiset opinnon osat
kuuluvat kaikille ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille ja aiemmasta poiketen
nyt myös aikuisille. Ammattitaito ositetaan näytöillä, jotka toteutetaan pääasiassa

työpaikoilla, joissa ammatillisen osaamisen arvioinnin suorittavat työelämän
edustajat ja opettaja yhdessä. Opinnoissa pyritään mahdollisimman monipuolisiin
oppimisympäristöihin, kuten työpaikat, virtuaaliset oppimisympäristöt tai oppilai-

tos. Työpaikoilla oppimisen toivotaan lisäävän työllistymistä. Uuden ammatillisen

koulutuksen tavoitteena on reagoida jatkossa entistä nopeammin työelämältä tu-

leviin osaamistarpeisiin sekä työvoimatarpeisiin. Työpaikalla voi opiskella ammatilliseen perustutkintoon kuuluvia opintoja työsopimukseen perustuvalla koulutus-

sopimuksella tai oppisopimuskoulutuksella. Työpaikoilla opiskeluun on yhdenmu-

kaiset toimintamallit, osapuolten vastuut ja tehtävät. Koulutussopimuksessa ei
ole määritelty osaamispisteitä tai aikana jakson kestoa, se tehdään yksilöllisesti

enintään tutkinnon osa kerrallaan. Työssä oppiminen suunnitellaan aina opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelmaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Työpaikan ohjaajat ovat arvioimassa osaamisen näyttöjä ja nämä näytöt järjestetään
pääsääntöisesti työpaikoilla todellisissa työtilanteissa (OPH, Reformin tuki.)

Suomessa ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkin-

not. Ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat nykyään ovat: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

sekä yhteiskunta ja työelämäosaaminen. Pesula-alalle voi kouluttautua tekstiilija muotialan perustutkintokoulutuksessa, jonka laajuus on 180 opintopistettä.

”Perustutkinnon tutkintonimike on tekstiilihuoltaja ja se muodostuu ammatillisista

tutkinnon osista 145 osaamispistettä ja yhteisistä tutkinnon osista 35 osaamispistettä”. (OPH, Tekstiili- ja muotialan perustutkinto; OPH, Reformin tuki Uudistuvat
tutkintojen perusteet.)
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Tekstiilihuoltaja toimii asiakaskaslähtöisesti, vastuullisesti ja suunnitelmallisesti

työelämän pelisääntöjä noudattaen. Hän työskentelee laatu- ja kustannustietoisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja osaa käyttää eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä tarkoituksenmukaisia koneita, laitteita ja työväli-

neitä. Hän viestii omasta osaamisestaan ja ammattitaidostaan hyödyntäen digitaalisuutta. Tekstiilihuoltaja toimii yhteistyökykyisesti alan monikulttuurisessa ja
globaalissa toimintaympäristössä ja tekee tekstiilihuoltoalan töitä pesulassa tai

vastaavanlaisessa työympäristössä. (OPH, Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon
perusteet; Keuda, koulutustarjonta).

Tekstiilien huoltamisen ammattitaitovaatimuksena on, että alan opiskelija osaa
toimia tekstiilihuollon vastaanotto- ja lajittelutehtävissä, toimia pesuprosessissa

käyttäen alan koneita, ohjelmia, laitteita ja toimia myös tekstiilihuollon jälkikäsittelytehtävissä. Erikoistekstiilien huoltamisen ammattitaitovaatimuksien mukaan
opiskelija osaa ottaa vastaan erikoistekstiilejä, valita niihin sopivan huoltotavan

ja huoltaa erikoistekstiilit sekä arvioida omaa työtään. Sairaalatekstiilien huoltamisen ammattitaitovaatimuksien mukaan opiskelija osaa työskennellä sairaalapesulassa erilaisissa työvaiheissa, huoltaa sairaalatekstiilejä ja arvioida omaa
työtään. (OPS, Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteet).

Tekstiili- ja muotialan tuotteiden vuokraustoiminnan ammattitaitovaatimuksissa

opiskelija osaa työskennellä tekstiili- ja muotialan vuokratuotteiden asiakaspal-

velu-, vastaanotto- ja huoltotehtävissä, sekä toimia vuokratuotteiden pakkaus- ja
välitystehtävissä, hyödyntää varasto- ja kuljetusjärjestelmiä sekä arvioida omaa

työtään. Kemiallisen pesun ammattitaitovaatimukset edellyttävät, että opiskelija

osaa toimia kemiallisesti pestävien tekstiilien vastaanotto- ja lajittelutehtävissä.

Opiskelija osaa myös toimia kemiallisen pesun erilaisissa tehtävissä ja arvioida
omaa työtään. (OPS, Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteet).

Tutkinnon eri osien edellyttämä ammattitaito osoitetaan näytöissä tekemällä käy-

tännön työtehtäviä aidoissa tilanteissa ja työprosesseissa. Opiskelijan osaaminen arvioidaan kansallisten kriteerien perusteella opettajan ja työelämän edus-

taja yhteistyönä. Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle tutkintotodistuksen,

kun tutkinto on suoritettu hyväksytysti Opetushallituksen tutkinnon perusteiden
mukaisesti. (OPS, Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteet).
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7 TUTKIMUSTULOKSET
Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tehdä palvelujen kehittämisehdo-

tus pienille ja keskisuurille ammattipesuloille. Tämän kehittämisehdotuksen tutki-

muksena syntyi pesulan toiminnan kartoituslomake, jonka avulla saadaan kartoitettua pesula-asiakkaan toimintaa. Kartoituksen saatujen tietojen perusteella kemikaalitoimittaja voi tarjota oikein kohdennettuja lisäarvopalveluja pesulalle.

