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Tässä tutkielmassa tarkastellaan arvon muodostumista asiakkaalle mainostoimiston palveluiden 

kontekstissa. Tavoitteena on saada asiakaslähtöinen kuvaus arvonluontiprosessin vaiheista sekä siinä 

tarvittavien mainostoimiston resurssien kehittämistarpeista. Päätutkimuskysymys on: Millaisia 

resursseja mainostoimistolta vaaditaan asiakaslähtöisen arvonluontiprosessin näkökulmasta? 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakennettiin yhdistämällä elementtejä teoreettisista keskusteluista 

liittyen resurssiteorioihin sekä asiakkaan arvoon ja sen muodostumiseen palveluliiketoiminnassa. 

Tässä tutkimuksessa asiakas nähdään arvon luojana ja mainostoimiston tehtävänä on tarjota 

resurssejaan asiakkaan käyttöön. Vuorovaikutteisten kohtaamisten kautta mainostoimistolla on 

mahdollisuus päästä osaksi asiakkaan arvonluontiprosessia, edellyttäen riittävää ymmärrystä 

asiakkaan liiketoimintakontekstista ja palvelun merkityksestä osana sitä. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja aineistoa kerättiin 

teemahaastattelujen avulla. Tutkija haastatteli puhelimitse 11 mainostoimiston asiakasta sekä yhtä 

mainostoimistoa. Empiirisen aineiston analysoinnissa käytettiin apuna teemoittelua, jonka teemat 

nousivat sekä puolistrukturoidun haastattelurungon että haastatteluaineiston ja olemassa olevan 

teorian perusteella.  

 

Tutkimuksen tuloksena saatiin kuvaus asiakkaan arvonluontiprosessin sisällöstä sekä 

mainostoimistolta vaadituista resursseista. Arvonluontiprosessin tarkastelu auttaa mainostoimistoa 

kiinnittämään huomiota asiakkaan kokemiin haasteisiin ja niihin toimintoihin, joita tulisi kehittää. 

Mainostoimiston asiakkaan arvokokemuksen kannalta erityisesti niiden resurssien merkitys korostuu, 

jotka ovat mukana osapuolten vuorovaikutteisissa kohtaamisissa, näistä merkittävimpinä 

mainostoimiston inhimillisten resurssien kategoria. 

 

Mainostoimiston luoviin palveluihin liittyvä monimutkaisuus ja tiedon epäsymmetria vaikeuttavat 

mainostoimiston ja asiakkaan välistä yhteistyötä. Asiakkaiden kokemat haasteet prosessin aikana 

liittyen palvelun tarpeen määrittämiseen sekä mainostoimiston esittämän arvolupauksen 

ymmärtämiseen luovat asiakkaalle epävarmuutta ja vähentävät koettua arvoa. Palvelun onnistuminen 

edellyttää mainostoimistolta kykyä havainnollistaa tarjotun arvolupauksen sisältö selkeästi ja tukea 

asiakkaan arvonluontiprosessia asiakaslähtöisyyteen pohjaavin keinoin.  Asiakkaalta hankittu tieto on 

palvelun toimittamisen kannalta tärkeä resurssi, joten kommunikoinnin avoimuus ja toimijoiden 

välinen luottamus suhteessa korostuvat. Tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla 

asiantuntijapalveluihin keskittyvillä aloilla, joille ominaista on tietointensiivisyys sekä läheinen 

yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä luvussa käsitellään ensin tutkimuksen aihetta, kerrotaan tutkimuksen tavoitteet 

ja määritellään tutkimuskysymykset. Näiden jälkeen esitellään tutkimukseen liittyvät 

keskeiset käsitteet, metodologia sekä kuvaillaan tutkimuksen rakennetta.  

 

1.1  Johdatusta aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

 

Palveluala on voimakkaassa kasvussa varsinkin yritysten välisen liiketoiminnan 

osalta ja sen asema on vahvistunut myös perinteisten tuotekeskeisten yritysten 

liiketoiminnassa (Vargo & Lusch 2004). Palvelusektorin merkitys globaalisti onkin 

noussut tasaisesti, jota kuvastaa sen lisääntynyt osuus maailmantaloudesta (Russel 

2009). Organisaatioiden täytyy uudistaa palvelutarjontaansa ja kehittää omia 

kyvykkyyksiään, jotta ne pärjäisivät muuttuvassa kilpailuympäristössä sekä 

kykenisivät luomaan parempaa arvoa asiakkailleen vastaamalla heidän odotuksiin 

(Möller 2006).  

 

Alan merkityksen kasvu johtuu paitsi palveluita tarjoavien yritysten kasvun 

määrästä, myös tuotantoa harjoittavien yritysten tarpeesta lisätä perinteisten 

tuotteiden ympärille erilaisia palveluja. Yritykset myös yhä useammin keskittyvät 

omaan ydinosaamiseensa ja ulkoistavat merkittävän osan muista prosesseistaan 

erilaisten palvelujen tarjoajille. (Hirvonen & Helander 2001.) Kansainvälistymisen ja 

teknologisen kehityksen sekä palveluiden kysynnän kasvun myötä kilpailu 

markkinoilla koventuu ja yrityksiltä vaaditaan sopeutuakseen yhä laajempaa 

osaamista (Möller 2006). Sen hankkiminen voi olla yritykselle kuitenkin kallista ja 

aikaa vievää, jolloin tarvittavien palveluiden ostaminen ulkopuolelta edesauttaa 

sopeutumista vallitseviin olosuhteisiin (Hirvonen & Helander 2001) sekä antaa 

mahdollisuuden keskittää voimavarat niille toiminta-alueille, jotka yritys hallitsee 

parhaiten (Fitzsimmons, Noh & Thies 1998). 

 

Erityisesti asiantuntijapalvelujen yhteiskunnallinen merkitys on suuri, sillä niillä on 

merkittäviä vaikutuksia myös pitkällä tähtäimellä (Lehtinen & Niinimäki 2005: 11). 

Erikoisosaamiseen pohjaavia tietointensiivisiä asiantuntijapalveluita pidetäänkin 
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tärkeinä esimerkiksi innovaatioiden mahdollistamisen sekä kilpailukyvyn 

edistämisen kannalta (Abecassis-Moedas, Mahmoud-Jouini, Dell'Era, Manceau & 

Verganti 2012). Asiantuntijayritys ratkaisee monimutkaisempia ongelmia kuin 

tavallinen palveluyritys ja palvelun merkitys on usein paljon strategisempi asiakkaan 

kannalta (Lehtinen & Niinimäki 2005: 11). Pitkän aikavälin yhteistyöhön 

pohjautuvissa suhteissa asiakkaan kanssa, vaaditaan laaja-alaista osaamista, jotta 

onnistutaan luomaan asiakkaiden tarpeita palveleva tarjooma (Nätti & Ojasalo 2008). 

