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1 JOHDANTO  

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle  

Tekninen konsultointi on yksi merkittävimmistä liike-elämän palvelutoimialoista 

Suomessa. Liike-elämän palveluiden osuus koko kansantalouden liikevaihdosta vuonna 

2008 oli noin 30% (Suomen virallinen tilasto (2011). Liike-elämän palvelutoimialan 

yhteenlaskettu liikevaihto on yli 5,1 miljardia euroa. Liike-elämän palvelutoimialan 

yritykset tekevät pääasiassa yritysten välistä kauppaa (B2B). Julkinen sektori on myös 

merkittävä palveluiden ostaja. Suunnittelu- ja insinööriosaamisella on ollut suuri 

merkitys maamme teollisuuden ja kansantalouden kasvulle.  Laaja kotimainen 

investointikysyntä on luonut edellytyksiä alan kehitykselle. Tekninen konsultointi on 

myös yksi kansainvälistyneimpiä palvelualoja Suomessa. Suomalaisten suunnittelijoiden 

ja insinöörien työnäytteitä löytyy kaikkialta maailmasta. (Metsä-Tokila 2010.) 

Tekninen konsultointi kuuluu osaamisintensiivisiin liike-elämän palveluihin 

(knowledege intensive business services KIBS), joissa asiantuntijatoiminnalla on 

erityisen suuri merkitys. Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut muodostavat oman 

kokonaisuutensa, jossa keskeinen yhteinen tekijä on osaamisen suhteellisen korkeat 

vaatimukset, asiantuntemus ja korkea koulutustaso. Palveluita tarjoavilla yrityksillä on 

usein suuri määrä saman toimialan asiakkaita ja näin laajempi näkemys ja osaaminen, 

kuin mihin asiakasyritykset itse pystyvät. Osaamisintensiiviset palveluyritykset ovat 

keskeisessä asemassa asiakasyrityksensä liiketoiminnan kehittämisessä, sillä he tuovat 

mukanaan uusia ideoita ja toimintatapoja. (Metsä-Tokila 2010.)  

Teknisen konsultoinnin osuus osaamisintensiivisistä liike-elämän palveluista 

liikevaihdolla mitattuna on 42,4%. Tekninen konsultointitoimiala koostuu arkkitehti- ja 

insinööripalveluista sekä niihin liittyvästä konsultoinnista. Tarkemmin ottaen 

insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi jaetaan vielä kahdeksaan omaan 

alaluokkaan, joita ovat liikevaihtoon suhteutettuna: muu tekninen palvelu (2,9%); LVI-

tekninen suunnittelu (3,8%); maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu (3,8%); 
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sähkötekninen suunnittelu (4,8%); yhdyskuntasuunnittelu (5,8%); rakennetekninen 

palvelu (7,1%); muu rakennustekninen palvelu (13,9%); kone- ja prosessisuunnittelu 

(42,5%). (Suomen virallinen tilasto 2011.)  

Teknisen konsultoinnin toimialan yritysten markkinat jakautuvat seuraavasti: paikalliset 

15,8%; alueelliset 37,8%; valtakunnalliset 34,4% ja kansainväliset 12,0% (Järventaus 

ym. 2010).  Jos teknisen konsultoinnin jakautumista tarkastellaan maakunnittain 

liikevaihdon perusteella, niin Uudenmaan osuus on noin 45%, Varsinais-Suomen noin 

14%, Pirkanmaa noin 7,5% ja Pohjois-Pohjanmaan noin 6% (Suomen virallinen tilasto 

2011). Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton (SKOL ry) mukaan teknisen 

konsultoinnin viisi suurinta jäsenyritystä kokonaislaskutuksen perusteella ovat Pöyry 

Finland (150M€), Rambol Finland Oy (88,9M€), Etteplan Oyj (68,9M€), Neste Jacobs 

Oy (64,2M€) ja FCG Finnish Conculting Group Oy (49,6M€) (Laskutustilasto (2011). 

Laskutuksen perusteella suurin teknisten konsulttipalveluiden tilaaja on teollisuus 36%, 

jota seuraa kuntasektori 21% (Kuvio 1).  

 

Kuvio 1. Kotimainen konsulttilaskutus tilaajittain (Laskutustilasto 2011) 

Liike-elämän palvelut ovat pääosin herkkiä suhdannemuutoksille ja niiden kysyntä 

riippuukin asiakkaan toimialan suhdanteista ja markkinoista. 2000-luvun nopea kasvu 
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johtui osin palveluiden ulkoistamisesta. Yritykset ovat sekä yhtiöittäneet omia 

palvelutoimintojaan että siirtyneet ostopalveluiden käyttöön. Ostopalveluilla pyritään 

hallitsemaan kustannusten nousua, parantamaan tuottavuutta ja kilpailukykyä. Kasvua ei 

kuitenkaan voida selittää pelkästään toimintojen ulkoistamisella vaan monet vanhat 

liike-elämän palvelut ovat kehittyneet uuteen suuntaan tai ovat kokonaan uusia. Myös 

asiantuntemuksen ja osaamisvaatimustason nousu on kiihdyttänyt liike-elämän 

palveluiden kysyntää. Myös lainsäädäntö on vaikuttanut eteenkin julkisten palveluiden 

kehittymiseen. Liike-elämän palveluiden keskinäisten raja-aitojen hämärtyminen tarjoaa 

yrityksille mahdollisuuden erikoistumisella, mutta myös toisaalta monitoimialaisuudelle. 

(Metsä-Tokila 2010.) 

Teknisen konsultoinnin koko toimialan liikevaihto on kasvanut lähes 50 prosenttia 

vuodesta 2000 vuoteen 2008 (Suomen virallinen tilasto 2011). Teknisen konsultoinnin 

toimialalla aloittaneiden yritysten määrä vuonna 2008 oli 1020 yritystä, kun taas 

lopettaneita oli 848 yritystä (Suomen virallinen tilasto 2011). Nykyisen taantuman 

vaikutus toimialaan on kuitenkin ollut huomattava. Vuonna 2009 teknisen konsultoinnin 

liikevaihto laski lähes 30 prosenttia. Vuonna 2010 liikevaihto pysyi vuoden 2009 tasolla. 

Noin kolmasosalla yrityksistä ei ole kasvutavoitteita ja 1,8% yrityksistä ilmoittaa 

lopettavansa seuraavan vuoden aikana. Taantuma vaikutus oli suurin teollisuuden 

investointeja ja vientiteollisuuden hankkeita suunnitteleviin yrityksiin. Noin kaksi 

kolmasosaa teknisen konsultoinnin toimialan yrityksistä uskoo kuitenkin positiiviseen 

tulevaisuuteen: 8,5% yrityksistä on voimakkaasti kasvuhaluisia; 31,4% pyrkii 

kasvamaan mahdollisuuksien mukaan ja 28,2% pyrkii säilyttämään asemansa (edellyttää 

kasvua). (Metsä-Tokila 2010.) 

Samalla kun taantuma on pienentänyt liikevaihtoa, myös kilpailu on kiristynyt 

(Järventaus & Heikkilä & Korhonen 2010). Yritykset etsivät uusia liiketoimintamalleja 

sekä myynti- ja markkinointistrategioita menestyäkseen haastavassa 

toimintaympäristössä (Järventaus ym. 2010). Teknisen konsultoinnin toimialan yksi 

tärkeimmistä kehittämistarpeista onkin markkinointi ja myynti (Järventaus ym. 2010). 

Myyntiä voidaan yrittää lisätä uusasiakashankinnalla tai olemassa olevien asiakkuuksien 
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laajentamisella. Tässä tutkimuksessa keskitytään olemassa olevien asiakkuuksien 

laajentamiseen, koska alueelliset uusasiakas markkinat ovat rajalliset, mutta olemassa 

olevissa asiakkuuksissa on edelleen kasvupotentiaalia. Arvon yhteisluonti on avaintekijä 

olemassa olevien asiakkuuksien laajentamisessa. Sekä myyntiä ja markkinointia että 

arvon yhteisluontia on tutkittu erikseen paljonkin, mutta niiden yhdistäminen 

arvoperustaiseksi myyntistrategiaksi teknisen konsultoinnin kontekstissa muodostaa 

selkeän tutkimusaukon. Arvoperustaista myyntistrategiaa on tutkittu varsin vähän, mutta 

eräs tutkimus nousi esille aineistoa läpi käydessä (Terho & Haas & Eggert & Ulaga 

2012). Tämä tutkimus painottuu kuitenkin selkeästi enemmän uusasiakashankintaan, se 

ei fokusoidu erikoisesti teknisen konsultoinnin kontekstiin eikä siinä tutkita niin laajasti 

arvon yhteisluontia (Terho ym. 2012). Tässä tutkimuksessa tutkitaan laajasti arvon 

yhteisluontia teknisen konsultoinnin kontekstissa. Tutkimuksen perusteella kehitetään 

arvoperustainen myyntistrategia, jolla pyritään vastaamaan tulevaisuudessa teknisen 

konsultoinnin liiketoiminnan ja myynnin kehittämisen haasteisiin.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteet: 

Tämän Pro gradu – tutkielma tavoitteena on tuoda teoreettista kontribuutiota 

arvoperustaisen myyntistrategian tutkimukseen sekä antaa myynnin kehittämisen 

liikkeenjohdollisia suosituksia sekä tapaus yritykselle että muille yrityksille.   

Tutkimusongelma: 

”Miten teknisten konsultointipalveluiden myyntiä voidaan kehittää?” 

Tutkimus pyrkii löytämään ratkaisun tutkimusongelmaan tutkimalla arvoperustaista 

myyntistrategia teknisten konsultointipalveluiden ja olemassa olevien asiakkuuksien 

laajentamisen kontekstissa. Arvon yhteisluonti on avaintekijä olemassa olevien 

asiakkuuksien laajentamisessa. Sekä myyntiä että arvon yhteisluontia on tutkittu 
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erikseen paljonkin, mutta niiden yhdistäminen arvoperustaiseksi myyntistrategiaksi 

teknisen konsultointipalveluiden kontekstissa muodostaa selkeän tutkimusaukon. 

Päätutkimuskysymykset: 

”Miten arvon yhteisluonti muodostuu?” 

Tutkimus pyrkii selittämään teorian ja empirian avulla arvon yhteisluonnin 

muodostumista teknisten konsultointipalveluiden ja olemassa olevien asiakkuuksien 

laajentamisen kontekstissa. 

”Miten arvoperustainen myyntistrategia muodostetaan?” 

Tutkimus pyrkii muodostamaan teorian ja empirian perusteella viitekehyksen 

arvoperustaisesta myyntistrategiasta teknisten konsultointipalveluiden ja olemassa 

olevien asiakkuuksien laajentamisen kontekstissa. 

1.3 Tutkimuksen metodologia  

Tutkimuksen teoriaosuudessa tutkitaan arvon yhteisluontia ja arvoperustaista 

myyntistrategiaa. Arvon yhteisluonti kappaleessa tutkitaan erilaisia teoreettisia 

lähestymistapoja arvon yhteisluontiin, joiden perusteella muodostetaan teoreettinen 

viitekehys arvon yhteisluonnista. Arvoperustainen myyntistrategia kappaleessa tutkitaan 

yritysmyynnin toimintaympäristön ominaispiirteitä, myynnin johtamista, 

myyntistrategioita ja muodostetaan teoreettinen viitekehys arvoperustaisesta 

myyntistrategiasta. 

Tutkimuksen empiria toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, minkä 

avulla halutaan saada syvällistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä eli arvoperustaisesta 

myyntistrategiasta. Tutkimuksessa käsitellään aiheita, kuten arvon yhteisluonti jne., 

joille ei voida antaa täysin aukottomia määritelmiä, joten laadullinen tutkimus on 
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toimiva valinta tutkimuksen sisällön rikastuttamisen kannalta. Laadullisessa 

tutkimuksessa tavoitteena on teorian edelleen kehittäminen (Eskola 2000). Teoria voi 

toimia välineenä, jonka avulla aineistosta voi rakentaa tulkintoja ja esittää ne 

tieteellisessä muodossa (Eskola 2000). Tällä tutkielmalla pyritään ilmiön syvällisempään 

ymmärtämiseen teknisen konsultoinnin ja olemassa olevien asiakkuuksien laajentamisen 

kontekstissa. Tämä tutkimus koostuu teoriasta ja empiriasta (kts. Luku 1.5.). 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda teoreettista kontribuutiota ilmiön tutkimukseen sekä 

antaa myynnin kehittämisen liikkeenjohdollisia suosituksia sekä tapaus yritykselle että 

muille yrityksille.   

Tutkittavaa ilmiötä lähestytään tapaustutkimuksen kautta. Tapaustutkimuksella 

tarkoitetaan tutkimusta, jossa tutkimuskohteena on yksi tai enintään muutaman tietyllä 

tarkoituksella valittu tapaus (Koskinen & Alasuutari & Peltonen 2005). Tässä 

tutkimuksessa tapausyritykseksi valittiin eräs konsultointi- ja suunnittelutoimisto. 

Tapausyritys valittiin tutkimukseen, koska se on aidosti kiinnostunut tekemään 

tutkimusyhteistyötä ja kehittämään toimintaansa sen perusteella. Tutkimuksen 

asiakkaiksi valittiin eräs yksityisen sektorin vesikemian yhtiö (asiakas A) ja eräs 

kaupungin liikelaitos (asiakas B), koska ne molemmat ovat tärkeitä asiakkaita 

tapausyritykselle ja joiden asiakkuuksia tapausyritys haluaa laajentaa. Kummaltakin 

asiakkaalta valittiin tutkimukseen yksi lähiaikoina toteutettu yhteistyöprojekti (projekti 

X ja projekti Y).  

Empiirisen aineistonkeruumenetelmänä käytetään narratiivistä yksilöhaastattelua. 

Narratiivinen haastattelu ei sisällä tiukasti rajattuja kysymyksiä ja vastauksia, vaan 

tuottaa kertomuksellista ja tarinallista aineistoa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Tarinaa eli kuvausta jostakin tapahtumasta tai tapahtumasarjasta pitää koossa 

juoni, jolla on alku, keskikohta ja loppu (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Tämä haastattelu tyyli valittiin, koska teknisen konsultoinnin asiakassuhteet ovat 

kompleksisia ja syntyvät useimmiten suhdeverkostojen kautta, joiden rakentumisesta 

työntekijöillä on usein hyvin tarinallinen kuva (Järventaus ym. 2010). Haastatteluja 

tehdään sekä tapausyrityksen että asiakkaiden työntekijöille. Haastatteluissa käydään 
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läpi yleisesti tapausyrityksen ja asiakasyrityksen välistä yhteistyötä sekä perehdytään 

syvällisemmin yhteistyöhön määrätyissä projekteissa. Haastateltavat valittiin niin, että 

tapausyrityksestä sekä asiakasyrityksestä valittiin projektin kannalta keskeiset henkilöt. 

Haastateltavat henkilöt pyrittiin myös valitsemaan niin, että heidän joukkonsa edustaa 

mahdollisimman monipuolisesti sekä tapausyrityksen että asiakasyrityksen organisaation 

eri tasoja. Tapausyrityksestä haastatellaan neljä henkilöä liittyen asiakas A:n kanssa 

tehtyyn yhteistyöhön yleisesti ja asiakas A:n kanssa tehtyyn projektiin X. Asiakas A:ltä 

taas vastaavasti haastatellaan kolme henkilö liittyen tapausyrityksen kanssa tehtyyn 

yhteistyöhön yleisesti ja tapausyrityksen kanssa tehtyyn projektiin X. Tapausyrityksestä 

haastatellaan kolme henkilöä liittyen asiakas B:n kanssa tehtyyn yhteistyöhön yleisesti ja 

asiakas B:n kanssa tehtyyn projektiin Y. Asiakas B:ltä taas vastaavasti haastatellaan 

kaksi henkilö liittyen tapausyrityksen kanssa tehtyyn yhteistyöhön yleisesti ja 

tapausyrityksen kanssa tehtyyn projektiin Y. Haastateltavia on yhteensä kaksitoista, 

joista seitsemän on tapausyrityksestä, kolme asiakkaalta A ja kaksi asiakkaalta B. 

Haastatteluissa on kerrallaan vain yksi haastateltava ja 2-3 haastattelijaa allekirjoittanut 

mukaan lukien. Muut haastattelijat ovat tutkimusprojektissa väitöskirjaa tekeviä 

tohtoriopiskelijoita. Kaikki haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan jälkikäteen. 

Haastatteluaineiston analyysimenetelminä käytetään luokittelua ja teemoittelua. 

1.4 Keskeiset käsitteet ja tutkimuksen rajaus  

Käsitteet: 

Arvolupaus (value proposition) 

Arvolupaus mahdollistaa arvon ja kokemuksen yhteisluonnin (Payne & Storbacka & 

Frow 2008). 

Arvon yhteisluonti (value co-creation) 



13 

 

Arvon yhteisluonti on prosessi, joka tunnistaa, aktivoi, kerää ja yhteen sovittaa 

tarvittavat resurssit arvon luomiseksi (Aarikka-Stenroos & Jaakola 2012). Arvon 

yhteisluonti tapahtuu niin, että yritys tekee arvolupauksen (value proposition) ja asiakas 

määrittelee sen käyttöarvon (value-in-use) (Vargo & Luch 2004).  

Käyttöarvo (value-in-use) 

Arvon yhteisluonnin päämääränä on optimaalisen käyttöarvon luominen asiakkaalle 

(Vargo & Maglio & Akaka 2008). Käyttöarvo on mm. rahallista hyötyä, käytettävyyden, 

luotettavuuden, yhteensopivuuden, tehokkuuden ja imagon parantumista sekä 

itseluottamusta (Aarikka-Stenroos & Jaakola 2012).  

Rajaus: 

Empiirinen tutkimusaineisto on rajattu teknisten konsultointipalveluiden ja olemassa 

olevien asiakkuuksien laajentamisen kontekstiin, koska nämä muodostavat selkeän 

tutkimusaukon. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen päärakenne voidaan jaotella teoriaan, metodologiaan, empiriaan ja 

johtopäätöksiin. Rakenne etenee loogisesti teoriasta empiriaan tutkimuksen edetessä. 

Teoria koostuu luvuista kaksi ja kolme. Luvussa kaksi tutkitaan arvon yhteisluontiin 

liittyviä teorioita, joita ovat arvonluonti, arvon vaihtaminen, arvon yhteisluonti, 

arvolupaus, arvoperustainen hinnoittelu ja käyttöarvo. Toisen luvun lopussa 

muodostetaan teorian pohjalta arvon yhteisluonnin teoreettinen malli. Luvussa kolme 

tutkitaan yritysmyynnin toimintaympäristöä, myynnin johtamista ja suhdekeskeistä 

yritysmyyntiä. Kolmannen luvun lopussa muodostetaan teorian pohjalta arvoperustaisen 

myyntistrategian teoreettinen malli. Neljännessä eli metodologia luvussa kerrotaan 

tarkemmin tässä tutkimuksessa käytetyistä tutkimusmenetelmistä. Viidennessä luvussa 

analysoidaan empiiristä aineistoa teoreettisen viitekehyksen läpi ja muokataan empirian 
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pohjalta arvoperustaisen myyntistrategia mallia. Kuudennessa eli viimeisessä luvussa 

esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin, pohditaan tutkimuksen perusteella 

muodostuvia liikkeenjohdollisia ja teoreettisia johtopäätöksiä ja sekä esitellään 

jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 ARVON YHTEISLUONTI   

Tässä kappaleessa tutkitaan teorian avulla arvon yhteisluonnin muodostumista teknisten 

konsultointipalveluiden ja olemassa olevien asiakkuuksien laajentamisen kontekstissa. 

2.1 Arvo  

Tässä kappaleessa tutkitaan mikä on arvon määritelmä ja miten se on muuttunut vuosien 

saatossa yhteiskunnan taloudellisen rakenteen muuttuessa. Arvolle ei ole olemassa 

yksiselitteistä määritelmää. Määritelmä riippuu aikakaudesta, asiayhteydestä ja 

näkökulmasta. Kun arvo määritelmää alettiin käyttää, miellettiin sen yleisesti liittyvän 

tuotteiden arvoon. Keithin (1960) mukaan yrityksen pitkänaikavälin menestyksen avain 

on luoda asiakkaalle hintaa vastaavaa parasta mahdollista arvoa. Kilpailu määrittää 

suunnan, joka pitää näkyä yrityksen tuotteen arvosisällössä (Miles 1961). Arvo on 

tavaran tai aktiviteetin kyky tyydyttää henkilön tai yrityksen tarpeita (Baier 1966). 

Lewitt (1981) etsii määritelmää arvolle tuotetasojen kautta, joilla jokaisella on oma 

arvonsa kuluttajalle. Hän jakaa nämä arvot viiteen tasoon: ydin tuote, odotettu tuote, 

laajennettu tuote, potentiaalinen tuote ja lopullinen tuote. Arvoa on asiakkaan kokemien 

hyötyjen ja tekemien uhrausten erotus (Holbrook 1994). Reichheld (1996) ottaa mukaan 

myös käsitteen asiakkaan taloudellinen arvo, joka on arvonluonti prosessin tulos: asiakas 

tuo arvoa yritykselle vain ja ainoastaan jos yrityksellä on tarjottavana arvoa asiakkaalle. 

Reicheld (1996) nostaa esille uudenlaisen arvonkäsitteen, joka ei rajoitu enää pelkästään 

tuotteisiin. Hänen mukaansa yrityksen maine, sijainti ja innovatiivisuus tuottavat myös 

arvoa. Woodruff (1997) vertailee artikkelissaan asiakkaan haluamaa arvoa ja asiakkaan 

kokemaa arvoa. Anderssonin ja Naruksen (1998) mukaan arvo on erilaisten hyötyjen 

(tekninen, taloudellinen, sosiaalinen jne.) rahallinen arvo, joka yleensä ylittää tuotteen 

hinnan. Arvo on tuotteen kustannukset lisättynä subjektiivisella marginaalilla, joka 

riippuu asiakkaan kokemasta arvosta (Neap & Celik 1999). Doyle (2000) ja Kotler 

(2003) yhdistävät arvon kilpailuetuun. Heidän mukaansa kilpailuetu voidaan saavuttaa 

luomalla asiakkaalle enemmän arvoa kuin kilpailija. Asiakas ei kuitenkaan aina valitse 

tarjousta, joka tarjoaa hänelle eniten arvoa (Kotler 2003).   
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2000-luvulla arvon määritelmää laajennettiin koskemaan myös palveluita sekä sitä 

alettiin käyttää myös liikesuhteiden yhteydessä. Samalla otettiin myös käyttöön termi 

arvon yhteisluonti. Liikesuhteilla on myös arvoa, jos liikevaihdosta tulee 

ennustettavampaa ja yhteistyö johtaa uusien ratkaisujen syntymiseen (Walter, Ritter & 

Gemunden 2001). Myyjät ja ostajat tuottavat yhdessä arvoa: arvon uudistaminen vaatii 

että yritykset jakavat keskenään resursseja, kykyjä ja suhteita (Grant 2004 & Webster 

2000). Axelsson ja Wynstra (2002) tutkivat artikkelissaan liiketoiminnallisen 

(transactional) ja yhteistyö (collaboration) käyttäytymismallien eroja. 

Liiketoiminnallisen käyttäytymismallin pääidea on se, että kaikki liiketoiminta on uutta 

ja vanhasta liiketoiminnasta ei ole mitään hyötyä. Jokaisella kerralla etsitään tilanteeseen 

sopivin yhteistyökumppani. Yleensä mallia käytetään silloin, kun ostetaan ns. 

perustuotteita. Markkinointi tapahtuu usein 4P-mallin (product, price, place, promotion) 

avulla. Yhteistyö käyttäytymismallin mukaan jokaisen liiketoiminta tapahtuman 

yhteydessä syntyy suhteita. Näistä suhteista syntyy verkostoja, joita voidaan hyödyntää 

seuraavalla kerralla. Yleensä mallia käytetään silloin, kun ostetaan ns. kustomoitua 

tuotteita. Vargo ja Lusch (2004) esittelivät palvelu-keskeisen logiikan (service-dominant 

logic, S-DL), joka keskittyi arvon yhteisluontiin (Vargo & Luch 2004). Grönroos (2008) 

kannatti palvelu-keskeistä logiikkaa. Hän määritteli, että arvoa ei luoda vaihtamalla vaan 

yhteistyöllä ja esitteli määritelmän käyttöarvo ”value-in-use” (Grönroos 2008). Frow & 

Payne (2011) laajensivat arvon yhteisluonnin koskemaan myös osakkeenomistajia ja 

verkostoa (Frow & Payne 2011). Terho ym.  (2012) määrittelee arvon kolmesta eri 

näkökulmasta: myyjän (Seller), asiakkaan (Customer) tai yhteisestä (Mutual) 

näkökulmasta. Myyjän näkökulmasta arvo on koko arvoketju, asiakkaan tuoma arvo ja 

osakkeenomistajille tuottama arvo.  Asiakkaan näkökulmasta arvo on taas tuotteisiin 

liittyvää arvoa ja asiakkaan kokemaa arvoa. Yhteistä kaikille osapuolille on erinomaisen 

arvon luominen ja välittäminen yhdessä (Terho ym. 2012). Seuraavassa kappaleessa 

tutkitaan arvonluontia. 
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2.2 Arvonluonti  

Edellisessä kappaleessa perehdyttiin siihen, mikä on arvon määritelmä ja miten se on 

muuttunut vuosien saatossa. Tässä kappaleessa tutkitaan kenelle ja miten arvoa luodaan 

(value creation). Jotta arvoa voidaan luoda, on ensin ymmärrettävä kenelle sitä luodaan. 

Hakseverin, Chagantin ja Cookin (2004) mukaan arvoa pitää luoda sidosryhmille, koska 

se on moraalisesti oikein. Sidosryhmiä ovat kaikki yksittäiset henkilöt ja yhteisöt, jotka 

vaikuttavat tai ovat organisaation vaikutuksen kohteena (Freeman 1984). Haksever ym. 

