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Markkinoinnin tutkimuksessa arvonluonti on tällä hetkellä paljon käsitelty aihe. Arvon 

yhteisluonti on keskeinen osa nykyistä paljon tutkittua palvelulähtöisen logiikan (service-

dominant logic) suuntausta. Asiakkaat haluavat nykyään osallistua niin arvonluontiin kuin 

sen määrittämiseen sekä toimia yritysten kanssa interaktiivisesti. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on tutkia mikä on asiakkaan rooli tietointensiivisen palveluntuotannon 

arvonluontiprosessissa. Työssä tutkitaan tapahtumia, joissa arvonluontia ja arvon 

yhteisluontia tapahtuu, sekä toimintoja jotka mahdollistavat arvon yhteisluontia. 

Tutkimuksessa käsitellään yhteistyöprosesseja kokonaisuudessaan, niiden vaiheita sekä 

tekijöitä niiden aikana jotka vaikuttavat yhteistyön onnistumiseen ja arvonsyntymiseen. 

Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on erityisesti ne interaktiot joissa asiakkaan vaikutus 

on suuri. 

Tutkimuksen toteuttamiseksi on tehty kirjallisuuskatsaus pääasiallisesti palvelulähtöisen 

logiikan teoriasuuntauksen alueella, sekä laadullinen tapaustutkimus. Tapaustutkimuksen 

empiirinen osio on toteutettu toimintatutkimuksen ja teemahaastattelututkimuksen keinoin. 

Asiakkaan rooli on merkittävä tietointensiivisen palveluntuotannon arvonluontiprosessissa. 

Merkittävimpiä interaktioita yhteistyöprosessin aikana ovat suhteen ensimmäiset fyysisen 

kohtaamiset, joilla määritetään asiakkaan tarve ja potentiaalinen arvo. Merkittäviä 

kohtaamisia arvon yhteisluonnin kannalta ovat myös suhteen käynnistyttyä suorat 

interaktiot, joissa osapuolet voivat toimia yhdessä. 

Tutkimuksessa on tutkittu vain yhtä yritystä, joten täysin yleistettävinä tuloksia ei voida 

pitää. Silti tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa tietointensiivisten palvelujen aloille, 

joissa palvelun alustus vaati selkeää implementointia, ja vaikuttaa selkeästi jatkossa palvelun 

käyttöön. 
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1 JOHDANTO 

Tämän Pro Gradu-tutkielman aiheena on asiakkaan rooli tietointensiivisen palvelun 

arvonluontiprosessissa. Työssä käsitellään arvonluonnin ja arvon yhteisluonnin 

ilmiöitä tietointensiivisessä palveluntuotannossa kokonaisuudessaan ja tutkitaan 

yhteistyöprosessin vaiheita, joissa asiakas voi eniten vaikuttaa arvon syntymiseen. 

Työssä tutkitaan näitä vaiheita, interaktioita, eri tekijöitä joita niissä ilmenee ja jotka 

vaikuttavat näiden vaiheiden lopputulokseen ja vaikutukseen arvonsyntymiseen. 

Tutkimuksessa käsitellään myös arvonluonnin ja arvon yhteisluonnin eroavaisuuksia. 

Johdanto-kappale sisältää johdatuksen aiheeseen, perustelut aiheen valinnalle, 

tutkimuskysymykset, keskeisten käsitteiden määrittelyn, tutkimuksen metodologian ja 

tutkimusrakenteen. 

1.1  Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Markkinoinnin tutkimuksessa arvonluonti on tällä hetkellä erittäin suosittu ja 

ajankohtainen aihe. Arvon yhteisluonti on keskeinen osa nykyistä paljon tutkittua 

palvelulähtöisen logiikan (service-dominant logic) suuntausta (Vargo & Lusch 2004; 

Payne ym. 2008). Myös Nenonen ja Storbacka (2010: 54) sekä Grönroos (2012: 1532) 

mainitsevat arvon yhteisluonnin ymmärtämisen tulevaisuuden tutkimuskohteeksi. 

Asiakkaan näkökulmasta arvon yhteisluonnin tutkimista ehdottavat Sjödin & 

Kristensson (2012: 192), koska heidän mielestään siltä kannalta aihetta on tutkittu liian 

vähän. 

Markkinointikirjallisuudessa asiakkaan havaitsemaa arvoa pidetään keskeisenä 

määreenä kilpailuedun saavuttamisessa yritykselle (Slater & Narver 1994, Woodruff 

1997). Asiakkaat haluavat osallistua niin arvonluontiin kuin sen määrittämiseen sekä 

toimia yritysten kanssa interaktiivisesti. Yritysten läpinäkyvyyden tuoman 

informaation ja nykyisten kommunikaatiovälineiden avulla asiakkaat voivat osallistua 

arvonluontiin aina entistä enemmän (Prahalad & Ramaswamy 2004a). Tämän vuoksi 

on mielenkiintoista millainen vaikutus asiakkaalla osallistumisella ja erilaisella 

toiminnalla on arvon syntymiseen. 
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Organisaatioiden onnistuminen markkinasuhteiden hyödyntämisessä syntyy siitä, kun 

räätälöityjen palveluiden käyttöönotto tehdään asiakkaalle mahdollisimman helpoksi 

ja tehokkaaksi arvon yhteisluontiprosessin avulla (Vargo & Lusch 2004: 13).  

Onnistumista edellyttää mahdollisimman suuri erotus asiakkaan tekemien uhrausten ja 

saamien hyötyjen välillä, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Integroitu 

markkinointiviestintä jatkaa perinteisten rajoitettujen mainonnallisten toimintojen 

korvaamista ja näin ollen asiakkaan kanssa kommunikointia ja keskustelua sekä sen 

käymiseen tarvittavia keinoja tulee painottaa ja kehittää (Vargo & Lusch 2004: 14).  

Arvon yhteisluonti ei ole pelkästään eri aktiviteettien siirtämistä asiakkaalle, 

mikroräätälöintiä tai asiakastarinoiden luontia perustarjonnan päälle, koska nämä 

toiminnot eivät riitä tyydyttämään suurinta osaa asiakkaista enää nykypäivänä 

(Prahalad & Ramaswamy 2004a: 6). Asiakkaat vaativat todellista interaktiota ja 

yhteistyötä, jolla voidaan vaikuttaa koko tarjontaan, eikä vain yksittäisiin tarjoamiin 

tai tapahtumiin. Arvon yhteisluonnin perustana on juurikin interaktiivinen 

kommunikaatio ja se tekee siitä nykyaikaisessa liiketoiminnassa merkittävän ilmiön.  

Tutkimuksen aiheen valintaan on vaikuttanut suuresti myös se että tutkimuksen tekijä 

toimii työnteon aikana yhteistyössä Targetor Oy:n kanssa. Toimeksiantajayritys 

Targetor Oy tarjoaa asiakkailleen, kaupungeille, kunnille ja yrityksille työkalua, jolla 

asiakasorganisaation on kätevää koota ja visualisoida omia strategioitaan, 

tavoitteitaan, sekä toimenpiteitään ja seurata niiden kehittymistä ja valmiutta. Arvon 

yhteisluonnin seuraaminen kyseisen yrityksen toiminnassa on järkevää, koska tämän 

tarjoama palvelu on sellaista, jossa asiakkaan oma toiminta vaikuttaa suuresti siihen 

millaista arvoa yhteistyöstä syntyy. Vargon ja Luschin (2004) mukaan yritys pystyy 

tarjoamaan vain arvoehdotuksen (value proposition), jonka asiakas voi hyväksyä, 

mutta vasta yhteisen toiminnan ja kommunikaation seurauksena selviää, millaista 

syntyvä arvo tulee olemaan. Asiakkaalla on siis merkittävä rooli lopullisen arvon 

määrittämisessä. Payne, Storbacka ja Frow (2008: 94) ehdottavat tutkimuskohteeksi 

arvon yhteisluontia kontekstissa, jossa asiakas luo sisältöä itse. Targetor Oy:n 

palveluita käyttäessään asiakas on päävastuussa sisällöntuotannosta.  Tutkittava yritys 

on valittu aiheen tutkimuskohteeksi, koska arvon yhteisluonnilla on suuri merkitys 

tietointensiivisessä liiketoiminnassa, jossa keskusteleva ongelmanratkontaprosessi 
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sekä molempien osapuolten resurssit ovat tärkeässä roolissa ja integroitava (Aarikka-

Stenroos & Jaakkola 2010: 3). 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia mikä on asiakkaan rooli tietointensiivisen 

palveluntuotannon arvonluontiprosessissa. Työssä tutkitaan tapahtumia, joissa 

arvonluontia ja arvon yhteisluontia tapahtuu, sekä toimintoja jotka mahdollistavat 

arvon yhteisluontia. Tämän koko yhteistyö- ja arvonluontiprosessin kannalta 

tutkimuksessa käsitellään prosessien vaiheita ja tekijöitä niiden aikana jotka 

vaikuttavat yhteistyön onnistumiseen ja arvonsyntymiseen. Tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteena on erityisesti ne interaktiot joissa asiakkaan vaikutus on suuri. 

Tutkimuksessa annetaan määritys arvolle, sen syntymiselle ja arvonyhteisluonnille, 

jotta tutkimuksen päätavoitteisiin voidaan vastata aiheen tuntemuksen pohjalta. 

Tutkimusta varten on muodostettu yksi päätutkimuskysymys ja kaksi tarkentavaa 

alatutkimuskysymystä: 

Millainen on asiakkaan rooli arvonluonnissa tietointensiivisessä 

palveluntuotannossa? 

- Mitkä arvonluontiprosessin interaktiot ovat arvonsyntymisen 

kannalta tärkeitä? 

- Mitkä arvon yhteisluonti-interaktiot ovat asiakkaan osallistamisen 

kannalta tärkeitä? 

Päätutkimuskysymys hakee vastausta siihen, millainen vaikutus asiakkaalla on 

arvonsyntymiseen, millaisissa eri rooleissa asiakas toimii arvonluontiprosessin aikana, 

ja mitä asiakkaan tulee tehdä jotta yhteistyötä voidaan harjoittaa tietointensiivisessä 

palveluntuotannossa. Ensimmäinen alatutkimuskysymys käsittelee sitä, mitkä 

interaktiot ja yhteistyökohtaamiset prosessin aikana ovat merkittäviä lopullisen 

arvonsyntymisen kannalta.  Toinen alatutkimuskysymys käsittelee merkittäviä arvon 

yhteisluonti-interaktioita, jotka ovat merkittäviä siinä mielessä, että asiakasta tulisi 

osallistaa niissä yhteiseen toimintaan. 
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1.3 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimus toteutetaan aiheeseen liittyvän kirjallisuuskatsauksen perusteella ja 

yritysmaailmassa tehdyn empiirisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksessa on tarkoitus 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta luoda mahdollisimman hyvät perusteet laadulliselle 

tutkimukselle, joka suoritetaan sisäpuolisesti havainnoimalla sekä 

toimeksiantajayrityksen työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa 

haastattelututkimuksella. Empiirinen osio koostuu tutkijan toiminnallisista 

havainnoista ja niiden analysoinnista, sekä puolistrukturoiduista haastatteluista, joista 

kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin pyritään luomaan lisää ymmärrystä tutkittavasta 

aiheesta. Koska tutkimuksen tavoitteena on juuri lisätä kokonaisvaltaista ymmärrystä 

kohdeilmiöstä, on tutkimuksen ote toiminta-analyyttinen (Koskinen ym. 2005: 16). 

Tutkimusmenetelmät esitellään tarkemmin Empiirisen tutkimuksen toteutus ja 

analyysi –kappaleessa. Puolistrukturoidun haastattelun kohteita ovat Targetor Oy:n 

toimitusjohtaja ja palvelumuotoilija. Haastattelun kohteena on myös yksi Targetor 

Oy:n asiakas, jonka kanssa on tehty syvempää yhteistyötä. Haastattelujen suorittaja, 

haastatteluihin vastaavat henkilöt sekä empiirisen aineiston induktiivisesti analysoiva 

henkilö vaikuttavat tiedon lopulliseen todenmukaisuuteen, joten lähestymistapa 

tutkimuksessa on tieteenfilosofisesti subjektivistinen. Seuraavassa kuviossa (Kuvio 1) 

on kuvattu tutkimuksen rakennetta ja metodologiaa. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen metodologia 

 

1.4 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat arvo, arvon yhteisluonti ja arvolupaus. Näitä 

tärkeitä käsitteitä on avattu tässä luvussa. Keskeisien käsitteiden määrittelyssä 

kuvataan koko tutkimuksen kannalta tärkeitä asioita, jotka luovat perusteet 

teoreettiselle osiolle. 

Arvo (Value) 

Asiakkaan havaitsemaa arvoa pidetään keskeisenä asiana liiketoiminnan 

menestymisessä. Asiakkaan arvolla viitataan arvoon jonka asiakas havaitsee 

yhteistyöyrityksen tuottavan tälle (Woodruff 1997). Asiakkaan havaitsema arvo 

voidaan määritellä yhteistyöstä asiakkaalle koituneiden hyötyjen ja uhrausten 

erotuksena (Ravald & Grönroos 1996), mutta eri muuttujista riippuen arvohavainnot 

voivat vaihdella merkittävästi. Arvon yhteisluonnissa asiakkaan kokemat hyödyt 

ilmenevät interaktiivisen palveluprosessin kautta; palveluntarjoajan reagointikyky, 

joustavuus, luotettavuus sekä hyvä kommunikaatio ja interaktio vaikuttavat koettuihin 
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hyötyihin merkittävästi. Asiakkaan kokemiin uhrauksiin sisältyy rahallisten 

menetysten lisäksi suhteeseen käytetty aika ja tarjoajaan liittyvä riski (Hakanen & 

Jaakkola 2011: 3). 

Palvelulähtöisen logiikan (service-dominant logic) mukaan tuotteilla ja palveluilla ei 

ole arvoa itsessään, mutta niiden arvo määrittyy asiakkaan kontekstissa käytön 

yhteydessä. Arvonluontia tapahtuu, kun potentiaalinen resurssi muutetaan tietyksi 

hyödyksi (Hakanen & Jaakkola 2011: 3). Arvo on markkinoinnin tutkimuksessa paljon 

käsitelty aihe ja sille on erilaisia määritelmiä, mutta palvelulähtöisen logiikan mukaan 

palveluntarjoaja edesauttaa arvonluontia tarjoamalla arvoehdotuksen ja asiakas 

konkretisoi arvon käyttämällä tarjoaman omassa kontekstissaan. Arvon luominen on 

keskeinen tavoite kaikille liiketoimijoille. 

Arvon yhteisluonti (Value Co-Creation) 

Arvon yhteisluonti käsitteenä tarkoittaa toimintaa, jossa eri toimijoiden 

yhteistoiminnasta syntyy arvoa (Vargo & Lusch 2004). Kaikki yhteiseen toimintaan 

osallistuvat vaikuttavat siihen, että mihin, millaista ja miten paljon arvoa syntyy.  

Asiakkaan rooli arvon yhteisluonnissa on kasvanut ja tullut merkittävämmäksi, koska 

asiakkaiden on helpompi osallistua yritysten palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. 

Palvelulähtöisen logiikan mukaan tiedot ja taidot ovat joustavia aikaansaavia 

resursseja (operand resources) jotka sisältyvät tuotteisiin ja palveluihin ja joista syntyy 

arvoa kun niitä käytetään (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010: 4). Ajatus arvon 

yhteisluonnista perustuu juuri näiden resurssien vaihdannalle ja siitä koituvalle 

hyödylle ja kehittymiselle. Näin ollen jokainen toimija on asiakas ja toimittaja, koska 

he tarjoavat omia resurssejaan saadakseen vastineeksi jotain eri resursseja. 

Kummallakin osapuolella on omat arvonluontikontekstit ja –prosessit ja he luovat 

arvoa itselleen (ja verkostolle), muuntamalla saadut resurssit hyödyksi tai 

käyttöarvoksi (Hakanen & Jaakkola 2011: 4). Arvon yhteisluonti ei ole vain pelkkää 

vaihdantaa, vaan arvoprosesseja tulee olla eri tuottajien kesken, asiakkaiden ja 

tuottajien välille, sekä kumpienkin organisaatioiden sisällä (Hakanen & Jaakkola 

2011: 5). 
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Grönroosin (2012: 1520) tarkemman määrityksen mukaan arvonyhteisluonti liittyy 

vain niihin vaiheisiin joissa yritys ja asiakas ovat yhdessä. Yrityksiä voidaan pitää 

arvon mahdollistajina, koska he tarjoavat asiakkaalle resursseja, jotka muodostavat 

arvonluonnille pohjan (Grönroos 2008: 303). Arvon yhteisluonti on suoria 

kahdenkeskeisiä kanssakäymisiä, muut toimet taas erillisten toimijoiden tekoja, jotka 

tähtäävät yhteiseen arvonluontiin (Grönroos  & Voima 2013: 136). Tässä 

tutkimuksessa käytetään tätä määritystä, eli vain ne toimet joissa käyttöarvoa syntyy 

ja sen syntymiseen vaikuttaa suorasti eri useampi tekijä, ovat arvon yhteisluontia. Kun 

arvoa syntyy mahdollistamisen avulla, määritellään se vain arvonluontinniksi. 

Arvolupaus (Value Proposition) 

Arvolupaus tarkoittaa sitä arvoa, minkä yritys alustavasti lupaa asiakkaalle syntyvän 

heidän välisestä yhteistoiminnasta (Vargo & Lusch 2004). Asiakasarvolupaus tiivistää 

yrityksen ydintarjooman ja näin ollen perustelee yrityksen olemassaolon ja on siksi 

merkittävä (Saarijärvi 2012: 384). Lopullinen syntyvä arvo voi poiketa tästä 

lupauksesta eri tavoin, koska eri tekijät, kuten asiakas ja muut toimijat, vaikuttavat 

syntyneeseen arvoon. Arvolupaus, kuten arvo itsekin, ovat jatkuvia prosesseja jotka 

määrittyvät ajan kuluessa kun asiakas ottaa osaa arvonluontiprosesseihin (Cova & 

Salle 2008: 271). Arvolupauksen määrittäminen voi olla haasteellista. Erityisesti 

tietointensiivisessä palveluympäristössä esiintyy paljon tiedon epäsymmetrisyyttä ja 

tarjottavat palvelut ovat monimutkaisia sekä uniikkeja, tämän vuoksi ostajan voi olla 

vaikea ymmärtää ja arvioida palvelua ja myyjän on vaikea esittää vaihdannan väline 

ja arvolupaus etukäteen (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010: 2). 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimustyössä tulee olemaan viisi pääkappaletta. Ensimmäisessä kappaleessa 

esitellään aihe ja siihen liittyvät tärkeimmät teoreettiset käsitteet lukijalle. Johdannon 

on myös tarkoituksena esittää syitä sille, miksi juuri tämän aiheen tutkiminen on 

kannattavaa. Johdannossa lisäksi esitellään tutkimuskysymykset ja tutkimuksen 

metodologia sekä kerrotaan tutkimuksen rakenteesta. Toisessa kappaleessa käsitellään 

aihetta teoreettisesti kirjallisuuskatsauksen perusteella, jonka pohjalta tutkimuksen 

empiirinen osio suoritetaan. Tässä kappaleessa on neljä alalukua joista kolmessa 
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aihetta käsitellään eri näkökulmista teoreettisesti ja neljännessä esitellään 

kirjallisuuden pohjalta luotu asiakasinteraktioiden määrittelyn malli. 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään työn empiirisen tutkimuksen toteuttamista. 

Ensiksi kappaleessa esitellään ja perustellaan käytetty metodologia. Tässä kappaleessa 

esitellään myös tutkimuksessa käytetyt tahot, kuten yritys, sen henkilöt sekä asiakas, 

joita haastatellaan tutkimuksenteon yhteydessä. Kappaleen loppupuolella Empiirisen 

aineiston analyysi –luvussa pyritään tekemään löytöjä tutkimuksessa kerätystä 

aineistoista ja vertaamaan tuloksia aiempaan kirjallisuuteen aiheesta. Näitä kahta 

kokonaisuutta yhdistelemällä pyritään luomaan uutta tietoa ja vahvistamaan tietämystä 

kyseisestä aiheesta. Empiirisen tutkimuksen aineiston analyysissä tarkoitus on löytää 

tutkimuksen kontribuutio. 

Viimeinen kappale sisältää johtopäätökset ja se summaa tärkeimmät löydöt mitä 

tutkimuksessa on saatu selville. Kappale vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin, 

esittää tutkimuksen teoreettisen kontribuution ja tutkimuksen rajoitukset sekä 

liikkeenjohdolliset ehdotukset. Työn lopussa esitetään käytetyt lähteet sekä liitteet 

jotka ovat syntyneet tutkimusta tehdessä. 
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2 ARVONLUONTI JA YHTEISLUONTI; ARVO, PROSESSI, INTERAKTIO 

JA ASIAKAS 

Tämä kappale käsittelee arvon yhteisluontia ja asiakkaan roolia sen toteutumisessa. 

Kappale sisältää myös tekstiä arvon määrittelystä, muodostumisesta, interaktioista 

sekä kommunikaatiosta, ja toimittajan roolista, sillä nämä ovat keskeisiä arvon 

yhteisluonnin määrittelylle ja toteutumiselle. Kappale sisältää 4 lukua, joita 

tarkennetaan vielä alaluvuilla. 

2.1 Arvon määritys ja muodostuminen 

On hyödyllistä pystyä määrittelemään arvo itsessään tarkasti, jotta arvonluontia tai 

arvon yhteisluontia voidaan ymmärtää ja tutkia syvemmin. Samalla on myös tärkeää 

tunnistaa paikat ja tavat, missä arvoa muodostuu, kenelle ja miten. Tämä luku 

käsittelee arvon määrittelyä ja muodostumista. 

2.1.1 Arvon määritys 

 Arvolle löytyy useita määrittelyjä markkinoinnin kirjallisuudesta, mutta se, erityisesti 

asiakasarvo luetaan yhdeksi tärkeimmäksi liiketoiminnan menestymisen mittariksi. 

Usein kuitenkin perustana arvolle on, se että kun asiakkaalla on parempi tilanne 

palvelun jälkeen kuin ennen palvelua, voidaan tämä muutos nähdä arvona (Grönroos 

2008, Lapierre 1997). Asiakkaan havaitsema lopullinen arvo voidaan määritellä 

yhteistyöstä asiakkaalle koituneiden hyötyjen ja uhrausten erotuksena (Ravald & 

Grönroos 1996). Arvon määrittely ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Palvelun arvo 

ei voi olla vain vaihdanta saadun laadun ja tehtyjen uhrausten välillä, koska rahalliset 

ja ei-rahalliset kulut eivät edes epäsuorasti liity uhrauksen määrittelyyn (Lapierre 

1997: 380). Sawhney (2006: 10) esittää että ratkaisun arvo kertyy yksittäisten 

tuotteiden ja palveluiden arvosta, markkina- ja operatiivisen integraation arvosta sekä 

asiakkaan tarpeiden mukaisesta kustomoinnista. Arvo on monimutkainen ilmiö ja se 

myös on ajan myötä kertyvää, koska kun asiakkaan kokemat hyödyt kasvavat, 

vähentää se myös usein koettuja uhrauksia yksittäisissä tapahtumissa ja koko 

suhteessa, koska hyödyt ja uhraukset ovat sidoksissa toisiinsa (Lapierre 1997: 383). 

Salomonson ym. (2012) määrittelevät arvon siten, että yhteistoiminnan kautta saadun 

tarpeellisen informaation avulla, asiakkaat voivat tehdä parempia arvioita ja päätöksiä. 
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Yksinkertaistettuna mitä enemmän asiakkaan tilanne paranee, sitä enemmän arvoa on 

syntynyt tai syntyy. 

Asiakas näkee arvon usein lopputuloksena eikä sen saavuttamiseen käytettyinä 

välineinä. He ovat kiinnostuneita siitä mitä pystyvät tuotteilla ja palveluilla 

saavuttamaan, eivätkä niinkään itse tuotteista (Grönroos 2008: 303). Lopputulema ja 

kokemus ovat asiakkaalle mieleen jäävät tekijät ja asiakkaan kokemus muodostuu 

suhteesta kokonaistarjoomaan, eikä niinkään tuotteisiin (Payne ym. 2008: 86). Arvon 

määrittelystä tekee mielenkiintoisen se, että usein sitä tulee jo pystyä ennakoimaan 

yhteistyön alussa, koska esimerkiksi palvelulle on annettava rahallinen määritys. Yhä 

useammin epäsuora neuvottelu asiakkaan ja toimittajan välillä määrittävät hinnan ja 

asiakkaat maksavat juuri oman hyötynsä perusteella, mieluummin kuin yrityksen 

kulurakenteen mukaisesti (Prahalad  & Ramaswamy V 2004b: 7). Hinnoittelun 

epäselvyys ja vaikea määrittely asettaa näin ongelmia asiakassuhteiden alkuvaiheille, 

koska asiakas ei tiedä mitä haluaa ja toimittajan arvolupauskaan (Vargo & Lusch 2004) 

ei välttämättä päde täysin asiakkaan kontekstissa. Vaikka hinta ja tarjoama voidaankin 

esittää, ei yritys voi vaan jakaa itse julistamaansa arvoa, koska arvolupaus on aina 

kaksipuolinen ja se määritellään vasta käytössä (Ballantyne & Varey 2006: 345). 

Tämän vuoksi hinnan tulisi määrittyä asiakkaalle syntyneen arvon perusteella ja tähän 

yksi mahdollisuus on voitonjakohinnoittelu, joka myös antaa asiakkaalle vakuutuksen 

siitä että palveluntarjoaja todella haluaa tuottaa asiakkaalle lisäarvoa (Sawhney 2006: 

18 & 20). Voitonjakohinnoittelu on silti aika harvinaista, koska arvon mittaaminen on 

vaikeaa ja yrityksissä on luonnollista vastustusta erikoisille hinnoitteluperiaatteille 

(Sawhney 2006: 20). Arvolupauksen määrittämiseen vaikuttaa myös tiedon 

epäsymmetrisyys ja sen tuomat ongelmat, jotka ovat esillä erityisesti 

tietointensiivisissä ammattilaispalveluissa ja usein muuallakin B2B-puolella jossa 

palvelut ovat monimutkaisia (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010: 2). 

Integroidut ratkaisut tuovat arvoa palvelujen, kuten integraation, kustomoinnin, 

käyttöönoton, ylläpidon, palvelun ja rahoittamisen kautta, joten näille ratkaisuille on 

vaikeampaa asettaa hintaa kuin konkreettisille tuotteille. Näiden palveluiden 

arvostamisen monimutkaisuutta lisää myös se, että niistä syntyy arvoa erilailla 

erilaisille asiakkaille. Ratkaisujen arvon määrittämiseen vaikuttavat myös, että vastuu 
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jostain prosesseista tai kaluston omistajuus voi siirtyä toimittajalle, sekä ratkaisut usein 

vaativat, että toimittaja ja asiakas ovat jatkuvassa suhteessa. (Sawhney 2006: 18) 

Monet eri tekijät vaikuttavat arvon määrittelyyn ja tämä tekee siitä vaikean tehtävän. 

Kuten jo mainittua, arvo on pohjimmiltaan sitä mitä asiakas saa sillä mitä panostaa, 

mutta vaikeaksi määrittelyn tekee se, että eri toimijat määrittävät oman arvonsa 

eritavalla ja määrittelyyn vaikuttaa myös aika ja muu ympäristö (Zeithaml 1988). 

Arvon määritykseen vaikuttavat laadun ja hinnan lisäksi yksittäis- ja tilannemuuttujat, 

asiakkaan toimiala ja sektori (Lapierre 1997: 380 & 386). Myös arvon määrittelijän 

asema organisaatiossa ja se onko tämä asiakkaana vai myyjänä tilanteessa vaikuttavat. 

Lapierren (1997) mukaan mitä ylempänä asiakas on omassa organisaation 

hierarkiassa, sitä enemmän arvoa ajatellaan rahallisesti, kun taas työntekijän, joka 

toimii käytännöntasolla, arvokäsitys on selkeästi enemmän väline- ja 

toimintolähtöinen. Ja tieto, jonka avulla asiakkaan on mahdollista tehdä konkreettisia 

asioita, on usein keskijohdon ja tuotekehitysjohtajien mukaan tärkein arvoon liittyvä 

tekijä. (Lapierre 1997: 386) 

Palvelulähtöisessä logiikassa puhutaan enemmänkin käyttöarvosta verrattuna 

tuotekeskeisten markkinoinnin teorioiden vaihdanta-arvoon. Vaihdanta-arvoa 

perustellaan sillä, että vaihdannan jälkeen arvo on suurempaa kuin ennen sitä (Lapierre 

1997: 389). Arvo ei kuitenkaan voi olla pelkästään vaihtoarvoa tai käyttöarvoa, koska 

asiakkaan toimet käytön aikana kuten myös toimittajan toimet vaikuttavat arvon 

syntyyn (Grönroos & Voima 2013: 136). Eli jos minkäänlaista vaihdantaa ei tapahdu, 

ei käyttökään muutu niin että jonkinlaista hyötyä voitaisiin kokea. Toisaalta ennen 

käyttöä ei voi syntyä käyttöarvoa, eikä arvoa voi myöskään arvioida ennen sitä 

(Grönroos & Voima 2013: 136). Myös Lapierre (1997: 386) on sitä mieltä, että 

vaihdanta-arvo on pakollista huomioida, muttei riittävä tapa määrittelemään 

kokonaisarvoa.  