Yritykset ovat siten haasteiden edessä, sillä resurssien ja osaamisen vaatimustaso 

lisääntyy jatkuvasti. Liiketoimintamahdollisuuksien ja kilpailun kasvu markkinoilla 

lisää yritysten painetta erikoistua ydinkyvykkyyksiin ja toisaalta samanaikaisesti 

tarjota yhä monipuolisempia palveluita, jotta erilaiset asiakkaan ongelmat tilanteesta 

riippumatta kyetään ratkaisemaan. Haasteena onkin selvittää, miten kehittää yhä 

laajempia ja kokonaisvaltaisia palvelutarjoomia huolimatta lisääntyvästä 

erikoistumisesta (Möller 2006; Rajala & Westerlund 2008) sekä tunnistaa 

palvelutarjoomien muodostamista edellyttämät resurssit, jotta niitä olisi mahdollista 

hyödyntää sekä kehittää yrityksen sisällä (Saarijärvi, Kannan & Kuusela 2013).  

 

Palvelujen kasvaneen roolin myötä liiketoiminnan taustalle on kehittynyt 

uudenlainen ajattelutapa, jonka ytimessä on asiakkaan asettaminen huomion 

keskipisteeseen ja asiakkaan arvon merkityksen korostaminen, jolle pohjautuvaa 

tutkimusta onkin viime aikoina tullut paljon lisää (esim. Vargo & Lusch 2004, 2008; 

; Prahalad & Ramaswamy 2004; Payne, Storbacka & Frow 2008; Grönroos 2006, 

2008; Heinonen et al. 2010, 2013) Asiakkaan kokema arvo on muodostunut yhdeksi 

merkittävimmistä markkinoinnin alan konsepteista ja sen tunnistaminen sekä 

luominen ovat hyvin ratkaisevassa osassa jokaisen yrityksen strategista menestystä 

(Schlager & Maas 2012). Huolimatta siitä, että arvoa asiakkaalle on tutkittu 

runsaasti, sille ei ole kyetty luomaan yhteneväistä määritystä tutkijoiden piirissä 

(Schlager & Maas 2012; Grönroos 2008). 

 

Vargon ja Luschin (2004) palvelukeskeinen logiikka edustaa arvonluonnin 

näkökulmaa, jossa tehokkaampia palvelutoimintoja saadaan aikaan tuomalla yhteen 

asiakkaan ja palveluntarjoajan resursseja. Palveluita tarjoavissa yrityksissä 

arvonluonti tapahtuu asiakkaan kanssa yhdessä, sillä asiakkaat osallistuvat palvelun 
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tuottamiseen tuomalla prosessiin omia resurssejaan, jolloin palveluprosessin 

lopputulema syntyy molempien osapuolten vaikuttamana (Vargo & Lusch 2004). 

Arvoa syntyy asiakkaalle palveluita käytettäessä, jolloin keskiössä on käyttöarvo, 

jonka asiakas lopulta määrittää, koska palveluntarjoaja pystyy tekemään ainoastaan 

arvolupauksia asiakkailleen (Vargo & Lusch 2008). Grönroos (2008, 2011) näkee 

palveluntarjoajan roolin ennemminkin asiakkaan arvon mahdollistajana, luodessaan 

pohjan arvon muodostukselle tarjoamalla resurssejaan panoksena asiakkaan 

arvonluontiprosessiin. 

 

Arvon nähdään muodostuvan asiakkaalle kokemusten kautta, jolloin asiakkaan ja 

palveluntarjoajan välinen suhde on arvonluonnin ytimessä. Arvonluonti edellyttääkin 

osapuolten välistä dialogia ja prosessien läpinäkyvyyttä. (Prahalad & Ramaswamy 

2004.) Ymmärtämällä asiakkaan arvonluontiprosessia sekä siihen sisältyviä 

toimintoja, on mahdollista tunnistaa paremmin niitä tarpeita ja tavoitteita, joita 

asiakkaalla on (Hirvonen & Helander 2001). Arvon muodostumista 

asiakaskokemuksessa on viety vielä enemmän kohti asiakaskeskeistä ajattelumallia 

asiakaskeskeisen logiikan myötä.  

 

Viimeisintä arvonluonnin näkökulmaa markkinointitutkimuksen piirissä edustaakin 

asiakaskeskeinen logiikka, jota pidetään tämän tutkimuksen ensisijaisena 

näkemyksenä asiakkaan arvonluontiin. Se siirtää huomion vahvasti asiakkaaseen ja 

sen liiketoiminnan piiriin sekä pyrkii ymmärtämään entistä kokonaisvaltaisemmin 

niitä asiakkaan käytäntöjä ja kokemuksia, joissa palvelut ovat mukana. Tarkoitus ei 

ole keskittyä vain vaihdantaan ja palveluhetkeen, vaan siihen, miten palvelu 

näyttäytyy asiakkaan kontekstissa. (Heinonen, Strandvik, Mickelsson, Edvardsson, 

Sundström & Andersson 2010.) 

 

Erityisesti asiantuntijapalveluihin liittyy usein jatkuvaa asiakkaan osallistumista ja 

mukanaoloa läpi palveluprosessin. Palvelut ovat lisäksi tietoon pohjautuvaa ja tieto 

on tyypillisesti jakautunut epätasaisesti palveluyrityksen ja asiakkaan välillä, joka voi 

vaikeuttaa asiakkaan kykyä arvioida palvelun laatua. Hyötyäkseen suhteesta 

osapuolten tulee sitoutua arvonluontiin vastavuoroisesti. (Lowendahl, Revang & 

Fosstenlokken 2001) Tässä tutkimuksessa keskitytään luovalle alalle sijoittuviin 
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mainostoimiston palveluihin. Niiden ominaispiirteisiin kuuluvat esimerkiksi 

palveluiden räätälöinti asiakastarpeiden mukaan sekä ihmiskeskeisyys (Hill & 

Johnson 2003). Mainostoimistojen palveluissa luovuus esiintyy selkeämmässä 

muodossa kuin muissa asiantuntijapalveluissa (Hill & Johnson 2003; Abecassis-

Moedas et al. 2012) ja niiden hankintaa pidetään mainostavan asiakkaan kannalta 

riskialttiina aineettomuudestaan johtuen, jolloin tulokset ovat vaikeasti 

määriteltävissä ja mitattavissa jälkeenpäin (Fitzsimmons et al. 1998; Hill & Johnson 

2003). Mainostoimiston palveluissa korostuvat erityisesti sen inhimilliset ja 

organisatoriset resurssit, sillä tietoon pohjautuva osaaminen, kyvykkyydet sekä 

luovuus, jota palveluiden toteutus edellyttää, ovat juurtuneena ihmisiin ja 

organisaatioon (Abecassis-Moedas et al. 2012). Tyypillisesti asiakkaat toivovat 

palveluntarjoajaltaan, että heidän liiketoimintaa ymmärretään kokonaisvaltaisesti ja 

kyetään reagoimaan myös asiakkaan piileviin tarpeisiin (Blocker, Flint, Myers & 

Slater 2010). Tämä nähdään myös mainostoimistojen arjessa, sillä usein heidän 

asiakkaat eivät itse tiedä tarpeitaan tai eivät osaa määritellä niitä mainostoimistolle, 

joka tekee asiakkaan ongelman ymmärtämisestä hankalaa (Hill & Johnson 2003; 

Triki, Redjeb & Kamoun 2007; Duhan & Sandvik 2009). 