7.1 Asiakkaan tilannekartoitus
Oikein kohdennettujen palveluiden tarjoaminen asiakkaalle vaatii pesulan toimintojen huolellista kartoittamista, jotta saadaan tarvittavat perustiedot. Nämä tiedot

ovat myös tärkeä osa asiakashallintaa, koska näin saadaan taustatiedot pesulasta ja lähtötilanne tulee kirjattua.

Jokainen pesula on erilainen toiminnaltaan, kooltaan ja konekannaltaan ja tästä

syystä Diversey tarjoaa spesifejä palveluja määritetylle asiakasjoukolle eli tässä

tapauksessa pienille ja keskisuurille pesuloille (Brax 2007, 33.) On erittäin tärkeä

ymmärtää syvällisesti asiakkaan prosesseja. Tulee pohtia, mitä arvoa pystymme
asiakkaalle antamaan, minkä ongelman ratkaisemme ja minkä asiakastarpeen
tyydytämme. (Tuulaniemi 2008, 37.)

Pesula-asiakkaiden toiminnan kartoittamisen työkaluksi suunniteltiin kartoituslomake, jonka avulla saadaan kartoitettua pesulan toimintaa ja prosesseja (LIITE

1). Kartoituslomakkeeseen valittiin kysymyksiä palvelujen kehittämisen jokaiselta

osa-alueelta: tekstiiliosaamisesta, pesumenetelmistä, koulutuksesta sekä vesi- ja
energiansäästöstä.

Kohde pesulan kartoitus tullaan tekemään aina asiakaskäynnin yhteydessä ja
samalla voidaan havainnoida pesulan toimintaa, näin on helpompi saada koko-

naisvaltainen käsitys yrityksestä ja sen toiminnasta (Kuvio 11.). Kartoitukseen tulee varata riittävästi aikaa ja lomakkeen kirjaa aina Diverseyn myyntihenkilö.

Tämä lomake auttaa ja ohjaa Diverseyn myyntihenkilöä kohdistamaan kysymyk-
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set pesulan toiminnan kannalta keskeisiin asioihin, jotta saadaan riittävät pohja-

tiedot. Pesula-asiakas ei aina välttämättä osaa suoraan kertoa kaikkea, joten kartoittajan tulee osata tehdä myös tarkentavia lisäkysymyksiä saadakseen tarvittavat vastaukset kartoituksen pohjaksi.

Pesulan

toimintojen
kartoitus

Kerrotaan

Tehdään

asiakkaalle kar-

kartoituksesta

ja annetaan eh-

yhteenveto

toituksen tulokset
dotus tarjottavista
palveluista

KUVIO 11. Pesulan kartoituksen eri vaiheet.
Tähän kartoituslomakkeeseen pyrittiin sisällyttämään kaikki sellaiset ja vain sel-

laiset kysymykset, jotka tarvitaan kartoituksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Laa-

dittiin yksiselitteisiä, täsmällisiä ja tarkkoja kysymyksiä pesulan toimintaan liittyen,
jotta vastaaja ymmärtäisi ne samalla tavalla ja saataisiin tarvittavat vastaukset

(Ojansalo, Moilanen, Ritalahti 2015, 130 - 131). Osaan kartoituslomakkeessa olevista kysymyksistä on annettuja esimerkkivaihtoehtoja, joista vastaaja voi valita
mielestään oikeat vaihtoehdot.

7.2

Kartoituslomakkeen kysymykset

Kartoituslomakkeelle haettiin vastauksia kysymyksiin, joiden perusteella lähde-

tään tekemään tarjousta lisäarvopalveluista. Pesulan käytössä olevalla konekannalla on iso merkitys, minkä kokoisia ja minkä ikäisiä laitteita on käytössä. Pesukoneiden koko (kg) kertoo, kuinka paljon pyykkiä pystytään koneella pesemään.

Näillä kartoituskysymyksillä saadaan kokonaiskäsitys, minkä kokoluokan pesulasta on kyse ja millaisia pyykkivolyymejä siellä voidaan pestä. Koneiden koko ja
ikä vaikuttaa myös siihen voidaanko ne kytkeä esimerkiksi automaattiseen pesuaineidenannostelujärjestelmään.
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Pesulassa käytettävän veden kovuudelle on merkitystä pesuaineen määrän an-

nostelussa, joten tästä syystä kyselyssä kartoitetaan, onko käytössä veden peh-

mennyslaitteisto. Kartoituksen avulla on hyvä selvittää, minkälaisia pesuaineita
pesulassa on käytössä, nestemäisiä pesuaineita vai pesujauheita.

Käytössä oleva annostelujärjestelmän kautta voidaan ohjelmoida uusia pesuohjelmia sekä muuttaa olemassa olevia ohjelmia. Näin voidaan vaikuttaa pesussa

käytettävään veden määrään, energian kulutukseen sekä pesuaineiden annos-

teluun. Pesuohjelmassa käytettävien aineiden valintaan vaikuttaa, mitä ollaan pe-

semässä ja tarvitaanko esimerkiksi pyykkilajitelman pesussa desinfektiota, jolloin
tarvitaan myös desinfektioainetta. Automaattisen pesuaineannostelujärjestelmän

kautta voidaan turvallisesti annostella oikea määrä desinfiointiainetta pesuprosessiin.

Kartoituksen koulutuskysymys osuuden avulla saadaan selvitettyä pesulan hen-

kilöstön ammatillinen osaaminen. Minkälaista osaamista henkilökunnalla on ja

onko tarvetta järjestää koulutusta. Minkälaisia räätälöityjä lisäkoulutuksia voitai-

siin tarjota henkilöstölle, jotta siitä olisi hyötyä esimerkiksi pesulan toiminnan tehostamisen ja laadun kannalta.

