TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Tomi Ahola
LIIKETOIMINNAN PALVELULLISTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET
VÄHITTÄISTAVARAKAUPAN KONTEKSTISSA
Tapaus Foodie.fm

Pro gradu -tutkielma
Markkinoinnin koulutusohjelma
Helmikuu 2014

OULUN YLIOPISTO
Taloustieteiden tiedekunta

TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Yksikkö

Markkinoinnin yksikkö
Tekijä

Työn valvoja

Ahola Tomi

Pekkarinen S., Pohjosenperä T.

Työn nimi

Liiketoiminnan palvelullistamisen hyödyt ja haasteet vähittäistavarakaupan kontekstissa
Oppiaine

Työn laji

Aika

Sivumäärä

Markkinointi

Pro Gradu

Helmikuu 2014

79+2

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen keskiössä toimii liiketoiminnan palvelullistaminen. Ilmiötä on aiemmin
tutkittu runsaasti teollisuusyritysten kontekstissa, jossa yritykset käyvät kauppaa toisten yritysten
kanssa. Tässä tutkimuksessa ilmiö viedään uuteen ympäristöön ja tarkoituksena on tutkia miten
palvelullistaminen soveltuu kuluttajaympäristöön ja erityisesti vähittäistavarakaupan kontekstiin.
Palvelullistamisen soveltuvuuden lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan palvelullistamisen hyötyjä ja
haasteita vähittäistavarakaupan kontekstissa. Hyötyjen ja haasteiden kartoittamisella pyritään
luomaan yritysjohdollinen näkemys siitä, millaisia asioita tulee ottaa huomioon ennen
palvelullistamisprosessia sekä sen aikana.
Tutkimuksessa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä, sillä palvelullistamisesta pyritään
luomaan syvällinen kuva yksittäisen tapauksen avulla. Tapauksena käytetään S-ryhmän
Foodie.fm verkkopalvelua, joka tarjoaa asiakkailleen apuvälineitä päivittäisten ruoka-asioiden
hoitoon. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty kahden teemahaastattelun avulla.
Haastateltavina toimivat palvelun lanseeranneen S-ryhmän digitaalisten palveluiden
kehityspäällikkö sekä palvelun kehittäneen Digital Foodien toimitusjohtaja.
Tutkimuksen perusteella palvelullistaminen on sovellettavissa vähittäistavarakaupan kontekstiin.
Keskeisimpänä tuloksena luotiin näkemys, kuinka vähittäistavarakaupan alalla toimiva yritys voi
palvelullistaa liiketoimintaansa. Lisäksi kartoitettiin palvelullistamisen hyötyjä ja haasteita
uudessa ympäristössä. Tutkimuksen perusteella palvelullistamisen avulla on mahdollista luoda
huomattavia liiketoiminnallisia etuja markkinoilla, joilla hintakilpailu on suurta.
Palvelullistamiseen liittyy myös runsaasti haasteita. Palvelullistamista harkitsevan yrityksen tulee
erityisesti keskittyä visualisoimaan luotua arvoa asiakkaalle, jotta uusilla palveluilla luotava arvo
ei jää asiakkaalta huomaamatta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että palvelujen avulla on mahdollista
luoda lisäarvoa asiakkaalle, mutta niiden avulla ei ole mahdollista korvata toimimatonta
perustuotetta.
Koska tutkimuksen tulokset perustuvat yksittäiseen tapaukseen ja palvelullistamista on tutkittu
aiemmin hyvin vähän vähittäistavarakaupan kontekstissa, on tämän tutkimuksen tuloksia vaikeaa
yleistää koskemaan koko vähittäistavarakaupan alaa. Tutkimus loi silti näkemyksen, jonka
mukaan palvelullistaminen on sovellettavissa myös vähittäistavarakaupan kontekstiin. Lisäksi
tutkimuksen kartoittamat hyödyt ja haasteet on sovellettavissa yritykseen, joka on
palvelullistamassa liiketoimintaansa. Jatkotutkimusehdotuksina nousi esille aiheen käsittely
jonkin toisen tapauksen kautta, asiakkaan näkökulma palvelullistamisen hyötyjä määritellessä
sekä aiheen käsittely määrällisesti, jolloin hyötyjen ja haasteiden painoarvot kävisivät paremmin
ilmi.
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1

JOHDANTO

Tämän

tutkimuksen

tarkoituksena

on

tutkia

liiketoiminnan

kehittämistä

palvelullistamisen avulla. Tutkimuksen keskiössä toimii palvelullistaminen ilmiönä
sekä sen tuomat hyödyt ja haasteet. Palvelullistamista tutkitaan vähittäistavarakaupan
kontekstissa, jossa ilmiötä on aiemmin tutkittu hyvin vähän, sillä ilmiötä käsittelevä
aiempi tutkimus keskittyy pääasiassa teollisuusyritysten kontekstiin (Mathieu
2001b).

Tutkimuksen

Foodie.fm–palvelua,

tapauksena
joka

tarjoaa

käytetään

Suomessa

asiakkailleen

toimivan

päivittäistä

S-ryhmän

ruoka-asiointia

helpottavia palveluja verkossa.
Johdannossa esitellään tämän tutkimuksen aihe, tutkimusmenetelmät ja taustat.
Aluksi perehdytään, mistä tutkimuksessa on kysymys sekä esitetään perustelut
aiheen

valinnalle

aiempien

tutkimusten

valossa.

Seuraavaksi

perehdytään

tutkimuksen tavoitteisiin ja esitetään päätutkimuskysymys sekä keskeisimmät
alatutkimuskysymykset,

jotka

tukevat

päätutkimuskysymykseen

vastaamista.

Kolmannessa alaluvussa lukijalle avataan tutkimuksen ymmärtämisen kannalta
keskeisimmät

termit

ja

käsitteet.

Tämän

jälkeen

kerrotaan

tutkimuksen

metodologiasta, eli tutkimuskeinoista, joiden avulla tutkimuskysymyksiin pyritään
vastaamaan. Viimeisessä alaluvussa perehdytään tämän tutkimuksen rakenteeseen ja
kerrotaan kunkin luvun keskeisimmistä sisällöistä.
1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle
Tämän

tutkimuksen

tarkoituksena

on

tutkia

liiketoiminnan

kehittämistä

palvelullistamisen avulla vähittäistavarakaupan kontekstissa. Palvelullistaminen
tarkoittaa tuoteliiketoiminnan kehittämistä kohti palveluliiketoimintaa lisäämällä
palveluelementtien
Palvelullistamista

osuutta
käsittelevä

yrityksen
teoria

tarjoamassa

keskittyy

(Mathieu

pääasiassa

2001b).

teollisuusyritysten

kontekstiin, jossa yritykset käyvät kauppaa toisten yritysten kanssa. Koska
palvelullistamista ei ole aiemmin käsitelty vähittäistavarakaupan kontekstissa,
pyritään tämän tutkimuksen avulla täydentämään teoreettinen tutkimusaukko. Tämän
tutkimuksen tavoitteena on määritellä tutkittava ilmiö uudessa kontekstissa sekä
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kartoittaa sen tuomia hyötyjä ja haasteita uudessa ympäristössä. Tutkimuksen
näkökulmana toimii yritysjohdon näkökulma, sillä tutkimuksen keskiössä toimivat
palvelullistamisen tuomat hyödyt ja haasteet, jotka yritysjohdon tulee tiedostaa ennen
palvelullistamisprosessia

ja

sen

aikana.

Aihetta

lähestytään

tutkimalla

palvelullistamisen teoriaa useista näkökulmista. Ensin palvelullistamista käsitellään
yleisesti ja ilmiö esitellään aiemman tutkimuksen valossa. Tarkoituksena on avata
lukijalle, mistä ilmiössä on kysymys, mihin se perustuu ja millä aloilla
palvelullistaminen on ajankohtaista ja helposti sovellettavissa. Tämän jälkeen
perehdytään palvelullistamisen teoriassa esiintyviin hyötyihin, eli syihin, miksi
yrityksen on kannattavaa palvelullistaa liiketoimintaansa, sekä haasteisiin, joihin
yrityksen on hyvä varautua ennen palvelullistamisprosessin aloittamista sekä sen
aikana.
Tämän tutkimuksen keskiössä toimii palvelullistaminen ilmiönä, jota käsitellään
teoriassa pääasiassa teollisuusyritysten kontekstissa. Palvelullistaminen on terminä
avara ja se on määritelty useilla eri tavoilla, tutkijoista ja ajankohdasta riippuen. Se
on myös terminä suhteellisen tuore, sillä ensimmäistä kertaa termiä ovat käyttäneet
akateemisesti Vandermerwe ja Rada (1989) artikkelissaan, jossa se määriteltiin
asiakaskeskeiseksi tuotepaketiksi, joka sisältää yhdistelmän hyödykkeitä, palveluita,
itsepalvelua ja tietoutta. Pääosa palvelullistamista käsittelevistä tutkimuksista on
kuitenkin huomattavasti uudempia ja erityisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen
ilmiötä on tutkittu tasaisen runsaasti (Baines, Lightfoot, Benedettini & Kay 2009).
Tuoreemman määritelmän mukaan palvelullistaminen tarkoittaa vaihtoprosessia,
jossa tuotannollinen yritys korostaa palveluorientaatiota ja/tai kehittää lisää ja
parempia

palveluja

vastatakseen

asiakkaidensa

muuttuneisiin

tarpeisiin,

saavuttaakseen kilpailullista etua ja luoden siten myös taloudellisia hyötyjä
yritykselle. Nämä asiat ovat yrityksen menestyksen kannalta keskeisiä asioita.
Vuosien saatossa ajatus palvelullistamisesta on kehittynyt ja monet fyysisiä tuotteita
myyvät yritykset ovat muokanneet liiketoimintaansa kohti palveluliiketoimintaa niin
paljon, että myytävän tuotteen ja siihen liitettyjen palveluiden välinen raja on
hämärtynyt. (Ren & Gregory 2007, Baines ym. 2009.)
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Palveluiden merkitys teollisuusyrityksille on ollut edelleen voimakkaassa kasvussa
koska ne tarjoavat huomattavia etuja perinteisille fyysisiä tuotteita valmistaville ja
myyville yrityksille. Palveluiden avulla on mahdollista kasvattaa tuotteiden myyntiä,
pidentää ja vahvistaa suhdetta asiakkaisiin, luoda kasvumahdollisuuksia kypsillä
markkinoilla, tasapainottaa taloudellisten syklien vaikutusta tulovirtoihin sekä
vastata muuttuneeseen kysyntään (Brax 2005). Palvelullistamisen avulla voidaan
myös luoda lisäarvoa asiakkaille ja parantaa sitä kautta asiakastyytyväisyyttä. Tämä
kasvattaa mahdollisuutta tulevaisuuden uudelleenostoille, joka puolestaan parantaa
yrityksen tulovirtoja pitkällä aikavälillä (Mathieu 2001a). Teollisuusyritysten
asiakkaat vaativat nykyään yhä useammin palveluita sekä juuri heidän tarpeisiin
räätälöityjä

tuote-palvelu-paketteja

palvelullistaminen

voidaan

nähdä

(Davies
yhä

2003).

teollisuusalalla

Tämän
lähes

johdosta
pakollisena

liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.
Palveluelementtien lisääminen tavanomaisten teollisuusyritysten liiketoimintaan ei
kuitenkaan ole yksinkertaista, sillä teollisuusyritykset eroavat huomattavasti
palveluyrityksistä. Suurimmat eroavaisuudet johtuvat pohjimmiltaan palveluiden
aineettomuudesta, monimutkaisuudesta ja siitä, että arvonluonti tapahtuu ainakin
osittain yhteistyössä asiakkaan kanssa (van Biema & Greenwald 1997). Palvelut ovat
haasteellisia myös organisaatiorakenteelle, sillä myytävän palvelun tuotanto ja
toimitus tapahtuvat samanaikaisesti. Perinteisesti teollisuusyrityksissä nämä kaksi
toimintoa on erotettu erillisiksi liiketoiminnan osiksi (de Brentani 1991). Ottaessaan
askelia kohti palvelullistamista ja välttääkseen riskejä, teollisuusyritykset lisäävät
palveluelementtejä tarjontaansa usein varovasti yksi kerrallaan. Vaikka tämä onkin
hyvä tapa välttää riskejä, ei se poista kaikkia haasteita palvelullistamisprosessista.
(Brax 2005.)
Liiketoiminnan

palvelullistamisen

ajankohtaisuus

näkyy

myös

siinä,

että

liiketoiminnan tuote-keskeinen logiikka on muuttumassa palvelu-keskeiseksi
logiikaksi (Vargo & Lusch 2004, Lusch, Vargo & O’Brien 2007). Tuotekeskeisen
ajattelumallin mukaan yritykset luovat ja tarjoavat tuotteita, joilla itsessään on arvoa,
kun taas palvelukeskeinen ajattelumalli keskittyy siihen, kuinka arvo luodaan
yhteistyössä yrityksen ja asiakkaan välisessä toiminnassa. Palvelukeskeisen logiikan
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keskiössä ovat yrityksen ja asiakkaan resurssit, kuten tietämys, taito ja tuotteet, joita
yritykset käyttävät
Palvelukeskeisen

yhteistyössä luodakseen

logiikan

ajattelumallin

arvoa

mukaan

molemmille
arvo

osapuolille.

ilmentyy

yhteisen

arvonluonnin ja resurssien jakamisen kautta. Näiden kahden ajattelumallin väliset
erot ovat luoneet muutoksen teoreettisessa ja johdollisessa ajattelussa, jonka vuoksi
siirtyminen tuotteista palveluihin on ajankohtaista. (Bjurklo, Edvardsson & Gebauer
2009.)
Palvelullistaminen on ollut 2000-luvulla suosittu tutkimusaihe ja sitä on käsitelty
useista eri näkökulmista ja usean eri tutkijan toimesta (Kinnunen & Turunen 2012).
Aihetta

ei

siitä

huolimatta

ole

käsitelty

selkeästi

B2C-kontekstissa

(kuluttajamarkkinoilla toimivien yritysten kontekstissa), vaan tutkimukset keskittyvät
pääasiassa B2B-kontekstiin (konteksti, jossa yritykset käyvät kauppaa toisten
yritysten

kanssa)

palvelullistamista

ja

erityisesti

tutkitaan

teollisuusyrityksiin.

yritysjohdon

Tässä

näkökulmasta

tutkimuksessa

vähittäistavarakaupan

kontekstissa, joka luo tutkimukselle uutuusarvoa. Tutkimuksen tavoitteena on
arvioida ilmiön soveltuvuutta sekä ominaispiirteitä uudessa ympäristössä. Ilmiöstä
pyritään luomaan kattava kuva, jota voi soveltaa yritykseen, joka toimii
vähittäistavarakaupan alalla ja on harkitsemassa tai toteuttamassa liiketoimintansa
kehittämistä uusien palveluiden avulla. Tarkoituksena on yhdistää aihetta käsittelevää
kirjallisuutta ja luoda siten teoreettinen viitekehys palvelullistamisen hyödyistä ja
haasteista. Tämän jälkeen viitekehystä sovelletaan B2C-ympäristössä toimivaan
yritykseen, joka on hiljattain palvelullistanut liiketoimintaansa. Vertailun avulla
tarkastellaan, mitkä asiat viitekehyksessä korostuvat myös B2C-ympäristössä.
Tutkimuksen edetessä on mielenkiintoista nähdä, mitkä B2B-kontekstin teoriassa
esiintyvät

palvelullistamisen

hyödyt

ja

haasteet

ovat

nähtävissä

myös

kuluttajamarkkinoiden kontekstissa.
1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Tämän

tutkimuksen

tarkoituksena

on

tutkia

liiketoiminnan

kehittämistä

palvelullistamisen avulla. Tämän lisäksi määritellään palvelullistamiseen liittyviä
haasteita ja saavutettavia hyötyjä. Tutkimus sijoittuu vähittäistavarakaupan
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kontekstiin ja keskeisimpänä tavoitteena on soveltaa palvelullistamista käsittelevää
teoriaa uuteen ympäristöön. Tämän johdosta päätutkimuskysymyksenä on:
Kuinka

liiketoiminnan

kehittäminen

palvelullistamisen

avulla

soveltuu vähittäistavarakaupan kontekstiin?
Päätutkimuskysymykseen vastaamista helpottamaan tutkimukselle asetetaan kaksi
alatutkimuskysymystä. Ennen palvelullistamisprosessin aloittamista ja sen aikana
yrityksen on tärkeää tiedostaa siihen liittyviä haasteita, jotta palvelullistaminen
tapahtuu

onnistuneesti.

Tämän

johdosta

tutkimuksen

ensimmäinen

alatutkimuskysymys on:
Millaisia haasteita liiketoiminnan palvelullistamiseen liittyy
vähittäistavarakaupan kontekstissa?
Toinen alatutkimuskysymys käsittelee palvelullistamisen avulla saavutettavia
hyötyjä,

eli

syitä,

joiden

vuoksi

yritys

on

halukas

palvelullistamaan

liiketoimintaansa. Tutkimuksen toinen alatutkimuskysymys on:
Mitä hyötyä vähittäistavarakaupan alalla toimivalle yritykselle on
palvelullistaa liiketoimintaansa?
1.3 Käsitteiden määritteleminen
Palvelullistaminen (servicizing, servitization)
Palvelullistaminen tarkoittaa arvonluontiprosessi, jossa asiakkaalle luodaan arvoa
liittämällä palveluelementtejä myytävien tuotteiden ympärille. Tällä tavalla pyritään
vastaamaan
mahdollisilta

asiakkaan

tarpeisiin

kilpailijoilta.

paremmin

(Baines

ym.

ja

puolustetaan

2009.)

Tässä

asiakkuuksia
tutkimuksessa

palvelullistamisen määritelmänä käytetään Kotlerin (2003: 445–446) viisiosaista
jaottelua siitä, mihin ryhmään yrityksen tarjoama kuuluu.
1. Täysin aineellinen tuote
2. Aineellinen tuote sekä sitä tukevat palvelut
3. Aineellisen tuotteen ja palveluiden yhdistelmä
4. Palvelu, jota tukee pienemmät fyysiset tuotteet sekä palvelut
5. Täysin palvelullinen tuote
Kun yritys palvelullistaa liiketoimintaansa, siirtyy se ryhmässä ylhäältä alaspäin
tarkoituksenaan saavuttaa lisättyjen palveluiden avulla hyötyjä liiketoimintaansa.
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Tuoteliiketoiminta
Tässä

tutkimuksessa

tuoteliiketoiminnalla

viitataan

perinteiseen

fyysiseen

vaihdantaan perustuvaan liiketoimintaan, jossa yritys tarjoaa asiakkailleen maksua
vastaan käsinkosketeltavia tavaroita, esineitä tai ainetta. Tuoteliiketoiminnan
keskiössä

on

fyysisen

tuotteen

omistusoikeuden

siirtyminen

ostajalle.

Tuoteliiketoiminnassa yrityksen tarjoama sijoittuu Kotlerin (2003: 445–446)
jaottelun ensimmäiseen (1.) ryhmään.
Palveluliiketoiminta
Toisin kuin perinteisessä liiketoiminnassa, palveluliiketoiminnassa yrityksen myymä
tuote ei ole fyysinen, vaan aineeton palvelu, jonka avulla pyritään vastaamaan
asiakkaiden tarpeisiin. Palveluliiketoiminnassa fyysisen tuotteen omistusoikeus ei
siirry, vaan myytävä palvelu on aineeton teko tai vastaava aineeton vastine. Puhtaasti
palveluliiketoimintaa harjoittavan yrityksen tarjoama sijoittuu Kotlerin (2003: 445–
446) viidenteen (5.) ryhmään.
Palvelu
Teollisessa maailmassa tuote määritellään usein materiaaliseksi esineeksi. Palvelu
sen sijaan on terminä kiistanalaisempi. Sitä käytetään usein löyhästi ja määritellään
usein sen kautta, mitä palvelu ei ole. Yksinkertaistaen palvelu voidaan määritellä
aineettomaksi tarjoamaksi. Selkeyden vuoksi palveluiden määritelmä voidaan
tiivistää seuraavasti: taloudellinen toiminta, jossa fyysisen hyödykkeen omistajuus ei
muutu (Baines ym. 2009, Ren & Gregory 2007). Tämän tutkimuksen yhteydessä
tuotteeseen liitettävät palvelut voivat olla esimerkiksi tuotteeseen liittyvä korjaus,
päivitys, kunnostus, valvonta, konsultointi, koulutus ja rahoituksen järjestely (Cohen,
Agrawal & Agrawal 2006).
1.4 Tutkimuksen metodologia
Tässä tutkimuksessa

käytetään

laadullista tutkimusmenetelmää.

Laadullinen

menetelmä on parhaiten soveltuva menetelmä, koska tutkimuksessa pureudutaan
ilmiöön,

jota on

aiemmin

tutkittu

hyvin

vähän

käytetyssä

kontekstissa.

Tutkimuskohteena on yksittäinen tapaus palvelullistamisesta, jonka avulla ilmiötä
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pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään syvällisesti tilastollisten yleistyksien sijaan.
Nämä ovat tunnusomaisia piirteitä laadulliselle tutkimukselle (Tuomi & Sarajärvi
2002, 88–89). Vaikka palvelullistamista on viimeisten vuosien aikana tutkittu
runsaasti, on vähittäistavarakaupan kontekstiin sijoittuvaa tutkimusta hyvin vähän.
Tämän vuoksi laadullinen tutkimus on sopiva tutkimuskeino, sillä sen avulla on
mahdollista luoda syvällinen ja kattava kuva tutkittavasta ilmiöstä yksittäisen
tapauksen avulla (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 17).
Tämän tutkimuksen keskiössä toimii verkkopalvelu Foodie.fm, jonka tarkoituksena
on helpottaa vähittäistavarakaupan asiakkaiden päivittäistä ruoka-asiointia ja ostosten
suunnittelua.

Tutkimuksen

tapaus

on

yksi

ilmentymä

palvelullistamisesta

vähittäistavarakaupan kontekstissa, joten se soveltuu tapauksena tutkimuksen
tavoitteisiin. Tapauksen avulla pyritään tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään ilmiötä
uudessa kontekstissa. Tarkoituksena on vastata kysymyksiin miksi ja miten
palvelullistaa liiketoimintaa. Nämä ovat tapaustutkimukselle ominaisia kysymyksiä
(Yin 1994, 5-13). Tapaustutkimukselle on myös ominaista valita tutkimuskohteeksi
yksittäinen tapaus tai tilanne, jossa kiinnostuksen kohteena ovat yleensä prosessit.
Tarkoituksena ei ole testata tai luoda hypoteeseja, vaan pikemminkin tavoitteena on
tutkimuksessa käytetyn tapauksen tarkka ja totuudenmukainen kuvailu. (Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara 2004, 125–126.) Tässä tutkimuksessa palvelullistamisen
soveltuvuudesta uuteen ympäristöön pyritään luomaan kuva yksittäisen tapauksen
avulla.
Tutkimuksen lähestymistapa on deduktiivinen, eli teorialähtöinen. Tämä näkyy
tutkimuksen toteutuksessa ja rakenteessa, sillä empiirinen tutkimusosuus pohjautuu
vahvasti teoreettiseen viitekehykseen. Teoreettinen viitekehys on luotu tutkimalla
palvelullistamista käsittelevää teoriaa kattavasti, tarkoituksena luoda tarpeeksi
kuvaava ja selittävä näkemys ilmiöstä ennen tutkimusosuutta. Empiirisiä havaintoja
analysoidaan myös teorian pohjalta ja tutkimuksessa pyritään soveltamaan teoriaa
uuteen ympäristöön. Nämä ovat tunnusomaisia piirteitä deduktiiviselle tutkimukselle.
(Tuomi & Sarajärvi 2002: 95–99.) Tutkimuksen empiirisen osuuden materiaali
kerätään

puolistrukturoitujen

teemahaastattelujen

avulla.