 

Asiakkaan arvonluontia asiantuntijapalveluiden yhteydessä on tutkittu jonkin verran 

esimerkiksi koulutukseen liittyvien palveluiden (Hirvonen & Helander 2001), 

rahoituspalveluiden (Clulow, Barry & Gerstman. 2003, 2007), terveyspalveluiden 

(Jaakkola & Halinen 2006) sekä muutoin tietointensiivisten palveluiden (Aarikka-

Stenroos & Jaakkola 2010, 2012) osalta, sen sijaan aiempaa tutkimusta liittyen 

mainosalan kontekstiin ei juuri löydy. Mainostoimistojen liiketoiminnassa riittää 

paljon haasteita, sillä mahdollisuudet markkinoida ja viestiä verkostoissa kasvavat, 

kilpailu toimijoiden kesken lisääntyy ja asiakkaiden tarpeet myös jatkuvasti 

muuttuvat. Erilaisten markkinoinnin työkalujen, kanavien ja viestien määrän 

lisääntyessä vaikuttaminen on yhä vaikeampaa. Tällä hetkellä entiset toimintamallit 

vaativatkin uudistamista, joten tarvittavien kyvykkyyksien selvittäminen ja niiden 

kehittäminen asiakaslähtöisesti tulisi olla keskiössä. (Durkin & Lawlor 2001.) 

Nykyisin mainostoimistot voivat olla myös mukana asiakkaan 

markkinointiviestinnän strategisessa suunnittelussa, jolloin yhteistyön merkitys 

mainostoimiston ja asiakkaiden välillä korostuu entisestään, samoin tiedon hallinta 
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osapuolten välillä (Hill & Johnson 2003, 2004; Triki et al. 2007). Alaan kohdistuvien 

muutospaineiden vuoksi muun muassa Waller (2004) toteaa, että mainostoimiston ja 

sen asiakkaan väliseen suhteeseen sekä erityisesti tämän kehittämiseen pyrkivää 

tutkimusta tulisi olla lisää. 

 

Asiantuntijapalveluita tarjoavissa yrityksissä asiakaskohtaisella tiedolla ja sen 

hyödyntämisellä on suuri merkitys paitsi yhteistyön ylläpidon ja asiakassuhteen 

jatkumisen kannalta (Nätti & Ojasalo 2008), myös asiakkaan arvonluonnissa (Nätti 

& Still 2007). Informaation kerääminen ja omien kyvykkyyksien yhteensovittaminen 

asiakkaiden odotuksiin nähdään tuottavan lisäarvoa liiketoiminnalle (Lowendahl et 

al. 2001). Myös Heinonen et al. (2010) näkevät, että palveluita suunniteltaessa tulisi 

olla syvällistä tietoa asiakkaista ja heidän odotuksista, jotta palvelut vastaavat aidosti 

asiakkaiden tarpeita sekä tukevat heidän liiketoimintaansa mahdollisimman hyvin. 

On tietysti huomioitava, että jokaisella asiakkaalla on omat ainutlaatuiset 

prosessinsa, jonka kautta luovat itselleen arvoa, mutta ymmärtämällä aidosti näitä 

prosesseja, voidaan tunnistaa asiakkaan liiketoimintoihin liittyviä tavoitteita ja 

haasteita, jolloin palveluntarjoajalle saattaa samalla tarjoutua mahdollisuus ratkaista 

jokin asiakkaan ongelma omia resurssejaan hyödyntämällä. (Hirvonen & Helander 

2001.)  

 

Arvonluontiin liittyvää tutkimusta on paljon, mutta epäselvyyttä on edelleen siitä, 

mitä oikeastaan ovat ne prosessit eri vaiheineen, jotka kuuluvat arvonluontiin ja 

miten arvoa voidaan tehokkaasti mitata (Grönroos 2008; Vargo et al. 2008). 

Teoreettisessa keskustelussa arvonluonnin teemaa on käsitelty usein melko 

filosofisella tasolla (Grönroos 2011) ja perinteisesti asiakasarvo on määritelty 

asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhrausten kautta (Sánchez-Fernández, & Iniesta-

Bonillo 2007). Arvonluonti on käsitteellisesti monimutkainen johtuen pitkälti sen 

laajasta käytöstä sekä sen moninaisista ulottuvuuksista (Saarijärvi et al. 2013). 

Arvonluontia ymmärtääkseen onkin tärkeää luoda kontekstisidonnaisia käytännön 

kuvauksia arvon muodostumisesta asiakkaalle ja tarkastella, miten palvelu soveltuu 

osaksi asiakkaan liiketoimintaa sekä palvelee asiakkaan päämäärän saavuttamista 

(esim. Hirvonen & Helander 2001; Payne et al. 2008). Näin ollen tässä 

tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan mainostoimiston asiakkaan 
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arvonluontiprosessin muodostumista, jotta saataisiin käsitys siitä, millaisia haasteita 

sekä mahdollisuuksia prosessi voi sisältää ja miten arvoa muodostuu asiakkaalle 

käytännössä. Tutkimuksessa keskeisenä tarkastelun kohteena ovat myös 

arvonluontiprosessiin sisältyvät resurssit. Strategisen johtamisen tutkimuksessa 

resursseja ja niiden yhteyttä kilpailuetuun palveluntarjoajan näkökulmasta on tutkittu 

runsaasti, sen sijaan empiiristä tutkimusta resurssien suhteesta asiakasarvoon on 

vähemmän. Olisikin tärkeää lisätä ymmärrystä siitä, mitä resursseja ja osaamista 

asiakas arvostaa, jotta voidaan keskittyä asiakkaan kannalta tärkeisiin kyvykkyyksiin 

ja niiden kehittämiseen (Clulow, Barry & Gerstman 2007). Arvonluonnin vaiheita ja 

haasteita kartoittamalla, tässä tutkimuksessa pyritäänkin jäsentämään ne resurssit, 

joita mainostoimistolta tänä päivänä vaaditaan ja joita sen tulisi kehittää, jotta 

asiakkaan arvonluontia kyettäisiin tukemaan aidosti asiakaslähtöisesti. Tutkimus 

toteutetaan toimeksiantona mainostoimistolle, joka tarjoaa erilaisia 

markkinointiviestinnän palveluja sekä painetussa että sähköisessä mediassa ja 

haastateltavaan kohderyhmään lukeutuu mainostoimiston palveluita ostaneita 

asiakkaita vaihtelevasti eri aloilta sekä toimeksiantajana toiminut mainostoimisto. 

 

1.2  Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys 

 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten arvo muodostuu 

asiakkaalle mainostoimiston tarjoamissa palveluissa ja millaisia resursseja se 

edellyttää. Asiakkaan arvonluontiprosessin tarkastelussa keskitytään prosessin eri 

vaiheisiin sekä niissä esiintyviin haasteisiin. Tutkimuksen myötä luodaan käsitys 

mainostoimiston resurssien ja osaamisen kehittämistarpeista asiakaslähtöisesti, jotta 

erilaisiin tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä kyettäisiin paremmin 

vastaamaan. 