(2004) määrittelevät sidosryhmiksi osakkeenomistajat, työntekijät, asiakkaat, jakelijat ja 

yhteiskunnan. Yritys tuottaa taloudellista arvoa osakkeenomistajille, silloin kuin se tekee 

voittoa ja jakaa osinkoja. Yritys joka suunnittelee tulevaisuutta tekemällä investointeja 

uuteen tekniikkaan, tuotekehitykseen ja henkilöstöön, tarjoaa myös pitkällä aikavälille 

arvoa osakkeenomistajille.  Yritys tuottaa työntekijöille taloudellista arvoa palkan, 

bonusten, eläkkeen ja muiden henkilökunta etuisuuksien muodossa. Yritys voi kuitenkin 

luoda työntekijälle myös ei rahallista arvoa, tarjoamalla miellyttävän ja haastavan 

työympäristön ja työtehtävät sekä virkistystoimintaa. Yritys tuottaa asiakkaalle arvoa 

tarjoamalla heille laadukkaita tuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Erinomaista arvoa 

syntyy silloin kuin tuote vastaa asiakkaan vaatimuksia tai jopa ylittää ne. Arvoa voidaan 

luoda asiakkaalle myös tarjoamalla tuote tai palvelu oikeaan aikaan ja toimivan 

asiakaspalvelun avulla. Yritys tuottaa taloudellista arvoa jakelijoille tekemällä 

liiketoimintaa heidän kanssaan ja tarjoamalla heille pitkäaikaista taloudellista turvaa. 

Yritys voi myös tuottaa arvoa jakelijalle parantamalle jakelijan tuotteiden & toiminnan 

laatua ja innovoimalla uusia tuotteita yhdessä jakelijan kanssa. Yritys luo arvoa 

yhteiskunnalla verotulojen, työpaikkojen ja lahjoitusten muodossa. (Haksever & 

Chaganti & Cook 2004.) 

O´Cass ja Ngo (2011) mukaan yritysten täytyy luoda kahdenlaista arvoa: 1) 

asiakassuhteita ja 2) yhteistyötä. Näiden kahden asian toteuttamiseen yritys tarvitsee 

arvonluonti kykyjä, joita ovat tuoteinnovatiivisuus ja markkinointi osaaminen. 

Innovatiiviset yritykset ovat historian saatossa hallinneet omaa teollisuudenalaansa 

(Chandrashekaran & Mehta & Chandrashekaran & Grewal 1999). 
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Tuoteinnovatiivisuudella tarkoitetaan kykyä kehittää uusia tuotteita, laajentaa 

tuotevalikoimaa, parantaa tuotteidenlaatua, parantaa tuotannon joustavuutta ja hyödyntää 

uusinta teknologiaa (O´Cass & Ngo 2011). Adler ja Shenbar (1990) mukaan 

tuoteinnovatiivisuus on kykyä kehittää uusia ratkaisuja, jotka tyydyttävät asiakkaan 

nykyisiä ja tulevia tarpeita. Tuoteinnovatiivisuus koostuu suorituskyvystä, suhteista ja 

arvonyhteisluonnista (O´Cass & Ngo 2011). Markkinointi osaamisella tarkoitetaan 

kykyä hallita eri markkinoinnin osa-alueita, kuten markkinatuntemusta, hinnoittelua, 

jakelua, viestintää ja myyntiä (O´Cass & Ngo 2011). Kukaan yritys ei pärjää pelkästään 

tuoteinnovatiivisuudella eikä markkinointi osaamisella, vaan niitä molempia tarvitaan 

samanaikaisesti (O´Cass & Ngo 2011). Tuoteinnovatiivisuus mahdollistaa arvon 

luomisen asiakkaalle, kun taas markkinointi osaaminen auttaa suojaamaan tätä 

omaisuutta (Berry 2002). Näistä molemmista käytetään yhteisnimitystä 

markkinaorientoitunut yritys (O´Cass & Ngo 2011). Markkinaorientoitunut yritys on 

avoin muutoksille ja tarvittavat resurssit saatuaan pystyy luomaan erinomaista arvoa 

(Hurley & Hult 1998). On ymmärrettävä asiakkaan tarpeet, jotta voi luoda heille arvoa 

(Zhou & Yim & Tse 2005). Asiakas päättää viimekädessä mikä on heille arvokasta ja 

mikä ei ja eri asiakkaat pitävät eri asioita arvokkaana riippuen heidän kokemuksestaan ja 

käyttötarkoituksestaan (DeSarbo & Di Benedetto & Song 2007). On tärkeää luoda 

realistinen kuva tuotteen arvosta, jotta asiakas kokema arvo olisi mahdollisimman hyvä 

(Zhou ym. 2005). Yritys ei voi kuitenkaan luoda kaikkea mahdollista arvoa, vaan on 

keskityttävä ydinosaamiseen (Möller 2006).  Jos ja kun jokainen yritys keskittyy 

ydinosaamiseensa kasvaa arvon yhteisluonnin merkitys entisestään. Kun arvoa on luotu, 

sitä halutaan vaihtaa, jotta saadaan aikaan liiketoimintaa. Seuraavassa kappaleessa 

tutkitaankin arvon vaihtamista. 

2.3 Arvon vaihtaminen  

Edellisessä kappaleessa tutkittiin arvonluontia ja tässä kappaleessa tutkitaan arvon 

vaihtamista eli arvon välittämistä (value-in-exchange). Kun arvoa on luotu, sitä halutaan 

vaihtaa, jotta saadaan aikaan liiketoimintaa. Arvonvaihtamisesta käytetään nimitystä G-

D logiikka. G-D logiikan mukaan resurssit ovat konkreettisia asioita, joista voidaan 
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toimenpiteillä tehdä arvokkaita (Vargo & Lusch 2008). G-D logiikan pääidea on, että 

valmistaja luo arvoa kustannustehokkaalla tuotannolla ja jakelukanavien avulla (Vargo 

& Lusch 2008). G-D logiikan mukaan asiakas on vain tuotteen vastaanottaja. Raaka-

aineista ja materiaaleista tuotetaan valmiita lopputuotteita, jotka sitten myydään 

asiakkaalle sellaisenaan. Vain tuotteiden muoto, aika, paikka ja omistajuus vaihtuvat. 

Yritykset segmentoivat asiakkaita, mainostavat asiakkaille ja jakelevat asiakkaille. 

Yrityksen hyvinvointi on riippuvainen konkreettisten resurssien omistamisesta, 

kontrolloinnista ja tuotteistamisesta. Autoteollisuus 1900-luvulla oli hyvä esimerkki G-D 

logiikasta. G-D logiikan kantava ajatus on siis se, että valmistaja luo yksin arvoa, joka 

vaihdetaan rahaksi asiakkaan kanssa. Tämä ajattelu sopi hyvin teollistumisen 

alkuvaiheessa massatuotanto tuotteiden valmistukseen, mutta ei sovellu enää 

sellaisenaan nykyajan palveluliiketoimintaan, jossa arvonluonti pidetään toimittajan ja 

asiakkaan yhteisenä toimintona. Seuraavassa kappaleessa tutkitaankin arvon 

yhteisluontia. (Vargo & Luch 2004.) 

2.4 Arvon yhteisluonti  

Edellisissä kappaleissa on tutkittu arvon käsitettä, arvonluontia ja vaihtamista. 

Arvonluonti onnistuu harvoin tai ei oikeastaan koskaan yhden yrityksen toimesta, vaan 

arvonluontiin osallistuu useita toimijoita. Tässä kappaleessa tutkitaankin arvon 

yhteisluontia (value co-creation). Arvon yhteisluontiin liittyy vahvasti käsitteet S-D 

logiikka (Service-dominant logic) ja Nordic School lähestymistapa (Nordic School 

approach).  

Tärkein ero G-D logiikan ja S-D logiikan välillä on, että S-D logiikka mukaan resurssit 

ovat aineettomia, kuten tietoa, taitoa ja palveluita (Vargo & Lusch 2008). Yritykset ja 

ihmiset vaihtavat keskenään näitä resursseja ja asiakas on palvelun ja arvon yhteisluoja 

(value co-creation) (Vargo & Luch 2004). Arvon yhteisluonti tapahtuu niin, että yritys 

tekee arvoehdotuksen (value proposition) ja asiakas määrittelee sen käyttöarvon (value-

in-use) (Vargo & Luch 2004). 
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S-D logiikan oppi-isänä voidaan pitää Stephen Vargoa ja Robert Luschia (2004), jotka 

loivat vuonna 2004 kahdeksan perustavaa laatuista määritelmää (FP, foundational 

premises) S-D logiikalle. FP1: Erikoisosaaminen, tieto ja sen soveltaminen ovat 

vaihtamisen perusyksiköitä. Erikoistuminen luo tehokkuutta ja mittasuhde-etua. FP2: 

Epäsuora vaihto peittää vaihdon perusyksikön. Kaikki tiedon vaihtaminen ei tapahdu 

yrityksen ja asiakkaan välillä, vaan tiedon vaihtoa tapahtuu myös organisaation sisällä. 

Yksittäisten henkilöiden liiallinen erikoistuminen johtaa yrityksen lisääntyneeseen 

sisäiseen tiedon vaihtamiseen ja etääntymiseen asiakkaasta (Hauser & Clausing 1988). 

FP3: Käyttöhyödykkeet ovat palvelun välittäjiä. Tietoa ja taitoa voidaan välittää suoraan 

(koulutukset yms.), mutta usein sitä välitetään käyttöhyödykkeiden välityksellä. 

Lääkkeet ovat tästä hyvä esimerkki. FP4: Tieto on kilpailuedun lähde. Yrityksen 

tuottavuus on riippuvainen tiedosta ja teknologiasta (Capon &  Glazer 1987). FP5: 

Kaikki liiketoiminta on palveluliiketoimintaa. Palvelut eivät ole nyt vasta tulleet 

tärkeiksi, mutta niiden osuus on kasvanut liiketoiminnasta. Koska yritykset erikoistuvat 

ja taas vahtaavasti tuotteiden osuus liiketoiminnasta on pienentynyt. FP6: Asiakas on 

aina yhteisluoja. Tuotteiden ja palveluiden arvoketju ei lopu ostotapahtumaan, vaan 

asiakas luo arvoa käyttämällä, huoltamalla, korjaamalla tuotteita ja palveluita omaan 

tarkoitukseensa sopivalla tavalla. FP7: Yritys voi tehdä vain arvoehdotuksen. Yritykset 

kilpailevat keskenään arvoehdotuksilla. Arvoehdotus on ikään kuin mahdollisuus ja 

asiakas määrittelee sen käyttöarvon ja osallistuu näin arvon yhteisluontiin. FP8: S-D 

logiikka on asiakas suuntautunutta. Kaikki alkaa siitä, että määritellään asiakkaan tarpeet 

ja etsitään niitä tyydyttävä ratkaisu (Davis & Manrodt 1996).   

Vuonna 2006 Vargo ja Luch lisäsivät myös FP9:sän. FP9: Yrityksen olemassaolo 

tarkoitus on hyödyntää erikoisosaamista palvelujen tuottamiseen, joista markkinoilla on 

kysyntää. Vargo ja Luchin määritelmät  ovat  herättäneet paljon keskustelua tutkijoiden 

keskuudessa ja toiset ovat puolesta ja toiset vastaan. Tutkimustuloksiin on kuitenkin 

yleisesti suhtauduttu myötämielisesti. Kritiikkiä saivat kuitenkin 1) FP:ssä käytetty 

sanasto on samaa kuin G-D logiikan yhteydessä käytetty, 2) FP:t ovat liian 

käytännönläheisiä, 3) verkostojen osuus arvon yhteisluonnissa on jäänyt vähemmälle 

huomiolle, 4) S-D logiikka olettaa koko talouden muuttuneen palveluliiketoiminnaksi ja 
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5) S-D logiikka ei huomioi voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. On totta, että 

sanasto on osin vaikea ja aiheuttaa sekaannusta. Yksi tärkeimpiä sanastoon liittyviä 

muutoksi on, että ”services” vaihtui ”service”. ”Services” viittaa enemmänkin 

aineettomaan palveluun, kun taas ”service” viittaa tietoon ja taitoon. Uudet FP:t ovat 

käytännönläheisiä ja helposti ymmärrettävissä. Tutkimuksesta ja teoriasta ei ole mitään 

hyötyä, jos sitä ei kukaan osaa soveltaa käytännössä. Arvonluonti harvoin tapahtuu vai 

kahden toimijan välillä, vaan usein arvonluonti ketjuuntuu ja siihen liittyy useita eri 

toimijoita. Koko maailmantalous ei missään nimessä ole vaihtunut 

palveluliiketoiminnaksi. Yhteiskunnassa on edelleen teollisuutta (esim. raaka-teräs) joka 

on ja pysyy tuotteina, ei palveluina. S-D logiikkaa voidaan käyttää myös voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden toiminnassa. (Vargo & Lusch 2008a.)  

Vuonna 2010 Vargo ja Luch korjasivat palautteen ja kritiikin perusteella aiemmin 

määrittelemiään FP:tä vastaamaan paremmin nykyistä ajattelumaailmaa. He tekivät 

seuraavat muutokset S-D logiikan määritelmiin: FP6: Asiakas on aina arvon yhteisluoja, 

FP7: Yritys ei voi toimittaa arvoa, se voi vain tehdä arvoehdotuksen, FP8: S-D logiikka 

on luonnostaan asiakas suuntautunutta, FP9: Kaikki sosiaaliset ja taloudelliset muuttujat 

ovat resursseja. Samalla he myös lisäsivät uuden määritelmän, FP10: Edunsaaja 

määrittelee aina arvon. (Vargo & Lusch 2008a.)  

Nordic School approach (NSA) perustuu pitkälti S-D logiikkaan ja sen voidaan ajatella 

olevan jatkoa siihen tai toisaalta myös kilpaileva näkökulma. NSA oppi-isänä pidetään 

Hanken School of Economics professoria Christian Grönroosia, joka on kirjoittanut 

useita artikkeleita aiheesta. Grönroos pyrkii löytämään uuden markkinointi konseptin ja 

mallin, joka sopii palveluliiketoimintaan, kun taas perinteinen ajattelutapa (S-D 

logiikka) pyrkii sopeuttamaan palveluliiketoiminnan entisiin malleihin ja muotteihin. 

NSA vie asiakkaan kokeman arvon (value-in-use) vielä pitemmälle ja ikään kuin 

mahdollistaa (facilitate) arvon yhteisluontia, kun taas S-D logiikka perustuu paljon 

yrityksen arvoehdotukseen (value proposition). (Grönroos 2011.)  
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Gröönroos (2011) määrittelee osan FP:stä uudestaan. FP1: Liiketoiminnan ydin on 

vastavuoroinen arvon luonti, jonka välittäjänä toimivat erikoisosaaminen ja tieto. FP3: 

Kaikki aineelliset ja aineettomat resurssit ovat palvelun välittäjiä, sisältämättä arvoa 

itsessään. FP6: Asiakas on aina arvon luoja. FP7: Yritys mahdollistaa arvon asiakkaalle. 

Yritys ei ole rajoittunut arvoehdotukseen, vaan yrityksellä voi olla mahdollisuus myös 

osallistua arvonluontiin yhdessä asiakkaan kanssa. FP10: Asiakas määrittelee aina arvon, 

joka kasva arvonluonti prosessin edetessä. Kuvassa XX. näkyy hyvin, kuinka yritys ja 

asiakas luovat arvoa omalla tahollaan, mutta myös yhdessä. 

Arvon yhteisluonti riippuu myös kontekstista. Aarikka-Stenroos ja Jaakola (2012) ovat 

tutkineet arvon yhteisluontia kahdenvälisenä eli jakelijan ja asiakkaan välisenä, mutta 

heidän tutkimuksensa on erikoistunut tietopohjaisten (asiantuntija) palveluiden 

kontekstiin (KIBS=knowledge intensive business services) ja erikoisesti ongelmien 

ratkaisun yhteistyöhön (Aarikka-Stenroos & Jaakola 2012). Tietopohjaiset 

palveluyritykset luovat arvoa yhdistämällä eri lähteistä saatavaa tietoa palveluksi tai 

ratkaisuksi, joka tyydyttää asiakkaan tarpeita (Aarikka-Stenroos & Jaakola 2012). 

Tietopohjaisilla palveluilla on kolme yhteistä tekijää: 1) tiedon tärkeys, 2) ongelma 

ratkaisu ja 3) vuorovaikutus asiakkaan kanssa (Aarikka-Stenroos & Jaakola 2012). 

Aarikka-Stenroos ja Jaakola (2012) ovat myös muodostaneet teoreettisen viitekehyksen 

arvon yhteisluonnille, joka muodostuu jakelijan ja asiakkaan resursseista sekä yhteistyö 

prosessista. 

Tietopohjaisten palveluiden ongelmien ratkaisu prosessia pidetään yleisesti 

monimutkaisena ja aikaa vievänä (Lindberg & Nordin 2008). Tietopohjaisten 

palveluiden tarjoamisen ydin on jakelijan erikoisosaaminen, joka hyödyttää asiakasta 

(Aarikka-Stenroos & Jaakola 2012). Jakelijan resursseja ovat: erikoistieto, 

erikoisosaaminen, ongelmanratkaisu kyky, ammattitaito, työskentelytavat ja työkalut 

(Aarikka-Stenroos & Jaakola 2012). Arvon yhteisluonti vaatii tietoa asiakkaan tarpeista, 

tavoitteista ja liiketoiminnasta (Aarikka-Stenroos & Jaakola 2012). Yhteistyöprosessin 

tarkoituksena on asiakkaan ongelmien ratkaiseminen ja optimaalisen käyttöarvon 

luominen (Aarikka-Stenroos & Jaakola 2012). 
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Yhteistyöprosessi koostuu neljästä vaiheesta: 1) ongelman tunnistaminen, 2) ratkaisun 

löytäminen, 3) ratkaisun toteutus ja 4) käyttöarvon luominen (Aarikka-Stenroos & 

Jaakola 2012). Toimijat tekevät vastavuoroisen arvoehdotuksen, jossa jakelija ja asiakas 

etsivät tasavertaista vaihtokauppaa (Ballantyne & Varey 2006). Arvo on suhteellista ja 

riippuu yksittäisen asiakkaan kokemuksesta (Terho ym. 2012). Asiakkaan kokema arvo 

on hyötyjen ja uhrausten erotus (Ravals & Gröönroos 1996). Asiakas pyrkii 

maksimoimaan saavutetun hyödyn ja minimoimaan tehdyt uhraukset (Lindgree & 

Wyntsra 2005). Optimaalinen arvoehdotus sisältää parhaan mahdollisen tasapainon 

käyttöarvon ja uhrausten välillä (Aarikka-Stenroos & Jaakola 2012). Jakelija voi 

sitouttaa asiakasta henkilökohtaisella yhteydenpidolla, osallistua asiakkaan arvonluonti 

prosessiin ja käyttöarvon luomiseen (Gröönroos 2011). Arvoehdotus tulisi tehdä 

yhteistyössä, joka vaatii neuvottelua osapuolten välillä (Ballantyne & Varey 2006). 

Toimivan vuoropuhelun aikaansaaminen voi olla haastavaa, koska asiakas ei aina osaa 

määritellä riittävän tarkasti tarpeitaan, vaatimuksiaan ja käyttötarkoitustaan (Nordin & 

Kowalkowski 2010). Mitä suurempia on tiedon epäsymmetria osapuolten välillä, sitä 

enemmän osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan arvon yhteisluonnissa. (Möller & 

Törrönen 2003). Aarikka-Stenroos ja Jaakola (2012) mukaan arvon yhteisluonti 

tietopohjaisten palveluiden ongelmia ratkaistaessa koostuu viidestä osa-alueesta: 1) 

diagnosointi tarpeet, 2) ratkaisun löytäminen ja suunnittelu, 3) prosessien ja resurssien 

järjestäminen, 4) arvoristiriidan hallinta, 5) ratkaisun toteuttaminen ja 6) käyttöarvo.  

1) diagnosointi tarpeet 

Asiakas ei usein pysty itse tunnistamaan omia tarpeitaan ja ongelmiaan. Jakelijan 

Diagnosointi tarpeilla tarkoitetaan näiden tarpeiden ja ongelmien tunnistamista. 

Neuvottelujen alussa jakelijalla ja asiakkaalla on usein vaikeuksia ymmärtää toisiaan. 

Yhteistyötä ja vuoropuhelua tarvitaan, jotta voidaan luoda optimaalista arvoa 

molemmille osapuolille. ”Asiakas ei usein keskustelun alussa kerro juuri mitään ja 

kestää ikuisuuksia ottaa selvillä kaikki tarvittava tieto. Sitten kun tarjous on annettu, 

asiakas on usein tyytymätön ja haluaa muutoksia siihen” (Jakelija). On lähes mahdotonta 
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tarjota asiakkaalle, jos ei ymmärrä asiakkaan tarpeita. Asiakasta tarvitaan mukaan 

yhteistyöhön alusta alkaen. (Aarikka-Stenroos &  Jaakola 2012.) 

2) ratkaisun löytäminen ja suunnittelu 

Kun asiakkaan tarpeet ja päämäärät ovat selvillä, siirrytään ongelmanratkaisun 

yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja arvoehdotukseen. Jakelijan arvoehdotus sisältää 

usein monia eri ratkaisuvaihtoehtoja, joiden hyviä ja huonoja puolia asiakas arvioi. 

Usein haasteena onkin saada asiakas ymmärtämään kunkin ratkaisun potentiaali ja sen 

hyödyt asiakkaan liiketoiminnalle. ”On tärkeää että pystymme selittämään nykyiselle 

asiakkaalle referenssien kautta, miten aiemmat asiakkaat ovat käytännössä hyötyneet 

ratkaisustamme. Silloin hekin voivat uskoa, että me todella pystymme kehittämään myös 

heidän liiketoimintaa.” (Jakelija). Suurin osa jakelijoista ja asiakkaista on sitä mieltä, 

että jakelijat ovat nimenomaan merkittävässä roolissa ratkaisun löytymisessä, koska 

asiakkaat ovat ulkoistaneet lähes kaiken ydinliiketoiminnan ulkopuolisen osaamisen. 

”Jakelija tarjosi useita eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sitten me keskustelimme niistä yhdessä 

ja karsimme vaihtoehtoja, kunnes löysimme meille sopivimman vaihtoehdon.” 

(Asiakas). Asiakas kuitenkin päättää loppukädessä mistä ratkaisusta on heille eniten 

hyötyä ja vähiten uhrauksia. On myös niitä asiakkaita, jotka oma-aloitteisesti pyytävät 

tarjousta tarkoilla vaatimuksilla. On kaikkein tärkeintä löytää sellaisen ratkaisu, josta on 

asiakkaalle eniten hyötyä ja tämä onnistuu vain tiiviillä yhteistyöllä. (Aarikka-Stenroos 

&  Jaakola 2012.) 

3) prosessien ja resurssien järjestäminen 

Jakelijan täytyy muodostaa arvon yhteisluontiprosessi, joka tunnistaa, aktivoi, kerää ja 

yhteen sovittaa tarvittavat resurssit arvon luomiseksi. Asiakkaat eivät aina 

automaattisesti halua olla mukana prosessissa. Asiakkaan resursseja ovat: tietoa 

tarpeista, tavoitteista, liiketoiminnasta, rajoituksista ja säännöksistä sekä henkilöt ja 

budjetti. Asiakkaat usein vähättelevät heidän osuutensa merkitystä 
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ongelmanratkaisuprosessissa, vaikka nämä muodostavat siitä kuitenkin tärkeän osan. 

(Aarikka-Stenroos &  Jaakola 2012.) 

4) arvoristiriidan hallinta  

Asiakkailla on usein epärealistiset odotukset saavutettavista hyödyistä ja tarvittavista 

uhrauksista. Asiakkaat eivät aina ole halukkaita tekemään tarvittavia uhrauksia ja 

sietämään riskiä, joka tarvitaan optimaalisen arvon luomiseksi. Arvoristiriitojen hallinta 

on vaativa tehtävä, joka vaatii avointa keskustelua. Arvoristiriidat asettavat haasteita 

todelliselle arvon yhteisluonnille ja siksi niiden hallinta on tärkeää jakelijalle. (Aarikka-

Stenroos &  Jaakola 2012.) 

5) ratkaisun toteuttaminen 

Ratkaisun lopullinen toteuttaminen ei koskaan koostu pelkästään ongelman ratkaisusta 

vaan vaatii yleensä IT-systeemejä, raportteja, mainoskampanjoita jne. Vaikka ratkaisu 

olisikin toteutettu, yritys ei aina välttämättä ota sitä käyttöön. Tämä saattaa johtua 

muutoksista yrityksen strategiassa, markkinatilanteessa tai muissa sisäisissä ja ulkoisissa 

tekijöissä. (Aarikka-Stenroos &  Jaakola 2012.) 

6) käyttöarvo 

Kun asiakkailta kysyttiin heidän kokemaansa arvoa ongelmien ratkettua, suurin osa 

sanoi käyttöarvon muodostuvan pitkällä tähtäimellä sen jälkeen kun ratkaisu on jo 

käytössä. Asiakkaiden mielestä käyttöarvo on mm. rahallista hyötyä; käytettävyyden, 

luotettavuuden, yhteensopivuuden ja imagon parantumista sekä itseluottamusta. 

Asiakkaan kärsimät uhraukset liittyvät usein ongelmanratkaisun alkuvaiheeseen, jossa 

tarvitaan aikaa ja rahaa sekä ymmärrystä yhteistyön aikaan saamiseksi. Asiakkaat 

kokevat myös riskien ottamisen merkittäväksi uhraukseksi. Asiakkaat pitävät usein 

myös yhteistyötä sinänsä palkitsevana, koska he oppivat tuntemaan paremmin omat 
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resurssinsa, tiedot ja taidot, he oppivat uutta tietoa ja taitoa ja he oppivat toimimaan 

erilaisissa osto- ja yhteistyöprojekteissa. (Aarikka-Stenroos &  Jaakola 2012.) 