Pesulan on tärkeää osata tunnistaa erilaiset tekstiilimateriaalit ja niiden ominais-

piirteet, miten ne kestävät vesi- tai kemiallista pesua sekä minkälaisessa lämpö-

tilassa niitä voidaan pestä. Pesula voi pestä tekstiilin väärissä pesuolosuhteissa

ja näin voi syntyä pahoja pesuvaurioita. Nämä voivat aiheuttaa pesulalle huomattavia lisäkustannuksia, koska asiakkaalle joudutaan korvaamaan vaurioituneen

tekstiilit. Tästä syystä kartoituksen avulla halutaan saada vastauksia, onko pesulan henkilöstöllä riittävä osaaminen tekstiilimateriaaleista. Voiko Diversey tarjota
pesulalle lisäkoulutusta tekstiilimateriaaleista ja niiden pesuominaisuuksista.

Tekstiilimateriaalien tuotantoerien laaduissa voi olla huomattavia laatueroja, joka
tuo ylimääräisiä haasteita pesulalle. Vuokratekstiilien kohdalla on tärkeintä, että

käytettävät tekstiilimateriaalit kestävät normaalia laitospesuprosessia. Pesulalla

on myös mahdollisuus tutkituttaa hankinnassa olevien tekstiilimateriaalien laatua
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ulkopuolisella sekä puolueettomalla taholla ja näin varmistaa, että vuokrattavien
tekstiilien laatu on tasalaatuista ja laitospyykin kestävää.

Pesulan laadun tarkkailuun liittyvissä asioissa voidaan palveluiden avulla antaa
apua ja tukea pienille ja keskisuurille pesuloille. Pesulat ovat itse vastuussa laadustaan ja se toteutuksesta omavalvontana. Kartoituksen kautta saadaan vas-

tauksia, miten pesula käytännössä seuraa omaa laatuaan ja mitataanko sitä

säännöllisesti. Onko kartoitettavassa pesulassa määritelty omat laatumittarit ja
onko siitä dokumentaatiota olemassa.

Kartoituksen avulla on hyvä selvittää, millaisilla pesuohjelmilla pesulassa pestään

ja mitä pesuohjelmia käytetään eniten. Näin saadaan kokonaiskäsitys siitä, mitä
lajitelmia pestään eniten ja mitkä ovat ohjelmissa käytettävät pesulämpötilat. On

myös hyvä selvittää, onko ongelmia jonkun määrätyn tekstiililajitelman kanssa,

jossa esiintyy vaikeasti poistettavaa likaa, joka ei peseydy kunnolla pesussa pois
ja joudutaan tekemään uusintapesuja.

Veden ja energian kulutus ovat huomattava kustannuserä pesulalle. On tärkeää

kartoittaa miten pesula seuraa omaa veden ja käytettävän energian kulutustaan.

Näiden seurantaan voidaan tarjota työkaluja, joilla saadaan selville todenmukainen kulutus ja minkälainen on kustannusvaikutus pesulalle.

Kartoituksesta saatujen vastausten perusteella voidaan lähteä räätälöimään pe-

sula-asiakkaalle tarjottavia spesifejä palveluja - tai palvelukokonaisuutta, joka tu-

kee kyseisen pesulan toiminnan kehittämisen tarpeita. Pesula-asiakkaalle tehdään aina kartoituksesta kirjallinen yhteenveto (LIITE 2). Asiakkaan kanssa sovi-

taan tapaaminen, jossa käydään kartoituksessa ilmenneet huomiot ja tulokset

yhdessä läpi. On tärkeää antaa pesulalle palautetta myös niistä toiminnoista,
jotka ovat hyvin hoidettu. Raportissa keskitytään niihin asioihin, joihin pesulan

tulisi kiinnittää huomiota ja millaisia räätälöityjä ratkaisuja sekä palveluja Diversey

tarjoaa pesulan toiminnan kehittämiseksi. Tämä tapaaminen antaa Diverseyn

myynnille mahdollisuuden kertoa ja perustella asiakkaalle, mitkä ovat sen tarjoamista palveluista saadut hyödyt ja vaikutukset pesulayrityksen omiin toiminnan
tavoitteisiin.
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Asiakas on hyvä sitoutettua kartoituksen avulla pesulan toimintojen kehittämiseen. Diverseyn tulee avata huolella kartoituksesta löydetyt huomiot ja lähteä te-

kemään suunnitelmaa vaihe vaiheelta pesulan toiminnan kehittämiseksi. Asiakkaalle on tärkeää saada yhteistyökumppaniksi luotettava sekä asiansa osaava
palveluntarjoaja, joka pystyy perustelemaan hyödyt ja siitä saatavat kustannussäästöt.

Raportin yhteenvedon jälkeen sovitaan asiakkaan kanssa esimerkiksi kanssa

mahdollisesta kokeilujaksosta pesulassa. Pesula-asiakkaan kanssa yhdessä

päätetään, millainen kokeilu pesulassa tehdään ja miten sitä tullaan mittaamaan.

Kokeilujakson jälkeen käydään siitä saadut tulokset yhdessä läpi. Näin Diversey
saa mahdollisuuden näyttää käytännössä osaamisensa ja palvelujen avulla pesula-asiakkaalle kokeilusta saatavat hyödyt.

7.3 Tutkimuksen luotettavuus
Tätä uutta kartoituslomaketta ei ollut mahdollista testata pieniin ja keskisuuriin

pesula-asiakkaisiin ennen tämän opinnäytteen valmistumista. Tämän kartoituk-

sen luetettavuuteen vaikuttavaa, miten hyvin kartoituksen vastaaja eli pesulan
edustama henkilö tunteen pesulan toiminnan ja siihen liittyvät asiat. Kuinka huolella ja tarkkaan hän pystyy antamaan vastauksia hänelle asetettuihin kartoitus-

kysymyksiin. Antaako hän vastauksia, jotka antavat ehkä positiivisemman kuvan
pesulan tilanteesta, jota se todellisuudessa on. Diverseyn myyntiedustajan tulee

osata tehdä tarkentavia kysymyksiä, jos vastaaja ei osaa suoraan antaa vas-

tausta esitettyyn kysymykseen. Kartoitukseen luotettavuuteen vaikuttaa myös mi-

ten Diverseyn myyntiedustaja osaa tulkita pesulan edustaman henkilön vastauksia. Hyvä ja todenmukainen kommunikointi on tärkeässä roolissa ammattipesulan kartoituksen luotettavuuden onnistumiselle.