Yleisesti markkinoinnin kirjallisuudessa kontekstuaalisia ja ympäristöllisiä muuttujia 

pidetään tärkeämpiä kuin rahallista korvausta (Lapierre 1997: 380). Usein asiakkaan 

suhteeseen käyttämien kulujen minimointi, eli uhrausten pienentäminen, on yksi tapa 

lisätä asiakkaan kokemaa arvoa ja on tärkeä osa asiakkaan kokemaa arvoa 

kokonaisuudesssan. Saarijärven (2012) mukaan asiakkaiden ajallisten ja 
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panostuksellisten uhrausten pienentäminen on tärkeimpiä yrityksen ominaisuuksia. 

Koska asiakkaan kokemukset ovat arvon perusta, asiakkaan ja toimittajan välinen 

suhde itsessään voi vaikuttaa koettuun kokonaisarvoon merkittävästi (Lapierre 1997: 

382). 

Arvo voidaan määritellä eri lajityyppeihin. Esimerkiksi Lapierre (1997) erottelee 

arvon käytännölliseen laatu-ulottuvuuteen ja tekniseen laatuun. Käytännöllinen laatu-

ulottuvuus selittää miten suhteeseen osallistuvat yksilöt havaitsevat toisiaan ja miten 

tuote saadaan toimitettua myyjän näkökulmasta (Lapierre 1997: 382). Teknisten 

vaatimusten noudattaminen, ostajan tarpeisiin muuntautuminen ja tuotteisiin liittyvä 

dokumentaatio muodostavat taas teknisen laadun (Lapierre 1997: 382). Arvo voidaan 

jakaa kahteen tasoon, joista ensimmäinen perustuu laatuun ja toinen talouteen, 

sosiaalisuuteen, operationaalisuuteen, strategiaan, yksittäis- sekä tilannemuuttujiin 

(Lapierre 1997: 387). Arvo voi olla sosiaalista, taloudellista, operationaalista tai 

strategista ja se voi vaikuttaa tuottavuuteen, turvallisuuteen, luovuuteen ja niin 

edelleen (Lapierre  1997: 386). Uuden suhteen luomisesta johtuvat kulut, 

tuotantokulut, käyttökulut, epäonnistumiskulut, ja tekniset tarkastuskulut muodostavat 

taloudellisen laatunäkökulman (Lapierre 1997: 382). Arvon eri laadut ja lajit tulee 

ottaa huomioon kun sitä pyritään määrittämään tai luomaan.  

2.1.2 Arvon muodostuminen 

Tämä luku käsittelee sitä miten ja missä arvo syntyy ja muodostuu. Jotta tehokas 

asiakassuhteiden hallinta olisi mahdollista, tulee ymmärtää ja hoitaa arvonluonti ja sen 

määritys (Vargo 2009: 378). Ja koska arvonluonnin tarkoituksena on saada arvoa 

muodostumaan/syntymään, joten on ensiarvoista selvittää miten ja missä arvo 

muodostuu. 

Arvon muodostuminen on monen muotoista, siihen vaikuttaa eri tekijät ja sitä tapahtuu 

erilaisissa konteksteissa. Arvo kirjaimellisesti luodaan tai se vain jossain vaiheessa 

ilmenee asiakkaalle (Grönroos & Voima 2013: 138 & Grönroos 2012: 1521). 

Perusajatuksena asiakkaan kulutusprosessit luovat pohjan käyttöarvon syntymiselle 

(Grönroos 2008: 309) ja arvo syntyy asiakkaiden aiemmista sekä potentiaalisista 

tulevista kokemuksista ja niiden yhdistämisestä tämän hetkisten prosessien yksittäisiin 

ja sosiaalisiin kokemuksiin, jotka syntyvät kun resursseja ja prosesseja 
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implementoidaan asiakkaan kontekstiin (Grönroos & Voima 2013). Vaikka 

tuotepainotteisen markkinoinnin käyttämää vaihdanta-arvoa ei erityisenä 

painopisteenä pidetäkään, voidaan se palvelulähtöisessä ajattelussa nähdä arviona 

haluttavuudesta sekä vaatimuksista ja koska tuote on potentiaalisen arvon säilö, on 

käyttöarvon arvio sen vahvistus (Ballantyne & Varey 2006: 344). Tuotepainotteisesta 

ajattelusta poiketen, interaktiivisuuden ja vastavuoroisuuden takia, palvelulähtöinen 

arvo muodostuu ajan kanssa, eikä se perustu pelkälle tuotanto-kulutus –ketjulle (Vargo 

2009: 375). Kuten jo aiemmin arvoa määritellessä mainittiin, arvon määrittämiseen 

vaikuttaa moni asia ja monilla niistä asioista on myös vaikutus arvon syntymiseen. 

Arvo on lopullisesti sosiaalinen tuomio haluttavuudesta yhteisön hyötyjen sekä 

liittyvien kustannusten perusteella ja siihen vaikuttaa myös ympäristö- ja 

teknologiatekijät (Ballantyne & Varey 2006: 345). Eri toimet vaikuttavat arvon 

muodostumiseen eri tavoin, jotkut luovat arvoa yksin, jotkut mahdollistavat arvon 

syntymisen ja jotkut ovat yhteisiä arvon muodostumiseen johtavia toimia ja jotkut 

arvoa yhteisluovia suoria interaktioita (Grönroos 2012: 1521). Jos palvelut ovat 

tietointensiivisiä ja pätevyydestä riippuvia, on vaikeaa linkittää asiantuntijoiden toimet 

ja tarkoitukset asiakkaan tuloksiin, ja tämän vuoksi arvoa havainnoidessa palveluiden 

merkitystä ei välttämättä pystytä tarkasti huomioimaan (Lapierre 1997: 391-392). 

Koska arvon syntymistä pidetään liiketoiminnan perustana, on arvonluominen ja 

syntyminen tutkimuskohteena kiinnostavia ja myös Grönroosin ja Voiman (2013) 

mukaan käyttöarvonluontia ei ole analysoitu tarkasti asiakkaan näkökulmasta. 

Jotta arvoa voidaan luoda tai että sitä voi syntyä on oltava tietämystä. Tietämys (Vargo 

& Lusch 2004) ja tietämyksen uudistaminen on lähtökohtaisia kilpailuedun lähteitä 

(Ballantyne & Varey 2006: 340). Hiljaista tietoa käytetään suoraan arvonluonnissa, 

kun taas eksplisiittinen tieto on varastoitua ja siihen voidaan päästä käsiksi kun arvoa 

luodaan (Ballantyne & Varey 2006: 340). Koska tietämys on perusta arvon 

syntymiselle, on tietämystä vaalittava ja varastoitava. Hiljainen tieto vanhenee 

nopeammin kuin varastoitava eksplisiittinen tieto (Storbacka & Lehtinen 2001). 

Tämän vuoksi tiedon uudistaminen ja varastointi, muuttaminen hiljaisesta 

dokumentoiduksi, ovat tärkeitä kuten itse tarpeellisen tiedon kerääminenkin. Jos tämä 

tietämys voidaan hyödyntää käytännössä ja esimerkiksi sen avulla toimittaja pystyy 

tunnistamaan ostajan tarpeet ja onnistuu kehittämään ratkaisun näiden mukaan, hyvää 

palvelulaatua, ja myös usein arvoa, muodostuu (Lapierre 1997: 389). Tietoa voidaan 
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pitää lähtökohtaisena kilpailuedun lähteenä, koska tietohallinta ja organisatorisen 

oppimisen toistuva prosessi painottavat sitä (Payne ym. 2008: 88). 

Arvo ei muodostu pelkästään palvelunlaadun ja mitattavien hyötyjen kautta, vaan 

siihen vaikuttaa eri asiat. Hyväntahtoisuus ja syvennetty suhde vaikuttavat 

arvonluontiin positiivisesti (Sjödin & Kristensson 2012: 200) ja myös yrityksen 

maineella ja brändillä on väliä. Lapierre (1997: 386) väittää että asiakas kokee arvon 

paremmaksi jos toimittajalla on hyvä maine. Negatiivisesti arvonsyntymiseen voivat 

vaikuttaa asiakkaan kokemukset kyvyttömyydestä tai liiallisesta sekaantumisesta, he 

voivat kokea kyvyttömyyttä kun osallistuvat esimerkiksi kasvaneessa roolissaan 

arvonluontiin (Sjödin & Kristensson 2012: 200). Arvon yhteisluonnilla voi olla 

positiivisia sekä negatiivisia vaikutuksia arvonmuodostumiseen ja arvoa voidaan 

erityisesti luoda tai se voi vain ilmaantua asiakkaan kokemuksista (Grönroos 2012: 

1521). Käyttöarvoa tai asiakkaan kulutusprosessin aikana kokemaa arvoa pidetään 

palvelulähtöisen markkinoinnissa tärkeimpänä, jopa ainoana arvona. Käyttöarvo voi 

olla esimerkiksi sitä, kun asiakas todella saa oikeata informaatiota sekä pystyy 

tekemään toimia sen pohjalta tai saa jonkin ongelmansa ratkaistua ja tämän 

käyttöarvon muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan tavoite ja 

palvelutyöntekijän kommunikointitaidot (Salomonson ym. 2012:154).  Myös 

luottamus ja itseluottamus vaikuttavat arvon määrittymiseen (Lapierre 1997: 391). 

Kun arvoa muodostuu asiakkaan kulutusprosesseissa, on hyvinkin todennäköistä että 

myös arvon mahdollistanut toimittaja voi kokea samaa. Vargo ja Lusch (2008) 

huomauttavat että usein myös yritys saa palvelua takaisin palvellessaan asiakasta ja 

voi näin ollen kehittää toimintaansa. Jos arvon yhteisluonnista asiakkaalle koituu 

tulevaisuudessa arvokokemuksia, samasta prosessista syntyy arvoa myös yritykselle 

(Grönroos 2012: 1530). Grönroosin (2008: 304-305) mukaan jos ei tiedetä onko 

asiakkaalle syntynyt käyttöarvoa, ei vaihdannan arvoa yrityksellekään voida arvioida 

ja mitä paremmin yritys helpottaa arvon syntymistä, sitä suurempi on myös sen oma 

vaihdanta-arvo. Tästä johtuen arvonsyntyminen ja –luonti ovatkin usein 

vastavuoroisia ja tapahtuvat toistuvina prosesseina. 

Jos arvonsyntymistä tutkitaan kuten Grönroos (2012), voidaan asiakkaan ja toimittajan 

toiminta jakaa kolmeen eri alaan, asiakkaan, toimittajan ja jaettuun alueeseen (sphere). 
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Käyttöarvon näkökulmasta arvo syntyy perinteisesti asiakkaan alueella. Usein 

asiakkaan itsenäinen arvonluonti onkin erillään arvon yhteisluonnista, koska monet 

kokemukset eivät tule heti resurssien käytön yhteydessä eivätkä suoranaisessa 

yhteistoiminnassa, vaan ajan kanssa (Grönroos 2012: 1529). Arvo syntyy siis jossain 

kontekstissa, koska konteksti määrittää lopullisesti käyttöarvokokemuksen arvon 

syntyessä resurssien käytöstä tai jopa niiden omistamisesta (Grönroos & Voima 2013: 

138). Arvoa voi myös syntyä yhteisellä alueella, kun toimittaja on suorassa yhteydessä 

asiakkaan kulutukseen ja kontekstiin. Myös näiden kahden välille voidaan määritellä 

alue, jolla arvoa syntyy, sellaiset alueet joissa toimittaja ei pysty vaikuttamaan 

arvonluontiprosessiin suoranaisesti, vaan tarkkailee asiakkaan resurssien ja prosessien 

käyttöä (Grönroos & Voima 2013: 143). Toimittaja ei siis näin ollen suoraan vaikuta 

arvon syntymiseen, mutta on silti läsnä. Omalla alueellaan arvonluontia 

mahdollistamalla yritykset vaikuttavat asiakkaan jokapäiväisiin toimiin ja näin myös 

epäsuorasti arvon toteutumiseen ja syntymiseen (Grönroos 2008: 310). Arvonluonnin 

mahdollistaminen (facilitating) ei ole Grönroosin (2008) mukaan itsessään 

arvonluontia, vaan toimittajan omalla alueella tapahtuvat prosesseja, joiden 

seurauksena asiakkaan on mahdollista luoda todellista arvoa. 

Moni tutkija pitää ratkaisuja ja niistä seuraavia kokemuksia perustana 

arvonsyntymiselle. Arvo määrittyy tiettyjen toimijoiden välisestä 

palvelukokemuksesta (Ballantyne & Varey 2006: 336). Grönroosin ja Voiman (2013: 

137) mukaan arvonluonti perustuu käyttäjän aiempiin kokemuksiin, resursseihin ja 

prosesseihin, sekä niiden lopputuloksiin ja käyttöarvo muotoutuu näistä ja 

potentiaalisista tulevista kokemuksista. Nämä kokemukset syntyvät yritysten 

tarjoamien ratkaisujen pohjalle, jotka muodostuvat yksittäisten tuotteiden ja 

palveluiden potentiaalisesta arvosta, toimintojen integroinnista ja yhdistämisestä 

asiakkaan kontekstissa (Cova & Salle 2008 & Sawhney 2006). Ratkaisun arvoon 

vaikuttaa siis oleellisesti tiettyyn asiakassegmenttiin tai jopa tietylle asiakkaalle tehty 

integraatio (Sawhney 2006: 9). Koska asiakas kokee palvelua yhteistoiminnan aikana, 

niin esimerkiksi toimittajan kanssa käyty keskustelu, joka on interaktiivinen yhteinen 

järkeilyprosessi, jolla pyritään luomaan yhteistä osaamista ja tietämystä ja 

mahdollistaa arvonluomisen (Salomonson ym. 2012:146). Jos kokemukset ovat 

arvonsyntymispaikkoja, voidaan tämä yhteisessä prosessissa tullut kokemus tulkita jo 

arvoksi itsessään. 
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Arvo ei ole pelkästään hetkittäinen tai pitkäkestoinen ilmiö. Käyttöarvo ei ole 

olemassa vain tiettyyn aikaan yhtenä tekijänä, vaan se ilmenee asiakkaan fyysisten ja 

henkisten toimintojen kautta dynaamisessa kontekstissa ja sitä kertyy koko 

arvonluontiprosessin ajan (Grönroos & Voima 2013: 146). Myös asiakassuhteen laatu 

on kertyvää laatua, joka muotoutuu ajan saatossa tapahtuvista interaktiokokemuksista 

(Ballantyne & Varey 2006: 337). Yhteistyösuhteiden jatkuessa ja ajan kuluessa arvon 

vastavuoroisuus myös korostuu. Kertyvä ja ajan myötä paljastuva arvon luonne on 

suhteellinen, koska kummankin toimijan kehitetyt toiminnot interaktiivisesti ja 

vastavuoroisesti yhdistyvät, jotta ne voisivat ajan myötä luoda lisää arvoa (Vargo 2009: 

375). Arvoa määritellessä tulee siis tasapainoilla lyhyen ja pitkän aikavälin 

näkökulman kanssa, koska arvo muotoutuu kerääntyen eri hetkissä pitkällä aikavälillä 

(Lapierre J 1997: 386). 

Edellä esitetyn arvon muodostumisen määrittelyn kautta voidaan sanoa, että asiakkaan 

osallistuminen ja yhteiset toimet toimittajan kanssa ovat merkittävä osa arvon 

syntymisessä. Myös Lapierren (1997: 387) tutkimuksen mukaan kummankin, 

toimittaja- ja asiakaspuolen, asiantuntijat pitävät asiakkaalle tarjottua tietoa 

merkittävänä arvon muodostumiseen ja he myös pitävät asiakkaan osallistumista 

vaikuttavana tekijänä. Asiakkaiden tyytyväisyys ja kokema arvo riippuvatkin suuresti 

siitä miten he itse osallistuvat tärkeisiin palvelukohtaamisiin (Bitner ym. 1997: 193). 

Näin ollen asiakkaan rooli sekä osallistuminen ja arvon yhteisluonti ovat tekijöitä, joita 

tulee tutkia tarkemmin, jotta arvon syntymistä voidaan määrittää ja hallita. 

2.2 Arvon yhteisluonti: perustelu ja määritys 

Jos asiakkaat ostavat tuotteita ja palveluita omia arvonluontiprosessejaan 

kehittääkseen, on yrityksen kannattavaa omaksua liiketoimintalogiikakseen 

palvelulähtöisyys (Grönroos 2008: 310). Tämä valinta on merkittävä strateginen 

päätös yritykselle ja sen toiminnalle ja tehtävä jos aikoo pyrkiä luomaan asiakkaan 

kanssa yhdessä arvoa. Kuten kaikki markkinoinnin ehdotukset, ei myöskään arvon 

yhteisluonti ole paras tai edes toimiva vaihtoehto kaikille yrityksille. Koko yrityksen 

strategia määrittää onko arvon yhteisluonti hyödyllistä sille (Saarijärvi 2012: 388). 

Mutta jos on tarkoitus pyrkiä luomaan arvoa yhdessä asiakkaan kanssa, ei voi keskittyä 
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tavarakeskeisen näkemyksen peruspilariin vaihdantaan, koska se piilottaa asiakkaan 

arvonluontiprosessit ja arvon yhteisluonnin tärkeyden (Grönroos 2008: 311). 

Kokonaisratkaisuja pidetään palvelulähtöisessä logiikassa yhtenä tapana tuoda 

asiakkaalle uusia kokemuksia. Ratkaisujen tarjoaminen mahdollistaa yritysten myös 

tehdä enemmän kauppaa olemassa olevien asiakkaidensa kanssa (Sawhney 2006: 5). 

Ratkaisuajattelun kautta pyritään myös luomaan syvempää suhdetta asiakkaaseen. 

Tyytymättömät asiakkaat palaavat harvemmin ja tämä johtaa pitkäaikaisten tuottojen 

pienenemiseen (Grönroos 2008: 304), joten toimivien, asiakkaan 

arvonluontiprosessien mukaan luotujen, kokonaisratkaisujen voidaan kehittää 

kestävämpiä asiakassuhteita. Suhteet ovat luonnostaan kertyviä ja seurausta ajan 

myötä oppimisesta, joten arvon yhteisluontia tarkastellessa tulee palveluja tarkastella 

suhteiden kautta (Ballantyne & Varey 2006: 346). Myös Lapierre (1997: 378) on sitä 

mieltä että B2B-liiketoimintaa tulee arvioida laajemmin kuin vaan palvelun laadun 

kautta ja suhteellinen näkökulma on perusteltua B2B-maailmassa, koska yritysten 

väliset ammattilaispalvelut ovat monimutkaisia, riskisiä ja niillä on hitaat vaikutukset. 

Noudattamalla kokonaisratkaisuajattelua voidaan asiakassuhteita syventää. Näin 

asiakkaiden uskollisuutta voidaan kasvattaa, sekä riskiä tulla korvatuksi pienentää, 

koska näin on mahdollista tulla sulautetuksi syvemmälle asiakkaan toimiin (Sawhney 

2006: 6). Sawhney (2006: 8) määrittelee ratkaisun tuotteiden ja palveluiden 

integroiduksi yhdistelmäksi joka on räätälöity asiakkaan tarpeisiin siten että ratkaisu 

parantaa asiakkaan toimintaa enemmän kuin sisältyvät palvelut ja tuotteet 

yhteenlaskettuna. Eli rationaalisella yhdistelemisellä, integraatiolla ja syvemmällä 

suhteella voidaan tuottaa luoda lisäarvoa. Asiakas voi hankkimalla palvelunsa yhdestä 

paikasta vähentää hankintakustannuksiaan (Sawhney 2006: 8). 

Palvelukeskeisen näkemyksen mukaan aikaansaavat resurssit eli ydinosaaminen on 

tärkeimpiä kilpailuedun saavuttamisen tekijöitä. Ja näin ollen ydinosaamiseensa 

keskittyvän yrityksen tulee luoda ympärilleen resurssiverkko, joka sisältää toiminnan 

kannalta vaaditut tiedot ja taidot (Vargo & Lusch 2004: 12-13). Organisaation 

ydinosaamiset ja prosessit ovat muutosta aikaansaavia resursseja (operant resources) 

ja siten aineettomia. Näiden resurssien aikaansaavuus tarkoittaa sitä, että ihmiset 

saavat luotua näiden avulla luonnollisista resursseista enemmän arvoa ja lisää 

aikaansaavia resursseja. Näitä aikaansaavia resursseja hankkimalla ja kehittämällä 
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yritykset voivat mahdollistaa lisäarvoa koko arvoverkostolle. Interaktiivisella 

aikakaudella asiakkaan vaikutus yritysten osaamiseen ja prosesseihin on suurempi, 

joten heidät on otettava perusteellisemmin mukaan myös näiden perustoimintojen 

kehittämiseen. (Vargo & Lusch 2004: 3). Arvon yhteisluonti ja verkostot (suhteet) ovat 

ratkaisujen tarjoamisen peruspilareita (Cova & Salle 2008: 276). Arvon syntymisen 

vastavuoroinen ja kertyvä luonne, suhteet, verkostot sekä niiden jatkuvuus, ja niiden 

aikana tapahtuvien interaktioiden merkitys ovat kaikki keskeisiä teemoja arvon 

yhteisluonnissa. 

Palvelulogiikan mukainen toiminta mahdollistaa yritysten osallistua asiakkaidensa 

arvonluontiprosesseihin ja lisätä asiakasinteraktiot tarjoomaansa (Grönroos 2008: 

298). Tulevaisuudessa kilpailuetuun päästään yhteisluomalla uniikkeja kokemuksia 

asiakkaille (Prahalad & Ramaswamy 2004b: 12). Uniikit ratkaisut ja arvon 

yhteisluontiprosessi voi tuoda uusia ja ennen kokemattomia kokemuksia osallistujille 

(Sjödin & Kristensson 2012: 200). Arvon yhteisluonti perustuu suurilta osin 

interaktioille, keskustelevalle oppimiselle ja arvonluontiprosessien yhdistämiselle. 

Uusi kilpailuedun lähde on korkeatasoiset interaktiot joiden avulla yksittäinen asiakas 

voi yhdessä luoda yksilöllisiä kokemuksia yrityksen kanssa (Prahalad & Ramaswamy 

2004b: 7). 

Useat tutkijat pitävät arvon yhteisluonnin –tutkimuksen jatkamista ja eri alueiden 

tarkempaa tutkimusta tärkeänä. Payne ym. (2008: 94) ehdottavat arvon yhteisluonnin 

tutkimista tietointensiivisillä B2B-markkinoilla tulevaksi tutkimusaiheeksi. Grönroos 

(2012: 1532) esittää tutkimuskohteeksi kuinka resurssien ja järjestelmien 

esteettömyys, interaktiivinen kanssakäyminen asiakaspalvelijoiden ja asiakkaiden 

välillä sekä asiakkaiden vertaiskommunikointi vaikuttaa palveluprosessin kulkuun ja 

mistä prosessin yhteisluontitoimista arvoa syntyy. Markkinoinnin tutkimuksessa on 

vähän tietoa miten asiakkaan kokevat yhteisluontiprosessit ja miten he voivat hyötyä 

siitä, kun taas enemmän on keskitytty siihen, miten yritysten tulisi toimia ja miten ne 

voivat hyötyä yhteisluonnista (Sjödin & Kristensson 2012: 192). Tämän vuoksi 

asiakasperspektiivi on antoisa tutkimuskohde. Yleensäkin palveluntarjoajan ja 

asiakkaan rooleja arvon yhteisluonnissa ei ole tutkittu tarkemmin ja että niitä tulisi 

tutkia jotta arvonluontiprosesseja voitaisiin ymmärtää paremmin (Grönroos & Voima 

2013: 134 & 139). Arvon yhteisluontiin liittyvät tietämys, interaktiot, 
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tietointensiivisyys, suhteet ja roolit ovat siis suositeltuja tutkimuskohteita ja niitä 

kaikkia käsitellään tässä tutkimuksessa. Grönroos ja Voima (2013: 133) arvelevat 

asiakkaan näkökulmasta tehdyn arvonluonti- ja arvon yhteisluontitutkimuksen tuovan 

mahdollisuuden näiden käsitteiden analyyttiseen määrittelyyn. 

Tärkeä kysymys liittyen arvon yhteisluontiin on, että kuinka säilyttää yrityksen 

tehokkuus kun samalla pyrkii yhteisluonnin vaatimaan syvällisempään interaktioon 

asiakkaiden kanssa? Yritysten on tärkeää onnistua säilyttämään 

tuotteidensa/palvelunsa laatu, vaikka ottaa vaikutteita toimintansa kehittämiseen 

asiakkailta. Asiakkaiden toiveet ovat vaihtelevia ja heterogeenisiä, mutta siitä 

huolimatta yritysten täytyy pyrkiä löytämään oikea informaatio ja pyrkiä toimimaan 

oikein tulevaisuuden kannalta (Prahalad & Ramaswamy 2004a, 6). 

2.2.1 Arvon yhteisluonnin määritys 

Arvonluontia luonnehditaan yhdeksi huonosti määritellyimmistä ja hämärimmästi 

käytetyimmäksi konseptiksi palvelumarkkinoinnin tutkimuksen alalla (Caru & Cova 

2003). Eikä arvolle ja arvon yhteisluonnille löydy täysin yhtenevää määritelmää 

viimeaikaisesta palvelukirjallisuudesta (Grönroos & Voima 2013: 133). Arvon 

yhteisluonti ei ole tehtävien ulkoistamista tai siirtämistä asiakkaalle eikä tuotteiden ja 

palveluiden kustomointia (Prahalad & Ramaswamy 2004b: 10). Arvon yhteisluonti 

määritellään yhteisiksi toimiksi asiakkaan ja toimittajan välillä, jotka tapahtuvat 

suorien interaktioidensa aikana (Grönroos 2012: 1520). Arvonluonti yleisesti on 

prosessi jonka kautta asiakkaalla on parempi olla (tai huonompi) jossain suhteessa 

(Grönroos 2012: 1521, Grönroos & Voima 2013: 134). Arvon yhteisluonnilla on sama 

päämäärä, mutta arvon syntyminen ei ole suoraan yksistään asiakkaan 

kulutusprosessissa ilmenevää, vaan alueet, osallistujat ja kohteet, joissa arvo ilmenee, 

vaihtelee. Arvonluonti on aina useiden uniikkien vaihdantasuhteiden kontekstissa 

tapahtuva yhteinen ja interaktiivinen prosessi, joka on monesti vain sanaton sekä 

epäsuora (Vargo 2009: 374). 

Grönroos & Voima (2013) antavat arvon yhteisluonnille tiukan ja rajaavan 

määrityksen. Yleisesti palvelulähtöisessä logiikassa pidetään lähes kaikkea 

arvonluontia yhteisluontia, koska prosessi kokonaisuudessaan sisältää eriosapuolien 

toimia (Grönroos & Voima 2013: 135). Grönroosin (2012) mukaan markkinoinnin 
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kirjallisuudessa arvon yhteisluonnin määrittelynä yleisellä tasolla toimii asiakkaan ja 

yritysten yhteisten toimien tärkeyden korostaminen, mutta silloin eri toimijat ja niiden 

roolit jäävät määrittelemättä. Jos yritykset ja asiakkaat ovat aina arvon yhteisluojia, 

nykyiset lähestymistavat eivät pysty määrittämään eri osapuolien rooleja, näiden 

tärkeyttä ja mitkä toimet ovat arvonluontia ja mitkä todella arvon yhteisluontia 

(Grönroos & Voima 2013: 137, Grönroos & Ravald 2011).  Jos arvonluontia 

käsitellään kaiken kattavana prosessina, jää itse arvon määrittely epäselväksi 

(Grönroos & Voima 2013: 136). Tästä syystä on oleellista tarkemman yhteisluonnin 

analysoinnin vuoksi erottaa arvonluonti ja arvon yhteisluonti. Tämän tarkemman 

määrityksen mukaan arvonyhteisluonti liittyy vain niihin vaiheisiin joissa yritys ja 

asiakas ovat yhdessä (Grönroos 2012: 1520). Yrityksiä voidaan pitää arvon 

mahdollistajina, koska he tarjoavat asiakkaalle resursseja, jotka muodostavat 

arvonluonnille pohjan (Grönroos 2008: 303). Arvon yhteisluonti on suoria 

kahdenkeskeisiä kanssakäymisiä, muut toimet taas erillisten toimijoiden tekoja, jotka 

tähtäävät yhteiseen arvonluontiin (Grönroos  & Voima 2013: 136).  Tämän tyyppisen 

määrittelyn on tarkoitus luoda mahdollisuus eritellä tarkasti ne tilanteet ja alat joissa 

arvoa oikeasti syntyy ja se, mikä on oikeasti yhdessä luotua arvoa. Palveluntarjoaja 

voi potentiaalista arvoa vastaavia resursseja ja prosesseja toimittamalla mahdollistaa 

asiakkaan prosessin, jossa tämä luo ja kartuttaa itselleen arvoa (Grönroos & Voima 

2013: 138). 

Grönroos ja Voima (2013: 138) määrittelevät arvon yhteisluonnin vain osapuolien 

yhteisiksi prosesseiksi ja kaikki muut arvonluonniksi, koska asiakas kontrolloi 

arvonluontia ja voi kutsua toimittajan osallistumaan arvon yhteisluojana. Tällä voidaan 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun toimittaja on luonut suotuisan ympäristön sille, että 

tämä voi osallistua asiakkaan arvonluontiprosesseihin suoranaisesti, voi asiakas itse 

osallistumalla yhteisiin toimiin ottaa toimittajan mukaan myös itse tapahtumiin joissa 

arvoa muodostuu. Grönroosin ja Voiman  (2013: 138) mukaan asiakas on arvonluoja 

ja toimittaja mahdollistaa arvoa asiakkaalleen ja arvonluonnin mahdollistaminen 

tarkoittaa potentiaalisen arvon luontia jonka asiakas voi muuttaa omassa 

kontekstissaan arvoksi.  