Arvon yhteisluontia voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta.  Payne ym. (2008) ovat 

tutkineet arvon yhteisluontia jakelijan näkökulmasta. He ovat muodostaneet teoreettisen 

viitekehyksen arvon yhteisluonnille, joka koostuu kolmesta osa-alueesta: Asiakkaan 

arvonluontiprosessi (customer processes), jakelijan arvonluontiprosessi (supplier 

processes) ja yhteinen arvonluontiprosessi (encounter processes). (Payne ym. 2008.) 

Perehdytään ensin lyhyesti määrittelemään asiakkaan ja jakelijan arvonluontiprosessiin, 

jotta voidaan paremmin ymmärtää yhteinen arvonluontiprosessi. Asiakkaan 

arvonluontiprosessilla tarkoitetaan niitä prosesseja, joilla yritys johtaa liiketoimintaa ja 

suhteita jakelijan ja muiden sidosryhmien kanssa. Asiakas voi olla maksaja, ostaja, 

kuluttaja, yhteistyökumppani jne. (Storbacka & Lehtinen 2001). Asiakkaan täytyy oppia 

käyttämään, ylläpitämään, korjaamaan arvolupausta vastamaan heidän tarpeitaan (Vargo 

& Luch 2004). Asiakkaan arvonluontiprosessi on sarja toimenpiteitä, joita asiakas 

suorittaa saavuttaakseen päämääränsä. Asiakkaan kyky luoda arvoa riippuu tiedon, 

taidon ja muiden resursseista hyväksikäytöstä. Jos jakelija haluaa parantaa 

kilpailukykyä, on sen pystyttävä hyödyntämään olemassa olevia resursseja 

tehokkaammin tai lisättävä asiakkaan haluamia resursseja. Arvoehdotus mahdollistaa 

arvon ja kokemuksen yhteisluonnin. Asiakkaan arvonluontiprosessi koostuu 

asiakaskokemuksesta ja asiakkaan oppimisesta. Asiakaskokemus (relationship 

experience) on enemmän kuin pelkkä tuote. Käyttöarvo luo todellisen 

asiakaskokemuksen. Asiakkaan täytyy olla tarpeeksi halukas ja tietoinen saatavasta 

hyödystä ja tehtävistä uhrauksista. Arvo ei ole sitoutunut tuotteeseen vaan sen 

käyttökokemukseen. Asiakaskokemus koostuu kolmesta elementistä: havainto 

(cognition), tunne (emotion) ja käyttäytyminen (behaviour). Perinteinen asiakas tukee 

paljon havaintoihin, mutta nykyään tunteilla on yhä vahvempi merkitys. Käyttäytyminen 

on toimintaa, joka tapahtuu havaintojen ja tunteen perusteella. Asiakkaan oppiminen 

(customer learning) voidaan myös jakaa kolmeen osaan: muistaminen, sisäistäminen ja 

suhteutus. Markkinointi on perinteisesti keskittynyt asiakkaan huomion saamiseen ja sitä 
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kautta muistamiseen. Sisäistämisellä tarkoitetaan sitä, että asiakas tulkitsee ja omaksuu 

viestejä ja kokemuksia. Kun asiakas vertaa kokemusta aikaisempiin kokemuksiin, 

puhutaan suhteutuksesta. Suhteutuksen avulla asiakas voi oppia käyttämään resursseja 

uudella tavalla. (Payne ym. 2008.) 

Jakelijan arvonluontiprosessin ydin on yllä kuvatun asiakkaan arvonluontiprosessin 

ymmärtäminen. Jakelijan arvonluontiprosessi koostuu arvon yhteisluonnista co-creation 

opportunities), asiakaskokemuksen suunnittelusta (relationship experience design) ja 

organisaation oppimisesta (organizational larning). Arvon yhteisluonti mahdollistaa 

strategisia vaihtoehtoja. Mahdollisuuksia voivat luoda uudet teknologiat, muutokset 

liiketoimintamalleissa ja asiakkaan käyttäytymisessä. Uudet teknologiat mahdollistavat 

uusia tapoja luoda innovatiivisia tuotteita, palveluita ja kokemuksia yhdessä asiakkaan 

kanssa. Jakelukanavien muutokset, kuten internet, ovat yleisimpiä muutoksia 

liiketoimintamalleissa. Eri teollisuuden alojen rajojen hämärtyminen mahdollistaa uusia 

tapoja luoda arvoa yhdessä. Asiakkaan käyttäytyminen muuttuu jatkuvasti ja toimittajan 

on sopeuduttava muutokseen. Asiakaskokemuksen suunnittelu perustuu asiakkaan 

arvonluontiprosessin ymmärtämiseen. Jakelijan on suunniteltava tarkkaan mitä näistä 

prosesseista he haluavat tukea. Prosessin valinta on perustana arvoehdotukselle. 

Prototyyppien tekeminen on tehokas tapa saada välitöntä palautetta asiakkaalta 

suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Vaikka yritys olisi kuinka asiakaskeskeinen, niin aina 

on syytä mitata asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyys tutkimuksen perusteella 

voidaan määritellä asiakkaan arvon yhteisluomisen potentiaali. Organisaation oppiminen 

on oltava jatkuva prosessi, joka ei voi perustua pelkästään 

asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksiin, vaan vaatii syvällisempää asiakkaan 

prosessien ja asiakaskokemuksen ymmärtämistä. Tiedon kerääminen ja hallinta ovat 

tärkeitä, mutta kaikkein tärkeintä on tiedon hyödyntäminen. (Payne ym. 2008.) 

Yhteisellä arvonluontiprosessilla tarkoitetaan kahdensuuntaista yhteistyötä asiakkaan ja 

jakelijan välillä, joka voi alkaa jommankumman tai molempien aloitteesta. Yhteistyö voi 

olla kertaluontoista tai pitempi aikaista. Asiakas ei kuitenkaan halua luoda aina suhdetta 

jakelijaan. Yhteistä arvonluontia tapahtuu useilla eri osa-aluilla, kuten: markkinointi, 
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myynti, logistiikka, tuotekehitys, asiakaspalvelu jne. Arvon yhteisluonti voidaankin 

jakaa kolmeen eri kategoriaan: yhteydenpito, käyttö ja palvelu. Yhteydenpidolla 

tarkoitetaan markkinointia, käytöllä tuotteen tai palvelun käytön aikana tapahtuvaa 

kommunikointia, kuten käyttötukea ja palvelulla asiakaspalvelua liittyen tuotteen tai 

palvelun hankintaan tai oston jälkeiseen. Yhteinen arvonluontiprosessi voidaan jakaa 

kolmeen osaan, kuten asiakaskokemuskin: havainto (cognition), tunne (emotion) ja 

käyttäytyminen (behaviour). Näiden avulla pyritään luomaan ainoalaatuinen 

asiakaskokemus. (Payne ym. 2008.) 

Vargo ym. (2008) ovat muodostaneet teoreettisen viitekehyksen arvon yhteisluonnille. 

Systeemi tarkoittaa kokonaisuutta, joka koostuu tiedon ja taidon lisäksi ihmisistä, 

teknologiasta ja laitteista. Systeemit voidaan yhdistää toisiinsa arvoehdotuksella. Kun 

systeemi tekee arvoehdotuksen toiselle systeemille, perustuu se systeemin kykyyn 

tuottaa arvoa. Arvoehdotuksen sisältö voi olla suora tai epäsuora. Tässä yhteydessä 

suoralla arvoehdotuksella viitataan tuotteisiin ja epäsuoralla palveluihin . Kun systeemi 

on tehnyt arvoehdotuksen, on toisista systeemeistä kiinni, ovatko he kiinnostuneita siitä. 

Arvoehdotus hyväksytään, hylätään, muokataan ja jätetään huomioimatta. (Vargo ym. 

2008.) 

Systeemit voivat luoda vaihtamalla (value-in-exchange) yhdessä arvoa toisten 

systeemeiden kanssa. Arvon yhteisluonti on niiden selviytymisen edellytys. Arvon 

yhteisluontiprosessin päämääränä on käyttöarvo. Vaihtamisen arvo määräytyy sen 

mukaan kuinka hyvin systeemi pystyy hyödyntämään toisen systeemin arvoehdotusta . 

Arvon yhteisluonti ei ole rajoittunut kahden systeemin välillä, vaan sitä voi tapahtua 

minkä tahansa systeemeiden välillä, joilla on tarjota jotain arvokkaita resursseja. 

Tämmöisiä systeemeitä voivat olla toiset yritykset tai mikä tahansa sidosryhmä. 

Christopher, Payne ja Ballantyne (1991) jakavat sidosryhmät kuuteen eri kategoriaan, 

joita ovat 1) asiakkaat, 2) työntekijät, 3) jakelijat, 4) yhteistyökumppanit, 5) 

potentiaaliset työntekijät ja 6) vaikuttavat organisaatiot. Arvon yhteisluonnissa on 

tärkeää huomioida kaikki ympäröivät tekijät. Vaikka sosiaalisia, valtiollisia ja 

ympäristöllisiä tekijöitä on usein sanottu hallitsemattomiksi tekijöiksi, niin se ei tarkoita 
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etteivätkö ne osallistuisi arvon yhteisluontiin. Ympäröivien tekijöiden tehokas 

hyödyntämien arvon luonnissa johtaa systeemin kehittymiseen ja parempaan 

suorituskykyyn . Seuraavassa kappaleessa tutkitaan arvolupausta ja sen muodostamista. 

(Vargo ym. 2008.) 

2.5 Arvolupaus  

Edellisessä kappaleessa tutkittiin arvon yhteisluontia. Arvoehdotus tuli voimakkaasti 

sille S-D logiikan ja Nordic School Approachin yhteydessä. Tässä kappaleessa 

perehdytään siihen tarkemmin. Lanning ja Michaels (1988) määrittelevät 

arvoehdotuksen esitykseksi hyötyjä, joita asiakkaalle tarjotaan määriteltyyn hintaan. 

Heidän mukaansa arvoketju koostuu kolmesta vaiheesta: arvon määritteleminen, arvon 

tarjoaminen (arvoehdotus) ja arvon viestintä. Arvoehdotus on eräs S-D logiikan avain 

määritelmistä, FP7 (Vargo & Luch 2004). Vargo & Luch määrittelivät sen vuonna 2004 

niin, että FP7: Yritys voi tehdä vain arvoehdotuksen (Vargo & Luch 2004). Tämä 

tarkoittaa sitä, että käytännössä vain hyödynsaaja voi määritellä todellisen arvon 

(Ballantyne & Frow & Varey & Payne 2011). Hyödynsaaja ei siis lisää arvoa vaan 

pelkästään määrittelee sen (Ballantyne ym. 2011). Kyseessä ei siis ole aidosti 

vastavuorinen arvon yhteisluonti (Ballantyne ym. 2011). Vuonna 2008 Vargo & Luch 

tarkensivat arvoehdotusta, FP7: Yritys ei voi toimittaa arvoa, se voi vain tehdä 

arvoehdotuksen. Tämä ei myöskään kuulosta vastavuoroiselta arvon yhteisluonnilta. 

Ballantyne ym. (2011) esittävätkin uudeksi määritelmäksi, FP7: Yritys voi tehdä 

arvoehdotuksen tai osallistua sen tekemiseen vastavuoroisesti, mutta hyödynsaaja 

päättää kuitenkin viime kädessä arvon merkityksen. 

Arvoehdotusta voidaan määritellä monesta eri näkökulmasta. Alun perin arvoehdotus 

määriteltiin arvon tarjoamiseksi asiakkaille (Bower & Garda 1985). Arvoehdotus pitää 

sisällään tuotteen käyttötarkoituksen, ominaisuudet, suorituskyvyn, ja kustannukset 

(Ballantyne ym. 2011). Arvoehdotuksen tarkoitus on luoda asiakkaalle tarjous, joka on 

ylivertainen kilpailijoihin nähden (Lanning 1998). Edellä mainitut määritelmät sopivat 

paremminkin käytettäväksi G-D logiikan kuin S-D logiikan yhteydessä. Arvoehdotus 
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voidaan määritellä myös strategisena tekijänä. Treacy ja Wiersem (1995) määrittelevät 

kolme arvoehdotukseen liittyvää strategista asiaa: 1) operatiivinen erinomaisuus: hinta ja 

saatavuus, 2) asiakas läheisyys: asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja 3) tuote johtajuus: 

innovointi. Day (2006) tutkii arvoehdotusta resurssien näkökulmasta. Hänen mukaansa 

kolme yleistä arvoehdotusta, joiden avulla voidaan saavuttaa kilpailuetua, ovat: 

näennäinen hinta arvo, suorituskyky arvo ja suhteellinen arvo. Flint & Mantzer (2006) 

tutkivat arvoehdotusta yhteistyö näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan, arvoehdotus on 

usein tehty yhteistyössä jakelijan kanssa, kuin että jakelija olisi tehnyt sen itse. He myös 

väittävät, että jakelijan tekemä arvoehdotus on harvoin lopullinen. Jakelijan tekemää 

arvoehdotusta käytetäänkin usein pohjana varsinaisen arvoehdotuksen tekemiselle, joka 

tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, niin että se tyydyttää molempia osapuolia 

(Ballantyne ym. 2011). Ballantyne ja Varey (2006) veivät yhteistyöajatusta pitemmälle 

ja tutkivat vastavuoroista arvoehdotusta. Heidän mukaansa yhteistyösuhde ei voi olla 

molempia osapuolia tyydyttävä ennen kuin osapuolet vastavuoroisesti määrittelevät mitä 

arvo heille merkitsee. Jokainen osapuoli etsii tasavertaista vaihtoa (Ballantyne ym. 

2011). Vastavuoroinen arvoehdotus voi johtaa yksittäiseen osto suoritukseen tai pitempi 

aikaisen yhteistyösuhteen syntyyn (Ballantyne ym. 2011). 

Arvoehdotusta voidaan myös tutkia sidosryhmien näkökulmasta, kuten: uusien 

työtekijöiden hankinta (Gowan 2004), yrityksen ja työntekijöiden väliset suhteet 

(Ballantyne 2003), jakelijoiden ja jakelukanavien hallinnointi (Bititici & Martinez & 

Abores & Parung 2004) ja yhteydenpito sidosryhmiin (Kaplan & Norton 2001). Edellä 

mainituissa asiayhteyksissä arvoehdotus pyrkii vetämään puoleensa kohderyhmää 

ymmärtämällä heidän vaatimuksiaan. Christopher, Payne ja Ballantyne (1991) jakavat 

sidosryhmät kuuteen eri kategoriaan, joita ovat 1) asiakkaat, 2) työntekijät, 3) jakelijat, 

4) yhteistyökumppanit, 5) potentiaaliset työntekijät ja 6) vaikuttavat organisaatiot.  

Ballantyne ym. (2011) esittävät esimerkkejä arvoehdotuksista kussakin kuudessa 

kategoriassa. 1) Asiakkaat: Jos sinä sitoudut antamaan meille kokonaisvaltaisen kuvan 

liiketoimintojesi ongelmista ja mahdollisuuksista, niin me lupaamme löytää yhdessä 

kanssasi kustannustehokkaan ratkaisun niihin. 2) Työntekijät: Jos sinä lupaat 
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työskennellä meillä seuraavat neljä vuotta, me lähetämme sinut viidentenä vuonna 

johtajan koulutusohjelmaan ulkomaille, jossa sinä voit kehittää osaamistasi ja uraasi 

meidän yrityksessä. 3) Jakelijat: Jos te autatte meitä vähentämään meidän yhteisiä 

liiketoimintakuluja, niin me tarjoamme teille näkyvyyden meidän päivittäiseen 

jakelutietoon. 4) Yhteistyökumppanit: Jos te suosittelette asiakkaille meidän yritystä 

niiltä osin, kun ette pysty palvelemaan heitä itse, niin lupaamme lunastaa asiakkaiden 

odotukset, käyttäytyä eettisesti ja kunnioittaa teidän suhdetta asiakkaaseen. 5) 

Potentiaaliset työntekijät: Jos te sallittu meidän kertoa meidän työpaikoistamme 

yliopistossanne vuosittain, niin me järjestämme oppilaillenne ohjattua kierroksia 

yrityksessämme sekä harjoitus- ja lopputyöaiheita. 6) Vaikuttavat organisaatiot: Jos te 

vakuutatte meidän tuotettamme ympäristöystävälliseksi testauksen jälkeen, niin me 

lupaamme kehittää ja mainostaa testaustanne yhteistyössä kanssanne. Seuraavassa 

kappaleessa tutkitaan arvoperustaista hinnoittelua. 

2.6 Arvoperustainen hinnoittelu  

Edellisessä kappaleessa tutkittiin arvolupausta. Tässä kappaleessa otetaan lyhyt katsaus 

arvoperustaisen hinnoitteluun. Teknisten asiantuntijapalveluiden hankinta ja hinnoittelu 

on shuomattavasti vaikeampaa kuin mm. tavaroiden. Tavarat ja niiden ominaisuudet 

tunnetaan ja niille voidaan määritellä helposti hinta. Suunnittelutyölle asetetaan usein 

tavoite ja lopullinen ratkaisu hahmottuu suunnitteluprosessin edetessä tai vasta 

varsinaisessa toteutusvaiheessa. Suunnittelijayrityksen valinnalla on tärkeä merkitys, 

sillä hyvällä ja asiantuntevalla suunnittelulle voidaan saavuttaa huomattavia 

kustannussäästöjä hankkeen toteutusvaiheessa ja valmiin kohteen käyttökustannuksissa. 

(Metsä-Tokila 2010.) 

Smith ja Nagle (2005) tutkivat arvoperustaista hinnoittelu kahdella eri tapaa: customer 

value mapping (CVM) ja economic value modeling (EVP).  CVM on suhdeluku, joka 

muodostaa kun rahallinen hinta jaetaan rahallisella hyödyllä. Mitä pienempi suhdeluku 

on, sitä enemmän rahalla saa vastinetta. Tämä laskutapa ei ole kuitenkaan järkevä, vaan 

rahallinen vastine voitaisiin ennemminkin laskea rahallinen hyöty miinus rahallinen 
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hinta. CVM on rajoittunut ajattelutapa, sillä se keskittyy pääosin rahallisen hyödyn 

mittaamiseen eikä niinkään arvon. EVM puhuu rahallisen vastineen sijasta 

kokonaistaloudellisesta arvosta, joka muodostuu kun parhaan vaihtoehdon ja 

positiivisten eroavaisuuksien summasta vähennetään negatiiviset eroavaisuudet. 

Parhaalla vaihtoehdolla tarkoitetaan parasta kilpailevaa tuotetta/palvelua, johon oman 

tuotteen/palvelun eroavaisuuksia verrataan. Asiakkaat eivät kuitenkaan automaattisesti 

ole valmiita maksamaan kokonaistaloudellisesta arvosta. Arvoperustaisessa 

hinnoittelussa tulisinkin ottaa huomioon rahallinen arvon lisäksi myös muita tekijöitä, 

kuten maksuhalukkuus, mielletty arvo ja käyttöarvo. Maksuhalukkuudella tarkoitetaan 

sitä hintaa, jonka asiakas on valmis maksamaan saadakseen tuotteen/palvelun. 

Mielletyllä arvolla taas tarkoitetaan sitä hintaa, jonka arvoinen tuote/palvelu on 

asiakkaan mielestä. Käyttöarvo on tuotteen/palvelun todellinen arvo, joka selviää 

ostajalle usein vasta jälkikäteen. Seuraavassa kappaleessa tutkitaankin käyttöarvoa 

tarkemmin. (Smith ja Nagle 2005.) 

2.7 Käyttöarvo  

Edellisessä kappaleessa otettiin lyhyt katsaus arvoperustaiseen hinnoitteluun. 

Käyttöarvoa on sivuttu aikaisemminkin, mutta tässä kappaleessa sitä tutkitaan 

tarkemmin.  Asiakas on aina arvon yhteisluoja (180). Arvon yhteisluonnin päämääränä 

on optimaalisen käyttöarvon luominen asiakkaalle (Vargo ym. 2008). Optimaalinen 

käyttöarvo on tasapaino saatujen hyötyjen ja tehtyjen uhrausten välillä (Aarikka-

Stenroos &  Jaakola 2012). Asiakkaan kärsimät uhraukset liittyvät usein alkuvaiheeseen, 

jossa tarvitaan aikaa ja rahaa sekä ymmärrystä yhteistyön aikaan saamiseksi (Aarikka-

Stenroos &  Jaakola 2012). Asiakkaat kokevat myös riskien ottamisen merkittäväksi 

uhraukseksi (Aarikka-Stenroos &  Jaakola 2012). Käyttöarvo on tuotteen/palvelun 

todellinen arvo, joka selviää ostajalle usein vasta jälkikäteen pitkällä tähtäimellä (Smith 

& Nagle 2005). Käyttöarvo on mm. rahallista hyötyä; käytettävyyden, luotettavuuden, 

yhteensopivuuden, tehokkuuden ja imagon parantumista sekä itseluottamusta (Aarikka-

Stenroos &  Jaakola 2012).  
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Macdonald, Wilson, Martinez ja Toossi (2011) määrittelevät käyttöarvon 

lopputulokseksi, päämääräksi, joka saavutetaan palvelun kautta. Käyttöarvo on linkki 

palvelun laadun ja asiakas toimittaja suhteen välillä. Macdonald ym. (2011) 

määrittelevät neljä lausetta käyttöarvoon liittyen: 1) Nykyiset palvelun 

laadunmittausmenetelmät olettavat että arvoa pelkästään vaihdetaan, 2) Palvelun käyttö 

(käyttöarvo) pitäisi ottaa myös mukaan laadunmittaukseen. 3) Käyttöarvon määrittelee 

asiakas ja 4) Käyttöarvo ei muodostu niistä päämääristä mihin pyritään, vaan niistä mitä 

saavutetaan. Käyttöarvosta puhuttaessa tulisi myös pohtia asiakkaan arvonluonti 

prosessia, tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista sekä jakelijan roolia 

arvonyhteisluonnissa. (Macdonald ym. 2011.) 

Käyttöarvoa on vaikea mitata, koska työntekijät, liiketoimintamalli ja toimintaympäristö 

ovat dynaamisia ja muuttuvat ajan saatossa. Käyttöarvo on moniulotteinen käsite ja sen 

määritelmä riippuu myös vahvasti kontekstista. Macdonald ym. (2011) tutkimuksessa 

mitattiin erään esimerkin avulla käyttöarvoa vuoden ja neljän vuoden jälkeen 

ostotapahtumasta. Ensimmäisen vuoden jälkeen käyttöarvoa muodostui tehokkuuden 

parantumisesta, vahvuuksien maksimoinnista ja kontrolloinnista sekä keskittymisestä 

ydinosaamiseen. Neljännen vuoden jälkeen nämä asiat oli jo saavutettu ja käyttöarvoa 

oli enää vaikea tunnistaa. Ensimmäisen vuoden jälkeen käyttöarvoa koettiin sekä 

organisaatio että henkilökohtaisella tasolla. Neljännen vuoden jälkeen käyttöarvo oli 

kuitenkaan enää organisaatio tasolla. Käyttöarvo näkyi neljännen vuoden jälkeen 

toimintojen jatkuvuutena sekä tiedon ja taidon säilyttämisenä. Seuraavassa eli 

viimeisessä arvon yhteisluonti kappaleessa yhdistetään kaikki edellä mainituissa 

kappaleissa esitetyt asiat kokonaisuudeksi, joista muodostuu yhtenäinen teoreettinen 

malli. (Macdonald ym. 2011.) 

2.8 Arvon yhteisluonnin teoreettinen viitekehys  

Tässä kappaleessa yhdistetään arvon yhteisluontiin liittyvät teoriat viitekehykseksi 

(Kuvio 2). Arvon yhteisluonnin teoreettinen  viitekehys koostuu neljästä eri 
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prosessivaiheesta, joita ovat 1) osaamisen tunnistaminen, 2) arvolupaus, 3) arvonluonti 

ja 4) käyttöarvo. 

Arvon yhteisluonnin lähtökohtana on sekä palveluntarjoajan että asiakkaan oman 

osaamisen tunnistaminen. Yritys tarvitsee arvonluonti kykyjä, joita ovat 

erikoisosaaminen ja innovatiivisuus (O´Cass & Ngo 2011). Erikoisosaaminen, 

innovatiivisuus ja sen soveltaminen ovat vaihtamisen perusyksiköitä (Vargo & Luch 

2004). Erikoisosaaminen tarkoittaa sitä, että yritys on keskittynyt johonkin tiettyyn 

ydinosaamisalueeseen ja on kilpailukykyinen sillä osa-alueella. Innovatiivisuudella 

tarkoitetaan kykyä kehittää uusia palveluita, laajentaa palveluvalikoimaa, parantaa 

palvelunlaatua, parantaa joustavuutta ja hyödyntää uusinta teknologiaa (O´Cass & Ngo 

2011).   

Arvolupaus mahdollistaa arvonluonnin toimijoiden välillä. Asiakas tuo arvoa 

palveluntarjoajalle vain ja ainoastaan jos palveluntarjoajalla on tarjottavana arvoa 

asiakkaalle (Lindgreen & Hingley & Grant & Morgan 2012). Arvolupaus voi pitää 

sisällään lupauksia yrityksen innovatiivisuudesta, operatiivisesta tehokkuudesta, asiakas 

läheisyydestä, yksityiskohtaista tietoa palvelun sisällöstä, aikatauluista ja kustannuksista 

jne. (Ballantyne ym. 2011). Optimaalinen arvolupaus sisältää parhaan mahdollisen 

tasapainon käyttöarvon ja uhrausten välillä (Aarikka-Stenroos &  Jaakola 2012). 

Arvolupausta hinnoiteltaessa käytetään usein arvoperustaista hinnoittelua. 