 

Tutkimusilmiötä lähdetään tarkastelemaan tutkimuskysymyksen avulla, joka 

muodostuu tutkimuksen tavoitteen mukaisesti: 

 

Millaisia resursseja mainostoimistolta vaaditaan asiakaslähtöisen 

arvonluontiprosessin näkökulmasta? 
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Tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan olemassa olevaan 

arvonluontikeskusteluun sekä yrityksen resursseihin liittyvän teoreettisen tiedon 

avulla. Laadullisin menetelmin kerätyn empiirisen aineiston kautta saadaan kuvaus 

mainostoimiston asiakkaalle ilmenevästä arvonluonnin prosessista eri vaiheineen. 

Asiakkaiden esille tuomien haasteiden ja odotusten pohjalta jäsennetään ne 

mainostoimistolta vaaditut resurssit, joilla onnistunut palveluratkaisu sekä arvon 

muodostuminen mahdollistetaan asiakkaalle. Asiakaslähtöistä ajattelua korostaen, 

arvon muodostumiseen vaikuttavat myös palveluhetken ulkopuoliset tilanteet ja 

tekijät, jolloin tuloksena muodostuva arvonluontiprosessi tarjoaa kokonaisvaltaisen 

kuvauksen arvon synnystä sekä mainostoimiston osaamisen tarpeista osana 

asiakkaan monimuotoista liiketoimintakontekstia.   

 

1.3 Keskeisten käsitteiden määrittely 

 

Seuraavaksi määritellään tämän tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet, joita ovat: 

asiantuntijapalvelu, arvonluonti sekä resurssit. 

 

Asiantuntijapalvelu 

Asiantuntijapalvelut määritellään tässä tutkimuksessa olevan asiantuntijan 

erikoisosaamiseen pohjautuvaa aineetonta toimintaa, jonka avulla luodaan arvoa 

ratkaisemalla asiakkaan ongelma. Tietointensiivisestä luonteestaan johtuen, syntyy 

usein tiedon epäsymmetriaa, jolloin tieto jakautuu epätasaisesti palveluntarjoajan ja 

asiakkaan välillä. (Thakor & Kumar 2000; Lowendahl et al. 2001.) 

Vuorovaikutuksellisuus ja asiakkaan osallistuva rooli korostuu, kuin myös 

palveluiden räätälöinti asiakastarpeiden mukaan (Lowendahl et al. 2001; Hausman 

2003). 

 

Arvonluonti 

Yrityksen tehtävä on luoda palvelutarjooma omien resurssien pohjalta, jolla se pyrkii 

vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Asiakas osallistuu halutessaan palveluprosessiin 

omien resurssien avulla ja luo itselleen arvoa palvelua käyttäessään, jolloin arvo 

muodostuu aina asiakkaan itsensä määrittämänä. (Vargo & Lusch 2008; Grönroos 

2008.) Tässä tutkimuksessa korostuu asiakaslähtöinen ajattelu, jolloin myös asiat, 
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jotka tapahtuvat ennen palvelua sekä sen jälkeen vaikuttavat palvelukokemuksen 

muodostumiseen. Näin ollen asiakkaan liiketoimintakonteksti sekä sen toimijat ja 

tapahtumat vaikuttavat siihen, miten arvo lopulta muodostuu. (Heinonen et al. 2010.) 

 

Resurssit 

Yrityksellä voi olla hallussaan erilaisia aineellisia tai aineettomia resursseja, kuten 

fyysisiä laitteita, taloudellista pääomaa tai inhimillisiä kyvykkyyksiä (Barney 1991). 

Tässä tutkimuksessa huomio kohdistuu luovalle alalle sijoittuviin 

asiantuntijapalveluihin, jolloin erityisesti yrityksen inhimillisten sekä 

organisatoristen resurssien merkitys palvelun tuottamisessa asiakkaalle korostuu 

(Abecassis-Moedas et al. 2012). 

 

1.4 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimuksessa sovelletaan laadullista tutkimusmenetelmää, sillä tutkimuksen 

tarkoituksena on ymmärryksen lisääminen tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen 

tieteenfilosofinen lähestymistapa on subjektivistinen, sillä objektiivisuuden 

saavuttaminen kvalitatiivisessa tutkimuksessa on mahdotonta tutkijan ja tiedon 

toisiinsa kietoutumisen vuoksi (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008: 157). Tutkimus 

etenee abduktiivisesti, jolloin teoria ja empiria käyvät vuoropuhelua keskenään sekä 

täydentävät toisiaan (Eskola & Suoranta 2001: 83). Tutkimus toteutetaan 

toimeksiantona mainostoimistolle ja sen empiirinen aineisto kerätään 

haastattelemalla sekä mainostoimiston edustajaa että mainostoimistojen palveluita 

ostaneita toimijoita eri aloilta. Puolistrukturoidun haastattelun teema-alueet 

muodostetaan tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta sekä toimeksiantajan 

tavoitteet huomioon ottaen. Tarkemmin tutkimusta koskeviin metodologisiin 

valintoihin palataan luvussa kolme.   

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen ensimmäinen luku on johdanto, joka esitteli tutkimuksen aihealueen, 

perustelut aiheen valinnalle, tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuskysymyksen. Lisäksi 

kuvattiin lyhyesti tutkimuksen metodologia ja rakenne. Luvussa kaksi käsitellään 
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tutkimuksen teoriapohjaa ja yhteenvetona esitellään tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys. Luvussa käydään läpi palveluiden markkinointiin liittyvien 

arvonluontilogiikoiden taustaa, joiden avulla käsitellään asiakkaan arvonluontia, 

arvonluontiprosessin kulkua sekä asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen roolia 

osana sitä. Luvussa käydään keskustelua myös resursseista ja niiden yhteydestä 

asiakkaan arvonluontiin. Luvussa kolme käsitellään tutkimuksen metodologisia 

lähtökohtia kuvaillen myös aineiston keräämisen vaiheita ja sen 

analysointimenetelmiä. Neljännen luvun alussa esitellään lyhyesti tutkittava 

konteksti, jonka jälkeen analysoidaan aineisto sekä esitetään sen pohjalta yhteenveto 

tutkimustuloksista. Viimeinen luku viisi sisältää teoreettiset johtopäätökset, 

liikkeenjohdolliset johtopäätökset, tutkimuksen luotettavuuden ja rajoitusten 

arvioinnin sekä jatkotutkimusehdotukset.  
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2 ARVONLUONTI ASIANTUNTIJAPALVELUISSA 

 

Tässä luvussa esitellään asiantuntijapalveluiden ominaispiirteitä sekä kuvaillaan 

tutkimuksen kohteena olevia mainostoimiston palveluita. Sen jälkeen siirrytään 

tarkastelemaan palvelu- ja asiakaskeskeisten logiikoiden sisältöä, joiden ytimessä 

ovat arvon luominen ja asiakkaan roolin korostaminen arvonluonnin prosessissa. 