Ei voida myös sanoa että asiakas pelkästään luo arvoa. Jos asiakas luo pelkästään yksin 

arvoa, ei sitä voi myös luoda toimittaja ja asiakas yhdessä (Grönroos & Voima 2013: 
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137). Näin ollen arvon yhteisluontia ei tapahtuisi ollenkaan. Mutta tätä tapahtuu 

kuitenkin, kuitenkin pelkästään asiakkaan ja toimittajan yhteisellä alueella (joint 

sphere) (Grönroos  & Voima 2013: 140). Eli jos arvoa luodaan yhdessä, se tarkoittaa 

että osapuolet ovat keskenään suorassa vuorovaikutuksessa samalla hetkellä kun arvoa 

syntyy ja kumpikin vaikuttaa arvon muodostumiseen.  Ja vain silloin kun kaksi tai 

useampi toimija vaikuttavat toisiinsa, eli ovat vuorovaikutuksessa, on mahdollista 

tapahtuma arvon yhteisluontia (Grönroos & Voima 2013: 139). Samaa teoriaa on myös 

käsitelty hieman eri termein, esimerkiksi Ballantyne ja Varey (2006: 342) ovat sitä 

mieltä että useat arvonluontitoiminnot tapahtuvat asiakkaan ja toimittajan alojen 

välissä tuottavina vaihdantayhteyksinä, eivätkä niinkään pelkästään jommankumman 

toimijan alueella. He eivät nimeä erikseen yhteistä aluetta, vaan pitävät 

yhteistoiminnan tapahtumapaikkaa osapuolten välissä olevana tilana. 

Grönroosin ja Voiman (2013) mukaan arvonluontiin vaikuttaa missä alueella (sphere) 

se tapahtuu ja mitä rooleja eri osapuolet omaksuvat.  Yrityksellä on mahdollisuus 

vaikuttaa asiakkaan kokemuksiin ja toimintoihin käytön aikana yhteisellä alueella 

interaktioiden kautta, jotka tekevät arvonluontiprosessista avoimen (Grönroos & 

Voima 2013: 140. Toimittajan alueella tapahtuvat prosessit, joille ei ole suoraa 

vaikutusta asiakasarvoon, luovat potentiaalista arvoa, joiden avulla voidaan olettaa 

syntyvän käyttöarvoa (Grönroos & Voima 2013: 146). Grönroosin ja Voiman (2013: 

141) mukaan arvon mahdollistaminen ei ole osa arvonluontia. Usein läheisten 

toimijoiden prosessit ovat lähes samansuuntaisia ja niillä voi olla samanlaisia 

päämääriä, mutta jos nämä toimijoiden lähekkäiset arvonluontiin tähtäävät prosessit 

eivät yhdisty tai keskustele keskenään ja silloin ei yhteisluontia tapahdu (Grönroos & 

Voima 2013: 145). 

Kirjallisuudessa esiintyy myös erilaisia arvon yhteisluontiin liitettyjä termejä, 

esimerkiksi Sheth & Uslay (2007) luottelevat arvon yhteisluonnin potentiaalisiksi 

mekanismeiksi yhteisymmärtämisen, yhteiskulutuksen, yhteisylläpidon, 

yhteishävityksen ja yhteisulkoistamisen. Myös Payne ym. (2008: 84) huomauttaa että 

asiakkaalla ja toimittajalla on yhdessä mahdollisuus luoda arvoa räätälöityjen 

yhteistuotettujen tarjoamien kautta. Mutta edeltävän määrittelyn perusteella näitä 

arvonluontikeinoja ei voida kutsua arvon yhteisluonniksi, jos suoranaisesta 

yhteistoiminnasta ei samalla muodostu arvoa. 
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Arvon yhteisluonti koostuu erilaisista tekijöistä. Arvonluonnin näkökulma on nykyään 

siirtynyt hyödykkeiden myynnistä asiakkaan arvonluontiprosessien tukemiseen 

(Saarijärvi 2012: 381). Oppiminen ja tieto ovat arvon yhteisluonnin ydintekijöitä 

(Payne ym. 2008: 93). Palvelulähtöinen logiikka kannustaa uuden tietämyksen ja 

ideoiden jakamiseen eri sidosryhmien kanssa, koska se voi johtaa arvonyhteisluontiin, 

vastavuoroisiin arvolupauksiin ja jatkuvaan elämänlaadun parantumiseen (Ballantyne 

& Varey 2006: 343). Arvon yhteisluonti vaatii pohjalleen tuotteita ja/tai palveluita, 

mutta tuotteet ovat vain tapa päästä lopputulokseen ja siksi auttaakseen asiakkaita 

suoriutumaan paremmin, tuotteet ja palvelut tulee pystyä integroimaan ratkaisuiksi 

jotka ratkaisevat asiakkaan ongelmat (Sawhney 2006: 4). Myös Vargon (2009: 377) 

mukaan transaktiot ja tuotteet ovat vain rakenteellisia ja väliaikaisia eristeitä 

arvonluontiprosessissa, kun palvelusuhteet määrittelevät markkinoita. Verkostot ja 

suhteet ovat perustana kaikelle arvonsyntymiselle. Jos ajatellaan verkostoja, arvon 

yhteisluontia tapahtuu toimittajan omassa verkostossa ja asiakkaan verkostossa (Cova 

& Salle 2008: 270), mutta myös näiden verkostojen yhtymiskohdissa suorien 

interaktioiden kautta. Suhteellinen konteksti tulee ymmärtää jotta arvonluontia voi 

käsitellä (Vargo 2009: 378). 

Arvon yhteisluonti ja sen erilaiset muodot vaativat tiettyjä perusteita, jotta ne voivat 

tapahtua. Ensinnäkin tulee olla ainakin jonkin näköistä vaihdantaa ja 

kommunikaatiota. Arvon yhteisluonnin mahdollisuuksia syntyy, kun kaksi toimijaa 

alkaa toimia keskenään (Cova & Salle 2008).  Arvon yhteisluontimahdollisuuksia 

syntyy teknologian kehittymisen myötä, koska teknologia antaa uusia mahdollisuuksia 

olla interaktiossa asiakkaiden kanssa luoden tuotteita, palveluita ja kokemuksia (Payne 

ym. 2008: 88). Myös kokonaisten liiketoiminta-alojen kehittyminen luo uusia 

kommunikaatiokanavia. 

Kun asiakas ja toimittaja toimivat keskenään luoden arvoa, he osallistuvat arvon 

yhteisluontiin. Koska asiakkaat voivat osallistua tai haluta osallistua arvonluontiin 

aktiivisesti, siksi on pakollista luoda suhteita jossa kaikki toimijat otetaan huomioon 

(Lapierre 1997: 393). Näin ollen suhteet ovat yksi arvonyhteisluonnin perusta. Kuten 

sanottua, arvon muodostuminen ja arvon yhteisluonti ovat kertyviä vastavuoroisia 

prosesseja ja uusia arvon yhteisluontimekanismeja syntyy kun kumpikin, asiakas ja 
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toimittaja, toimivat uusilla tavoilla tukeakseen toistensa arvonluontia (Saarijärvi 2012: 

381). 

Arvonyhteisluonnille löydetään markkinoinnin kirjallisuudessa myös erilaisia esteitä, 

jotka vaikuttavat negatiivisesti arvon muodostumiseen yhteisluontitoimien kautta. 

Asiakkaan oma asenne osallistumiseen vaikuttaa prosessiin merkittävästi. Asiakkaan 

intoa arvonluontiprosessiin osallistumiseen voi laskea se, jos häneltä pyydetään liikaa, 

liian tarkasti (esim. ajallisesti tai tuloksellisesti) tai hänen tekemistään rajoitetaan 

liikaa (Sjödin & Kristensson 2012: 199). Asiakkaan on siis saatava tilanteen mukaan 

mahdollisimman vapaa rooli osallistumiseensa, jotta voi mielekkäästi edesauttaa 

prosessin onnistumista. Yksi keskeinen teema nykyaikaisessa arvon yhteisluonnissa 

on läpinäkyvyys. Yritysten tulee sopeutua siihen, etteivät he voi enää piiloutua 

auktoriteettinsa taakse, vaan koska asiakkaat vaativat läpinäkyvyyttä, paljastaa se 

yritysten todellisen laadun ja ammattitaidon (Prahalad & Ramaswamy 2004b: 8). 

Asiakkaiden kokemukset vaihtelevat eri tekijöiden ja ajanhetkien mukaan, ja näihin 

kokemuksiin vaikuttaminen on tärkeää arvonluonnissa. Siksi yrityksen tehtävä on 

kehittää vankka kokemusympäristö, koska ei ole mahdollista ennustaa mitä asiakas 

kokee eri aikoina (Prahalad & Ramaswamy 2004b: 10). Vaikka arvon yhteisluontiin 

panostettaisiin, voivat sen tulokset olla positiivisia, negatiivisia tai merkityksettömiä 

(Grönroos & Voima 2013: 141). Ja ymmärtääkseen arvonluonnin erilaisia vaikutuksia, 

yritysten tulee analysoida asiakkaidensa käyttäytymistä (Grönroos & Voima  2013: 

147). Ple ja Caceres (2010) muistuttavat, että pyrkiessään arvon yhteisluontiin 

yritysten tulee varoa etteivät he yhteistuhoa arvoa (co-destruction of value). 

Yhteistuhoaminen on mahdollista, jos joku yhteistyöverkoston toimija ei käytä tai 

väärinkäyttää muilta saamiaan resursseja. Yhden toimijan epäonnistuminen resurssien 

integroinnissa hyödylliseen toimintaan voi johtaa muiden verkoston jäsenten hyötyjen 

vähenemiseen menetetyn ajan tai imagon heikkenemisen muodossa. Arvon 

yhteisluontia vastustavat tekijät liittyvät usein perinteisiin asiakas-yritys –rooleihin ja 

niihin liittyviin mielikuviin ja ennakkoasenteisiin (Prahalad & Ramaswamy  2004a). 

Toisin sanoen perinteisillä yrityksillä voi olla vaikeuksia tottua liiketoiminnan 

informaation läpinäkyvyyteen ja eivät näin ollen voi enää hyödyntää tiedon 

epäsymmetrisyyttä asiakassuhteissaan, eivätkä myöskään osaa luontevasti osallistaa 

asiakasta omiin toimintoihinsa. 
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2.2.2 Arvon yhteisluontiprosessi 

Jotta arvon yhteisluontia voitaisiin ymmärtää paremmin, on perusteltua pyrkiä 

etsimään arvon yhteisluontiprosessin erilaiset vaiheet ja analysoida niitä tarkemmin. 

Arvonluontiprosessi yleensä on vastavuoroinen jatkumo joka sisältää yhtäaikaisia 

toimia, eikä näin ollen sitä tarkastellessa voida käyttää suoranaista prosessikaaviota. 

Kuitenkin on hyvä tunnistaa ja määritellä eri toimet jotka liittyvät koko prosessiin. 

Arvonluontiprosessin analysointi syvällisemmällä tasolla vaatii eri elementtien ja 

alaprosessien tunnistamista (Grönroos 2012: 1522). Aarikka-Stenroosin ja Jaakkolan 

(2010: 9) mukaan arvon yhteisluonnin seitsemän vaihetta ovat tarpeen tunnistaminen, 

arvolupauksen määrittäminen odotetun käyttöarvon perusteella, prosessin ja 

konkreettisen tuloksen määrittäminen, tarvittavien resurssien määrittäminen, 

resurssien liikkeellelasku, ei-toivottujen ja risteävien arvoehdotusten hallinta ja 

ratkaisun yhteinen käyttöönotto. Tunnistamalla arvonluontiprosessin eri alueet ja 

vaiheet, yritykset voivat erottaa missä kontekstissa he voivat vaikuttaa arvon 

syntymiseen suoraan ja aktiivisesti (Grönroos & Voima 2013: 146). 

Yksinkertaisemmin yhteistyöprosessia kuvaa Grönroos (2012: 1528), joka määrittää 

palvelukonseptin on kaiken lähtökohdaksi ja koetun palvelun lopuksi. Koska palvelun 

vaikutuksia voidaan kokea pitkäänkin ja eri olosuhteissa, ei arvonluontiprosessin 

loppumista ole helppoa määritellä. On analyyttisesti kannattavaa eritellä asiakkaan ja 

yrityksen roolit sekä arvon mahdollistaminen, itsenäisen arvonluonnin ja arvon 

yhteisluonnin käsitteet, jotta koko arvonmuodostumisprosessia voidaan tutkia 

tarkemmin (Grönroos 2012: 1531). Nämä tulee tunnistaa, jotta voidaan luoda 

oikeanlaisia prosesseja, koska asiakkaan arvonluontiin vaikuttavien interaktiivisten 

prosessien kehittäminen kuuluu palveluliiketoimintaan (Grönroos 2008: 300). 

Sawhney (2006: 13) määrittelee asiakkaan toimintakierron koostuvaksi kolmesta 

osasta. Ennen-tilassa asiakas miettivät mitä he tarvitsevat, etsivät, arvioivat, päättävät 

ja hankkivat. Aikana-tilassa tekevät päätöksen pohjalta mahdollisia asioita; asentavat, 

käyttävät ja hyödyntävät. Jälkeen-tilassa asiakkaan ylläpitävät, uudistavat, jatkavat ja 

päivittävät. Nämä tilat ja niitten aikoina käytyjen prosessien tunnistaminen ja 

yhdistäminen mahdollistaa arvonluonnin hallitsemisen. Payne ym. (2008: 85) 

luokittelee erilaiset prosessit asiakkaan arvonluontiprosesseihin, toimittajan 

arvonluontiprosesseihin ja kohtaamisprosesseihin. 



30 

Kirjallisuudesta löytyy erilaisia arvonluontiprosessin luokitteluja. Grönroosin (2012: 

1522-1523) mukaan arvonluontiprosessi voidaan jakaa kolmeen eri alalajiin. 

Ensimmäisessä yritys toimii yksin ja mahdollistaa asiakkaan käyttöarvonluontia, 

toisessa asiakas toimii yksin ottamalla käyttöön tarvittavia resursseja. Kolmannessa 

alalajissa asiakas ja yritys toimivat yhdessä organisoidussa, keskustelevassa 

prosessissa, joka luo arvoa asiakkaalle ja myös yritykselle. Arvon muodostuminen on 

näin vastavuoroista ja myös yritys saa oman osansa (value capture). Kun yhteisluonnin 

kautta asiakkaalle syntyy arvoa, oletettavasti toimittajakin kokee arvoa. Se ei 

kuitenkaan tarkoita että arvoa syntyisi saman verran tai että se olisi samanlaista (Payne 

ym. 2008: 84). 

 Prosessi yleisesti muodostuu tietyistä säännönmukaisuuksista ja asetuksista mitä 

yhteistoiminta vaatii. Yritykset ja asiakkaat tekevät rooleja ja tavoitteita määrittämällä 

arvonluonnista strukturoidun prosessin ja arvo muodostuu asiakkaan kokemuksien 

kautta (Grönroos & Voima 2013: 138). Arvon yhteisluontiprosessi koostuu toimittajan 

luomasta arvolupauksesta ja asiakkaan arvon määrittämisestä palvelun kuluttamisella 

ja tämän aikana tapahtuvat toimet sisältävät toimintatapoja, tehtäviä, mekanismeja, 

aktiviteetteja ja interaktioita jotka edistävät arvon yhteisluontia (Payne ym. 2008: 84-

85). Arvoa voidaan siis luoda eri alueilla ja eri aikoihin, joten arvonluontiprosessi ei 

ole lineaarinen (Grönroos & Voima 2013: 140). 

Asiakkaan arvonluontiprosessi tulee nähdä asiakkaan ja toimittajan pitkittäisenä, 

dynaamisena, epälineaarisena, usein alitajuisena, interaktiivisia kokemuksia ja 

toimintoja sisältävänä suhteena, jonka aikana käytetään osittain päällekkäisiä ja 

tarkoituksellisia työkaluja sekä toimintoja tietyssä kontekstissa (Payne ym. 2008: 85-

86). Kuten jo aiemmin mainittiin, toimittajien tulee tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja 

asiakkailleen luodakseen syvempiä asiakassuhteita. Sawhneyn (2006: 23) mukaan 

näiden ratkaisujen tuotannossa koko asiakassuhde alkaa asiakkaan ongelmasta ja 

siihen suunniteltavasta kustomoidusta ratkaisusta. Tämän jälkeen valitaan ja tuotetaan 

valitut tuotteet ja palvelut jotka integroimalla palveluun muodostuu ratkaisu, joka 

otetaan käyttöön, kulutetaan ja ylläpidetään ajan kuluessa. Useat tutkijat jakavat 

arvonluontiprosessin omilla tavoillaan kolmeen osaan ja pääsääntöisesti nämä osat 

ovat ongelma ja ensikosketus, suoran yhteistoiminnan aika, sekä kulutus ja ylläpito. 

Mutta kuten jo sanottua, yhteistyöprosessit ja asiakassuhteet ovat epälineaarisia, 
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päällekkäisiä ja jatkuvia, joten samoja toimia voi tapahtua niin suhteen alku- tai 

loppuvaiheissakin. 

Grönroosin ja Voiman (2013) tarkan arvon yhteisluontimäärittelyn mukaan 

yhteistoimintaprosessin aikana toimia tapahtuu kolmella eri alueella. Asiakkaan ja 

yrityksen toiminnot ovat suoria tai epäsuoria ja ne voidaan luokitella eri aloihin 

(toimittaja, yhteinen ja asiakas) ja ne johtavat erilaiseen arvonluontiin ja yhteisluontiin 

(Grönroos & Voima 2013: 133). Yritys on vastuussa omalla alueellaan 

tuotantoprosessista, jossa se tuottaa asiakkaan käyttöön resursseja ja prosesseja, joilla 

yritys mahdollistaa asiakkaan arvonluonti (Grönroos & Voima 2013: 140). Toimittaja 

siis osallistuu arvonluontiprosessiin arvon mahdollistajana omalla alueellaan, eikä 

arvon mahdollistamista lueta arvonluonniksi (Grönroos 2008: 305). Vain ne toiminnot 

jotka tuottavat arvoa ja joissa osapuolet ovat suorassa kommunikaatiossa ja kumpikin 

vaikuttavat syntyvään arvoon, ovat arvonyhteisluontia. Toimittajan alue tuottaa 

potentiaalista arvoa, jonka asiakas myöhemmin muuntaa käyttöarvoksi omalla 

alueellaan (Grönroos & Voima 2013: 141). 

Arvonluontiprosessin kesto ja aikaulottuvuus nähdään jatkuvana prosessina johon 

vaikuttaa yksittäiset lyhytaikaiset toimet. Lyhytaikainen ulottuvuus tarjoaa 

mahdollisuuksia palveluntarjoajien resurssien yhdistämisen kautta luoda arvoa ajan 

kuluessa (Vargo 2009: 377). Ballantynen ja Vareyn (2006: 336) mukaan vaihdannan 

aikamäärittely on avoin ja se on alkanut myyntiä ennen tapahtuneista interaktioista ja 

jatkuu myynnin jälkeiseen käyttöarvon syntymiseen, ja sillä on myös mahdollisuus 

jatkua kun suhteet kehittyvät. Markkinavaihdanta voidaan siis nähdä avoimena 

prosessina jossa vaihdantaprosessin voimaansaattajina toimivat asiakasinteraktiot 

tapahtuvat eri aikoina ja paikoissa (Ballantyne & Varey 2006). Koska 

markkinaintegraatio kattaa asiakkaan eri askeleet tämän etsiessä, arvioidessa, 

asentaessa, käyttäessä, palvellessa tai ylläpitäessä tuotejoukkoa, on se luonteeltaan 

väliaikaista (Sawhney 2006: 8). Jotta toimijoilla on mahdollisuus syvempiin 

palvelusuhteisiin, tulee heidän mukautua asiakkaan vaatimuksiin sekä tarpeisiin ja 

näin ollen linkittää väliaikaiset markkinaintegraatiot jatkuvaksi kokonaisuudeksi. 

Vaikka lyhytaikaiset interaktiot, vaihdannat ja palvelukohtaamiset kerryttävät arvoa, 

yritykset voivat vaikeuttaa pitkäikäisten hyötyjen syntymistä, kuten brändipääoman 

rakentumista, uusien asiakkaiden hankkimista ylläpidettävien, laadukkaiden ja 
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kestävien tuotteiden avulla, jos keskitytään lyhyentähtäimen taloudellisiin voittoihin 

ja transaktioihin (Vargo 2009: 377).  

Arvon yhteisluontiprosessin alkuvaiheessa on paljon epävarmuustekijöitä, kun eri 

toimijoiden tulee jakaa ja yhdistää tietonsa osapuolten kanssa, joista ei välttämättä alun 

perin ole vielä paljoa tietoa. Kun tavoitteena on näiden resurssien yhdistäminen 

hyödylliseksi kokonaisuudeksi, on alun tunnistus- ja määritysvaiheet tärkeässä osassa 

koko prosessin onnistumisen kannalta. Arvonluontiprosessin alkuvaiheen ongelman 

määritys on monimutkainen tehtävä ja siihen tulee kummankin osapuolen ottaa osaa 

aktiivisesti samalla tarjoten omia resurssejaan läpinäkyvästi. Asiantuntijan tulee 

pystyä viestimään arvolupauksensa siten että asiakas kokee sen mahdollisesti 

hyödylliseksi. (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010: 7) 

Asiakassuhteen ja yhteistyön alku on mielenkiintoinen ja merkittävä vaihe. 

Grönroosin (2012: 1528) mukaan palvelutarjooman kehitys alkaa siitä mitä 

palveluntarjoaja haluaa saavuttaa ja kenelle, kunnes sitten palveluprosessissa palvelu 

ilmaantuu asiakkaalle. Suhteen alkuvaiheessa arvolupauksen antamalla yritys luo 

arvopohjan asiakkaalle ja tähän pohjaan liittämällä asiakkaan omia taitoja ja muita 

resursseja voidaan luoda käyttöarvoa (Grönroos 2008: 305). Alkuvaiheen yhteistyön 

taso riippuu kaupattavien tuotteiden, palveluiden ja kokonaisuuksien tyypistä. Koska 

tietointensiivisessä palveluympäristössä esiintyy paljon tiedon epäsymmetrisyyttä ja 

tarjottavat palvelut ovat monimutkaisia ja uniikkeja, ostajan on vaikea ymmärtää ja 

arvioida palvelua ja myyjän on vaikea esittää vaihdannan väline ja arvolupaus 

etukäteen (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010: 2-3).  Siksi palvelun alkuvaihe on 

todella tärkeä, jotta yhteistyötä lähdetään tekemään oikeaan suuntaan. Esimerkiksi 

asiakkaan arvonluonti voi alkaa yhteisen kehittämisprosessin kautta, joka toimii 

arvonyhteisluontimahdollisuutena toimittajalle (Grönroos & Voima 2013: 140). Näin 

tiiviissä yhteistyössä heti alkuvaiheessa on tarpeellista olla paljon osapuolten välistä 

kommunikaatiota ja suoria interaktioita. Ja silloin Grönroosin ja Voiman (2013: 142) 

esittelemä yhteinen alue voi olla suuressa roolissa arvonluonnissa, jos yhteistyön 

alkuvaiheessa tapahtuu suoraa interaktiota.  

Suhteen alkuvaiheessa toimittajan on tarjottava asiakkaalle jonkinlainen arvolupaus, 

vaikka suhteen todellinen arvo ja potentiaali olisivatkin vielä epäselviä. Nämä 
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asiakaslupaukset joita suhteen alkuvaiheessa annetaan, tulee täyttää jossain 

myöhemmässä vaiheessa (Payne ym. 2008: 91). Asiakasarvolupaus on merkittävä 

siksi, että se tiivistää yrityksen ydintarjooman ja näin ollen perustelee yrityksen 

olemassaolon (Saarijärvi 2012: 384). Toimittajalla on oltava myös jonkinlainen arvon 

määritys itsellään. Jos toimittaja ei tiedä omaa arvon määritystään, ei yhteistyösuhde 

voi kehittyä tyydyttävästi, koska arvolupaukset ovat vastavuoroisia toimia, jotka 

tapahtuvat oikeudenmukaista vaihdantaa tavoittelevien osapuolten välillä (Ballantyne 

& Varey 2006: 344-345). Arvolupauksen määrittämistä ja hyväksymistä vaikeuttaa 

monikin tekijä. Koska arvon yhteisluontiprosessin tuloksena voi olla täysin 

uudenlaista käytöstä, ei asiakas siksi välttämättä ymmärrä suhteen alkuvaiheessa 

toimittajan arvolupausta (Payne ym. 2008: 88). Myös erilaiset arvomääritykset 

vaikuttavat arvolupauksen muodostumiseen, sillä jokaisessa vaihdannassa on 

vähintään kaksi arvioijaa ja heidän arvonäkemyksensä linkittyvät yhteiseksi 

vastavuoroiseksi arvolupaukseksi (Ballantyne & Varey  2006: 345). Arvolupauksen 

määrittymisen lisäksi, koko myyntiprosessi monimutkaisilla aloilla on usein pitempi 

ja työläämpi, koska ratkaisujen monimutkainen ja räätälöity luonne vaatii 

molemminpuolista ymmärrystä ja dialogia (Sawhney 2006: 6). Asiakkaan arvon 

määritykset voivat vaihdella suhteen aikana. Alkuvaiheessa asiakas painottaa arvon 

arvioinnissa budjettia, aikataulua ja toimittajan tietämystä (Lapierre 1997: 385), tosin 

asiakkaan on helpompi arvioida budjettia ja aikataulua koska heillä ei välttämättä ole 

tietoutta tai valmiuksia arvioida tarjotun informaation potentiaalista arvoa (Lapierre 

1997: 386). 

Suhteen alkuvaiheessa toimittaja voi aloittaa tutkimalla mitä ratkaisuja asiakkaat 

haluavat ongelmiinsa ja millaisia toimintoja he suorittavat päästäkseen tavoitteisiinsa, 

jotta tämä voisi ymmärtää paremmin asiakkaan ongelmia (Sawhney 2006: 10). 

Asiakkaan toiveet ja tarpeet eivät ole niinkään abstrakteja vaan perustuvat pitkälti 

jokapäiväisiin asiakaskokemuksiin (Ballantyne & Varey 2006: 343), mutta jos 

asiakkaan tietämys asiantuntijan alalta on vähäistä, voi olla ettei asiakas osaa toivoa 

oikeita asioita. Mutta jos yrityksen toiminta ja omat prosessit perustuvat asiakkaiden 

prosesseihin, voidaan tällä näkökulmalla luoda ylivertaisia mahdollisuuksia arvon 

yhteisluontiin (Payne ym. 2008: 88). Saarijärven (2012: 389) mukaan yrityksen 

toiminta perustuukin asiakaslupauksen määrittämiseen, ydintarjooman 

ymmärrykseen, sekä näiden pohjalta mekanismin luomiseen, joka asiakkaan 
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lisäresurssien kanssa integroituu arvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi. Suhteen 

alkuvaihe on todella merkityksellinen, koska jotta palvelusta voitaisiin saada luotua 

mahdollisimman paljon arvoa, on yhteisymmärrys tarjonnasta sekä ratkaisusta 

löydettävä mahdollisimman aikaisin arvon yhteisluontiprosessia (Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola 2010: 2-3). 

Yhteistoiminnan aikana asiakkaan käytös ja tavoitteet voivat muuttua uuden 

tietämyksen kautta. Asiakkaan käytöksen muutos voi johtaa uusiin näkökulmiin ja 

tavoitteisiin kokonaisvaltaisesti (Payne ym. 2008: 88). Yhteistyön aikana yritysten 

tulee siis vastata asiakkaan reaktioihin ja keskustelevan interaktioprosessin kautta 

löytää asiakkaalle arvoa mahdollisesti tuottavia toimia ja resursseja. Myös osapuolten 

verkostot vaikuttavat prosessin kulkuun, arvon muodostumiseen ja määritykseen. Kun 

toimittajan ja asiakkaan verkostosta osallistuu toimijoita arvon yhteisluontiprosessiin, 

syntyy erilaisia ratkaisuja ja tuloksia (Cova & Salle 2008: 271). Arvo itsessään ja 

arvolupaus ovat jatkuvia prosesseja jotka määrittyvät ajan kuluessa kun asiakas ottaa 

osaa arvonluontiprosesseihin (Cova & Salle2008: 271). Alkuvaiheessa toimittajan 

tarjoama arvolupaus muotoutuu ja kehittyy kulutuksen ja yhteistoiminnan aikana. 

Toimittaja voi vaikuttaa asiakkaan arvonluontiprosessiin toimintojensa kautta 

(Grönroos & Voima 2013: 140), mutta yritys ei voi suoraan itse yhdistää itseään 

asiakkaan prosesseihin joissa arvo syntyy (Grönroos 2008: 306). Yritysten onkin 

pyrittävä luomaan vankka kokemusalusta asiakkaille, jossa toimiessa tämä tuntee 

turvalliseksi ottaa yritys mukaan yhteisiin arvonluontiprosesseihin. Jos 

palveluntarjoaja voi kommunikoida asiakkaan kanssa kulutuksen aikana, voivat he 

aktiivisesti vaikuttaa asiakkaan palvelukokemukseen (Grönroos 2008: 302). 