Tämän tutkimuksen luotettavuuteen ja onnistumiseen vaikuttaa myös se, että Di-

verseyn myynnillä ei ole ollut vielä mahdollisuutta tarjota näitä lisäarvopalveluja

pesula-asiakkaille. Ammattipesuloiden palveluiden tuotteistamisen onnistumista
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ja seurantaa olisi voitu mitata esimerkiksi palvelujen laadulla, asiakastyytyväisyy-

dellä ja palveluiden tuottavuudella. Seuranta ja mittaaminen ovat olennainen osa

palvelujen luotettavaa kehittämistä.
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8 POHDINTA

8.1 Pohdinta ja kehittämisehdotuksia
Tätä opinnäytetyötä tehdessä yllätti, että Suomessa pesula-alalta löytyy hyvin

vähän tutkittua tietoa. Pesula-alan liittyvää tutkimustietoa pitäisi saada lisää?
Palveluiden käyttö tulee tulevaisuudessa lisääntymään, koska kuluttajat tulevat

käyttämään enemmän pienten ja keskisuurten pesulapalveluita. Tutkimusta li-

säämällä saataisiin alasta enemmän tietoa ja samalla saataisiin positiivista näkyvyyttä pesula-alalle.

Tämä opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Diverseyn toimeksiantona palvelui-

den kehittämisehdotus pienille ja keskisuurille pesuloille. Tämän kehittämisehdo-

tuksen ydinajatuksena on, miten kemikaalitoimittajana voi auttaa pientä- ja keskisuurta pesula-asiakasta niin, että asiakkaan prosessit voisivat toimia tehokkaammin, tuloksellisemmin ja tukea pesulan liiketoimintaprosesseja paremmin
(Grönroos, 2009, 505.)

Asiakkaat osaavat nykyään vaatia yhä enemmän toimittajiltaan ja edellyttävät

monipuolista palvelua, joten sen merkitys on huomattavasti kasvanut. Yrityksen

tulee pystyä tarjoamaan hyviä palveluratkaisuja asiakkaidensa tarpeisiin, jotta se
pysyy kilpailukykyisenä markkinoilla. Palveluiden kasvu on tuonut yrityksille aivan
uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, koska nykyään palvelu sekä tavara ovat
yhdessä myytävä kiinteä kokonaisuus. Kilpailu on kovaa yritysten kesken ja toi-

mittaja joutuu pohtimaan, millaisia palveluja voidaan tarjota pesula-asiakkaalle,
jotta asiakas valitsee juuri meidät toimittajakseen. On tärkeää miettiä, mikä on

yrityksen palvelujen sisältö ja miten erottua muista. Miksi meidän yrityksen tar-

joamat palvelut olisivat kilpailukykyisempiä ja parempia kuin muiden alalla toimi-

vien kilpailijoiden. Pesula-asiakkaiden oikeiden tarpeiden tunnistaminen ja niissä
tapahtuvien muutosten havaitseminen ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta kemikaalitoimittajat pysyvät palvelukilpailussa mukana.
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Pk-yrityksiin kuuluvissa pesuloissa osaaminen on usein vahvasti yrittäjän käsissä, joten uusien innovaatioiden hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuuk-

sien löytäminen vaatii omaa aktiivisuutta yrittäjältä. Pk-yrittäjän olisi hyvin tärkeää

verkostoitua oman alansa toimijoiden kanssa, koska se on hyvä keino saada pesula-alaan liittyvää uusinta tietoa ja hyödyntää sitä pesulan toimintaan.

Pk-yrityksen menestyminen vaatii aktiivista uudistumista ja sopeutumista tapah-

tuviin muutoksiin. Ammattipesulassa tilanne elää aina, koska tulee uusia asiakkaita ja sen myötä uusia lajitelmia pestäväksi. Pesulassa otetaan käyttöön uusia

pesumenetelmiä ja tekstiilimateriaaleja, annostelujärjestelmiä sekä ympäristömyönteisempiä pesuaineita. Laatuvaatimukset voivat muuttua ja entisestään tiu-

kentua. Ammattipesuloiden pitää koko ajan seurata aikaansa, jotta ne pysyvät
kehityksessä mukana ja kilpailukykyisinä omilla markkinoillaan. Diverseyn tarjoamilla palveluilla pyritään auttamaan pieniä ja keskisuuria pesuloita juuri näissä
asioissa ja löytämään sopivat ratkaisut.

Alan asiakastuntemukseen perustuen Diverseyn pesulapalvelujen kehittämiseh-

dotukseen suunniteltiin neljä osa-aluetta: koulutus, tekstiiliosaaminen, pesu-

menetelmät, sekä vesi ja energia, koska näillä kaikilla osa-alueilla on keskeinen

merkitys pesulan toiminnassa. Näihin kaikkiin osa-alueisiin Diverseyllä löytyy am-

mattitaitoista osaamista ja yritys voi auttaa siinä, että pesula-asiakkaan prosessit
toimisivat tuloksellisemmin ja tehokkaammin. Diversey voi tarjota omia lisäarvopalvelujaan jokaiseen näistä tai vaan yhteen osa-alueeseen.