Palveluliiketoiminnan kasvu ja sen myötä koventunut kilpailu edellyttää 

strategioiden kehittämistä asiakkaiden tarpeita huomioivammaksi, sillä koko 

liiketoiminnan tähtäimenä pidetään asiakkaan arvonluontia (Vargo, Maglio & Akaka 

2008). Yhteistyö asiakkaan kanssa ja heiltä oppiminen onkin palveluntarjoajan 

kannalta tärkeää, jotta palvelutarjoomaa voidaan kehittää oikeaan suuntaan (Vargo & 

Lusch 2004). Luvussa käsitellään myös palveluntarjoajan asemaa, sillä sitä ei voida 

täysin pitää erillään arvonluontia koskevasta keskustelusta, asiakasarvon 

mahdollistaessa taloudellisen hyödyn synnyn myös sen omassa liiketoiminnassa 

(Grönroos 2008). 

 

2.1 Asiantuntijapalveluiden ominaispiirteitä 

 

Asiantuntijapalveluita pidetään palvelualan erikoislajina, jotka eroavat 

ominaispiirteiltään tavanomaisista palveluista (Jaakkola & Halinen 2006). Yhteisesti 

hyväksyttyä määritelmää ei ole kehitetty, mutta sen sijaan on esitetty erilaisia 

jaotteluja asiantuntijapalveluja kuvaavista piirteistä, joilla ne erotetaan muista 

palveluista.  

 

Asiantuntijapalveluille tyypillisiin ominaispiirteisiin lukeutuu se, että arvonluonti 

asiakkaalle on hyvin tietointensiivistä, jolloin asiantuntijoilta odotetaan kykyä tarjota 

tietoja ja taitoja, jotka on kehitetty pitkällisen koulutuksen kautta (Lowendahl et al. 

2001; Hausman 2003; Nätti & Ojasalo 2008). Asiakkaan kohtaaman ongelman 

ratkaiseminen on vahvasti läsnä asiantuntijapalveluiden toimittamisen yhteydessä. 

Tyypillisesti asiantuntijat hyödyntävätkin omaa alaansa koskettavaa tietämystä ja 

asiantuntemusta asiakkaiden monimutkaisissa ongelmatilanteissa, pyrkien löytämään 

niihin sopivan ratkaisun. (Axelsson & Wynstra 2002; Hausman 2003; Triki et al. 

2007.) 
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Kyky ratkaista asiakkaan kohtaamia haasteita pohjaa siis tästä asiantuntijoiden 

hallussa olevasta, alan koulutuksen kautta rakennetusta tietämyksestä. 

Asiantuntijuuden perustana voidaan usein pitää myös työn kautta muodostuneita 

kokemuksia, joita useilla aloilla arvostetaan ja pidetään tärkeänä lähteenä 

asiantuntijan osaamiselle sekä kyvykkyydelle kohdata erilaisia tilanteita. (Hitt, 

Bierman, Shimizu & Kochhar 2001; Hausman 2003.) Lowendahlin et al. (2001) 

mukaan asiantuntijat oppivatkin paljon sekä asiakkailtaan että projekteista, joissa he 

ovat mukana, jolloin niiden valinta määrittää pitkälti sen, miten paljon tietoon 

pohjaavaa osaamista asiantuntijapalveluita tarjoavassa yrityksessä voidaan kehittää.  

 

Sipilän (1996: 17) mukaan asiantuntijapalvelut ovat aineettomimpia palveluja ja siksi 

myös vaikeimmin määriteltävissä olevia. Palveluihin sisältyy usein asiakkaan 

tarvitsema asiantuntijan neuvo, ohjeistus tai tieto, siitä, miten jokin ongelma tulisi 

ratkaista. Yhteistyön taustalla voi olla hyvin pitkiäkin suunnittelu- ja 

kehittämisprosesseja asiakkaan kanssa. Lopputulema asiakkaalle muodostuu 

innovoimalla kokonaan uusia ratkaisuja tai esittäen jo olemassa olevia 

ratkaisumalleja, jotka vaikuttavat yhteistyöprosessin luonteeseen sekä laajuuteen 

(Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010). Prosessien myötä syntynyt ratkaisu voi sisältää 

aineettomien neuvojen lisäksi myös erilaisia aineellisia elementtejä kuten luonnoksia, 

raportteja, piirustuksia tai mainoskampanjoita (Lehtinen & Niinimäki 2005: 11; 

Jaakkola & Halinen: 2006). Palveluiden tuloksia on kuitenkin hyvin vaikea ennustaa 

ja mahdollisesti ne realisoituvat vasta pitkällä aikavälillä (Fitzsimmons et al. 1998).  

 

Vahvasta aineettomuudesta johtuen, asiantuntijapalveluihin liittyvät riskit ovat usein 

merkittäviä (Lehtinen & Niinimäki 2005: 11). Asiakkaan näkökulmasta palvelun 

ostotilanteeseen liittyy lähes aina tietty epävarmuus, mitä tulee esimerkiksi palvelun 

laadun arviointiin, jos asiakkaalla ei ole aiempaa kokemusta palvelun tarjoajasta tai 

vastaavanlaisesta palvelusta (Thakor & Kumar 2000; Lehtinen & Niinimäki 2005: 

11). Asiantuntijapalveluiden pohjautuessa tietoon, osapuolten välille muodostuukin 

tiedon epäsymmetriaa eli se jakautuu epätasaisesti palveluntarjoajan ja asiakkaan 

välillä (Thakor & Kumar 2000). Aarikka-Stenroosin ja Jaakkolan (2010, 2012) 

mukaan asiakkaan saattaa olla myös haasteellista ilmaista asiantuntijapalvelua 
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tarjoavalle toimijalle, millaista palvelua itse asiassa tarvitsee, mitä resursseja se vaatii 

ja mitä palvelulta odottaa saavansa. Usein juuri palvelutarpeen määrittäminen onkin 

asiantuntijapalvelun tuottamisessa kaikkein hankalin ja vaativin osuus (Lehtinen & 

Niinimäki 2005: 11). Asiantuntijalla on puolestaan osaamisen ja kokemustensa 

myötä hallussaan arvokasta alaan liittyvää tietoa, jolloin asiakkaan nähdään olevan 

riippuvainen asiantuntijan antamasta neuvosta ja kyvystä tunnistaa asiakkaan tarve 

(Thakor & Kumar 2000; Jaakkola & Halinen 2006). Onkin olennaista, että 

työntekijät kykenevät synnyttämään asiakkaissa luottamuksen kykyihinsä ratkaista 

heidän ongelmia (Fitzsimmons et al. 1998; Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010).  

 

Luottamuksen merkitys korostuu myös siten, että palveluntarjoajalta odotetaan, että 

asiakkaan tarpeet ohjaavat toimintaa enemmän kuin palveluntarjoajan tavoitteet 

tuotoista tai asemansa kasvattamisesta (Lowendahl 2000: 20). Jaakkola ja Halinen 

(2006) toteavat, että palvellessaan yksittäistä asiakasta, oletetaan asiantuntijoiden 

ajavan yhteiskunnan etua yleensäkin. Huolimatta siitä, että tiedon epäsymmetria 

aiheuttaa asiakkaalle erilaisia vaikeuksia, tulee huomioida, että myös 

palveluntarjoajan rooli on haasteellinen. Asiantuntijapalveluiden aineettomuuden 

vuoksi arvolupauksen esittäminen asiakkaalle etukäteen sekä palveluprosessin 

johtaminen eri vaiheineen koetaan joskus ongelmallisena (Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola 2010, 2012). 