Palveluntarjoajat kilpailevat keskenään arvolupauksilla (Vargo & Luch 2004).  

Asiakkaan täytyy oppia käyttämään, ylläpitämään, korjaamaan arvolupausta vastamaan 

heidän tarpeitaan (Payne ym. 2008). Arvolupaus hyväksytään, hylätään, muokataan tai 

jätetään huomioimatta (Vargo ym. 2008). 

Jos arvolupaus hyväksytään, niin varsinainen arvonluonti toimijoiden välillä alkaa. 

Arvonluonti lähtee liikkeelle ongelmien tunnistamisesta, jonka jälkeen pyritään yhdessä 

löytämään ratkaisuvaihtoehtoja (Aarikka-Stenroos &  Jaakola 2012). 

Ratkaisuvaihtoehtojen löydyttyä hankitaan resurssit ja aloitetaan suunnittelu. 

Suunnitteluvaihetta seuraa toteutusvaihe. 
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Kun palvelu on toimitettu, asiakas määrittelee arvolupauksen lopullisen käyttöarvon 

(Vargo & Luch 2004). Käyttöarvo on palvelun todellinen arvo, joka selviää ostajalle 

usein vasta jälkikäteen pitkällä tähtäimellä (Smith & Nagle 2005). Käyttöarvo on mm. 

rahallista hyötyä, käytettävyyden, luotettavuuden, yhteensopivuuden, tehokkuuden ja 

imagon parantumista (Aarikka-Stenroos &  Jaakola 2012).  

 

Kuvio 2. Arvon yhteisluonnin teoreettinen viitekehys 
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3 ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA  

Tässä kappaleessa tutkitaan teorian avulla arvoperustaisen myyntistrategian 

muodostumisesta teknisten konsultointipalveluiden ja olemassa olevien asiakkuuksien 

laajentamisen kontekstissa. 

3.1 Yritysmyynnin toimintaympäristö 

Tässä kappaleessa otetaan lyhyt katsaus yritysmyyntiin toimintaympäristönä. 

Yritysmyynti toimintaympäristönä eroaa kolmella eri tapaa perinteisestä kuluttajamyynti 

toimintaympäristöstä: markkinarakenne, ostokäyttäytyminen ja markkinointi & myynti 

käytännöt. Tutkitaan ensin yritysmyynnin markkinarakennetta.  Yritysmyynti on ns. 

johdettua kysyntää. Yritykset ostavat tuotteita ja palveluita, joita he tarvitsevat omien 

tuotteidensa ja palveluidensa aikaansaamiseksi. Kysyntä on yleensä epävakaista ja ei 

kovinkaan joustavaa. Asiakaskunta on hyvin heterogeenistä ja markkinat ovat 

voimakkaasti pirstoutuneet.  Kokonaismarkkinat ovat monimutkaiset ja suuret, mutta 

yksittäisen yrityksen osuus on usein pieni. Ostajia on usein vähän, ne ovat yleensä suuria 

ja maantieteellisesti keskittyneitä. Tarkastellaan ostokäyttäytymistä vielä tarkemmin. 

Ostotapahtumassa on usein mukana useita eri henkilöitä, joiden jouk--*ossa 

ammattimaisia ostajiakin. Ostoja tehdään harvakseltaan, mutta niiden kertasummat ovat 

usein suuria. Ostajat ja myyjät ovat riippuvaisia toisistaan ja niinpä heidän välilleen 

kehittyy usein yhteistyösuhde. Ostotapahtumaa edeltää usein pitkät neuvottelut ja 

kirjalliset sopimukset. Henkilökohtainen myyntityö on tärkeässä roolissa 

yritysmyynnissä sillä ratkaisu usein räätälöidään ostajan tarpeisiin sopivaksi. Ostajat 

ovat usein hyvin tietoisia siitä mitä he ostavat vaikka tuotteet ja palvelut ovatkin 

monimutkaisia (Brennan & Canning & McDowell 2010: 12-19). Seuraavassa 

kappaleessa tutkitaan yritysmyynnin johtamista. 
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3.2 Yritysmyynnin johtaminen  

Tässä kappaleessa perehdytään yritysmyynnin johtamiseen. Myyntipäälliköillä on monta 

tehtävää organisaatiossa. Tehtävät vaihtelevat sen mukaan kuinka korkealla 

organisaatiossa myyntipäällikkö on. He ovat johtajia, kouluttajia, motivoijia, 

valmentajia, neuvonantajia, arvioijia jne. He toimivat myös linkkinä myyntihenkilöstön 

ja johdon välillä. He toteuttavat yrityksen myyntistrategiaa myyntihenkilöstön avulla. He 

vastaavat usein myös itse avainasiakkaista. Mehta, Dubinsky ja Anderson (2002) 

tutkimuksen mukaan yhä useammat myyntipäälliköt toimivat nykyään tiiviissä 

yhteistyössä markkinointiosaston kanssa. Yksi heidän tehtävistään onkin usein 

myyntikanavien hallinta. Myyntikanavien hallinnalla tarkoitetaan niitä kanavia, joita 

pitkin myyntiä pyritään tekemään. Esim. henkilökohtainen myyntityö, internet myynti, 

jälleenmyyjä jne.  (Mehta ym. 2002.) 

Piercy, Cravens ja Lane (2009) ovat luoneet teoreettisen mallin myyntipäällikön 

tehtävien hallinnasta. Heidän tutkimuksen mukaan myyntiorganisaation tehokkuus 

koostuu myyntipäällikön asiakassuuntautuneisuudesta, kontrolloinnin tasosta, 

kontrollointi kyvyistä, kriittisistä myyntitaidoista sekä myyntihenkilöstön 

suorituskyvystä. Myyntipäällikön asiakassuuntautuneisuudella tarkoitetaan asiakkaiden 

tarpeiden tunnistamista ja niiden huomioon ottamista. Myyntipäälliköntehtävä on 

juurruttaa tätä ajatusta myyntihenkilöstölle, jotta he voivat tarjota asiakkaalle parasta 

mahdollista arvoa. Myyntipäällikkö voi kontrolloida myyntihenkilöstöä eri tasoilla: 

oman käyttäytymisensä avulla tai myyntihenkilöstön tulospalkkauksen avulla. 

Käyttäytymisen avulla suoritettava kontrollointi tarkoittaa myyntihenkilöstön ohjausta ja 

koulutusta oman esimerkin avulla. Pelkkä tulospalkkauksen perusteella suoritettu ohjaus 

on aika suppea. Paras tulos saavutetaankin, kun yhdistetään molemmat edellä mainitut. 

Myyntihenkilöstön on tutkittu suhtautuvan käyttäytymisen avulla johtamiseen 

myönteisemmin ja sen avulla on saavutettu parempia tuloksia. Jotta myyntipäällikkö voi 

onnistuneesti kontrolloida myyntihenkilöstöä tarvitsee hän kykyjä tehtävän 

suorittamiseen. Näitä kykyjä ovat ongelmien ratkaisu kyky, johtaminen, johtajuus jne. 

Myös myyntipäällikkö tarvitsee myyntitaitoja, jotta hän voi toimia esimerkkinä sekä 
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kouluttaa ja ohjata alaisiaan. Myyntipäällikkö vastaa usein myös myynnistä 

avainasiakkaille. Myyntihenkilöstön suorituskyky voidaan jakaa kahteen osaan: 

käyttäytyminen ja tulokset. Kun tarkastellaan myyntihenkilöstön käyttäytymistä, niin 

otetaan huomioon kaikki muu myyntihenkilöstön suorituskyky paitsi myyntitulos. Näitä 

ovat kyky tunnistaa asiakkaan vaatimukset, oppia uutta, esiintyä, tiimityöskentely taidot, 

itsenäisen työskentelyn taidot, raportointi, ajan käytön tehokkuus jne. (Piercy ym . 

2009.) 

Myynninjohto voi kontrolloida myyntiosastoa monella tapaa, mutta tässä tutkimuksen 

kannalta olennaisia ovat myyntihenkilöstön motivointi, asiakkuuksien hallintajärjestelmä 

ja myyntistrategian valinta, joihin perehdytään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

3.2.1 Myyntihenkilöstön motivointi 

Tässä kappaleessa tukitaan myyntihenkilöstön motivointia, koulutusta ja vaihtuvuutta 

myynnin johtamisen näkökulmasta. Motivoituneet ja sitoutuneet myyntihenkilöt ovat 

yrityksen pitkäntähtäimen menestyksen salaisuus. Myyntihenkilöstön vaihtuvuus 

vaikuttaa merkittävästi yrityksen tuottavuuteen, myyntiin ja asiakkaiden uskollisuuteen 

sekä synnyttää ylimääräisiä kustannuksia. Tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa 

myyntihenkilöstöstä pohtii jatkuvasti työpaikan vaihtoa. Suurin syy tähän on huono 

myynnin kannustinjärjestelmä. Myyntihenkilöstön motivointi ja pysyminen yrityksessä 

on tärkeää, koska heillä on hallussaan elintärkeää tietoa yrityksen taloudellisesta 

tilanteesta, tuotteista ja asiakkaista. Tämä tieto on helposti hyödynnettävissä kilpailija 

yrityksessä. Tutkimuksen mukaan myyntihenkilöstön pysyvyys johtaa parantuneeseen 

arvon luontiin asiakkaalle ja sitä kautta parempaan myyntiin. (Buciuniene & Skudiene 

2009.) 

Työntekijän suhde yritykseen koostuu kahdesta komponentista: organisatorinen 

sitoutuneisuus ja psykologinen sitoutuneisuus (Restuborg & Boardia & Tang 2006). 

Työntekijän  organisatorinen sitoutuneisuus on voima, joka sitoo yksilön yhteisöön 

(Mayer & Hercovitch, 2001). Porterin (1974) mukaan organisatorinen sitoutuneisuus 
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ilmenee kolmella eri tapaa: usko organisaation päämääriin ja arvoihin sekä niiden 

hyväksyntä, halukkuus ponnistella kovasti organisaation puolesta ja halu pysyä 

organisaatiossa. Työntekijän psykologinen sitoutuneisuus tarkoittaa sitä, että työntekijä 

uskoo ja luottaa siihen, että organisaatio täyttää työntekijän vaatimukset ja odotukset 

(Buciuniene & Skudiene 2009). 

Tutkimuksessa tutkittiin kuuden eri osa-alueen vaikutusta myyntihenkilöstön 

motivaatioon: tunnustuksen saaminen tehdystä työstä ja saavutetuista tuloksista, 

henkilökohtaiset kyvyt ja kehittyminen, palkka ja tulospalkkio, esimiehen tuki ja 

palaute, työntekijän itsemääräämisoikeus ja tiimityöskentely. Jensen, McMullen ja Stark 

(2008) mukaan myyntihenkilöstöä motivoi omien tavoitteidensa saavuttaminen, mutta 

myös tunnustuksen saaminen niistä. Tämä kehittää myyntihenkilöstön itsetuntoa ja luo 

mahdollisuuksia henkilökohtaiselle kasvulle ja kehitykselle (Lussier 1997). Siksi onkin 

tärkeää, että myyntihenkilöstöllä on riittävät henkilökohtaiset kyvyt työtehtävien 

hoitamiseksi sekä kykyä kehittyä ja oppia uutta. On vaikea nauttia työstä, jos tuntee 

osaamattomuutta ja kyvyttömyyttä hoitaa työtehtäviään. Kunnollisella koulutuksella 

voidaan parantaa työntekijöiden osaamista. Ayas (1996) mukaan myyntihenkilöstö 

tarvitsee jatkuvaa koulutusta. On myös huomattava, että huolellinen rekrytointi on 

sijoitus pitkäntähtäimen menestykseen. Suurin syy myyntihenkilöstön aikeisiin jättää 

nykyinen työpaikka on riittämätön palkka, tulospalkkaus ja ura mahdollisuudet. Tämä ei 

tarkoita sitä, että myyntihenkilöstö haluaa lisää palkkaa, vaan enemminkin tasavertaisen 

palkkausjärjestelmän myyntihenkilöstön sisällä (Denton 1991). Esimiehen tuki ja 

palaute koetaan tärkeäksi motivaattoriksi myyntihenkilöstön keskuudessa. Esimiehen 

tehtävä on luoda myyntihenkilöstön sellainen työympäristö, joka on oikeudenmukainen, 

luottamuksellinen ja tukee yrityksen tulostavoitteita. Myyntihenkilöstö tarvitsee myös 

tukea ja palautetta työtehtävien hoitamiseen, kuten myyntistrategian valintaan. 

Esimiehen läpinäkyvyys organisaation tavoitteisiin koetaan myös tärkeäksi (Jaworski 

and Kohli 1991). Myyntihenkilöt, jolla on korkea itsemääräämisoikeus, ovat 

tyytyväisempiä työhönsä, kuin ne joilla ei ole (Clark 2001). Itsemääräämisoikeus 

tarkoittaa myyntihenkilöille suurempaa vastuuta ja osoittaa luottamusta. 

Myyntihenkilöstö haluaa olla mukana päätöksenteossa (Vise & Malseed 2007). Vaikka 
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myyntihenkilöstön työ on pitkälle yksilösuoritusta, niin se on myös vaativaa. Eteenkin 

teknisten asiantuntijapalveluiden myyntihenkilöstö tarvitsee koko tiimin ja organisaation 

tukea pystyäkseen vastaamaan asiakkaiden kasvaneisiin tarpeisiin. (Buciuniene & 

Skudiene 2009.) 

Tehokas myyntikoulutus on strateginen etu. Vaikka hyvän myyntikoulutuksen 

kehittäminen on kallis ja työläs prosessi, on se ratkaiseva tekijä menestykseen 

liiketoiminnassa. Myyntikoulutuksella voi olla paljon eri tavoitteita. Myyntikoulutuksen 

tuloksia voidaan mitata vastaamalla seuraaviin kahteenkymmeneen kysymykseen: 1) 

paraniko yrityksen markkinaosuus tietyllä alueella, 2) saavutettiinko suurempi myynti 

rahalla mitattuna, 3) saatiinko uusia tuotteita myytyä paremmin, 4) saavutettiinko 

pitkällä tähtäimellä kannattavaa myyntiä, 5) paraniko myyjien tuotetietoisuus, 6) 

paraniko myyjien ymmärrys tuotteiden käyttötarkoituksesta, 7) ymmärtävätkö myyjät 

roolinsa tiedonlähteenä tuotekehitykselle, 8) paraniko tiedonjakaminen yrityksen sisällä, 

9) noudattavatko myyjät yrityksen prosesseja, käytäntöjä ja toimintatapoja, 10) 

raportoivatko myyjät tarpeeksi yksityiskohtaisesti tekemisistään, 11) paraniko yrityksen 

prosessit ja operaatiot, 12) paraniko tuottavuus, 13) pysyivätkö kulut arvioidussa 

budjetissa, 14) vähenivätkö matkustus- ja majoituskulut, 15) paraniko asiakkaan 

kuuntelutaidot, 16) paraniko kyky ymmärtää asiakkaan ongelmia ja löytää niihin 

ratkaisu, 17) muodostettiinko uusia asiakassuhteita, 18) paraniko myyjien 

esiintymistaidot, 19) paraniko myyjien esitysmateriaali ja 20) vähenikö henkilökohtaisen 

ohjauksen tarve. Tutkimuksen mukaan yritykset, jotka sitoutuvat myyntikoulutukseen, 

omaavat motivoituneita ja taitavia myyjiä. Koulutus motivoi myyntihenkilöstä 

saavuttamaan heidän myyntitavoitteensa. Motivaatio on sisäinen ja ulkoinen voima, joka 

vie myyntihenkilöstöä kohti henkilökohtaisia ja yrityksen tavoitteita ja päämääriä. 

Myyntikoulutus auttaa myyntihenkilöstöä myös ymmärtämään roolin ja työtehtävät 

paremmin. (Jantan & Honeycutt & Thelen & Attia 2004.)  

Tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa myyntihenkilöstöstä on epämotivoituneita ja 

pohtii jatkuvasti työpaikan vaihtoa. Myyntihenkilöstön vaihtuvuudella on yleensä 

negatiivinen vaikutus asiakassuhteisiin (Wilson and Millman 2003). Jotkut asiakkaat 
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saattavat päättää asiakassuhteen, kun myyntihenkilöstö vaihtuu. Myyntihenkilöstön 

vaihtuvuus tulee myös kalliiksi yritykselle rekrytointi- ja koulutuskulujen muodossa. 

Paras tapa on tietysti ennalta ehkäistä myyntihenkilöstön vaihtuvuutta, mutta 

vaihtuvuutta tapahtuu joka tapauksessa. Tutkimuksen mukaan asiakkaiden tyytyväisyys 

myyntihenkilöstön vaihduttua onkin riippuvainen siitä, miten yritys hoitaa 

vaihtumisprosessin. Tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys putosi huomattavasti 

myyntihenkilöstön vaihtuvuuden myötä. Hyvin hoidettu vaihtumisprosessi kuitenkin 

saattoi johtaa jopa asiakastyytyväisyyden parantumiseen. Myynninjohto on vastuussa 

vaihtumisprosessista. Tutkimuksen mukaan asiakkaat kokivat turhauttavaksi uuden 

myyntihenkilöstön kouluttamisen tehtävään. Kouluttamisen tulisikin hoitaa yritys, ei 

asiakas. Myyntihenkilöstön vaihtamiselle tulisi myös tehdä selkeät prosessit, joiden 

tulisi olla läpinäkyvät myös asiakkaalle. Vaihtumisprosessin luominen on edullisempaa 

kuin ilman sitä mahdollisesti menetettyjen asiakkuuksien arvo. Seuraavassa kappaleessa 

tutkitaan asiakkuuksien hallintajärjestelmää. (Madill & Haines & Riding 2007). 

3.2.2 Asiakkuuksien hallintajärjestelmä 

Tässä kappaleessa tutkitaan asiakkuuksien hallintajärjestelmien käyttöä myynnin 

johtamisessa. Yritykset käyttivät yli 220 miljardia asiakkuuksien hallintajärjestelmien 

kehittämiseen vuosina 2000-2005 (Li & Mao 2012).  On ollut paljon keskustelua siitä, 

onko näille rahoille saatu vastinetta vai ei? Kysymykseen ei varmasti ole yhtä oikeaa 

vastausta, vaan jokainen yritys on tapauskohtainen. Li ja Mao (2012) tutkimuksen 

mukaan, asiakkuuksien hallintajärjestelmän käyttöönotolla saavutettiin kuitenkin 

merkittäviä hyötyjä esimerkki yrityksessä.  

Aikaisemmin myyntijohto mittasi myyntihenkilöstön suorituksia ainoastaan tuloksien 

perusteella. Asiakkuuksien hallintajärjestelmän myötä myyntijohto pystyi seuraamaan 

vaiheittain myyntiprosessia, siihen käytettyä aikaa ja suoritettuja toimenpiteitä, kuten 

potentiaalisten asiakkaiden kartoitusta ja yhteydenottoja. Asiakkuuksien 

hallintajärjestelmän avulla pystyttiin myös tunnistamaan myyntiprosessit ja jakamaan ne 

vaiheisiin. Tämä helpotti myös huomattavasti myyntihenkilöstön jatkuvaa seurantaa. 
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Viikoittaiset myyntihenkilöstön tapaamiset pohjautuivat asiakkuuksien 

hallintajärjestelmään merkattuihin toimenpiteisiin. Tämä toi lisää näkyvyyttä 

myyntihenkilöstön työlle myynninjohdon perspektiivistä. Näin myös 

myynninjohtaminen ja myyntihenkilöstön tukeminen ja ohjaus tuli helpommaksi. (Li & 

Mao 2012.) 

Asiakkuuksien hallintajärjestelmä toimi myös hyvänä keinona koulutta uutta 

myyntihenkilöstöä. Järjestelmän kautta uudet myyntihenkilöt saivat nopeasti käsityksen 

siitä mitä myynnin tekemiseen vaaditaan sekä tietoa asiakkaista. Tiedon kulku parani 

niin myyntihenkilöstön keskuudessa kuin myynninjohdon ja myyntihenkilöstönkin 

välillä. Niin sanottu hiljainen tieto saatiin kirjattua järjestelmään ja sitä kautta jaettu 

kaikille sitä tarvitseville. Asiakkuuksien hallintajärjestelmään kirjattiin myös 

yksityiskohtaista tietoa asiakasyrityksistä ja niiden henkilöistä. Näiden tietoja pystyttiin 

hyödyntämään, kun haluttiin luoda läheisempi suhde asiakasyritykseen ja sen 

henkilökuntaan. Tämä tieto synnytti myös uusia ideoita siitä, miten asiakassuhdetta 

voidaan kehittää. Läpinäkyvyys toi myös positiivista painetta myyntihenkilöstön 

keskuuteen ja motivoi heitä keräämään enemmän tietoa asiakkaasta ja synnytti kilpailua 

myyntihenkilöstön kesken. Asiakkuuksien hallintajärjestelmän tieto mahdollisti myös 

myynninjohdon osallistumisen tärkeisiin asiakasneuvotteluihin. Asiakkuuksien 

hallintajärjestelmän avulla saatiin myös kerättyä tietoa myyntineuvotteluiden kestosta. 

Parantuneen tiedonjakamisen myötä myyntihenkilöstö oli aiempaa paremmin 

valmistautunut myyntineuvotteluihin, kun heillä oli enemmän tietoa asiakkaasta. 

Asiakkuuksien hallintajärjestelmä auttoi myös myyntihenkilöstöä aikatauluttamaan ja 

organisoimaan työtehtävät paremmin sekä priorisoiman asiakkaita. Järjestelmän avulla 

asiakkaita pystyttiin myös paremmin segmentoimaan ja näin räätälöimään tarjoamaa 

paremmin vastaamaan kutakin asiakassegmenttiä prioriteetin mukaan. Seuraavassa 

kappaleessa tutkitaan myyntistrategian valintaa. (Li & Mao 2012.) 
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3.2.3 Myyntistrategian valinta  

Tässä kappaleessa perehdytään erilaisiin myyntistrategioihin. Myyntistrategia 

suunnitellaan vastamaan sekä yrityksen että asiakkaan tarpeita (901: 417). Yleensä 

pientä myyntiä voidaan tehdään sähköpostin, internetin tai puhelimen välityksellä. Kun 

myynninosuus kasvaa, niin asiakkaita tavataan yleensä henkilökohtaisesti (901: 418). 

Kun asiakkaat ovat tärkeitä, nimitetään heille usein omat vastaavat myyntihenkilöt (901: 

418). Teknisen konsultoinnin myynti tapahtuu aina henkilökohtaisten neuvottelujen 

kautta. Henkilökohtaisessa myynnissä on useita erilaisia lähestymistapoja: sopeutuva 

myynti (adaptive selling), ketterä myynti (agility selling), konsultoiva myynti 

(consultative selling), asiakaskeskeinen myynti (customer-oriented selling), 

yhteistyökeskeinen myynti  (partnering-oriented behaviors), ristiinmyynti (crocc 

selling), suhdekeskeinen myynti (relationship selling) ja arvoperustainen myynti (value 

based-selling). Sopeutuvalla myynnillä tarkoitetaan sitä, että myyjä käyttää erilaisia 

myyntitaktiikoita riippuen eri tilanteesta. Esim. Onko kyseessä kertaluontoinen ostos vai 

haluaako asiakas rakentaa pitemmän asiakassuhteen? Ketterä myynti pyrkii 

sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja käyttämään ne hyödykseen. Konsultoiva 

myyjä tuntee yleensä tuotteen ominaisuudet hyvin ja pyrkiikin löytämään parhaan 

mahdollisen ratkaisun asiakkaan näkökulmasta. Myyjä joka pyrkii ensisijaisesti 

tekemään asiakkaan tyytyväiseksi, kutsutaan asiakaskeskeiseksi myyjäksi. Ristiinmyynti 

soveltuu monitoimialaisille yrityksille, joilla on erilliset myyntiosastot eri toimialoilla. 

Ristiinmyynnillä tarkoitetaan kaikkien toimialojen tuotteiden myyntiä yhdelle 

asiakkaalle samalla kertaa. Yhteistyökeskeinen myynti pyrkii syvemmän yhteistyön 

kehittämiseen asiakkaan kanssa. Lyhyen tähtäimen myyntitulosten sijasta, nykyään 

keskitytään enemmän pitkän tähtäimen myyntiin ja asiakassuhteiden luomiseen. 

Suhdekeskeisen myynnin pääasiallinen tehtävä on rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita. 

Arvoperustainen myyntistrategia pohjautuu pitkälti suhdekeskeiseen myyntistrategiaan, 

mutta siinä yhdistyy myös muiden myyntistrategioiden parhaita puolia (Terho ym. 

2012). Seuraavassa kappaleessa tutkitaan tarkemmin suhdekeskeistä yritysmyyntiä. 
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3.3 Suhdekeskeinen yritysmyynti  

Tässä kappaleessa perehdytään tarkemmin suhdekeskeiseen yritysmyyntiin, johon 

arvoperustaisen myyntistrategia perustuu. Myyntihenkilöstö on avainasemassa, kun 

yritys asiakkaille luodaan arvoa ja laajennetaan asiakkuuksia (Luthy 2000). Myyjien 

positiivinen suhde asiakkaaseen luo luottamusta, parantaa asiakkaan lojaalisuutta ja 

aikomusta jatkaa yhteistyösuhdetta (Crosby & Kenneth & Deborah 1990). Yrityksen 

suhdestrategia on tärkeässä osassa ja vaikuttaa myyjien onnistumiseen suhteiden 

hoidossa (Ray & Ryan & Soutar 1999). Tämä strategia luo raamit myyjien työtehtävien 

hoitamiselle ja organisaatiolla johtaa ja palkita myyntihenkilöstöä. Suhdestrategia 

myynnissä on vain eräs tapa toteuttaa myyntiä ja sen käyttäminen riippuu asiakkaasta. 