Näin jälkikäteen ajateltuna näiden pesulapalveluiden kehittämisen suunnittelu-

vaiheessa olisi voinut hyödyntää esimerkiksi benchmarkingia ja etsiä vastaavan-

laisia palveluiden kehittämisehdotuksia. Olisi ollut hyvä perehtyä, miten muut yritykset ovat rakentaneet vastaavanlaisia palveluita. Näistä esimerkeistä olisi voinut löytää uusia näkökulmia ja malleja, joita olisi voinut hyödyntää näiden palve-

luiden kehittämiseen. Tutkimuksen alkuvaiheessa olisi voinut myös tehdä kyse-

lytutkimuksen pienille ja keskisuurille pesula-asiakkaille ja kartoittaa, mitä toiveita

ja tarpeita heillä on Diverseyn lisäarvopalveluiden osalta. Näitä pesula-asiakkai-

den vastauksia olisi voinut hyödyntää palveluiden suunnittelussa.

Ilmaston muutos ja ympäristöasioiden merkityksen korostuminen tulee myös nä-

kyviin pesulatoiminnan eri osa-alueilla. Muuttuvat ympäristövaatimukset tuovat
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pesuloille uusia haasteita toimia entistä ympäristömyönteisemmin. Pesula, joka

toimii ympäristövastuullisesti, laadukkaasti ja joustavasti voi saada aivan uusia
asiakkaita, joille ympäristöarvot ovat tärkeitä.

Pesulan toiminnot ovat hyvin käsityövaltaisia, mutta teknologian tuoma kehitys

on nähtävissä myös ammattipesuloissa. Digitalisaatio ja internet tuovat uusia

mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi myös pesulayritysten liiketoimintaan. Esimerkiksi Internet of Clean (IoC) eli IntelliLineaa käyttämällä voidaan helpottaa pesula-asiakkaita parantamaan tuottavuuttaan ja omaa suorituskykyään.

Tämä näkyy siinä, että pesulassa voidaan seurata jopa etänä ja reaaliajassa sen
tuotantotoimintaa sekä tunnuslukuja internetin välityksellä. Uusi, nykyaikainen
johtamisen työkalu auttaa pesulaa laadun ja kannattavuuden seurannassa,

koska KPI-luvut ovat koko ajan saatavilla. Uudet netti-pohjaiset ohjelmat auttavat

johtamisessa, mutta tällä hetkellä ne eivät ehkä ole vielä mahdollisia kaikille pie-

nille ammattipesuloille. Mikäli teknologian kehitys jatkuu nopeana, tulevat ne yhä
useamman pesulan käyttöön.

Teknologian kehitys on mahdollistanut myös sen, etäyhteyden kautta voidaan

annostelujärjestelmään tehdä pesuohjelmakohtaisia annostelumuutoksia ja näin
pystytään reagoimaan nopeasti pesulan muuttuviin tilanteisiin. Tämä auttaa

myös kemikaalitoimittajaa, koska se voi seurata etäyhteyden kautta pesula-asiakkaansa pesuprosessia ja mahdollisia häiriötiloja sekä niiden aiheuttamia hälytyksiä. Näin voidaan auttaa asiakasta erittäin nopeastikin erilaisissa poikkeama-

tilanteissa, varmistamalla, että kaikki toimiin annostelujärjestelmässä kuten pitääkin.

8.2 Pesumenetelmät
Ammatillisessa pyykinpesussa pyritään saamaan tekstiilit puhtaiksi niille sopivilla

pesumenetelmillä. Pesulalle hyvä pesuprossin hallinta on merkittävä osa talou-

dellista ja laadukasta tekstiilihuoltoa. Pestävät lajitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia likatyypeiltään ja tekstiilimateriaaleiltaan. Pesuohjelmat räätälöidään asiakkaan ja olosuhteiden mukaan. Käytettävän pesumenetelmän valintaan vaikuttavat pesuaika, pesulämpötila, pesukemikaalit ja käytettävän veden määrä.
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Pesulalle tärkeintä on tuotantotekijöiden optimointi eli se, että kustannukset ja

laatu ovat tasapainossa. Pesulan tulee tässä optimoinnissa ottaa huomioon käy-

tettävät pesukemikaalit, pesuaika, hygienia, vesi, energia ja tekstiilin kuluminen.

Kustannustehokkaan toiminnan kannalta on tärkeätä valita oikeat pesuaineyhdistelmät ja niiden annostelut pestävän lajitelman mukaan. Annostelujärjestelmän

raportoinnin kautta voidaan seurata ja varmistaa lajitelman laadukkaan pesun toteutuminen.

Pesulan tulee lajitelmakohtaisesti seurata uusintapesuprosenttia, jotta se ei

pääse nousemaan liian korkeaksi. Jos yhdessä ja samassa lajitelmassa tulee
huomattavan paljon uusintapesuja, niin tulee kiinnittää huomioita pesuohjelman

sisältöön. On tärkeätä tehdä nopeasti siihen tarvittavat muutokset, jotta saadaan

varmistettua, että pyykki saadaan puhtaaksi ja hygieeniseksi kerralla ja uusinta-

pesuprosentti saadaan alemmaksi. Uusinta pesut ovat ylimääräinen kuluerä pesulalle.

Joustava toiminta on pienemmän ammattipesulan etu, koska iso laitospesula on

paljon kankeampi tekemään muutoksia toimintaansa ja tuotantoonsa. Pienemmät ammattipesulat pystyvät vastaamaan nopeammin ja helpommin asiakkaidensa muuttuvien vaatimuksiin ja palvelutilanteisiin. Pienien ammattipesuloi-

den ei kannata lähteä kilpailemaan ison laitospesulan kanssa vaan löytää oma
asiakaskuntansa ja panostaa joustavaan, laadukkaaseen ja kannattavaan pesulapalveluun. Näin varmistetaan pesulan kannattava toiminta.