 

Asiantuntijapalveluiden liiketoiminnan kenttä on hyvin heterogeeninen sisältäen 

lukuisia eri liiketoiminta- ja ammattialueita, joista kukin sisältää omia käytäntötapoja 

ja normeja, joita tietyn ammattinimekkeen omaavat noudattavat palveluita 

toimittaessaan. Toisaalta asiantuntijan toimintaa ohjaa myös ajatus sen 

riippumattomuudesta muihin palvelujen tuottajiin, jolloin sen odotetaan ratkaisevan 

asiakkaansa ongelmat itsenäisesti muiden vaikutuksen ulkopuolella (Jaakkola & 

Halinen 2006; Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010). Monilla asiantuntijapalveluita 

harjoittavilla aloilla asiantuntijoita pidetään myös henkilökohtaisesti vastuussa 

omista toimistaan (Lowendahl et al. 2001). 

 

Asiantuntijapalveluita pidetään palveluntarjoajan ja asiakkaan välisen 

vuorovaikutuksen myötä syntyvänä tuotteena (Triki et al. 2007). Asiakkaan 
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aktiivinen osallistuminen yhteistyössä korostuu (Hausman 2003), jolloin 

asiantuntijan onnistumiseen työssään sekä palvelun laatu voivat riippua asiakkaan 

osaamisesta, panostuksesta ja suoriutumisesta osana palveluprosessia (Triki et al. 

2007; Sandström et al. 2008). Asiakkaat eivät täten osallistu ainoastaan yhteiseen 

arvonluontiin vaan myös palvelutarjooman tuottamiseen (Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola 2010), jolloin palvelua ei voida toteuttaa tai sitä ei ole olemassa ilman 

asiakkaan osallistumista (Grönroos 2000: 46–47). Palveluntarjoajan tarkoituksena on 

ratkaista asiakkaan ongelma tai kehittää jotain uutta, jolloin molemmin puoleinen 

yhteistyö on parhaan mahdollisen lopputuloksen kannalta välttämätöntä, vaikka 

asiakas ei edes itse pystyisi ilmaisemaan tarvettaan, jolloin vaaditaan perehtymistä 

asiakkaan tilanteeseen (Lehtinen & Niinimäki 2005: 11). Asiantuntijapalveluita 

tarjoavan yrityksen ja sen asiakkaan välisessä yhteistyöhön pohjaavassa suhteessa, 

asiakaskohtaisella tiedolla ja sen hyödyntämisellä onkin suuri merkitys asiakkaan 

arvonluonnissa (Nätti & Still 2007). Vuorovaikutuksen kautta tuotetaan uutta tietoa 

ja ainutlaatuisia ratkaisuja eli palvelu räätälöidään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden 

mukaan, jonka nähdään vaativan asiantuntijalta myös eräänlaista luovaa osaamista 

(Axelsson & Wynstra 2002; Hausman 2003). Kaiken kaikkiaan yhteistyötä voidaan 

luonnehtia haasteelliseksi paitsi arvonluonnin muodostumisen kannalta, myös tiedon 

jakamisen sekä kommunikoinnin sujuvuuden suhteen (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 

2010).  

 

2.2 Mainostoimiston palveluiden ominaispiirteitä 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään luovalle alalle sijoittuviin asiantuntijapalveluihin eli 

mainostoimistojen palveluihin, joiden kohderyhmää ovat kuluttajien sijaan usein 

yritykset (Suh, Jung & Smith 2012). Duhanin ja Sandvikin (2009) mukaan 

mainostoimiston läheinen suhde asiakkaaseen sekä molempien aktiivinen 

sitoutuminen prosessiin, on palveluiden toteutumisen kannalta välttämätöntä. 

Vuorovaikutteisuus näyttäytyykin vahvasti mainostoimiston ja asiakkaan välisessä 

suhteessa (Triki et al. 2007) ja asiakkaan rooli osana palvelun tuottamista on 

merkittävä (Halinen 1994:43). Mainostoimistojen palveluita pidetään myös 

strategisesti tärkeänä asiakasyrityksen liiketoiminnassa ja sen menestyksessä, jolloin 
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palveluita ostettaessa johdon sitoutuminen päätöksentekoon onkin vahvasti läsnä. 

(Fitzsimmons et al. 1998).  

 

Halisen (1994: 42) mukaan aineettomuus on mukana kaikissa mainostoimiston ja sen 

asiakkaan välisissä toiminnoissa, jonka lisäksi mainostoimiston lopputuotettakin 

pidetään hyvin aineettomana. Suhteen tavoitteet liittyvät taloudellisen hyödyn 

aikaansaamiseen asiakasyritykselle, mutta aineettomuudesta johtuen tuloksia on 

kuitenkin hankalaa mitata. Mainostavan asiakkaan voi olla vaikeaa arvioida ratkaisun 

onnistuneisuutta ja vaikutusta myyntiin heti palvelun toimittamisen jälkeen, koska se 

todentuu lopulta vasta, kun se saavuttaa mainostajan kohderyhmään kuuluvat 

asiakkaat (Halinen 1944: 44; Hill & Johnson 2004; Duhan & Sandvik 2009). 

Tällainen epävarmuus asiakasyritysten osalta voi vaikuttaa negatiivisesti 

halukkuuteen ryhtyä asiakassuhteeseen mainostoimiston kanssa (Halinen 1994: 44). 

Duhanin ja Sandvikin (2009) mukaan luottamuksen syntyminen osapuolten välille 

muodostaakin tärkeän elementin suhteen edistymisen ja yhteistyön onnistumisen 

kannalta. Suh et al. (2012) toteavat, että suhteiden tuloksia mitataan asiakkaiden 

taholta yleensä suhteellisen yksinkertaisilla ja perinteisillä mittareilla pohjaten muun 

muassa myyntilukuihin tai saavutettuun yleisöön, mutta mainostoimiston 

suorituskykyä arvioitaessa, kriteerinä tulisi käyttää myös asiakkaan oppimista. 

 

Mainostoimistot räätälöivät palveluitaan asiakastarpeiden mukaisesti, joka vaatii 

asiantuntevaa ongelmanratkaisukykyä (Hill & Johnson 2004). Toimintojen 

sopeuttaminen on aina tärkeä osa asiakkaan ja mainostoimiston välistä prosessia ja 

tällöin osapuolet ovat myös yhä vahvemmin riippuvuussuhteessa toisiinsa nähden 

(Halinen 1994: 68). Yhteistyön onnistuminen edellyttää myös hyvin suunniteltua ja 

tehokasta tiedon siirtämistä ja vaihdantaa osapuolten välillä eri työkaluja hyödyntäen 

(Hill & Johnson 2003), sekä sosiaalista vaihdantaa palveluihin sisältyvän vahvan 

ihmiskeskeisyyden vuoksi (Duhan & Sandvik 2009). Ihmiskeskeisyys korostuu 

muun muassa siinä, että ydinpalvelu sekä käytettävät resurssit ovat vahvasti 

sidoksissa ihmisiin ja heidän osaamiseensa. Palvelu voidaan näin ollen toteuttaa 

asiakkaille vain ihmisistä ja heidän kyvyistään riippuen, jolloin niiden rooli on 

merkittävä siinä, miten mainostoimiston asiakas kokee palvelun onnistuneen 
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(Halinen 1994: 43) Mainostoimiston kilpailukyky riippuukin paljolti sen 

inhimillisistä sekä organisatorisista resursseista (Abecassis-Moedas et al. 2012). 