Asiakkaat voidaan jakaa niihin, jotka eivät halua läheistä suhdetta yritykseen; niihin, 

joille läheisellä suhteella on merkitystä; ja niihin, joille asiakkaan ja yrityksen välisillä 

läheisillä suhteilla on erittäin suuri merkitys menestyneen liiketoiminnan kannalta. 

Myyntistrategian valinta riippuu aina asiayhteydestä ja liiketoimintaympäristöstä. 

(Beverland 2001.) 

Berverland (2001) tutkimuksen mukaan asiakkaan luottamus täytyy ansaita ennen kuin 

suhdetta heidän kanssaan voidaan alkaa kehittämään. Asiakkaan liiketoiminnan ja 

tarpeiden ymmärtäminen sekä referenssit ovat olennaisia luottamuksen ansaitsemiseksi. 

Myyjät ovat yrityksen keulakuva asiakkaille ja heidän tuleekin edustaa yrityksen arvoja. 

Myyjien tulisi rakentaa suhde yrityksen ja asiakkaan välille, eikä myyjän ja ostajan 

välille. Suhteiden rakentaminen ja ylläpito vaatii säännöllistä yhteyden pitoa asiakkaisiin 

. Joskus asiakassuhteet ovat kuitenkin hankalia ja toimitusjohtajan lähettäminen 

tärkeisiin liikeneuvotteluiden voi osoittaa asiakkaalle kunnioitusta heitä kohtaan. 

Myyjiltä edellytetään paitsi tietämystä yrityksen tarjoamasta ja asiakkaan 

liiketoiminnasta, niin myös henkilökohtaisia kykyjä ja ominaisuuksia, kuten päätöksen 

teko kykyä, myynti taitoja, rehellisyyttä, oikeanlaista huumorintajua, nöyryyttä ja 

myötätuntua asiakasta kohtaan. Jotta myyjät pystyisivät hoitamaan tehtävänsä, 

tarvitsevat he jatkuvaa koulutusta yrityksen nykyisestä ja tulevasta tarjoamasta sekä 

myyntitekniikoista. Myös myyjien palkitsemisjärjestelmän tulee olla tasavertainen ja 
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motivoiva. Suhdekeskeisessä myynnissä on tärkeää löytää oikea tasapaino lyhyen ja 

pitkän tähtäimen tavoitteilla. Tämä tasapaino muuttuu suhteen kehittyessä ja 

toimintaympäristön muuttuessa. Onnistuneen suhdekeskeisen myyntistrategian 

rakentaminen vaatii koko organisaation tuen. Myyntiorganisaation tulee tehdä tiivistä 

yhteistyötä niin markkinointi, tuotekehitys- kuin johto-organisaationkin kanssa. 

(Beverland 2001.) 

Haasin, Snehotan ja Corsaron (2012) mukaan suhdekeskeinen arvonluonti on 

vuorovaikutus prosessi, joka koostuu yhteistyöstä (jointness/co-creation), 

aloitteellisuuden tasapainosta (balanced Initiatite), vuorovaikutuksen tuomasta arvosta 

(Interacted Value) ja sosio-kognitiivisestä rakenteesta (Socio-Cognitive Construction). 

Myyjät ovat keskeisessä asemassa tämä prosessin toteuttamisessa. (Haas ym. 2012.) 

Jointness (Yhteistyö) 

Yhteistyö on suhdekeskeisen arvonluonnin perusta. Yritys ja asiakas yhdistävät 

resursseja voidakseen yhdessä suunnitella ja toteuttaa tuotteita ja palveluita. Yhteistyö 

voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: 1) avainyhteistyöprosessien tunnistaminen, 2) 

tärkeimpien yhteistyöresurssien valjastaminen ja 3) ihmisten, tiedon, taidon ja resurssien 

yhdistäminen arvoverkoksi. Avainyhteistyöprosessien tunnistamisen vaatii myyjiltä sekä 

oman että asiakkaan organisaation ja liiketoiminnan tuntemusta. Se edellyttää niiden 

prosessien ja henkilöiden tunnistamista, joilla on suuri merkitys arvon yhteisluonnissa. 

Tärkeimpien yhteistyöresurssien valjastaminen tarkoittaa, niiden resurssien löytämistä ja 

organisointia, jotka voivat toteuttaa avainyhteistyöprosesseja ja arvon yhteisluontia. 

Arvoverkko muodostuu kaikista niistä toimijoista, jotka osallistuvat arvon 

yhteisluontiin. On tärkeää tunnistaa asiakkaan asiakkaat, kilpailijat ja 

yhteistyökumppanit huomioida heidät osana arvon yhteisluontia. (Haas ym. 2012.) 
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Balanced Initiative (Aloitteellisuuden tasapaino) 

Nykypäivän asiakas ei ole passiivinen vaan vaatii vuorovaikutusta. Aloitteellisuuden 

tasapainon löytäminen vaatii 1) oikeiden henkilöiden tunnistamista ja aktivoimista, 2) 

kaksisuuntaisen yhteydenpidon kehittämistä, 3) yhteisen oppimisen mahdollistamista ja 

4) yhteisen johtajuuden luomista. Oikeiden toimijoiden henkilöiden tunnistaminen on 

olennaista eteenkin yhteistyön alkuvaiheessa. Asiakas määrittelee usein ne henkilöt 

ketkä haluavat mukaan projektiin asiakkaan sekä myös yrityksen puolelta. 

Kaksisuuntainen yhteydenpito auttaa ymmärtämään asiakkaan tarpeita, ongelmia, 

heikkouksia ja vahvuuksia. On jopa suotavaa luoda henkilökohtaisia suhteita 

asiakkaaseen ja ymmärtää syvällisemmin asiakasta. Yhteistyö opettaa aina molempia 

osapuolia ja onkin tärkeää mahdollistaa avoin ympäristö oppimiselle. Jokaisen myyjän 

pitää pystyä sekä opettamaan asiakasta että oppimaan asiakkaalta. Yhteisen johtajuuden 

luomisella tarkoitetaan, sitä että sekä asiakkaalla että yrityksellä tulee olla mahdollisuus 

ja kykyä johtaa yhteistyötä, koska kumpikin osapuoli on ammattilainen omassa 

liiketoiminnassaan. (Haas ym. 2012.) 

Intercated Value (Vuorovaikutuksen tuoma arvo) 

Vuorovaikutteisen arvon luonti koostuu neljästä tehtävästä: 1) vuorovaikutteisuuden 

mahdollistaminen, 2) kriisitilanteiden hallinta, 3) arvomallien tunnistaminen ja 4) arvoa 

tuovien ratkaisujen jäädyttäminen. Vuorivaikutteisuuden mahdollistaminen luo sellaisen 

ympäristön, joka edesauttaa arvonluontia. Yhteistyö johtaa aina jossain vaiheessa 

”kriisiin” asiakkaan ja yrityksen välillä. Näiden kriisitilanteiden hallinta on tärkeää 

yhteistyön jatkuvuuden kannalta. Yhteistyösuhde kehittyy ja sitä pitää tarkkailla 

jatkuvasti, jotta voidaan puuttua mahdollisiin epäkohtiin hyvissä ajoin. Asiakkaan 

arvomallien tunnistaminen on vaikeaa, mutta onnistuessaan se luo uusia liiketoiminta 

mahdollisuuksia. Koska vuorovaikutus ja arvonluonti on jatkuva prosessi, on se jossain 

vaiheessa jäädytettävä hetkeksi, jotta aikaansaannoksia voidaan hyödyntää kaupallisesti. 

(Haas ym. 2012.) 
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Socio-Cognitive Construction (Sosio-kognitiivinen rakenne) 

Arvo on sitoutunut yrityksen ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Jotta siitä olisi 

hyötyä, on 1) arvo tuotava esille, 2) löydettävä yhteisymmärrys 3) arvolle luotava 

merkitys molemmille osapuolille. On tärkeää löytää asiat jotka ovat asiakkaalle tärkeitä 

ja luoda arvoa niiden ympärille. Ne voivat muuttua yhteystyön edetessä, joten jatkuva 

tarkkailu on olennaista. Yrityksellä ja asiakkaalla on usein hyvin erilainen kuva siitä 

mitä tehdään, miten ja milloin. Yrityksen on löydettävä täydellinen yhteisymmärrys 

asiakkaan kanssa, jotta arvon yhteisluonti onnistuu. Todellinen arvon yhteisluonti 

perustuu siihen, että arvolla on merkitystä molemmille osapuolille. 

Wengler & Ehret & Saab (2006) tutkimuksen mukaan 70% prosentilla teollisuusalan 

B2B yrityksistä on joko käytössä tai suunnitteilla avainasiakkuuksien hallintastrategia. 

Tutkimuksessa oli mukana vajaa sata saksalaista eri teollisuudenalojen yritystä, joiden 

liikevaihto oli 100-500 miljoona euroa. Tulokset vastaavat lähes täysin verrattavissa 

olevaa tutkimusta Yhdysvalloista. Tutkimuksen mukaan avainasiakkuuksien 

hallintastrategian luomiseen ja toteuttamiseen on olemassa kymmenen syytä: 1) 

yrityksien asiakassuuntautuneisuuden lisääntyminen, 2) asiakkaiden kansainvälistymisen 

lisääntyminen, 3) halu parantaa yrityksen sisäistä viestintää, 4) asiakkaiden 

segmentointi, 5) asiakkaiden vaatimusten lisääntyminen, 6) asiakkaiden lisääntynyt 

yhteydenpito, 7) yrityksen sisäisen päätöksenteon tehostuminen, 8) markkinoiden 

kansainvälistyminen, 9) erikoistuminen ja 10) markkinariskien pienentäminen. 

Avainasiakaspäällikön neljä tärkeintä tehtävää ovat: 1) Asiakkaan luottamuksen 

saavuttaminen, 2) suhteiden ylläpitäminen, 3) asiakaskeskeisyyden kehittäminen ja 4) 

asiakkaan tyytyväisyydestä huolehtiminen. (Wengler ym. 2006) 

Georgesin ja Eggertin (2003) mukaan avainasiakaspäällikön käsitteellinen viitekehys 

arvonluonnista koostuu kuudesta perusosasta: horisontaali vuorovaikutus, vertikaalinen 

vuorovaikutus, myynnin konsultointi, roolitus, päätäntävalta ja läpinäkyvyys. 

Horisontaalisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan yrityksen ja asiakkaan toiminnallisten 

tuotekehitys osastojen välistä vuorovaikutusta. Avainasiakaspäällikkö voi edistää tätä 
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vuorovaikutusta yhdistämällä oikeat ihmiset keskenään. Tämän auttaa 

avainasiakaspäällikköä räätälöimään tuotteet, palvelut ja markkinointikampanjat 

asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Vertikaalisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan yrityksen 

ja asiakkaan johtoportaan välistä vuorovaikutusta. Jos avainasiakaspäälliköllä on hyvät 

suhteet asiakasyrityksen johtoon, niin hän saa todennäköisesti hiljaista tietoa siitä mihin 

suuntaan asiakasyritys on menossa ja mitä tarpeita heillä on tulevaisuudessa. 

Avainasiakaspäällikkö tarvitsee myös niin sanottua yleistä kenttätietoa markkinoista ja 

asiakkaiden tarpeista, jotka hän saa konsultoimalla oman yrityksensä myyntiosastoa. 

Koska vuorovaikutusta asiakkaan kanssa tapahtuu monella eri organisaatiotasolla, on 

avainasiakaspäällikön tehtävä huolehtia roolituksesta eli siitä, että kommunikointi 

yrityksen sisällä ja asiakkaaseen päin tapahtuu organisoidusti ja johdonmukaisesti. Jotta 

avainasiakaspäällikkö voi joustavasti ja nopeasti vastata asiakkaan tarpeisiin ja kehittää 

yhteistyötä, tarvitsee hän valtaa päättää asioista. Viimeisenä viitekehyksessä otetaan 

mukaan läpinäkyvyys. Avainasiakkaan läpinäkyvyys on tärkeää sekä asiakkaan ja 

yrityksen kannalta, sillä toimiihan avainasiakaspäällikkö tärkeimpänä linkkinä ja 

tiedonvälittäjänä yrityksen ja asiakkaan kesken. Sekä yrityksen tuotekehitys että johto 

tarvitsevat tietoa asiakkaan käyttäytymisestä, tyytyväisyydestä ja tulevaisuuden 

suunnitelmista. Myös asiakas tarvitsee läpinäkyvyyttä pystyäkseen luottamaan 

paremmin yritykseen. (Georges & Eggert 2003.) 

Seuraavassa kappaleessa muodostetaan teoreettinen malli teknisen konsultoinnin 

arvoperustaisesta myyntistrategiasta. 

3.4 Arvoperustaisen myyntistrategian teoreettinen viitekehys  

Kappaleessa 2.8. muodostettiin arvon yhteisluonnin teoreettinen viitekehys. Tässä 

kappaleessa muodostetaan arvoperustaisen myyntistrategian teoreettinen viitekehys 

pohjatuen arvon yhteisluonnin teoreettiseen viitekehykseen (Kuvio 2). Arvoperustaisen 

myyntistrategian teoreettinen viitekehys koostuu neljästä eri prosessivaiheesta. 

Prosessivaiheet ovat 1) osaamisen tunnistaminen, 2) arvolupaus, 3) arvonluonti ja 4) 

käyttöarvo. Viitekehyksen mukaan myynti on mukana vaiheissa 2), 3) ja 4). 
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Yritysmyynnin toimintaympäristössä asiakassuhteet syntyvät useimmiten 

suhdeverkostojen kautta (Järventaus ym. 2010). Arvoperustainen myyntistrategia 

pohjautuukin vahvasti suhdekeskeiseen myyntistrategiaan. Teknisten 

konsultointipalveluiden myynti tapahtuu aina henkilökohtaisten myyntineuvottelujen 

kautta (Terho ym. 2012). Myyntineuvottelujen tukena toimii asiakkuuksien 

hallintajärjestelmä. Vertikaalisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan yrityksen ja 

asiakkaan johtoportaan välistä vuorovaikutusta (Georges & Eggert 2003). Johtajat ja 

avainasiakaspäälliköt viestivät palvelutarjoajan arvolupauksen asiakkaalle. 

Arvolupauksen luodakseen on avainasiakaspäällikön ymmärrettävä sekä yrityksen 

erikoisosaaminen ja innovatiivisuus että myös asiakkaan tarpeet, tavoitteet ja 

liiketoiminta.  Arvolupaus on usein vain pääsy neuvottelupöytään asiakkaan kanssa. Kun 

asiakkaan kanssa on päästy samaan neuvottelupöytään, alkaa todellinen arvonluonti.  

Arvonluonti vaiheessa vuorovaikutus asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä on 

horisontaalista. Horisontaalisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan yrityksen ja asiakkaan 

toiminnallisten tuotekehitys osastojen välistä vuorovaikutusta. Avainasiakaspäällikkö 

voi edistää tätä vuorovaikutusta yhdistämällä oikeat ihmiset keskenään. (Georges & 

Eggert 2003.) 

Avainasiakaspäällikön läpinäkyvyys on tärkeää sekä asiakkaan ja palveluntarjoajan 

kannalta, sillä toimiihan avainasiakaspäällikkö tärkeimpänä linkkinä ja tiedonvälittäjänä 

heidän välillä. Sekä yrityksen tuotekehitys että johto tarvitsevat tietoa asiakkaan 

käyttäytymisestä, tyytyväisyydestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Myös asiakas 

tarvitsee läpinäkyvyyttä pystyäkseen luottamaan paremmin palveluntarjoajaan. Tämän 

auttaa avainasiakaspäällikköä räätälöimään tuotteet, palvelut ja markkinointikampanjat 

asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. (Georges & Eggert 2003.) 

Jotta arvoperustainen myyntistrategiaa voidaan toteuttaa, on myynnin johdon 

motivoitava myyntihenkilöstö toimimaan strategian mukaisesti. Myyntihenkilöstön 

motivaation vaikuttavat: tunnustuksen saaminen tehdystä työstä ja saavutetuista 

tuloksista, henkilökohtaiset kyvyt ja kehittyminen, palkka ja tulospalkkio, esimiehen 
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tuki ja palaute, työntekijän itsemääräämisoikeus ja tiimityöskentely. (Buciuniene & 

Skudiene 2009.) 

 

Kuvio 3. Arvoperustaisen myyntistrategian teoreettinen viitekehys 
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus pyrkii löytämään ratkaisun tutkimusongelmaan tutkimalla arvoperustaista 

myyntistrategia teknisten konsultointipalveluiden ja olemassa olevien asiakkuuksien 

laajentamisen kontekstissa. Arvon yhteisluonti on avaintekijä olemassa olevien 

asiakkuuksien laajentamisessa. Sekä myyntiä että arvon yhteisluontia on tutkittu 

erikseen paljonkin, mutta niiden yhdistäminen arvoperustaiseksi myyntistrategiaksi 

teknisen konsultointipalveluiden kontekstissa muodostaa selkeän tutkimusaukon. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa tutkittiin arvon yhteisluontia ja arvoperustaista 

myyntistrategiaa. Arvon yhteisluonti kappaleessa tutkittiin erilaisia teoreettisia 

lähestymistapoja arvon yhteisluontiin, joiden perusteella muodostettiin teoreettinen 

viitekehys arvon yhteisluonnista. Arvoperustainen myyntistrategia kappaleessa tutkittiin 

yritysmyynnin toimintaympäristön ominaispiirteitä, myynnin johtamista, 

myyntistrategioita ja muodostettiin teoreettinen viitekehys arvoperustaisesta 

myyntistrategiasta. 

Tutkimuksen empiria toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, minkä 

avulla halutaan saada syvällistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä eli arvoperustaisesta 

myyntistrategiasta. Tutkimuksessa käsitellään aiheita, kuten arvon yhteisluonti jne., 

joille ei voida antaa täysin aukottomia määritelmiä, joten laadullinen tutkimus on 

toimiva valinta tutkimuksen sisällön rikastuttamisen kannalta. Laadullisessa 

tutkimuksessa tavoitteena on teorian edelleen kehittäminen (Eskola 2000). Teoria voi 

toimia välineenä, jonka avulla aineistosta voi rakentaa tulkintoja ja esittää ne 

tieteellisessä muodossa (Eskola 2000). Tällä tutkielmalla pyritään ilmiön syvällisempään 

ymmärtämiseen teknisen konsultoinnin ja olemassa olevien asiakkuuksien laajentamisen 

kontekstissa. Tämä tutkimus koostuu teoriasta ja empiriasta (kts. Luku 1.5.). 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda teoreettista kontribuutiota ilmiön tutkimukseen sekä 
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antaa myynnin kehittämisen liikkeenjohdollisia suosituksia sekä tapaus yritykselle että 

muille yrityksille.   

Tutkittavaa ilmiötä lähestytään tapaustutkimuksen kautta. Tapaustutkimuksella 

tarkoitetaan tutkimusta, jossa tutkimuskohteena on yksi tai enintään muutaman tietyllä 

tarkoituksella valittu tapaus (Koskinen ym. 2005). Tässä tutkimuksessa 

tapausyritykseksi valittiin eräs konsultointi- ja suunnittelutoimisto. Tapausyritys valittiin 

tutkimukseen, koska he ovat he ovat aidosti kiinnostuneita tekemään tutkimusyhteistyötä 

ja kehittämään toimintaansa sen perusteella. Tässä tutkimuksessa keskitytään olemassa 

olevien asiakkuuksien laajentamiseen, koska alueelliset uusasiakas markkinat ovat 

rajalliset, mutta olemassa olevissa asiakkuuksissa on edelleen kasvupotentiaalia. 

Tutkimuksen asiakkaiksi valittiinkin eräs yksityisen sektorin vesikemian yhtiö (asiakas 

A) ja eräs kaupungin liikelaitos (asiakas B), koska ne molemmat ovat tärkeitä asiakkaita 

tapausyritykselle ja joiden asiakkuuksia tapausyritys haluaa laajentaa. Kummaltakin 

asiakkaalta valittiin tutkimukseen yksi lähiaikoina toteutettu yhteistyöprojekti (projekti 

X ja projekti Y). 

4.2 Aineiston keruu  

Empiirisen aineistonkeruumenetelmänä käytetään narratiivistä yksilöhaastattelua. 

Narratiivinen haastattelu ei sisällä tiukasti rajattuja kysymyksiä ja vastauksia, vaan 

tuottaa kertomuksellista ja tarinallista aineistoa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Tarinaa eli kuvausta jostakin tapahtumasta tai tapahtumasarjasta pitää koossa 

juoni, jolla on alku, keskikohta ja loppu (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Tämä haastattelu tyyli valittiin, koska teknisen konsultoinnin asiakassuhteet ovat 

kompleksisia ja syntyvät useimmiten suhdeverkostojen kautta, joiden rakentumisesta 

työntekijöillä on usein hyvin tarinallinen kuva (Järventaus ym. 2010). Haastatteluja 

tehtiin sekä tapausyrityksen että asiakkaiden työntekijöille (Taulukko 1). Haastatteluissa 

käytiin läpi yleisesti tapausyrityksen ja asiakasyrityksen välistä yhteistyötä sekä 

perehdyttiin syvällisemmin yhteistyöhön määrätyissä projekteissa. Haastateltavat 

valittiin niin, että tapausyrityksestä sekä asiakasyrityksestä valittiin projektin kannalta 
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keskeiset henkilöt. Haastateltavat henkilöt pyrittiin myös valitsemaan niin, että heidän 

joukkonsa edustaa mahdollisimman monipuolisesti sekä tapausyrityksen että 

asiakasyrityksen organisaation eri tasoja. Tapausyrityksestä haastateltiin neljä henkilöä 

liittyen asiakas A:n kanssa tehtyyn yhteistyöhön yleisesti ja asiakas A:n kanssa tehtyyn 

projektiin X. Asiakas A:ltä taas vastaavasti haastateltiin kolme henkilö liittyen 

tapausyrityksen kanssa tehtyyn yhteistyöhön yleisesti ja tapausyrityksen kanssa tehtyyn 

projektiin X. Tapausyrityksestä haastateltiin kolme henkilöä liittyen asiakas B:n kanssa 

tehtyyn yhteistyöhön yleisesti ja asiakas B:n kanssa tehtyyn projektiin Y. Asiakas B:ltä 

taas vastaavasti haastateltiin kaksi henkilö liittyen tapausyrityksen kanssa tehtyyn 

yhteistyöhön yleisesti ja tapausyrityksen kanssa tehtyyn projektiin Y. Haastateltavia oli 

yhteensä kaksitoista, joista seitsemän on tapausyrityksestä, kolme asiakkaalta A ja kaksi 

asiakkaalta B. Haastatteluissa oli kerrallaan vain yksi haastateltava ja 2-3 haastattelijaa 

allekirjoittanut mukaan lukien. Muut haastattelijat ovat tutkimusprojektissa väitöskirjaa 

tekeviä tohtoriopiskelijoita. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin jälkikäteen.  

Asema Yritys Ajankohta Kesto 

Teollisuuden paikallispalvelutoimintojen  

pohjoisen alueen johtaja Palveluntarjoaja 11.02.2013 68min 

Ympäristötekniikan suunnittelupäällikkö Palveluntarjoaja 11.02.2013 50min 

Vesihuollon osastopäällikkö Palveluntarjoaja 13.02.2013 86min 

Rakennuttamisen ryhmäpäällikkö Palveluntarjoaja 13.02.2013 83min 

Rakennuttamisen projekti-insinööri Palveluntarjoaja 20.02.2013 64min 

Vesihuollon projekti-insinööri Palveluntarjoaja 27.02.2013 57min 

Vesihuollon suunnittelupäällikkö Palveluntarjoaja 05.03.2013 71min 

Kunnossapito-ostaja Asiakas A 10.03.2013 52min 

Kehityspäällikkö Asiakas A 11.03.2013 80min 

Tehtaanjohtaja Asiakas A 11.03.2013 61min 

Vesihuollon suunnittelutiimin vetäjä Asiakas B 21.03.2013 37min 

Liikelaitoksen johtaja Asiakas B 21.03.2013 45min 

Taulukko 1. Haastattelut 
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4.3 Aineiston analysointi 

Haastatteluaineiston analyysimenetelminä käytetään luokittelua ja teemoittelua. 

Haastatteluaineiston luokitellaan kolmeen eri pääluokkaan, joita ovat haastateltavat 

yritykset: palveluntarjoaja, asiakas A ja asiakas B. Tämän jälkeen kunkin luokan sisällä 

oleva aineisto jaetaan neljään eri teemaan (prosessivaiheeseen) kappaleessa 3.4 

muodostetun arvoperustaisen myyntistrategian teoreettisen viitekehyksen mukaisesti: 1) 

osaamisen tunnistaminen, 2) arvolupaus, 3) arvonluonti ja 4) käyttöarvo. Varsinainen 

analysointi aloitetaan analysoimalla ensin kunkin luokan ensimmäiseen teemaan, 

osaamisen tunnistaminen, liittyvä aineisto. Seuraavaksi haastatteluaineistosta 

analysoidaan yleisellä ja projektitasolla kummankin asiakkaan (A ja B) ja 

palveluntarjoajan väliseen yhteistyöhön liittyvä aineisto teema kerrallaan alkaen 

teemasta kaksi aina teemaan neljä asti. 
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5 EMPIIRISEN AINEISTON ANALYYSI 

Haastatteluaineiston analyysimenetelminä käytetään luokittelua ja teemoittelua. 

Haastatteluaineiston luokitellaan kolmeen eri pääluokkaan, joita ovat haastateltavat 

yritykset: palveluntarjoaja, asiakas A ja asiakas B. Tämän jälkeen kunkin luokan sisällä 

oleva aineisto jaetaan neljään eri teemaan (prosessivaiheeseen) kappaleessa 3.4 

muodostetun arvoperustaisen myyntistrategian teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. 