Teemahaastattelua

käytetään, koska tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita haastateltavien omista
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näkemyksistä tutkittavaan ilmiöön. Teemahaastattelut ovat luonteeltaan haastattelijan
alulle panemia ja ohjaamia (Hirsjärvi ja Hurme 2001: 43). Tämän johdosta
teemahaastattelussa voidaan varmistaa, että teoreettisen viitekehyksen eri elementit
tulevat haastattelujen aikana ilmi.
1.5 Tutkielman rakenne
Laadullinen tutkimus rakentuu Tötön (2004: 9–20) mukaan kolmesta elementistä:
aiemmasta aihetta käsittelevästä tutkimuksesta, empiirisistä aineistoista sekä tutkijan
omasta ajattelusta. Nämä elementit kuvaavat myös tämän tutkimuksen rakennetta.
Ensin aihetta käsitellään teoreettisesti useasta eri näkökulmasta. Näin luodaan
teoreettinen viitekehys, joka kuvaa tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Tämän
jälkeen

ilmiöstä

hankitaan

empiiristä

aineistoa

teemahaastattelujen

avulla.

Teemahaastattelujen runkona toimii teorian pohjalta luotu viitekehys, joka luo
haastattelulle suunnan ja tarkoituksen. Lopuksi teoreettista viitekehystä verrataan
empiirisessä tutkimuksessa tehtyihin havaintoihin ja luodaan johtopäätökset, joissa
tutkijan oma ajattelu ja päättely ovat keskeisessä roolissa.
Tutkimuksen ensimmäinen luku (1) on johdanto, jossa lukijalle esitellään tämän
tutkimuksen aihe ja perustelut aiheenvalinnalle. Tutkimukselle asetetaan myös
tutkimuskysymykset, joihin tutkimuksen avulla pyritään saamaan vastaukset. Lisäksi
avataan

keskeisimmät

tutkimuksessa

esiintyvät

käsitteet

ja

esitellään

tutkimusmenetelmät, joiden avulla tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan.
Tutkimuksen toisessa luvussa (2) palvelullistamiseen perehdytään aiemman
kirjallisuuden valossa. Tarkoituksena on saada tutkittavasta aiheesta tarpeeksi tietoa,
jotta voidaan luoda teoreettinen viitekehys. Teoreettinen viitekehys kuvaa tutkittavaa
ilmiötä tiivistetysti ja toimii pohjana tutkimuksen empiiriselle osiolle. Tarkoituksena
on määritellä, mitä palvelullistaminen tarkoittaa, millaisia piirteitä sillä on sekä
millaisia hyötyjä ja haasteita palvelullistamiseen liittyy. Kolmannessa luvussa (3)
esitetään tutkimuksen metodologiset valinnat, eli esitetään tutkimuskeinot, joiden
avulla tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan. Neljännessä luvussa (4) ilmiötä
tutkitaan empiirisesti. Luotua viitekehystä käytetään teemahaastattelujen pohjana ja
tarkoituksena on määritellä, mitkä viitekehyksen osiot korostuvat tutkimuksen
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tapauksessa, ja mitkä osiot ovat tyypillisiä vain teoriassa käytettyihin tapauksiin.
Teoriaa ja empiirisiä tuloksia verrataan toisiinsa ja arvioidaan tukevatko ne toisiansa.
Vertailun avulla luodaan päivitetty viitekehys, joka kuvaa tämän tutkimuksen
tapausta. Tutkimuksen viimeisessä luvussa (5) vastataan tutkimukselle asetettuihin
tutkimuskysymyksiin ja esitetään keskeisimmät tutkimustulokset. Tämän lisäksi
esitetään liikkeenjohdolliset ja teoreettiset johtopäätökset. Lopuksi arvioidaan
tutkimuksen luotettavuutta sekä luodaan ehdotukset mahdollisille jatkotutkimuksille.

15
2

LIIKETOIMINNAN PALVELULLISTAMINEN

Tässä luvussa perehdytään palvelullistamista käsittelevään teoriaan ja sen avulla
pyritään luomaan kattava kuva palvelullistamisesta ilmiönä. Tämän lisäksi
tarkoituksena on kartoittaa sen tuomia haasteita sekä tunnistaa palvelullistamisen
avulla saavutettavia hyötyjä, eli syitä palvelullistaa liiketoimintaa. Ensimmäisessä
alaluvussa määritellään palvelullistaminen, eli luodaan yleiskuva tutkitusta aiheesta
ja esitellään palvelullistaminen ilmiönä. Toinen alaluku perehtyy palvelullistamiseen
liittyviin haasteisiin, joita muutokset liiketoiminnassa aiheuttavat. Palvelullistamisen
tuomia haasteita kartoittamalla pyritään luomaan liikkeenjohdolle yleiskuva siitä,
millaisiin muutoksiin on varauduttava ennen palvelullistamisprosessia, ja mitä asioita
tulee ottaa huomioon, jotta palvelullistaminen tapahtuu onnistuneesti. Kolmannessa
alaluvussa käsitellään palvelullistamisen hyötyjä, eli syitä, miksi esimerkiksi
teollisuusyritykset

ovat

kiinnostuneita

palvelullistamisesta

keinona

kehittää

liiketoimintaansa. Tarkoituksena on kartoittaa yritysten motiiveja muokata olemassa
olevaa liiketoimintaansa kohti palveluliiketoimintaa.
2.1 Palvelullistamisen määritelmä ja ominaispiirteet
Monet teollisuusyritykset ovat muuttamassa organisaatiorakenteitaan siten, että ne
pystyisivät paremmin

mukailemaan asiakkaiden tarpeita tai laajentaakseen

toimintaansa enemmän kohti palveluliiketoimintaa. Tämän johdosta useat tutkijat
ovat kyseenalaistaneet perinteisten tuotteeseen tai maantieteelliseen sijaintiin
perustuvien organisaatiomuotojen pätevyyden. (Homburg, Workman & Jensen
2000.) Tuli, Kohli ja Bharadwaj (2007) esittävät, että myyjäyrityksen tuotekeskeinen
organisaatiorakenne on usein esteenä asiakkaan arvonluonnille. Tämä johtuu siitä,
että asiakas on kiinnostunut kehittämään suhdettaan myyjään sellaiseksi, että myyjä
tarjoaisi myös myytävään tuotteeseen liittyvät asiakkaan tarvitsemat palvelut. Mikäli
myyjäyritys ei tuotekeskeisen organisaatiorakenteen vuoksi kykene tarjoamaan
tuotteeseen liitettäviä palveluita, on se esteenä asiakassuhteen kehittämisessä ja
asiakkaan arvonluonnissa. (Tuli ym. 2007.) Tämän johdosta yritykset pyrkivät
kehittämään organisaatiorakenteitaan palvelu- ja asiakaskeskeisimmiksi, jotta
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asiakkaiden tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan paremmin (Gebauer & Kowalkowski
2012).
Palvelullistaminen on yrityksen kyvykkyyksien ja prosessien uudistamista sellaisiksi,
että ne luovat molemminpuolista arvoa yritykselle sekä asiakkaille. Tämä tapahtuu
muokkaamalla yrityksen tarjoamaa tuotteista tuote-palvelukokonaisuuksiksi. (Baines
ym. 2009.)
Kotlerin (2003: 445–446) mukaan yrityksen tarjoama voidaan jaotella viiteen
ryhmään sen mukaan, kuinka suuressa osassa palvelut ovat sen tarjoamassa:
1. Täysin aineellinen tuote
2. Aineellinen tuote sekä sitä tukevat palvelut
3. Aineellisen tuotteen ja palveluiden yhdistelmä
4. Palvelu jota tukee pienemmät fyysiset tuotteet sekä palvelut
5. Täysin palvelullinen tuote
Yrityksen palvelullistaessaan liiketoimintaansa se on siirtymässä listassa ylhäältä
alaspäin lisäten palveluiden osuutta tarjoamassaan. Perinteisesti tyypillinen
teollisuusyritys sijoittuu listan toiseen (2.) ryhmään, eli se tarjoaa selkeästi aineellista
tuotetta, jota tukemaan on luotu erillisiä palveluita. Palveluita ei silti pidetä
keskeisinä elementteinä tarjoamassa, vaan niillä pyritään pikemminkin parantamaan
myytävän tuotteen toimivuutta ja laatua. Vaikka teollisuusyritykset keskittyvätkin
pääasiassa fyysisiin tuotteisiin, on suuntaus menossa kohti palveluiden ja aineellisten
tuotteiden yhdistelmiä. (Brax 2005.)
Gebauerin ja Friedlin (2005) mukaan palveluiden asema fyysisiä tuotteita myyvien
yritysten keskuudessa on muuttunut vuosien aikana huomattavasti. Perinteisesti
yritysjohto on nähnyt palvelut pakollisena pahana, joita täytyy olla ja kehittää
markkinointistrategian toteuttamiseksi. Arvontuotannossa fyysinen tuote on koettu
pääasiallisena

arvontuotantovälineenä

ja

palvelut

on

nähty

enemmänkin

ylimääräisenä lisänä. Nykyään suhtautuminen palveluihin on hyvin erilainen, ja
palveluiden tuottamisessa ja markkinoinnissa on tapahtunut suuria muutoksia.
Palveluiden rooli on muuttunut tiedostetuksi ja näkyväksi strategiaksi, jonka avulla
erottaudutaan

kilpailijoista

integroimalla

ne

selkeäksi

osaksi

myytävää
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tuotekokonaisuutta. (Gebauer & Friedli 2005, Baines ym. 2009.) Kotlerin (2003:
445–446) ryhmittelyssä tämä vastaa kolmatta (3.) ryhmää, eli aineellisen tuotteen ja
palveluiden yhdistelmää.
Palvelullistamisstrategian

avainasemassa

oleva

piirre

on

asiakasorientaatio.

Yrityksen liiketoiminnan keskiössä ei ole ainoastaan toimivan tuotteen toimittaminen
asiakkaalle. Pikemminkin liiketoiminnan tavoitteena on tarjota laajempia ratkaisuja
asiakkaiden ongelmiin. Tämä tapahtuu räätälöimällä tarjoamaa kutakin asiakasta tai
asiakasryhmää varten, jotta asiakkaan tarpeet kyetään täyttämään mahdollisimman
hyvin. Äärimmillään tämä voi tarkoittaa jopa muiden yritysten tarjoamien liittämistä
lopulliseen kokonaisuuteen, mikäli sen avulla voidaan tuottaa lisäarvoa asiakkaalle.
(Miller, Hope, Eisenstat, Foote & Galbraith 2002.) Olivian ja Kallenbergin (2003)
mukaan asiakasorientaatio koostuu kahdesta erillisestä elementistä. Palvelutarjoaman
muutos tuote-orientoituneista palveluista tuotteen käyttäjän prosesseja, eli toimintoja,
mukaileviksi palveluiksi on ensimmäinen elementti. Sen sijaan, että palveluilla
keskitytään varmistamaan tuotteen oikeanlainen toiminta tai asiakkaan oikea
käyttötapa,

keskitytäänkin

toimintojen

tehokkuutta

ja

tukemaan

loppukäyttäjän

tuotteeseen

hyödyllisyyttä. Tarkoituksena

ei

ole

liittyvien
vähätellä

toimivuuteen ja käytettävyyteen liittyviä palveluita, vaan muuttaa kyseisiin
palveluihin liittyvää ajattelumallia. Asiakasorientaatioon siirtymisen toinen elementti
liittyy kanssakäymiseen asiakkaan kanssa. Käytännössä liiketoimintaan liittyvän
ajattelutavan tulee muuttua vaihdantakeskeisyydestä asiakassuhdekeskeiseksi. Tämä
tarkoittaa sitä, että liiketoiminnalla ei pyritä hankkimaan asiakkaita suurempien
myyntimäärien saavuttamiseksi. Pikemminkin liiketoiminnan tarkoituksena on
asiakassuhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen yhteisen arvonluonnin ja sitä kautta
kannattavuuden saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä. (Olivia & Kallenberg 2003.)
Gebauer, Bravo-Sanchez ja Fleisch (2007) esittävät, että palvelullistamisesta on
olemassa monia eri muotoja, joiden ominaisuudet eroavat toisistaan. Näitä muotoja
voi tunnistaa niin kutsutun tuote-palvelujatkumon (product-service continuum)
avulla. Jatkumo aloittaa perinteisestä fyysisiä tuotteita valmistavista yrityksistä, jotka
tarjoavat palveluita ainoastaan lisinä ydintuotteen lisäksi. Toisessa ääripäässä ovat
yritykset, joiden arvontuotannossa palvelut ovat keskeisimmässä osassa. Jatkumon
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avulla yritykset voivat arvioida niiden nykyistä tilannetta palvelullistamisen suhteen
siihen, mikä se on ollut aiemmin, ja mihin tähdätään tulevaisuudessa.
Liiketoiminnan palvelullistamista määritellessä on hyvä selvittää palveluille
tyypillisiä erityispiirteitä ja eroavaisuuksia fyysisiin myytäviin tuotteisiin verrattuna.
Mikäli tätä erottelua ei tehdä, on vaikeaa hahmottaa eroa tarjottavan tuotteen ja
palvelun välillä, mikäli yrityksen tarjoama on tuotteiden ja palveluiden yhdistelmä.
Palvelu -sanalle löytyy kirjallisuudesta lukuisia eri määritelmiä. Grönroos (1990: 49)
määrittelee palvelun seuraavasti: ”Palvelu on ainakin jossain määrin aineeton teko tai
tekojen

sarja,

joka

tapahtuu

yleensä

joskaan

ei

välttämättä

asiakkaan,

palveluhenkilökunnan ja/tai fyysisten resurssien tai tavaroiden ja/tai palvelun
tarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa ja joka tarjoaa ratkaisun
asiakkaan ongelmiin.” Palveluliiketoiminnassa on siis kyse aineettoman teon
tarjoamisesta asiakkaalle siten, että sen avulla kyetään ratkaisemaan asiakkaan
ongelma. Lukuisista eri määritelmistä voidaan päätellä, että palveluita on vaikeaa
kuvata tarpeeksi tyhjentävästi yksiselitteisellä lauseella. Tämän vuoksi palvelut
määritellään usein vertaamalla niitä fyysisiin tavaroihin. Näin määritellen palveluille
voidaan löytää neljä peruspiirrettä:
1. Palvelut ovat enemmän tai vähemmän aineettomia.
2. Palvelut ovat tekoja tai tekojen sarjoja eivätkä asioita.
3. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan jossain määrin samanaikaisesti.
4. Asiakas osallistuu tuotantoprosessiin ainakin jossain määrin.
Näiden peruspiirteiden lisäksi palvelut eroavat fyysisistä tuotteista myös siten, että
palvelut ovat keskenään heterogeenisiä, niitä ei ole mahdollista varastoida ja
myyntitilanteessa tuotteen omistajuus ei siirry. (Grönroos 1990.)
2.2 Palvelullistamisen haasteet
Vaikka

erityisesti

teollisuusyritysten

joukosta

löytyy

menestystarinoita

palvelullistamisesta, ei ole itsestään selvää, että palvelullistaminen lisäisi yrityksen
myyntiä tai kannattavuutta. Sawhney ym. (2004) kertovat artikkelissaan Intel
corporationin aloittaneen 150 miljoonan dollarin hankkeen, jonka tarkoituksena oli
luoda tietokeskuksia asiakasyritysten kotisivujen ylläpitämiseksi. Kolmen vuoden
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kuluttua Intel lopetti toiminnan ja ilmoitti keskittyvänsä jatkossa mikroprosessorien
valmistukseen.
Palvelullistamisstrategian

toteuttaminen

tuo

mukanaan

huomattavia

yrityskulttuurillisia ja yhtiömuodollisia haasteita. Palvelullistamisen haasteet voidaan
karkeasti jaotella haasteisiin, jotka liittyvät tuote-palvelu malliin, yrityksen
strategiaan sekä organisaatiorakenteen muutoksiin. (Baines ym. 2009.)
2.2.1

Tuote-palvelu malli

Palvelut eroavat huomattavasti fyysisistä tuotteista, sillä ne ovat luonteeltaan
aineettomia ja vaikeita määritellä (Slack 2005). Tämän johdosta yritykset eivät ole
usein halukkaita laajentamaan toimintaansa kohti palveluliiketoimintaa, sillä se vaatii
muutoksia yrityksen olemassa olevaan liiketoimintaan. Yritysjohto voi kokea
muutokset

liiketoiminnassa

usein

pelottavana

erityisesti,

mikäli

yrityksen

liiketoiminta on kannattavaa. Liiketoiminnan palvelullistaminen voi tuoda mukanaan
myös uutta kilpailua yllättäviltä tahoilta, kuten tavarantoimittajilta, jakelijoilta tai
asiakkailta, sillä yrityksen asemoituminen markkinoilla muuttuu. (Mathieu 2001b,
Olivia & Kallenberg 2003.)
Palvelullistamisprosessia toteutettaessa uusia haasteita luo myös se, että yritys ottaa
hoitoon elementtejä asiakkaan liiketoiminnassa, jotka se hoisi aiemmin itse tai joita
ei hoidettu lainkaan. Tällöin voi sopeutuminen olla haasteellista ja sen vuoksi
palvelullistaminen voi vaarantaa myös olemassa olevia asiakkuuksia (Slack 2005).
Tämän johdosta palvelullistamisen tuomia etuja tulee verrata sen aiheuttamaan
riskeihin hyvissä ajoin ennen palvelullistamisprosessin aloittamista. Mikäli yritys
päätyy palvelullistamaan liiketoimintaansa ja ottaa riskin vaarantaessaan nykyisen
liiketoimintansa, tulee yrityksen panostaa asiakkaalle suunnattuun viestintään siten,
ettei luotu lisäarvo jää huomaamatta. (Mathieu 2001a.)
Kun yritys lisää tarjoamaansa huollon kaltaisia fyysistä tuotetta tukevia
palveluelementtejä, kohtaa yritys ongelmia myös kahden toisiinsa kytkeytyneen
markkinan välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli yritys nostaa palvelutasoaan ja
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tuotetta sitä kautta huolletaan paremmin, lisää se tuotteen elinikää ja vähentää sitä
kautta uudelleenostojen määrää. Toisaalta parannettaessa itse tuotteen laatua ja
kestävyyttä, vähentää se huollon ja muiden palveluiden tarvetta. Vähentynyt huollon
tarve puolestaan vähentää palveluiden kautta saatavia tulovirtoja. Markkinoiden
kytkeytyneisyys on ongelmallinen yrityksen strategisten valintojen kannalta, sillä
menestyminen toisilla markkinoilla voi heikentää menestymistä toisilla markkinoilla.
(Olivia & Kallenberg 2003.)
2.2.2

Yritysrakenne

Palvelullistamiseen tähtäävien teollisuusyritysten tulee ottaa huomioon, että
perinteinen teollisuusyrityksen rakenne ei usein sovellu palveluliiketoimintaan.
Tämän johdosta useat yritykset ovat palvelullistamisen yhteydessä jakaneet yrityksen
tuotannolliset ja palvelulliset toimet eri osastoihin, jotta kukin kykenisi toimimaan
tehokkaasti. Tämä ei kuitenkaan ole toimiva ratkaisu pitkällä aikavälillä ja
palvelullistamisen edetessä rakenne käy yhä epäsopivammaksi, sillä yrityksen tulee
voida toimia yhtenä kokonaisuutena erillisten osastojen sijaan. (Slack 2005.)
Ennen liiketoiminnan palvelullistamista yrityksen tulee varmistaa, että yrityksen
rakennetta

ja

toimintoja

voidaan

muokata

tarpeen

mukaan.

Perinteisen

teollisuusyrityksen tulee valmistaa ja toimittaa fyysisiä tuotteita kysyntää vastaava
määrä. Tämän lisäksi se voi varastoida tuotteita puskuroimaan kysynnän vaihteluita.
Palvelullistamisen jälkeen yrityksen tulee kyetä toimittamaan fyysisten tuotteiden
lisäksi myös palveluelementtejä, joiden toimittaminen ja tuottaminen eroavat
huomattavasti aiemmasta, sillä niiden varastoiminen ei ole mahdollista. (Mathieu
2001b.) Yritysten, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin tuote-palvelu yhdistelmillä,
tulee omaksua asiakaslähtöinen ja palveluorientoitunut toimintamalli. Lisäksi
palveluiden laadunvalvonta tapahtuu erillä tavalla kuin fyysisten tuotteiden, sillä
palvelut ovat luonteeltaan heterogeenisiä eli toisistaan eroavia. Tämän lisäksi
palveluita tulee voida kustomoida asiakkaan tarpeiden ja arvontuotannon mukaisiksi.
(Miller ym. 2002.)

21
Auramon ja Ala-Riskun (2005) mukaan liiketoiminnan palvelullistuessa korostuu
asiakkaan liiketoimintaprosessien tuntemisen tärkeys. Fyysisiä tuotteita tarjottaessa
asiakkaat tarvitsevat tuotetta, joka vastaa heidän tarpeisiin. Mikäli tarjottava tuote on
asiakkaan kannalta parempi kuin muut markkinoilla olevat tuotteet, päätyy asiakas
yrityksen asiakkaaksi kilpailijoiden sijaan. Tuotteet ovat usein hyvin homogeenisiä ja
yhtä asiakasta miellyttävä tuote miellyttää usein myös muita asiakkaita, joilla on
samankaltaiset

tarpeet.

Tarjottaessa

palveluita

teollisuusyrityksille

fyysisten

tuotteiden lisäksi on tilanne usein erilainen, sillä vaikka yritykset ovatkin
kiinnostuneet samasta fyysisestä tuotteesta, voi heillä olla erilaiset tarpeet tuotetta
tukevia palveluita kohtaan. Auramo ja Ala-Risku viittaavat tutkimuksessaan
asiakkaaseen A, joka kokee tuotantolaitteiston huollon ja ylläpidon yhdeksi oman
liiketoimintansa vahvuusalueeksi ja tilaa sen vuoksi ainoastaan vaihto-osat ja
liiketoiminnalliset palvelut myyjäyritykseltä. Toisaalta Asiakas B:n liiketoiminnan
keskiössä on itse tuotantoprosessi, mikä on heidän liiketoimintansa vahvuusalue.
Tämän johdosta Asiakas B on ulkoistanut kaiken tarpeellisen ylläpito- ja
kehitystoiminnan myyjäyritykselle. Esimerkkitapauksessa myyjäyrityksen täytyy
ymmärtää asiakkaidensa eroavia tarpeita palveluiden suhteen. Jotta yritys kykenee
vastaamaan Asiakas B:n monimutkaisempiin tarpeisiin, tulee myyjäyrityksen tehdä
sopeuttamistoimenpiteitä pystyäkseen toimittamaan varaosat ja huollon Asiakas B:n
puolesta. Toisaalta yrityksen tulee myös nähdä Asiakas A:n vähäisemmät tarpeet
palveluille, minkä johdosta sen ei kannata ulottaa palveluitaan ja varaosavarastojaan
Asiakas A:n maantieteellisen sijainnin mukaan.
Jotta teollisuusyritys kykenisi kilpailemaan tehokkaasti palvelumarkkinoilla, on sen
havaittava kaksi tärkeää rakenteellista eroavaisuutta palveluita tarjoavan ja fyysisiä
tuotteita tarjoavan yrityksen välillä. Ensimmäinen liittyy asiakkaan prosessien ja
tarpeiden tunnistamiseen. Vaikka asiakkaiden prosessien tunteminen ja yritysten
erilaiset

palvelutarpeiden

tunnistaminen

on

yleistä

tietoa

palveluyritysten

keskuudessa, ei asia ole yleensä itsestäänselvyys tuotantoyritysten keskuudessa.
Tuotantoyritysten ajattelu rajoittuu helposti tuotantolinjalliseen ajattelutapaan eivätkä
ne sen vuoksi usein ymmärrä, että palvelutarpeet eivät ole riippuvaisia myytävästä
tuotteesta, vaan kunkin asiakkaan yksilöllisistä prosesseista ja tavoista toimia.
Yksittäiseen tuotteeseen voidaan liittää hyvin erilainen palvelupaketti riippuen
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tuotetta käyttävästä asiakkaasta. Tämän johdosta tuotteen käytöstä opittujen asioiden,
kuten huollon ja asennuksen määrän perusteella ei voida päätellä asiakkaan tarvetta
kyseisille palveluille. Palvelutarpeiden tunnistaminen johtaa toiseen ongelmaan
yrityksen rakenteen kannalta. Fyysisten tuotteiden valmistus tapahtuu usein
muutamissa paikoissa, jotka on suunniteltu teollisuustoimintaan, ja joissa tuotteita
voidaan valmistaa tehokkaasti ja kuljettaa eteenpäin. Palveluiden tuottamista ei voida
keskittää samalla tavalla, vaan sen tuottaminen ja toimittaminen tulee tapahtua
maantieteellisesti siellä, missä niitä tarvitaan. Tämän johdosta palvelullistavan
yrityksen rakenteen tulee olla huomattavasti joustavampi, kuin perinteisen
teollisuusyrityksen. (Auramo & Ala-Risku 2005.)
2.2.3

Yrityksen strategia

Perinteisen teollisuusliiketoiminnan palvelullistaminen tuo mukanaan runsaasti
haasteita myös yrityskulttuurin suhteen, sillä palvelukulttuuri eroaa huomattavasti
teollisuuskulttuurista

(Mathieu

2001a,

Mathieu

2001b).