Asiakkaan kokemuksiin vaikuttamalla on näin myös mahdollista vaikuttaa suoraan 

arvon syntymiseen ja yhteistoiminnan lopulliseen tulokseen. Palveluntarjoaja voi 

osallistumalla asiakkaan toimintoihin ja kulutusprosessiin oppia asiakkailta, opettaa 

heitä, kehittää heidän toimintaansa tehokkaammaksi ja ylittää heidän odotuksensa 

(Grönroos 2008: 301-302). Samalla vastavuoroisessa prosessissa palveluntarjoajan 

puolella voi tapahtua oppimista. Toimittajan arvonluontia ja organisatorista oppimista 

mahdollistavat toimet sisältävät yhteisluontimahdollisuuksien tarkastelua, 

suunnittelua ja testausta, eli asiakasratkaisujen käyttöönottoa ja asiakaskohtaamisten 



35 

hallintaa ja koko palvelutoiminnan arviointimittareiden kehittämistä (Payne ym. 2008: 

88). 

Jos asiakkaan ja toimittajan tiedoissa on epäsymmetriaa, tulee asiantuntijan johtaa 

yhteisluontiprosessia asiakkaan tarjoaman tiedon ja resurssien pohjalta (Aarikka-

Stenroos & Jaakkola 2010: 7). Jotta johtaminen onnistuisi, yrityksen tulee tunnistaa 

eri kanavat ja eri kohtaamiset joita asiakas käyttää ja jotka ovat luontaisia tälle sekä 

myös niiden erilaiset vaikutukset. Näin arvon yhteisluontia on mahdollista hallita 

(Payne ym. 2008: 90). 

Suoran yhteistoiminnan loppuvaiheessa tulos määritellään ja sen jälkeen suoritetaan 

erilaisia arviointeja, tehdään päätöksiä jatkosta, annetaan palautetta ja suoritetaan 

ylläpitoa. Pääsääntöisesti, yhteistoiminnan lopuksi asiantuntijalla tulee olla 

tarjottavissa käyttöarvoa asiakkaan kontekstissa tuottava ratkaisu (Aarikka-Stenroos 

& Jaakkola 2010: 7). Jotta tietty palvelukokonaisuus saataisiin saatettua loppuun, 

asiakkaan täytyy mukauttaa saadut konkreettiset tarvikkeet ja kojeet omiin tarpeisiinsa 

ja huolehtia muutenkin niiden käytöstä, ja näin ollen asiakas on enemmänkin 

aikaansaava resurssi, kuin luonnollinen (Vargo & Lusch 2004: 11). Koska yrityksien 

luoma arvo liittyy aikaansaavien resurssien tasoon, joilla saadaan kaikki irti 

luonnollisista resursseista, on asiakas aikaansaavana resurssina yksi tärkeä 

kehityskohde. Näin ollen kaikille arvon yhteisluontiin osallistuville toimijoille omien 

ja myös yhteistyökumppaneiden prosessien kehittäminen sekä jalostaminen ovat siis 

ensiarvoisen tärkeää. 

Asiakasarvon toteutumisen mittaamiseen pitää kehittää tehokkaampia keinoja (Payne 

ym. 2008: 89). Erityisesti monimutkaisten palveluiden yhteydessä ja tietointensiivisten 

toimialoilla arvo muotoutuu ajan kanssa kertyen, eikä sitä ole näin mahdollista 

arvioida heti suoran yhteistoiminnan jälkeen. Vaikka arvoa syntyisi heti transaktion 

jälkeen lupaavasti, työn arvo voi muuttua ajan myötä, esimerkiksi jos asiakas 

laiminlyö tai ei käytä oikein saamiaan resursseja (Lapierre 1997: 386). Tai jos 

yhteistoiminnan aikana muodostetut ratkaisut ja asiakkaan kokema oppiminen tulevat 

myöhemmin, esimerkiksi lopullisen integroinnin kautta, selkeästi tärkeämmäksi, voi 

syntyvä arvo moninkertaistua. Vaikka arvon yhteisluontiprosesseissa tulisi olla 

jatkuvaa keskustelevaa interaktiota, yleensä yhteistoiminnan lopulla annetaan selkeää 
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palautetta, joka tulisi hyödyntää asiakassuhdetta kehittäessä ja tulevia palveluja 

kehittäessä sekä tarjottaessa. Yrityksellä on oltava sisäiset valmiudet käsitellä 

asiakkaalta tulevaa palautetta ja muuntaa se konkreettiseksi tiedoksi (Grönroos 2012: 

1532). Erilaisia järjestelmiä, kuten sähköisiä järjestelmiä käyttämällä yritys voi saada 

tarpeellista palautetta asiakkailtaan (Grönroos 2012: 1530). 

2.2.3 Kommunikaatio ja interaktiot 

Palvelulähtöinen logiikka on nostanut arvonluonnin kaupankäynnin päätarkoitukseksi 

(Vargo ym. 2008). Arvonluonnin näkökulmasta kaikki interaktiot asiakkaan ja 

yrityksen välillä ovat mahdollisuuksia arvonluontiin sekä syntymiseen ja tämä 

ajatusmalli vie markkinoinnin kauemmas ajatuksesta että ryhmä asiakkaita on vain 

yrityksen tuotetarjooman kohde (Prahalad & Ramaswamy 2004b: 11). Myös 

Grönroosin (2008: 311) mukaan palvelulogiikassa interaktiot ovat tärkeämpiä kuin 

vaihdanta ja nämä interaktiot keskittyvät asiakkaan arvon syntymiseen ja että yritys 

voi osallistua arvonluomiseen. Palvelulähtöinen logiikka eroaa tässä merkittävästi 

perinteisestä tuotemarkkinalogiikasta. Asiakaskohtaamiset, 

kommunikointikohtaamiset, käyttökohtaamiset ja palvelukohtaamiset, mahdollistavat 

ja kerryttävät vaikutusta arvon yhteisluontiin ja siksi niihin tulee keskittyä (Payne ym. 

2008: 90-93). 

Interaktiot ovat avainkonsepteja markkinoinnissa, jos käyttöarvonluontia pidetään 

päätavoitteena toiminnalle. Yrityksillä on mahdollisuus olla suorassa yhteydessä 

asiakkaan kulutusprosessiin interaktioiden kautta, joiden avulla voidaan myös 

määrittää palvelu kokonaisuudessaan (Grönroos 2008: 307 & 309). Näin ollen 

yrityksen tekemät interaktiot toisten osapuolten kanssa määrittävät koko yrityksen 

olemassaolon perusteen. Palvelutarjooman tulisi siis sisältää yrityksen ja asiakkaan 

interaktioiden eri osat (Grönroos 2008: 308). Pelkkä yhteistoiminnan ja 

kommunikaation lisääminen ei riitä, vaan arvon yhteisluontiprosessiin liittyy myös 

kysymyksiä; mitkä ovat ne tärkeimmät hetket asiakkaan kanssa yhteistyöprosessin 

aikana kun arvoa pyritään luomaan yhteisesti ja mihin asiakasta ei tarvitse osallistaa? 

Yritysten on siis määriteltävä ja tunnistettava erilaiset interaktiot ja kohtaamiset (ja 

niiden alustat) niin, että ne voivat panostaa ja valmistautua ensiarvoisiin tapahtumiin 

erityisellä huolella. 
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Toistuvat interaktiot ja keskusteleva kommunikaatiot luovat suhteita ja pitkässä 

asiakassuhteessa jokainen interaktio on tärkeä (Salomonson ym. 2012:154). Suhteet 

antavat rakenteellista tukea arvonluonnille ja tietoresurssien integroinnille (suhteisiin 

luottaminen), toiseksi kommunikoiva interaktio kehittää näitä suhteita 

(kommunikointi), ja kolmanneksi tieto parantaa asiakkaan palvelukokemusta 

(tietäminen) (Ballantyne & Varey 2006: 335). Suhteiden kehittäessä osapuolten toimia 

ja luoden parempaa arvoa, luovat ne rakenteellisen tuen, jonka päälle on mahdollista 

luoda kestäviä arvonluontitoimia (Ballantyne & Varey 2006: 337). Kuten 

arvonluonninprosessikin yleensä, suhteiden kautta tuleva hyöty on vastavuoroista ja 

niistä kertyvä arvo on kertyvää luonteeltaan. Ja vastavuoroisesti yhteisen oppimisen 

kautta on mahdollista hallita suhdetta ja ohjata sen kehittymistä (Ballantyne & Varey 

2006: 337). 

Myös interaktiot ja kommunikoiva keskustelu tulee määritellä, jotta niitä voitaisiin 

tutkia tarkemmin. Interaktioita ovat ne tapahtumat kun osapuolet osallistuvat toistensa 

toimintoihin (Grönroos & Voima 2013: 140). Kun toimittaja luo mahdollisuuksia 

osallistua asiakkaan kokemuksiin ja toimintoihin sekä vaikuttaa niiden lopputulemiin, 

voidaan puhua interaktioista. Palvelukohtaamiset ovat luonnollisia alustoja näille 

interaktioille (Grönroos & Voima 2013: 140). Salomonson ym. (2012:146) kuvaavat 

keskustelevan kommunikaation oppimisprosessina jonka tarkoituksena on avoin, 

tutkimuspainotteinen, molemminpuolinen arvonluonti. Ballantyne ja Varey (2006: 

339) huomauttavat, että keskustelu on aina suhteellista, eikä sitä voida määritellä 

yhdelle ihmiselle tai osapuolelle. Toisin sanoen vaikka toinen osapuoli yrittää viestiä, 

muttei saa vastareaktiota, ei ole syntynyt keskustelua. Suorat interaktiot viittaavat 

toimiin joissa osapuolet ja heidän resurssinsa kanssakäyvät aktiivista, keskustelevaa ja 

organisoitua prosessia ja heidän prosessinsa ovat nivoutuneet (Grönroos & Voima 

2013: 140 & 142). Kuitenkaan arvon yhteisluonti ei tapahdu itsestään interaktioiden 

kautta, vaan ne ovat vain pohjia arvon syntymiselle (Grönroos 2012: 1528). 

Yrityksen kaikilla toimilla on (tai tulisi olla) jokin tarkoitus, niin myös 

kommunikoinnilla. Ballantynen ja Vareyn (2006: 339) mukaan keskustelun 

pääsääntöisenä tavoitteena on avoimuus, tutkivuus ja arvonluonti. Yksinkertaisesti 

asiakas ja palveluntarjoaja voivat interaktion kautta vaikuttaa toistensa toimintoihin 

(Salomonson ym. 2012:145). Toimintojen kehittymisessä on myös tärkeää huomata 
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vaikutuksen kaksisuuntaisuus. Interaktion ja suhteiden tarkoitus on yhteisen 

palveluntarjonnan myötä arvonluonti, joka on monimutkainen prosessi ja sisältää eri 

lähteistä tulevien resurssien erilaista integrointia, jotta uusien palvelumallien 

tarjoaminen olisi mahdollista (Vargo 2009: 378). Jotta nämä resurssit ja tietämykset 

saataisiin koottua arvoa tuottaviksi prosesseiksi, on synnyttävä vastavuoroista ja 

jatkuvaa keskustelua. Keskustelu on markkinointiviestinnän kehittynyt muoto, koska 

se tukee arvon yhteisluontia ja kestävää kilpailuetua (Ballantyne & Varey 2006: 338). 

Tätä kilpailuetua voidaan luoda yhteisen oppimisen interaktiivisen kautta, jonka 

prosessina ihmisten välisen interaktion keskustelu toimii (Ballantyne & Varey 2006). 

Yhteistyön eri vaiheiden aikainen, erityisesti asiakkaiden aloittama, kommunikaatio 

voidaan nähdä interaktiivisena oppimisprosessina (Payne ym. 2008: 84). Keskustelu 

on innovaatioiden ja luovuuden hakemisen merkittävä pohja niin yritysten välillä kuin 

sisäisestikin, koska interaktio luo tilaisuuksia yhteiseen oppimiseen (Ballantyne & 

Varey 2006: 339). 

Ballantyne ja Varey (2006: 338) määrittelevät että kommunikoiva interaktio perustuu 

kolmeen eri tapaan; informatiiviseen, kommunikoivaan ja keskustelevaan. Grönroosin 

(2012: 1527) mukaan vuorovaikutteinen kommunikaatio sisältää keskustelua 

asiakkaiden ja työntekijöiden kesken, interaktioita fyysisten resurssien ja järjestelmien 

kesken sekä interaktioita vertaisasiakkaiden kanssa jotka ovat olleet samassa 

tilanteessa. Kuten jo sanottua, tulee interaktioilla olla vähintään kaksi osapuolta. 

Kumman tahansa aloittama vuorovaikutteinen kommunikointi osapuolten välillä voi 

olla monimuotoista ja se on luonnostaan keskustelevaa, muttei aina johda 

keskustelevaan prosessiin (Grönroos 2012: 1529). 

Interaktioiden ja kommunikaation vaikutukseen arvonluontiin ja arvon yhteisluontiin 

vaikuttavat monet asiat. Toimittaja vaikuttaa asiakkaan arvonluontiprosessiin, jos 

suorien interaktioiden kautta voidaan luoda keskustelevia yhteisiä prosesseja, joissa 

kumpikin on aktiivisesti mukana (Grönroos & Voima 2013: 146). Asiakaskohtaamiset 

voivat vaikuttaa asiakaskokemukseen tai olla tärkeitä arvon yhteisluonnissa, mutta 

kaikki eivät ole yhtä tärkeitä (Payne ym. 2008: 90). Vargon (2009: 377) mukaan 

arvonluonti riippuu aina suhteesta, mutta joissain tapauksissa toistettu holhoavuus voi 

olla tärkeää kummankin osapuolen kannalta arvonluontiprosessille. Keskustelun 

lisääminen suhteessa (Payne ym. 2008: 90) ja uusien suorien interaktioiden luominen 
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mahdollisuuksien mukaan luo alustaa uusille arvonluontimahdollisuuksille (Grönroos 

& Voima 2013: 147). Keskustelun lisääminen ei aina auta, vaan arvonluonnin tuloksiin 

voidaan vaikuttaa merkittävästi kehittämällä ja paremmin hyödyntämällä 

(luonnostaan) olemassa olevia suoria interaktioita (Grönroos & Voima 2013: 147). 

Tuotteita voi yleistää, mutta kokemuksia ei, joten yritysten on tarjottava asiakkailleen 

ympäristö luoda omanlaisia uniikkeja persoonallisia kokemuksiaan (Prahalad & 

Ramaswamy 2004b: 9). Tämän kokemusympäristön taso ja mahdollisuudet 

vaikuttavat asiakkaan kokemaan arvoon. Esteettömyys, vuorovaikutteinen 

kommunikaatio ja asiakas itsessään vaikuttavat palveluprosessiin ja keskusteluihin 

(Grönroos 2012: 1525). Toimiva keskustelu vaatii interaktioita, syvää sitoutumista 

sekä kaikilta osapuolilta kykyä ja halua toimia yhdessä, mutta taustalla tulee olla myös 

informaation ja toiminnan läpinäkyvyys ja esteettömyys (Prahalad & Ramaswamy 

2004b: 9). Avoimuuden, sitoutumisen, esteettömyyden, halun lisäksi interaktioiden 

tulokseen vaikuttaa osallistuvien henkilöiden persoonat. Yritysten tulee keskittyä 

henkilöstön lisäksi myös persoonallisuuksiin (Grönroos 2012: 1525). Yksittäisiä ja 

yksilöllisiä interaktioita sekä kokemuslopputulemia tulee vaalia, jotta persoonalliset 

yhteisluontikokemukset ovat mahdollisia (Prahalad & Ramaswamy 2004b: 10). 

Asiakkaan arvonluontia tukee kolme eri kommunikaatiotaitoa; osaaottavuus, 

havainnointi ja reagointi, koska ne ovat tunnekognitiivisia ja käytökseen vaikuttavia 

(Salomonson ym. 2012:145-146). Tunteelliset arvoelementit viittaavat asiakkaan 

tunteisiin tai vaikuttavaan tilaan, kognitiivinen arvo viittaa prosesseihin jotka liittyvät 

huomioon, tiedonkäsittelyyn tai ongelmanratkontaan, sekä käytöksellinen arvo 

päätösten tekoon (Salomonson ym. 2012:146).  Nämä erilaiset kommunikointitaidot ja 

–tavat tulee tunnistaa, jotta asiakaskohtaamisia voidaan kehittää. 

Monialainen kommunikaatio, niin asiakkaan kanssa kun kummankin osapuolen 

sisäisesti on tärkeää tietämyksen uudistamisen kannalta. Kun työntekijät toimivat 

yksikköjen rajojen yli tai asiakkaan kanssa kehittääkseen toimintaa, voidaan hiljaista 

tietoa saada luotua yhteisen oppimisen kautta (Ballantyne & Varey 2006: 340). Nämä 

interaktiot läpi organisaatioiden, muuallakin kuin myynnissä ja asiakaspalvelussa, 

ovat arvonluonnin tapahtumapaikkoja (Prahalad & Ramaswamy  2004b: 12). Kaikki 

vaikutus osapuolten välillä ei ole suoraa. Palveluntarjoajan kyky epäsuorasti osallistua 

asiakkaan prosesseihin tarjottavien resurssien kautta on tärkeää arvon ja 
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arvonyhteisluontiprosessissa (Grönroos & Voima 2013: 143). Arvon 

mahdollistaminen ja epäsuorat kohtaamiset ohjaavat myös arvo syntymistä. 

Esimerkiksi epäsuoran palvelun harvat kohtaamispinnat vaikuttavat tehokkuuteen, 

koska suhteen kulut pienenevät ja samalla vaikutus pienenee verrattuna suoraan 

palveluun (Vargo 2009: 376). Vaikka vaikutus pienenee epäsuorissa kohtaamisissa, on 

niillä silti vaikutus, eikä niitä voida täysin unohtaa. Toisaalta suorien interaktioiden 

vaikutus on suurempi ja jos näitä interaktioita ei hyödynnetä oikein, voi seurauksena 

olla asiakasarvon tuhoutuminen (Grönroos 2012: 1528). 

Jatkuvan yhteistoiminnan ja jopa yksittäisten interaktioiden tulokset ovat yhteydessä 

asiakassuhteen laatuun. Kokemus suhteesta asiakkaan ja toimittajan välillä ja myös 

asiakkaiden kesken voi vaikuttaa arvonluontiin positiivisesti (Sjödin & Kristensson 

2012: 197). Jos palveluntarjoajan työ vaikuttaa asiakkaan tuottavuuteen, mahdollistaa 

asiakkaan tarjoamaan uusia palveluita tai tekemään parempia päätöksiä, on asiakas 

avoimempi tämän suosituksia kohtaan (Lapierre 1997: 387). Suhdekohtainen tietämys 

syntyy yhteisten interaktioiden kautta ja sitä voidaan hyödyntää pienentämällä 

osapuolten tarvetta keksiä asioita uudestaan, jotka jo toisesta tiedetään (Ballantyne & 

Varey 2006). Tämän vuoksi suhteiden kehitys on merkittävää, koska syvemmällä 

suhteella voidaan kehittää tehokkuutta sekä yhteisiä interaktioita, kun taas paremmat 

interaktiot kehittävät asiakassuhdetta.  

Arvon muodostumista palvelukohtaamisprosessissa voidaan määritellä paremmin, jos 

voidaan tutkia miten eri resurssien esteettömyys tehostaa arvon syntymistä asiakkaalle 

tai miten interaktiivinen kanssakäyminen tukee arvon muodostumista yrityksen 

näkökulmasta (Grönroos 2012: 1531). Grönroosin (2012: 1526) mukaan palvelun 

esteettömyys riippuu henkilöstön määrästä ja taidoista, virka-ajoista, aikatauluista, 

toimipaikkojen sijainnista ja ulkonäöstä, työkaluista, varusteista ja asiakirjoista, 

osallistuvien asiakkaiden määrästä ja taidoista. Teknologia on lisännyt esteettömyyttä 

ja verkko- sekä mobiilisivujen käyttöliittymillä on siihen myös vaikutus (Grönroos 

2012: 1526). Uusia teknologisia työkaluja on pystyttävä hyödyntämään esteiden 

vähentämisessä ja läpinäkyvyyden lisäämisessä. Mitä esteettömämpi palvelu on, sitä 

suurempi vaikutus asiakkaan ja yrityksen interaktioilla on arvon muodostumiseen, 

positiivisessa tai negatiivisessa mielessä (Grönroos 2012: 1527). Siksi on tärkeää, että 

yritykset eivät nykyaikaisessa liikemaailmassa yritä piiloutua tiedon epätasapainon 
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taakse, vaan toimivat avoimesti yhteistyötoiminnoissaan. Esteettömyys voi olla usein 

fyysistä, mutta se voi olla myös virtuaalista tai henkistä (Grönroos 2012: 1529). Myös 

Prahalad ja Ramaswamy (2004b: 13) ovat sitä mieltä että interaktiot asiakkaan ja 

yrityksen välillä tulee rakentaa läpinäkyvyyden ja esteettömyyden päälle, mutta näillä 

ei ole vaikutusta jos yritys ei luo infrastruktuuria keskustelulle. Jos toiminta on avointa 

ja esteetöntä, mutta todellisia keinoja interaktioille ei ole, ei arvonluontiin voida 

vaikuttaa. 

2.3 Asiakkaan rooli arvon yhteisluonnissa 

Palvelulähtöinen logiikka ja nykymarkkinointi pitävät asiakasta yritystoiminnan 

ohjaajana ja perustana yritysten toiminnalle. Tavoitteiden täyttyminen ja haluttujen 

hyötyjen syntyminen voi johtua pitkälti asiakkaan osallistumisesta palveluprosessiin 

ja tämän lisäksi monet asiakkaan nauttivat osallistumisesta (Bitner ym. 1997: 198). 

Asiakkaan Paynen ym. (2008: 93) mukaan asiakkaan osallistuminen on tärkeää 

jokaisessa palvelunkehittämisen vaiheessa. Nykyaikaisessa liiketoimintamaailmassa 

asiakkaan rooli on kasvanut ja asiakkaan osallistumista helpottaa erilaiset teknologiat 

ja kehittyneet prosessit. Uusien teknologioiden myötä yritysten perinteiset roolit 

muuntautuvat ja asiakkaat sopeutuvat resurssien integrointiin ja sitä kautta 

arvonluontiin (Saarijärvi 2012: 382). Tiedon epäsymmetrian pienetessä ja 

kommunikaatiokeinojen lisääntyessä, asiakkaiden tietämyksessä on aina suurempi 

potentiaali yhteistoiminnalle (Saarijärvi 2012: 389). Tämän vuoksi on merkityksellistä 

määrittää mitä eri rooleja asiakas saa yhteistoiminnan aikaisissa 

arvonluontiprosesseissa. Erityisesti asiantuntijat asiakkaan ja toimittajan puolilta 

huomioivat asiakkaan roolin ja pitävät sitä merkittävänä (Lapierre 1997: 391). Tämä 

korostaa asiakkaan roolia tietointensiivisillä aloilla, joissa tietämyksen kehittäminen, 

yhdistäminen ja siirtäminen ovat ensiarvoisessa asemassa. Sjödinin ja & Kristenssonin 

(2012: 191) mukaan asiakkaan on otettava aktiivinen rooli erityisesti innovointi- ja 

kehitysvaiheissa. Yleisesti katsoen palvelulähtöisen logiikan mukaan nykyaikana 

yrityksen ja asiakkaan roolit lähenevät ja risteävät (Prahalad & Ramaswamy 2004b: 

11). Toiminnan vastavuoroisuuden vuoksi yhteistoiminnan osapuolet voidaan nähdä 

kaikki toisaalta asiakkaina tai toimittajina. 
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Arvonluonnin ja arvon yhteisluonnin eri prosesseissa asiakas toimii eri rooleissa. 

Asiakkaat ovat arvonluojia, koska arvo syntyy käyttöarvona asiakkaan prosesseissa ja 

vaihdannan kokonaisarvo riippuu suuresti syntyneestä asiakasarvosta (Grönroos 2008: 

305). Asiakkaan arvonluonti ei tapahdu passiivisessa roolissa tiedon vastaanottajana, 

vaan siihen vaikuttaa suuresti asiakkaan kyky integroida saatavilla olevia resursseja 

omaan toimintaansa (Salomonson ym. 2012:152). Eli asiakas ottaa ja omaksuu 

muitakin rooleja kuin vain perinteiset maksajan ja loppukäyttäjän roolit. Asiakas 

määrittelee ja havaitsee arvon ainutkertaisesti kokemusten kautta kontekstissaan 

(Grönroos & Voima 2013: 146). Asiakas on arvonluoja, eikä pelkästään 

arvonmäärittäjä, jos puhutaan käyttöarvosta. Asiakas luo ja arvioi arvoa jatkuvien 

käyttöprosessikokemusten kautta (Grönroos & Voima 2013: 137). Covan ja Sallen 

(2008: 271) mukaan yhteisluonnissa asiakas on aina arvon yhteisluoja. Asiakas ei ole 

se joka tulee arvon yhteisluojaksi, vaan palvelulogiikan omaksunut yritys voi 

interaktioiden kautta tulla asiakkaan seuraksi luomaan arvoa yhdessä (Grönroos 2008: 

307). Näiden määrittelyjen mukaan omiin prosesseihinsa suorasti osallistumaan toisen 

toimijan kutsunut osapuoli, joka kokee lopullisen arvon, on asiakas. Jos arvon 

yhteisluonninprosesseista asiakkaalle koituu tulevaisuudessa arvokokemuksia, 

samasta prosessista syntyy arvoa myös yritykselle. Tällöin yritys on arvonluoja ja 

asiakas arvon mahdollistaja (Grönroos 2012: 1530). Toimittaja ja asiakas kumpikin 

toimivat arvon mahdollistajina eri aikoina ja luovat näin arvopohjan koko 

arvonluonnille (Grönroos 2008: 304). 

Aktiivinen asiakas voi osallistua toimittajan prosesseihin yhteiskehittäjänä tai – 

suunnittelijana, vaikka yleensä arvon mahdollistaminen edeltää arvonluontikokemusta 

(Grönroos & Voima 2013: 140). Grönroos ja Voima (2013) esittävät että, kun asiakas 

toimii yhteistuottajana toimittajan prosesseissa, on asiakas yksi resurssi toimittajan 

tuotantoprosessissa. Tämä on yksi asiakkaan rooli yhteistoiminnassa. Asiakas toimii 

myös resurssien ja prosessien yhteistuottajana yrityksen kanssa ja arvon 

yhteisluonnissa yhdistetyllä alueella (Grönroos & Voima 2013: 140).  Jos asiakkaan 

roolia arvonluojana ja –rakentajana ei huomioida tarpeeksi, menee teoria takaisinpäin 

vaihdanta-arvoa kohti ja kauemmas palvelulähtöisestä logiikasta, koska näin ollen 

yrityksen rooli kasvaa liian suureksi (Grönroos & Voima 2013: 138). 
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Asiakas voi omaksua toiminnassaan erilaisia rooleja, kuten maksaja, loppukäyttäjä, 

kompetenssintuoja, laadunvalvoja, yhteistuottaja ja/tai –markkinoija (Storbacka & 

Lehtinen 2001). Asiakkaan täytyy myös opetella käyttämään, ylläpitämään, 

korjaamaan ja mukauttamaan tarjooma omien tarpeiden, käyttötilanteiden ja 

käyttäytymisen mukaan (Payne ym. 2008). Näihin eri rooleihin asiakas voi ajautua eri 

vaiheissa arvonluontiprosessia. Yhteisellä alueella asiakas johtaa arvonluontia, mutta 

toimittaja voi osallistua asiakkaan arvonluontiprosessiin yhteisluojana keskustelevan 

prosessin kautta, joka sisältää suoria interaktioita (Grönroos & Voima 2013: 141). 

Suhteen alussa asiakas osallistuu tiedon etsintään, vaihtoehtojen vertailuun ja päättää 

onko tarvetta ostaa tiettyä tuotetta, eli päämäärätietoisiin toimiin (Payne ym. 2008: 87). 

Tämän vuoksi asiakkaan yksi rooli on myös kilpailija, koska tämän tulee aina tehdä 

päätös jokaisen toimen osalta, että tuottaako itse ratkaisun vai tekeekö yhteistyötä 

toisen yrityksen kanssa (Bitner ym. 1997: 198).  

Asiakkaan roolit voidaan nähdä eri tavoin asiakkaan omasta ja toimittajan 

näkökulmasta. Bitnerin ym. (1997: 193) mukaan jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä 

että vain jos asiakkaat nähdään omina työntekijöinä ja suuressa roolissa 

palveluprosessissa, voidaan palvelut tuottaa kaikista tehokkaimmin. Asiakas voidaan 

nähdä myös tuottavana resurssina, sekä laatuun, tyytyväisyyteen ja arvoon 

vaikuttajana, että palveluorganisaation kilpailijana (Bitner ym. 1997: 195). Lopullisen 

arvonmäärittäjänä asiakkaan rooli palveluntuotannossa on oman tyytyväisyytensä ja 

lopullisen laadun kehittäjä (Bitner ym. 1997: 197). Asiakkaan implementaatiotaidot ja 

kulutusta auttavat saatavilla olevat lisäresurssit muodostavat asiakkaan arvopohjan 

(Grönroos 2008: 303), joten asiakas määrittelee myös arvopohjansa toimillaan ja 

resurssien käytöllä. Yhteensä erilaisia asiakkaan rooleja tutkitusta 

lähdekirjallisuudesta löytyi 24 kappaletta ja ne ovat esitettynä alla (ks. taulukko 1.) 

Asiakkaan rooli ja merkittävyys erilaisissa tilanteissa ja yhteistyöprosesseissa 

vaihtelee. Esimerkiksi asiakkaan osallisuus innovointiprojekteihin voi vaihdella 

pienestä vaikutuksesta todelliseen kehitystyöhön (Sjödin & Kristensson 2012: 191).  