Varsinainen analysointi aloitetaan analysoimalla ensin kunkin luokan ensimmäiseen 

teemaan liittyvä aineisto. Seuraavaksi haastatteluaineistosta analysoidaan asiakkaan (A 

ja B) ja palveluntarjoajan väliseen yhteistyöhön liittyvä aineisto teema kerrallaan. 

5.1 Palveluntarjoaja  

Tässä kappaleessa haastatteluaineistosta analysoidaan viitekehyksen 

1.prosessivaiheeseen (Kuvio 4) eli osaamisen tunnistamiseen liittyvä aineisto 

palveluntarjoajan osalta.  

 

Kuvio 4. Palveluntarjoajan 1.prosessivaihe: Osaamisen tunnistaminen 
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Case yritykseksi valittiin eräs kansainvälinen konsultointi- ja suunnittelutoimisto, jonka 

tarjonta Suomessa kattaa konsernin kaikki ydinosaamisalueet; energia, metsäteollisuus, 

kemian prosessiteollisuus, liikennejärjestelmät ja infrarakentaminen, vesi- ja ympäristö 

sekä rakentamisen palvelut. Yrityksellä on vahvaa suunnittelu- ja projektiosaamisnäyttöä 

kaikilta toimialoiltaan. Projektien toteutus aikataulussa ja budjetissa on yrityksen yksi 

keskeisiä toimintaperiaatteita. Yrityksen palveluksessa on tuhansia asiantuntijoita 

useissa eri maassa. Yrityksen perusteellinen toimialaosaaminen luo vahvan pohjan 

uusien ratkaisujen kehittämiselle asiakasyritysten elinkaaren kaikissa vaiheissa. 

Yrityksen työkenttä ulottuu yksittäisistä konsultointitehtävistä suuriin kehitys- ja 

investointihankkeisiin. Yritys tarjoaa asiakkaiden projekteihin aina riippumattoman 

näkemyksen parhaista vaihtoehdoista ja valitsee projektiin juuri siihen parhaiten 

soveltuvan projektiryhmän. Ekologiset, sosiaaliset sekä taloudelliset seikat huomioiva 

kestävä kehitys ohjaa vahvasti yrityksen suunnittelu- ja konsultointitoimintaa. Yritys 

etsii myös ympäristöä säästäviä ratkaisuja, joissa raaka-aineita ja energiaa käytetään 

ihanteellisella tavalla. Tähän tutkimukseen valittuihin kahteen projektiin tarvittiin 

monipuolista osaamista vesi- ja ympäristö rakentamisen palveluista, kemian 

prosessiteollisuuden palveluista ja infrarakentamisen palveluista. 

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja teollinen tuotanto vaikuttavat ympäristöömme ja 

vesistöihin. Julkisyhteisöille tärkeitä ovat katkeamaton vedensaanti, luotettava 

vedensiirto ja ravinteita poistavat puhdistusteknologiat, jotka vastaavat mikrosaasteiden 

aiheuttamiin ongelmiin. Teollisuuden vaatimuksiin kuuluvat prosessiveden tehokas 

käyttö, tehokkaat vedenpuhdistusjärjestelmät ja edistykselliset kierrätys- ja 

uudelleenkäyttöteknologiat vesijalanjäljen pienentämiseksi ja ympäristövaikutusten 

vähentämiseksi. Yritys auttaa asiakkaitaan investoimaan resurssitehokkaisiin ja 

puhtaisiin teknologioihin, joiden avulla luonnonvarojen käyttöä voidaan hallita aiempaa 

paremmin ja rakentaa ympäristöä säästävää infrastruktuuria. Yrityksen konsultointi-, 

suunnittelu- ja projektihallintapalveluiden ansiosta teolliset prosessit toimivat 

tehokkaasti. Integroitujen vesivarojen hallinnan avulla yritys auttaa  kuntia hallitsemaan 

ja kehittämään vesi- ja jätehuoltoaan, varmistamaan kustannustehokkuuden ja 

lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen. 
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Yrityksen kenttätutkimusosaston palvelut tuottavat laadukasta tutkimustietoa mm. maa- 

ja kallioperästä sekä pohjavedestä. Palvelut tukevat yrityksen muuta toimintaa ja 

mahdollistavat saumattoman yhteistyön suunnittelu- ja tutkimushenkilöiden välillä. 

Pitkäaikaisen yhteistyön tuloksena yritys on saavuttanut laajaa ja monipuolista 

asiantuntemusta eri tutkimusmenetelmistä. Palveluita ovat maastomittaukset, 

pohjatutkimukset, kallioperätutkimukset, pohjavesitutkimukset, laadunvalvonta 

laboratoriotutkimukset ja ympäristönäytteenotto.  Kehityksen ylläpitämiseksi yritys on 

jatkuvasti yhteydessä laitevalmistajiin ja alan suunnittelijoihin. Yrityksen innovaatioiden 

pohjalta on kehitetty mm. yleisessä käytössä olevia vesinäytteenottimia ja pv-putkien 

suojaputkia. 

Pohjavesiasiantuntemusta tarvitaan perinteisen vedenhankinnan lisäksi laaja-alaisesti 

muun muassa maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa, ympäristövaikutusten 

arvioinnissa, maaperän pilaantumistapauksissa sekä erilaisten lupahakemusten 

valmistelussa. Yritys on kokenut osaaja ja monialainen asiantuntija pohjavesiasioissa ja 

tarjoaakin asiantuntevaa ja kattavaa palvelua pohjavesitutkimuksiin koko Suomessa. 

Yrityksen palvelut kattavat kaikki pohjavesi- ja tekopohjavesitutkimuksiin tarvittavat 

osa-alueet tutkimusten suunnittelusta lopulliseen raportointiin sekä tiedonhallintaan ja 

visualisointiin. Pohjavesitutkimusten mittakaava ulottuu suurista rakennushankkeista ja 

koko seutukunnan kattavista vedenhankintatutkimuksista yksittäisiin maa-

aineslupahakemuksiin ja kaivoselvityksiin. Yritys toteuttaa niin suuret kuin pienetkin 

hankkeet asiakaslähtöisesti tilaajan tarpeet ja vaatimukset huomioon ottaen. Yrityksen 

tarjoamia palveluita ovat: vedenhankinta-, pohjavesi- ja tekopohjavesi selvitykset, 

pohjaveden hallinta rakennushankkeissa, pohjaveden tilan seuranta, tarkkailuohjelmat, 

lupa-asiakirjat, hakemussuunnitelmat, vastineet, pohjaveden suojelusuunnitelmat, 

maaperän ja pohjaveden likaantumisselvitykset, pohjaveden hyödynnettävyysselvitykset, 

riskikartoitukset, pohjavesimallinnus, isotooppitutkimukset, kartat ja visualisoinnit ja 

pohjaveden tutkimusmenetelmien kehitys. 

Yritys on Suomen suurimpia, kokeneimpia ja monipuolisimpia vesihuollon suunnittelu- 

ja asiantuntijatoimistoja. Yritys hallitsee koko vesi- ja jätehuollon sekä katu- ja 
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aluetekniikan suunnittelu- ja toteutusketjun, esiselvityksistä käyttöönottoon ja 

rakennuttajapalveluihin. Lisäksi Yritys tuntee operoinnin ja hallinnon haasteet ja 

kykenee auttamaan asiakasta onnistumaan toiminnassaan. Yrityksen laitossuunnittelun 

erityisiä vahvuuksia ovat tekopohjavesilaitosten suunnittelussa keskeinen 

pohjavesihydrologinen osaaminen ja jätevedenpuhdistuksen biologisten prosessien 

mallinnuksen kautta saatu erikoistuntemus. Yitys on modernin verkostosuunnittelun 

asiantuntija. Yrityksen mallinnusosaaminen kattaa kaikki vesihuoltoverkostot 

vedenjakelujärjestelmistä viemäriverkostoon, sadevesiviemäreihin sekä avouomien 

mallinnukseen. Yrityksellä on pitkäaikainen ja laaja kokemus pohjaveteen, maaperään ja 

kallioperään liittyvistä selvityksistä. Yrityksen osaaminen kattaa koko ketjun 

maastotutkimuksista, hydrogeologisesta tulkinnasta, pohjaveden hankinnasta ja 

pohjaveden suojelusta likaantumisselvityksiin asti. Vaativien geoteknisten 

suunnittelutehtävien toteuttamiseen yrityksellä on käytössä modernit työkalut ja 

tunnustettu osaaminen. Yrityksen jätehuollon palvelut kattavat koko toiminnan kirjon 

hankkeen perustamisesta toteuttamiseen ja operointia tukeviin palveluihin. 

Yrityksellä on monialainen osaaminen lakisääteisten ympäristövaikutusten 

arvioinnissa sekä maan- ja maailmanlaajuinen verkosto, joka mahdollistaa työskentelyn 

globaaleillekin asiakkaille. Yritys hoitaa hankkeiden aluksi tehtävän 

ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), kaavoituksen maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaiset vaikutusselvitykset sekä viranomaisten suunnitelmia ja ohjelmia koskevat 

ympäristövaikutusten arvioinnit. Yritys tarjoaa laajaa asiantuntemusta hankkeiden ja 

suunnitelmien vaikutuksista ihmisten terveyteen, elinympäristöön ja elinoloihin, 

luontoon, kulttuuriympäristöön ja maisemaan sekä yhdyskunta- ja aluerakenteeseen ja 

talouteen. Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) selvittää hankkeen, suunnitelman tai 

toiminnan vaikutuksia ihmiseen. SVA on joko YVA-menettelyn osa tai itsenäinen 

prosessi. Sosiaaliset vaikutukset kohdistuvat esimerkiksi koettuun terveyteen, 

elinoloihin, väestöön, palveluihin tai viihtyvyyteen. Vaikutusten arviointimenetelminä 

yritys käyttää mm. vesistö- ja ilmapäästöjen laskennallisia leviämismalleja, joiden avulla 

vaikutusten laajuudesta ja voimakkuudesta saadaan havainnollinen kuva ja YVA-

vaihtoehtoja voidaan vertailla. Vesistömallit koostuvat virtaus- ja pitoisuuslaskennasta 
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(RMA2 ja RMA4) sekä tulosten käsittelyliittymästä (SMS). Ilmapäästöjen 

leviämismallinnuksiin yritys käyttää  Breeze AEROMOD -ohjelmistoa. 

Ympäristötarkkailut kattavat toiminnan päästö- ja vaikutustarkkailut. Ne tehdään 

toimijoiden ympäristölupapäätöksissä esitettyjen velvoitteiden mukaisesti. 

Päästötarkkailulla selvitetään toiminnan päästöjen määrää ja laatua ja 

vaikutustarkkailulla päästöjen vaikutuksia ympäristön tilaan. Tehtäviä selvityksiä ovat 

mm: veden fysikaalis-kemiallinen laatu, biologiset tutkimukset (pohjaeläimet, piilevät, 

kasviplankton), kalasto- ja kalastusselvitykset, pöly- ja melutarkkailut ja 

pohjavesitarkkailut, Yrityksen tarkkailussa on tällä hetkellä yli 100 kohdetta, jotka 

sijoittuvat pääasiassa Pohjois-Suomeen sekä Kaskisten ja Tornion väliselle 

rannikkoalueelle. Palveluun kuuluvat lakisääteisiin ympäristölupahakemuksiin liittyvät 

selvitykset ja vahinkoarviot monipuolisesti eri toimijoille. Toimeksiantajia ovat mm. 

teollisuus, kaupungit, kunnat, turvetuottajat ja Merentutkimuslaitos. Vesistö-, pohjavesi- 

ja ilmapäästöjen vaikutusten arvioimiseksi käytämme tarvittaessa matemaattista 

mallinnusta. Palvelu kattavat myös ympäristöluvissa vaadittavien päästö- ja 

vaikutustarkkailusuunnitelmien laatimisen. 

Yrityksen kokemus kemianteollisuudessa ulottuu pienistä kemian alan yksiköistä suuriin 

kemian laitoksiin ja tehtaisiin. Yritys toimittaa ratkaisuja, jotka kattavat asiakkaidemme 

liiketoiminnan koko elinkaaren. Yrityksen asiakkaat toimivat useilla erilaisilla 

prosessiteollisuuden sektoreilla, muun muassa öljynjalostus ja petrokemia, perus- ja 

hienokemia ja biojalostus. Yrityksen tarjonta kattaa kaikki tarvittavat palvelut, joita 

projektien toteutus edellyttää, mukaan lukien toteutettavuustutkimukset, tekninen 

konsultointi, kattavat suunnittelupalvelut ja projektinhallinta. Yrityksen 

liiketoimintakonsepti perustuu kykyyn tarjota asiakkaille kattavia konsultointi-, 

suunnittelu- ja projektintoteutuspalveluja sekä ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin 

projektin ja laitoksen koko elinkaaren aikana. Yritys korostaa työssään kestävän 

kehityksen merkitystä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristönsuojelun kannalta alan 

johtavien ratkaisujen toimittamisessa. 
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Yrityksen suunnittelupalvelut teollisuudelle ovat korkealaatuisia ja toisiaan täydentäviä. 

Suunnittelun osa-alueiden keskittäminen yhdelle toimijalle antaa asiakkaillemme 

kustannustehokkuutta sekä aikaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa toimeksiannon 

koordinoinnin sijaan. Yrityksen monipuoliset suunnittelupalvelut kattavat 

investointihankkeiden koko elinkaaren aina selvityksistä, esisuunnittelusta ja projektien 

toteutuksesta toimivan laitokseen kunnossapidon tehtäviin ja kehitykseen asti. Yrityksen 

ydinosaamisalueet kattavat seuraavat suunnittelun osa-alueet sekä niihin liittyvät 

erikoisosaamisalueet: prosessisuunnittelu, laitossuunnittelu ja mekaaninen suunnittelu, 

mukaan lukien layout-, laite- ja putkistosuunnittelu, prosessisähkösuunnittelu, 

prosessiautomaatio- ja instrumentointisuunnittelu, rakennus- ja rakennesuunnittelu, 

arkkitehtisuunnittelu ja LVI- ja talotekniikkasuunnittelu (mm. talosähkö, -automaatio ja 

-turvallisuus). 

Jokainen projekti on ainutkertainen ja erityispiirteinen. Projektin toteutusmuoto valitaan 

asiakkaan ja projektin tarpeiden mukaan. Yritys toimii kokonaispalvelukonseptin 

toteuttajana (EPCM, EPC, EPS) tai johdamme projektia projektin omistajan puolesta tai 

hänen tukenaan. Yrityksen toimintamallina on perustaa asiakkaan projektiorganisaation 

kanssa yhteinen integroitu projektinjohtotiimi mahdollisimman tehokkaan päätöksenteon 

ja organisoinnin saavuttamiseksi. Yrityksen kokonaisvaltainen projektinjohtaminen 

kattaa investointiprojektit aina esiselvityksistä ja perussuunnittelusta työmaan hallintaan 

ja laitoksen käyttöönottoon asti. Yrityksen asiantuntemus projektien hallinnasta ja 

johtamisesta takaa investoinnin toteutuksen turvallisesti, laadukkaasti, 

kustannustehokkaasti ja aikataulussa. Yritys tarjoaa seuraavia palveluita teollisuuden 

investointiprojekteihin: projektien auditointi, projektijohto, projektiriskien hallinta, 

aikataulut ja ajanhallinta, kustannusten hallinta, suunnittelu ja suunnittelun johtaminen, 

prosessiturvallisuus, ympäristöasiat, projektin laatu ja laadunvarmistus, hankinnat ja 

toimitusvalvonta, materiaalinhallinta, työmaan johto ja työmaapalvelut sisältäen 

työmaaturvallisuuteen liittyvät palvelut ja koestus ja käyttöönoton johtaminen. 

Yhdyskuntasuunnittelu edellyttää vahvaa ymmärrystä siitä, kuinka alueen 

ominaispiirteet ja tavoiteltu kehitys ohjaavat kestävän aluerakenteen muotoutumista. 
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Yritys tarjoaa paikallisen maankäytön asiantuntemuksen ja palvelut ympäri Suomen. 

Yritys laatii maakunta-, yleis- ja asemakaavoja.  Yritys tarjoaa myös konsultaatiota ja 

selvityksiä kaavoitukseen ja hankkeisiin. Viimeaikaisia painopistealueita ovat olleet 

kaupunkien ja seutujen rakennemalli- ja yleiskaavatyöt, mittavien rakennushankkeiden 

asemakaavat sekä energiatehokkaan kaavoituksen kehittäminen. Alueidenkäytön 

vaikutusselvityksissä ja kehityshankkeissa yritys selvittää alueidenkäytön vaikutuksia 

ihmisten terveyteen, elinympäristöön ja elinoloihin, luontoon, kulttuuriympäristöön ja 

maisemaan sekä yhdyskunta- ja aluerakenteeseen ja talouteen. Yrityksen 

maisemasuunnittelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä maankäytön, kunnallistekniikan, 

katujen, teiden ja rakennusten suunnittelijoiden kanssa. Suunnittelukohteita ovat mm. 

viher- ja virkistysalueet, väyläympäristöt, torit, kadut ja aukiot, ulkoilu- ja urheilualueet, 

leikkipuistot, virkistysreitit, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat miljööt sekä 

luonnonalueet. 

Yritys toimii asiakkaan asiantuntijana läpi hankkeen. Yrityksen projektinvetäjät valvovat 

aikatauluja, budjettia ja laatua. Yritys saa hankkeen monet toimijat työskentelemään 

yhteen. Yritys ymmärtää sekä rakennuttajan että käyttäjän näkökulman ja toiminnan 

tavoitteet. Tiimeissä on tarvittaessa asiantuntijoita hankesuunnitteluun, aikataulu- ja 

kustannusjohtamiseen, talotekniikan ohjaamiseen, työmaavalvontaan sekä kestävään 

kehitykseen. Rakennuttamispalveluita ovat investoinnin valmistelu (hankesuunnittelu, 

analyysit ym.), suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden hankinta, teknisen suunnittelun 

valmistelu ja ohjaus, rakentamisen valmistelu, ohjaus ja valvonta, valmiin kohteen 

vastaan- ja käyttöönotto, takuutarkastukset ja korjaustoimenpiteiden teettäminen. 

Työmaalla yritys valvoo rakennus- ja talotekniikkatöitä. Valvojat puuttuvat paikan 

päällä havaittuihin poikkeamiin ja edistävät osaltaan rakennushankkeen laadukasta 

valmistumista. Projektinjohtopalveluna toteutettavissa hankkeissa yrityksellä on 

hankkeen päätoteuttajan vastuu mm. työmaan johtamisesta. Projektinjohtopalvelut ovat 

vastine rakennusliikevetoiseen projektinjohtourakointiin, joka säästää suurten 

rakennushankkeiden toteutusaikaa jopa kolmanneksen: suunnitelmat valmistuvat osa 

kerrallaan, jonka jälkeen rakentaminen kilpailutetaan osakohtaisesti. Toisten osien 

suunnittelu jatkuu yhden osan rakentamisen jo käynnistyessä. 

http://www.poyry.fi/sites/www.poyry.fi/files/pjp_2s.pdf
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Yritys omaa erittäin kokeneita rakennesuunnittelijoita. Yritys suunnittelee rungon ja 

vaipan optimaaliset ratkaisut hankkeen tavoitteet ja rakennuksen käyttötarkoitus 

lähtökohtanamme. Yrityksen laaja rakennetekniikan osaamisen luo pohjan kehittävälle 

vuoropuhelulle arkkitehdin kanssa parhaita ratkaisuja haettaessa. Yritys hallitsee kaikki 

rakennejärjestelmät: teräs, teräsbetoni, jännitetyt rakenteet, puurakenteet ja 

liittorakenteet. Yrityksen tarjoaa myös erityisosaamista seuraavilla osa-alueilla: 

dynaamisesti kuormitetut ja värähtelevät rakenteet, kuten koneperustukset, liukuvaletut 

rakenteet (piiput, porrastornit), jännitetyt rakenteet (paikoitustalot, sillat, siilot, altaat) ja 

ulkopuolinen rakennesuunnitelmien tarkastus. Suurten lähtötietomäärien ja suunnittelun 

aikaisten muutosten hallinta tiukkojen projektiaikataulujen puitteissa tekee yrityksestä 

huippuosaajia alalla. 

5.2 Asiakas A 

Tässä kappaleessa haastatteluaineistoa analysoidaan viitekehyksen 1-4.prosessivaiheen 

mukaisesti liittyen asiakkaaseen A. 

5.2.1 Prosessin 1-vaihe: Osaamisen tunnistaminen 

Tässä kappaleessa haastatteluaineistosta analysoidaan viitekehyksen 

1.prosessivaiheeseen (Kuvio 5) eli osaamisen tunnistamiseen liittyvä aineisto asiakkaan 

A osalta.  
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Kuvio 5. Asiakas A:n 1. prosessivaihe: Osaamisen tunnistaminen 

Ensimmäinen asiakasyritys on eräs yksityisen sektorin toimija, joka on kansainvälinen 

vesikemian yhtiö. Yritys tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä 

paljon vettä käyttäviin teollisuudenaloihin. Yritys keskittyy asiakkaiden veden, energian 

ja raaka-aineiden käytön tehostamiseen massa- ja paperi- öljy- & kaasu- ja 

kaivosteollisuuksissa sekä vedenkäsittelyssä. Yritys on jakanut liiketoimintansa neljään 

asiakaslähtöiseen segmenttiin: Paper, Oil & Mining, Municipal & Industrial ja 

ChemSolutions. Segmenttien roolit on määritelty selkeästi yrityksen 

liiketoimintaportfoliossa, johon segmenttikohtaiset strategiat perustuvat. 

Paper-segmentillä on ainutlaatuista asiantuntemusta, jonka avulla yritys tarjoaa parhaat 

mahdolliset kemian sovellukset, sekä tukea paperin ja massan valmistajia innovoinnissa 

ja toiminnan jatkuvassa tehostamisessa. Yritys kehittää ja kaupallistaa uusia tuotteita 

täyttääkseen asiakkaiden tarpeet ja varmistaakseen johtavan tuote- ja palveluvalikoiman 

paperikoneen märänpään sovelluksiin. Yritys keskittyy sekä pakkauskartonkeihin että 
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pehmopapereihin. Oil & Mining-segmentti tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän 

innovatiivisia kemikaaleja ja sovellusosaamista, joka parantaa prosessi- ja 

tuotantotehokkuutta öljyn, kaasun ja metallien talteenotossa. Yritys hyödyntää vahvaa 

erotusprosessien osaamista räätälöityjen ratkaisujen kehittämisessä veden hallintaan ja 

uudelleenkäyttöön. Municipal & Industrial–segmentti tarjoaa kunnallisille ja 

teollisuusasiakkaille mahdollisuuden parantaa vedenkäsittelyn tehokkuutta toimittamalla 

heille kilpailukykyisiä ja tehokkaita tuotteita sekä arvoa lisäävää sovellustukea. 

ChemSolutions-segmentti on luotettava muurahaishapon, sen johdannaisten sekä 

ympäristöystävällisten valkaisuaineiden toimittaja. joka tarjoaa kemikaaleja 

rehuteollisuuteen, maatiloille, pesuaine- ja kemianteollisuuteen. Sovellusosaamisen 

avulla yritys voi parantaa asiakkaidensa kannattavuutta ja tuotteiden laatua. 

Yritys harjoittaa liiketoimintojaan vastuullisesti, minkä lisäksi asiakkaille luodaan arvoa 

veden laadun ja määrän hallintaratkaisujen kautta. Näin asiakkaat voivat optimoida 

veden, energian ja muiden resurssien käyttöään. Kasvava huoli ympäristöstä, 

vedenpuute sekä energian, metallien ja mineraalien lisääntyvä käyttö ja kasvava kysyntä 

määrittävät yrityksen toimintaympäristön. Yrityksen kilpailuetuna on sen laaja 

sovellusosaaminen runsaasti vettä kuluttavista teollisuusprosesseista sekä runsas 

valikoima tuotteita, jotka parantavat asiakkaiden prosesseja joko puhdistamalla vettä tai 

parantamalla vesi-, raaka-aine- tai energiatehokkuutta. 

Yritys sitoutuu asiakkaiden menestykseen, sillä asiakas on yritykselle tärkein. Yrityksen 

tuotteet ja osaaminen luovat lisäarvoa asiakkaiden prosesseihin. Yritys rakentaa kestäviä 

ja molemminpuolisesti palkitsevia asiakassuhteita sekä pyrkii ylittämään 

asiakkaiden odotukset. Yritys välittää ihmisistä ja ympäristöstä ja turvallisuus onkin 

yrityksen toiminnan etusijalla. Yritys on esikuvana asiakkailleen ja 

yhteistyökumppaneilleen turvallisuudessa ja ympäristönsuojelussa. Yritys edistää 

ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia. Yritys edistää toiminnan kehittämistä ja uuden 

luomista ja haluaakin aina tehdä asiat paremmin. Yritys ennakoi muuttuvat olosuhteet ja 

mukautuu niiden vaatimuksiin. Yritys rohkaisee uusiin ideoihin ja kehittää 

tehokkaampia työskentelytapoja. Yrityksessä on tekemisen ja uuden oppimisen 



65 

 

meininki, joilla yritys saavuttaa tuloksia ja rakentaa yhdessä menestystä ja tulevaisuutta 

asiakkaan kanssa.  

5.2.2 Prosessin 2-vaihe: Arvolupaus  

Tässä kappaleessa haastatteluaineistosta analysoidaan viitekehyksen 

2.prosessivaiheeseen (Kuvio 6) eli arvolupaukseen liittyvä aineisto palveluntarjoajan ja 

asiakkaan A yhteistyön osalta.  

 

Kuvio 6. Asiakas A:n 2. prosessivaihe: Arvolupaus 

Analysoidaan ensin yleisesti palvelun tarjoajan (konsultointi- ja suunnittelutoimisto) ja 

asiakkaan (vesikemian yhtiö) välistä arvolupausta palvelun tarjoajan näkökulmasta. 