8.3 Vesi ja energia
Vesi ja energia ovat yhdessä yksi merkittävät kuluerä, joten tästä syystä näiden
hallinta on tärkeää pesulassa. Viime vuosina pesuloissa saatu huomattavasti

vähennettyä veden kulutusta pestyä vaatekiloa kohden hyvin optimoiduilla pesuohjelmilla. Pesulan konekannan iällä voi myös olla vaikutusta veden kulutuk-

seen, voidaanko niitä ohjelmoida ja kytkeä annostelujärjestelmään. Kemikaalitoi-

mittaja on tässä kohtaa keskeisessä roolissa, koska ohjelmoidessaan pesuohjel-
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mia, kemikaalien ohella ohjelmoidaan myös käytettävän veden määrä. Annoste-

lujärjestelmään liitetyllä raportointiohjelmalla saadaan tarkat tiedot käytetyn ve-

den määrästä.

Matalalämpöpesuun siirtyminen säästää selvästi energiaa, pestäviä tekstiilikui-

tuja sekä tällöin pesulan tuotantoaika lisääntyy merkittävästi. Lajitelma saadaan

puhtaaksi matalammassa lämmössä ja se täyttää vaativammatkin hygieniamääräykset. Tämä on pienille ja keskisuurille pesuloille iso mahdollisuus säästää
energian kulutuksessa ja samalla hiilijalanjälki pienenee.

8.4 Tekstiiliosaaminen
Ympäristöasioihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös tekstiilimateriaalien kohdalla, koska hiilijalanjäljen merkitys on kasvanut. Tekstiilimateriaalien val-

mistuksessa käytettävät kemikaalit aiheuttavat ympäristöriskejä. Oikealla tekstii-

lihuollolla eli tehokkailla pesumenetelmillä ja matalalla pesulämpötilalla voidaan
vaikuttaa tekstiilien aiheuttamaan ympäristökuormitukseen. Uusia ympäristömyötäisempiä tekstiilimateriaaleja pyritään koko ajan kehittämään, mutta vielä

kuluu aikaa ennen kuin niistä tulee uusia tekstiilimateriaaleja joka päiväiseen
käyttöön ja ammattipesuloihin pestäväksi.

Markkinoilla on tarjolla huonolaatuisesta puuvillasta valmistettuja tekstiilejä, jotka
eivät kestä riittävän hyvin laitospesun pesuprosessia. Tämä näkyy siinä, että

tekstiilien käyttöikä lyhenee ja tämä lisää merkittävästi hiilijalanjälkeä, koska tällöin on tarve tuottaa lisää uutta puuvilla tekstiilimarkkinoille. Tekstiilimateriaalien

tuotanto on keskittynyt pitkälti Aasian maihin ja tuotantoerien laadussa on voi olla

huomattaviakin eroja. Yleensä pesula saa asiakaspalautteen, että tekstiilit ovat
pesulassa pesty väärin ja se näkyy esimerkiksi värin muutoksina tai nuhruisena

ulkonäkönä tekstiilissä. Tämä tuo pienille ja keskisuurille pesuloille paljon lisää

haasteita, koska niiden on todistettava, että tekstiileissä näkyvät ongelmat eivät
joudu pesulan pesuprosessin toiminnasta vaan tekstiilin huono laatuisuus vaikuttaa tekstiilin ulkonäköön ja pesunkesto-ominaisuuksiin.
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Vuokratekstiilihankintoja tehdessä olisi tärkeää etukäteen varmistaa tekstiilierien

laatu, jotta voidaan taata, että niiden pesu-ominaisuudet ovat laitospesun kestä-

viä ja tekstiilien käyttäjät saavat hyvälaatuinen tekstiilejä. Diversey voi tarjota asiakkailleen lisäarvopalveluna tekstiilitutkimusta. Tätä mahdollisuutta pitäisi pesu-

loiden osata enemmän hyödyntää, kun tehdään tekstiilihankintoja. Vuokratekstiilien hankintakustannus on huomattava pienellekin pesulalle ja tekstiilin analyy-

situtkimuksen kustannus on suhteessa pieni niiden hankintaan verrattuna. Tämä

lisäarvopalvelu antaa mahdollisuuden tutkituttaa myös pesulan oman asiakkaan
hankkimia tekstiilejä, jos niissä havaitaan jotain poikkeamia pesuprosessin jälkeen. Ulkopuolisen tekemä puolueeton analyysi antaa tiedon tekstiilin laadusta
ja sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen.

Pesulaan pestäväksi tulevien tekstiilien tulee kestää normaali laitospesuprosessi.

On hyvä muistaa, että ammattipesulan pesuprosessi on siinä mielessä jäykkä,

että pesulassa ei ole mahdollista eikä ole aikaa tehdä monia erilaisia koepesuja
uudelle tekstiililajitelmalle. Koepesuista siitä syntyy ylimääräisiä kustannuksia pe-

sulalle. Pesulan on pystyttävä luottamaan, että uusi pesuun tuleva lajitelma tulee
voida pestä tekstiiliin merkittyjen pesuohjeiden mukaisesti.