Teollisuusyritysten

liiketoiminnan ajattelumalli pohjautuu usein tehokkuuteen ja tuotannon optimointiin,
kun palvelullistamisen keskiössä toimii arvonluonti asiakkaalle. Nämä asiat ovat
helposti ristiriidassa keskenään ja johtavat sen vuoksi tasapainotteluun tehokkuuden
ja arvontuotannon välillä. (Slack 2005.)
Jotta palvelullistamisprosessi pystytään suorittamaan onnistuneesti, tulee yrityksen
omaksua palvelut osaksi liiketoimintaa ja priorisoida niiden kehittämistä perinteisten
kilpailuetujen sijaan (Slack 2005). Käytännössä tämä tarkoittaa huomattavia
muutoksia pitkään käytössä olleisiin käytäntöihin ja asenteisiin (Foote, Galbraith,
Hope & Miller 2001). Suuret muutokset pitkään eläneissä käytännöissä tuo
tyypillisesti mukanaan runsaasti vastarintaa ja se näkyy erityisesti sellaisissa
yrityksen osissa, joissa palvelullistamista ei ole ymmärretty ja sisällytetty
yrityskulttuuriin. Jotta palvelullistaminen onnistuisi, tulee yrityksen pystyä
sisäistämään palveluorientaatio sen kaikilla toiminta-alueilla. Suurimpana ja
tärkeimpänä muutoksena teollisuusliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan on saada
johto ymmärtämään, että yrityksen työntekijät ovat sen tärkein voimavara. (Mathieu
2001b.)
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Palveluiden tuottama lisäarvo on usein vaikeaa viestiä asiakkaalle, sillä ne ovat
luonteeltaan aineettomia. Palvelullistamisessa ne eivät myöskään ole pääasiallinen
tuote, joista asiakas on kiinnostunut, vaan tuotteeseen liitetty lisäelementti. Koska
asiakas ei ensisijaisesti ole etsimässä palvelua, joka vastaa hänen ongelmaansa, voi
palveluelementtien

luoma

lisäarvo

jäädä

huomaamatta.

Tämän

vuoksi

palvelullistamista harkitsevan yrityksen tulee keskittyä arvon viestintään, eli
visualisointiin asiakkaalle. Kowalkowskin ja Kindströmin (2009) mukaan arvon
visualisointi asiakkaalle tarkoittaa niitä keinoja, joiden avulla yritys pyrkii
viestittämään ja demonstroimaan asiakkaalle palveluiden avulla tuotettavaa
lisäarvoa. Palveluelementtien lisääminen ydintuotteen ympärille lisää myös yrityksen
kustannuksia ja nostaa myytävän tuotteen hintaa. Tämän johdosta liiketoiminnan
palvelullistamisen yhteydessä arvon visualisointi asiakkaalle on tärkeää, jotta asiakas
ymmärtää jo ostopäätöstä tehdessään saamansa lisäarvon eikä päädy kilpailevan
yrityksen asiakkaaksi. Andersonin, Kumarin ja Naruksen (2007) mukaan arvon
visualisointi tapahtuu viisivaiheisen mallin mukaan. Kuvio 1 on luotu Andersonin
ym. (2007) mallin pohjalta.
Arvon
määritteleminen

Arvon
käsitteellistäminen

Käsitteellistetyn
arvon
osoittaminen
asiakkaille

Tarjoaman
mukauttaminen
ja segmentointi

Tuotto
saavutetusta
lisäarvosta

Kuvio 1. Arvon visualisointi.

Kowalkowski ja Kindström (2009) avaavat artikkelissaan Andersonin ym. (2007)
mallia tarkemmin. Mallin ensimmäinen askel on arvon määritteleminen. Tämä
tarkoittaa tarjotun tuotteen sekä siihen liittyvien palveluiden objektiivista tarkastelua,
jotta kyetään tunnistamaan ne arvoa tuottavat elementit, joita myös kilpailijat
tarjoavat sekä ne elementit, jotka eroavat kilpailijoiden tarjoamasta. Toinen vaihe on
arvon käsitteellistämisen. Tämä vaihe pitää sisällään arvoa tuottavien elementtien
muokkaamisen sellaiseen muotoon, että ne voidaan viestiä asiakkaalle. Tärkeintä ei
ole luoda täydellistä listaa kaikista niistä arvoista, joita ostaja mahdollisesti tuotteesta
saa, vaan tunnistaa tärkeimmät ja eniten arvoa tuottavat elementit (Kindström 2009).
Tämän vaiheen suorittaminen vaatii tietoa omasta tarjonnasta, mutta myös erityisesti
kilpailijoiden liiketoiminta- sekä asiakkaiden arvontuotantoprosesseista. Seuraava
vaihe on viestittää asiakkaille tuotettavasta lisäarvosta. Tämä voidaan osoittaa
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esimerkiksi aiempien tapauksien tai arvolaskurien avulla. Aiemmat tapaukset
toimivat referenssinä siten, että niiden avulla voidaan osoittaa aiempien asiakkaiden
lisäpalveluiden kautta saavuttama lisäarvo. Arvolaskurit voivat olla esimerkiksi
taulukkolaskelmia, joiden avulla demonstroidaan saavutettuja säästöjä tai lisäarvoja.
Viimeinen

käytännönvaihe

pitää

sisällään

tarjoaman

mukauttamisen

ja

segmentoinnin kysynnän mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tiettyä tuotepakettia
tarjotaan juuri niille asiakkaille, jotka arvostavat erityisesti tiettyjä ominaisuuksia.
Tämän mallin lopputuloksena asiakkaalle kyetään tarjoamaan lisää arvoa ja sitä
kautta tuottoa yritykselle. (Kowalkowski & Kindström 2009.)
Kun tarjottavan tuotteen ympärille tuodaan lisäarvoa tuottavia palveluita, yrityksen
tarjoama muuttuu ja kehittyy sisältämään täysin uusia elementtejä. Kindström ja
Kowalkowski (2009) esittävät tarjoaman kehitykseen käytettävän nelivaiheisen
mallin (taulukko 1.), joka sisältää markkinatutkimus-, kehitys-, myynti- ja
toimitusvaiheet. Mallin avulla voi nähdä, missä ja miten uuden palveluelementin
kehitysprosessissa yritykset voivat hyödyntää arvonvisualisointistrategiaa.
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Taulukko 1. Arvonvisualisoinnin neljä vaihetta (mukaillen Kowalkowski & Kindström 2009).

Vaihe

Vaiheen kuvaaminen

Toiminnan keskiö

Markkinatutkimusvaihe

Jatkuva vuoropuhelu
asiakkaiden ja muun
yritysverkoston kanssa.
Tarkoituksena kartoittaa
liiketoiminnan haasteita ja
mahdollisuuksia
Uuden tuotteen
kehittäminen.
Kehitystyö yhdessä
asiakkaan kanssa.
Asiakkailta saatava tieto
esimerkiksi
palveluideoita,
kokemuksia ja tarpeita.
Välttämätöntä auttaa
asiakasta ymmärtämään
sen tuomaa lisäarvoa.
Myyntihenkilöstöllä tulee
olla tarvittavat tiedot
uudesta palvelusta sekä
asiakkaan
liiketoiminnasta.
Arvon visualisointi
ilmenee selkeimmin
toimitusvaiheessa. Uuden
palvelun toimittamiseksi
infrastruktuurin tulee olla
toimiva ja oikeassa
paikassa. Palveluiden
tuottaminen ja
toimittaminen eroaa
tuotteiden vastaavista.

Kartoittaa yrityksen
toimintaympäristöä.
Organisoida nykyistä
liiketoimintaa ja kartoittaa
asiakkuuksien tuomaa
arvoa.
Palvelun kehittäminen
sellaiseksi, että se toimii
käytännössä. Asiakkaan
näkökulma.

Kehitysvaihe

Myyntivaihe

Toimitusvaihe

Luoda myyntityökaluja,
jotka paremmin
mukailevat uutta
tarjoamaa.

Tehdä palveluista näkyvä
ja arvokas osa tarjoamaa
asiakkaille, jotka ovat
tottuneet saamaan fyysisiä
tuotteita.

Kindströmin ja Kowalkowskin (2009) mukaan yritykset keskittyvät uuden tuotteen
kehittämisessä usein liikaa niin kutsuttuun kehitysvaiheeseen, vaikka siinä tulisi ottaa
huomioon myös markkinatutkimus-, myynti- ja toimitusvaiheet. Vaikka kehitysvaihe
onkin selkeästi hyvin oleellinen osa uusien palveluelementtien luonnissa, tulee myös
muut vaiheet ottaa huomioon, jotta yritys kykenee mukautumaan uuden tarjoaman
tuomiin haasteisiin.
Markkinatutkimusvaihe on yritykselle tärkeä prosessi riippumatta siitä, ollaanko
tarjoamaan lisäämässä uusia elementtejä. Markkinatutkimusvaihe tarkoittaa jatkuvaa
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prosessia yrityksen sisällä, jota tehdään vuoropuhelussa olemassa olevien
asiakkaiden kanssa sekä yleisemmin yritysverkostossa, jotta uusien asiakkuuksien ja
liiketoimintamahdollisuuksien havaitseminen on mahdollista. Tässä vaiheessa yritys
tutkii perusteellisesti sen olemassa olevia ja potentiaalisia asiakkaita, kilpailijoita
sekä muita tärkeitä toimijoita

yritysverkostossaan ennen uusien

ideoiden

kehittämisen aloittamista. (Kindström & Kowalkowski 2009.) Palvelullistamisen
yhteydessä

kyseinen

vaihe

on

tärkeää,

sillä

esimerkiksi

asiakkaiden

arvontuotantoprosessit, toimintatavat sekä käytännöt tulee tuntea, jotta tiedetään,
mitä palveluelementtejä tarjoamaan voidaan liittää, ja kuinka ne ovat toteutettavissa
käytännön tasolla.
Mallin seuraavina vaiheina ovat uuden palveluelementin kehittäminen sekä myynti.
Yrityksen arvonvisualisointistrategian kannalta nämä vaiheet ovat tärkeitä, sillä
niiden aikana on mahdollista vaikuttaa siihen, mitä asiakas lopulta saa, ja kuinka se
heille viestitetään ennen kaupan toteutumista. Kehitysvaiheessa toiminnan keskiössä
tulee olla asiakas, jolle uusia palveluelementtejä ollaan myymässä. Tämä johtuu siitä,
ettei uusia ratkaisuja voida luoda vain suunnitelmien varassa, vaan ne tulee luoda
sellaisiksi, että ne toimivat myös käytännössä ja mukailevat asiakkaan tarpeita.
Tämän lisäksi kehitysvaihe vaatii myös yhteistyötä yrityksen paikallisosastojen
kanssa, jotteivät paikalliset ja ulkoapäin näkymättömät haasteet ja mahdollisuudet jää
havaitsematta. Kuten kehitysvaiheessa, myös myyntivaiheessa on asiakas ja sen
liiketoiminnan ymmärtäminen keskeisessä osassa. Myyntivaiheessa on välttämätöntä
pystyä saamaan asiakas ymmärtämään luotua lisäarvoa ja arvostamaan sen tuomia
etuja oman liiketoiminnan kannalta (Kindström & Kowalkowski 2009). Tämä
tapahtuu varmistamalla, että asiakasrajapinnassa toimiva myyntihenkilöstö omaa
tarpeeksi tietoa uudesta tarjoamasta ja kykenee sen avulla myymään ja viestimään
lisäarvon asiakkaille. Lisäarvon viestiminen on tärkeää sen vuoksi, että asiakas
ymmärtää uuden ratkaisun hyödyllisyyden ja on sen vuoksi valmis uhraamaan rahaa
ja resursseja uuden järjestelmän käyttöönottoon.
Palveluiden toimitus on viimeinen vaihe lisättäessä palveluelementtejä tarjoamaan.
Tässä vaiheessa palvelun ja luotavan lisäarvon visualisoiminen on konkreettisimmin
näkyvillä asiakkaalle. Palvelut luodaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa yhtä
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aikaa sen toimitusprosessin kanssa ja yleensä hyvin paikallisesti. Jotta tuote-palveluyhdistelmän toimitus kyetään suorittamaan tehokkaasti ja tuloksellisesti, tulee
yrityksen infrastruktuurin olla toimiva. Tällaisen tuotteen toimittamiseen tarvittava
infrastruktuuri eroaa usein perinteisestä fyysisiä tuotteita toimittavan yrityksen
infrastruktuurista, sillä se tarvitsee paikallisjärjestöä palveluiden toimittamiseen.
(Kindström & Kowalkowski 2009.) Toimitusvaiheen keskiössä on osoittaa fyysisiin
tuotteisiin tottuneille asiakkaille uusien palveluiden hyödyllisyys ja toimittaa ne
siten, että ne mukailevat asiakkaan toimintatapoja ja arvontuotantoa.
2.3 Palvelullistamisen hyödyt
Palvelullistamisen hyödyt toimivat perusteina sille, onko yritys kiinnostunut
palvelullistamaan olemassa olevaa liiketoimintaansa. Toisin sanoen hyödyt ovat
etuja,

joita

liiketoiminnan

liiketoimintastrategioita,

joita

palvelullistaminen
palvelullistamisen

tuo
avulla

mukanaan
voidaan

sekä

toteuttaa.

Markkinoinnin kirjallisuudessa nämä hyödyt on yleisesti jaettu kolmeen ryhmään:
taloudelliset hyödyt, strategiset hyödyt sekä markkinoinnilliset hyödyt. (Gebauer ym.
2007.) Nämä ryhmät sisältävät erilaisia elementtejä näkökulmasta ja tutkijasta
riippuen.
2.3.1

Taloudelliset hyödyt

Palvelullistamisstrategian valitsemisen syynä toimii usein uusien kassavirtojen
luominen. Erityisesti yritykset, jotka omaavat valmiiksi laajan asiakaspohjan, pitävät
palvelullistamista toimivana tapana luoda uusia tulovirtoja, mutta ilmiö on nähtävissä
myös laajemmin. Tämä johtuu siitä, että palveluiden katemarginaalit koetaan
korkeammiksi, kuin tuotteiden vastaavat. Lisäksi palveluiden tulovirtoja pidetään
vakaampina, vähemmän alttiina taloudellisille sykleille ja niiden kasvu on
mahdollista myös kypsillä markkinoilla. (Slack 2005.)
Taloudellisilla hyödyillä tarkoitetaan yleensä suurempia voittomarginaaleja sekä
tasaisempia tulovirtoja. Erityisesti tuotantoaloilla, joissa myytäviin tuotteisiin liittyy
runsaasti asennusta sekä huoltoa, on myös palveluiden osuus merkittävä osa
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yrityksen tuloista. Sawhney, Balasubramanian & Krishnan (2004) kertovat, että
esimerkiksi GE, IBM, Siemens sekä Hewlett Packard onnistuivat hankkimaan
vakaan tulovirran palvelujen avulla, vaikka tuotteiden myyntimäärät vähenivät.
Palvelullistamisen taloudelliset hyödyt näkyvät nykypäivänä erityisesti pitkän
elinkaaren

omaavissa

fyysisissä

tuotteissa,

jotka

ovat

luonteeltaan

hyvin

monimutkaisia, sillä ne eivät ole yleensä herkkiä hintakilpailulle. (Malleret 2006.)
Esimerkiksi lentokoneiden myyntiin on hyvä liittää erilaisia palveluelementtejä, sillä
ne ovat tyypillisiä pitkäaikaisia sijoituksia ja vaativat asianmukaista huoltoa. Tämän
johdosta lentokoneita valmistavan yrityksen on kannattavampaa tarjota tuotepalveluyhdistelmää, kuin pelkkää fyysistä tuotetta, eli lentokonetta. (Frambach,
Wels-Lips & Gündlach 1997). Tuote-palvelu yhdistelmät kestävät myös paremmin
muutoksia taloudellisessa tilanteessa kuin fyysiset tuotteet. Tämän johdosta yrityksen
tulot pysyvät vakaampina myös taloudellisesti heikompina aikoina, eivätkä muutu
niin voimakkaasti taloudellisten syklien vaikutuksesta. (Brax 2005, Malleret 2006.)
2.3.2

Strategiset hyödyt

Strategisilla hyödyillä tarkoitetaan usein sellaisia palvelullistamisen tuomia etuja,
joiden avulla voidaan saavuttaa kilpailuetua muihin markkinoilla toimiviin saman
alan yrityksiin nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että lisäämällä palveluelementtejä
tuotteen ympärille, on mahdollista erilaistaa tarjontaa kilpailijoista ja saada sitä
kautta etua muihin alalla toimiviin yrityksiin nähden. Tämä konsepti toimii
ohjenuorana useille tuotantoyrityksille, jotka kokevat kilpailullista painetta
markkinoillaan. (Slack 2005, Brax 2005.) Palvelut luovat myös asiakasuskollisuutta
niin vahvasti, että pitkällä aikavälillä asiakas tulee yhä riippuvaisemmaksi myyjästä
(Corrêa, Ellram, Scavarda & Cooper 2007).
Koska palveluelementit ovat usein vaikeasti nähtävissä ulkopuolelta ja ne ovat
luonteeltaan hyvin riippuvaisia työntekijöiden taidokkuudesta, on palveluiden
jäljittely vaikeampaa kuin tuotteiden. Tämän johdosta palvelulliset kilpailuedut on
helppo

säilyttää

myös

pitkällä

aikavälillä.

(Gebauer

&

Fleisch

2007.)

Erilaistamisstrategiana palvelullistamista pidetään tehokkaana erityisesti sen vuoksi,
että

erilaistamisstrategian

ylläpitäminen

tuoteinnovaatioiden,

teknologisen

paremmuuden tai alhaisten hintojen avulla on muuttunut todella haastavaksi.
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Frambach ym. (1997) huomauttavat myös, että palvelut voivat luoda asiakkaalle
lisäarvoa niin paljon, että homogeeninen tuote koetaan yksilöitynä ja tämä luo esteitä
kilpailijoille.
Useat teollisuusyritykset ovat muuttaneet liiketoimintaansa siten, että perinteisten
fyysisten tuotteiden sijaan ne tarjoavat korkean arvon integroituja ratkaisuja, joilla
vastataan asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti. Nämä asiakkaille räätälöidyt
ratkaisut sisältävät tuotteiden ja palveluiden yhdistelmän, joiden avulla voidaan
vastataan suurten asiakkaiden erityisiin tarpeisiin. Esimerkiksi junia valmistava
Alstom Transport on muuttanut liiketoimintaansa siten, että se ei enää myy junia,
vaan tarjoaa integroituja ratkaisuja yrityksille, jotka tarvitsevat junia. Nämä
integroidut ratkaisut sisältävät fyysisen kaluston, niiden käyttöön tarvittavat palvelut,
huollon sekä rahoituksen läpi tuotteen elinkaaren. (Davies, Brady & Hobday 2007.)
Davies ym. (2007) esittävät artikkelissaan yrityksen kannalta oleelliset elementit,
joita integroitujen ratkaisujen liiketoimintamalli vaatii. Ensimmäinen elementti (1.)
on vertikaalinen integraatio tuotteista palveluihin, mikä tarkoittaa strategisen
ajattelutavan muutosta tuotteita tarjoavasta yrityksestä kohti palveluiden tarjoajaa.
Tästä esimerkkinä toimii tietokoneita valmistava IBM, joka koki suurta kilpailullista
painetta 90-luvun alussa. Alun perin IBM valmisti tietokoneiden vaatimat eri
komponentit ja kokosi niistä asiakkaan tarvitsemia kokonaisuuksia. 80-luvun lopussa
markkinoille ilmaantui useita pienempiä modulaaristen komponenttien valmistajia,
jotka haastoivat IBM:n dominoivan aseman komponenttivalmistajien markkinoilla.
Sen sijaan, että IBM olisi jatkanut samoilla hyvin kilpailluilla markkinoilla
komponenttivalmistajana, se muutti liiketoimintansa strategiaa ja ryhtyi tarjoamaan
kokonaisvaltaisia integroituja ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Nämä ratkaisut
sisälsivät sekä fyysisen laitteiston että tarvittavat palvelut. Muutoksen ansiosta IBM
pystyi säilyttämään vahvan asemansa tietokonemarkkinoilla, sekä parantamaan
asemaansa suurten asiakkaiden keskuudessa, sillä se vastasi tarjoamallaan
useampaan ongelmaan kuin aiemmin. Samaan aikaan IBM:n tarjoama muuttui myös
siten, ettei se enää tarjonnut ainoastaan itsensä valmistamiaan komponentteja, vaan
päätti alkaa tukemaan myös muiden valmistajien komponentteja, mikäli asiakkaan
tarpeisiin pystytään sen avulla vastaamaan paremmin. (Gerstner 2002: 57–61).
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Toinen (2.) integroitujen ratkaisujen keskeinen elementti on asiakaskeskeisyys. Tämä
tarkoittaa sitä, että liiketoiminnan logiikka pohjautuu asiakkaan tarpeisiin, etenee
mahdollisuuksien tunnistamiseen ja ratkaisujen kehittämiseen. Lopulta näillä
ratkaisuilla pyritään vastaamaan asiakkaiden tunnistettuihin tarpeisiin.
2.3.3

Markkinoinnilliset hyödyt

Palvelullistamisen markkinoinnilliset hyödyt tarkoittavat palveluelementtien käyttöä
apuvälineinä asiakkaan arvonluonnissa ja sitä kautta myynnin edistämisessä. Tämä
tarkoittaa sitä, että asiakkaalle voidaan tuottaa lisäarvoa tarjoamalla ratkaisuja, jotka
sisältävät sekä fyysisen tuotteen että siihen liittyvät palveluelementit, jotka asiakas
muutoin joutuisi hankkimaan muualta. (Brax 2005, Gebauer, Friedli & Fleisch
2006).

Tämä

houkuttelevamman.

tekee

yrityksen

Markkinoinnin

tarjoamasta
kirjallisuuden

asiakkaan
mukaan

näkökulmasta

palveluelementtien

vaikutus ostopäätöksiin kuluttajakaupassa on huomattavaa, mutta niiden tärkeys
korostuu erityisesti yritysten välisessä kaupankäynnissä (Mathieu 2001b, Gebauer &
Fleisch 2007). Yritysasiakkaat ovat yhä vaativampia palveluiden suhteen, sillä
yritykset haluavat keskittyä mahdollisimman hyvin ydinosaamiseensa ja säilyttää
joustavuuden liiketoimintansa suhteen (Slack 2005). Tämän johdosta tuotteeseen
liittyvät palvelut ulkoistetaan mieluummin yrityksen ulkopuoliselle toimijalle.
Palvelut auttavat myös ylläpitämään asiakassuhdetta, jonka ansiosta uudelleenmyynti
on

todennäköisempää

myös

muiden

tuotteiden

osalta

(Mathieu

2001b).