Palvelun tarjoaja mielestä toimialalla on yleisesti totuttu siihen, että asiakkaat lähettävät 

tarjouspyyntöjä ja niihin vastataan. Toimiala on kuitenkin muutoksen tuulissa ja he 

ovatkin enenevässä määrin pyrkineet panostamaan myyntiin ja markkinointiin. He 
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pyrkivät aktiivisesti pitämään suhteita yllä asiakkaan kanssa eri tasoilla ja he käyvät 

säännöllisesti tapaamassa asiakasta ja esittelevät mitä palveluita heillä on tarjota. 

Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen on tänä päivänä suurin haaste. He haluaisivat tehdä 

kattavan vuosisopimuksen asiakkaan kanssa, jota kautta voitaisiin saada enemmän 

jatkuvia pieniä työtilauksia. 

”Että se arvolupausjuttu, että jos sitä lähtis miettimään, koko ajan ois se päässä, niin 

mistä asiakkaalle vois olla hyötyä elikkä se asiakkaan tarpeen tunnistaminen, niin se on 

se haaste.” (Palveluntarjoaja) 

Seuraavaksi analysoidaan yleisesti palvelun tarjoajan (konsultointi- ja 

suunnittelutoimisto) ja asiakkaan (vesikemian yhtiö)  välistä arvolupausta asiakkaan 

näkökulmasta. Asiakas käyttää useita palvelun tarjoajia, koska he haluavat pitää yllä 

tervettä hintakilpailua sekä varmistaa, että joka osa-alueelle löytyy erityisosaajia. 

Osaaminen tällä markkina-alueella on voimakkaasti henkilöitynyt ja tietyt henkilöt ovat 

töissä tietyillä palvelun tarjoajilla. Kellään yksittäisellä palveluntarjoajalla ei ole tällä 

hetkellä niin kattavaa osaamista, että heitä voitaisiin pitää ainoana palvelun tarjoajana. 

Asiakas on ulkoistanut viime vuosina voimakkaasti ja perus kunnossapidon palvelun 

kysyntä on sen myötä kasvanut. Perus kunnossapito hoidetaan vuosisopimuksien kautta, 

joissa toiminta raamit (hinnat, toimitusaika, henkilöt jne.) on neuvoteltu vuodeksi 

etukäteen ja tilataan niillä ehdoilla tarvittaessa. Isommat projektit kilpailutetaan yleensä. 

Asiakkaan mielestä palvelun tarjoaja on pitänyt heidät hyvin tietoisena siitä, mitä 

osaamista heillä on miten he voisivat luoda arvoa asiakkaalle. Ongelmana on kuitenkin 

se, että kaikki muutkin palvelu tarjoajat lupaavat samoja asioita. Asiakkaan mielestä 

pitkässä juoksussa pärjäisi hyvin se palvelun tarjoaja, joka on pystynyt lunastamaan 

lupauksensa aikaisemmissa projekteissa tai jolla on näyttöä muiden referenssien kautta. 

Pelkkä kustannussäästö tms. perusarvolupaus ei asiakasta kiinnosta, jos siitä ei pystyä 

antamaan faktaa paperilla. 

Seuraavaksi analysoidaan teollisuuslaitoksen seisokin aikaiseen kunnossapitoprojektiin 

liittyvää palvelun tarjoajan (konsultointi- ja suunnittelutoimisto) ja asiakkaan 
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(vesikemian yhtiö)  välistä arvolupausta palvelun tarjoajan näkökulmasta. Asiakas pyysi 

palvelun tarjoajalta esisuunnitelmaa projektin tekemisestä. Palvelun tarjoajan 

näkökulmasta tämän perustui palvelun tarjoajan aikaisempaan kokemukseen, 

tietämykseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Esisuunnitelman 

perusteella asiakas pyysi palvelun tarjoajalta tarjouspyyntöä koko projektin (suunnittelu, 

rakennuttaminen, valvonta) hoitamisesta alusta loppuun. Palvelun tarjoaja lähetti 

tarjouspyynnön asiakkaalle. Tämän jälkeen pidettiin sopimusneuvottelut ja asiakas 

hyväksyi tarjouspyynnön palvelun tarjoajan mielestä, koska palvelun tarjoajalla on 

aikaisempaa kokemusta vastaavista projekteista, he tuntevat toimintaympäristön ja 

asiakkaan vaatimukset, suhteet asiakkaaseen ovat hyvät, aikaisemmissa projekteissa on 

toimitettu sitä mitä on luvattu ja heidän välillään on molemmin puoleinen luottamus. 

Lopuksi analysoidaan teollisuuslaitoksen seisokin aikaiseen kunnossapitoprojektiin 

(projekti X) liittyvää palvelun tarjoajan (konsultointi- ja suunnittelutoimisto) ja 

asiakkaan (vesikemian yhtiö)  välistä arvolupausta asiakkaan näkökulmasta. Asiakas ei 

kilpailuttanut projektia, vaan pyysi tarjouksen vain yhdeltä palvelutarjoajalta. 

Tarjouspyyntö tapahtui, kun asiakas soitti suoraan palvelun tarjoajan tutulle henkilölle, 

joka on aiemmin ollut töissä myös asiakkaalla ja työskennellyt juuri saman 

kunnossapitoprojektin kanssa. Palvelun tarjoaja tarjosi, pidettiin sopimusneuvottelut ja 

asiakas hyväksyi tarjouksen. Asiakkaan mielestä palvelun tarjoajan valinnassa oli 

tärkeintä että palvelun tarjoajalla oli monipuolista osaamista juuri tähän projektiin ja 

heidän suunnittelijansa tuntevat toimintaympäristön, haasteet, vaatimukset ja standardit. 

Tutut suunnittelijat pääsevät nopeasti kiinni itse asiaan, heitä ei tarvitse perehdyttää 

laajamittaisesti ja riskit minimoituvat.  Tämä säästää paitsi aikaa myös rahaa. Pystyttiin 

myös arvioimaan, että palvelun tarjoajan antama tarjous oli myös hinnaltaan 

kilpailukykyinen. Tärkeää oli myös palvelun tarjoajan riittävät resurssit hoitaa koko 

projekti alusta loppuun tiukan aikataulun puitteissa. Asiakas oli itse niin kiireinen, että 

he halusivat nimenomaan palvelun tarjoajan, joka pystyy hoitamaan projektin avaimet 

käteen periaatteella. Jos projekti olisi venähtänyt päivänkin, niin tuotantotappion hinta 

olisi vastannut koko projektin hintaa. Teollisuuslaitoksen toimintaympäristö on haastava 

ja vaarallinen, joten turvallisuus asioihin tulee myös kiinnittää erityistä huomiota. Tässä 
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projektissa ei niin sanotusti ollut varaa lähtee kokeilemaan mitään uutta, vaan oli 

tiedettävä että homma toimii sata varmasti. 

5.2.3 Prosessin 3-vaihe: Arvonluonti  

Tässä kappaleessa haastatteluaineistosta analysoidaan viitekehyksen 

3.prosessivaiheeseen (Kuvio 7) eli arvonluontiin liittyvä aineisto palveluntarjoajan ja 

asiakkaan A yhteistyön osalta.  

 

Kuvio 7. Asiakas A:n 3. prosessivaihe: Arvonluonti 

Tässä kappaleessa analysoidaan palvelun tarjoajan (konsultointi- ja suunnittelutoimisto) 

ja asiakkaan (vesikemian yhtiö) välistä arvon yhteisluontia liittyen asiakkaan 

teollisuuslaitoksen seisokin aikaiseen kunnossapitoprojektiin (projekti X). Projektin 

esisuunnittelu aloitettiin noin 1,5 ennen projektin varsinaista toteutus ajankohtaa. 

Esisuunnitteluvaiheessa yhteistyö asiakkaan kanssa oli tiivistä. Ihan ensiksi käytiin 



69 

 

yhdessä läpi projektin tavoitteet ja aikataulu. Tämän jälkeen tutkittiin yhdessä nykyisen 

toteutuksen piirustuksia sekä yksityiskohtia ja ideoitiin mahdollisia toteutusvaihtoehtoja. 

Haasteina olivat tiukka aikataulu (päivänkin viivästys tulisi kalliiksi) ja ympäristöriskit. 

Esisuunnitteluvaiheen lopuksi palvelun tarjoaja teki asiakkaalle kustannusarvion 

varsinaisesta suunnitteluvaiheesta ja käytännön toteuttamisesta ns. avaimet käteen 

periaatteella. 

Tiiviin esisuunnitteluvaiheen jälkeen käynnistyi varsinainen suunnitteluvaihe, joka oli 

pääosin palvelun tarjoajan itsenäistä suunnittelutyötä. Suunnittelussa vaadittiin paljon 

yhteistyötä palveluntarjoajan organisaation eri osastojen välillä. Suunnitteluvaiheessa 

vaadittiin erityisosaamista mm. hydrauliikka laskelmista, pohjatutkimuksista, 

pohjarakenteiden suunnittelusta, rakennesuunnittelusta, putkistojen 

koneistosuunnittelusta, virtaamalaskelmista, teräsrakenteiden elementtisuunnittelusta, 

maastotutkimuksista, maaperäkaivauksista jne. Palvelun tarjoaja päätyi suunnitelmissaan 

lopulta täysin erilaiseen ratkaisuun mitä esisuunnitteluvaiheessa oli asiakkaan kanssa 

mietitty. Tässä vaiheessa palvelun tarjoaja teki tiiviistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, 

sillä pitihän heiltä saada hyväksyntä uusille suunnitelmille. Uusi ratkaisu oli alkuperäistä 

kalliimpi, mutta innovatiivisempi ja säästöä kertyisi pitemmällä tähtäimellä. Asiakas 

hyväksyi uuden ratkaisun. Palvelun tarjoaja kilpailutti itsenäisesti urakoitsijan ja tavaran 

toimittajat. Päätös valinnasta tehtiin kuitenkin yhdessä asiakkaan kanssa. Urakoitsijaksi 

valittiin yritys, jonka kanssa sekä palvelun tarjoaja että asiakas ovat tehneet yhteistyötä 

aikaisemminkin. Urakoitsija tiesi ja tunsi toimintaympäristön aivan kuten palvelun 

tarjoajakin. Myös urakoitsija osallistui suunnitteluvaiheen loppuosaan ja toikin arvokasta 

kokemusta ja tietoa tullessaan. 

”Siinä tuli semmoinen kuningasajatus että muuttui dramaattisesti se ja hävisi kaikki 

rakennus- ja ylläpitokustannukset sen osalta. ” (Palveluntarjoaja) 

Suunnitteluvaiheen päätyttyä alkoi varsinainen toteutus eli urakointivaihe. Tämä vaihe 

oli erittäin intensiivinen muutaman päivän läpi vuorokauden kestävä vaihe, jossa 

yhteistyö palvelun tarjoajan, asiakkaan ja urakoitsijan välillä oli tiivistä. Aikataulun oli 
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erittäin tiukka ja siitä ei ollut vara lipsua. Urakointivaihe käynnistyi vanhojen 

rakenteiden ja toimintojen osittaisella purkamisella. Tässä vaiheessa oli tärkeää olla 

rikkomatta tiettyjä rakenteita ja huolehtia turvallisuudesta. Purkuvaiheen jälkeen päästiin 

viimein uusien rakenteiden ja osien asennukseen. Paikanpäällä jouduttiin olosuhteiden 

takia soveltamaan suunnitteluvaiheessa tehtyjä ratkaisuja ja yhteistyön merkitys korostui 

entisestään. 

5.2.4 Prosessin 4-vaihe: Käyttöarvo  

Tässä kappaleessa haastatteluaineistosta analysoidaan viitekehyksen 

4.prosessivaiheeseen (Kuvio 8) eli käyttöarvoon liittyvä aineisto palveluntarjoajan ja 

asiakkaan A yhteistyön osalta.  

 

Kuvio 8. Asiakas A:n 4. prosessivaihe: Käyttöarvo 
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Tässä kappaleessa analysoidaan asiakkaan (vesikemian yhtiö) kokemaa käyttöarvoa 

liittyen palveluntarjoajan suunnittelemaan ja toteuttamaan teollisuuslaitoksen seisokin 

aikaiseen kunnossapitoprojektiin (projekti X). Projektin suunnittelu ja toteutus maksoi 

kaiken kaikkiaan hieman enemmän mitä palveluntarjoaja oli alun perin arvioinut. 

Asiakas oli kuitenkin tyytyväinen, koska lopputulos oli maisemoitu, turvallinen ja 

ympäristöystävällinen. Teollisuuslaitoksessa sattui projektin valmistumisen jälkeen 

vuoto ja projektissa toteutettu ratkaisu osoitti toimivuutensa käytännössä eikä 

ympäristövahinkoja päässyt syntymään. Palvelun tarjoajan toteuttamassa ratkaisussa on 

myös varauduttu entistä paremmin tehtaan kapasiteetin vaihteluun. Ratkaisu säästää 

myös rahaa pitkällä aikavälillä, koska se ei tarvitse jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa.  

”Se maksaa nyt vähän, mutta säästetään sitten turvallisuusnäkökohdissa sun muissa 

sitten jatkossa rahaa ja niin siinä on käynytkin.” (Asiakas A). 

5.3 Asiakas B 

Tässä kappaleessa haastatteluaineistoa analysoidaan viitekehyksen 1-4.prosessivaiheen 

mukaisesti liittyen asiakkaaseen B. 

5.3.1 Prosessin 1-vaihe: Osaamisen tunnistaminen 

Tässä kappaleessa haastatteluaineistosta analysoidaan viitekehyksen 

1.prosessivaiheeseen (Kuvio 9) eli osaamisen tunnistamiseen liittyvä aineisto asiakkaan 

B osalta.  
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Kuvio 9. Asiakas B:n 1. prosessivaihe: Osaamisen tunnistaminen 

Toinen asiakasyritys on eräs kaupungin liikelaitos, joka toimittaa asiakkailleen 

kohtuulliseen hintaan hyvälaatuista talousvettä ja huolehtii jätevesien viemäröinnistä ja 

puhdistamisesta sekä asuinympäristön kuivatusvesien johtamisesta toiminta-alueellaan 

siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät puhtaina. Liikelaitoksen arvoja ovat 

luovuus ja rohkeus, yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus. Liikelaitoksen strategian 

laadinnassa on pyritty tavoitteiden haasteellisuuteen ja saavutettujen tulosten 

mitattavuuteen. Onnistumista arvioidaan vertaamalla saavutettuja tuloksia aiempaan 

toimintaan ja muiden vastaavien liikelaitosten toimintaan. Mittareina käytetään mm. 

asiakastyytyväisyys-kyselyjen sekä suurimpien liikelaitosten vuotuisten 

tunnuslukukyselyjen tuloksia. Liikelaitoksen toimintoja ja palveluita ovat mm. 

vedenpuhdistamot, jätevesiviemäröinti, sadevesiviemäröinti, pohjavesipostit, 

vesijohtoverkosto, vesitornit ja poikkeusolojen vedensaanti. 
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5.3.2 Prosessin 2-vaihe: Arvolupaus 

Tässä kappaleessa haastatteluaineistosta analysoidaan viitekehyksen 

2.prosessivaiheeseen (Kuvio 10) eli arvolupaukseen liittyvä aineisto palveluntarjoajan ja 

asiakkaan A yhteistyön osalta.  

 

Kuvio 10. Asiakas B:n 2. prosessivaihe: Arvolupaus 

Analysoidaan ensin yleisesti palvelun tarjoajan (konsultointi- ja suunnittelutoimisto) ja 

asiakkaan (kaupungin liikelaitos) välistä arvolupausta palvelun tarjoajan näkökulmasta. 

Palvelun tarjoaja on tehnyt yhteistyötä asiakkaan kanssa jo parikymmentä vuotta. 

Palvelun tarjoajan mielestä hyvin tehdyt projektit ovat poikineet uusia projekteja ja tätä 

kautta on ansaittu asiakkaan vahva luottamus. Useat palvelun tarjoajan suunnittelijat 

ovat olleet jossain vaiheessa töissä asiakkaalla ja sitä kautta heillä on mielestään 

syvällinen ymmärrys asiakkaan näkökulmasta ja ajattelumallista. Palveluntarjoaja on 

ollut vuosien saatossa mukana lähes kaikissa asiakkaan isoimmissa vesihuoltoon 
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liittyvissä projekteissa. Palveluntarjoaja toimii usein vesihuollon alikonsulttina katu- ja 

liikennesuunnittelun pääkonsultille. Palvelun tarjoaja haluaisi olla enenevissä määrin 

mukana myös muissa kuin vesihuollon projekteissa ja ottaa vastuuta myös 

pääkonsulttina. 

Seuraavaksi analysoidaan yleisesti palvelun tarjoajan (konsultointi- ja 

suunnittelutoimisto) ja asiakkaan (kaupungin liikelaitos) välistä arvolupausta asiakkaan 

näkökulmasta.  Palvelun tarjoajan kanssa on tehty vuosia yhteistyötä ja se on toiminut 

hyvin. Palvelutarjoaja on suurin alueen toimija vesihuoltoalalla ja he ovatkin vastanneet 

lähes kaikista suurista vesihuollonprojekteista alueella. Asiakkaalla on puitesopimus 

useiden palvelun tarjoajien, kuin myös ko. kanssa, jota kautta pieniä työtilauksia voidaan 

tehdä suoraan. Isommat projektit kilpailutetaan HILMA:n kautta. HILMA on työ- ja 

elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa kunnat ja 

kaupungit ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Palvelu tarjoajat pisteytetään laadun ja 

hinnan perusteella. Tietyt projektit vaativat erityisosaamista mitä vain harvalla palvelun 

tarjoajalla on. Asiakas haluaisi enemmän tervettä kilpailua vesihuoltoalalle, mutta 

pienempien palvelun tarjoajien on vaikea saada projekteja, koska he eivät pärjää 

laatuvertailussa, joka perustuu osin kokemukseen. 

”No siellä on semmosta aika laajaa erityisosaamista, monialanen yhtiö. ”(Asiakas B) 

Seuraavaksi analysoidaan vesihuoltoprojektiin liittyvää palvelun tarjoajan (konsultointi- 

ja suunnittelutoimisto) ja asiakkaan (kaupungin liikelaitos) välistä arvolupausta palvelun 

tarjoajan näkökulmasta. Asiakas pyysi palvelun tarjoajalta vesihuollon 

yleissuunnitelman tekemisestä. Palvelun tarjoajan näkökulmasta tämän perustui palvelun 

tarjoajan aikaisempaan kokemukseen, tietämykseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön 

asiakkaan kanssa. Asiakas kilpailutti varsinaisen vesihuollon toteutussuunnittelun 

yleissuunnitelman pohjalta. Palvelun tarjoaja tarjoutui ja saikin projektin. Tämä perustuu 

palvelun tarjoajan mielestä siihen, että heillä on erittäin hyvä paikallinen tuntemus, 

vahvaa teknistä osaamista, kokemusta vastaavista projekteista ja tarjous oli hinta-laatu 

suhteeltaan paras. 
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Lopuksi analysoidaan vesihuoltoprojektiin liittyvää palvelun tarjoajan (konsultointi- ja 

suunnittelutoimisto) ja asiakkaan (kaupungin liikelaitos) välistä arvolupausta asiakkaan 

näkökulmasta. Palvelutarjoajalta pyydettiin vesihuollon yleissuunnitelmaa perustuen 

palvelun tarjoajan aikaisempaan kokemukseen, tietämykseen ja erikoisosaamiseen. 

Yleissuunnitelman perusteella kilpailutettiin varsinainen vesihuollon toteutussuunnittelu. 

Palvelun tarjoajan tarjous hyväksyttiin, koska heillä oli paras hinta-laatu suhde, he 

tuntevat toimintaympäristön entuudestaan, heillä on erittäin hyvä paikallisosaaminen ja 

tuntemus, heillä on laaja erityisosaaminen vesihuollon alueella ja heillä on vahva 

kokemus vastaavista projekteista. Osaaminen tällä markkina-alueella on voimakkaasti 

henkilöitynyt. Osaavat ja tutut suunnittelijat eivät tarvitse laajamittaista perehdyttämistä, 

aikaa ja rahaa säästyy ja tiedetään että saadaan sitä mitä tilataan. Tämmöiset projektit 

ovat usein pitkäkestoisia (kuukausia, jopa vuosia) ja palvelun tarjoajan läheisyys näkyy 

kustannus säästöinä pitkässä juoksussa. 

5.3.3 Prosessin 3-vaihe: Arvonluonti 

Tässä kappaleessa haastatteluaineistosta analysoidaan viitekehyksen 

3.prosessivaiheeseen (Kuvio 11) eli arvonluontiin liittyvä aineisto palveluntarjoajan ja 

asiakkaan B yhteistyön osalta.  
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Kuvio 11. Asiakas B:n 3. prosessivaihe: Arvonluonti 

Tässä kappaleessa analysoidaan palveluntarjoajan (konsultointi- ja suunnittelutoimisto) 

ja asiakkaan (kaupungin liikelaitos) sekä palveluntarjoajan ja pääkonsultin välistä arvon 

yhteisluontia liittyen asiakkaan vesihuoltoprojektiin. Projektissa oli siis mukana sekä 

pääkonsultti että alikonsultti. Pääkonsultti vastasi katu- ja liikennesuunnittelun yleis- ja 

toteutussuunnittelusta kaupungille. Palvelun tarjoaja oli alikonsulttina pääkonsultille 

vastaten vesihuollon yleis- ja toteutussuunnittelusta suoraan asiakkaalle eli kaupungin 

liikelaitokselle. Sekä vesihuollon yleis- että toteutussuunnittelu vaiheessa palvelun 

tarjoaja teki yhteistyötä sekä pääkonsultin että asiakkaan kanssa. Käytännössä palvelun 

tarjoajan täytyi odottaa että pääkonsultti sai oman suunnitteluosuutensa tehtyä, että he 

pystyivät aloittamaan omansa. Pääkonsultin puolella olivat entuudestaan tutut kaverit ja 

yhteistyö heidän kanssaan sujui hyvin. Myös suunnitteluohjelmistot olivat yhteensopivia 

pääkonsultin kanssa. Saumatonta yhteistyötä tarvittiin, koska suurin osa vesihuollon 

infrastruktuurista sijoitettiin katujen alle tai viereen. Vesihuollon toteutussuunnittelu piti 

sisällään yksityiskohtaisen suunnitelman siitä, miten talousvesi tuodaan ja jaellaan 
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alueella, miten jätevesi viemäröidään ja kuljetetaan pois alueelta ja miten sadevesi 

viemäröidään ja kuljetetaan pois alueelta. Toteutussuunnittelu piti sisällään myös tarkan 

luettelon kaikista urakkavaiheessa tarvittavista osista ja tarvikkeista. 

Yhteistyö asiakkaan eli kaupungin liikelaitoksen kanssa oli vähäistä. Alussa tutustuttiin 

yhdessä maastoon ja pidettiin aloituspalaveri, jossa käytiin läpi projektin tavoitteet ja 

aikataulut. Kun raamit olivat selvillä, niin sen jälkeen työ oli pääosin palveluntarjoajan 

itsenäistä suunnittelua ja yhteistyötä pääkonsultin kanssa. Palveluntarjoaja teki 

toteutussuunnitelmaan kuitenkin merkittäviä muutoksia. Palveluntarjoaja ehdotti, että 

alueen vesihuolto hoidettaisiin omana projektinaan ja myöhemmin mahdollisesti 

tulevien uusien alueiden vesihuoltoa ei otettaisi tässä vaiheessa huomioon. Muutoksista 

keskusteltiin yhdessä asiakkaan ja pääkonsultin kanssa ja asiakas hyväksyi ne. Kun 

kaikki suunnitelmat olivat valmiina, edettiin projektissa toteutusvaiheeseen. Pääkonsultti 

oli kilpailuttanut urakoitsijan ja se hyväksyttiin yhdessä palveluntarjoajan ja asiakkaan 

kanssa. Toteutusvaiheen aikana palveluntarjoajaa ei enää tarvittu ja pääkonsultti ja 

asiakas hoitivat projektin loppuun. 

”Ja nyt ku se saatiin rajattua sillai fiksusti tavallaan erilliseksi tästä alueesta 

riippumattomaksi tekijäksi niin, se helpotti sitte, helpotti ja myös selkeesti vähensi 

kustannuksiaki tästä vaiheesta.” (Palveluntarjoaja) 

5.3.4 Prosessin 4-vaihe: Käyttöarvo  

Tässä kappaleessa haastatteluaineistosta analysoidaan viitekehyksen 

4.prosessivaiheeseen (Kuvio 12) eli käyttöarvoon liittyvä aineisto palveluntarjoajan ja 

asiakkaan A yhteistyön osalta.  
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Kuvio 12. Asiakas B:n 4. prosessivaihe: Käyttöarvo 

Tässä kappaleessa analysoidaan asiakkaan (kaupungin liikelaitos) kokemaa käyttöarvoa 

liittyen palveluntarjoajan suunnittelemaan vesihuoltoprojektiin. Asiakkaan käyttöarvo 

muodostui siitä, että palveluntarjoajan suunnittelema muokattu ratkaisu säästi 

kustannuksia ja paransi alueen vesihuollon tehokkuutta. Myös loppukäyttäjien 

(asiakkaan asiakas) tyytyväisyys muodostaa tärkeän osan asiakkaan käyttöarvosta. 

Loppuasiakkaat saavat talousvettä riittävällä paineella, heidän jätevedet kuljetetaan pois 

asuinalueelta huomaamattomasti ja hajuttomasti ja sadevedet eivät tulvi kaduilla. 