Toisaalta kun asiakas omalla alueellaan ei osallistu toimittajan prosesseihin, mutta 

käyttää tältä saatuja resursseja, on arvonluonti itsenäistä (Grönroos & Voima 2013: 

142), ja tällöin asiakkaan rooli kasvaa ja yhteisluontia ei tapahdu. Jos asiakkaan rooli 

nähdään suurempana yhteistyössä, vaikuttaa asiakkaan valmistautuminen 
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lopputulemaan samoin kuin yrityksen panos. Tämän vuoksi myös asiakkaiden tulisi 

luoda osallistumisstrategia yhteisluontiin (Brockhoff 2003). mukaan asiakkaan 

tietämys omasta panoksestaan ja arvosta yhteiskehittelyssä sekä omiin 

arvonluontiprosessiensa tuntemus kasvaa merkittävästi yhteisluontikokemusten 

kautta. 

Taulukko 1. Kirjallisuudessa esiintyneet asiakkaan roolit 

Asiakkaan roolit kirjallisuudessa   

arvonluoja maksaja 

arvonmäärittäjä  loppukäyttäjä 

arvonmahdollistaja kompentessintuoja 

arvon yhteisluoja laadunvalvoja 

itsepalvelija ylläpitäjä 

yhteistuottaja tiedonetsijä 

yhteiskehittäjä tuottava resurssi 

yhteissuunnittelija kilpailija 

yhteismarkkinoija toimittajan työntekijä 

implementoija oppilas 

integroija oman tyytyväisyyden ja lopullisen laadun kehittäjä 

mukauttaja vastuunkantaja 

 

Asiakas voi oppia omista prosesseistaan paljon yhteistyön aikana. Suhteuttaminen ( & 

douple-loop learning) vaatii asiakkaalta omien prosessiensa tutkimista ja sen pohjalta 

asiakas voi reflektoiden kehittää myös vanhojaan sekä kokonaan uusia toimintatapoja 

ja näin ollen muuttaa käytöstään (Payne ym. 2008: 88). Myös itsepalveluissa ja 

epäsuorissa kohtaamisissa asiakkaan rooli kasvaa (Grönroos 2008: 305). Toisaalta 

asiakkaan suurempi rooli, osallistumisen syvyys ja osuus yhteistyökokonaisuudesta 

tekee asiakkaasta enemmän vastuullisen lopputuloksesta. Asiakas ei pidä toimittajaa 

yksin vastuullisena mahdollisesta epäonnistumisesta palveluntuotannossa, jos on 

itsekin osallistunut siihen aktiivisesti (Bitner ym. 1997: 198). Asiakkaiden tulee 

ymmärtää että yhteisluontiin osallistumalla he myös hyväksyvät riskit ja ottavat 

vastuuta lopputuloksesta (Prahalad & Ramaswamy 2004b: 14).  

Asiakkaan rooliin, osallistumiseen ja niiden vaikutukseen arvonmuodostumiseen 

vaikuttaa eri tekijät. Grönroosin (2012: 1527) mukaan asiakkaan vaikutus ja 

osallistuminen määrittyy kyvystä ja halusta osallistua palvelun yhteistuottamiseen. 

Valmistautuneet ja kyvykkäät asiakkaat saavat oletettavasti parempaa palvelua ja 
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huonosti valmistautuneet tai kyvyttömien asiakkaiden osallistaminen voi johtaa arvon 

tuhoutumiseen (Grönroos 2012: 1527). Eli samoin kuin palveluja tarjoavan yrityksen 

tulee valmistautua ja sitä kautta ottaa kaikki irti kohtaamisista, tulee myös asiakkaiden 

valmistua yhteistoimintaan. Asiakkaalla on selkeä rooli palvelussa ja jos sitä ei täytetä, 

se vaikuttaa merkittävästi palvelun lopputulokseen (Bitner ym. 1997: 195). 

Lopputulokseen vaikuttaa myös osapuolten halu ottaa osaa yhteistoimintaan. 

Osapuolten tahto, motivaatio ja taidot toimia arvonluontia edistävään tapaan, vaikuttaa 

merkittävästi arvon muodostumiseen (Grönroos 2012: 1530). Myös Ballantynen ja 

Vareyn (2006: 340) mukaan osallistuvien ihmisten halukkuus osallistua ja jakaa omaa 

hiljaista tietouttaan, sekä luottamus työntekijöiden välillä vaikuttaa merkittävästi 

tietämyksenuudistamisprosessiin. Aina asiakkaat eivät osallistu mielellään 

syvennettyyn yhteistoimintaan, vaan on mahdollista että he voivat tuntea itsensä 

vaivaantuneeksi ja epäpäteviksi kun heidän roolinsa kasvaa (Sjödin & Kristensson 

2012: 192). Heidän tutkimuksessaan yleinen tekijä, miksi asiakas osallistuu 

yhteisluontiin, on hyväntahtoisuus, ja tarkoitus auttaa toista osapuolta tulemaan 

paremmaksi siinä mitä tekee. Asiakkaan osallistumisesta voi seurata 

molemminpuolisia hyötyjä. Asiakkaan aktiivinen osallistuminen voi vähentää 

toimittajan resurssien kulutusta ja näin ollen arvon yhteisluonti vaatii odotusten, 

kommunikaation ja lupausten hallintaa kummaltakin osapuolelta koko prosessin 

aikana (Payne ym. 2008: 92). Mutta yritysten ja asiakkaidenkin pitää arvioida arvon 

yhteisluontimahdollisuuksia ja keinoja kriittisesti, koska kaikki toimijat eivät ole 

valmiita läheiseen yhteisluontiin (Saarijärvi 2012: 383). Asiakkaan roolin vaikutukset 

ovat siis erilaisia eri tilanteissa. Suhteen jatkumista ajatellen, prosessin ja 

tulevaisuuden prosessien lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi asiakkaan halukkuus 

antaa palautetta palvelutapahtuman aikana (Grönroos 2012: 1528). 

2.3.1 Toimittajan rooli 

On myös hyvä määritellä mitä erilaisia rooleja toimittaja omaksuu, jotta voidaan 

ymmärtää asiakkaan vaikutusta. Toimittajan perusrooli on luoda erilaisia interaktioita 

ja kohtaamisia joissa on mahdollista helpottaa asiakkaan resurssien hyödyntämistä 

(Payne ym. 2008: 87) ja olla arvon mahdollistaja. Asiakkaan arvoa luovien toimintojen 

kehittäminen tulisi olla palveluntarjoajan toiminnan perimmäinen motivaatio, koska 

niihin vaikuttamalla tämä voi kasvattaa asemaansa asiakkaan toiminnassa (Payne ym. 
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2008: 87). Ymmärtämällä asiakkaan toimintoja ja miten asiakkaan resurssit ja 

prosessit yhdistyvät, voi palveluntarjoaja tulla mahdollistajasta arvon yhteisluojaksi 

(Grönroos & Voima 2013: 141). Ja toisin päin, yhteinen alue voi laajentua jos 

toimittaja kutsuu asiakkaan yhteiskehittäjäksi prosessiensa eri vaiheisiin (Grönroos & 

Voima 2013: 141). Toimittaja ei yleensä voi pyrkiä vaikuttamaan asiakkaan kaikkiin 

toimiin, vaan on keskityttävä sellaisiin, joihin vaikuttamalla voi mahdollistaa tai 

yhdessä luoda arvoa. Paynen ym. (2008: 89) mukaan yrityksen tulee palvelulähtöisen 

logiikan mukaan tunnistaa ja valita asiakkaan prosessit, joihin haluaa omalla 

toiminnallaan vaikuttaa. Yritysten tulee keskittyä arvoa luoviin elementteihin, eikä 

tuhlata asiakkaan aikaa ja kiinnostusta tarjoamalla jotain mikä on vain marginaalisesti 

hyödyllistä (Payne ym. 2008: 92). Arvon yhteisluonti vaatii myös organisaation 

sisäistä eri alojen yhteistoimintaa, koska asiakasarvoa mahdollistavien ja yhteisluovien 

tahojen (esim. tuotekehitys ja asiakasrajapinta) tulee olla toiminnaltaan samassa 

linjassa, ja siksi tämän suunnitteluun tulee panostaa (Payne ym. 2008: 89). Näin ollen 

sisäisen viestinnän kehittäminen on myös tärkeää. Yritykselle on tärkeää tunnistaa ja 

hyödyntää tiedonhallintaa ja arvonluontia tukeva asiakkaan olemassa oleva tietämys 

(Payne ym. 2008: 90), ja näin ollen yksi toimittajan rooli onkin asiakkaan arvioija ja 

tutkija. 

Asiakasta tulee kannustaa ottamaan osaa kaikissa yhteisluonnin vaiheissa, kuten 

tiedonhankinnassa, tuotteiden ja palvelujen kokoonpanossa, toteutuksessa ja 

kulutuksen aikana, ja tämän vuoksi tietorakenteet tulee luoda asiakkaan ympärille 

(Prahalad & Ramaswamy 2004b: 11). Myös Payne ym. (2008: 90) ovat sitä mieltä että 

tiedonhallinta-arkkitehtuuri tulee luoda asiakkaan kokemusten ja prosessien ympärille, 

eikä niinkään tuotteiden. Näiden tietorakenteiden ja prosessien avulla, yhteisluonnin 

eri vaiheissa yritykset pyrkivät luomaan uusia tapoja osallistaa asiakas 

arvonyhteisluontiin (Payne ym. 2008: 93). Toimittaja toimii asiakkaan kouluttajana, 

realististen odotusten asettajana ja yleisesti asiakkkaan roolia helpottajana, koska 

näillä toimilla voidaan saavuttaa erilaisia hyötyjä (Bitner ym. 1997: 203). Yritysten 

tulisi tarjota avoin toimintaympäristö ja luottaa asiakkaiden tahtoon jakaa tunteitaan 

jos aikovat hyödyntää heitä avoimessa innovointiprosessissaan (Sjödin & Kristensson 

2012: 201). Yrityksen tulee siis olla vastuunjakaja, mahdollisuuksien tarjoaja ja luottaa 

asiakkaan tekemiseen. Esimerkiksi tietyn asiakkaan kanssa protoaminen on yksi 

läheinen yhteistoiminnan muoto ja sitä voidaan harjoittaa jatkuvalla syötöllä, koska se 
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on osa asiakkaan ja organisaation oppimista (Payne ym. 2008: 93). Erilaisten 

interaktioiden ja niistä seuranneiden kokemusten myötä, arvon yhteisluonnin lisäksi, 

palveluntarjoajilla on mahdollisuus vaikuttaa myös asiakkaan tulevaisuuden osto- ja 

kulutuskäyttäytymiseen (Grönroos & Voima 2013: 147). 

Toimittajan rooli vaikuttaa siihen miten tämä voi auttaa asiakastaan. Toimittajalla on 

kaksi mahdollisuutta parantaa kilpailukykyään; lisäämällä asiakkaan resursseja tai 

vaikuttaa asiakkaan prosesseihin niin että tämä pystyy hyödyntämään resurssinsa 

tehokkaammin (Payne ym. 2008: 86). Grönrosin (2008: 307) mukaan yritysten tulisi 

keskittyä juuri asiakkaan toimiin, koska ne lopullisesti luovat arvoa tälle. Eikä arvoa 

luovien prosessien määrittämisessä tule välttämättä keskittyä vaan omaan 

suoranaiseen asiakkaaseen, vaan voidaan myös huomioida tämän verkosto. Siksi 

yritykset pyrkivät kehittämään tarjoamaansa asiakkaan ja tämän verkoston 

strategioiden ja tarpeiden mukaan, eivätkä keskity niinkään tekniseen 

toiminnallisuuteen (Cova & Salle 2008: 274). 

Yritys voi tukea asiakkaan oppimista kehittämällä tämän oppimisprosesseja, joiden 

tulokset voidaan nähdä asiakkaan asenteissa ja mieltymyksissä (Payne ym. 2008: 88). 

Asiakkaan oppimisen kannalta asiakastapaamisten tavoitteet ja tarkoitukset tulee olla 

määriteltynä etukäteen, koska mitä enemmän asiakas ymmärtää mahdollisuuksistaan, 

sitä enemmän arvoa voidaan luoda (Payne ym. 2008: 92). Vaikka asiakkaankin tulee 

valmistautua kohtaamisiin, toimittajan luodessa pohjan interaktiivisille 

kommunikaatioille, on tällä vielä suurempi vastuu keskustelun syntymisestä ja 

lopputuloksesta. Siksi asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöiden tulisi saada 

kommunikaatiokoulutusta (Salomonson ym. 2012:154). Toisaalta arvonluontiin 

negatiivisesti vaikuttavat tapahtumat tulee ottaa huomioon kun kehitetään interaktioita 

(Salomonson ym. 2012:154). Asiakkaan osallistumista yhteissuunnitteluun ja –luontiin 

tulee painottaa (Payne ym. 2008: 92), joten toimittajan tulee myös kannustaa asiakasta 

osallistumaan. 

Yritykset voivat ulkoisessa markkinointiviestinnässään ja sisäisessä tekemisen 

hallinnassa pitää strategisina pohjina asiakasarvolupauksiaan (Saarijärvi 2012: 383). 

Nämä ovat keskeisiä johtamisen välineitä kilpailuedun saavuttamisessa ja 

asiakasarvon tuottamisessa (Saarijärvi 2012: 384). Arvolupauksien ja oman 
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strategiansa pohjalta yrityksen tulee määrittää resurssit ja mahdollisuus jossa asiakas 

voi toimia. Koska asiakkaat eivät itsekään tiedä täysin miten kokevat eri tilanteet, tulee 

yrityksen tarjota kokemusverkosto jota voidaan skaalata isommaksi ja pienemmäksi 

sekä ketterästi siirreltävät resurssit, jotta asiakkaan muuttuviin tarpeisiin voitaisiin 

vastata (Prahalad & Ramaswamy 2004b: 12). Samalla kun yritysten tulee kehittää 

omia suoria toimintojaan, tulee niiden myös kehittää toimivia keinoja selvittää 

asiakkaan piileviä ja muuttuvia tarpeita (Saarijärvi 2012: 386). Ilman asiakkaan 

prosessien ja tarpeiden tuntemista koko palvelulähtöinen logiikka menettää 

potentiaalinsa. Asiakkaiden vaatimukset ja elämäntyyli luovat uusia mahdollisuuksia 

arvon yhteisluonnille, joten yritysten tulisi jatkuvasti seurata aktiivisesti asiakkaiden 

mieltymyksiä (Payne ym. 2008: 88). 

2.4 Asiakasinteraktioiden määrittely 

Tutkitun kirjallisuuden pohjalta pystytään löytämään eri tekijöitä, joilla 

interaktioita/kohtaamisia toimittajan ja asiakkaan välillä voidaan määritellä. Mallin 

tekijöitä ovat aika (ennen, aikana ja jälkeen) (Sawhney 2006), vaihe (tarpeen 

tunnistaminen, arvolupauksen määrittäminen odotetun käyttöarvon perusteella, 

prosessin ja konkreettisen tuloksen määrittäminen, tarvittavien resurssien 

määrittäminen, resurssien liikkeellelasku, ei-toivottujen ja risteävien arvoehdotusten 

hallinta ja ratkaisun yhteinen käyttöönotto, ylläpito, tulosten määrittely ja 

jatkopäätökset) (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010), alue (asiakkaan alue, yhteinen 

alue ja toimittajan alue) (Grönroos & Voima 2013), sekä yhteistoiminnan tyyppi (suora 

ja epäsuora). Näiden tekijöiden pohjalta tutkimuksessa on luotu asiakasinteraktioiden 

määrittelyn malli (Kuvio 2), jonka avulla määritellään empiriassa tunnistetut erilaiset 

konkreettiset asiakasinteraktiot. Määrittelyn avulla pyritään analysoimaan millaisia 

erityyppisiä asiakasinteraktiota löytyy ja mitkä ovat arvonsyntymisen ja asiakkaan 

osallistamisen ja kannalla merkittävämpiä. 

Kun asiakasinteraktioista voidaan löytää tiettyjä tekijöitä, jotka vaikuttavat niiden 

merkitykseen arvon mahdollistamiseen, arvonluontiin, arvonsyntymiseen tai arvon 

yhteisluotiin. Yhdistämällä teoreettisessa tutkimuksessa löytyneet asiakkaan roolit 

interaktioihin, voidaan määrittää ne roolit, joissa asiakkaan vaikutus arvonluontiin ja 
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arvon yhteisluontiin on suurin (Kuvio 3). Määrittelemällä erilaisia interaktioita mallin 

avulla pyritään löytämään vastaukset työn tutkimuskysymyksiin. 

  

Kuvio 2. Asiakasinteraktioiden määrittely (sovellettu Aarikka-Stenroos & Jaakkola (2010), 

Sawhney (2006), Grönroos & Voima (2013)) 

 

Kuvio 3. Asiakasinteraktioiden määrittely ja merkittävyys 
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3 EMPIIRINEN TUTKIMUS JA ANALYYSI – TAPAUS: TARGETOR OY 

Tämä kappale käsittelee empiirisen tutkimuksen menetelmää, toteutusta ja analyysiä. 

Kappaleessa esitellään myös yritys, jota käytetään empiirisen tutkimuksen kohteena ja 

kuvaillaan mitä tutkija on tehnyt tutkittavassa kontekstissa toiminnallisen tutkimuksen 

perusteeksi. Empiirisen tutkimuksen toteutuksessa kuvataan millaista materiaalia on 

saatu kerättyä tutkimuksen aikana ja analyysiosassa kerättyä materiaalia analysoidaan. 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimuksen empiirinen osio on toteutettu laadullisen, eli kvalitatiivisen 

tutkimuksen keinoin. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on pyrkiä kuvailemaan 

tutkittavaa kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja lisätä tietämystä 

kohdeilmiöstä (Koskinen ym. 2005). Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

objektiivisuuteen, mutta tutkijan ja haastateltavien subjektivistiset näkemykset 

vaikuttavat osittain lopputulokseen. Kontekstin luonne ja tutkittavan ilmiön alttius 

monille eri muuttujille tekee kannattavaksi tutkia asiaa mieluummin laadullisesti, kuin 

kvantitatiivisien menetelmien avulla. Koska tutkija on perehtynyt ilmiöön rajatussa 

kokonaisuudessa, eli yhdessä yrityksessä määrätyn ajanjakson aikana, on tutkimus 

toteutettu tapaustutkimuksen keinoin. Tapaustutkimus ei pyri suoranaisesti 

yleistettävyyteen, mutta tapauksen syvällinen tuntemus voi luoda tietämystä ilmiöön 

liittyvistä prosesseista ja säännönmukaisuuksista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006), jotka voivat päteä erityisesti samankaltaisissa konteksteissa. 

Tämän tutkimuksen empiirisenä tutkimusmenetelmänä ovat sisäpuolisestä 

näkökulmasta suoritettu strukturoimaton toimintatutkimus sekä puolistrukturoitu 

teemahaastattelututkimus. Tutkimuksen tekijä on tutkimusprosessin aikana toiminut 

ensin harjoittelussa ja myöhemmin työsuhteessa tutkittavassa yrityksessä. Tätä kautta 

tutkija on päässyt kokemaan jokapäiväisessä toiminnassaan tutkimustyöhön liittyviä 

asioita ja osallistumaan useisiin asiakaskohtaamisiin. Näitä kokemuksia tutkija on 

kirjannut ylös ja niiden perusteella hän on voinut osaltaan analysoida millaista 

arvonluontia ja mahdollistamista on tapahtunut, millaisia rooleja eri osapuolet ovat 

omaksuneet ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet interaktioiden onnistumiseen.  
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Toimintatutkimuksen tarkoituksena on synnyttää uutta tietoa toiminnasta, mutta myös 

kehittää toimintaa itsessään (Heikkinen, Huttunen & Moilanen 1999: 33). 

Toimintatutkimuksen vaiheita ovat suunnitelma, toiminta, havainnointi ja reflektointi 

(Heikkinen ym. 1999: 36). Näitä vaiheita toistetaan jotta toimintaa voidaan kehittää ja 

reflektoinnin jälkeen pyritään luomaan parannuttu toimintasuunnitelma, jonka mukaan 

toimitaan jatkossa seuraavaan reflektointiin asti (Heikkinen ym. 1999: 36-37). Tässä 

tutkimuksessa toimintatutkimuksen vaiheiden syklisellä toistolla pyritään toistuvien 

toimintojen (asiakasinteraktioiden) kautta löytämään parempia tapoja toimia ja tuoda 

esille uutta tietoa toiminnoista. Koska toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu 

tutkimuskohteen toimintaan aktiivisesti, on tämän näkemys subjektivistinen, eikä 

saatu tieto voi olla täysin objektiivista (Heikkinen ym. 1999: 46). 

Empiirisen tutkimuksen toisessa osassa haastatellaan puolistrukturoidusti tutkittavan 

yrityksen työntekijöitä sekä yhtä asiakasta. Haastateltavat on valittu siten että 

saataisiin mahdollisimman kattava kuva kyseisen yrityksen ja asiakkaan välisestä 

toiminnoista. Targetorin toimitusjohtaja ja palvelumuotoilija on valittu siitä syystä, että 

he kumpikin ovat paljon työssään suorassa asiakaskontaktissa ja toimivat kuitenkin eri 

tehtävissä, toinen pääsääntöisesti myynnissä ja toinen asiakaspalvelijana. Asiakkaista 

valittiin Kuopion strategiajohtaja, koska hän on ollut Targetor-yhteistyön alusta lähtien 

mukana toiminnassa ja aktiivisesti ohjelmaa käyttänyt asiakas. Puolistrukturoidut 

haastattelut tehdään teemahaastattelun keinoin, eli valmiiksi luodut 

kysymysehdotukset ohjaavat keskustelua tiettyjen teemojen sisällä, mutta haastattelut 

eivät etene täysin ennalta määrättyä kaavaa. Teemahaastattelussa keskustelu 

kohdennetaan haluttuihin teemoihin (Hirsjärvi & Hurme 2001: 47-48). 

Teemahaastattelut on litteroitu ja niiden sisältö on luokiteltu teema-alueittain, joista 

tutkimuksen kannalta merkittävät asiat on esitetty Empiirisen tutkimuksen toteutus –

kappaleessa. Näiden kahden tutkimustavan tulosten ja abduktiivisen päättelyprosessin 

sekä analysoinnin myötä saadaan työn empiirisen tutkimuksen tulokset. 

3.2 Tutkimuksessa analysoitavan yrityksen esittely 

Targetor Oy on 2003 vuonna perustettu ohjelmistoyritys, joka on ohjelmistonsa lisäksi 

tarjonnut aiemmin myös liikkeenjohdon konsultointia. Koska Targetor on kesällä 2013 

järjestelty uudelleen, suurin osa operatiivisesta johdosta ja työntekijät vaihtuivat ja 
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yritys toi uuden korvaavan tuotteensa markkinoille, sekä yrityksen koko on pieni (alle 

10 työntekijää), on se pitkälti samassa tilanteessa kuin startup-yritykset. Startup-

yrityksistä poiketen yrityksellä on kuitenkin jonkin verran jo aiempaa kassavirtaa ja 

asiakkaita. Targetor tarjoaa uuden johtamisen pilvipalvelunsa Targetor Pron ohella 

mallinnus- ja asiakaspalvelua asiakkailleen, sekä tukevia ohjelmistoratkaisuja. 

Targetorin tuotteet ovat tietointensiivisiä ja niiden integrointi asiakkaiden käyttöön 

vaatii ainakin tällä hetkellä läheistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Koska Targetor Pro 

on uusi palvelu ja tutkimuksen aikana yritys on tehnyt asiakkaidensa kanssa 

ensimmäisiä käyttöönottoja sen osalta, on toimintaprosessi nopeasti kehittyvässä 

vaiheessa ja myös tuotetta kehitetään jatkuvasti asiakkaiden avustuksella. Targetorin 

pääasiallisia asiakkaita ovat kunnat ja kaupungit, mutta myös isokokoisia yrityksiä 

löytyy asiakkaista. Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa Targetor Pro –

pilvipalvelun voisi ostaa ja ottaa helposti käyttöön kuka tahansa  yrityksen johtaja tai 

osastopäällikkö suoraan internetistä SaaS-hinnoittelun perusteella ja että palvelu olisi 

skaalautuva. 

3.3 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

Tässä kappaleessa esitellään empiirisen tutkimuksen toiminnallisen 

havainnointitutkimuksen aineisto ja haastatteluin kerätty aineisto. Kerätyt aineistot on 

luokiteltu alaotsikoin ja tutkijan kokemukset on listattu ennen haastattelujen 

vastauksia. 

Työn tekijä on toiminut tutkittavassa yrityksessä ensin harjoittelusuhteessa muutaman 

kuukauden ajan ja sitten neljän kuukauden ajan osa-aikaisena työntekijänä. Tätä kautta 

tutkija on pystynyt osallistumaan todella läheisesti ja syvällisesti yrityksen toimintaan 

ja erityisesti asiakkaiden tehtävään kommunikaatioon.  

- Myyntitapaamisiin osallistuminen 

- Asiakkaiden strategioiden mallinnus palveluun 

- Mallinnusten esittely web-palavereissa ja fyysisissä tapaamisissa 

- Käyttöönottokoulutuksien suunnittelu ja toteutus 

- Asiakaspalveluun osallistuminen 

- Asiakastukipalveluihin osallistuminen 
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- Myynti- ja kartoituspuheluiden toteuttaminen 

- Asiakaskontaktijärjestelmien tarkastelu, kehittäminen ja uusiminen 

(asiakastiedon tallentamisjärjestelmä, ylläpitochat) 

- Asiakasyhteisötoiminnan suunnittelu 

- Osallistuminen Polar Bear Pitch –festiin 

- Osallistuminen Advisor board –tapaamisiin 

- Tuotekehityspalavereihin osallistuminen 

- Myyntipalavereihin osallistuminen 

- Palvelun testaus ja syvällinen opettelu 

- Käyttöohjeiden luonti 

- Projektiryhmän ohjaus ja yhteistoiminta 

Näiden toimintojen suorittamisen ja niistä koituneiden kokemusten kautta, tutkija on 

muodostanut tietämystä liittyen aiheeseen. Näitä kokemuksia ja tätä tietämystä 

esitetään aihepiireittäin luokiteltuna teemoittain haastattelututkimuksen tulosten 

yhteydessä. 

3.3.1 Asiakas-/yhteistyöprosessi 

Yhteistyöprosessit ovat jatkuvia ja ne alkavat jo ennen kuin suoraa tai huomioitua 

toimintaa on tapahtunut. Kaikki viestintä, näkyvyys, verkostojen kokemukset, 

ennakkoasenteet taikka huhupuheet joita on ennen suoraa kontaktia tapahtunut, 

vaikuttavat suhteen toimivuuteen. Suhde taas jatkuu suoran yhteistoiminnan ja 

kulutuksen aikaisten toimien jälkeenkin, sillä kaikki yhteistoiminnasta jääneet 

kokemukset ja opit voivat vaikuttaa kummankin osapuolen tekemiseen jatkossakin 

(esim. uudet hankinnat, kehittyneet prosessit). (Toimintatutkimus) 

Jotta voi syntyä asiakasprosessi, pitää olla se Product Market Fit… joka on niin 

kohillaan, että tuotteen tai palvelun ympärille pystytään luomaan semmonen 

kuhina ja tarve, että ne itse löytää sen, tai sitten että ne kuulee siitä jostain, että 

tämä vois ratkaista meidän tarpeen. (Haastattelu 1) 

”Asiakasprosessihan… sisältää siinä mielessä sen että haetaan aktiivisesti niitä 

kontakteja, tehdään sitä myyntityötä siinä mielessä että kartotetaan ne 

organisaatiot joilla vois olla tarvetta tuotteelle” (Haastattelu 1) 

”Tuotteen tai palvelun näkökulmasta se alkaa siitä kun tuote on luotu ja nähty 

että tälle on tarve.” (Haastattelu 1) 
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Mun mielestä, ei kai se pääty koskaan… kirjanpidollisesti päättyy siihen, 

muttei isommassa scoupissa… sillä kaverilla (asiakkaalla) on 

käyttökokemuksia, rekisteröi nimen tarkemmin ja paremmin… jonkinlainen 

tunneside on siihen (yritykseen).. on aina lähempänä ostamista kun uusi 

asiakas. (Haastattelu 2) 

Musta se alkaa siitä yhteydenotosta asiakkaaseen, päättyy kun… riippuen siitä 

onko se niinku jatkuva asiakkuus vai onko se lyhytaikanen… se päättyy joka 

tapauksessa niin kumminkin jonkilaiseen palautteeseen kokonaisuudesta. 

(Haastattelu 3) 

Asiakasprosessista kysyttäessä haastateltava (1.) mainitsi asiakasprosessin perustaksi 

sen, että tulee olla jonkinlainen palvelu tai tuote, jolle löytyy myös asiakkaita. Kaksi 

haastateltavaa (2. & 3.) viittasivat samaan aiheeseen siltä näkökulmalta, että 

jonkinlainen ongelma tai tarve, joka asiakkaalla on, aloittaa prosessin. 

Asiakasprosessi alkaa toimittajan puolella silloin kun haetaan aktiivisesti kontakteja, 

kartoitetaan markkinoita ja tehdään myyntityötä. Haastateltavan (1.) mukaan 

ideaalitilanteessa tuotteen tai palvelun on päästävä sellaiseen tilaan, jossa se löydetään 

ja tarve palvelulle tunnistetaan.  

”Asiakkaan näkökulmasta aattelisin että se alkaa kun löytyy joku ongelma joka 

pitäs ratkaista.” (Haastattelu 2) 

Eikö se nykyään pitäs enemmänkin ajatella että se on, siitä hetkestä kun se 

tyyppi (asiakas) ensimmäisen kerran ekspousautuu sille asialle, jolla on 

mahdollisesti jotain arvoa hänelle… (ekspousautuu) jo ennen suoraa yhteyttä. 

