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Päivän teemat 

Kuka olen ja mitä osaan 
 
Tuotteistaminen teoriassa 
 
Tuotteistaminen käytännössä 
 





Mitä työelämä vaatii? 

• Tavoitteiden saavuttaminen 
• Luovuus ja innovatiivisuus 
• Sinnikkyys ja pitkäjänteisyys 
• Vahva sisäinen elämänhallinta 
• Päättäväisyys 
• Vahva itsetunto ja minäkäsitys 
• Ahkeruus 



Mitä työelämä toivoo? 

• Mahdollisuuksien havaitseminen ja niihin 
tarttuminen 

• Uusien mahdollisuuksien luominen ja 
    hyödyntäminen 
• Aloitteellinen toiminta, käynnistys & päättäminen 
• Luova ongelmanratkaisu ja erilaisten asioiden 

koonti 
• Arviointi ja riskinotto 
• Sosiaalisten verkostojen (hyväksi)käyttäminen 
• Neuvottelu- ja myyntitaito 
• Taito johtaa projekteja ja tilanteita holistisesti 



Oma osaaminen – Asiantuntijuus 

Luovuus  

Laaja yleisnäkemys 

Argumentointi 

Päättelykyky 

Ongelmanratkaisutaito 

Oppiminen  

Abstrakti ajattelu 



Tuotteistaminen 

 
 

 ”…tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, 
jonka tuloksena asiantuntemus tai 
osaaminen jalostuu myynti-, 
markkinointi- ja toimituskelpoiseksi 
palvelutuotteeksi” 

          (Parantainen 2007)  



“Sipulimalli”  

 



“Jäävuorimalli”)   
 

(Sipilä 1996) 
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Sisäinen tuotteistaminenSisäisen toiminnan automatisointi ja systematisoitu Ulkoinen tuotteistaminen2 palvelun tuotetuki: palvelu jossa käytetään apuna tuotetukea esim. tiekoneohjelmistoja3 tuotteistettu palvelu: struktuurit, prosessit, menetelmät ja apuvälineet on tuotteistettu mahdollisimman pitkälle 4 monistettavissa ja jakelutielle annettavissa oleva tuote, joka on saatu fyysiseen ja sähköiseen muotoon 



 
 

Miksi tuotteistamista? 
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Palvelun tuotteistaminen 



Palvelun tuotteistaminen 

(Jaakkola ym. 2007) 



Palvelun tuotteistaminen 

(Jaakkola ym. 2007) 



Tuotteistamissuunnitelma  

• Kohderyhmä/t: kenelle tuotetta/palvelua 
tarjotaan 

• Ydintuote/palvelu 
• Tukituote/palvelut 

– Edellytystukipalvelut 
– Lisäarvotukipalvelut 

• Räätälöinti-/standardointiaste ja 
tuotteen/palvelun moduulirakenne 
– Räätälöity osa 
– Tuotteistettu standardiosa 

• Tuotteet/palvelut prosessina  
• Konkretisointikeinot 

– Tuote-esite, nettisivut 
– Brändäys  
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Hyöty: ketkä osalituvat tuottamiseen, missä vaiheessa ja kuinka paljon. Piirtämällä kuvio koko palvelujärjestelmästä Blueprinting tapa suunnitella ja kuvata palveluprosesseja Kuinka jokainen työ ja toiminta



Oma osaaminen 
 
Mistä osaaminen kumpuaa? 
 

  Koulutusperustainen 
 
 Ammatti/työkokemus 
 
  Persoona 
 
 Sosiaalinen verkosto 
 
 
 
  



Oma osaaminen 
 
 

  Ydinosaaminen 
 
 
 Erityisosaaminen 
 
 
  Uniikki osaamisten yhdistelmä  
 
  
 
 
 
  



Oma osaaminen 



Oma osaaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oma osaaminen 

 
  



 

Stenberg (2000)   



 
• Filosofian Akatemia www.filosofianakatemia.fi 
 
• Juhana Torkki  www.puhevalta.fi  

 
• Niko Järvinen  
    www.viherseina.fi 
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Kiitos!  
mari.suoranta@jyu.fi 

040-5085552 



Wanna read more?  
Helakorpi, S. (2005) Työn taidot – Ajattelua, tekoja ja yhteistyötä. HAMK 

Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 2/2005.  
Oinonen, A. (2000) Asiantuntijapalvelujen markkinoinnin tehostaminen 

tuotteistamisen avulla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (pro gradu).  
Sipilä, J. (1995) Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. WSOY. 
Sipilä, J. (1996) Asiantuntijapalvelujen markkinointi. WSOY. 
Suoranta, M. (2006) Palvelujen tuotteistaminen/konseptointi. Esitelmä TEKES 

Serve-teknologiaohjelman roadshow.  
Stenberg, M. (2000) Tiedosta osaamiseen. Ikääntyvien työntekijöiden 

tietoyhteiskuntavalmiuksien ennakointia. HY, Lahden Tutkimus- ja 
Koulutuskeskuksen raportteja ja selvityksiä 34/2000.  

Tiensuu, V. (2005) Tuotteistaminen tutuksi. Esitutkimus tuotteistamisen 
haasteista mikroyrityksissä. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja A, 
osa 9. 

Westerholm, H. (2007) Tutkimusmatka pienyrittäjän työvalmiuksien ytimeen. 
Kirjallisuuteen ja DACUM-analyysiin perustuva kartoitus. JY, Jyväskylä 
Studies in Business and Economics (väitöskirja).  
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www.tuotteistaminen.fi  
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Do it yourself! 
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