Palveluelementtien lisääminen tuotteen ympärille auttaa myös tuntemaan ja
tunnistamaan asiakkaan tarpeita paremmin, jonka ansiosta fyysisiä tuotteita voidaan
räätälöidä paremmin vastaamaan niihin (Baines ym. 2009).
Fyysisiä tuotteita valmistavat yritykset käyttävät yhä enemmän palveluita luodakseen
kasvua liiketoiminnassaan. Tässä onnistumisen avainasemassa on markkinoiden
uudelleenmäärittely siten, että liiketoiminnan keskiössä ovat asiakkaan toiminnot
myytävien tuotteiden ja palveluiden sijaan. Tämä tarkoittaa asiakkaan liiketoiminnan
ymmärtämistä, jotta tiedetään mistä palveluista asiakas on kiinnostunut ja valmis
maksamaan.

31
Perinteisesti yritykset näkevät markkinat sen kautta, mitä he myyvät ja
liiketoiminnan lähtökohtana on yrityksen oma tarjoama. Tämä näkökulma on hyvin
yksinkertainen ja usein myös harhaanjohtava, sillä todellisuudessa asiakkaat eivät
osta

tuotetta,

vaan

pikemminkin

tuotteesta

saatavaa

hyödyllisyyttä

ja

käyttökelpoisuutta. Asiakas ei ole kiinnostunut itse tuotteesta, vaan siitä, mitä sen
avulla

on

mahdollista

saavuttaa.

Asiakkaat

ovat

kiinnostuneita

tietyistä

lopputulemisista, joihin he tähtäävät omilla toiminnoillaan. Sawhney ym. (2004)
mukaan näistä toiminnoista voidaan johtaa niin kutsuttu asiakkaan toimintoketju
(customer-activity chain), jota voidaan kuvastaa seuraavin ominaispiirtein:


Se kuvastaa ajallisesti loogista jatkumoa, jossa asiakkaan toiminnot
keskittyvät tietyn liiketoiminnan osa-alueen kehittämiseen tai ongelman
ratkaisemiseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi logistiikan järjestelyä tai
omaisuuden hankintaa ja huoltoa.



Se tähtää asiakkaan haluamiin tuloksiin, jotka ovat sen liiketoiminnan
kannalta

suotavia

työntekijöiden

ja

joihin

tuottavuuden

se

toiminnoillaan

kasvattaminen,

pyrkii.

säästöjen

Esimerkiksi

luominen

tai

asiakastyytyväisyyden parantaminen voivat olla asiakkaan haluamia hyötyjä.


Se täytyy määritellä segmenttitasolla, eikä koko markkinoiden tasolla. Ei ole
esimerkiksi

mielekästä analysoida myyntihenkilöstön

tai lakimiesten

toimintoja tuotantolaitoksen tuottavuutta analysoitaessa. Toiminnot tulee sen
vuoksi kartoittaa segmenteittäin, jotta oikeat asiakkaan suorittamat aktiviteetit
voidaan kohdistaa oikeisiin lopputuloksiin.



Se ei yleensä rajoitu tiettyyn toimialaan tai tuotteen markkinoihin. Tämä
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi asuntoa ostaessaan asiakas voi suunnata
toimintonsa esimerkiksi urakoitsijaan, vakuutusyhtiöön, pankkiin tai muihin
palveluntarjoajiin, jolta hakee tietoa ostopäätöstään varten. Palvelut
liittävätkin usein toimintojen sarjan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. (Sawhney
ym. 2004.)

32
Kun yritys tähtää kasvuun palveluiden avulla, toimii asiakkaan toimintoketju pohjana
mahdollisuuksien kartoittamisessa. Vastoin kuin tuotekeskeistä kasvustrategiaa,
kuten tuotelinjaston tai brändin laajennusta, asiakkaan toimintoketjua voidaan
laajentaa, täyttää tai muokata uusien palveluiden avulla. Asiakkaan toimintoketjun
tunteminen kertoo yritykselle ne mahdollisuudet, joihin sen on mahdollista tarjota
vastausta tuotteiden ja palveluiden avulla. Mahdollisuuksien järjestelemiseksi on
hyvä luokitella ne sen mukaan, millainen vaikutus niillä on asiakkaan
toimintoketjussa, ja kuinka kiinnostavia ne asiakkaan näkökulmasta ovat. Sawhney
ym. (2004) mukaan asiakkaan toimintojen kartoittaminen ja niiden vertaaminen
palvelumahdollisuuksien matriisiin (service-opportunity matrix) auttaa johtajia
näkemään

uusien

palveluiden

mahdollisuudet

systemaattisesti.

Palvelumahdollisuuksien matriisi on esitetty tiivistetysti kuviossa 2.

Toiminnallinen laajennus

• Uusi aktiviteetti
• Pääasiallinen toimintoketju

Tukeva laajennus

• Uusi aktiviteetti
• Tukeva toimintoketju

Toiminnallinen
uudelleenjärjestely

• Uudelleenjärjestely
• Pääasiallinen toimintoketju

Tukeva uudelleenjärjestely

• Uudelleenjärjestely
• Tukeva toimintoketju

Kuvio 2. Palvelumahdollisuuksien matriisi (mukaillen Sawhney ym. 2004).

Palvelumahdollisuuksien matriisi käsittää uudet palvelut kahdessa ulottuvuudessa:
missä kasvu tapahtuu sekä miten kasvu tapahtuu. Missä–ulottuvuus tarkoittaa sitä,
tarjotaanko palvelulla ratkaisua asiakkaan kannalta pääasialliseen vai tukevaan
toimintoketjuun. Palveluita voidaan tarjota molemmantyyppisiin toimintoketjuihin ja
niitä

voidaan

tarjota

kahdella

tavalla:

luomalla

uusia

toimintoja

tai

uudelleenjärjestellä olemassa olevia toimintoja. Yhdistämällä missä-ulottuvuus
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miten-ulottuvuuteen voidaan luoda nelikenttäinen matriisi palveluiden avulla
toteutettavista kasvumahdollisuuksista. (Sawhney ym. 2004.)
Toimintoketju on mahdollista nähdä ajan suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että
pääasiallisessa toimintoketjussa tiettyyn lopputulokseen pääsemiseen asiakkaalta
kuluu tietty määrä aikaa. Yritysten on mahdollista tukea tätä toimintoketjua luomalla
palveluita, jotka auttavat asiakkaan kannalta haluttuun lopputulokseen pääsemistä.
Kuluttajaympäristössä esimerkiksi musiikkipalvelu Spotify tarjoaa asiakkailleen
tuotteeseen liitettyjä palveluita, jotka helpottavat asiakasta löytämään itselleen
sopivaa musiikkia. Tällöin asiakkaalta kuluu vähemmän aikaa mieluisen musiikin
etsimiseen. Toiminnallisen laajennuksen avulla on mahdollista tukea pääasiallisen
tuotteen myyntiä, lisätä myytävän tuotteen koettua arvoa ja päivittää myytävää
tuotetta

ajantasaiseksi.

Tähän

ryhmään

kuuluvilla

palveluilla

syvennetään

asiakassuhdetta. (Sawhney ym. 2004.)
Toisin kuin toiminnallinen laajennus, tukeva laajennus ei keskity asiakkaan
pääasialliseen toimintoketjuun, vaan etsii mahdollisuuksia laajentaa suhdetta
asiakkaaseen tarjoamalla palveluita pääasiallisia toimintoja tukevilla alueilla. Tämä
tarkoittaa asiakkaan tarpeiden ja toimintojen tunnistamista alueilla, joista asiakas on
kiinnostunut, mutta joita ei suoranaisesti yhdistetä asiakkaan pääasialliseen
toimintoketjuun. Autoteollisuudessa General Motors on kehittänyt pääasiallisen
autoliiketoiminnan lisäksi palvelujärjestelmän, jolla se tarjoaa palveluiden avulla
tukea toissijaisiin toimintoketjuihin, joita auton käyttäminen voi aiheuttaa. Tällaisia
palveluita ovat esimerkiksi hätäavun lähettäminen, varastetun auton paikantaminen,
tienvarsiapu,

etädiagnosointi

ja

reittipalvelu.

Nämä

palvelut

muodostavat

merkittävän tulolähteen, laajentavat asiakassuhteita ja niiden myynnissä on
mahdollista käyttää hyväksi pääasiallista autoliiketoimintaa. (Sawhney ym. 2004.)
Toiminnallinen

uudelleenjärjestely

tapahtuu

asiakkaan

ensisijaisessa

toimintoketjussa, mutta toisin kuin toiminnallisessa laajennuksessa siinä ei luoda
palveluiden avulla uusia elementtejä asiakkaan toimintoketjuun, vaan otetaan
hoidettavaksi toimintoja, jotka asiakas teki aiemmin itse. Syitä toimintojen
siirtämiseen asiakkaalta myyjälle on kolme. Myyjän on usein helpompaa hoitaa
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sellaisia toimintoja ja prosesseja, jotka liittyvät läheisesti sen myymään tuotteeseen.
Toiseksi, myyjäyrityksen on mahdollista tarjota samankaltaisia palveluita usealle
asiakkaalle saavuttaen täten massatuotannon etuja, joista hyötyvät kaupan molemmat
osapuolet. Kolmantena syynä on, että myyjäyrityksen on mahdollista käyttää
hyväkseen

markkinoilta

oppimiansa

asioita

parhaista

tavoista

järjestää

vastaavanlaisia toimintoja. (Sawhney ym. 2004.)
Tukevalle uudelleenjärjestelylle ilmenee mahdollisuuksia silloin, kun yritys, joka on
jo osallisena asiakkaan pääasiallisessa toimintoketjussa, ottaa hoitaakseen toimintoja
tukevissa toimintoketjuissa. Tämän taustalla toimii ajatus siitä, kuinka asiakkaan ja
myyjän välistä suhdetta pääasiallisesta toimintoketjusta voidaan laajentaa myös
muihin konteksteihin. Pääasiallisen ja sitä tukevien toimintoketjujen yhdistämisen
syinä voivat olla esimerkiksi positiivinen mielikuva brändistä, aiemmin erillisinä
olleiden toimintojen niputtaminen yhden toimijan hoidettavaksi tai se voidaan nähdä
positiivisena ja luonnollisena asiana pääasiallisen toimintoketjun lisänä. (Sawhney
ym. 2004).
2.4 Palvelullistamisen viitekehys
Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys (kuvio 3.) on luotu palvelullistamista
käsittelevien teorioiden pohjalta. Se toimii pohjana tutkimuksen empiiriselle osiolle
ja kertoo näkökulman, josta ilmiötä tarkastellaan. Viitekehys koostuu kolmesta
tutkimuksen kannalta keskeisestä elementistä: palvelullistamisen määritelmästä,
haasteista

sekä

hyödyistä.

Kokonaisuutena

malli

antaa

palvelullistamista

harkitsevalle yritykselle kuvan niistä asioista, jotka tulee huomioida ennen
palvelullistamisprosessin

aloittamista

ja

palvelullistamisella on mahdollista saavuttaa.

sen

aikana

sekä,

mitä

hyötyjä
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Haasteet
Yritysrakenne

Tuote-palvelu malli
-Uudet kilpailijat
-Olemassaolevien
asiakkuuksien
vaarantaminen
-Tuotteiden ja palveluiden
kytkeytyneisyys

-Palveluiden tuottaminen,
varastoiminen ja
toimittaminen
-Palveluiden
heterogeenisyys
-Asiakkaan tarpeiden ja
prosessien tunteminen

Yrityksen strategia
-Ajattelutavan muutos
-Vastarinta muutosta
vastaan
-Arvon visualisointi

Palvelullistaminen
1.
2.
3.
4.
5.

Täysin aineellinen tuote
Aineellinen tuote sekä sitä tukevat palvelut
Aineellisen tuotteen ja palveluiden yhdistelmä
Palvelu jota tukee pienemmät fyysiset tuotteet sekä palvelut
Täysin palvelullinen tuote

Hyödyt
Markkinoinnilliset
hyödyt
Taloudelliset hyödyt
-Tasaisemmat tulovirrat
-Uudet tulolähteet
-Suuremmat
voittomarginaalit

-Asiakkaan kokeman
Strategiset hyödyt
arvon kasvaminen
-Tuotteen erilaistaminen
-Asiakkaan toiminnan
-Tuotteiden ja palveluiden
helpotus
integroiminen
-Asiakassuhteen
-Asiakkaan sitoutuminen
ylläpitäminen
-Asiakkaan tunteminen 
Tuotteen räätälöiminen

Kuvio 3. Palvelullistamisen hyödyt ja haasteet (mukaillen Kotler 2003: 445–446, Gebauer ym.
2007, Baines ym. 2009, Kindström & Kowalkowski 2009).
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Tutkimuksen keskiössä toimii palvelullistaminen, joka on ilmiönä erikoinen ja se
voidaan määritellä usealla eri tavalla. Tässä tutkimuksessa määritelmäksi valittiin
Kotlerin (2003) malli, jossa yrityksen tarjoama jaetaan viiteen luokkaan sen mukaan,
missä osassa palvelut ja aineelliset tuotteet ovat toisiinsa nähden. Palvelullistaminen
tarkoittaa siirtymistä ryhmässä ylhäältä alaspäin, jolloin palveluiden osuus yrityksen
tarjoamassa kasvaa. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia palvelullistamista
vähittäistavarakaupan

kontekstissa.

Tämän

vuoksi

on

tärkeää

ymmärtää

tutkimuksessa käytettävä näkökulma ilmiöön. Tämän vuoksi määritelmä sisällytettiin
myös teoreettiseen viitekehykseen.
Palvelullistamisen haasteet on jaettu viitekehyksessä kolmeen ryhmään Bainesin ym.
(2009) luokittelun perusteella. Kuviossa 3 esiintyvät tuote-palvelu malliin liittyvät
haasteet tarkoittavat sellaisia haasteita, jotka johtuvat tuotteiden ja palveluiden
yhdistämisestä. Tällaisiin haasteisiin kuuluvat uudet kilpailijat uusilla markkinoilla
(Mathieu 2001b, Oliva & Kallenberg 2003), olemassa olevien asiakkuuksien
vaarantuminen (Slack 2005) sekä tuotteiden ja palveluiden läheinen kytkeytyneisyys
(Oliva & Kallenberg 2003).
Viitekehyksen (kuvio 3.) palvelullistamisen aiheuttamat haasteet yritysrakenteelle
tarkoittavat sellaisia haasteita, jotka liittyvät teollisuusyrityksen ja palveluyrityksen
erilaisiin rakenteellisiin ominaisuuksiin. Nämä haasteet muodostavat kolmiosaisen
ketjun, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Keskeisimpiä rakenteellisia ongelmia ovat
palveluiden aineettomuudesta johtuen niiden tuottaminen, toimittaminen ja
varastoiminen (Mathieu 2001b). Palvelut tuotetaan ja kulutetaan yhtäaikaisesti, joten
niiden varastoiminen fyysisten tuotteiden tavoin on mahdotonta. Palveluiden
tuottamista ja toimittamista ei voida myöskään keskittää yhtä tehokkaasti, vaan ne
täytyy usein suorittaa paikallisesti. Toinen rakenteellinen ongelma johtuu palveluiden
heterogeenisyydestä (Auramo & Ala-Risku 2005). Tämä tarkoittaa sitä, että
asiakkailla on usein hyvin erilaiset palvelulliset tarpeet. Tämän johdosta voi olla
vaikeaa sopeuttaa yrityksen rakennetta sellaiseksi, että oikeita palveluita voidaan
tarjota oikeille asiakkaille. Jotta rakenteellisiin ongelmiin voidaan vastata, tulee
yrityksen tuntea asiakkaiden tarpeet ja prosessit (Auramo & Ala-Risku 2005). Tämä
on palvelullistamisen kolmas rakenteellinen haaste. Kun yritys tietää, mistä

37
palveluista kukin asiakas on kiinnostunut, voi se sopeuttaa rakennettaan vastaamaan
näitä tarpeita.
Kuviossa 3 esitetään kolmantena palvelullistamisen haasteena yrityksen strategian.
Yrityksen strategiaan liittyvät haasteet viittaavat yrityksen tapaan ja näkemykseen
toimia yrityksenä ja pitää liiketoiminta kannattavana. Ensimmäinen yrityksen
strategiaan liittyvä haaste on ajattelutavan muutos tehokkuudesta arvonluontiin
(Slack 2005). Palvelullistamisen keskeisessä osassa on arvonluonti asiakkaalle
palveluiden ja tuotteiden yhdistelmällä. Yrityksen tulee palvelullistamisen jälkeen
keskittyä tähän sen sijaan, että sen liiketoiminnan keskiössä olisi toiminnan ja
tuotannon

tehostaminen,

jotka

ovat

tyypillisesti

ominaisia

piirteitä

teollisuusyrityksille. Uusi ajattelumalli ja muutokset liiketoiminnassa aiheuttavat
usein vastarintaa organisaation eri osissa. Palvelullistamisen onnistumisen kannalta
yrityksen tulee varmistaa, että palveluorientaatio sisäistetään sen kaikilla toimintaalueilla, eikä ainoastaan strategisella johtotasolla. (Mathieu 2001b.) Viimeinen
strateginen haaste on arvon visualisointi asiakkaalle. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalle
ei jää epäselväksi, mitä arvoa uusilla palveluelementeillä on luotu. Tämän johdosta
yrityksen tulee panostaa asiakkaalle suunnattuun viestintään ja siten varmistaa, että
asiakas ymmärtää saavansa tuote-palvelu yhdistelmän avulla enemmän kuin
aiemmin. (Kowalkowski & Kindström 2009.)
Palvelullistamisen hyödyt on viitekehyksessä (kuvio 3.) sijoitettu prosessin
viimeiseksi, sillä ne kuvastavat lopullisia päämääriä, mihin palvelullistamisen avulla
pyritään. Palvelullistamisen hyödyt on viitekehyksessä jaoteltu kolmeen ryhmään.
Ryhmittelyyn on käytetty Gebauerin ym. (2007) jaottelua taloudellisiin, strategisiin
sekä markkinoinnillisiin hyötyihin.
Taloudelliset hyödyt pitävät sisällään sellaisia palvelullistamisen hyötyjä, jotka
liittyvät yrityksen toiminnan kannalta välttämättömiin tulovirtoihin. Ensimmäinen
taloudellinen hyöty on uusien tulolähteiden syntyminen. Kun yritys ryhtyy
tarjoamaan uusia palveluita myydyn tuotteen yhteydessä, on sen mahdollista
saavuttaa uutta liikevaihtoa sellaisilta markkinoilta, joissa se ei aiemmin ollut
osallisena. Palveluilla on usein myös korkeammat voittomarginaalit kuin fyysisillä
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tuotteilla. Tämän johdosta yritys, joka tarjoaa tuote-palvelu yhdistelmiä pelkän
tuotteen sijaan, voi saavuttaa korkeammat myyntikatteet. (Slack 2005.) Palveluille on
myös ominaista, että ne luovat tasaisempia tulovirrat yritykselle, kuin fyysiset
tuotteet. Tuote-palvelu yhdistelmät kestävät paremmin muutoksia taloudellisessa
tilanteessa ja ovat siten vakaampia taloudellisten syklien vaikutuksessa. (Brax 2005,
Malleret 2006.)
Viitekehyksen (kuvio 3.) hyötyjen toinen ryhmä sisältää palvelullistamisen
markkinoinnilliset hyödyt. Nämä hyödyt tarkoittavat palvelullistamisen tuomia
hyötyjä asiakkaan arvontuotannossa, jonka ansiosta palveluilla voidaan lisätä
yrityksen myyntiä pitkällä aikavälillä. Kun yritys tarjoaa tuotteen lisäksi asiakkaan
tarvitsemat palvelut, ei asiakas joudu hankkimaan palveluita muualta tai tuottamaan
niitä itse. Tämän johdosta asiakkaan toiminta helpottuu ja se luo lisäarvoa
myytävälle tuotteelle. (Brax 2005, Gebauer ym. 2006.) Palveluiden avulla on
mahdollista sitouttaa asiakasta ja ylläpitää asiakassuhdetta. Myyjän ottaessa
hoitoonsa useampia osia asiakkaan toiminnassa, tulee asiakkaasta yhä riippuvaisempi
myyjästä. Tämän johdosta palveluita voidaan käyttää myös apuvälineenä
asiakassuhteen ylläpitämisessä. Palveluiden avulla saavutettavan asiakassuhteen
ylläpitämisen avulla on mahdollista lisätä uudelleenmyyntiä myös muiden tuotteiden
osalta. (Mathieu 2001b.) Palvelut lähentävät myyjän ja asiakkaan välistä suhdetta.
Tämän ansiosta palvelut auttavat myyjäyritystä tuntemaan asiakasta paremmin ja
mukauttamaan tarjoamaansa vastaamaan paremmin asiakkaan arvontuotantoa.
(Baines ym. 2009.) Asiakkaan tuntemisen avulla yrityksen on mahdollista tuottaa
uusia palveluja myös sellaisilla osa-alueilla, joissa se ei aiemmin ollut osallisena
(Sawhney ym. 2004).
Vaikka strategiset hyödyt ovat lähellä markkinoinnillisia hyötyjä, on ne selkeyden
vuoksi viitekehyksessä (kuvio 3.) jaoteltu omaan ryhmäänsä. Nämä hyödyt
tarkoittavat sellaisia palvelullistamisen tuomia etuja, joiden avulla voidaan saavuttaa
kilpailuetua markkinoilla, joilla samaa tuotetta tarjoaa useampi yritys. Ensimmäinen
strateginen hyöty on tuotteen erilaistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että lisäämällä
palveluelementtejä myydyn tuotteen ympärille, voidaan tarjoamaa erilaistaa
kilpailijoista ja saada siten kilpailullista etua. (Gebauer & Fleisch 2007.) Tuotteiden
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ja palveluiden integroiminen tarkoittaa tuote-palvelu paketin muokkaamista
asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle tarjotaan
kokonaisvaltaista ratkaisua, joka sisältää kaikki asiakkaan tarpeita vastaavat tuotteet
ja palvelut. Tämän johdosta kilpailijoiden on vaikeampaa houkutella asiakasta
perinteisillä kilpailukeinoilla. (Davies ym. 2007.) Palvelullistaminen johtaa myös
myyjän ja asiakkaan välisen suhteen lähentymiseen ja toimintojen mukauttamiseen
vastaamaan

paremmin

yhteistyötä.

Tämä

johtaa

asiakkaan

sitoutumiseen

myyjäyritykseen ja toimii sitä kautta strategisena hyötynä myyjäyritykselle. (Corrêa
ym. 2007.)
Edellä esitettyä teoreettista viitekehystä käytetään apuna tutkimuksen empiirisessä
vaiheessa, jossa teoriaa sovelletaan kuluttajaympäristöön vähittäistavarakaupan
kontekstissa. Tutkimuksen tarkoituksena on määritellä kuinka palvelullistaminen
soveltuu keinoksi kehittää liiketoimintaa vähittäistavarakaupan kontekstissa ja mitkä
palvelullistamisen hyödyt ja haasteet toteutuvat myös vähittäistavarakaupan
kontekstissa.
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3

TUTKIMUSMENETELMÄ

Tässä luvussa käsitellään tutkimusmenetelmää, jonka avulla tutkimuskysymyksiin
pyritään vastaamaan. Ensimmäinen alaluku kertoo tutkimuksen metodologisista
valinnoista ja perustelee, miksi siinä käytetään juuri kyseisiä menetelmiä. Toinen
alaluku kertoo millä tavalla tutkimuksen aineisto on kerätty ja perustelee valinnat.
3.1 Tutkimusmetodi
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia palvelullistamista vähittäistavarakaupan
kontekstissa, jossa ilmiötä lähestytään tapausyrityksen näkökulmasta. Tämän vuoksi
tutkimuksessa
Laadullisen

käytetään

laadullista,

eli

kvalitatiivista

tutkimuksen

keskiössä

on

tutkittavan

tutkimusmenetelmää.

ilmiön

syvällinen

ja

kokonaisvaltainen ymmärrys tilastollisten yleistyksien sijaan. Tämä tarkoittaa ilmiön
merkityksen

ja

tarkoituksen

selvittämistä.