(Haastattelu 2) 

Asiakkaan päässä se voi alkaa silleen että, puhutaan että asiakas voi kartottaa 

tietyllä tavalla. Asiakkaalla on se oma tarve jo ehkä olemassa… Se voi 

molemmilla puolilla alkaa ennen sitä yhteydenottoa, tietysti markkinoinnilla ja 

tämmösellä niinku tietämyksen lisäämisellä sinne asiakkaan suuntaan, koska 

asiakas ei välttämättä tiedä että sillä on tarve jotaki kehittää. (Haastattelu 3) 

Monelle nimi on tuttu, kun on kuullut että toinen kunta on käyttänyt meidän 

palveluita, jossain alitajuisesti tiedostetaan että on olemassa työkalu 

johtamisen haasteisiin esimerkiksi. (Haastattelu 1) 

Kun asiakasprosessin konseptista keskusteltiin syvällisemmin, tulivat haastateltavat 

(1., 2. & 3.) siihen tulokseen, että prosessi voidaan nähdä jo alkavaksi ennen kuin 

mitään suoraa kontaktia on tapahtunut tai asiakas on edes tietoisesti tunnistanut 
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tarpeen. Näkyvyyden, suositusten ja puskaradion kautta tulleet viestit ovat 

muodostaneet asiakkaan ja toimittajan välille alitajuisen yhteyden. Tietoisesti 

asiakkaan puolella prosessi haastateltavan (1.) mukaan alkaa, kun ilmenee tarve. Myös 

kolmas haastateltava (3.) mainitsi että ennen suoraa kontaktia tapahtuu 

markkinoinnillisia ja tietämystä lisääviä toimia, jotka mahdollisesti johtavat tarpeen 

realisoitumiseen ja ensimmäisiin suoriin yhteydenottoihin. 

”Ei pääty siihen kun asiakas ostaa tuotteen… toivottavasti jatkuu hamaan 

ikuisuuteen.” (Haastattelu 1) 

Mikäli asiakassuhde päättyy (asiakas sanoo ei), se silti ikään kuin 

jälkihoidetaan semmoseen tilaan, vaikka vastaus on siltikin ei, niin silti voi 

hyvillään molemmat osapuolet lähteä pois… nyt mä meen sitten (asiakkaalle) 

selvittää sinne että mitkä ne on ne ongelmat ja toki yritän positiivisessa 

hengessä kertoa tulevaisuudennäkymistä. (Haastattelu 1) 

Kun asiakas tekee ostopäätöksen, alkaa käyttö, eli asiakasprosessi siirtyy vain eri 

tilaan, eikä lopu. Haastateltavan (1.) mukaan, jos asiakas katkaisee sopimuksen, ei 

asiakassuhde siltikään lopu, vaan toimittajan tulee hoitaa asiallisesti suhde loppuun ja 

pyrkiä hyödyntämään asiakkaalta mahdollisesti saatu palaute ja suhteessa koetut 

kokemukset. Haastateltava (2.) mainitsi että suhde jatkuu ainakin siten, sen jälkeen 

kun saadaan asiakkaalta kieltävä päätös, että on tärkeää löytää syy miksi siihen on 

päädytty. Riippumatta siitä, onko suhde jatkuva vai lyhytaikainen, yhden 

haastateltavan (3.) mukaan suhteen tai sopimuskauden lopussa pidetään 

kokonaisvaltainen palautehetki. Asiakkaille, eli henkilöille jää aina sopimuksen 

loputtuakin käyttökokemuksia ja jonkinlainen tuntemus yrityksestä ja he ovat sitä 

kautta lähempänä tuotteen ostamista tulevaisuudessa, jos tätä ei ole täysin suututettu, 

mikä on harvinaista (Haastattelu 2). 

3.3.2 Millaisia asiakasinteraktioita on? 

Tutkijan omien kokemusten perusteella listattiin erilaiset asiakasinteraktiot ja ne ovat 

näkyvillä alla olevassa taulukossa (ks. taulukko 2). Taulukossa on myös kuvattuna 

millaisessa yhteydessä tutkijan kokemusten mukaan eri toiminnan vaiheissa on oltu, 

eli mitä keinoja on käytetty yhteydenpitoon. 
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Taulukko 2. Interaktiot prosessin aikana (Tutkijan omat kokemukset) 

Interaktiot prosessin aikana (Tutkija) Yhteys: 

Näkyvyys ja yleinen viestintä Epäsuora 

Tarpeen määrittely ja hankintapäätös Epäsuora 

Myyntisoitto (saanko tulla esittelemään?) Puhelin 

”Myyntiesittely” Tapaaminen 

Materiaalien toimitus ja keskustelut mallinnuksesta Sähköposti/puhelin 

Mallinnuksen esittely Tapaaminen/web-palaveri 

Tarjouksen esittäminen Tapaaminen/sähköposti/puhelin 

Sopimusten hyväksyntä/päätös Tapaaminen/sähköposti/puhelin 

Mallinnuksen loppuun vientiin liittyvät kontaktit Tapaaminen/sähköposti/puhelin 

Käyttöönottokoulutukset (yhdestä viiteen) Tapaaminen 

Ylläpito- ja tukikontaktit, Sähköposti/puhelin/chat 

Asiakaskyselyt Sähköposti/puhelin 

Suhteen arviointi Epäsuora 

Sopimuksen uudistamiset Tapaaminen/sähköposti/puhelin 

 

Haastateltujen tunnistamat interaktiot asiakkaan ja toimittajan välillä näkyvät 

seuraavissa taulukoissa (ks. taulukko 3, taulukko 4 ja taulukko 5). Myös 

yhteydenpitotavat on listattuna, mitä haastateltavien kokemusten mukaan eri 

vaiheissa on oltu. 

Taulukko 3. Interaktiot prosessin aikana (Haastattelu 1) 

Interaktiot prosessin aikana Yhteys: 

Näkyvyys ennen tapaamista Epäsuora 

Potentiaalin kartoitus Epäsuora 

Ensimmäinen esittely Puhelin 

Myyntitapaaminen Tapaaminen 

Informaation välitys ja keskustelu mallinnuksesta Sähköposti/puhelin 

Mallinnuksen esittely Tapaaminen/web-palaveri 

Palvelun soveltuvuuden tiedustelu Sähköposti tai puhelin 

Asiakkaan päätös Tapaaminen/sähköposti/puhelin 

Käyttöönoton suunnittelu Tapaaminen/sähköposti/puhelin 

Käyttöönottokoulutukset (1-3 kpl) Tapaaminen 

Systemaattinen yhteydenpito ja palvelun tarkistus Sähköposti/puhelin 

Asiakkaan kontaktit: tukipyynnöt ja ylläpito Sähköposti/puhelin/chat 

Isompi katselmointi- ja palautehetki Tapaaminen 
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Taulukko 4. Interaktiot prosessin aikana (Haastattelu 2) 

Interaktiot prosessin aikana Yhteys: 

Ensikohtaaminen Eri reittejä 

Selvitys asiakkaasta Internet, kokemukset 

Arvon tunnistaminen Epäsuora 

Kylmäpuhelu (perustelu tapaamiselle) Puhelin 

Tapaaminen ja vaikeusien selvitys Tapaaminen 

Mallinnuskeskustelu Sähköposti/puhelin 

Toinen tapaaminen Tapaaminen 

Eri kontaktointeja (päättäjien vakuuttaminen) Sähköposti/puhelin 

Sopimuksen teko Tapaaminen/sähköposti 

Käyttöönottokoulutukset Tapaaminen 

Käyttöönotto-support ja työkalun kehitys Sähköposti/chat 

Suhteen aikanen ja jälkeinen viestintä Sähköposti/chat 

Suhteen jälkeiset kokemukset Epäsuora 

Palaute Sähköposti/puhelin/tapaaminen 

 

Taulukko 5. Interaktiot prosessin aikana (Haastattelu 3) 

Interaktiot prosessin aikana Yhteys: 

Ensikontakti ja sopiminen Puhelin 

Esittelytapaaminen Tapaaminen 

Perustelua ja muistuttamista Sähköposti/puhelin 

Alustava päätös ja tapaamisen sopiminen Sähköposti/puhelin 

Päätöksen ja sopimuksen teko Tapaaminen 

Yhteistyövaihe alkaa, palvelunrakennus Tapaaminen 

Koulutukset Tapaaminen 

Käytännön yhteyden pitovaihe (tuki) Sähköposti/puhelin/tapaaminen 

Sopimuksen uudistaminen ja kokonaispalaute Tapaaminen 

Asiakkaiden keskinäinen tapaaminen Tapaaminen 

Uuden työkalunkehitystyö Tapaaminen/sähköposti/puhelin 

Uuden palvelun esittely Sähköposti/puhelin 

Päätöksen ja sopimuksen teko Tapaaminen 

Palvelunrakennus ja koulutukset Tapaaminen/sähköposti/puhelin 

Käytännön yhteyden pitovaihe (tuki) Sähköposti/puhelin/chat 

 

Yritetään mennä siihen että saadaan fyysinen tapaaminen asiakkaan kanssa… 

ettei me käytetä turhaan aikaa siihen että esitellään jollenkin suunnittelijalle… 

alustustyö tehtävä meidän näkökulmasta, että siellä olisi heti oikeat henkilöt 

paikalla. (Haastattelu 1) 

”Mä selvitän, mä selvitän onko kontakteja sisällä, otan kylmäpuhelun tälle 

kaverille, perustelen miksi soitan ja miksi pitäisi tavata.” (Haastattelu 2) 

”Organisaation johtamisen väline, sillä on eittämättä tarve tälle, mutta mikä on 

lisäarvoa heille, se pitäisi pystyä paremmin perustelemaan.” (Haastattelu 2) 
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Vastaako tämä palvelu teidän tarpeisiin… että saadaan kyllä tai ei, ettei turhaan 

jatketa jos ei ole mitään hyötyä. (Haastattelu 1) 

Sit mää saan siellä luultavasti kuitenkin kysymyksiä ja blokkereita, 

toivottavasti ei showstoppereita, niitäkin saattaa tulla, mutta jos on blokkereita 

ja avoimia kysymyksiä, ne pitää taklata ja sitä kautta esittää miksi tää sopii just 

heille.. sit tehään diili, tämä siis fantasiamaailmassa…Ei ekalla (päätöstä 

tapaamisella), mutta ehkä sillä tokalla tai kolmannella, ettei olla sillä Teemun 

äsken lanseeraamassa ”ihan jees”-alueella. (Haastattelu 2) 

Targetorilla… tavoite tulisi olla ettei tarvitse paria kertaa enempää olla, 

ainakaan fyysisiä tapaamisia (ennen päätöstä), eli sanoma pitää olla tosin hyvin 

teroitettu. (Haastattelu 1) 

”Meidän päästä pitää olla tosi aktiivinen kun tää venyy tää päätös.” 

(Haastattelu 1) 

”Sitten otetaan käyttöön… Asiakasorganisaatio tarvii enemmän tai vähemmän 

meidän apua, kasvotusten tai supportin kautta, ja meidän tulee hoitaa homma 

niin että asiakas saa sitä lisäarvoa minkä on ostaessaan kuvitellu saavansa.” 

(Haastattelu 2) 

”Silloin meillä ei vielä ollut tarvetta (ensiesittelyn aikaan), siinä meni varmaan 

useempi vuosi, sitten niinku tavallaan muuttu se tilanne, ettei enää tyydyttäny 

se vanha ja sit niinku tavallaan oli välillä niitä yhteydenottoja ja sitten se johti 

siihen asiakkuuteen.” (Haastattelu 3) 

Haastateltavan (1.) mukaan suhteen alkuvaiheessa yrityksen pyrkimys on päästä 

fyysiseen tapaamiseen, johon saadaan oikeat ihmiset paikalla, käyttäjät ja 

päätöksentekijät. Haastateltavien (1. & 2.) mukaan tärkeää on saada asiakkaalta tieto 

onko palvelusta hyötyä heille, jotta voidaan tehdä sen perusteella jatkopäätös ja kerätä 

tarvittava palaute. Tutkittavassa yrityksessä pyrkimys olisi kuitenkin vähentää 

fyysisten tapaamisten tarvetta ennen päätöksen tekoa, kun nykyisellään haastateltavan 

mukaan näitä tapaamisia tulee kahdesta jopa viiteen.  Tässä vaiheessa toimittajan tulee 

olla aktiivinen, tiedustellessaan tarpeellisuutta ja muistuttaessaan asiakasta yhteisestä 

prosessista, jotta eteenpäin päästäisiin. Haastateltavan (3.) mukaan ensitapaamisen 

jälkeen jatkuva yhteydenpito ja palvelunkehittymisestä muistuttaminen kehittyvässä 

toimintaympäristössä loi tai selkeytti todellisen tarpeen asiakkaalle ja johti lopulta 

asiakkuuteen. Haastateltavan (2.) mukaan prosessin alkuvaiheessa lähdetään 

selvittämään mahdollisia ongelmia ja asiakkaiden kysymysten ja esteiden kautta 

pyritään löytämään yhteiset ratkaisut. Hänen mielestään arvolupauksen 
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määrittäminen, esittäminen ja sen lopullinen pitäminen näkyvät selkeänä perustana 

toiminnalle läpi prosessin ja niiden toteutuminen eri vaiheissa on tärkeää. 

Asiakastukinäkökulmasta.. sieltähän sitä tulee sitä kontaktia, asiakkaan 

suunnasta meille. Suhde asiakkaan kanssa olisi semmoinen keskusteleva, 

luonteva, ennemmin kuin mekaaninen. (Haastattelu 1) 

”Me ollaan valittu semmonen linja että halutaan palvella asiakasta, niin siks 

mun mielestä se pitää lunastaa ja järjestää aikaa.” (Haastattelu 1) 

”Uuden välineen rakentaminen aloitti uuden aktiivisen vaiheen, toimittaja 

kokosi meidät mukaan ja otti mukaan kehittämiseen.” (Haastattelu 3) 

On tietysti (hyötyä asiakkaasta kirjanpidollisesti loppuneen suhteen jälkeen), 

asiakkaat vaihtaa, ihmiset vaihtaa paikkoja, ihmiset suosittelee toisille… mä 

väitän että harva ihminen pystytään suututtamaan oikeasti. (Haastattelu 2) 

Haastateltavan (1.) mukaan, kun asiakas ottaa itse kontaktia, on 

asiakaspalveluprosessin oltava keskusteleva ja helppo asiakkaalle. Palveluun liittyvä 

arvolupaus on myös tärkeä lunastaa ja panostaa resursseja asiakkaan palvelemiseen. 

Haastateltava (2.) mainitsee suhteen aikaisiksi ja jälkeisiksi toimiksi 

markkinoinnillisen viestinnän, palautteen antamisen ja asiakkaan (työntekijöiden) 

kokemusten hyödyntämisen jatkossa, esimerkiksi kun työntekijät vaihtavat eri 

työpaikkoihin. 

3.3.3 Tärkeimmät vaiheet 

Kaikki kohtaamiset ovat jossain määrin tärkeitä. Mutta erityisesti suhteen alkupään 

toiminnot ovat tärkeitä, koska niissä tehdään ensivaikutelmat, päätetään jatketaanko 

eteenpäin ja luodaan pohja yhteiselle ratkaisulle. Mallinnuksen perusrakenteen 

luominen vaikuttaa merkittävästi asiakkaan saamaan hyötyyn ohjelmasta. Alkupään 

kohtaamisten ansiokkaalla hoitamisella voidaan vähentää jatkossa tulevien niin 

sanottujen turhien kontaktien määrää, kuten ylläpitoa, tukea tai ylimääräisiä 

käyttöönottokoulutuksia. Yhteisessä alkumallinnuksessa ja käyttöönotoissa ohjelman 

oikeanlainen käyttö ja siihen innostaminen voivat määrätä sen, tullaanko ohjelmasta 

hyötymään ollenkaan. (Toimintatutkimus) 

No kyllä se tietenkin se ensikontakti on, se määrittelee melko pitkälle sen 

mielikuvan, minkä asiakas saa yrityksestä tai palvelusta tai tuotteesta mitä 



60 

tarjotaan. Koska jos sen niinku kusee siinä, niin on todella vaikea muuttaa 

positiiviseen suuntaan. (Haastattelu 1) 

”Se käyttöönoton suunnittelu ja sen onnistuminen, elikkä kyllä se on 

olennaisen tärkeä meille, se että saadaan käyttäjiä, vaikka saataisiin palvelu 

myytyä vuodeksi jonnekin tämä palvelu, mutta sillä ei ois yhtään käyttäjiä, niin 

eihän ne ostas uudestaan.” (Haastattelu 1) 

”Kyllä kai on niin, että jos aatellaan rahan kannalta asiaa, B2B-myynnissä, 

ensikohtaaminen sen myyjän ja asiakkaan välillä, mikäli se nyt on se oikea 

päätöksentekijä ja se uskottavuus.” (Haastattelu 2) 

Ehkä ne henkilökohtaiset tapaamiset on kumminkin parhaita, et sillon kun 

pystyy pysähtymään siihen yhteen asiaan… niitä on kohtuullisen monta (hyviä 

tapaamisia)… mut se ensimmäinen tapaaminen jossa tavallaan asiakkaan 

prosesseja käytiin lävitse ja niitä kehittämistarpeita. (Haastattelu 3) 

Haastateltavan (1.) mukaan tärkeitä ovat erityisesti suhteen alkupään kohtaamiset. 

Ensikontakti määrittelee mielikuvan, määrittelee sen että tapahtuuko yleensä mitään, 

eli jatkuuko suhde syvemmälle. Toiseksi erityisen tärkeäksi tapahtumaksi 

haastateltava määrittää käyttöönoton suunnittelun ja sen onnistumisen, eli tietojen 

yhdistämisen ja ratkaisun implementoinnin asiakkaan kontekstiin. Tämän tapahtuman 

onnistuminen vaikuttaa kriittisesti asiakkaan kokemaan hyötyyn ja voi 

epäonnistuessaan johtaa siihen ettei palvelua käytetä vaikka se on ostettu. 

Haastateltava (2.) on sitä mieltä, että ensikohtaaminen päätöksentekijän kanssa on 

tärkein tapahtuma B2B-myynnissä, koska silloin tehdään ensivaikutelma ja arviot 

uskottavuudesta. Haastateltava (3) mainitsi että asiakkaalle parhaita ovat fyysiset 

tapaamiset, koska silloin tämä voi keskittyä kokonaan siihen yhteen tiettyyn asiaan, 

ilman että kommunikaatio jää vain ohimeneväksi yksittäiseksi tapahtumaksi. 

3.3.4 Interaktiot ja onnistuminen 

Kummankin osapuolen on tärkeää tunnistaa ne merkitykselliset asiat, mitä tulee tehdä 

erityyppisissä interaktioissa ja valmistautua niihin huolella. Tulee olla avoin 

yhteistoiminnalle ja erilaisille ratkaisuille, kuitenkaan lupaamatta mitään sellaista 

mikä ei ole mahdollista tai järkevää. Interaktioihin tulee osallistua oikeiden ihmisten, 

joilla on tarvittavat taidot ja tietämys asiakkaasta, että voivat viedä kohtaamisen läpi. 

Uusien työntekijöiden ensimmäisiä asiakaskohtaamisia varten olisi hyödyllistä olla 

jotenkin tallennettuna parhaat toimintatavat, joiden pohjalta interaktioita voidaan 
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suunnitella paremmin etukäteen. Interaktioiden tulisi olla osa organisatorista 

oppimisprosessia, jossa hiljaista tietoa saadaan tallennettua konkreettiseksi. 

(Toimintatutkimus) 

Että palvelu ratkaisee jonkin ongelman palvelussa… Oikeesti rehellisyys, se 

ettei väkisin myydä ratkaisua asiakkaalle… se myös luo sille asiakkaalle 

tunteen että ollaan mukana avoimin ja rehellisin mielin, että ei tuu semmonen 

olo että myydään p*skaa säkissä –olo. (Haastattelu 1) 

Ylipäätään että oikeasti ja aidosti kuunnellaan ja pystytäänkö huoliin 

vastamaan… kolmas on asiakasorganisaation ymmärtäminen, mikä 

johtamisjärjestelmä on käytössä, miten heillä organisaatiota johdetaan… koska 

se sitten vaikuttaa kaikkeen miten hommaa lähdetään viemään eteenpäin. 

(Haastattelu 1) 

”Meiän pitää todellakin valmistautua tapaamisiin, on vakuuttavampaa tuntea 

asiakkaan liiketoiminta-aluetta.” (Haastattelu 1) 

Tietyllä tavalla se että se on pystytty skouttaamaan se, että onko tapaamisella 

järkeä… että asiakkaan on oikeasti tarve, ettei asiakas tunne että hänen 

aikaansa kuluteta turhaan... ensiasetelma koko jutulle on että tavataan oikea 

ihminen ja että se sun asia ja kuinka sä sen esität, ihan materiaalista lähtien, on 

niinku uskottavalla tasolla. (Haastattelu 2) 

”Hirveen hyvä oli tää, missä oli otettu useampi asiakas siihen, asiakkaan 

tarpeita tunnistettiin siinä uuden version kehittämisessä, niin se oli hyvä 

tapaaminen. Ja se toi tavallaan sitä, siinä tavallaan tutustu siihen muitten 

kaupunkien prosessiin ja siitä oli silläkin tavalla hyötyä ja myös välineen 

kehittäjille, että huomasi että on paljon hyvin saman tyyppisiä asioita.” 

(Haastattelu 3) 

Jos puhun suoraan myyntimiehiä käy tosi paljon, eri tuotteiden… ite arvostan 

sitä että on myös sitä välineen oikeata tuntemusta mukana, ettei mennä 

lupaamaan liikaa, myynti yleensä lupaa liikaa asioita… ja se sitten saattaa 

heikentää sitä luottamusta. (Haastattelu 3) 

Haastateltavan (1.) mukaan interaktioiden onnistumisen kannalta on tärkeää että 

palvelu ratkaisee jotain asiakkaalle ja että ollaan avoimia, rehellisiä sekä 

vastaanottavaisia asiakkaan kohtaamisessa. Asiakkaan kohtaajan tulee myös 

ymmärtää asiakkaan liiketoimintakontekstia, organisaatiorakennetta ja pystyä 

ytimekkäästi kertomaan miten palvelu toimii heidän kontekstissaan, jotta vaikuttaisi 

vakuuttavammalta. Nämä asiat yleensä vaikuttavat interaktion lopputulokseen 

positiivisesti. Haastatteluissa (2. & 3.) ilmeni myös että tärkeää kohtaamisten kannalta 
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on se että koko tapaamiselle on yleensä tarkoitus ja se että tavataan oikea ihminen. 

Esimerkiksi toimittajan puolelta on hyvä heti ensikohtaamisissa henkilö mukana, joka 

tuntee työkalun mahdollisuudet todellisuudessa ja tietää myös teknisestä puolesta. 

Myös uskottavuus on tärkeää, valmistautuminen, tietämys ja materiaalien taso.  

Myös asiakkaan tulee valmistautua kohtaamisiin ja osallistua niihin innolla, jotta 

yhteistoiminnasta voitaisiin saada mahdollisimman hyvää tulosta. Valmistautuessa 

kohtaamisiin asiakkaan tulee päättää mitä haluaa eri kohtaamisilta ja miten voi itse 

edesauttaa sen toiveen toteutumista. Asiakkaankin tulee luoda oma 

”osallistumisstrategia” ja sitä kautta määrittää miten ja miten syvällisesti haluaa 

osallistua. Kohtaamisten aikana avoimuus ja into vaikuttavat suuresti. 

(Toimintatutkimus) 

Asiakkaalta se vaati avointa mieltä myös, aitoa halua ratkaista. Joka tarkoittaa 

että asiakas joutuu menemään tietyllä tavalla sinne epämukavuusalueelle 

(kaupunkiorganisaation ongelmat)… Sitten mun mielestä se vaatii asiakkaalta 

semmosta, osallistumista, koska puhutaan asiakasorganisaation sisällöistä ja 

substansseista (ei pelkkää tiedostojen lähetystä)… Se vaatii asiakkaalta 

sitoutumista, että saadaan organisaation ongelmat kuntoon. (Haastattelu 1) 

”Valmistautus siihen, kun on tapaaminen, että mistä on tulossa keskustelemaan 

ja muistutella mieleen että miten meidän organisaatiossa hommia tehtiinkään 

ja mikä se meidän strategia olikaan, se riittää.” (Haastattelu 1) 

”Se ois aivan ideaalia jos asiakas vois heittää 5 haastavinta ongelmaa jotka 

pitäs ratkaista.” (Haastattelu 1) 

Mitä sanoin, pätee kumpaankin suuntaan, että sen asiakkaankin pitää varmistua 

(että jokin tarve on)… jos edes etsii ratkaisua tai varaa tapaamisen, pitää olla 

ite varma että on tarve ja saada kuva, että mitä se on. (Haastattelu 2) 

”Kun soitetaan nuita kylmäpuheluita, tästä on nyt vaikea saaha kiinni, tää on 

sen verran iso asia, että pitää tutustua, pitää paneutua.” (Haastattelu 2) 

”Pitää omat tarpeet olla aika hyvin tiedossa ja oma tilanne selvä. Ja sillä tavalla 

valmistautua… olisi hyvä olla etukäteen asialistaa mitä pitäs niissä 

tapaamisissa nostaa esille.” (Haastattelu 3) 

Haastateltavan (1.) mukaan asiakkaan on oltava avoin, sitoutunut, valmis tarjoamaan 

informaatiota, aidosti halukas löytämään ratkaisuja ja kyvykäs menemään 

epämukavuusalueelle. Haastattelussa (2.) ilmeni myös se että vastavuoroisesti 
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asiakkaankin tulee tunnistaa oma tarpeensa tapaamiselle, ettei käytetä aikaa turhaan. 

Valmistautumisessa asiakkaan puolella riittää, kun tietää tapaamisen agendan ja on 

jotenkin edes miettinyt asiaan liittyviä sisältöjä ja mahdollisesti ongelmia läpi. 

Kolmannessa haastattelussa (3.) korostettiin sitä että omat tarpeet ja tilanne pitää olla 

hyvin tiedossa ja mahdollisesti tapaamisen lopputulosta voi varmistaa tarkistuslistalla, 

jossa on asiat jotka on tapaamisessa käytävä läpi. Tätä kautta asiakas asettaa tavoitteita 

itselleen ja tapaamiselle. 

3.3.5 Asiakkaan roolit 

Haastattelussa tuli esille erilaisia rooleja joissa asiakkaan tunnistetaan toimivan. Eri 

haastatteluissa esiintyneet roolit on esitettynä seuraavassa taulukossa (ks. taulukko 6). 

Taulukko 6. Asiakkaan roolit (Haastattelu 1, 2 & 3) 

Asiakkaan roolit 

(Haastattelu 1) 

Asiakkaan roolit 

(Haastattelu 2) 

Asiakkaan roolit 

(Haastattelu 3) 

Käyttäjä (erilaisia) Loppukäyttäjä Käyttäjä 

Maksaja  Maksaja  Maksaja 

Päättäjä Päätöksentekijä Päättäjä 

Kilpailija Arvon määrittäjä Kilpailija 

Vaatimustenmäärittäjä (eri aloilla) Arvon kokija Tarpeenmäärittäjä 

Tarkistaja Esimies Tiedonetsijä 

Tilaaja Tekijä Käytännön tekijä 

Palautteenantaja Sisällöntuottaja Palautteenantaja 

Yhteiskehittäjä Palveluntuottaja Innovoiva kehittäjä 

Kokeilija   Yhteismarkkinoija 

Implementoija    

 

”Käyttäjien sisälläkin on erilaisia rooleja, aktiivikäyttäjä… raportoiva käyttäjä 

on hyvin erityyppinen kuin yksikössä joku perussuunnittelija joka vaan 

muuttaa statuksia.” (Haastattelu 1) 

”Mä koen tyydytystä siitä että se (ratkaisu asiakkaana) ratkasee meidän 

ongelman.” (Haastattelu 2) 

Haastattelujen mukaan rooleja on monenlaisia, samalla henkilöllä yhtä aikaa, mutta 

myös eri aikoina ja eri henkilöillä.  

3.3.6 Asiakkaan osallistumisen vaikutus 

Asiakkaan osallistuminen helpottaa yhteistyötä, vähentää (turhien) kohtaamisten 

määrää, nopeuttaa/mahdollistaa optimaalisten ratkaisujen löytämistä/en, vaikuttaa 



64 

siihen, että tuleeko ohjelma yleensä ollenkaan todelliseen käyttöön. 

(Toimintatutkimus) 

Mä luulen että se vaikuttaa, että jos asiakas on sitoutunut palveluun tai 

tuotteeseen ja käyttämiseen, niin kyllähän se semmonen niinku osallistumisen 

tunne palkitsee asiakasta: ”Hei, täähän toimii!” Ideaalitilannehan on että se 

asiakas on ollut vaikuttamassa siihen että tää toimii. Kääntöpuolena jos asiakas 

on passiivinen ja ei osallistu, me ei kuitenkaan pystytä viemään palvelua sinne 

organisaatioon, koska me ei olla siellä organisaation sisällä toimimassa. 