Suomessa ei ole valtakunnan tasolla yhtenäistä erilliskeräysjärjestelmää tekstiilijätteelle. On tärkeää kiinnittää myös huomiota, mitä voidaan tehdä käytöstä pois-

tettaville tekstiileille. Voidaanko tekstiilijätettä hyödyntää esimerkiksi kierrätyksen

kautta uutena tuotteena tai materiaalina johonkin muuhun käyttötarkoitukseen.
Pesulat voivat omalta osaltaan edistää sitä, että käytöstä poistetut tekstiilijätteet

huolehditaan niille tarkoitettuun kierrätykseen. Suomen kaikki tekstiili olisi tärkeää

saada kiertämään jätehierarkian mukaisesti, Turussa esimerkiksi TST-Texvexin

toiminta-ajatuksena on edistää lajittelemalla ja käsittelemällä tulevia poistotekstiilejä (TSTTexvex, Tekstiilinkierrätystä ). Näin saadaan vähennettyä tekstiilijätteen määrää ja sitä kautta niiden aiheuttamaa ympäristökuormaa.
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8.5 Koulutus
Pesula-alalla on puutetta ammattitaitoisista tekstiilihuoltajista, joten alalle pitäisi

saada houkuteltua uusia osaavia ja pesula-alan osaajia. Ammattilisessa koulutuksessa tapahtuneen reformin myötä koulutuksen pääpaino on muuttunut enem-

män työelämälähtöiseksi ja kouluttautuminen itse työpaikoilla on nykyään mahdollista ja myös helpompaa. Oppisopimuskoulutus mahdollistaa opiskelijan työskentelyn ja samalla oppimisen ammattiin. Tämän etuna on opiskelijan työllistymi-

nen ja myös yrityksen tavoitteiden mukaisella ammattitaidolla. Työelämässä tapahtuva kouluttautuminen antaa pesulalle mahdollisuuden saada opiskelijoita oppimaan oikeassa toimintaympäristössä. Opiskelun erilaisia mahdollisuuksia pi-

täisi osata markkinoida uudella tavalla, jotta koulutukseen saataisiin uusia opis-

kelijoita ja pesula-alan yritykset hyötyisivät tästä, kun saisivat osaavaa henkilö-

kuntaa pesuloihin. Markkinoinnissa olisi tärkeää huomioida alan arvostuksen ja
vetovoimaisuuden lisääminen.

Työ tekstiilihuoltajana edellyttää tekstiiliraaka-aineiden ja siihen liittyvien värjäys-

ten, viimeistelyjen ja muiden kemiallisten käsittelyjen tuntemusta sekä pesukemian ja pesumenetelmien tuntemusta. Alalla tapahtuva jatkuva kehitys edellyttää

ammattitaidon kehittämistä ja ylläpitämistä. Työnantaja huolehtii, että pesulan
henkilökunta on motivoitunut ja hyvin koulutettu.

Olisi hyvä luoda yhteistyöverkosto ammattipesuloiden, kemikaalitoimittajien,

tekstiilivalmistajien ja tekstiilituotteen valmistajien kesken. Näin saataisiin parem-

min tietoa alalla tapahtuvasta tekstiilien tuotekehityksestä, esimerkiksi tekstiilien
värjäyksistä ja viimeistelykäsittelyistä pesuloiden ja kemikaalitoimittajien käyt-

töön. Tämä palvelisi kaikkia osapuolia, koska näin varmistettaisiin pestävien teks-

tiilien pesuprosessin kestävyys ja tekstiilien pysyminen käyttökelpoisina mahdol-

lisimman pitkään. Tällaisen verkoston luominen on haasteellista, koska verkostoon kuuluu useita toimijoita ja tekstiilikuitujen valmistajat ovat usein kaukana
Suomesta.

Diverseyllä on mahdollisuus tarjota räätälöityä koulutusta juuri pesulan omiin tarpeisiin. Pesulassa tehdyn kartoituksen avulla saadaan tietoa, minkälaista koulutusta olisi pesulan henkilökunnalle tarvetta järjestää. Tärkeintä on kohdentaa
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koulutus niin, että se palvelee parhaiten pesulan toimintaa ja sen ja henkilöstön
ammattitaidon kehittämistä. Lyhyessäkin koulutuksessa voidaan tehokkaasti päivittää osaamista ja syventää ammattitaitoa hyvin käytännönläheisesti. Pesulan

henkilökunnan kesken järjestetty koulutus antaa hyvän tilaisuuden oppia yhdessä

asioita ja mahdollistaa myös hyvän vuorovaikutteisen keskustelun pesulan toiminnasta sekä mahdollisiin ongelmiin ja niiden kehittämiseen liittyvistä asioista.

Diverseyn räätälöityjen koulutusten avulla saadaan kumppanuutta kehitettyä uudelle tasolle sekä mahdollisuus kasvattaa vielä yhteistyötä pesulan kanssa.

Diverseyn on tärkeä myös varmistaa, että oman myyntihenkilökunnan osaamista

kehitetään säännöllisesti, jotta he saavat pesula-alaan liittyvää koulutusta. Näin
yritys voi tarjota asiakkaille mahdollisimman ammattitaitoista palvelua ja ratkaisuja pesuloiden tarpeisiin. Diversey voi näin omalta osalta osaltaan kehittää

eteenpäin pesula-alan toimintaa. Diverseyn toiminnan yhtenä merkittävänä kul-

makivenä ovat ympäristövastuullisuus ja sen huomioinen yrityksen toiminnassa
ja myös omien asiakkaidensa toiminnassa.

8.6 Kartoituslomake
Tämän suunnitellun pesulan kartoituslomakkeen käyttökokemukset rajautuvat tämän opinnäytteen ulkopuolelle, koska lomakkeen käyttöönotto tapahtuu vasta

opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. On tärkeää kerätä lomakkeen käytöstä
kaikki mahdolliset käyttökokemukset Diverseyn myynniltä. Miten kartoituslomake
toimii käytännössä ja tarvitaanko siihen joitakin oleellisia muutoksia, onko tarve

lisätä kysymyksiä tai tarkentavia kysymyksiä. Tärkeintä on toimiva lomake, joka

palvelee kartoituksen päämäärää eli saada tietoa pesulan toiminnasta ja sen prosesseista. Lomakkeen avulla tulee saada kerättyä kaikki se tieto, jonka perusteella lähdetään tarjoamaan asiakkaalle palveluja.