”Se mitä hanasta tullee ja pöntöstä mennee. Eipä sitä, ihmiset tuu ajatelleeksi, se on nii 

ittestään selvää palvelua.” (Asiakas B) 

”Ihan semmoset positiiviset mielikuvat itellä, että asiakastyytyväisyys on myös 

toteutunut. Että ei mittään, hyvin se meni vissiin sitte ku ei oo puhelin soinu  ja [nauraa] 

ei oo moitteitakaan tullu.” (Palveluntarjoaja) 
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5.4 Arvoperustainen myyntistrategia 

Kappaleessa 3.4. muodostettiin teorian pohjalta arvoperustaisen myyntistrategian 

teoreettinen viitekehys. Tässä kappaleessa muodostetaan tutkimuksen lopullinen 

viitekehys arvoperustaisesta myyntistrategiasta perustuen aikaisempaan teoreettiseen 

viitekehykseen ja empiirisen haastatteluaineiston analysointiin. 

Empirian pohjalta teoreettiseen viitekehykseen on lisätty kolmas osapuoli sekä myyntiin 

vaikuttavia tekijöitä, kuten aikaisempien projektien (referenssit) dokumentointi & 

analysointi ja vaikutus arvolupaukselle. 

”Se arvolupaus jotakin että siis että tuota ne tarjoo jotakin semmosta mikä me 

mielletään että siitä kannattaa maksaa siitä hommasta.” (Asiakas A) 

”Pitäs tarjota jotakin semmosta mikä vakuuttas siitä että tuota että jos ne saa meiltä 

kympin niin me säästetään sitten kakskymppiä jostakin muusta.” (Asiakas A) 

Jotta pystyttäisiin perustelemaan arvolupauksen ja aikaisempien referenssien tuoma 

hyöty paremmin olisi dokumentoitava ja analysoitava aikaisemmat projektit 

huolellisesti. Myös aikaisempien projektien onnistumisella ja niistä saaduilla 

kokemuksilla on merkitystä myyntineuvottelujen kannalta. 

”Niillä on kokemusta monesta semmosesta suunnitteluaiheesta, mistä meillä ei 

välttämättä oo tai tullee ensimmäistä kertaa vastaan.” (Asiakas B) 

”Siellä tehdään ne laadulliset vertailut  että mitkä konsultit referessiensä puolesta on 

sellasia jotka soveltuu meille.” (Asiakas B) 

Yleensä vesihuoltoprojektit (Asiakas B) tehdään katu- ja liikennesuunnittelijan 

alikonsulttina ja näin ollen kolmas osapuoli voi vaikuttaa myyntineuvotteluihin 

asiakkaan kanssa.  
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”Ollaan tehty varmaan jo 15 vuotta yhteistyötä erään kolmannen osapuolen kanssa.” 

(Palveluntarjoaja) 

Kunnossapitoprojektit (Asiakas A) vaativat usein kolmannen osapuolen, joka 

varsinaisesti toteuttaa suunnitelmat. Lopputuloksesta on näin ollen vastuussa sekä 

palveluntarjoaja että kolmas osapuoli ja siksi se myös asiakas on  kiinnostunut 

kolmannen osapuolen panoksesta projektissa. 

”Eräs kolmasosapuoli, ne on erikoistunut Asiakas A:n  alueelle tekemään rakennustöitä, 

niin oikein hyvin, kun se tuntee alueen ja tietää, miten siellä pitää toimia. 

Aikaisemminkin tehty hommia. Sekin ratkaisee, miten on aikaisemmin menny”. 

(Palveluntarjoaja)

 

Kuvio 13. Arvoperustaisen myyntistrategian viitekehys 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Pro gradu – tutkielma tavoitteena oli tuoda teoreettista kontribuutiota arvoperustaisen 

myyntistrategian tutkimukseen sekä antaa myynnin kehittämisen liikkeenjohdollisia 

suosituksia sekä tapaus yritykselle että muille yrityksille.  Tutkimuksen teoreettista 

kontribuutiota pohjustetaan vastaamalla ensin tutkimuskysymyksiin. 

6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin perustuen teoriaan ja empiriaan. 

Ensimmäinen päätutkimuskysymys oli, että ”Miten arvon yhteisluonti muodostuu?”. 

Tutkimus pyrkii selittämään teorian ja empirian avulla arvon yhteisluonnin 

muodostumista teknisten konsultointipalveluiden ja olemassa olevien asiakkuuksien 

laajentamisen kontekstissa. 

Empiria tutkimuksessa arvon yhteisluontiin osallistui aina palveluntarjoaja, asiakas ja 

kolmas osapuoli. Toisessa asiakas projektissa kolmas osapuoli oli aliurakoitsija ja 

toisessa pääkonsultti, niin että palveluntarjoaja oli alikonsulttina. Molemmissa 

projekteissa oli kuitenkin yhteistä arvon yhteisluonnin muodostuminen, joka tuki 

teoreettista viitekehystä. Arvon yhteisluonnin viitekehys koostuu neljästä eri 

prosessivaiheesta, joita ovat 1) osaamisen tunnistaminen, 2) arvolupaus, 3) arvonluonti 

ja 4) käyttöarvo. 

Arvon yhteisluonnin lähtökohtana on sekä palveluntarjoajan että asiakkaan oman 

osaamisen tunnistaminen. Yritys tarvitsee arvonluonti kykyjä, joita ovat 

erikoisosaaminen ja innovatiivisuus (O´Cass & Ngo 2011). Erikoisosaaminen, 

innovatiivisuus ja sen soveltaminen ovat vaihtamisen perusyksiköitä (Vargo & Luch 

2004). Erikoisosaaminen tarkoittaa sitä, että yritys on keskittynyt johonkin tiettyyn 

ydinosaamisalueeseen ja on kilpailukykyinen sillä osa-alueella. Innovatiivisuudella 

tarkoitetaan kykyä kehittää uusia palveluita, laajentaa palveluvalikoimaa, parantaa 
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palvelunlaatua, parantaa joustavuutta ja hyödyntää uusinta teknologiaa (O´Cass & Ngo 

2011).  

Arvolupaus mahdollistaa arvonluonnin toimijoiden välillä. Asiakas tuo arvoa 

palveluntarjoajalle vain ja ainoastaan jos palveluntarjoajalla on tarjottavana arvoa 

asiakkaalle (Lindgreen ym. 2012). Arvolupaus voi pitää sisällään lupauksia yrityksen 

innovatiivisuudesta, operatiivisesta tehokkuudesta, asiakas läheisyydestä, 

yksityiskohtaista tietoa palvelun sisällöstä, aikatauluista ja kustannuksista jne. 

(Ballantyne ym. 2011). Optimaalinen arvolupaus sisältää parhaan mahdollisen 

tasapainon käyttöarvon ja uhrausten välillä (Aarikka-Stenroos &  Jaakola 2012). 

Arvolupausta hinnoiteltaessa käytetään usein arvoperustaista hinnoittelua. 

Palveluntarjoajat kilpailevat keskenään arvolupauksilla (Vargo & Luch 2004).  

Asiakkaan täytyy oppia käyttämään, ylläpitämään, korjaamaan arvolupausta vastamaan 

heidän tarpeitaan (Payne ym. 2008). Arvolupaus hyväksytään, hylätään, muokataan tai 

jätetään huomioimatta (Vargo ym. 2008).  

Jos arvolupaus hyväksytään, niin varsinainen arvonluonti toimijoiden välillä alkaa. 

Arvonluonti lähtee liikkeelle ongelmien tunnistamisesta, jonka jälkeen pyritään yhdessä 

löytämään ratkaisuvaihtoehtoja (Aarikka-Stenroos &  Jaakola 2012). 

Ratkaisuvaihtoehtojen löydyttyä hankitaan resurssit ja aloitetaan suunnittelu. 

Suunnitteluvaihetta seuraa toteutusvaihe. Kun palvelu on toimitettu, asiakas määrittelee 

arvolupauksen lopullisen käyttöarvon (Vargo & Luch 2004). Käyttöarvo on palvelun 

todellinen arvo, joka selviää ostajalle usein vasta jälkikäteen pitkällä tähtäimellä (Smith 

& Nagle 2005). Käyttöarvo on mm. rahallista hyötyä, käytettävyyden, luotettavuuden, 

yhteensopivuuden, tehokkuuden ja imagon parantumista (Aarikka-Stenroos &  Jaakola 

2012).  
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Kuvio 14. Arvon yhteisluonnin viitekehys 

Toinen päätutkimuskysymys oli, että ”Miten arvoperustainen myyntistrategia 

muodostetaan?” Tutkimus pyrkii muodostamaan teorian ja empirian perusteella 

viitekehyksen arvoperustaisesta myyntistrategiasta teknisten konsultointipalveluiden ja 

olemassa olevien asiakkuuksien laajentamisen kontekstissa. 

Arvoperustainen myyntistrategia muodostuu, kun ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

perusteella muodostettuun arvonyhteisluonnin viitekehykseen lisätään myyntiin liittyvät 

toiminnot. Arvoperustaisen myyntistrategian viitekehys koostuu siis neljästä eri 

prosessivaiheesta, joita ovat 1) osaamisen tunnistaminen, 2) arvolupaus, 3) arvonluonti, 

4) käyttöarvo ja kolmesta toimijasta: palveluntarjoaja, asiakas ja kolmas osapuoli.  
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Yritysmyynnin toimintaympäristössä asiakassuhteet syntyvät useimmiten 

suhdeverkostojen kautta (Järventaus ym. 2010). Arvoperustainen myyntistrategia 

pohjautuukin vahvasti suhdekeskeiseen myyntistrategiaan. Teknisten 

konsultointipalveluiden myynti tapahtuu aina henkilökohtaisten myyntineuvottelujen 

kautta (Terho ym. 2012). Myyntineuvottelujen tukena toimii asiakkuuksien 

hallintajärjestelmä. Vertikaalisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan yrityksen ja 

asiakkaan johtoportaan välistä vuorovaikutusta (Georges & Eggert 2003). Johtajat ja 

avainasiakaspäälliköt viestivät palvelutarjoajan arvolupauksen asiakkaalle. 

Arvolupauksen luodakseen on avainasiakaspäällikön ymmärrettävä sekä yrityksen 

erikoisosaaminen ja innovatiivisuus että myös asiakkaan tarpeet, tavoitteet ja 

liiketoiminta.  Arvolupaus on usein vain pääsy neuvottelupöytään asiakkaan kanssa. 

Aikaisempien projektien onnistumisella ja niistä saaduilla kokemuksilla on merkitystä 

myyntineuvottelujen kannalta. Kun asiakkaan kanssa on päästy samaan 

neuvottelupöytään, alkaa todellinen arvonluonti.  

Arvonluonti vaiheessa vuorovaikutus asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä on 

horisontaalista. Horisontaalisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan yrityksen ja asiakkaan 

toiminnallisten tuotekehitys osastojen välistä vuorovaikutusta. Avainasiakaspäällikkö 

voi edistää tätä vuorovaikutusta yhdistämällä oikeat ihmiset keskenään. (Georges & 

Eggert 2003.) 

Avainasiakaspäällikön läpinäkyvyys on tärkeää sekä asiakkaan ja palveluntarjoajan 

kannalta, sillä toimiihan avainasiakaspäällikkö tärkeimpänä linkkinä ja tiedonvälittäjänä 

heidän välillä. Sekä yrityksen tuotekehitys että johto tarvitsevat tietoa asiakkaan 

käyttäytymisestä, tyytyväisyydestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Myös asiakas 

tarvitsee läpinäkyvyyttä pystyäkseen luottamaan paremmin palveluntarjoajaan. Tämän 

auttaa avainasiakaspäällikköä räätälöimään tuotteet, palvelut ja markkinointikampanjat 

asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Jotta pystyttäisiin perustelemaan arvolupauksen ja 

aikaisempien referenssien tuoma hyöty paremmin olisi dokumentoitava ja analysoitava 

aikaisemmat projektit huolellisesti. (Georges & Eggert 2003.) 
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Jotta arvoperustainen myyntistrategiaa voidaan toteuttaa, on myynnin johdon 

motivoitava myyntihenkilöstö toimimaan strategian mukaisesti. Myyntihenkilöstön 

motivaation vaikuttavat: tunnustuksen saaminen tehdystä työstä ja saavutetuista 

tuloksista, henkilökohtaiset kyvyt ja kehittyminen, palkka ja tulospalkkio, esimiehen 

tuki ja palaute, työntekijän itsemääräämisoikeus ja tiimityöskentely. (Buciuniene & 

Skudiene 2009.) 

 

Kuvio 15. Arvoperustaisen myyntistrategian viitekehys 

6.2 Teoreettinen kontribuutio 

Tutkimuksen perusteella kehittyneet teoreettiset johtopäätökset esitellään tässä luvussa. 

Tutkimusongelmana oli ” ”Miten teknisten konsultointipalveluiden myyntiä voidaan 

kehittää?”. Tutkimus pyrki löytämään ratkaisun tutkimusongelmaan tutkimalla 
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arvoperustaista myyntistrategia teknisten konsultointipalveluiden ja olemassa olevien 

asiakkuuksien laajentamisen kontekstissa. Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio 

voidaan jakaa kahteen osaan: arvon yhteisluonti ja sen siihen perustuva arvoperustainen 

myyntistrategia. Erilaisia arvoon liittyviä käsitteitä kuten arvolupausta, arvonluontia ja 

käyttöarvoa on tutkittu aiemmin paljonkin, mutta tässä tutkimuksessa kaikki nämä 

käsitteet on koottu selkeästi yhteen, niitä on käsitelty teknisten konsultointipalveluiden 

ja olemassa olevien asiakkuuksien laajentamisen kontekstissa ja niistä on muodostettu 

havainnollinen arvon yhteisluonnin viitekehys. Tämä viitekehys tarjoaa selkeän 

näkemyksen arvon yhteisluonnin prosessista vaiheittain (kts. Luku 6.1) valitussa 

kontekstissa. Tutkimus on jatkumo Vargo ja Luch (2008) SD-logiikalle ja Gröönroos 

(2001) NSA:lle. 

Arvoperustaisen myyntistrategian tutkiminen teknisen konsultointipalveluiden 

kontekstissa muodostaa selkeän tutkimusaukon. Tässä tutkimuksessa muodostettu 

arvoperustaisen myyntistrategian viitekehys (Kuvio 15) perustuu tässä tutkimuksessa 

aiemmin muodostettuun arvon yhteisluonnin viitekehykseen. Tutkimuksessa ei törmätty 

kuin yhteen aikaisempaan tutkimukseen, joka käsittelee arvoperustaista myyntistrategiaa 

(Terho ym. 2012). Tuo tutkimus painottui selkeästi enemmän uusasiakashankintaan, 

jossa arvolupaus perustuu pelkästään asiakkaan arvonluontiprosessin ja liiketoiminnan 

ymmärtämiseen. Tämän tutkimuksen kontekstina oli olemassa olevien asiakkuuksien 

laajentaminen, jossa arvolupaus on monimuotoisempi. Tämän tutkimuksen arvolupaus 

perustuu asiakkaan arvonluontiprosessin ja liiketoiminnan ymmärtämisen lisäksi 

asiakkaan kanssa tehtyjen aikaisempien yhteistyöprojektien arvon yhteisluonnin 

onnistumiseen ja asiakkaan kokemaan käyttöarvoon. Jotta arvolupaus olisi uskottava, on 

projektin tulokset dokumentoitava ja analysoitava huolella, jotta näitä tuloksia voidaan 

käyttää hyväksi uusia arvolupauksia tehdessä.  
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6.3 Liiketoiminnalliset johtopäätökset  

Tässä kappaleessa esitetään, niitä johtopäätöksiä, joita tutkimuksen perusteella tulisi 

huomioida käytännön liiketoiminnassa ja joita huomioimalla voitaisiin kehittää teknisten 

konsultointipalveluiden myyntiä. Tutkimuksessa nousi esille seuraavia asioita: 

esisuunnittelun merkitys, aikaisempien projektien onnistuminen, suhteiden 

ylläpitäminen asiakkaaseen, arvolupauksen uskottavuus, yritysostot, henkilökemia, 

koulutus, kolmannen osapuolen panos. 

Useat projektit käynnistyvät esisuunnittelu vaiheella, jonka perusteella asiakas usein 

kilpailuttaa varsinaisen suunnitteluvaiheen ja toteutuksen. Jos palvelutarjoaja on mukana 

esisuunnitteluvaiheessa, on palveluntarjoajalla asiakkaiden mukaan etulyöntiasema 

myös varsinaisen suunnitteluvaiheen ja toteutuksen saamisessa. Etulyöntiasema johtuu 

siitä, että palveluntarjoaja on tällöin jo valmiiksi perehtynyt tulevaan projektiin ja näin 

ollen asiakas säästää aikaa ja rahaa, koska palveluntarjoajaa ei tarvitse perehdyttää. 

Asiakas arvostaa palveluntarjoajan kokemusta muista vastaavista projekteista. 

Yritysostojen merkitys yhteistyölle on merkittävä, sillä asiakkaat tekevät mielellään 

yhteistyötä tuttujen suunnittelijoiden kanssa. Asiakkaalle on yhdentekevää missä 

firmassa suunnittelijat työskentelevät, sillä asiakas arvostaa suunnittelijoiden 

ammattitaitoa ja erikoisosaamista liittyen asiakkaan toimintaympäristöön. Asiakas 

haluaakin usein tietää ketkä palveluntarjoajan suunnittelijat mahdollista projektia 

tulisivat vetämään ja suunnittelemaan. 

Suhteiden ylläpitäminen asiakkaaseen on tärkeää, jotta asiakas on tietoinen 

palveluntarjoajan palveluvalikoimasta ja että palveluntarjoaja on tietoinen asiakkaan 

tulevista tarpeista. Jokainen palveluntarjoaja pystyy antamaan hyvän arvolupauksen, 

mutta se, joka pystyy näyttämään toteen arvolupauksen aikaisempien referenssien 

avulla, pystyy erottautumaan muista palveluntarjoajista. Projektien lopputuloksen 

dokumentointi ja analysointi toimivat apuna tulevaisuuden arvolupauksia tehtäessä. 
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Asiakkaan kustannussäästöjen tai toiminnan tehostamisen toteennäyttäminen on 

asiakkaan kannalta erittäin merkittävää. 

Palveluntarjoajan suunnittelijat eivät välttämättä ymmärrä myynnin ja asiakassuhteiden 

tärkeyttä projektia suunnitellessaan. Asiakas kuitenkin arvostaa suunnittelijoita, jotka 

pystyvät suunnittelutyön lisäksi ymmärtämään asiakkaan nykyisiä ja tulevia tarpeita ja 

näin ollen myymään asiakkaalle lisäprojekteja oman ammattitaitonsa kautta. 

Palveluntarjoaja pystyy kouluttamalla kehittämään suunnittelijoiden asiakassuhdetaitoja 

ja sekä lisäämään tietoisuutta sen merkityksestä suunnittelijoiden keskuudessa. 

Projekteissa on usein mukana myös kolmasosapuoli, jonka vaikutus projektin 

onnistumiseen voi olla merkittävä. Asiakas onkin usein kiinnostunut myös mahdollisen 

kolmannen osapuolen osuudesta projektissa ja kolmannen osapuolen suunnittelijoiden 

taustoista, kokemuksesta vastaavista projekteista ja resursseista toteuttaa projekti. 

6.4 Tutkimuksen yleistettävyyden, luotettavuuden ja rajoitteiden arviointi 

Tässä kappaleessa arvioidaan tutkimuksen yleistettävyyttä, luotettavuutta ja rajoitteita.  

Tutkimuksen yleistettävyyden arviointi liitetään usein määrällisten tutkimusten 

arviointiin. Mutta myös laadullisen tapaustutkimuksen tapauksia voidaan yleistää, 

vaikka empiirisen aineiston haastatteluja on hyvin rajallinen määrä. Yleistettävyys ei siis 

koske vain määrällisen tutkimuksen tuloksia. Aineistosta ei kuitenkaan voida tehdä 

sellaisia johtopäätöksiä, kuinka yleisiä ovat tulokset. Laadullisen tapaustutkimuksen 

yleistettävyyttä on tarkasteltava eri tavoin. Jos tutkimuksen kulku ja tulokset on selitetty 

hyvin yksityiskohtaisesti ja tutkimusta luettaessa saadaan kokonaisvaltainen käsitys ja 

ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä ja sen tärkeistä ominaisuuksista, tällöin tutkimuksen 

yleistettävyyden edellytykset ovat hyvät. (Gummesson cop. 2000: 89).  

Tässä tutkimuksessa on pyritty kuvaamaan yksityiskohtaisesti tutkimuksen eteneminen 

havainnollistavien viitekehysten avulla. Tutkimuksen ilmiö on selkeästi rajattu teknisiin 
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asiantuntijapalveluihin ja olemassa olevien asiakkuuksien laajentamiseen. Narratiivisillä 

haastatteluilla on pyritty tuottamaan syvällistä tietoa tutkimuksen kohteesta. Näiden 

perusteella voidaan olettaa tutkimuksen yleistettävyyden olevan hyvä tutkimuksen 

kontekstissa. 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta ja sitä arvioidaan siten, jos 

tutkimus tehtäisiin uudestaan, tulisi vastaukset olemaan hyvin samankaltaisia ja samat 

asiat nousisivat tärkeinä esille (Gummesson cop. 2000: 89). Tutkimuksen reliabiliteetti 

voidaan siis todistaa toistamalla tutkimus (Koskinen ym. 2005: 2548). Tässä 

tutkimuksessa haastateltiin useita palveluntarjoajan työntekijöitä, jotka ovat eri 

asemassa. Tutkimusta tehtäessä oli havaittavissa että samat asiat nousivat usein esille 

useiden eri henkilöiden toimesta. Tämän perusteella voidaan todeta että tutkimuksen 

reliabiliteetti on hyvä. 

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa mitattiin juuri sitä mitä haluttiin mitata 

(Grönfors 1982: 174). Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tulkinnan sisäistä loogisuutta 

ja ristiriidattomuutta (Koskinen ym. 2005: 254). Ulkoinen validiteetti puolestaan 

tarkoittaa yleistettävyyttä muihin kuin tutkittuihin tapauksiin (Koskinen ym. 2005: 254). 

Laadullisen tapaustutkimuksen ollessa kyseessä tärkeämmäksi nousee siis tutkimuksen 

sisäinen validiteetti. Laadullisessa kirjallisuudessa validiteetin ja reliabiliteetin 

käsitteiden mielekkyyttä on epäilty. Tutkimuksen ei tulisi tähdätä pelkästään 

virheettömyyteen, vaan sen oikeutus on uusi tieto. (Koskinen ym.2005: 253, 256). 

Tapaustutkimusta on kritisoitu sen usein yleistämisestä eli sen avulla ei pystytä 

tuottamaan tilastollisia yleistyksiä, koska tapauksia on vain yksi tai muutama. Toisaalta 

tapaustutkimuksessa korostuu tapauksen erityisyys ja sen intensiivinen tutkiminen eikä 

tilastollinen yleistys olekaan sen tarkoitus (Eriksson ja Koistinen 2005: 34). Tässä 

tutkimuksessa haastateltavien kommentit olivat keskenään loogisia ja ristiriidattomia. 

Vaikka kyseessä oli narratiivinen haastattelu, niin haastattelua pyrittiin ohjaamaan siten, 

että siinä keskityttiin tutkimuksen kannalta olennaisiin asioihin eli arvon yhteisluontiin 
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ja asiakassuhteisiin. Tämän perusteella voidaan todeta, että myös tutkimuksen 

validiteetti on hyvä. 

Tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää alueellisuutta (Oulu) ja henkilökohtaisia suhteita 

palveluntarjoajan ja asiakas yritysten välillä. 

6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä kappaleessa keskustellaan jatkotutkimusehdotuksista. Tämän tutkimuksen 

kontekstina oli tekniset asiantuntijapalvelut ja olemassa olevien asiakkuuksien hallinta. 

Vaikka tämä tutkimus ei kohdistunutkaan uusasiakashankintaan, niin tutkimuksessa 

nousi kuitenkin vahvasti esille viitteitä siitä, että tutkittavaan ilmiöön, arvoperustainen 

myyntistrategia, vaikuttaa valinta olemassa olevien asiakkuuksien ja uusasiakkaiden 

välillä. Tutkimuksen mukaan arvolupaus perustuu vahvasti aikaisempaan yhteistyöhön 

palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä, kun taas uusasiakashankinnassa arvolupaus ei voi 

perustua siihen. Tutkimalla uusasiakashankintaa, voitaisiin löytää uusia yhteistyön 

syntyyn ja onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimuksessa nousi myös esille viitteitä siitä, että tutkittavaan ilmiöön vaikuttaa 

toimialan tunnettavuus ja ikä. Perinteisillä vanhoilla toimialoilla on paljon kilpailijoita ja 

osaamista, kun taas uusilla toimialoilla käytännön kokemusta ja osaamista vasta 

kerätään. Suomessa kohtuullisen uusia toimialoja ovat mm. uusiutuvan energian 

tuottaminen sekä kaivosteollisuus. 
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Liite 1. 

Haastattelurunko: 

Alkusanat:  

- Enemmän keskustelu kuin haastattelu 

- Ei pitkää kysymyslistaa 

- Haluamme kuulla nimenomaan sinun kokemuksiasi ja tarinoita yhteistyöstä 

- Ei siis oikeita tai vääriä vastauksia 

 

1. Kertoisitko omasta työstäsi? 

2. Kertoisitko omin sanoin yrityksenne toiminnasta? 

3. Kertoisitko yhteistyöstänne yrityksen X kanssa? 

4. Haluaisimme kuulla sinun kokemuksiasi projektista X. Kertoisitko omin sanoin, 

mitä projektissa tapahtui? 

Tarvittaessa keskustelun tueksi: 

- Millaisia merkityksellisiä tapahtumia / tilanteita muistat? 

- Tuleeko mieleesi muita vastaavia tilanteita? 

- Mitä muita asioita tulee mieleesi? 

- Palaatko takaisin tilanteeseen X ja kerro meille kaikki mieleesi juolahtava 

- Miltä tilanne X tuntui? Miltä sinusta tuntui sillä hetkellä? 

- Mistä kaikki alkoi? 

- EBNIT soveltuvissa tilanteissa: ”Miten asia olisi mennyt täydellisessä 

maailmassa? 

 

 

 