 

Wallerin (2004) mukaan tulisi aina pyrkiä siihen, että kampanjat toteutuvat 

mainostoimistojen osalta kitkattomasti ja johtavat molempia osapuolia tyydyttävään 

lopputulokseen. Mainostoimistot panostavat yleensä paljon saavuttaakseen tuottavia 

asiakassuhteita ja kehittävät toimintatapoja, jotka edesauttavat myös suhteiden 

ylläpidossa. Suhde on sekä mainostoimistolle että tämän asiakkaalle tärkeä ja 

epäonnistumiset voivat johtaakin molempien osalta merkittäviin taloudellisiin 

menetyksiin, jolloin molemmat arvostavat usein vahvaa, pitkän tähtäimen 

yhteistyöhön pohjaavaa suhdetta sekä välttävät sellaisia toimia, jotka voisivat 

vaarantaa yhteistyössä onnistumisen. (Triki et al. 2007.) 

 

2.3 Palvelunäkökulmien kehityksen taustaa 

 

Palveluiden markkinoinnin tutkimuksessa arvon syntymistä asiakkaalle on tarkasteltu 

erilaisten näkökulmien avulla ja korostettu sen merkitystä osana jokaisen 

organisaation strategiaa ja menestystä (Maas & Schlager 2012). Tutkijoiden 

näkemyserot tulevat esille esimerkiksi silloin, kun tarkastellaan arvon 

muodostumista, arvon yhteisluontia sekä asiakkaan ja palveluntarjoajan rooleja 

arvonluontiprosessin aikana (esim. Vargo &  Lusch 2004, 2008; Grönroos 2008; 

Payne et al. 2008; Heinonen et al. 2010; Grönroos & Ravald 2011). Yhteneväistä 

näkökantaa siitä, miten arvonluontia tulisi tulkita tai mitä konsepti pitää sisällään, ei 

ole kuitenkaan tutkijoiden keskuudessa syntynyt (Maas & Schlager 2012).  

 

Ennen palveluita korostavia arvonluonnin logiikoita, sovellettiin tuotekeskeistä 

näkökulmaa (Goods Dominant logic). Näin ollen asiakkaan arvon nähtiin syntyvän 

vaihdannassa (value-in-exchange) yritysten tuotantoprosessissa suorittamien 

toimintojen ja aineellisten resurssien tuloksena, jolloin korostuivat yksittäiset 

transaktiot asiakkaan kanssa (Vargo et al. 2008). Vargo ja Lusch (2004) 

kyseenalaistivat tuotekeskeisen ajattelutavan markkinointiin esittämässään 

tutkimusartikkelissa ”Evolving to a New Dominant Logic for Marketing”, jonka 

myötä painotus arvonluonnin keskustelussa muuttui kohti asiakassuhteiden sekä 
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yhteisen arvonluonnin merkityksen korostamista. Palvelukeskeisellä logiikallaan 

(Service Dominant logic) Vargo ja Lusch (2004) herättivät nopeasti suuren huomion 

tutkijoiden parissa ja sittemmin lähestymistavan on todettu tuoneen uusia 

ajattelumalleja markkinointiin sekä liiketoiminnan ydinkysymyksiin (Grönroos 2008; 

Grönroos & Ravald 2011).   

 

Palvelukeskeisessä logiikassa asiakkaan ja palveluntarjoajan rooleja arvonluonnissa 

ei eroteta toisistaan yhtä selkeästi kuin tuotekeskeisessä logiikassa, vaan arvoa 

luodaan aina yhteisessä vuorovaikutuksessa osapuolten välillä (Vargo et al. 2008). 

Palvelu nähdään prosessina, jossa tietoja ja osaamista käyttämällä sekä resursseja 

yhdistämällä tehdään jotain toisen hyväksi (Vargo & Lusch 2004; Vargo et al. 2008). 

Asiakkaan arvonluonnissa korostuu siis prosessuaalisuus, arvon syntyessä joko 

epäsuoran tai suoran vuorovaikutuksen myötä, toisin kuin tuotekeskeinen logiikka 

olettaa arvon syntyvän toimitettuna asiakkaalle vaihdannassa (Grönroos 2008). 

Näkemyksen mukaan palveluntarjoajat eivät yksin pysty luomaan arvoa vaan heidän 

tehtäväksi muodostuu arvolupausten esittäminen asiakkaalle (Vargo & Lusch 2008). 

Osapuolten tullessa osaksi yhteistä arvoluontiprosessia, yhteisluomisen kokemus 

määrittää arvon, joka syntyy asiakkaalle palvelun käyttöhetkellä eli puhutaan 

käyttöarvosta (value-in-use) (Grönroos & Ravald 2011). 

 

Vargon ja Luschin palvelukeskeinen logiikka on saanut osakseen myös kritiikkiä. 

Heinosen et al. (2010) mukaan sen ei nähdä tarjonneen konkreettisesti paljoa uutta 

palveluiden markkinoinnin keskusteluun, vaan näkökulman taustalla on aikaisemmin 

esillä olleiden tutkimusten avulla kootut konseptit.  Myös Grönroos (2008) on 

esittänyt omat epäilyksensä ja kehittänyt pohjoismaisen koulukunnan ideologiaa 

seuraavan palvelulogiikan (Service Logic), jossa asiakkaan roolia pyritään 

korostamaan lähtökohtaisesti enemmän. Sen mukaan asiakas on aina arvon luoja ja 

arvo syntyy palvelun käytössä asiakkaan arvoa luovissa prosesseissa (Grönroos 

2008; Grönroos & Ravald 2011). Palveluntarjoajan ensisijainen tehtävä on tarjota 

pohja asiakkaan arvon muodostukselle resurssien muodossa ja helpottaa näin 

asiakkaan prosesseja. Palvelut eivät itsessään luo asiakkaalle arvoa, vaan ne toimivat 

resursseina asiakkaalle.  Palvelun kuluttaminen nähdään siis keinona arvon 

luomiselle, sillä asiakkaat eivät ensisijaisesti ole kiinnostuneita siitä, mitä he ostavat 
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vaan hyödyntämänsä palvelun positiivisista seurauksista, jolloin asiakkaat pyrkivät 

ennen kaikkea luomaan arvoa itselleen resurssien avulla (Grönroos 2008; Grönroos 

& Ravald 2011). Arvonluonti tulisikin nähdä prosessina, jonka lopputulemana 

asiakas tuntee jollain tapaa helpotusta aikaisempaan verrattuna (Grönroos 2008). 