Myös

tutkittavien

henkilöiden

näkökulmille ja kokemuksille jätetään tilaa, jotta tutkittavasta ilmiöstä saadaan
syvällinen kuva määritellyssä ympäristössä. (Hirsjärvi & Huttunen 1995: 174, 201.)
Laadullista tutkimusta kuvaa usein sen hypoteesittomuus, eli tutkimuksen tuloksille
ei aseteta tiettyjä tavoitteita tai ennakko-odotuksia (Eskola & Suoranta 1998: 19–20).
Hypoteesittomuus kuvastaa osittain hyvin tätä tutkimusta, sillä tavoitteiden tai
ennakko-odotusten luominen on hyvin haasteellista aihetta käsittelevän teorian
vähyydestä johtuen. Teoriasta johdettu viitekehys antaa kuitenkin tiettyjä odotuksia
tutkimustuloksille, mutta viitekehyksen eri elementtien painotukset ovat vielä
avoimia.
Alasuutari (1999: 39) kertoo laadullisen analyysin koostuvan kahdesta (2) vaiheesta.
Nämä vaiheet ovat havaintojen pelkistäminen sekä arvoituksen ratkaiseminen. Tämä
kuvastaa

tässä

tutkimuksessa

käytettävää

lähestymistapaa.

Ensin

pyritään

selvittämään mitä palvelullistamisen etuihin ja haasteisiin liittyvää

tietoa

tutkimuksen haastatteluista saadaan. Seuraavaksi havaintoja verrataan aihetta
käsittelevään teoriaan ja ratkaistaan arvoitus siitä, mitkä teoriassa esiintyvät
palvelullistamisen edut ja haasteet ovat nähtävissä myös vähittäistavarakaupan
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kontekstissa. Vaikka laadulliselle analyysille on ominaista induktiivinen päättely, eli
aineistosta nousevien seikkojen perusteella tehtävät yleistykset, ei tämän tutkimuksen
tarkoituksena

ole

vähittäistavarakaupan

luoda

yleistettävää

kontekstissa.

kuvaa

Pikemminkin

palvelullistamisesta

tutkimus

pyrkii

luomaan

teoreettisen pohjan aiheen käsittelylle tulevaisuudessa. Aineistoa tarkastellaan
monesta

näkökulmasta

ja

yksityiskohtaisesti

merkityksellisten

teemojen

löytämiseksi. (Eskola & Suoranta 1998: 81–83.)
3.2 Aineiston keräys ja tutkimuksen toteutus
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2004) mukaan laadulliselle tutkimukselle sopii
pienemmät otoskoot, kunhan haastateltavat valitaan tarkoituksenmukaisesti. Tämän
tutkimuksen

tapaukseksi

valittiin

ruoka-asiointia

helpottava

verkkopalvelu

Foodie.fm. Valintaan päädyttiin tutustumalla eri vaihtoehtoihin, jotka kuvastavat
tämän tutkimuksen keskiössä olevaa ilmiötä palvelullistamista. Tapauksen valintaa
puoltavia tekijöitä olivat palvelun laajuus, tietojen helppo saatavuus sekä
ajankohtaisuus. Foodie.fm on lanseerattu noin neljä vuotta ennen tutkimuksen
toteuttamista,

joten

haastateltavilla

on

ehtinyt

muotoutua

kuva

palvelun

kehittämisestä ja sen tuomista hyödyistä sekä haasteista. (Foodie.fm 2013.)
Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkittavat tietävät tutkittavasta ilmiöstä
paljon ja heillä on siitä kokemusta. Tutkittavien valinnan tulee olla harkittua ja
tarkoitukseen sopivaa. Tämän tutkimuksen haastateltaviksi valittiin kaksi henkilöä.
Ensimmäinen
kehityspäällikkö

haastateltava

(1.)

on

päivittäistavarakaupan

S-ryhmän

digitaalisten

ketjuohjauksessa

palveluiden

(S-ryhmä).

Hänen

näkemyksensä on tutkimuksen kannalta erittäin olennainen erityisesti hyötyjä ja
haasteita määriteltäessä, sillä hän toimii lähellä S-ryhmän asiakasrajapintaa verkossa
ja tuntee siten S-ryhmän saaman palveluun liittyvän asiakaspalautteen. Haastateltava
löydettiin ottamalla yhteyttä S-ryhmään kysellen sopivaa henkilöä, joka tuntee
Foodie.fm:n palvelullistamisprosessin. Toiseksi haastateltavaksi (2.) valittiin
suomalaisen Digital Foodie Oy:n toimitusjohtaja (Digital Foodie), jolla on runsaasti
kokemusta palvelun julkaisemisesta useissa eri maissa. Lisäksi hänen näkemyksensä
on tärkeä tutkittavan ilmiön määrittelyssä. Haastateltavat valittiin eri yrityksistä, jotta
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tutkittavasta ilmiöstä saataisiin mahdollisimman kattava kuva ja sen käsittely
tapahtuisi useasta näkökulmasta. Sopivan henkilön löytämiseksi S-ryhmään otettiin
ensin yleisesti yhteyttä sähköpostilla kysellen haastatteluun sopivaa henkilöä, jolla
olisi näkemystä Foodie.fm:n lanseerauksesta ja kehityksestä. Kyselyn jälkeen Sryhmästä otettiin haastateltavan toimesta yhteyttä ja haastatteluaika sovittiin. Digital
Foodie Oy:n haastattelun sopiminen ja haastateltavan löytäminen onnistui
tutkimuksessa helposti. Sovittaessa haastattelusta S-ryhmän edustajan kanssa, kertoi
haastateltava, että palvelun tuottajan Digital Foodie Oy:n toimitusjohtaja olisi
tutkimuksen kannalta hyvä haastateltava. Tämän jälkeen tutkija oli yhteydessä
sähköpostitse

kyseiseen

henkilöön,

joka

oli

tutkimukseen

osallistumisesta

kiinnostunut ja haastattelu sovittiin.
S-ryhmän haastateltavan valintaa kuvastaa niin sanottu eliittiotantaa jossa
informantiksi valitaan henkilö, jolta uskotaan saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta
ilmiöstä. Digital Foodien haastateltava sen sijaan valittiin käyttäen lumipallo-otantaa.
Lumipallo-otannassa tutkijalla on avainhenkilö, joka ohjaa hänet muiden
haastateltavien
haastateltava,

luokse.
joka

Avainhenkilönä

johti

tutkijan

tässä

toisen

tapauksessa

haastateltavan,

toimi

S-ryhmän

Digital

Foodien

teemahaastattelujen

avulla.

haastateltavan, luo. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 88).
Tämän

tutkimuksen

aineisto

kerättiin

Teemahaastattelussa haastattelun pohja luodaan aihepiiriin tutustumisen pohjalta.
Haastattelun aihepiirit ovat kaikille haastateltaville samat, mutta niissä voidaan
liikkua joustavasti ilman selkeää etenemisreittiä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48,
66; Eskola & Suoranta 1998, 86–87.) Tämän tutkimuksen haastattelurungot (ks. liite
1 & liite 2) on esitetty tutkimuksen liitteissä. Haastattelupohjat osoittavat
haastattelujen yhtenäiset rakenteet, vaikka kysymykset on mukautettu vastaamaan
haastateltavien näkemystä ilmiöstä. Haastattelut toteutettiin puhelimitse 28.11.2013
ja 29.11.2013. Haastattelut olivat kestoiltaan noin puoli tuntia, jonka aikana
tutkimuksen kannalta tärkeimmät asiat ehdittiin hyvin käydä läpi. Haastattelut
nauhoitettiin, jotta haastattelun aikana esille tulevat asiat saadaan taltioitua
myöhempää analysointia varten. Haastateltaville tarjottiin teemahaastattelujen
pelkistetyt rungot etukäteen, jotta kysymyksiin pystyttäisiin varautumaan paremmin
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ja faktuaaliset tiedot tarkistamaan. Haastattelut toteutettiin antamalla haastateltavan
ensin kertoa omin sanoin liiketoiminnan palvelullistamisen hyödyistä sekä haasteista.
Tämän jälkeen aiheista esitettiin tarkentavia kysymyksiä sen mukaan, mitkä asiat
teoreettisesta viitekehyksestä eivät olleet tulleet esille. Tällä tavoin pystyttiin
varmistamaan, että viitekehyksen kaikki eri elementit tulivat haastattelussa esille,
säilyttäen silti teemahaastattelulle tyypillisen rakenteen.
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4

AINEISTON ANALYSOINTI

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa esille tulleita asioita ja analysoidaan niiden
merkitystä tutkittavan ilmiön kannalta. Tarkoituksena on kartoittaa teoreettisen
viitekehyksen eri elementtejä ja havaita, mitkä osat viitekehyksestä korostuvat tässä
tapauksessa. Ensimmäisessä alaluvussa esitellään tutkimuskohde sekä haastateltavat.
Tämän jälkeen siirrytään aineiston analysointiin, jossa aineisto on jaoteltu kolmeen
osaan. Ensin palvelullistamista arvioidaan yleisesti ja pyritään määrittelemään, mitä
se tarkoittaa vähittäistavarakaupan kontekstissa. Tämän jälkeen määritellään
palvelullistamisen avulla saavutettavia hyötyjä vähittäistavarakaupan kontekstissa ja
pureudutaan palvelullistamiseen liittyviin haasteisiin. Viimeisessä alaluvussa
4.1 Tutkimuskohde
Tässä

tutkimuksessa

vähittäistavarakaupan

käsitellään

kontekstissa

ja

liiketoiminnan
tapauksena

palvelullistamista

käytetään

Foodie.fm

ruokaverkkopalvelua. Foodie.fm on Digital Foodie Oy:n kehittämä ja tarjoama
verkkopalvelu, joka sisältää useita eri palveluelementtejä vähittäisruokakaupan
tarpeisiin. Digital Foodie on perustettu vuonna 2009. Se ei itse toimi
vähittäistavarakaupan alalla, vaan tarjoaa palvelua paikallisille kaupoille, kauppiaille
sekä kauppaketjuille. Vaikka Foodie.fm on käytössä useissa eri maissa, keskitytään
tässä tutkimuksessa erityisesti Suomessa S-ryhmän käytössä olevaan Foodie.fm
palveluun,

sillä

S-ryhmä

on

toiminut

Digital

Foodien

strategisena

yhteistyökumppanina koko Foodie.fm:n elinkaaren ajan. S-ryhmä on vuonna 1904
perustettu Suomessa toimiva osuuskaupparyhmä, joka on toinen Suomen kahdesta
suuresta vähittäistavarakauppaketjusta.
Foodie.fm on yksilöitävä verkkokaupankäynnin alusta, joka tarjoaa useita eri
palveluita vähittäistavarakaupan tarpeisiin. Foodie.fm koostuu kuudesta osasta, jotka
ovat Foodie Core, Foodie Store, Foodie Delivery, Foodie Recipes, Foodie Quality
sekä Foodie Local (kuvio 4.).
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Foodie
Store

Foodie
Local

Foodie
Delivery

Foodie
Core

Foodie
Quality

Foodie
Recipes

Kuvio 4. Foodie.fm:n rakenne.

Foodie Core toimii pohjana palvelun muille osille ja se tarjoaa keskitetyn ratkaisun
tuotevalikoiman

ylläpitämiseen.

Foodie

Store

on

apuväline,

jolla

vähittäistavarakaupan voi viedä verkkoon. Se seuraa valikoiman hintoja ja
saatavuutta reaaliaikaisesti kussakin yksittäisessä kaupassa, sisältää resepti- ja
tuotesuosituksia asiakkaan yksilöllisten tietojen sekä saatavuuden perusteella. Lisäksi
Foodie Store tarjoaa yhteisöllisiä palveluita, kuten käyttäjien kauppa- ja
tuotearvosteluja sekä keskustelumahdollisuudet aiheisiin liittyen. Foodie Delivery on
Foodie.fm:n liitettävä kauppakassipalvelu, jonka avulla vähittäistavarakauppa voi
siirtää tuotteiden myynnin verkkoon. Foodie Delivery helpottaa tuotteiden keräystä
ja toimittamista optimoimalla sen sopivalle toimittajalle paikallisesti. Foodie Recipes
tarjoaa Foodie.fm:n käyttäjille laajan reseptipankin, joka ehdottaa käyttäjälleen
sopivia reseptejä henkilökohtaisten mieltymysten, ruokavalion ja allergioiden
perusteella. Lisäksi se sisältää käyttäjien luomia reseptejä, reseptien arvosteluja sekä
sponsoreiden luomia reseptejä. Foodie Quality on kauppiaalle tarkoitettu työkalu,
jonka avulla on mahdollista parantaa fyysisen kaupan laatua ja siten asiakkaiden
ostokokemusta. Se auttaa päivittäisten toimien hoitamista etäisesti iPad laitteella.
Foodie Quality sisältää myös työkalut raportointiin ja kaupan trendien analysointiin.
Foodie local mahdollistaa kauppiaiden perustaa nopeasti verkkosivut yksittäisille
paikallisille kaupoille. (Foodie.fm, viitattu 5.11.2013).

46
Tässä tutkimuksessa keskeisimmät Foodie.fm:n elementit ovat Foodie Core, Foodie
Store, Foodie Delivery sekä Foodie Recipes sillä ne liittyvät keskeisimmin
palvelullistamiseen, joka on tämän tutkimuksen keskeinen ilmiö. Foodie.fm
kehitettiin alun perin iPhonen sovellukseksi, mutta nykyään siitä löytyy versiot myös
muille mobiilialustoille kuten Androidille, Windows-phonelle. Palvelusta löytyy
myös tietokoneella käytettävä verkkoversio, mutta mobiiliversiot on sen kehityksessä
keskeisimmässä osassa. Tällä hetkellä palvelulla on noin 151,000 rekisteröinyttä
käyttäjää, joista aktiivisia kuukausikäyttäjiä noin 60,000.
4.2 Palvelullistamisen soveltuminen vähittäistavarakauppaan
Kun haastateltavia pyydettiin esittelemään Foodie.fm lyhyesti, kävi selkeästi ilmi
palvelun asiakaslähtöisyys. Sen avulla pyritään tuottamaan lisäarvoa asiakkaille
helpottamalla heidän päivittäisiä ruokakauppa-asiointiin sekä ruoanlaittoon liittyviä
toimia. Palvelun keskiössä toimii asiakas ja asiakkaan prosessit, joita pyritään
helpottamaan

luomalla

työkaluja

ongelmien

ratkaisuun.

Digital

Foodien

toimitusjohtaja tiivistää palvelun tarkoituksen yksinkertaisesti ja kattavasti.
”Ideana oli, että mitä jos tehtäs tämmönen niinku ruokasuosituspalvelu.
Tämmönen niinku virtuaalinen äiti, joka kertoo, mitä tänään pitäis syödä.”
(Digital Foodie)
S-ryhmän näkemys palvelun tarkoituksesta tukee tätä. Foodie.fm on kehitetty
keskittyen asiakkaan tarpeisiin ja ongelmiin. Niihin pyritään vastaamaan tarjoamalla
päivittäisiä ruoka-askareita helpottavia palveluita yhdellä alustalla. Palvelussa
korostuu myös palvelun personointi kunkin asiakkaan tottumuksien ja tarpeiden
mukaan.
”Lyhyesti sanottuna Foodie on niinku personoitava ruokasuosituspalvelu, joka
tarjoaa käyttäjälleen henkilökohtaiset tuote- ja reseptisuositukset. Jos sen
kansankielisesti tiivistää, niin se vastaa kysymykseen: mitä söisi ja ostaisi
tänään ruokakaupasta?” (S-ryhmä)
Foodie.fm:n keskeisenä elementtinä on sen reseptiikkatoiminnallisuus, jonka avulla
kuluttaja voi löytää ideoita ja ohjeita ruoan valmistukseen. Palvelua on kehitetty
siten, että se oppii käyttäjänsä ruokatottumuksia ja pystyy siten tarjoamaan paremmin
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kohdistettuja reseptejä ja tuotteita palvelun käyttäjälle. Käyttäjät voivat myös itse
luoda sisältöä reseptien ja arvostelujen muodossa, joka luo palvelulle yhteisöllisyyttä.
Tämä on nykyään hyvin yleinen suuntaus lähes kaikissa verkkopalveluissa.
Reseptiikkatoiminnallisuuteen liittyy läheisesti myös ostoslista-palvelu, jonka avulla
käyttäjä ei joudu erikseen kirjoittamaan tarvittavia ruoka-aineita ylös ennen
kaupassakäyntiä, vaan palvelu luo sen automaattisesti. Tämän palvelun avulla
asiakkaan on mahdollista automatisoida yksi osa päivittäisistä ruoka-askareista.
”Siellä (Foodie.fm:ssä) on inspiraatio, eli reseptiikkatoiminnallisuus. Eli jos
haluaa löytää uusia ruokavinkkejä, niin siellä on henkilökohtaiset
reseptisuositukset, joita voi tarjota kuluttajille. Lisäksi kuluttajat voi itse luoda
sisältöä. Toinen asia mitä siellä on, on tää niin sanottu autettu ostoslista ja
ostoslistatoiminnallisuus, jonka avulla voit suunnitella ruokaostoksia, tehdä
oikeita valikoimaa vastaavia ruokasuunnittelua ja vaikka puhelimen avulla
käyttää tätä ostoslistaa myymälässä niin, ettei tarvi erillistä ostoslistaa.”
(Digital Foodie)
S-ryhmän haastattelussa Foodien keskeisimmiksi elementeiksi nousee tuote- ja
hintatietojen helppo saatavuus sekä yhteisölliset ominaisuudet. Listaamalla tuote- ja
hintatiedot verkkoon, on asiakkaan helpompaa suunnitella ruokaostoksiaan ja se lisää
S-ryhmän toiminnan läpinäkyvyyttä. Tämä helpottaa asiakkaan hintavertailua sekä
tuotteisiin liittyvien tietojen etsimistä. Yhteisöllisten ominaisuuksien avulla
asiakkaan on helpompaa jakaa kokemuksia käyttämistään tuotteista ja toisaalta
muiden käyttäjien arvostelujen sekä mielipiteiden lukeminen helpottaa valintojen
tekemistä sekä ruokaostosten suunnittelua.
”Varmaankin keskeisimpänä on se, että sieltä löytyy tosiaan meidän kaikki
tuotevalikoima ja hintatiedot S-ryhmän 935 myymälästä… Ja se verkkokauppa
on sitten yksi niistä toiminnallisuuksista niille, joille se on mahdollista toteuttaa
omassa osuuskaupassansa. Siihen liittyy myymäläsivut, ja tosiaan niinku
navigaatiot myymälöihin, kaikkien myymälöiden yhteystiedot. Siellä on
mahdollisuus arvostella tuotteita, antaa palautetta, kommentoida, peukuttaa,
antaa myymäläpalautetta.” (S-ryhmä)
Kysyttäessä palvelullistamisen yleisyydestä Suomessa verrattuna muihin maihin,
kävi esille ilmiön ajankohtaisuus. Vähittäistavarakaupat pyrkivät palvelemaan
asiakkaitaan yhä useammin verkon välityksellä. Erityisesti tiedonhaku on siirtynyt
verkkoon. Tämän vuoksi useissa tapauksissa vähittäistavarakaupan on pakko siirtää
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tuote- ja hintatietojaan verkkoon, jotta se ylipäätään kykenee tarjoamaan tiedot
kuluttajille sekä palvelemaan suurta segmenttiä asiakkaistaan. Digital Foodien
haastattelussa kävi myös ilmi, että Suomessa ruoka-aineiden myynti verkon
välityksellä on harvinaista. Toisaalta se on ollut voimakkaassa kasvussa viimeisten
vuosien aikana, ja tarjoaa siten mahdollisuuden kasvuun tulevaisuudessa.
”Musta se (palvelullistaminen vähittäistavarakaupan kontekstissa) on aika
sama. Se trendi on ihan sama joka paikassa että. No nostona nyt ehkä, niin kuin
tiiät, niin UK:ssa ruokaverkkokauppa on pisimmällä. Sitten taas siellä
(Foodiessa) on paljon sellaisia asioita, mitä heillä ei ole. Esimerkiksi
läpinäkyvyys, jota ei heidän osalta ole hoidettu. Noin muuten sanoisin että
trendi on aikalailla sama. Vähän eri vaiheessa, mutta perusidea on aika sama.”
(Digital Foodie)
Digital Foodien haastattelussa kävi ilmi tutkimuksen kannalta erittäin keskeinen asia.
Vaikka palveluita kehitetään ja liitetään myytävään tuotteeseen, ei se poista itse
tuotteen merkitystä vaihdannassa. Tuote toimii asiakkaalle luotavan arvon
lähtökohtana ja liitettävät palvelut tukevat tätä arvonluontiprosessia. Palveluilla on
mahdollista saavuttaa selkeitä hyötyjä lisäarvon muodossa, mutta niiden avulla ei ole
mahdollista korvata toimimatonta tuotetta.
”Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei perustuotteen pitäisi olla kunnossa.
Perustuotteen on pakko olla kunnossa.” (Digital Foodie)
Tämän alaluvun tarkoitus on haastattelujen perusteella määritellä palvelullistaminen
vähittäistavarakaupan kontekstissa Foodie.fm:n tapauksessa. Ilmiön keskiössä toimii
asiakkaan toiminnan helpotus. Palveluiden avulla pyritään helpottamaan asiakkaan
prosesseja, jotka liittyvät päivittäiseen ruokakauppa-asiointiin ja luodaan siten
lisäarvoa

asiakkaalle.

Foodie.fm:n

keskeisimmät

palveluelementit

ovat

reseptitoiminnallisuus, ostoslistatoiminnallisuus, yhteisölliset palvelut sekä tuote- ja
hintatietojen tarjoaminen helposti yhdellä alustalla. Lisäksi Foodie.fm sisältää
kauppakassipalvelun, jonka avulla asiakas voi tilata haluamansa tuotteet suoraan
kotiovelle. Kauppakassipalvelua käyttää tällä hetkellä hyvin marginaalinen osa Sryhmän asiakkaista, mutta sillä on potentiaalia kasvaa tulevaisuudessa merkittäväksi
uudeksi tulolähteeksi. Vaikka Foodie.fm tarjoaa useita arvonluontipalveluita, on
arvonluontiprosessin keskiössä myytävä tuote. Ilman houkuttelevaa ja toimivaa
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perustuotetta,

eivät

myöskään

lisätyt

palvelut

luo

lisäarvoa

asiakkaalle.

Haastattelujen perusteella tutkittava ilmiö on esitetty tiivistetysti kuviossa 6.

Yhteisölliset palvelut
Ostoslistatoiminnallisuus

Reseptitoiminnallisuus
Myytävä
perustuote

Tuote- ja hintatietojen
tarjoaminen

Kauppakassitoiminnallisuus

Kuvio 5. Palvelullistaminen Foodie.fm –tapauksessa.

4.3 Palvelullistamisen haasteet vähittäistavarakaupan kontekstissa
Tässä

alaluvussa

esitellään

ja

analysoidaan

haastatteluissa

esille

tulleet

palvelullistamisen haasteet Foodie.fm:n tapauksessa. Koska haastatteluiden runkona
käytettiin teoreettista viitekehystä, myös tämä alaluku on jaoteltu käyttäen samaa
runkoa. Ensin käsitellään tuote-palvelu malliin liittyvät haasteet. Tämän jälkeen
käydään läpi haasteet jotka liittyvät yritysrakenteeseen. Lopuksi määritellään
haasteet, jotka liittyvät yrityksen strategiaan.
4.3.1

Tuote-palvelu malli

Tutkimuksen teoria-osuudessa kävi ilmi, että palvelullistaminen voi tuoda uusia
kilpailijoita, sillä yritys siirtyy uusille markkinoille. Haastattelujen perusteella tämä
ei ole yksi palvelullistamisen haaste Foodie.fm:n tapauksessa, sillä kumpikaan
haastateltava

ei

maininnut

tätä

yhtenä

haasteena.

Kysyttäessä

S-ryhmän

haastateltavalta erikseen tämän haasteen paikkansapitävyydestä, oli vastaus
kielteinen.