(Haastattelu 1) 

Tottakai se hyötyy, mutta se riippu ihan keissistä.. Fakta on jos asiakas ei 

osallistu siihen mitä hän ostaa, jo puhutaan palvelusta… jos sä ostat palvelua, 

se ilmentymä voi olla hiukan erilainen riippuen siitä keissistä, eihän se 

lopputulos ole onnistunut jos hän ei käytä siihen aikaa. (Haastattelu 2) 

”No ei tarvi arvata, eli tiietään mitä asiakas haluaa, sitten tehokkuutta parantaa 

yleisesti ottaen keississä, ei tuu turhaa työtä, siten säästetään rahaa puolin ja 

toisin, jollonka niitä resursseja voidaan käyttää sitten muuallekin.” (Haastattelu 

2) 

”No asiakas saa sen mitä on halunnu, se tuote tai palvelu tyydyttää ne tarpeet 

ja saa rahalle vastinetta.” (Haastettelu 3) 

”Se vaikuttaa jälkikäteen mitä asioita nousee esiin, joutuu tavallaan 

korjaamaan niitä asioita jälkikäteen.” (Haastattelu 3) 

”Jatkuva kehittäminen on hyvä asia, mutta tietysti se että jos lähtökohtasesti, 

ei oo tavalaan tehty tarvemäärittelyä, vaan se syntyy sitten vasta jossakin 

vaiheessa, kun on tuote tai palvelu ostettu, sehän aiheuttaa vaan 

tyytymättömyyttä.” (Haastattelu 3) 

Haastateltavan (1.) mukaan, jos asiakas on aktiivinen sekä sitoutunut tuotteeseen ja 

sen käyttämiseen, ja osallistuu räätälöidyn ratkaisun tekemiseen, palkitsee lopputulos 

ja näin asiakas voi kokea osallistumisestaan lisäarvoa. Kaikki haastateltavat (1, 2 & 3) 

olivat sitä mieltä, että jos asiakas ei osallistu tarpeeksi, ei tällaista palvelua voida edes 

välttämättä ottaa käyttöön, ainakaan menestyksekkäästi. Haastateltavien (2. & 3.) 

mukaan asiakkaan osallistuminen vaikuttaa erityisesti kummankin osapuolen 

tehokkuuteen, siten että hyvien interaktioiden kautta voidaan vähentää turhaa työtä. 

Hänen mielestään asiakkaan osallistumiseen B2B-puolella vaikuttaa merkittävästi 

aika, koska siitä on yleensä työntekijöillä puutetta. Asiakas mahdollistaa sen että saa 
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mitä haluaa osallistumalla, koska muuten voidaan lähteä väärään suuntaan ratkaisun 

kehittämisessä (Haastattelu 3). Tästä syntyy yleensä vain negatiivisia seuraamuksia.  

Asiakkaan kannalta parhaiten pystyy osallistumaan ja vaikuttamaan arvonluontiin, kun 

pääsee yhteistoiminnassa välittömästi asiantuntevan toimittajan kanssa suoraan 

kanssakäymiseen, ilman turhaa kiertelyä. Tämä korostuu erityisesti, jos tapaamisiin 

osallistuvilla työntekijöillä on ajanpuutetta. Asiakkaat arvostavat tapaamisissa 

avoimuutta ja molemminpuolinen luottamusta. Näiden lisäksi jotta kohtaamiset 

onnistuisivat, tulee niille olla selkeät tavoitteet sekä päämäärät ja suunnitelmat miten 

niihin päästään.  (Toimintatutkimus) 

Osallistuminen näkyy positiivisessa mielessä… Kun on ollut osallistumassa, 

palvelu on ns. räätälöity heidän organisaatioon… silloin asiakas saa 

henkilökohtaista palvelua, tai kokee saavansa henkilökohtaista palvelua, 

heidän organisaationsa on huomioitu… sen osallistumisen kautta. (Haastattelu 

1) 

”Vaikuttaa toki, mitä osallistuvampi asiakas on, tottakai me saadaan paljon irti 

myös, mutta se vie myös meidän jonkin aikaa.” (Haastattelu 1) 

Jossa mä en ite on ollu ottanu selvää ja tutustunu ja varannu aikaa asiaan… olin 

ollu laiska ja hermostuin sitä kautta… koska ajasta on puute, ei se pelkästään 

että asiakas tekee omat kotiläksynsä, vaan pitää olla se tarkotus. (Haastattelu 

2) 

”Voihan se mennä persuuksilleen vaikka se asiakas siihen osallistuisikin, mutta 

hyvin usein se ei onnistu jos asiakas ei osallistu.” (Haastattelu 2)  

”Tokihan sitä (asiakkaan osallistumista) voidaan edesauttaa että jos palvelu on 

intuitiivinen, niin asiakkaan on helppo käyttää sitä.” (Haastattelu 2) 

”Ja sit kyllä mää väitän että aika tärkeä on se motivaatiofaktori myöskin että, 

se asiakas osallistuu ja aidosti kiinnostunut itse vaikuttamaan siihen 

lopputulokseen siitä palvelusta.” (Haastattelu 2) 

”Tietysti kun asiakkaana ajattelen, käyttäminen tuo sitä meidän puolella sitä 

arvoa, et se osallistuminen siihen ideointiin, varsinkin jos siihen olisi enemmän 

aikaa siihen kehittämiseen, palautteen antaminen.” (Haastattelu 3) 

Kehittämisvaiheessa just tuo vielä laajemmin esille sitä mitä muutoksia on 

tapahtumassa sit niissä isommissa, että jos muuttuu täysin asiakkaan prosessi 

tai muu, sen tyyppistä tietoo. Jos se alkaa vaikuttaa siihen tuotteeseen että jos 

on tapahtumassa isompia liikkuja… asiakas vois tietysti niitä tuoda 
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palveluntuottajan puolelle… mihin suuntaan kuntamaailma muuttuu yleensä. 

(Haastattelu 3) 

Suorat kohtaamiset, tietysti tulee olla asiakkaan aikatauluun ja kalenteriin 

sijoitettua… että sen tuotteen käyttö on tuoreessa muistissa... saataisiin 

vuosikellon mukaisesti käytyä että miten se toimii. (Haastattelu 3) 

Haastateltava (1.) on sitä mieltä että jo henkilökohtainen palvelu ja asiakkaan 

organisaation huomiointi tuo osallistuvalle asiakkaalle lisäarvoa. Yleisesti mitä 

enemmän asiakas osallistuu, sitä enemmän toimittaja hyötyy siitä ja pystyy tarjoamaan 

parempaa palvelua asiakkaalle. Yhden haastateltavan (2.) mukaan asiakkaalla tulee 

olla selkeästi tarve, aikaa ja aito kiinnostus sekä motivaatio yhteistyötä kohtaan, jotta 

on mahdollisuus onnistua hyvin. Nämäkään eivät takaa onnistumista, koska useat 

tekijät vaikuttavat siihen. Haastateltava (2.) huomautti myös että käyttöönotto- ja 

käyttövaiheessa itse palvelun intuitiivisuus ja käyttäjäohjaus voivat helpottaa 

merkittävästi asiakkaan osallistumista ja vähentää turhautumisen mahdollisuutta. 

Haastateltava (3.) mainitsi että asiakkaan on tärkeää pitää toimittaja ajan tasalla omien 

prosessiensa ja toimintaympäristön muuttumisesta, erityisesti isommista muutoksista, 

jotta konteksti voidaan palvelun kehityksessä ottaa huomioon. Työkalun kehittämiseen 

osallistuminen tuo jo itsessään tyydytystä asiakkaalle, jos pystyy luotettavasti 

toimimaan yhteistyössä mukana. Näin voidaan varmistaa että palvelun kehitys 

suuntautuu asiakkaan toivomaan suuntaan. Asiakkaan osallistumista helpottaa yhden 

haastateltavan (3.) mukaan myös se, että kohtaamiset ajoitetaan oikein, heidän 

tapauksessaan kaupungin vuosikellon aikataulun mukaisesti, silloin kuin ohjelmaa 

käytetään, tai on juuri käytetty aktiivisesti. Näin käyttäjillä on paremmin muistissa, 

mitä ongelmia tai kehitysehdotuksia heillä on palvelun suhteen. 

3.4 Empiirisen tutkimuksen analyysi 

3.4.1 Yhteistyöprosessi 

Asiakasprosessi alkaa alitajuisesti ennen kuin suoraa yhteyttä on tapahtunut ja jo 

silloin aletaan muodostamaan käsitystä toisesta osapuolesta. Selkeästi prosessi alkaa 

jos asiakas huomaa että on selkeä tarve jollekin palvelulle ja alkaa kartoittamaan 

mahdollisia ratkaisuja. Tarpeen havaitsemiseen toimittaja on jo voinut vaikuttaa 

epäsuorasti. Toimittajan puolelta konkreettinen prosessi käynnistyy kun tämä alkaa 

kartoittamaan asiakkaita ja tätä kautta alkaa ottamaan yhteyttä potentiaalisiin 
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asiakkaisiin. Tarpeen luominen tai osoittaminen jatkuu tässä vaiheessa ja tämän 

jälkeen ainakin asiakkaan tekemään selkeään päätökseen asti. 

Asiakassuhteen kirjanpidollinen päättyminen ei päätä koko suhdetta, vaan tämänkin 

jälkeen suoritetaan erilaisia toimia suhteen hyödyntämiseksi, elvyttämiseksi tai 

tulevaisuuden asiakkuuksien vuoksi. Usein suoran yhteistyösuhteen loppupuolella 

saadaan kerättyä arvokasta dataa oman toiminnan kehittämisestä 

kehittämisehdotuksista, ongelmakohdista ja niistä syistä miksi yhteistyötä ei enää 

jatketa. Toimittajan suhde yksittäisiin henkilöihin ja käyttäjiin jatkuu ainakin 

alitajuisesti ja heille jää kokemuksia ja muistijälkiä toimittajasta. Nämä henkilöt ovat 

jatkossa potentiaalisia asiakkaita samassa tai eri yrityksessä, joten tulee välttää heidän 

negatiivisia kokemuksia. 

On merkittävää löytää mahdollisimman pian yhteistyön alussa se tarve mikä voidaan 

ratkaista ja se lisäarvo, mitä palvelulla voidaan asiakkaalle tuottaa. Tämä arvolupaus 

kulkee läpi koko asiakasprosessin sekä kehittyy sen kuluessa. Arvolupauksen 

pitäminen on ensiarvoista asiakkaan arvonsyntymiselle ja sen toteuttaminen on 

toimittajan perimmäinen tehtävä ja suurin arviointiperuste. Tähän liittyy suoraan 

luottamus, joka asiakkaan ja toimittajan välillä tulee olla, jota voidaan luoda olemalla 

avoimia, rehellisiä ja tuntemalla asiakkaan konteksti. 

3.4.2 Interaktioiden määrittely 

Seuraavassa on esitettynä haastattelu- ja toimintatutkimuksissa ilmenneet 

asiakasprosessin interaktioiden yhdistelmä (ks. taulukko 7). Taulukossa määritellään 

myös missä rooleissa asiakas toimii eri interaktioiden aikana ja minkä tyyppistä 

arvonluontia kyseisessä interaktiossa voi tapahtua Grönroosin ja Voiman (2013) 

määrittelyn mukaan. Haastateltavien vastauksista pystyttiin selkeästi myös toteamaan 

se että mihin näillä interaktioilla pääsääntöisesti voidaan vaikuttaa, erityisesti 

toimittajan puolelta. Jotkin interaktiot tähtäävät selkeästi asiakkaan ostopäätökseen, 

kun taas joillakin interaktioilla pyritään vaikuttamaan selkeästi asiakkaan lopullisen 

arvon syntymiseen. Lopullisen arvon syntymiseen tähtäävät toimet vaikuttavat myös 

onnistuessaan myös tulevaisuuden päätöksiin. 
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Taulukko 7. Asiakkaan roolit, vaikutus ja arvonluontitapa yhteistyöprosessin interaktioissa.  

Interaktio: Vaikutus: Asiakkaan roolit: 
Arvon 

yhteisluonti: 

Näkyvyys / ensikohtaaminen Päätös 
Arvon- ja 

vaatimustenmäärittäjä  
Mahdollistaminen 

Potentiaalin kartoitus, arvon 

tunnistaminen (molemmin puolin) 

Päätös 

ja Arvo 

Arvon- ja 

vaatimustenmäärittäjä, 

tiedonetsijä, kilpailija 

Mahdollistaminen/ 

arvonluonti 

Kylmäpuhelu (toivottavasti tunnetulle 

henkilölle) 
Päätös Arvioija, päättäjä Mahdollistaminen 

Ensitapaaminen (vakuutus ja ongelmien 

selvitys: arvolupaus) 

Päätös 

ja Arvo 

Päättäjä,arvon- ja 

vaatimustenmäärittäjä 

Mahdollistaminen/ 

Yhteisluonti 

Ongelmien selvitys ja alustava 

implementointi (mallinnus) 

Päätös 

ja Arvo 

Yhteiskehittäjä/palveluntu

ottaja, implementoija, 

arvon yhteisluoja 

Yhteisluonti 

Toinen tapaaminen ja palvelun arvon 

varmistus (myös eri kanavat) 

Päätös 

ja Arvo 

Arvon- ja 

vaatimustenmäärittäjä, 

päättäjä, 

Mahdollistaminen/ 

arvonluonti 

Päätös ja sopimus Päätös 
Päättäjä, tilaaja, maksaja, 

kilpailija 
Mahdollistaminen 

Käyttöönotto (implementointi ja 

koulutukset) 
Arvo 

Yhteiskehittäjä, 

arvonmäärittäjä, 

implementoija, käyttäjä, 

arvon yhteisluoja 

Yhteisluonti 

Käyttö, toimittajan systemaattinen 

yhteydenpito 
Arvo Käyttäjä, arvonluoja Arvonluonti 

Palaute ja yhteiskehitys Arvo 

Yhteiskehittäjä/palveluntu

ottaja, palautteenantaja, 

arvon yhteisluoja 

Mahdollistaminen/ 

Yhteisluonti 

Asiakkaan aloittamat tukea vaativat 

toimet 
Arvo 

Yhteiskehittäjä/palveluntu

ottaja, käyttäjä, 

arvon yhteisluoja 

Yhteisluonti 

 

Kaikki taulukossa (ks. taulukko 7) olevat arvon yhteisluonnin tapahtumat ovat 

teoriaosuudessa esitetyn aika-määrittelyn (Sawhney 2006) mukaisesti aikana-tilassa 

tapahtuvia. Jos sopimus loppuu, sen jälkeen saatu palaute tapahtuu jälkeen-tilassa, 

mutta se ei enää täytä arvon yhteisluonnin määrityksiä, koska asiakkaan 

arvonsyntyminen on olematonta ja ei seurausta suorasta interaktiosta. Arvon 

mahdollistamiseen liittyviä toimia oli enimmäkseen ennen-tilassa, mutta myös aikana. 

Arvonluontia on taas mahdollista tapahtua aina kun yhteisluontiakin, eli kaikissa 

muissa tilanteissa, paitsi pelkästään mahdollistamiseen pystyvissä tapahtumissa. 

Empiirisessä tutkimuksessa korostuneet arvolupaus ja ratkaisun yhteinen käyttöönotto 

ovat merkittävimpiä teoriaosuudessa käsitellyistä arvon yhteisluonnin vaiheita 

(Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010). Taulukosta (ks. taulukko 8) selviää, että 

arvolupauksen kehittyminen ja yhteinen ratkaisu ovat mukana useammassa eri 

vaiheessa. On selvää että nämä teoriasta löytyneet vaiheet voivat olla päällekkäisiä ja 

jatkua tai toistua eri kohtaamisissa yhteistyöprosessin aikana. 
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Taulukko 8. Arvon yhteisluonnin interaktiot luokiteltuna vaiheisiin (Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola 2010) 

Interaktiot: Vaiheet (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010): 

Ensitapaaminen (vakuutus ja 

ongelmien selvitys: arvolupaus) 
Arvolupauksen määrittäminen odotetun käyttöarvon perusteella 

Ongelmien selvitys ja alustava 

implementointi (mallinnus) 

Arvolupauksen määrittäminen odotetun käyttöarvon perusteella 

Prosessin ja konkreettisen tuloksen määrittäminen 

Ei-toivottujen ja risteävien arvoehdotusten hallinta 

Käyttöönotto (implementointi ja 

koulutukset) 

Arvolupauksen määrittäminen odotetun käyttöarvon perusteella 

Ratkaisun yhteinen käyttöönotto 

Ei-toivottujen ja risteävien arvoehdotusten hallinta 

Palaute ja yhteiskehitys 

Arvolupauksen määrittäminen odotetun käyttöarvon perusteella 

Ei-toivottujen ja risteävien arvoehdotusten hallinta 

Ylläpito ja muut jatkotoimet 

Asiakkaan aloittamat tukea 

vaativat toimet 
Ylläpito ja muut jatkotoimet 

 

3.4.3 Interaktiot 

Asiakasprosessi alkaa näkyvyydestä ja ensimmäisistä havainnoista toisesta 

osapuolesta. Vaikka tässä interaktiovaiheessa luodaan ensimmäisiä mielikuvia, joskus 

vain alitajuisesti, on tämän epäsuoran interaktion vaikutus arvon syntymiseen 

kohtuullisen pieni ja vaikuttaa enemmänkin päätöksen rakentumiseen. Molempien 

osapuolten tekemässä potentiaalin kartoitus ja arvontunnistus –vaiheessa luodaan 

pohjaa sille, että mitä halutaan, kenen kanssa siihen pyritään ja onko yhteistyöstä 

potentiaalista arvoa tulevaisuudessa. Jos mietitään vain asiakkaan kokemaa arvoa, voi 

tämä luoda arvoa jo tässä vaiheessa hyvällä kartoituksella ja risteävien arvoajatusten 

sulkemisella. Myös toimittaja hyötyy asiakkaiden potentiaalin kartoituksesta. Suurin 

vaikutus tällä vaiheella on silti suoranaisesti päätökseen. Vielä seuraava vaihe, eli 

ensimmäinen suora kontakti, on suurimmin osin vain arvon mahdollistamista, eli luo 

vain pohjaa tulevalle arvon syntymiselle ja erityisesti yhteisluonnille. Tässä vaiheessa 

yleensä toimittaja lähestyy asiakasta niin sanotulla kylmäpuhelulla, jolla pyritään 

saamaan sovittua fyysinen tapaaminen. Tämä puhelu vaikuttaa merkittävästi asiakkaan 

päätökseen. 

Kun suorat ja fyysiset interaktiot alkavat, tehdään osapuolten välillä konkreettiset 

ensivaikutelmat, sovitetaan toimintoja yhteen, etsitään tarpeita ja ongelmia, tehdään 

tarvemäärittelyä ja ensimmäinen selkeä arvolupaus. Tämä tapaaminen on tulevan 

arvon yhteisluonti –interaktioiden kannalta erittäin merkittävä, koska tässä 
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määritellään pohja sille, miten yhteistä ratkaisua lähdetään hakemaan ja 

implementoimaan. Tämä tärkeä mahdollistamisen vaihe vaikuttaa myös merkittävästi 

yhteistyöpäätökseen, joten osapuolten vakuuttavuus ja asiantuntemus nousee suureen 

rooliin. Parhaimmassa tapauksessa, jo tässä vaiheessa, erilaisten oivallusten ja 

yhteisten ratkaisujen avulla voidaan luoda arvoa yhdessä, vaikka tämä interaktio 

enimmäkseen luokin pohjaa tulevalle toiminnalle. Tutkitun yrityksen toiminnassa 

voitiin havaita tässä vaiheessa tämän palvelulle ominainen tapahtuma, jossa tehtiin 

niin sanottua mallinnuspalvelua. Asiakkaan toimitettua tarvittavat tiedot, tämän 

vaiheen aikana, toimittajan puolen työntekijä implementoi palvelun ja asiakkaan 

informaation toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä vaihe on kohtuullisen merkittävä 

asiakkaan päätöksen kannalta, mutta erityisesti tulevien interaktioiden kannalta. Vaihe 

selkeästi mahdollistaa tulevaisuuden arvon yhteisluontia, mutta jos jo tässä vaiheessa 

asiakas osallistuu aktiivisesti, on mahdollista jo yhteisluontia tapahtua.  

Seuraavaksi toimittajan intresseissä on saada toinen fyysinen tapaaminen sovittua ja 

yhteisesti asiakkaan kanssa varmistettua, että palvelusta ja aiemmassa vaiheessa 

tehdyn ratkaisusta voi olla hyötyä tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa ollaan yhteydessä 

eri kanavia pitkin ja toimittajan tulee olla aktiivinen, muistutellessaan 

yhteistoiminnasta ja tiedustellessaan asiakkaan tilaa. Tässä vaiheessa voidaan 

enimmäkseen mahdollistaa arvoa. Seuraavaksi pyritään pääsemään päätökseen ja 

sopimukseen. Asiakkaan tulee tehdä ennen tätä paljon arviointia ja arvon- sekä 

vaatimustenmäärittelyä, jotta pystyy tekemään päätöksen. Sopimus voidaan tehdä eri 

kanavia hyödyntäen ja se vaikuttaa lähinnä mahdollistavana vaiheena tulevaan 

yhteistoimintaan. Käyttöönottovaihe on todella merkittävä tietointensiivisen palvelun 

arvonluontiprosessissa. Kun osapuolet toimivat suorassa kontaktissa ja toteuttavat 

ratkaisua yhdessä, voidaan puhua todellisesta arvon yhteisluonnista. Lopullisella 

implementoinnilla tehdään ensimmäiset selkeät arvoa luovat toimenpiteet asiakkaan 

todellisessa toimintaympäristössä, mutta samalla myös mahdollistetaan tulevaa arvoa 

tehdyillä ratkaisuilla. Tietoteknisen palvelun käyttäjäkoulutukset vaikuttavat suuresti 

siihen, miten käyttäjät innostuvat palvelusta ja voivat merkitä yhteistoiminnan 

lopputulokselle todella paljon. Jos käyttäjät saadaan aktiivisesti innostumaan ja 

motivoitumaan palvelusta, on mahdollista että ajan myötä kertyvää arvoa saadaan 

mahdollistettua tässä vaiheessa todella hyvin. Toisaalta jos käyttäjiä ei saada todella 
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käyttämään ohjelmaa, voi yhteistoiminnasta syntyvä arvo jäädä olemattomaksi, tai olla 

jopa negatiivista. 

Asiakassuhteen siirtyessä enemmän vakaaseen tilaan, toimittaja pitää systemaattisesti 

yhteyttä asiakkaaseen ja mahdollisesti saa jatkuvasti palautetta vastineeksi. Käyttäjien, 

jotka aktiivisesti käyttävät ohjelmaa oikeassa toimintaympäristössä, palaute ja 

osallistuminen yhteiskehitykseen voi olla todella merkittävää. Tämä käyttövaihe 

sisältää kuitenkin erityisesti asiakkaan omalla alueella tapahtuvaa käyttöarvonluontia 

ja epäsuoraan toimittajan alueella tapahtuvaan arvon mahdollistamiseen, vaikkakin 

mahdollisuus myös yhteisluontiin ja –kehitykseen on. Vakituisen käytön aikana 

asiakkaan aloittamat interaktiot ovat selkeitä arvon yhteisluonnin mahdollisuuksia. 

Nopea reagointi asiakkaan tarpeisiin sekä ongelmiin ja yhteisen ratkaisun löytäminen, 

voi jättää asiakkaan parempaan tilaan kuin mitä tämä oli ennen kuin tämän ongelma 

ilmenikään. Kehittämällä ratkaisu voidaan tuottaa yhteisesti käyttöarvoa ja myös 

suoraan hyvällä palvelulla luoda asiakkaalle arvonhavaitsemisen kokemuksia. 

Mainittujen vaiheiden lisäksi yhteistyöprosessin aikana tapahtuu todella paljon 

vaihtelevina aikoina tapahtuvaa muistuttelua, tiedustelua, ja yhteydenottoyrityksiä eri 

välinein, joilla pyritään suhteen alkamisen ja jatkumisen varmistamiseen. 

3.4.4 Asiakkaan roolit 

Asiakkaan rooleja, jota esiintyivät useammassa kuin yhdessä haastattelussa olivat 

käyttäjä/loppukäyttäjä, maksaja, päättäjä, tilaaja, yhteiskehittäjä/palveluntuottaja, 

arvon määrittäjä/vaatimusten määrittäjä, implementoija, kilpailija, palautteenantaja, ja 

arvonluoja. Grönroosin ja Voiman (2013) mukaisen määrittelyn arvon yhteisluojan 

rooli on lisätty taulukkoon (ks. taulukko 7), koska haastateltavien vastaukset viittasivat 

selkeästi juurikin yhteisluontiin, vaikkei sitä kirjaimellisesti nimettykään. Näistä 

rooleista arvon-/vaatimustenmäärittäjä, yhteiskehittäjä/palveluntuottaja, käyttäjä, 

palautteenantaja, implementoija ja arvon yhteisluoja olivat rooleja, jotka selkeästi 

liittyivät arvon yhteisluonnin tapahtumiin. Nämä roolit yhdistämällä voidaan sanoa, 

että asiakas toimii jatkuvasti oman tyytyväisyyden ja lopullisen laadun kehittäjän 

roolissa, joka myös esiintyi teoriassa. 
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3.4.5 Merkittävimmät interaktiot 

Merkittävimpiä tapahtumia haastattelututkimuksen ja toimintatutkimusten 

havaintojen perusteella asiakasprosessissa ovat suoran yhteistyövaiheen alkupään 

toimet. Ensimmäisissä tapaamisissa luodaan selkeästi ensivaikutelma ja voidaan 

arvioida onko suhteen aloittamisesta hyötyä asiakkaalle. Tämä yleensä on selkeä piste, 

jossa voidaan jo nähdä onko yhteistyötä syntymässä, eli koko suhteen toteutumiselle 

ensitapaaminen on todella merkittävä. Ensimmäisessä tapaamisessa luodaan yhteisesti 

pohja ratkaisulle joka yhdessä pyritään toteuttamaan. Tämän ratkaisun suuntaviivat 

vaikuttavat merkittävästi palvelun käyttöönottoon, tuleviin ongelmiin ja mahdollisesti 

syntyvään arvoon. Alkuvaiheen arvolupaus on näin ollen merkittävä mittari toimittajan 

velvollisuuksille ja sille mitä asiakas on valmis panostamaan suhteeseen. 

Toinen merkittävä vaihe on päätöksen jälkeinen lopullinen käyttöönotto ja sen 

suunnittelu. Tietointensiivisen palvelun luonteen vuoksi, tämä suunnitelma ja sen 

toteutus määrittävät pitkälti, mitä yhteisellä ratkaisulla voidaan saada aikaan, ainakin 

ilman suurempia uudelleenmäärittelyjä, jolloin ylimääräistä työtä ja resursseja kuluu 

suhteen kuluessa huomattavasti enemmän. Palvelun teknisten ratkaisujen lisäksi 

yhteistyö pitää implementoida asiakkaan toimintaan sekä prosesseihin. 

Asiakasorganisaation eri henkilöt tulee myös saada motivoitua ja innostettua 

käyttämään palvelua, jotta siitä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä. Kyseisen 

palvelun kokonaisvaltaisen luonteen vuoksi implementointi käyttöön ei ole edes 

mahdollista ilman asiakkaan osallistamista viimeistään käyttöönottovaiheessa. 

Asiakkaan näkemyksen mukaan henkilökohtaiset tapaamiset ovat tärkeitä ja ne voivat 

olla monenlaisia. Näissä tapaamisissa monesti ajanpuutteesta kärsivä asiakas voi 

oikeasti keskittyä juuri palvelun ja sen käyttämisen kehittämiseen sekä omien 

prosessien implementointiin. Vaikka välttämätöntä asiakkaalle ovat myös puhelimen, 

sähköpostin ja chatin välityksellä hoidetut tukipalvelut ja muut kontaktoinnit, niiden 

vaikutus voi monesti jäädä hetkittäiseksi, koska niihin ei erikseen varata aikaa. 

3.4.6 Asiakkaan vaikutus 

Tietointensiivisessä palvelussa asiakas on oman tyytyväisyytensä ja lopullisen laadun 

kehittäjä, eli mahdollistaa omalla osallistumisellaan että saa sen mitä on alun perin 

toivonut ja että tuotteella tai palvelulla voidaan tyydyttää se tarve joka on alun perin 
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tunnistettu. Asiakas voi omalla osallistumisellaan helpottaa oman työnsä tekemistään 

ja välttää turhan työn tekemistä. Toimittajan suoriutumista asiakkaan osallistuminen 

helpottaa siten, ettei heidän tarvitse arvata mitä halutaan, voidaan välttää turhaa työtä 

ja sitä kautta voidaan säästää sekä optimoida resursseja. Arvonsyntymisen 

vastavuoroisuuden ja kertyvyyden kautta tämä yleensä myös vaikuttaa suoraan 

asiakkaan kokemaan arvoon. 

Asiakkaan vaikutus arvonsyntymiseen ja yhteistyön onnistumiseen vaihtelee 

tapauskohtaisesti, työkalun sopivuudesta ja organisaation prosesseista riippuen. Jos 

asiakas ei osallistu aktiivisesti yhteistoimintaan tietointensiivisen palvelun 

määrittelyssä, käyttöönotossa ja itse käytössä on yhteistyön tuoma lisäarvo vähäistä tai 

pahimmassa tapauksessa olematonta. Toisaalta asiakkaan osallistumisella 

alkuvaiheessa tarpeenkartoittamiseen ja vaatimustenmäärittelyyn, voidaan 

mahdollisesti säästää osapuolet kannattamattomaan tai mahdottomaan suhteeseen 

alkamiselta. Toisaalta jos toimittajan palvelutarjooma ei lähtökohtaisesti voi täyttää 

asiakkaan tarpeita, ei asiakkaan osallistuminen pysty tätä korvaamaan. 

3.4.7 Interaktioiden onnistumiseen vaikuttavat tekijät 

Perustana onnistuneille interaktioille on järkevä ja perusteltu yhteistyö, että tuotteesta 

tai palvelusta on edes potentiaalista hyötyä asiakkaalle, muuten arvoa luovia tai 

arvonsyntymiseen johtavia kohtaamisia on lähes mahdotonta tapahtua. Kummankin 

osapuolen perusarvoja onnistuneeseen yhteistoimintaan ovat rehellisyys ja avoimuus. 