Pesulan kartoituksessa on tärkeintä, että on ymmärretty palvelujen käyttäjän eli
pesulan tarpeet oikein ja näin voidaan lähteä suunnittelemaan pesulalle palve-

luita. Asiakkaalle tarjotaan juuri ne ratkaisut ja palveluvaihtoehdot, joista pesulaasiakas saa eniten hyötyä omaan toimintaansa. Pesulat ovat hyvin erilaisista,
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eikä kaikilla ole mahdollista taloudellisesti tehdä isoja hankintoja oman toimintansa kehittämiseksi vaan pitää löytyä helposti toteutettavia ja edullisia ratkaisuja.

Pesulalta itseltään pitää myös löytyä riittävä halu ja tahtotaso toiminnan muutoksiin sekä keinot sitouttaa henkilökunta myös niihin. Tästä syytä Diverseyn on tär-

keää kuunnella asiakasta ja löytää ne palveluratkaisut, jotka ovat kyseisen pesulan kannalta toimivia ja mahdollisia toteuttaa.

Tämän opinnäytteen hyvä jatkotutkimuksen aihe olisi tehdä kysely kartoituksessa

mukana olleille pesula-asiakkaille. Näin saataisiin palaute, miten he ovat kokeneet kartoituksen ja siitä saadun yhteenvetoraportin. Miten pesula on kokenut

hyötyvänsä omassa toiminnassaan Diverseyn tarjoamista palveluista. Näiden
vastausten perusteella saataisiin arvokasta tietoa, miten Diversey on onnistunut

ja missä asioissa on vielä parantamisen varaa. Diverseyn on hyvä myös pohtia,

miten on onnistuttu, jotta saadaan kokonaiskäsitys palveluiden toimivuudesta,
onko siihen hyvä ehkä tehdä jotakin muutoksia saatujen palautteiden perusteella.

Tämän palveluiden kehittämisehdotuksen jälkeen seuraava vaihe olisi tuotteistaa

vielä selkeämmin pesuloille tarjottavat palvelut ja luoda mahdollisesti oma pesulapalveluiden konsepti.

Tämä opinnäytetyö on tuonut esiin sen, että pesulalla pitää olla monenlaista

osaamista ja ammattitaitoa pysyäkseen alalla kilpailukykyisenä. Se edellyttää pe-

sulalta aktiivista ympäristöasioiden ja päästöjen seurantaa, tekstiilien, pesuke-

mian ja pesuprosessin tuntemusta sekä seurantaa veden, energian ja kannatta-

vuuden osalta. Pesulan tulee huolehtia myös pesulan omasta päivittäisestä ope-

ratiivisesta tehokkuudesta. On tärkeää, että tämän pesulan palveluiden kehittä-

misehdotuksen avulla Diversey pystyy tarjoamaan omaa laadukasta ammattitai-

toista osaamistaan ja palvelujaan kohderyhmän asiakkaille ja sitä kautta luomaan

uusia ja positiivisia asiakaskokemuksia, joiden kautta varmistetaan pesula-asiak-

kaiden asiakastyytyväisyys ja asiakassuhteiden säilyminen.
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Liite 1. DIVERSEY KARTOITUSLOMAKE

1(4)

Pesulan nimi
Yhteyshenkilö
Puhelin
Toimitusosoite
Tuotantokapasiteetti
Henkilöstön lukumäärä
Kuinka monta pesukonetta pesulassa on?

Minkä merkkisiä pesukoneita ne ovat ja niiden koko kg

Kuinka paljon pyykkiä pestään päivässä kg
Kuinka paljon pyykkiä pestään viikossa kg
Onko veden pehmennys käytössä?

°dH

Veden kovuus, raakavesi

°dH

Pesuaineiden annostelu
Käsiannostelu
Jauhe
Neste
Automaattinen annostelujärjestelmä, millainen?

Onko tarvetta uudelle annostelujärjestelmälle?
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Käytettävät pesuaineet
Alkalinen pääpesuaine
Tehostin
Happeen perustuva valkaisuaine
Kloorivalkaisu
Huuhteluaine
Neutralointiaine
Laadunvalvonta
Onko omavalvontaa, miten sitä toteutetaan?

Pestävät tekstiililajitelmat:
Työvaate
Lakanat, pyyhkeet (hotelli)
Sairaala/hoivakohteet
Pöytäliinat
Siivoustekstiilit
Matot
Muu

Mitä pyykkilajitelmia pestään eniten?

Mitä pesuohjelmia käytetään eniten ja niiden pesulämpötilat?

Onko jokin likatyyppi tai lajitelma, jonka peseytymisen kanssa on ongelmia?

2(4)
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Tekstiiliosaaminen
Mitä tekstiilimateriaaleja pesulassa pestään?
Puuvilla
Puuvilla/polyesteri
Polyesteri
Villa
Mikrokuidut
Muu
Tekstiilimateriaalien laatu
Onko ollut ongelmia ja minkälaisia?

Vuokrataanko tekstiilejä?
Mitä tekstiilejä?

Koulutus (henkilökunnan osaaminen)
Onko tarvetta koulutukselle ja minkälaiselle?
Vesipesun perusteet
Tekstiiliosaaminen
Kemikaaliturvallisuus
Laatuosaaminen/omavalvonta
Muu

Vesi ja energia
Miten mitataan veden kulutusta?
Mikä on pesulan veden kulutus?

3(4)
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4 (4)

Pesulassa käytössä
Sähkö
Höyry
Kaasu

Muuta huomioitavaa

kulutus
kWh
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Liite 2. Pesulakartoituksen raporttipohja
1(2)
PESULAKARTOITUS RAPORTTI

Pesulan nimi
Yhteyshenkilö
Puhelin
Kartoituksen ajankohta
YHTEENVETO KARTOITUKSESTA
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2(2)
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