50
Teoriassa esiintyi yhtenä tuote-palvelu mallin haasteena myös olemassa olevien
asiakkuuksien vaarantaminen muutosten johdosta. Haastatteluissa kävi ilmi, että
yritystä voi pelottaa muutokset liiketoiminnassa. Foodie.fm:n tapauksessa pelko on
kuitenkin turhaa, sillä luodut lisäpalvelut ovat käyttäjilleen vapaaehtoisia, joten
muutosta vastaan olevien asiakkaiden ei ole pakko siirtyä käyttämään niitä.
Asiakkuuksien menetys ei ollut yksi palvelullistamisen haasteista myöskään Sryhmän haastateltavan mukaan.
”Mun mielestä meidän tapauksessa ei pidä ollenkaan paikkansa. Se on niinku
tyypillinen pelko, että näin vois olla, mutta musta se pelko mun tulkinnan
mukaan se pelko on täysin turha ja ei pidä paikkaansa. Se on siinä mielessä
vielä tässä vaiheessa niinku lisäarvopalvelu, että sitä ei oo niinku pakko
käyttää.” (Digital Foodie)
Haastatteluissa kysyttiin myös haasteista, jotka liittyvät tarjottavien tuotteiden ja
luotavien palveluiden kytkeytyneisyyteen. Digital Foodien haastateltavan mukaan
yrityksellä voi olla pelko siitä, että tuotteiden myynti kivijalkamyymälöissä laskee
erityisesti siinä tapauksessa, että verkkokaupan osuus vähittäistavarakauppojen
myynnissä

nousee.

Haastateltava

kuitenkin

korostaa,

ettei

pelko

kivijalkamyymälöiden myynnin laskusta ole hyvä syy olla palvelullistamatta
liiketoimintaa. Tämä johtuu siitä, että mikäli palveluille on kysyntää, löytyy aina
muita toimijoita, jotka vastaavat kysyntään. Tässä tapauksessa muina toimijoina
voivat olla esimerkiksi olemassa olevat kilpailijat tai täysin uudet toimijat alalla.
”Toki että tuota voidaan aatella, että jos verkkomyynti kannibalisoi niinku
kivijalkamyyntiä etenki, jos se tehdään tietyltä varastolta, jota tällä hetkellä ei
harrasteta, niin tällanen pelko voi pitää paikkansa. Jos haluat mun mielipiteen,
niin näin voi käydä joo, mutta jos niin ajattelee, niin se on minusta väärä tapa
ajatella. Se on liian lyhytkatseinen tapa ajatella. Jos on hyvä palvelu, jota
ihmiset haluaa käyttää niin, jos sä itse et ole sen palvelun tarjoaja niin kyllä
aina löytyy joku tarjoaja joka sen tekee, jollon sä et edes syö itseäs vaan joku
muu syö sinua. Eli mun pointti on siinä että lyhyellä aikajänteellä voit suojella
olemalla tekemättä näin, mutta pitkällä jänteellä jos sä et tee niin, joku menee
ohi ja vie sen kaiken sulta.” (Digital Foodie)
Haastateltava antoi myös esimerkin tapauksesta, jossa yritys tietoisesti hylkäsi
fyysisen tuotteensa, luodessaan tuotteensa korvaavan palvelun. Mikäli yritys ei itse
olisi luonut korvaavaa palvelua, olisi sen tehnyt kilpailija.
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”Amazon Kindle on äärimmäisen hyvä esimerkki. Että toimeksianto oli että
Amazonilla, joka möi oikeita kirjoja verkossa, että tehkää elektroninen
lukulaite, joka tappaa meidän fyysisten kirjojen myynnin. Ja niinhän se
käytännössä teki. Ne kannibalisoi itteään mutta samalla loi itelleen ihan
älyttömän ison liiketoiminnan. Ja jos ääriesimerkkinä joku toinen ois tehny tän,
niin sillon Amazonia ei enää olis.” (Digital Foodie)
Haastattelujen perusteella Foodie.fm:n tapauksessa teoriassa esiintyneet tuotepalvelumallin haasteet eivät toteutuneet. Palvelun luonteesta johtuen se ei tuo
mukanaan uusia kilpailijoita, joihin tulisi varautua. Haastateltavien mukaan
Foodie.fm on myös luonteeltaan lisäarvopalvelu, joka ei ole yrityksen olemassa
oleville asiakkaille pakollinen. Tämän vuoksi se ei vaaranna asiakkuuksia.
Tuotteiden ja palveluiden kytkeytyneisyys oli haastattelujen perusteella totta
Foodie.fm:n verkkokauppa-ominaisuuden kohdalla, sillä sen avulla on tarkoitus
palvella S-ryhmän olemassa olevia asiakkaita uudessa ympäristössä. Se ei silti
tarkoittanut tässä tapauksessa samaa haastetta, kuin mitä teoriassa tuotteiden ja
palveluiden kytkeytyneisyydellä tarkoitettiin.
4.3.2

Yritysrakenne

Palvelullistamisen haasteet yritysrakenteelle Foodie.fm:n tapauksessa liittyvät
suurilta osin palvelun kauppakassi-toiminnallisuuteen. Koska palvelun muut
elementit toimitetaan verkossa, ei niitä tarvitse toimittaa tai tuottaa samalla tavalla
kuin mitä teoriassa esitettiin.
Kauppakassipalveluiden käyttäminen on Suomessa tällä hetkellä vielä hyvin
harvinaista. Tämän johdosta palvelun kehittäminen on edennyt hitaasti, sillä
kysynnän johdosta tulevaa painetta ei ole. Kysyttäessä Digital Foodien
haastateltavalta, kuinka palvelua tullaan kehittämään tulevaisuudessa, kävi ilmi, että
keskeisenä kehitysalueena on nimenomaan kauppakassi-toiminnallisuus. Jotta
palvelu olisi käyttäjilleen houkuttelevampi, tulee asiointi tehdä mahdollisimman
helpoksi. Tähän pyritään tarjoamalla asiakkaalle enemmän tietoa tilauksen
toimitusajankohdasta ja tehostamalla keräilyä, jotta tuotteiden toimittaminen
tapahtuisi mahdollisimman pian tilauksen tekemisestä.
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”…että saadaan niinku keräily tehokkaaksi ja toisaalta pystytään kuluttajalle
tarjoamaan tietoa. Että kuluttaja ei jää huolettamaan, että jos se vaikka tilaa
ruokakassin kotiin, että koska se tulee. Niin tehään esimerkiks tämmösiä
tarkentavia arvioita että jos sulla kahen tunnin aikaikkuna niin sitte ku se auto
lähtee liikkeelle ni se tarkentaa, että tää on tunnin, puolen tunnin tai viientoista
minuutin päästä siellä.” (Digital Foodie)
Kysyttäessä

palvelullistamisen

rakenteellisista

haasteista,

myös

S-ryhmän

haastateltava mainitsi kauppakassipalvelun aiheuttavan kyseisiä haasteita.
”Kauppakassipalvelussa kyllä joo. Kauppakassituotteethan me kerätään ihan
myymälöistä kyllä että. Mutta tuota joo kyllä tuo niinku liittyy juu.” (S-ryhmä)
Keräilyn tehostaminen aiheuttaa haasteita yrityksen rakenteelle, sillä tuotteet tulee
voida toimittaa paikallisesti kysynnän mukaan. Toisaalta yrityksen tulee myös tuntea
asiakkaiden tarpeet ja prosessit paremmin, jotta rakennetta voidaan muokata oikeaan
suuntaan. Nämä rakenteelliset haasteet tukevat teoriassa esille tulleita haasteita.
4.3.3

Yrityksen strategia

Haastattelujen perusteella Foodie.fm:n keskeisimmät haasteet liittyvät yrityksen
strategiaan. Palvelu on julkaistu vuonna 2010, jolloin Foodie.fm:n kaltaisia
ruokapalveluja ei ollut mobiililaitteille. Tämän vuoksi S-ryhmä ja Digital Foodie
ovat joutuneet kehittämään uudenlaista palvelua ja luomaan palveluelementtejä, joita
ei aiemmin ole ollut. Tämä vaatii ajattelutavan muutosta yrityksen sisällä, sillä
asiakkaille

luodaan

arvoa

uudella

tavalla,

joka

poikkeaa

huomattavasti

tuotekeskeisestä arvonluontiprosessista.
”En tiedä onko se haaste vai ei, mutta kun me lähdettiin liikkeelle silloin 2010
Apple iPhone -ympäristössä. Tavallaan sitten kun me taas tiedettiin jo siinä
vaiheessa, että silloin tuotiin paljon semmosia ominaisuuksia ja
palveluelementtejä, mitä ei välttämättä ollu missään muualla maailmassa.
Tavallaan ollaan oltu hyvä niinku edelläkävijä tavallaan niinku palveluiden
toteuttamisessa.” (S-ryhmä)
Yrityksen sisäisen ajattelutavan muutoksen lisäksi haasteita aiheuttaa myös
asiakkaiden ajattelu- ja toimintatapojen muuttaminen. Koska Foodie.fm:n kaltaisia
palveluita ei aiemmin ole ollut, eivät asiakkaat ole tottuneet hoitamaan ruokaasiointia mobiililaitteilla tai verkossa. Tämän vuoksi haasteita aiheuttaa asiakkaiden
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ohjaaminen käyttämään palvelua, mutta myös asiakkaiden opettaminen toimimaan
uudella tavalla.
”Eli kun tuotiin palvelu Suomeen (2010), missä ylipäätään mobiilipenetraatio
ja ylipäätään älypuhelimien monipuolinen käyttö oli harvinaista. Jos niitä
olikaan ihmisillä, niin oli niinku hyvin lapsenkengissään ikään kuin. Eli me
tavallaan tehtiin näitä isoja juttuja, mutta kumminkin me toimittiin hyvin
pienillä markkinoilla ikään kuin.” (S-ryhmä)
Vaikka älypuhelinten käyttö Suomessa yleistyy tasaisesti, on ilman älypuhelinta
elävien suomalaisten määrä yhä noin puolet. Tämä aiheuttaa haasteita Foodie.fm:n
tapaisten palveluiden lanseeraamisessa ja kehittämisessä. Koska Foodie.fm on
ensisijaisesti mobiilisovellus, on puolet S-ryhmän asiakkaista käytännössä palvelun
tavoittamattomissa. Tämän johdosta ainoa haaste ei ole asiakkaiden ohjaaminen
palvelun luokse, sillä asiakkaat tulee opettaa myös käyttämään älypuhelimia.
”Jos nyt oikein muistan, niin älypuhelimia on 48 pinnaa suomalaisilla ihmisillä.
Edelleenki meillä on yli puolet suomalaisista, joilla ei ole älypuhelinta
käytettävänään. Kuitenkin me ollaan Foodiessa lähdetty siitä, että se on niinku
mobiilipalvelu. Vaikka meillä onki tottakai myös weppi-versio, mutta se
painottaa niinku mobiiliversiota. Siihen että kun sä oot kaupassa, niin sä pystyt
kännykällä tekeen asioita. Tää ei ehkä oo niinku konkreettinen juttu siinä
mielessä, mutta ehkä se haaste nimenomaan on se, että tavallaan sen sijaan, että
me tehdään se ominaisuus, niin meillä on tavallaan myös tarpeeks ihmisiä
käyttään ylipäätään älypuhelimia ja ylipäätään käyttään sitä ominaisuutta.” (Sryhmä)
Uusien toimintatapojen opettaminen asiakkaille on hyvin haasteellista, sillä tavat
tehdä ruokaostoksia ja hoitaa päivittäisiä rutiineja on hyvin pinttynyt kulttuuriin ja
yksilöllisiin toimintatapoihin. Näiden tapojen muuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä,
sillä pitkään jatkuneiden toimintatapojen muuttaminen ei ole yksinkertaista.
Toimintatapojen muuttamista vaikeuttaa myös asiakkaiden vaikea saavutettavuus.
Jotta asiakkaita voitaisiin opettaa käyttämään palvelua, tulisi asiakkaiden käyttää
älypuhelimia, joille palvelu on luotu. S-ryhmän haastateltavan mukaan viimeisten
vuosien aikana käyttäjämäärät ovat nousseet Nokian uusien älypuhelimien myötä,
joka on helpottanut myös asiakkaiden ohjaamisessa käyttämään palvelua.
”Eli tavallaan kun siinä puhutaan kumminkin kokonaan ostotottumusten
muuttamisesta, mikä hirveen iso asia siinä mielessä, että ruokakauppaostokset
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on kumminkin niin pinttynyt nimenomaan
kulttuuriimme ja omiin
toimintatapoihin tää perinteinen ostaminen siis. Tavallaan se on
kokonaisuudessaan iso haaste opettaa ihmisiä toisenlaiseen toimintamalleihin,
jota ei tapahdu niinku yhdessä tai kahdessa yössä. Ja siihen sitten liittyy että
onko ne kaikki edes tavoitettavia. Musta tuntuu että ihan tää viimenen vuosi on
niinku ihan selkeesti kasvanut niinku lumiakin kun tuli viime vuonna, joka on
tietysti sitten ollut tää Nokia-kirous eli ollaan oltu tavallaan sen mukana
hyvässä ja pahassa. Se on toi varmaan se niinku se keskeinen haaste, mikä on
tullut tuossa palvelullistamisessa ylipäätään.” (S-ryhmä)
Ajattelutavan muutoksen lisäksi palvelullistaminen Foodie.fm:n tapauksessa on
aiheuttaa strategisia haasteita myös arvon visualisoinnin suhteen. Koska palvelu on
luonteeltaan uusi ja erilainen, tulee asiakkaalle voida viestittää mitä arvoa palvelun
avulla luodaan. Digital Foodien haastateltavan mukaan arvon visualisointi on yleinen
haaste Foodie.fm:n tapaisten palveluiden lanseeraamisessa.
”Sen palvelun lanseeraaminen kuluttajille niin se ei oo hankalaa mutta tietenkin
sen asiakkaan vakuuttaminen niin se on lähtökohtasesti aina hankalaa. Etenkin
päivittäistavarakaupassa tää niinku palvelumalli mitä me tarjotaan, eli
software-as-a-service(SaaS), on epätyypillinen. Toki se on niinku yleistynyt ja
yleistyy, mutta silti niinku meidän ensteks pitää perustella meidän palvelumalli
ja sen jälkeen vasta pitää perustella sitä että mitäs me nyt ollaankaan
tekemässä. Että se on niinku yleinen ongelma vähän niinku joka paikassa SaaSpalveluiden kanssa päivittäistavarakaupoilla.” (Digital Foodie)
Myös S-ryhmän haastateltavan mukaan arvon viestittäminen kuluttajalle on
haasteellista, sillä palvelun avulla luotava arvo ei ole samalla tavalla nähtävissä, kuin
tuotteiden avulla luotava arvo. Tämä vaatii uuden tavan viestiä luotavasta arvosta.
”On ihan varmasti. Kyllähän se vaatii ihan eri niinku tavan kertoa siitä asiasta
ja yleensä siihen liittyy myös kuluttajan opettaminen sen normaalin sen niin
sanotun bulkkituotteen myymiseen verrattuna aika erilaista.” (Digital Foodie)
Ajattelu- ja toimintatavan muutoksen haasteisiin pyritään Foodie.fm:n tapauksessa
vastaamaan tarjoamalla helposti lähestyttävää sisältöä käyttäjille. Palvelu sisältää
tuhansia reseptejä, joiden avulla asiakkaita pyritään ohjaamaan käyttämään palvelua.
Tutustuttuaan helposti lähestyttävään sisältöön palvelussa, asiakkaita pyritään
opettamaan käyttämään myös muita Foodie.fm:n ominaisuuksia. Sitä kautta
asiakkaat tottuvat käyttämään palvelua ruoka-asiointiinsa, joka lopulta lisää
lojaaleiden asiakkaiden määrää palvelussa.
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”Sieltä löytyy tosiaan 10,000 reseptiä, eli se lähtökohta on se sisältö, että se
reseptiikka tois niitä uusia käyttäjiä siihen ja sitä kautta tulis sitä lojaalisuutta
siihen palveluun.” (S-ryhmä)
Liiketoiminnan palvelullistamisessa vähittäistavarakaupan kontekstissa korostuu
strategiset haasteet. Koska kyseessä on palvelu, jollaista ei aiemmin ole ollut, toimii
Foodie.fm edelläkävijänä palvelullistamisessa. Tämän vuoksi haasteita aiheuttaa
asiakkaiden ajattelu- ja toimintatapojen muuttaminen, joka ei tapahdu lyhyellä
aikavälillä. Tämän vuoksi yrityksen tulee keskittyä pitkäjänteiseen asiakkaan
opettamiseen, jotta asiakkaat löytävät palvelun ja oppivat sitä käyttämään. Asiakkaan
ajattelutavan muuttamisen lisäksi palvelullistaminen vaatii muutosta myös yrityksen
sisäisessä

ajattelutavassa,

sillä

palvelut

eroavat

luonteeltaan

merkittävästi

perinteisistä vähittäistavarakaupoissa tarjottavista tuotteista. Koska kyseessä on
vähittäistavarakaupan kontekstissa uusi palvelu joka eroaa merkittävästi perinteisistä
tuotteista, ei ole itsestään selvää, että asiakas ymmärtää palvelun avulla luotavan
arvon. Tämän vuoksi strategisena haasteena on myös arvon visualisointi asiakkaalle.
4.4 Palvelullistamisen hyödyt vähittäistavarakaupan kontekstissa
Tässä alaluvussa käydään läpi haastatteluissa esilletulleita palvelullistamisen hyötyjä.
Hyödyt on jaoteltu alaotsikoittain teoreettisen viitekehyksen mukaan. Ensin
käsitellään palvelullistamisen taloudelliset hyödyt Foodie.fm:n tapauksessa. Tämän
jälkeen käydään läpi markkinoinnilliset hyödyt, jossa keskeisessä osassa on
arvonluonti asiakkaalle. Lopuksi käsitellään strategiset hyödyt, eli hyödyt, jotka
liittyvät asiakkaiden puolustamiseen kilpailijoilta.
4.4.1

Taloudelliset hyödyt

Foodie.fm:n tapauksessa palvelullistamisen taloudellisia hyötyjä on vaikeaa käsitellä
samalla tavalla kuin teoriassa, sillä teoriassa esiintyvät taloudelliset hyödyt viittaavat
palveluiden itsensä myymiseen ja sitä kautta saataviin tulovirtoihin. Foodie.fm on
suurilta osin käyttäjilleen maksuton lisäpalvelu, joten sen avulla ei ole mahdollista
hankkia

teorian

tarkoittamia

tulovirtoja.

Haastattelujen

perusteella
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palvelullistamisella Foodie.fm:n tapauksessa on kuitenkin mahdollista saavuttaa
välillisesti taloudellisia hyötyjä, joita tässä alaluvussa pyritään kartoittamaan.
Foodie.fm:n yksi elementti on siihen liitettävä verkkokauppa sellaisille kaupoille,
joille se on mahdollista toteuttaa. Verkkokaupan avulla on mahdollista tavoittaa uusia
asiakkaita sellaiselta segmentiltä, joita perinteinen kivijalkamyymälä ei kykene
saavuttamaan. Uusien asiakkaiden kautta kaupan on mahdollista saavuttaa uusia
tulolähteitä ja saada siten taloudellista hyötyä palveluiden avulla.
”Mitä tulee ruoan ostamiseen, niin jos kattoo tuota verkkokauppapuolta. Siinä
liittyy oleellisesti se kaupankäyminen niin se on vaan niinku uus tapa tehdä sitä
kauppaa huomioiden nämä kuluttajatottumukset. Että niinku hyödyt on se, että
pystytään vastaamaan kuluttajan tarpeeseen ja niin kannustetaan lojaliteettiin,
säilytetään asiakkaita ja saadaan markkinaosuutta.” (Digital Foodie)
Foodie.fm:n tapauksessa saavutetut tulot ovat silti hyvin vähäisiä verrattuna
kokonaismyyntiin. Tämä kuvastaa toisaalta sitä, että uudet tulolähteet eivät ole
Foodie.fm:n tapauksessa merkittävä syy palvelullistamiselle vaan pikemminkin
lisähyöty muiden etujen lisäksi. Verkkokauppamyynnin marginaalisuus osoittaa
myös, että se on Suomessa hyvin harvinaista, mutta voi tulevaisuudessa osoittautua
merkittäväksi tulolähteeksi, mikäli kuluttajien ostotottumukset muuttuvat.
”Se on vähän suhteellista. Jos puhutaan suorasta myynnistä, että jos meidän
verkkokaupan myynti on 7 miljoonaa euroa ja meidän kivijalkamyynti on 7
miljardia euroa, niin tavallaa voisin sanoa, että tuo ei pidä paikkaansa.
Toisaalta jos katsotaan isoa kuvaa, niin se tavallaan sitten pitää paikkansa
kyllä, eli niinku sanoin, tää on vähän suhteellinen kysymys.” (S-ryhmä)
Haastattelujen perusteella Foodie.fm:n tapaisilla palveluilla ei ole mahdollista
saavuttaa merkittäviä hyötyjä myytävien tuotteiden kasvaneiden marginaalien
muodossa. Vaikka palvelut luovat merkittävää lisäarvoa asiakkaan ruoka-asiointiin,
eivät asiakkaat pitkällä aikavälillä ole valmiita maksamaan korkeampia hintoja
haluamistaan tuotteista. Foodie.fm:n yksi keskeisistä tavoitelluista hyödyistä on Sryhmän saavuttama läpinäkyvyys asiakkaiden silmissä. Listaamalla tuote- ja
hintatiedot

verkkoon,

S-ryhmän

on

helppo

osoittaa

tarjoavansa

tuotteita

kilpailukykyisin hinnoin. Mikäli palveluiden avulla pyrittäisiin lisäämään myös
myytyjen tuotteiden marginaaleja, vie se pohjan läpinäkyvyydeltä hintakilpailussa.
Suomessa vähittäistavarakauppojen hintakilpailu on myös hyvin kovaa ja kuluttajien
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ostomieltymyksiä ohjaa hyvin vahvasti tuotteen hinta. Tämän vuoksi pitkällä
aikavälillä ei ole mahdollista saavuttaa korkeampia marginaaleja.
”Sanotaan että lyhyellä jänteellä voi saada tulovirtoja ilman muuta. Voiko sillä
saada parempaa marginaalia pitkällä aikavälillä, en usko. Tarjoo hyvää
palveluu, joka toimii paremmin ku kaverilla niin saat asiakkaita, mutta
hintakilpailu on sen verran kovaa siellä, että lyhyellä jänteellä jotain tuotteita
voi myydä isommalla marginaalilla, mutta pitkällä en usko koska joku myy
kuitenkin halvemmalla.” (Digital Foodie)
Haastattelujen perusteella kävi ilmi palvelullistamisen taloudellinen hyöty, joka ei
tullut esille teoriassa. Palveluiden avulla on mahdollista saavuttaa säästöjä
kauppaketjun

päivittäisessä

toiminnassa.

Foodie.fm:n

yksi

keskeisistä

ominaisuuksista on tarjota tuote- ja hintatiedot läpinäkyvästi kuluttajalle. Tämän
vuoksi kuluttajan on mahdollista hankkia tarvitsemansa tiedot palvelun kautta.
Mikäli palvelua ei olisi, asiakas joutuisi hankkimaan tiedot esimerkiksi
asiakaspalvelun kautta. Tällöin S-ryhmä joutuisi käyttämään resurssejaan yksittäisten
asiakkaiden palvelemiseen sellaisissakin tapauksissa, joissa asiakasta voitaisiin
palvella staattisella, eli pysyvällä, sisällöllä.
”Oikeastaan yks tulee mieleen vielä on ylipäätään se, että meillä on sellainen
politiikka, että me halutaan tarjota mahdollisimman paljon tietoa ja meillä ei
ole mitään sellaista tietoa, mitä me ei haluttas että asiakkaat tietää. Siks me
tuodaan hyvin monipuolisesti ne kaikki tuotetiedot. Niinku lähtien kaikista
allergiatiedoista ja ravintoarvoista, niin se että me pystytään tuomaan ne
asiakkaille verkossa. Se tavallaan helpottaa asiakkaan elämää, mutta se
helpottaa myös meidän sisäistä asiakaspalvelutyötä, koska me pystytään
tavallaan palvelemaan verkossa sillain tavallaan staattisella sisällöllä, ilman
sitä että käytettäis niinku omia resursseja semmosiin niinku tuotekyselyihin ja
palautteisiin niin paljon ja pystytään keskittymään muunlaisiin palautteisiin
enemmän.” (S-ryhmä)
Foodie.fm:n

tapauksessa

palvelullistamisen

keskeisimpiä

palvelullistamisen

avulla

taloudelliset

saavutettavia

hyödyt

hyötyjä.

eivät

ole

Haastattelujen

perusteella Foodie.fm:n taloudellisia hyötyjä nousi silti esiin kaksi. Ensimmäinen
hyöty on uudet tulovirrat verkkokaupan kautta. Tulovirrat ovat vielä tällä hetkellä
hyvin marginaalisia, mutta tulevaisuudessa ne voivat nousta merkittäviksi hyödyiksi.
Toisena hyötynä ovat säästöjen syntyminen. Kun asiakasta voidaan palvella
staattisen sisällön avulla, voi yritys kohdistaa vapautuneet resurssinsa muihin
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liiketoimintansa

osa-alueisiin.