Toimittajan tulee toimia näiden periaatteiden mukaan ja kuunnella asiakasta oikeasti 

ja huomioida tämän tarpeet. Jos toimittajan osapuolen henkilöt eivät yli-myy, tuputa 

tai lupaa liikoja, voidaan välttää turhia tapaamisia, saada hyödyttömät suhteet poikki 

ja säästää resursseja. Rehellisyydellä ja avoimuudella voidaan myös saavuttaa 

luottamusta. Luottamuksen muodostumiseen ja interaktioiden onnistumiseen voidaan 

vaikuttaa merkittävästi valmistautumisella. Toimittajayrityksen edustajilla tulee olla 

perustiedot sekä ymmärrys asiakasorganisaatiosta ja tietämys tämän liiketoiminta-

alueesta. Tapaamisessa on tärkeää olla selkeä kuva siitä miten tarjottava palvelu voi 

auttaa asiakasta ja materiaalien sekä tietojen tulee olla uskottavalla tasolla.  

Tapaamisten ajoituksella ja oikeiden henkilöiden osallistumisella voidaan myös 

vaikuttaa niiden lopputulemaan. Toimittajalla on yhteisen ratkaisun kehittämisen 
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edistämiseksi oltava myös teknistä osaamista omaava henkilö jo tapaamisissa ennen 

päätöstä. Interaktion onnistumiseen voidaan vaikuttaa sillä, ettei vain pyritä myymään, 

vaan että kohtaamisessa voidaan jo yhdessä määrittää työkalun tarve, käyttötapa ja 

integrointi asiakasorganisaatioon. Asiakkaan kannalta tapaamisten ajankohdalla on 

merkitystä. Jotta tapaamisista saataisiin kaikki hyöty irti, on suotavaa ajoittaa ne 

suhteessa asiakkaan käyttötarpeeseen, eli silloin kun palvelua käytetään aktiivisimmin, 

esimerkiksi raportointien aikaan. 

3.4.8 Asiakkaan paras vaikutus arvonsyntymiseen 

Asiakkaan vaikutukseen arvonsyntymiseen vaikuttaa osallistumisen halu, 

valmistautuminen, ajan varaaminen ja avoimuus. Kuten toimittajankin, tulee myös 

asiakkaan olla valmistautunut kohtaamiseen. Omat tarpeet ja vaatimukset tulee olla 

selkeänä tapaamiseen osallistuttaessa, kuten myös oman organisaation tilanne ja 

käytössä olevat prosessit kyseisen asian hoitoon. Parhaimmillaan asiakkaat voisivat 

käyttää tarkastuslistaa, jota voidaan hyödyntää interaktion aikana, ettei tärkeitä asioita 

tai kysymyksiä pääse unohtumaan. Asiakkaan tulee toimia avoimesti tiedontarjoajana, 

ettei toinen osapuoli joudu arvailemaan tämä tarpeita. Omien prosessien ja 

liiketoimintaympäristön muutosten esilletuonti helpottaa toimittajan kehitystyötä ja 

asiakkaan tilanteen ymmärrystä.  

Tärkeää asiakkaan osallistumisessa on todellinen halu ja motivaatio osallistua ja aito 

halu saada ratkaisuja aikaan. Interaktioihin voidaan vaikuttaa positiivisesti, jos asiakas 

käyttää sitoutuneesti palvelua luoden arvoa myös ilman tukea, koska todellisessa 

käytössä oikeassa toimintaympäristössä tulee esille ne todelliset tarpeet ja mahdolliset 

ongelmat joita palveluun liittyy. Intuitiivinen palvelu, joka ohjaa asiakasta ja auttaa 

toimimaan itsenäisesti, mahdollistaa asiakkaan paremman osallistumisen myös silloin 

kun suoraa kanssakäymistä ei tehdä. Jos asiakkaalla on motivaatiota osallistua 

tekemiseen ja kykyä mennä epämukavuusalueelle sekä aikaa osallistua sitoutuneesti 

käyttämiseen, palkitsevat yhteiset onnistumiset myös asiakasta itseään. Asiakkaan 

riittävä osallistuminen vaatii tältä aikaa ja resursseja, joten jos yhteistoiminnasta 

halutaan saada kaikki irti, tulee näitä varata tapaamisiin riittävästi. 



75 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä kappale sisältää tutkimuksen teoreettisen ja empiirisen osioiden perusteella 

tehdyt johtopäätökset. Tämä sisältää vastaukset tutkimuskysymyksiin ja 

liikkeenjohdolliset johtopäätökset. Kappaleessa arvioidaan myös tutkimuksen 

luotettavuutta ja esitetään potentiaalisia jatkotutkimusehdotuksia. 

Millaisia ovat yhteistyöprosessit? Niin teoreettisessa kirjallisuuskatsauksessa kuin 

haastattelututkimuksessakin ilmeni, että asiakasprosessit ovat jatkuvia; ne alkavat 

alitajuisesti ennen suoraa kohtaamista ja jatkuvat vielä jollain tasolla vaikka 

sopimukset loppuisivatkin. Merkittävää yhteistyösuhteille on että taustalta löytyy 

asiakkaan tarve tai ongelma, joka voidaan toimittajan palvelu implementoimalla 

ratkaista. Jos arvopotentiaalia ei löydy, ei asiakkaan aktiivinen osallistuminenkaan 

pelasta suhdetta. Toisaalta aktiivisella osallistumisella ja pätevällä 

vaatimustenmäärittelyllä voidaan välttää turhia suhteita ja tapaamisia. Yhteistyön 

taustalla merkittävänä tekijänä on arvolupaus, joka kulkee taustalla läpi koko prosessin 

ja kehittyy suhteen aikana. Tätä työtä varten tehdyissä tutkimuksissa se näkyi prosessin 

eri vaiheissa tärkeänä pelinavaajana, arvon ja vaatimusten määrittämisen perusteena, 

toimintaohjeena sekä arviointikriteerinä. 

4.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Työn tutkimuskysymyksiä on kolme, yksi pääkysymys ja kaksi tarkentavaa 

alatutkimuskysymystä. Seuraavaksi esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Millainen on asiakkaan rooli arvonluonnissa tietointensiivisessä 

palveluntuotannossa? 

Asiakas määrittää arvon ja luo arvon omassa kontekstissaan käyttämällä palvelua tai 

tuotteita. Asiakas voi omalla osallistumisellaan eri interaktioissa vähentää turhia ja 

toistuvia kohtaamisia. Tämä pätee erityisesti suhteen alkuvaiheessa, kun tiedon 

epäsymmetria vallitsee ja osapuolet eivät ole vielä selvillä täysin selvillä toisen 

kyvyistä, tavoitteista tai siitä miten toimittajan palvelu saadaan parhaiten integroitua 

asiakkaan kontekstiin niin, että se tuottaisi ajan kuluessa mahdollisimman paljon arvoa 
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suhteen osapuolille. Mitä aiemmassa vaiheessa asiakas ja toimittaja pääsevät 

toimivaan yhteisratkaisuun, sitä enemmän kummallakin osapuolella on mahdollista 

kokea arvoa. Arvonmuodostumisen vastavuoroisuuden vuoksi, mitä helpompi 

toimittajan on auttaa ja mitä aiemmin se pystyy siihen, sitä aiemmin asiakkaan on 

mahdollista kokea arvoa ja saada parempaa palvelua yritykseltä, joka voi optimoida 

toimintaansa paremmin tärkeisiin kohtaamisiin. Konkreettisella tasolla asiakas päättää 

lopullisesti yhteistoiminnan aloituksesta, eli vaikuttaa siihen syntyykö syvempää 

suhdetta. 

Asiakas voi omaksua alan kirjallisuuden perusteella useita erilaisia rooleja ja eri 

asiakkaat voivat omaksua eri rooleja. Teoriasta eri rooleja löytyi useita päällekkäisin 

merkityksin, mutta jos tarkastellaan myös haastatteluja, merkittäviä asiakkaan rooleja 

olivat arvon- ja vaatimustenmäärittäjä, kilpailija, päättäjä, implementoija, 

loppukäyttäjä, palautteenantaja. Näissä eri rooleissa toimiessaan asiakas toimii eri 

interaktioissa myös arvonluojana ja arvon yhteisluojana. Lopullisesti voidaan nähdä, 

että tietointensiivisessä palveluntuotannossa asiakas on oman tyytyväisyyden ja 

lopullisen laadun kehittäjä ja vastuunkantaja, jonka osuvan määrityksen Bitner ym. 

(1997: 197) ovat tehneet myös. 

- Mitkä arvonluontiprosessin interaktiot ovat arvonsyntymisen 

kannalta tärkeitä? 

Monet markkinoinnin (ja myös liikkeenjohdollisen) kirjallisuuden kirjoittajat ovat sitä 

mieltä että kaikki interaktiot ovat tärkeitä jatkuvissa asiakassuhteissa. Kaikilla 

interaktioilla on varmastikin jonkinlainen vaikutus muodostuvaan arvoon ja sitä kautta 

koko asiakassuhteeseen, mutta resursseja on rajallisesti. Jotta yritykset voisivat toimia 

tehokkaammin, on tärkeää määrittää arvon syntymisen kannalta merkittävimmät 

kohtaamiset, joihin voidaan panostaa. 

Tutkimuksissa tärkeimmiksi interaktioiksi nousivat ensimmäiset fyysiset kohtaamiset, 

joissa luodaan todellinen ensivaikutelma, määritetään onko mahdollisessa 

yhteistoiminnassa tarpeeksi potentiaalia arvon syntymiselle, luodaan pohja yhteiselle 

ratkaisulle ja integroidaan prosesseja yhteisiksi. Todella tärkeä kohtaaminen on myös 

palvelun käyttöönotto ja siihen liittyvät implementoinnit ja koulutukset. Näissä alun 
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kohtaamisissa saadaan jo luotua arvoa yhdessä, mutta niillä myös luodaan 

mahdollisuus, että jatkossa arvoa voidaan luoda. Näiden interaktioiden 

epäonnistuminen tai heikko menestys voivat heikentää arvonsyntymistä tai estää sen 

jopa kokonaan tai luoda ajan myötä kertyvää negatiivista arvoa osapuolille. 

Onnistuneiden suhteen alkupään fyysisten tapaamisten kautta mahdollistettu 

asiakkaan tehokas ja aktiivinen palvelun käyttö voi tuottaa asiakkaalle jatkossa 

käyttöarvoa, ilman tarvetta fyysisille interaktioille. Arvon lopulliselle syntymiselle 

näin ollen tärkeää on asiakkaan oma käyttö. 

- Mitkä arvon yhteisluonti-interaktiot ovat asiakkaan osallistamisen 

kannalta tärkeitä? 

Arvon yhteisluonnille merkittävät interaktiot ovat tärkeää tunnistaa, jotta voidaan 

määrittää milloin asiakasta tulee kannustaa osallistumaan. Haastatteluissa ja 

toimintatutkimuksessa selvisi että tietointensiivisen palvelun arvon yhteisluonnin 

kannalta merkittävin interaktio on erityisesti käyttöönotto ja koulutus. Käyttöönoton 

aikana tehtävät määritykset, implementoinnit ja yhteinen arvonluonti toimii kahdella 

tavalla merkittävästi arvon yhteisluontia edistävästi. Käyttöönoton ja koulutuksen 

aikana voidaan jo konkreettisessa yhteydessä luoda arvoa ja nämä vaiheet 

mahdollistavat, luovat tärkeän pohjan, tulevaisuuden arvonluonnille ja arvon 

yhteisluonnille. Tässä vaiheessa on tärkeää teoriassa ilmentyneen informaation 

epätasapainon tasoittaminen ja aktiivinen tiedonsiirto. 

Myös muut fyysiset tapaamiset aikana-tilassa (Sawhney 2006) ovat myös hyviä 

alustoja arvon yhteisluonnille. Kaikki lopullista ratkaisua pohjustavat suorat 

tapaamiset ja lisäksi lopullisen käytön aikana tapahtuvat suorat asiakkaan aloittamat 

tukitoimet, ovat mahdollisesti merkittäviä arvon yhteisluonnin kannalta. Näissä arvon 

yhteisluonnin kannalta tärkeissä tapaamisissa asiakas toimii eri rooleissa, kuten arvon-

/vaatimustenmäärittäjänä, yhteiskehittäjänä/palveluntuottajana, käyttäjänä, 

palautteenantajana ja implementoijana. 
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4.2 Teoreettiset johtopäätökset 

Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio kohdistuu palvelumarkkinoinnin 

teoriasuuntaukseen, tarkemmin liittyen palvelulähtöisen logiikan ja Pohjoismaisen 

koulukunnan (The Nordic School) teoriasuuntauksiin. Tutkimus vahvistaa sitä väitettä 

että arvonluontia tapahtuu merkittävästi asiakkaan toimesta tämän omissa 

kulutusprosesseissa, eli sen jälkeen kun asiakas on aloittanut palvelun todelliseen 

käyttöön omassa toimintaympäristössään. Toisaalta jos arvo perustuu yksilöiden 

kokemuksiin, parempaan tilanteeseen ja mielihyvään (Grönroos 2008, Lapierre 1997) 

voidaan ajatella että arvoa syntyy jo ennen kuin asiakas suoranaisesti käyttää palvelua. 

Interaktioiden kautta asiakkaan kokemat tunteet, ja tekemät oivallukset oman 

toimintansa kehittämiseksi ovat tämän määritelmän mukaan arvoa. Näiden 

määritelmien mukaan palvelun lopullista käyttöönottoa ei tarvitse tehdä tai virallista 

yhteistyötä aloittaa, jotta arvoa voi syntyä. Arvo ei ole pelkästään vaihto- tai 

käyttöarvoa, koska yhteistyö vaikuttaa arvonsyntymiseen (Grönroos & Voima 2013). 

Toisaalta palvelun esittely on jo osa palvelua ja sitä kulutetaan kohtaamisessa ja myös 

vaihdantaa tapahtuu, vaikkei se olisikaan rahallista tai kovinkaan määriteltyä. Jos tämä 

kohtaaminen lasketaan palvelun kulutukseksi, voidaan sanoa että yhteistyöstä voidaan 

kokea arvoa, vaikkei palvelua otetakaan lopullisesti käyttöön. Jos tapaamisen jälkeen 

syntyy kielteinen päätös, ja asiakas on silti paremmassa tilanteessa kuin ennen 

kohtaamista, on arvoa syntynyt. Tällaisessa tilanteessa arvonsyntyminen ei 

oletettavasti ole kovinkaan vastavuoroista. Palveluntarjoajan kokemus ja saavutettu 

hyöty kielteisestä päätöksestä jää usein todella vähäiseksi. Esitetty arvonsyntyminen 

ilman lopullista palvelun käyttöönottoa pätee myös arvon yhteisluontiin, koska 

kuvatussa tilanteessa kumpikin osapuoli on tuottamassa suorassa kontaktissa syntyvää 

arvoa. 

Jos arvon yhteisluontia määritellään kuten Grönroos ja Voima (2013), tutkimuksen 

mukaan arvon yhteisluonnille tärkeimpiä interaktiot tapahtuvat Sawhneyn (2006) 

mainitsemassa aikana-tilassa. Arvon yhteisluontia ei voi tapahtua ennen kuin suoraa 

kontaktia osapuolten välillä on tapahtunut, vaan sitä edeltävät toimet ovat osapuolten 

omilla alueillaan (Grönroos ja Voima 2013), tapahtuvaa arvon mahdollistamista. 

Tutkimuksen tukee ja vahvistaa ajatusta siitä, että arvolupaus kulkee 

yhteistyöprosessin mukana ja kehittyy sinä aikana. Arvolupaus voi toimia 
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palveluntarjoajan liiketoiminnan perusteena, vaihdannan ja arvon perusteluna, 

vaatimustenmäärittämisen välineenä, toimintaohjeena sekä mittarina sille, miten 

yhteistyössä on onnistuttu. Arvonluonnille tai arvon yhteisluonnille on todella suuri 

vaikutus sillä, miten yhteistyösuhteiden alkupäässä tehtävät ratkaisut onnistuvat, 

koska arvon syntymisen luonne on kertyvä, eli kaikki tulevaisuuden arvo kertyy 

aiemmin koetun arvon lisäksi ja myös sen vaikutuksesta. 

4.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Vaikka interaktiot vaikuttavat suuresti asiakkaiden kanssa toimimiseen, ei pelkkä 

niiden lisääminen ole aina perusteltua. Ensiarvoisen tärkeää yrityksille on löytää ne 

kriittiset kohtaamiset, joissa heidän omalla liiketoiminta-alallaan arvoa saadaan luotua 

yhdessä tai jotka mahdollistavat parhaiten arvoa tulevaisuudessa. Näihin tapahtumiin 

tulee panostaa voimakkaasti. Jos näistä merkittävistä kohtaamisista saadaan vielä 

etsittyä ne, joihin asiakkaan toiminta vaikuttaa eniten, voidaan asiakasta kannustaa ja 

osallistaa oikeina hetkinä. 

Palveluntarjoaja yrityksen tulee siis optimoida resurssit erilaisten tapaamisten mukaan 

ja keskittyä erityisesti eniten arvonsyntymiseen vaikuttaviin. Näihin tapaamisiin tulee 

valmistautua perusteellisesti ja niissä pitää olla asiantunteva sekä vakuuttava 

esitettäviä materiaaleja myöten. Vaikka fyysisten tapaamisten vähentäminen pienentää 

kuluja merkittävästi, ovat ne syntyvän ja mahdollistetun arvon kannalta ovat 

asiakkaalle tärkeimpiä. Siksi myyntimiesten lisäksi jo ensimmäisissä fyysisissä 

tapaamisissa on suotavaa olla mukana palvelun teknistä ja asiakkaan liiketoiminta-

alueen osaamista, jotta tarvemäärittelyissä ja yhteisen ratkaisun löytämisessä 

pystyttäisiin menemään tarpeeksi pitkälle. Tämä myös oletettavasti vähentäisi niin 

sanottua yli-myyntiä, katteettomien lupauksien antamista, joka taas vaikuttaa siihen, 

ettei aleta turhaan yhteistyösuhteeseen, jolla ei ole tarpeeksi arvontuottopotentiaalia. 

Näillä kaikilla voidaan vaikuttaa asiakkaan kokemaan luottamukseen, jolle 

yhteistoiminta pitkälti perustuu. Tärkeät kohtaamiset tulee myös ajoittaa asiakkaan 

aikatauluun sopivasti, palvelun aktiivisiin käyttöhetkiin. Esimerkiksi tässä 

tapaustutkimuksessa kuntasektorilla vuosikello määrittää selkeän aikataulun jolloin 

tutkitun yrityksen tuotetta käytetään, koska tiettyinä aikoina vuodessa organisaatioiden 

tulee raportoida erilaisista lakisääteisistä asioista. Selkeätä on myös että nykyisessä 
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pilvipalvelujen maailmassa käyttöliittymien tulisi olla niin intuitiivisia ja käyttäjää 

ohjaavia, että fyysisten tapaamisten määrä voitaisiin näin ollen vähentää. Myös 

yhteistyösuhteiden jälkihoito on merkittävää, sillä palaute on tärkeää ja asiakassuhteet 

säilyvät hengissä vielä yhteistoiminnan kirjanpidollisen lopettamisen jälkeen eri 

henkilöiden kokemuksissa. 

Asiakas voi interaktioissa omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteistyön toimivuuteen ja 

lopulliseen siitä syntyvään arvoon merkittävästi. Toimintatutkimuksen ja 

haastattelujen perusteella tärkeää myös asiakkaan toiminnassa on tapaamisiin 

valmistautuminen ja niihin ajan sekä resurssien varaaminen. Myös asiakkaan 

intresseissä tulisi olla mahdollisimman tehokkaat fyysiset kohtaamiset. Näitä 

asiakasorganisaatio voi edesauttaa esimerkiksi asettamalla tiettyjä tavoitteita eri 

kohtaamisille. Koska liiketoiminnassa on aina ajasta puutetta, kaikki lähtee asiakkaan 

omasta tarvekartoituksesta ja vaatimustenmäärittelystä, jotka laiminlyömällä on 

mahdollista aiheuttaa itselle ja muille oman organisaation jäsenille turhaa ja 

ylimääräistä työtä. Määrittelyyn liittyen asiakasorganisaation kannattaa käyttää 

kohtaamiset toimittajien kanssa hyväksi siten että niihin osallistuu oikeita ihmisiä, 

joilla on tarpeeksi tietämystä ja myös riittävät päätäntäoikeudet. Turhia tapaamisia 

voidaan välttää esimerkiksi näillä toimenpiteillä. Kaikessa ratkaisun etsinnässä 

osallistujien motivaatio ja uskallus hakea erilaisia vastauksia vie yleensä eteenpäin. 

Siksi interaktioissa asiakkaan sitoutunut aktiivinen osallistuminen on merkittävää ja 

osallistumisen kautta yhteistein ratkaisujen löytämien tuottaa myös asiakkaalle 

tyydytystä. Osapuolten välisen kommunikaation ei tule loppua suhteen siirryttyä 

aikana-tilaan, vaan palautteen antaminen ja asiakkaan omissa prosesseissa ja 

liiketoiminta-alueella tapahtuvista muutoksista on järkevää, myös asiakkaan oman 

tulevaisuuden kannalta. 

4.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja rajoitukset 

Laadullisten tutkimusten paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta tulee arvioida 

kriittisesti. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin 

avulla (Hirsjärvi ym. 2000: 216). Reliabiliteetilla mitataan sitä, että jos tutkimus 

toistetaan, tuleeko tulokseksi samanlaisia tuloksia vai vaikuttaako joku satunnaistekijä 

tuloksiin (Heikkinen ym. 1999: 113). Validiteetilla tarkoitetaan tutkimusmenetelmän 
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kykyä tuottaa sellaisia vastauksia, jotka oleellisesti liittyvät valittuun 

tutkimusaiheeseen ja vastaavat tutkimuksen tavoitteisiin (Hirsjärvi ym. 2000: 216).  

Koska toimintatutkimus on muuttuja jolla tarkoituksenmukaisesti muutetaan 

tilannetta, ei sitä voida arvioida perinteisen reliabiliteetin puitteissa (Heikkinen ym. 

1999: 113). Toimintatutkimuksessa tiedon pätevyys riippuu kontekstista, ajasta sekä 

paikasta ja tutkimus itsessään muokkaa tilannetta niin, että olosuhteet ovat erilaisia 

tutkimuksen jälkeen (Heikkinen ym. 1999: 114). Tästä syystä toimintatutkimuksen 

kautta saadut tiedot eivät ole välttämättä päteviä muissa yhteyksissä tai edes saman 

yrityksen toiminnassa tulevaisuuden muuttuneissa tilanteissa. Toimintatutkimuksen 

tuloksia voidaan kuitenkin pitää luotettavina pragmatistisen näkökulman mukaan, eli 

se mikä toimii, on totta (Heikkinen ym. 1999: 119). Käytännössä toimivaksi havaittuja 

keinoja voidaan siis pitää tässä kontekstissa ja ajanhetkessä pätevinä. 

Haastattelututkimuksen osalta tutkimuksessa saatujen vastausten reliabiliteetti on 

kohtuullinen, koska toistettaessa tutkimus samassa ympäristössä, saataisiin 

samansuuntaisia vastauksia. Reliabiliteettia voitaisiin parantaa lisäämällä 

haastateltujen henkilöiden ja tutkittavien yritysten määrää. Tämän 

haastattelututkimuksen reliabiliteettia heikentää se, että teemahaastattelujen 

keskustelujen kulkuun vaikutti tutkijan ja haastateltavien edeltävä tuntemus. 

Haastattelututkimuksen reliabiliteettia lisättiin empiiristen haastattelujen litteroinnilla 

ja haastattelujen tulosten vahvistamisella haastatelluilla henkilöillä. Huonosti 

muodostetut tai johdattelevat kysymykset voivat johtaa huonoon validiteettiin 

haastattelututkimuksessa. Haastattelukysymysten optimoimiseksi tutkija tutustui 

tarkasti aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, sekä pyysi kommentteja kysymyksistään 

ohjaajaltaan. Tällä pystyttiin parantamaan haastattelututkimuksen validiteettia. 

Tutkimuksessa on käytetty kahta eri empiirisisen tutkimuksen menetelmää, joka lisää 

tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi & Hurme 2001: 38). 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu vain yhtä yritystä, joten kaiken kattavaa yleistystä 

tuloksista ei voida tehdä. Silti tutkimuksen löydökset ovat sovellettavissa erilaisiin 

tietointensiivisiin palveluihin, joissa alkuvaiheen tietojen integrointi ja yhteisen 

ratkaisun löytäminen ovat tärkeässä roolissa. Erityisesti ne voidaan huomioida 

yrityksissä, jotka ovat luomassa uutta asiakaskommunikaatioprosessia ja tarjoavat 
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samalla uutta tuotetta kehittäen sitä samalla. Ohjelmistotuotteet ja niiden 

käyttötarkoitukset sekä –tavat ovat kuitenkin vaihtelevia, joten kaikkien 

ohjelmistoyritysten toimintakentässä tämän tutkimuksen tulokset eivät ole välttämättä 

päteviä. 

4.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Arvonluonti on merkittävä tutkimusalue palvelumarkkinoinnin teoriasuuntauksessa ja 

arvon yhteisluonti yksi sen ajankohtaisimmista aiheista. Koska arvonmuodostuminen 

ja arvon yhteisluonti on vastavuoroista, ei tiukka rajaus siihen että asiakkaan tulee olla 

aina mukana arvon luomisessa välttämättä ole oikein, vaan tähän tutkimukseen 

voitaisiin saada lisää sisältöä tutkimalla value capture -teorioita. Kiintoisa 

tutkimuskohde olisi arvonsyntyminen niin asiakkaalle, kuin palveluntarjoajallekin 

sellaisen yhteistyön seurauksena, joka päättyy ilman virallista yhteistyötä ja lopullista 

käyttöönottoa. Koska tämä tutkimus käsitteli arvonluontia, arvon mahdollistamista ja 

arvon yhteisluontia kaikkia erityisesti interaktioiden osalta, voitaisiin myös keskittyä 

Grönroosin ja Voiman (2013) tiukan määrittelyn mukaan pelkästään arvon 

yhteisluonnin toimiin. Arvolupaus käsitteenä tuli esiin useissa tutkimuksen eri 

kohdissa ja sen kehittymistä yhteistyöprosessien aikana voitaisiin myös tutkia. 

Mielenkiintoinen tutkimusaihe on varmasti myös arvon yhteisluonnin kautta 

syntyneen arvon tyyppi, eli millaista arvoa syntyy erityisesti arvon yhteisluonnissa. Se 

millaista arvoa syntyy vaikuttaa todennäköisesti siihen, miten kyseiset 

yhteistyösuhteet kehittyvät tulevaisuudessa. Tämä tutkimus on tehty pääosin 

palvelumarkkinoinnin ja tarkemmin palvelulähtöisen logiikan teoriasuuntauksen 

näkökulmasta, mutta koska suhteiden merkitys yhteistyöprosessin vaiheissa on 

selkeää, olisi samaa asiaa suotavaa tutkia myös suhde- ja verkostomarkkinoinnin 

tutkimussuuntausten näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tutkittiin tapausta, jossa 

tarjottiin tietointensiivistä palvelua yrityksille ja oli selkeää että tuotteiden/palveluiden 

teknologialla on vaikutus asiakassuhteisiin. Tämän vuoksi olisi mielekästä tutkia juuri 

teknologian tai tietointensiivisyyden merkitystä yhteistyöprosesseissa ja 

arvonsyntymisessä. Tutkittaessa tietointensiivisten palveluiden toimivuutta, olisi myös 

suotavaa yhdistää markkinoinnillisia näkökulmia tietojenkäsittelytieteiden 

tutkimuksiin, kuten käytettävyystutkimuksiin. Arvonluonnin korostamisen ja arvon 

kokemisen tapa voivat aiheuttaa eettisiä ongelmia markkinoijille. Ohjaako 
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arvonluontiajatus yrityksiä luomaan arvonsyntymisen kokemuksia asiakkaille vain 

hetkellisten arvokokemusten vuoksi niin, että tämän todellinen liiketoiminnallinen 

hyöty kärsii ja asiakas vain luulee kokevansa arvoa? Myös tämä kohtuullisen 

universaali, eettinen tutkimusalue on todella mielenkiintoinen tulevaisuudessa. 
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LIITEET 

LIITE 1. HAASTATTELUPOHJA 

Lämmittelykysymys: Miten määrittelisit arvon? 

Millainen on teidän mielestänne asiakasprosessi/yhteistyöprosessi? 

Milloin prosessi alkaa ja milloin päättyy? 

Mitä eri kohtaamisia tunnistatte asiakkaan/toimittajan kanssa? 

Mitkä ovat näistä teidän mielestänne tärkeimmät yhteistyön kannalta? 

Mikä on tärkeää että nämä interaktiot onnistuvat? 

Mitä asiakkaan tulee tehdä eri kohtaamisissa, jotta ne onnistuvat? 

Mitä eri rooleja asiakas omaksuu yhteistyössä/ eri kohtaamisissa? 

Miten asiakkaan osallistuminen vaikuttaa lopputulokseen kokonaisuutena? 

Asiakkaalle: 

Miten koet asiakkaana että pystyt osallistumaan parhaiten ja vaikuttamaan 

arvonmuodostumiseen? 

Mitä ovat ne tekijät eri vaiheissa, jotka mahdollistavat osallistumisesi 

parhaimman tehon? 

Lisäkysymys: 

Oppimisprosessi: Miten tietämystä säilytetään ja uudistetaan? Ja mikä on 

asiakkaan rooli näissä? 