Säästöjen

määrä

riippuu

vahvasti

palvelun

toteutuksesta ja yrityksen koosta.
4.4.2

Markkinoinnilliset hyödyt

Foodie.fm:n keskeinen tavoite on luoda lisäarvoa asiakkaalle. Tähän tähdätään
luomalla sellaisia lisäpalveluja asiakkaille, joita kilpailijat eivät tällä hetkellä tarjoa.
Lisäarvon

ansiosta

S-ryhmän

myymät

tuotteet

ovat

asiakkaan

silmissä

houkuttelevampia ja lisää siten uudelleenostojen määrää.
”Yleisesti ottaen mun mielestä S-ryhmälle hyötyä on kuluttajan auttaminen
ostosten suunnittelussa sekä inspiraation ja reseptien löytämisessä. Se
benefittihän siinä on luonnollisesti se, että se lisää asiakaslojaliteettia.” (Digital
Foodie)
Foodie.fm:n avulla S-ryhmän on myös mahdollista vastata muuttuneisiin
kuluttajatottumuksiin. Tarjoamalla ruoka-asiointiin liittyvät palvelut Foodie.fm:n
kautta, S-ryhmä pystyy palvelemaan myös sellaisia kuluttajia, joille tiedon
hakeminen ja ostosten tekeminen verkossa on mielekästä.
”Siinä on myös semmonen trendi että kuluttajien ostotottumukset ja
ruokatottumukset on muuttunut viimesen 50 vuoden aikana hyvin
merkittävästi. Jos mietti 20–30 vuotta sitte ni se riitti että myytiin tuote ja
saatiin perheelle ruokaa, niin hetken päästä pitikin miettiä, miten mä tekisin tän
vähän nopeammin tai vähän helpommin.” (Digital Foodie)
Yksi Foodie.fm:n arvoa luova elementti on sen tuoma läpinäkyvyys. Tuomalla tuoteja hintatiedot helposti saatavaksi verkkoon, lisää se asiakkaan luottamusta S-ryhmään
ja luo siten lisäarvoa. Tietojen helppo saatavuus helpottaa myös hintavertailua, sillä
asiakkaan on mahdollista löytää kaikki tiedot samasta paikasta. Tämä on yksi
Foodie.fm:n keskeisistä hyödyistä, joka kävi ilmi myös teoriassa.
”Ilman muuta pitää paikkansa. Meidän tapauksessa tää niinku hyvin paljon
perustuu niinku läpinäkyvyyteen. S-ryhmä on yks harvoista ketjuista joka
tarjoaa kaikista myymälöistä kaikki hinnat läpinäkyvästi kuluttajalle. Tätä on
myös mahdollista käyttää julkisessa keskustelussa, että kun on näitä
hintavertailuja, niin voidaan sanoa että menkää kattomaan sinne siellä on
kaikki hinnat näkyvissä. Ja myöskin tää läpinäkyvyys, että voi jättää
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myymälälle palautetta ja arvostella myymälää niin tota koko idea on siinä, että
kun tässä ei oo mitään salattavaa, vaikka kuluttajat niin olettaa niin tää on
työkalu sen todistamiseen.” (Digital Foodie)
Listaamalla tuote- ja hintatiedot verkkoon helposti saatavaksi, S-ryhmä helpottaa
asiakkaidensa ruoka-asiointia myös siten, että asiakkaan tarvitsemat tuotteet ovat
helposti löydettävissä ja valikoimatiedot voi tarkistaa jo ennen kauppaan lähtemistä.
Tällä tavoin asiakkaiden toiminta helpottuu eikä esimerkiksi tietyn tuotteen
puuttuminen käy ilmi vasta kaupassa. Asiakkaan on myös helpompi tarkistaa
tuotetiedot kuten ravintoarvot ja pakkauskoot verkosta suunnitellessaan ostoksia.
”Niin se vaatii käytännössä personointia ja fyysistä myymälää on sen tuotteen
järjestystä on mahdotonta muokata, mutta digitaalisessa maailmassa tätä voi
tehdä. Eli niinku näin ollen, jotta tähän niinku kuluttajan tarpeeseen voidaan
vastata niin on pakko tarjota tämmöstä palvelua. Se että niinku mitä hyötyä se
tuo kuluttajalle, niin se tuo sen hyödyn, että kuluttaja ylipäätään löytää ne
oikeat tuotteet.” (Digital Foodie)
Foodie.fm sisältää myös sosiaalisia ominaisuuksia, jotka auttavat ylläpitämään
asiakassuhdetta. Palvelun keskeisiä ominaisuuksia on käyttäjien mahdollisuus
keskustella tuotteista, jättää palautetta ja arvioida yksittäisiä tuotteita. Tämän ansiosta
asiakas on jatkuvasti tekemisissä S-ryhmän kanssa ja se tapahtuu kaupan omalla
alustalla. Jatkuva vuorovaikutus kaupan ja asiakkaan välillä ylläpitää asiakassuhdetta
silloinkin, kun asiakas ei käytä fyysisiä myymälöitä. S-ryhmällä on Foodie.fm:n
kautta myös tehokas kommunikointikanava asiakkaisiinsa. Tämän ansiosta S-ryhmän
on mahdollista tarttua palautteisiin nopeammin ja kommunikointi asiakkaan suuntaan
helpottuu. Tämä on asiakkaiden kannalta positiivinen piirre kauppaketjussa ja
osaltaan myös ylläpitää asiakassuhteita.
”Tietysti toinen mikä tulee mieleen, niin se että meillä ylipäätään on omia
sosiaalisia palveluita. Niin kuin sanoin, meillä voi kaikkia myymälöitä
arvioimaan, asiakkaat voivat antaa palautetta, kaikkia tuotteita voi peukuttaa,
kommentoimaan. Eli tavallaan se, että me tuodaan sitä niinku palautteenantoa
ja keskustelua läpinäkyvästi meidän omalle alustalle. Se tavallaan helpottaa
paitsi meidän asiakaspalvelutyötä, niin toisaalta myös meidän
maineenhallintaa, että ikään kuin pystytään nopeasti tarttumaan, jos tulee jotain
kyseenalaista jossain tapahtuu, niin meillä on valmiina helppo rajapinta
tavallaan sinne asiakkaan suuntaan, kun meillä on ihan mukava määrä
käyttäjiä.” (S-ryhmä)
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Asiakkaiden kuluttajatottumukset ovat muuttuneet runsaasti paitsi sen suhteen, miten
he haluavat ruokansa ostaa, myös sen suhteen, mitä ruokaa he haluavat ostaa.
Asiakkaiden preferenssit ruoan valinnassa vaihtelevat yksilöiden kesken ja ne
kehittyvät ajan saatossa. Foodie.fm:n avulla S-ryhmä voi saada tietoa asiakkaiden
tarpeista ja muokata tarjoamaansa vastaamaan näitä tarpeita.
”Ja nykyään jos kattoo, ni on tosi paljon allergioita ja tällasia niinku
preferensseja, joita ihmisten on pakko ottaa ostostensuunnittelussa huomioon.
On pähkinäallergiaa, kala-allergiaa, laktoosi-intoleranssia. Sitte on
arvovalintoja niinku luomu, lähiruoka ja näin pois päin.” (Digital Foodie)
Kysyttäessä

haastateltavien

näkemystä

asiakkaan

tuntemisesta

ja

tuotteen

räätälöimisestä, olivat haastateltavat aiheesta osittain eriä mieltä. Digital Foodien
näkemyksen mukaan Foodie.fm:n avulla on mahdollista oppia tuntemaan asiakkaita
ja sen kautta voi saada tärkeää tietoa asiakkaiden tarpeista. Ongelmana kuitenkin on,
että palvelun käyttäjämäärät ovat suhteellisen pieniä ja yksittäisten asiakkaiden
kommenttien perusteella on vaikeaa tehdä yleistäviä päätelmiä kaikkien asiakkaiden
tarpeista. Tämän vuoksi palvelussa on potentiaalia kehittyä hyväksi tietolähteeksi
asiakkaiden tarpeista, mutta nykyisellään sen avulla on vaikeaa tehdä johtopäätöksiä
luotettavasti.
”Voi pitää paikkansa, mutta se olettaa sitä että volyymi on riittävä ja tietoa
myös käytetään. Eli se on tyypillinen hypoteesi mikä ei kuitenkaan
käytännössä pidä paikkaansa, koska näin ei tehdä. Eli tuo on semmonen asia,
minkä vois tehdä, mutta mikä tosi harvoin tehdään. Tai se myöskin vaatii sitä,
että niinku palautevirtaa on riittävästi. Että niitä on hyvin helppo poimii pari,
kolme, neljä, kymmenen tai kakskyt kommenttia, mut se että jos asiakkaita on
miljoona niin se ei vielä edusta minkäännäköstä niinku trendiä mihinkään
suuntaan eikä niitä oikein voi tulkita. Eli kyllä voi pitää paikkansa.” (Digital
Foodie)
S-ryhmän näkemyksen mukaan Foodie.fm:n avulla on mahdollista oppia asiakkaan
käyttöhistoriaa ja itse palvelu muokkautuu sitä mukaan tarjoamalla paremmin
soveltuvia tuotteita ja reseptejä käyttäjälleen. Palvelun sosiaalisten elementtien
ansiosta asiakkailla on mahdollisuus arvioida ja kommentoida tuotteita. Vaikka
yksittäiset kommentit eivät usein olekaan yleistettävissä, voivat ne toimia viitteinä
trendeistä, joihin ketju voi tulevaisuudessa törmätä.
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”Kyllä pitää paikkansa. Sehän on niin kuin tuossa alussa sanoin, niin asiakkaan
tunteminen siis siinä mielessä ei, että mehän ei käytetä niinku asiakkaan
ostohistoriaa mitenkään hyödyksi noin niinku kivijalkamyymälöissä. Mutta
sitten kun hän alkaa käyttämään Foodie –palvelua, se alkaa tavallaan oppimaan
hänen käyttöhistoriaansa siinä mielessä, että se alkaa tarjota reseptejä ja
tuotteita.” (S-ryhmä)
Haastattelujen perusteella palvelullistamisen hyödyt Foodie.fm:n tapauksessa
keskittyvät vahvasti markkinoinnillisiin hyötyihin. Kun haastateltavat kertoivat
vapaasti hyödyistä, joita palvelu on tuonut, tuli arvonluonti asiakkaalle sekä
asiakkaan toiminnan helpotus esille molemmissa haastatteluissa. Tämän lisäksi
asiakassuhteen ylläpitäminen sekä asiakkaan tunteminen ja sitä kautta tuotteen
räätälöiminen

mainittiin

Foodie.fm:n

tuomiksi

hyödyiksi.

Kaikki

teoriassa

esiintyneet neljä markkinoinnillista hyötyä toteutuivat tässä tapauksessa.
4.4.3

Strategiset hyödyt

Markkinoinnilliset sekä strategiset hyödyt ovat Foodie.fm:n tapauksessa hyvin
lähellä toisiaan. Palveluiden avulla pyritään luomaan lisäarvoa asiakkaalle ja sitä
kautta puolustamaan asiakkuuksia kilpailijoilta. Yksi Foodie.fm:n keskeisistä
ominaisuuksista on palveluiden avulla helpottaa asiakkaiden päivittäisiä ruokaaskareita. Foodie.fm:n avulla S-ryhmä kykenee tarjoamaan asiakkailleen integroidun
paketin, joka sisältää sekä päivittäiset ruokatavarat, että ruoka-askareita helpottavat
palvelut samalta tarjoajalta. Tämä luo tarjonnasta kokonaisuuden, joka myös eroaa
kilpailijoiden tarjoamasta. Erilaistamalla tarjontaansa ja integroimalla tuotteet ja
palvelut

yhdeksi

paketiksi,

S-ryhmä

pystyy

puolustamaan

asiakkuuksiaan

kilpailijoilta.
”Että jos sanotaan, että on kaks kaupan toimijaa ja toinen myy kamat ja toinen
myy ne kamat ja tarjoaa hyvää palvelua niin totta kai se niinku asiakas
todennäkösemmin tulee sinne joka myös tarjoaa palvelua.” (Digital Foodie)
S-ryhmä on myös ensimmäisenä vähittäistavarakaupan toimijana tuonut kaikki tuoteja hintatiedot verkkoon. Tämän helpottaa asiakkaan päivittäisiä ruoka-askareita,
mutta se myös erilaistaa S-ryhmän tarjoamaa kilpailijoista. S-ryhmän haastattelussa
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kävi ilmi tämän elementin merkitys yhtenä Foodie.fm:n lanseerausvaiheen selkeänä
hyötynä ja se on korostanut merkitystään myöhemmin.
”…ollaan tuotu ainoana toimijana Suomessa ne tuote- ja hintatiedot ja ne
valikoimat verkkoon. Niin mä luulen, että se on ollut meille se merkittävin
kilpailuetu ja se on myös asiakkaan kannalta hyvin merkittävä niinku sitä arkea
parantava ominaisuus. […] Se on tietty se hyöty, mitä tiedettiin jo
lanseerausvaiheessa varmasti, mutta se on erityisesti korostanut merkitystään.”
(S-ryhmä)
Digital Foodien haastattelussa tuli myös ilmi, että Foodie.fm:n avulla on mahdollista
sitouttaa asiakasta ja sitä kautta puolustaa asiakkuuksia. Haastateltava käytti
esimerkkinä hyvin ajankohtaista Googlea, joka on sitouttanut käyttäjiään niin
voimakkaasti, että muut hakukoneet ovat käytännössä hävinneet. Vaikka Suomessa ei
tällä hetkellä ole vastaavaa kilpailijoiden lanseeraamaa palvelukokonaisuutta, on
palvelun sitouttava vaikutus merkittävässä roolissa, mikäli tällainen lanseerataan.
Totuttuaan käyttämään tiettyä palvelua ruoka-asioidensa hoitoon, käyttäjien tulisi
opetella kilpailijan uusi järjestelmä.
”Siis niinku verkkopalveluissa etenki niin tuota jos sä saat riittävän massan
ihmisiä. Otetaan esimerkkinä vaikkapa Google, niin kukapa nyt enää edes tulee
mieleen että jos sä haet ni hakis jostain muualta ku Googlesta. Eli tää on niinku
ääriesimerkki siitä, että mikä tällasen palvelun sitouttava vaikutus voi olla.”
(Digital Foodie)
Teoriassa esiintyneiden strategisten hyötyjen lisäksi S-ryhmän haastattelussa tuli ilmi
uusi Foodie.fm:n avulla saavutettava strateginen hyöty. Foodie.fm:n yksi ominaisuus
on niin kutsuttu älypuhelin-skanneri, jolla käyttäjä voi skannata tuotteita kaupoissa ja
saada siten tuote- ja hintatiedot helposti ulottuvilleen. Mikäli asiakas käyttää
ominaisuutta kilpailijan kaupassa, tuo se S-ryhmän näkyville myös kilpailijoiden
kivijalkamyymälöissä. Tämä on erityisen merkittävä hyöty silloin, jos S-ryhmä
kykenee tarjoamaan saman tuotteen edullisemmin kuin kilpailija.
”Tuotteita voi skannata Foodien älypuhelin-skannerilla. Eli voit mennä
esimerkiksi kilpailijan ruokakauppaan ja sä voit nähdä mikä se vastaava hinta
on s-ryhmän vastaavassa ruokakaupassa eli sä voit tehdä hintavertailua
läpinäkyvästi.” (S-ryhmä)

63
Teoriassa esiintyneistä palvelullistamisen strategisista hyödyistä tuli Foodie.fm:n
tapauksissa esille kaikki. Foodie.fm:n avulla on mahdollista erilaistaa myytävää
tuotetta, integroida tuote ja palvelu yhdeksi paketiksi ja sitouttaa asiakasta
käyttämään juuri S-ryhmän tuotteita ja palveluita. Näiden lisäksi haastatteluissa kävi
ilmi, että Foodie.fm:n älypuhelin-skannerilla S-ryhmä voi tuoda itsensä näkyviin
myös kilpailijoidensa kivijalkamyymälöissä. Tämä on Foodie.fm:n tapauksessa
neljäs palvelullistamisen tuoma strateginen hyöty.
4.5 Palvelullistaminen vähittäistavarakaupan kontekstissa
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia palvelullistamista ja sen soveltuvuutta
vähittäistavarakaupan kontekstiin sekä luoda siten kuva palvelullistamisesta
vähittäistavarakaupan

kontekstissa.

Lisäksi

pyritään

määrittelemään

palvelullistamisen hyödyt ja haasteet vähittäistavarakaupan kontekstissa. Tässä
alaluvussa tiivistetään tutkimusosuuden keskeisimmät kohdat ja esitellään päivitetty
viitekehys tutkitusta ilmiöstä. Päivitetty viitekehys on esitetty kuviossa 7.
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Haasteet
Yrityksen strategia

Yritysrakenne

-Palveluiden tuottaminen, varastoiminen -Asiakkaan ajattelu- ja toimintatapojen
muutos
ja toimittaminen
-Yrityksen sisäisen ajattelutavan muutos
-Asiakkaan tarpeiden ja prosessien
tunteminen
-Arvon visualisointi

Yhteisölliset
palvelut
Reseptitoiminnallisuus

Ostoslistatoiminnallisuus

Myytävä
perustuote
Tuote- ja
hintatietojen
tarjoaminen

Kauppakassitoiminnallisuus

Hyödyt
Markkinoinnilliset
hyödyt

Taloudelliset hyödyt
-Uudet tulolähteet
-Säästöjen syntyminen

-Asiakkaan kokeman arvon
kasvaminen
-Asiakkaan toiminnan
helpotus
-Asiakassuhteen
ylläpitäminen
-Asiakkaan tunteminen 
Tuotteen räätälöiminen

Strategiset hyödyt
-Tuotteen erilaistaminen
-Tuotteiden ja palveluiden
integroiminen
-Asiakkaan sitoutuminen
-Näkyvyys kilpailijoiden
myymälöissä

Kuvio 6. Palvelullistamisen hyödyt ja haasteet vähittäistavarakaupan kontekstissa.
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Palvelullistaminen Foodie.fm:n tapauksessa tarkoittaa viiden palveluelementin
luomista tukemaan myytävää perustuotetta. Nämä elementit ovat yhteisölliset
palvelut, reseptitoiminnallisuus, ostoslistatoiminnallisuus, tuote- ja hintatietojen
tarjoaminen sekä kauppakassitoiminnallisuus, jotka on esitetty kuvion 7 keskiössä.
Tämä vastaa teoriassa esiintynyttä Kotlerin (2003: 445–446) määritelmää
palvelullistamisesta. Luotujen palveluelementtien avulla pyritään helpottamaan
asiakkaan jokapäiväistä ruoka-asiointia ja siten tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja
hyötyjä yrityksen omaan liiketoimintaan. Foodie.fm:n tapauksessa korostui myös
teoriassa esiintynyt Olivian ja Kallenbergin (2003) esittämä asiakasorientaatio.
Palvelut on luotu siten, että ne mukailevat asiakkaan prosesseja ja niiden avulla on
tarkoitus

helpottaa

asiakkaan

päivittäistä

ruoka-asiointia.

Tämä

on

asiakasorientaation ensimmäinen elementti. Toinen elementti on liiketoimintaan
liittyvän ajattelutavan muutos vaihdanta-keskeisyydestä asiakassuhde-keskeisyyteen.
Foodie.fm:n tapauksessa myös tämä korostuu, sillä palveluja ei ole luotu
tehostamaan myyntiä, vaan pikemminkin lähentämään suhdetta asiakkaaseen ja
lisäämään siten asiakkaan lojaliteettia myyjää kohtaan.
Palvelullistamisen haasteet jaoteltiin teoriassa kolmeen ryhmään: tuote-palvelu
malliin liittyvät haasteet, yritysrakenteeseen liittyvät haasteet sekä yrityksen
strategiaan liittyvät haasteet (Baines ym. 2009). Foodie.fm:n tapauksessa
palvelullistaminen on aiheuttanut haasteita, jotka liittyvät yrityksen rakenteeseen
sekä strategiaan. Sen sijaan tuote-palvelu malliin liittyvät haasteet eivät toteudu
Foodie.fm:n tapauksessa.
Palvelullistamisen haasteet yritysrakenteelle korostuvat erityisesti Foodie.fm:n
kauppakassipalvelun toteutuksessa. Koska asiakkaiden tarpeita ja kiinnostusta
kauppakassipalveluita kohtaan on vaikeaa arvioida, aiheuttaa se haasteita S-ryhmän
kyvylle arvioida kysyntää palvelulle. Tämä aiheuttaa haasteita palveluiden
tuottamisessa ja toimittamisessa, sillä palvelut vaativat resurssien allokoimista
paikallisesti. Mikäli paikallista kysyntää ei tunneta, yrityksen on vaikeaa jakaa
resursseja sinne, missä niille on kysyntää. Nämä haasteet vastaavat teoriassa
Auramon ja Ala-Riskun (2005) esittämiä rakenteellisia haasteita.
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Foodie.fm:n tapauksessa keskeisimmät palvelullistamisen haasteet liittyvät yrityksen
strategiaan ja arvon visualisointiin. Koska kyseessä on Suomessa hyvin
ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, vaatii se yritykseltä uutta sisäistä ajattelutapaa.
Koska luotujen palveluiden avulla luodaan asiakkaalle arvoa uudella tavalla, tulee
yrityksen ajattelutapa muuttua tuotekeskeisestä asiakaskeskeiseksi. Arvonluonnin
keskiössä ei toimi enää myytävät tuotteet, vaan asiakkuus itsessään. Tämä vastaa
teoriassa esille tulleita palvelullistamisen strategisia haasteita (Slack 2005, Mathieu
2001a, Mathieu 2001b).
Koska Foodie.fm on erityisesti Suomessa hyvin ainutlaatuinen palvelukokonaisuus,
aiheuttaa se haasteita S-ryhmän strategialle myös asiakkaan ajattelu- ja
toimintatapojen muuttamisessa. Jotta asiakkaat oppivat käyttämään palvelua ja
näkevät sen hyödyllisenä apuvälineenä päivittäisten ruoka-asioiden hoitamiseen,
liittyy palvelun

lanseeraamiseen runsaasti

asiakkaan opettamista. Palvelun

ainutlaatuisuudesta johtuen yritys kohtaa haasteita myös käyttäjien hankkimisessa.
Koska suuri osa palveluilla luotavasta arvosta syntyy asiakkaiden kanssakäymisestä
palvelun sisällä, tulee palvelulle hankkia riittävästi käyttäjiä. Tämä haaste korostuu
erityisesti Suomessa, sillä älypuhelimien käyttäjiä on vain noin puolet väestöstä.
Tässä tutkimuksessa keskeiseksi palvelullistamisen haasteeksi nousi myös arvon
visualisointi. Koska kyseessä on hyvin ainutlaatuinen palvelu vähittäistavarakaupan
kontekstissa, ei luotava arvo ole asiakkaalle itsestäänselvyys. Tämän johdosta
yrityksen tulee suunnitella kuinka arvo viestitään asiakkaalle, sillä luotu arvo ei ole
yhtä

selvästi

nähtävissä,

palvelullistamista

kuin

harkitsevan

fyysisillä

yrityksen

hyödykkeillä.

tulee

suunnitella

Tämän

johdosta

strategia

arvon

visualisointiin asiakkaalle. Tässä apuvälineenä toimii esimerkiksi Kowalkowskin ja
Kindströmin

(2009)

neljävaiheinen

malli,

joka

on

sovellettavissa

myös

vähittäistavarakaupan kontekstiin.
Tämän tutkimuksen perusteella vähittäistavarakaupan kontekstissa palvelullistamisen
avulla on mahdollista saavuttaa taloudellisia, markkinoinnillisia sekä strategisia
hyötyjä. Nämä hyödyt vastaavat teoriassa esiintyneitä palvelullistamisen kolmea
ryhmää hyödyistä (Gebauer ym. 2007). Palvelullistamisen taloudelliset hyödyt
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vähittäistavarakaupan kontekstissa sisältää uudet tulolähteet sekä säästöjen
syntymisen. Uudet tulolähteet eivät vielä tällä hetkellä ole merkittäviä Foodie.fm:n
tapauksessa sillä palvelut ovat käyttäjilleen ilmaisia kauppakassipalvelua lukuun
ottamatta. Myös kauppakassipalvelu on edustaa hyvin pientä osaa S-ryhmän tuloista,
mutta

voi

osoittautua

kauppakassipalveluiden

merkittäväksi
käyttäminen

hyödyksi
lisääntyy.

tulevaisuudessa,
Foodie.fm:n

mikäli

tapauksessa

palvelullistaminen on tuonut mukanaan taloudellisia hyötyjä myös säästöjen
syntymisen muodossa. Koska S-ryhmä voi palvella asiakkaitaan yksinkertaisissa
asioissa niin sanotulla staattisella sisällöllä, keventyy asiakaspalvelun kuormitus.
Tämän johdosta S-ryhmä voi suunnata asiakaspalvelun resursseja muihin toimiin,
luoden täten säästöjä. Tätä hyötyä ei käsitelty tutkimuksen teoriaosuudessa.
Palvelullistamisen

keskeisiksi

hyödyiksi

Foodie.fm:n

tapauksessa

nousi

markkinoinnilliset hyödyt. Palveluiden avulla on tarkoitus helpottaa asiakkaan
päivittäisiä ruoka-askareita ja luoda siten asiakkaalle lisäarvoa. Tämä tekee S-ryhmän
tarjoamasta

asiakkaan

näkökulmasta

houkuttelevamman

ja

tuo

siten

markkinoinnillista hyötyä S-ryhmälle. Foodie.fm:n avulla S-ryhmän on mahdollista
myös lähentää suhdetta asiakkaaseen ja ylläpitää sitä myös kivijalkamyymälässä
asioinnin ulkopuolella. Asiakassuhteen ylläpitämisen johdosta uudelleenostojen
mahdollisuus kasvaa, joka puolestaan lisää S-ryhmän tulovirtoja pitkällä aikavälillä.
Asiakassuhteen lähentyminen auttaa S-ryhmää myös tuntemaan asiakkaitaan
paremmin. Koska Foodie.fm sisältää runsaasti sosiaalisia palveluita, joissa käyttäjät
voivat arvioida ja keskustella tuotteista, voi S-ryhmä saada tietoa asiakkaiden
mieltymyksistä ja tarpeista. Tiedon avulla S-ryhmä voi tarvittaessa mukauttaa
tarjoamaansa ja jopa räätälöidä tuotteita asiakkaiden mieltymysten mukaan.
Foodie.fm:n tapauksessa hyödyt vastaavat teoriassa esiintyneitä markkinoinnillisia
hyötyjä. (Mathieu 2001b, Brax 2005, Gebauer ym. 2006, Baines ym. 2009.)
Foodie.fm:n tapauksessa palvelullistamisen strategisiksi hyödyiksi tunnistettiin
tuotteen erilaistaminen, tuotteiden ja palveluiden integroiminen, asiakkaan
sitoutuminen sekä näkyvyys kilpailijan myymälöissä. Koska Foodie.fm on
ainutlaatuinen palvelu Suomessa, pystyy S-ryhmä erottumaan kilpailijoista
integroimalla myytävät tuotteet ja palvelut yhdeksi paketiksi. Tämän johdosta
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palvelua käyttämään tottunut asiakas hoitaa ruoka-asiointinsa mieluummin S-ryhmän
myymälöissä, kuin kilpailijoiden myymälöissä. Tämä johtaa asiakkaan sitoutumiseen
S-ryhmän asiakkaaksi, jonka johdosta asiakkuus on paremmin suojassa kilpailijoilta.
Nämä strategiset hyödyt tulivat esille myös palvelullistamista käsittelevässä teoriassa
(Frambach ym. 1997, Davies ym. 2007, Corrêa ym. 2007). Teoriassa esiintyneiden
hyötyjen lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi neljäs palvelullistamisen avulla saavutettava
strateginen hyöty. Koska Foodie.fm:n sisältyy tuotteiden hintatietojen tarkistamiseen
tarkoitettu älypuhelinskanneri, on S-ryhmällä mahdollista saada itselleen näkyvyyttä
myös kilpailijoiden kivijalkamyymälöissä. Tämä johdosta S-ryhmä voi puolustaa
asiakkuuksiaan paremmin.
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5

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset yhteenvetona ja vastataan tutkimuksen
alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen käsitellään tutkimuksen
teoreettiset johtopäätökset, eli verrataan tutkimustuloksia teoriaan, määritellen mitä
uutta tietoa tutkimus loi. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta validiteetin
ja reliabiliteetin osalta sekä esitetään tutkimuksen aikana esille nousseet
jatkotutkimusehdotukset
5.1 Tutkimustulokset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli soveltaa teollisuusyrityksiin sijoittuvaa
palvelullistamisen teoriaa vähittäistavarakaupan kontekstiin. Tavoitteena oli selvittää
kuinka

liiketoiminnan

kehittäminen

palvelullistamisen

avulla

soveltuu

vähittäistavarakaupan alalla toimiviin yrityksiin ja määritellä siihen liittyviä hyötyjä
ja haasteita. Tutkimuksen tapauksena käytettiin Foodie.fm –ruokaverkkopalvelua.
Ilmiötä tutkittiin liikkeenjohdollisesta näkökulmasta, sillä tutkimuksella haluttiin
luoda työkalu liiketoiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen päätutkimuskysymys on
Kuinka

liiketoiminnan

vähittäistavarakaupan
alatutkimuskysymystä.

kehittäminen
kontekstiin?

palvelullistamisen

ja

Ensimmäinen

sitä

tukemaan

avulla
asetettiin

alatutkimuskysymys

soveltuu
kaksi
keskittyi

palvelullistamisen haasteisiin vähittäistavarakaupan kontekstissa: Mitä haasteita
liiketoiminnan
Toisella

palvelullistamiseen

alatutkimuskysymyksellä

liittyy
pyryttiin

vähittäistavarakaupan
määrittelemään

kontekstissa?

palvelullistamisen

hyötyihin vähittäistavarakaupan kontekstissa: Mitä hyötyä vähittäistavarakaupan
alalla toimivalle yritykselle on palvelullistaa liiketoimintaansa?
Vaikka Suomessa palvelullistaminen vähittäistavarakaupan kontekstissa on vielä
harvinaista, Foodie.fm:n tapaus osoittaa palvelullistamisen soveltuvan toimivaksi
keinoksi kehittää vähittäistavarakauppa-liiketoimintaa. Foodie.fm:n keskeisenä
tavoitteena on lisätä S-ryhmän läpinäkyvyyttä ja helpottaa asiakkaan päivittäisiä
ruoka-askareita, luoden siten lisäarvoa. Näiden lisäksi palveluiden avulla on
mahdollista saavuttaa runsaasti eri hyötyjä, joiden avulla yrityksen on mahdollista
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pärjätä markkinoilla, joilla hintakilpailu on erittäin suurta. Vaikka palveluiden avulla
on mahdollista luoda lisäarvoa asiakkaalle, tutkimuksessa kävi ilmi, ettei niiden
avulla ole mahdollista korvata toimimatonta perustuotetta. Arvontuotannon pohjana
toimii laadukas ja toimiva perustuote, jota tuetaan palveluiden avulla.
Palvelullistamisen

avulla

vähittäistavarakaupan

kontekstissa

on

mahdollista

saavuttaa taloudellisia, markkinoinnillisia sekä strategisia hyötyjä. Taloudelliset
hyödyt ilmenevät säästöjen sekä uusien tulolähteiden muodossa. Säästöt syntyvät
asiakkaiden palvelemisesta staattisen sisällön avulla, jolloin asiakaspalvelun
kuormitus vähenee. Uusia tulolähteitä vähittäistavarakaupan kontekstissa toimivan
yrityksen

on

mahdollista

saavuttaa

kauppakassipalvelun

avulla.

Vaikka

kauppakassipalveluiden käyttäminen Suomessa on vielä hyvin harvinaista, tarjoaa se
mahdollisuuden kasvaa merkittäväksi tulolähteeksi tulevaisuudessa.
Foodie.fm:n

tapauksessa

korostui

palvelullistamisen

avulla

saavutettavat

markkinoinnilliset hyödyt. Palveluilla pyritään helpottamaan asiakkaan päivittäisiä
ruoka-askareita ja siten luomaan lisäarvoa asiakkaalle, tehden S-ryhmän tuotteista
houkuttelevampia.

Palveluiden

tarkoituksena

on

myös

lähentää

suhdetta

asiakkaaseen ja ylläpitää sitä myös kivijalkamyymälöiden ulkopuolella. Tämä nostaa
uudelleenostosten mahdollisuutta ja lisää siten myyntiä pitkällä aikavälillä. Läheinen
suhde asiakkaaseen ja Foodie.fm:n yhteisölliset ominaisuudet auttavat S-ryhmää
myös tuntemaan asiakkaitaan paremmin. Asiakkaiden tunteminen mahdollistaa
tarjoaman mukauttamisen ja tuotteiden räätälöimisen vastaamaan asiakkaiden
tarpeita.
Palvelullistamisen

avulla

vähittäistavarakaupan

kontekstissa

on

mahdollista

saavuttaa myös strategisia hyötyjä. Integroimalla myytävät tuotteet ja ruoka-askareita
helpottavat palvelut yhdeksi paketiksi, S-ryhmän on mahdollista erilaistaa
tarjoamaansa

kilpailijoista.

Tämä

toimii

kilpailuetuna

hyvin

kilpailuilla

vähittäistavarakaupan markkinoilla. Palveluiden avulla on mahdollista myös sitouttaa
asiakasta S-ryhmän asiakkaaksi. Opittuaan käyttämään Foodie.fm:n tarjoamia
palveluita ruoka-askareiden hoitoon, on kilpailijoiden vaikeaa lähestyä asiakasta,
sillä asiakas tottunut hoitamaan ruoka-asioinnin Foodie.fm:n avulla. Viimeisenä
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strategisena hyötynä Foodie.fm:n tapauksessa palvelullistamisella on mahdollista
saada S-ryhmän tarjoamalle näkyvyyttä myös kilpailijoiden kivijalkamyymälöissä.
Tämä tapahtuu Foodie:n älypuhelinskannerilla, jolla asiakas voi tarkistaa kunkin
tuotteen tuote- ja hintatiedot myös kilpailijoiden myymälöissä.
Palvelullistaminen
yritysrakenteelle

vähittäistavarakaupan
sekä

yrityksen

kontekstissa

strategialle.

aiheuttaa

Foodie.fm:n

haasteita
tapauksessa

yritysrakenteelle aiheutuvat haasteet johtuvat sen kauppakassipalvelusta. Jotta
asiakkaille pystytään toimittamaan tilatut ruokatarvikkeet, tulee S-ryhmän muokata
rakennettaan sopivaksi, sillä palveluiden tuottaminen, varastoiminen ja toimittaminen
eroavat huomattavasti myytävistä tuotteista. Jotta rakennetta voitaisiin muokata
sopivaksi, tulee asiakkaiden tarpeet ja prosessit tuntea paremmin. Tuntemalla
asiakkaiden

paikalliset

tarpeet,

voidaan

kauppakassipalvelun

tarvitsemat

rakenteelliset muutokset tehdä sinne, missä palvelulle on kysyntää. Foodie.fm:n
tapauksessa keskeisimmät haasteet liittyvät yrityksen strategiaan. Koska kyseessä on
hyvin ainutlaatuinen palvelu vähittäistavarakaupan kontekstissa, tulee yrityksen
sisäisen ajattelutavan muuttua tuotekeskeisestä asiakaskeskeiseksi. Yrityksen sisäisen
ajattelutavan lisäksi strategisena haasteena on asiakkaan ajattelu- ja toimintatapojen
muuttaminen. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat ovat tottuneet hoitamaan päivittäiset
ruoka-askareet tavallaan ja tottumusten muuttaminen ei tapahdu lyhyellä aikavälillä.
Tämän

johdosta

S-ryhmän

tulee

keskittyä

opettamaan

asiakasta

uuteen

toimintamalliin, jossa Foodie.fm toimii keskeisenä osana päivittäisiä ruoka-askareita.
Palvelun ainutlaatuisuudesta johtuen palvelullistamisessa tulee keskittyä myös
visualisoimaan luotavaa arvoa asiakkaalle. Koska palvelut ovat luonteeltaan
aineettomia, ei niiden avulla luotava arvo ole asiakkaalle itsestään selvää. Silti
asiakkaan tulee ymmärtää saavansa Foodie.fm:n avulla enemmän kuin pelkän
tuotteen.
5.2 Teoreettiset johtopäätökset
Tässä tutkimuksessa käsiteltiin palvelullistamista vähittäistavarakaupan kontekstissa
ja sen teoria sijoittui teollisuusyritysten kontekstiin. Tutkimuksen tulokset tukivat
silti suurilta osin teoriaa, vaikka erovaisuuksiakin löytyi.
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Tutkimuksen perusteella palvelullistamisen haasteet olivat hyvin yhdenmukaiset
yritysrakenteelle sekä yrityksen strategialle aiheutuvien haasteiden suhteen. Sen
sijaan teoriassa esiintynyttä tuote-palvelu malliin liittyvät haasteet eivät toteutuneet
Foodie.fm:n tapauksessa. Teoriassa esiintyneet tuote-palvelu mallin haasteet
sisälsivät

haasteita

uusien

kilpailijoiden,

olemassa

olevien

asiakkuuksien

menettämisen sekä tuotteiden ja palveluiden kytkeytyneisyyden muodossa.
Tutkimuksen haastatteluosiossa nämä asiat eivät tulleet haastateltavan toimesta ilmi
ja erikseen kysyttäessä niitä ei tunnistettu haasteiksi Foodie.fm:n tapauksessa.
Yrityksen strategisten haasteiden ryhmä sisälsi myös pieniä erovaisuuksia teoriasta.
Aiempien tutkimusten mukaan muutos yrityksen liiketoiminnassa aiheuttaa
tyypillisesti vastarintaa muutosta vastaan, johon tulee valmistautua. Tämän
tutkimuksen

perusteella

vähittäistavarakaupan

tämä

kontekstissa,

haaste
mutta

osittain
se

kuvaa

nimettiin

palvelullistamista
yrityksen

sisäisen

ajattelutavan muutokseksi. Tämä johtui siitä, ettei muutos ole suoranaisesti
aiheuttanut vastarintaa, mutta palvellakseen asiakkaitaan paremmin, tulee yrityksen
sisäisen ajattelutavan muuttua.
Palvelullistamisen hyödyt vähittäistavarakaupan kontekstissa tuki suurilta osin
teoriaa. Vähittäistavarakaupan kontekstissa on mahdollista saavuttaa taloudellisia,
markkinoinnillisia sekä strategisia hyötyjä. Tutkimuksen mukaan palvelullistamisen
taloudelliset hyödyt sisältävät uusien tulolähteiden syntymisen. Sen sijaan tämän
tutkimuksen perusteella tasaisempia tulovirtoja tai suurempia voittomarginaaleja
palvelullistamisella vähittäistavarakaupan kontekstissa ei ole mahdollista saavuttaa.
Toisaalta tutkimuksessa käytetty tapaus on vain yksi ilmentymä palvelullistamisesta,
jonka vuoksi se ei anna täyttä kuvaa ilmiön avulla saavutettavista hyödyistä. Sen
sijaan tutkimuksessa löydettiin uusi taloudellinen hyöty. Luotujen palveluiden avulla
S-ryhmän on mahdollista saavuttaa säästöjä, sillä asiakkaita voidaan palvella
staattisen sisällön avulla.
Palvelullistamisen markkinoinnilliset sekä strategiset hyödyt vastasivat suurilta osin
teoriassa esiintyneitä hyötyjä. Ainoana erona havaittiin, että strategisena hyötynä
Foodien

älypuhelinskannerilla

S-ryhmän

on

mahdollista

saada

näkyvyyttä
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kilpailijoiden kivijalkamyymälöissä. Muilta osin markkinoinnilliset sekä strategiset
hyödyt vastasivat teoriassa esiintyneitä.
5.3 Tutkimuksen luotettavuus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli testata teollisuusyrityksiin sijoittuvan
palvelullistamisen

teorian

toimivuutta

vähittäistavarakaupan

kontekstissa.

Teollisuusyritykset toimivat tyypillisesti markkinoilla, jossa yritykset käyvät kauppaa
toisten yritysten kanssa (B2B). Sen sijaan vähittäistavarakaupassa ja erityisesti
tutkimuksen tapauksessa palvelullistamisen ympäristönä oli B2C, eli ympäristö jossa
yritykset käyvät kauppaa kuluttajien kanssa. Vaikka tutkimuksen asetelma on
erikoinen, onnistui tutkimus kuvaamaan ilmiötä hyvin ja tutkimuksessa todettiin
tapauksen

vastaavan

teoriassa

esiintyvää

määritelmää

palvelullistamisesta.

Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa sitä, kuinka hyvin tutkimus kuvaa tutkittavaa
ilmiötä (Uusitalo 1995, 84). Tämän johdosta tutkimuksen validiteetti on hyvä.
Koska tutkimuksen tapaus oli hyvin ainutlaatuinen ilmentymä tutkittavasta ilmiöstä,
on tutkimuksen reliabiliteettia vaikeaa arvioida. Palvelullistamista ei myöskään ole
aiemmin tutkittu runsaasti vähittäistavarakaupan kontekstissa, joten suoraa vertailua
aiempiin tutkimuksiin oli vaikeaa tehdä. Lisäksi tutkimuksen toinen haastateltava ei
ole ollut yrityksen toiminnassa mukana palvelukokonaisuuden lanseeraamisesta asti,
mikä voi vaikuttaa tutkimustulosten reliabiliteettiin. Haastattelujen pituudet olivat
noin puoli tuntia, jonka aikana haastateltavien näkemykset palvelullistamisesta sekä
sen tuomista hyödyistä ja haasteista onnistuttiin käsittelemään. Silti tutkimustulosten
luotettavuuden kannalta haastattelujen pituus olisi silti voinut olla pidempi, jotta
ilmiöstä olisi voitu luoda syvällisempi kuva. Tutkimustuloksia kuitenkin verrattiin
teollisuusyrityksiä käsittelevään teoriaan ja tulokset tukivat suurilta osin teoriaa.
Tämä voidaan nähdä tutkimuksen reliabiliteettia tukevana seikkana. Reliabiliteetin
kannalta on silti tärkeää, että aihetta tutkitaan tulevaisuudessa lisää, jotta ilmiöstä
voidaan luoda luotettava ja syvällinen kuva.
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5.4 Jatkotutkimusehdotukset
Koska palvelullistamista on tutkittu pääasiassa teollisuusyritysten näkökulmasta, on
vähittäistavarakaupan konteksti hyvin avoin uusille palvelullistamista käsitteleville
tutkimuksille. Tässä tutkimuksessa käytetty Foodie.fm on myös tapauksena hyvin
erityinen, jonka johdosta se ei välttämättä kuvaa ilmiötä teorian tarkoittamalla
tavalla. Tämän johdosta aihetta olisi hyvä käsitellä laadullisesti jonkin muun
tapauksen kautta.
Tässä tutkimuksessa käytettiin liikkeenjohdollista näkökulmaa, sillä tarkoituksena oli
luoda yritysjohdolle työkalu liiketoiminnan kehittämiseksi. Tämän johdosta
esimerkiksi asiakkaan näkökulma palvelullistamisen hyödyistä jäi käsittelemättä.
Hyötyjen

käsitteleminen

asiakkaan

näkökulmasta

toisi

tutkimukselle

lisää

luotettavuutta ja tarjoaisi arvokasta tietoa myös yritysjohdolle, sillä hyötyjen
tunnistaminen yritysjohdon näkökulmasta on usein haasteellista.
Tutkimuksessa käytetty laadullinen menetelmä pyrki kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä
kattavasti ja luomaa ymmärrystä aiheesta. Tämän johdosta pystyttiin määrittelemään
palvelullistamisen hyödyt ja haasteet. Ongelmana kuitenkin on, että hyötyjen ja
haasteiden voimasuhteita oli vaikeaa määritellä, joten ne on käsitelty tässä
tutkimuksessa samanarvoisina. Jatkotutkimusehdotuksena aihetta olisi hyvä käsitellä
myös määrällisesti siten, että esimerkiksi palvelullistamisen eri hyötyjen ja
haasteiden tärkeysjärjestys kävisi. Määrällisen tutkimuksen avulla olisi myös
mahdollista nähdä mitkä löydökset olivat tämän tutkimuksen poikkeavuuksia ja
mitkä yleistettävissä vähittäistavarakaupan kontekstiin.
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Teemahaastattelurunko / Digital Foodie
Haastateltavan henkilön taustatiedot


Ikä, sukupuoli, asema yrityksessä.



Lyhyt esittely Digital Foodie Oy:n historiasta.

Tapauksen esittely


Mikä on Foodie.fm?



Mitä palveluja Foodie.fm tarjoaa?



Milloin Foodie.fm on lanseerattu?



Asiakasmäärä? Monessako maassa?



Eroaako Suomen Foodie.fm oleellisesti muissa maissa käytössä olevista
Foodie.fm:stä?



Onko palvelullistaminen Suomessa mielestänne yleisempää vai
harvinaisempaa kuin ulkomailla?

Palvelullistamisen hyödyt


Mitä hyötyä Foodie.fm tarjoaa asiakkaillenne?



Onko asiakkailtanne saatu palaute vastannut näitä hyötyjä?



Onko hyödyt vaihdelleett asiakkaista riippuen?



Mihin suuntaan aiotte kehittää tuotettanne tulevaisuudessa?

Palvelullistamisen haasteet


Millaisia haasteita tarjoamanne palvelun lanseeraaminen tyypillisesti aiheuttaa?



Kuinka Foodie.fm helpottaa asiakkaidenne palvelullistamista kyseisiin haasteisiin
liittyen?
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Liite 2

Teemahaastattelurunko / S-ryhmä
Haastateltavan henkilön taustatiedot


Ikä, sukupuoli, asema yrityksessä.



Lyhyt esittely S-ryhmästä.

Tapauksen esittely


Mikä on Foodie.fm?



Mitä palveluja foodie.fm tarjoaa?



Milloin foodie.fm on otettu käyttöön S-ryhmässä?



Käyttäjämäärä?

Palvelullistamisen hyödyt


Miksi S-ryhmä päätti lanseerata Foodie.fm:n?



Millaisia tavoitteita Foodie.fm:lle asetettiin?



Onko foodie.fm vastannut tavoitteita?



Mitä muita hyötyjä palvelun lanseeraaminen on tuonut?



Onko kokemukset olleet kaiken kaikkiaan positiiviset/negatiiviset?



Aiotteko foodie.fm:n perusteella jatkaa palveluiden lisäämistä
tarjoamassanne?

Palvelullistamisen haasteet


Millaisiin haasteisiin varauduttiin ennen Foodie.fm:n lanseerausta?



Kuinka palvelullistaminen on onnistunut?



Millaisia haasteita palvelullistaminen on aiheuttanut?