Grönroosin ja Ravaldin (2011) mukaan asiakkaiden arvonluonti nähdään 

perimmäisenä lopputulemana, toisin sanoen onnistuneen liiketoiminnan seurauksena. 

 

Vargon & Luschin (2004) esittämä väite, että palveluntarjoajan roolina olisi vain 

arvolupausten tarjoaminen asiakkaalle, laajenee Grönroosin näkemyksessä. 

Palveluntarjoajalla on palvelulogiikan mukaan mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan 

arvon muodostukseen osallistumalla asiakkaan arvoa tuottaviin prosesseihin 

aktiivisen vuorovaikutuksen avulla, jolloin sille avautuu mahdollisuus päästä arvon 

yhteisluojaksi asiakkaan prosesseihin (Grönroos 2008). Grönroosin ja Ravaldin 

(2011) mukaan liike-elämän kontekstissa se tarkoittaa kahden tai useamman 

osapuolen vuorovaikutusyhteyttä toisiinsa. Siten heillä on mahdollisuus aktiivisesti 

aloittaa sekä suorittaa toimintoja, joiden kautta he voivat vaikuttaa toistensa 

prosesseihin. Vuorovaikutuksella on merkittävä rooli erityisesti palvelualan 

kontekstissa (Maas & Schlager 2012), joten ilman sitä palveluntarjoajan ei ole 

mahdollista tulla osaksi yhteistä arvonluontia (Grönroos & Ravald 2011).  

 

Grönroos (2008) pyrki palvelulogiikallaan tuomaan selkeämmin esiin 

asiakaskeskeisyyttä arvonluonnin keskusteluun, keskittyen tarkastelemaan arvon 

muodostumista asiakkaalle, unohtamatta kuitenkaan palveluntarjoajan roolia 

asiakkaan arvonluontiprosesseissa. Heinosen et al. (2010) mukaan palvelukeskeiset 

näkökulmat ovat kuitenkin yhä liian palveluntuottajalähtöisiä, vaikka asiakkaiden 

aktiivisempi rooli arvonluonnissa on tunnistettu, samoin heidän tarpeidensa 

ymmärtämisen merkitys palveluntarjoajalle.  Asiakaskeskeinen logiikka (Customer 

Dominant logic) korostaa asiakkaan aseman merkitystä selkeämmin ja vahvistaa 

fokuksen muuttuneen, mitä tulee asiakasarvon tutkimukseen (Maas & Schlager 

2012). Heinosen et al. (2010) kehittämän arvonluonnin logiikan taustalla on aito 

asiakaslähtöisyys, jossa aikaisempaa näkemystä palveluntarjoajan ja asiakkaan 

välisestä kahdenvälisestä vuorovaikutuksesta sekä heidän rooleista laajennetaan. 

Näkemys painottaakin, että palvelun perimmäinen tarkoitus tulisi olla asiakkaan 
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kokemassa arvossa, jolloin myös markkinoinnin logiikan tulisi olla puhtaasti 

asiakaslähtöinen. Palveluntarjoajan tehtävä on Grönroosin (2008) näkemystä 

seuraten, mahdollistaa asiakkaan arvon muodostuminen resurssiensa avulla ja täten 

kasvattaa myös omien liiketoimintojen arvoa (Heinonen et al. 2010). Seuraavassa 

kappaleessa syvennytään käsittelemään tarkemmin asiakaskeskeisen logiikan 

sisältöä.  

 

2.4 Asiakaskeskeinen näkemys arvonluontiin 

 

Asiakaskeskeinen logiikka haastaa aiemmin esitetyt palvelukeskeiset näkökulmat, 

joissa huomio keskittyy vain sen ympärille, miten kyetään luomaan asiakkaita 

miellyttäviä palveluita. Heinosen et al. (2010) myötä arvonluontiajattelun painopiste 

siirtyy asiakkaan kontekstin ymmärtämiseen kokonaisvaltaisesti. He kehottavat 

tarkastelemaan arvonluontia asiakkaan kannalta sekä pohtimaan, mitä palvelut 

merkitsevät asiakkaille ja mitä he tekevät palveluilla saavuttaakseen omat 

päämääränsä.  

 

Asiakaskeskeisessä logiikassa asiakas sijoitetaan siis kaiken keskiöön 

palveluntarjoajan, osapuolten välisen vuorovaikutuksen tai palveluprosessin sijaan 

(Heinonen et al. 2010). Näkökulma, jonka mukaan asiakas tulee kontrolloidusti 

mukaan palveluntarjoajan prosesseihin, muuttuu Heinosen et al. (2010) mallissa 

näkemykseen, jossa palveluntarjoajan roolina onkin olla mukana asiakkaan 

monimuotoisessa arvon muodostuksessa, huomioiden asiakkaan liiketoimintaa ja 

tämän käytäntöjä. Palveluntarjoajan tulisi kyetä tarkastelemaan arvonluontia 

asiakkaan todellisuudesta käsin, jotta se voisi löytää uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. (Heinonen et al. 2010.)  

 

Palveluprosessia sekä sitä, mitä palvelun lopputulemana syntyy, pidetään vain yhtenä 

osaelementtinä asiakkaan monimuotoista kontekstia, johon kuuluu asiakaskeskeisen 

logiikan mukaan myös paljon muita toimintoja. Toisin kuten aiemmissa palvelua 

korostavissa näkökulmissa, kahdenvälisten vuorovaikutteisten kohtaamishetkien 

sijaan huomioidaan useita kohtaamishetkiä, selvitetään niiden keskinäisiä yhteyksiä 

sekä arvioidaan myös muiden suhteiden merkitystä asiakkaan ympäristössä. Koska 
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asiakkaan ei nähdä käyttävän palvelua tyhjiössä, sen liiketoimintakontekstiin 

sijoittuvat erilaiset tapahtumat ja toimijat vaikuttavat automaattisesti asiakkaan arvon 

muodostumiseen. Tästä syystä asiakkaan näkemys arvosta on useissa tapauksissa 

hyvin erilainen kuin palveluntarjoajalla, joka palveluita suunnittelee. (Heinonen et al. 

2010.) Heinonen et al. (2010) esittävätkin, että palveluntarjoajan ei tulisi reagoida 

vain tiettyyn palveluhetkeen, vaan huomioida palvelun aikajana paljon laajempana. 

Keskittymällä vain palveluun, huomioidaan ainoastaan ne toiminnot, jotka liittyvät 

suoraan palvelun käyttämiseen. Palvelua tarkastellaan silloin palveluntarjoajan 

näkökulmasta asiakkaan osallistumisena tämän toimintoihin ja resurssien 

hyödyntämiseen, kun tärkeää olisi tarkastella myös asiakkaan aikomuksia sekä 

tuloksena syntyviä kokemuksia asiakkaalle. Olisi siis tärkeää, että palveluntarjoaja 

pyrkisi olemaan läsnä asiakkaiden elämässä, eikä niinkään saada asiakkaita mukaan 

omiin prosesseihin. Ymmärtääkseen palvelun käyttöä ja siitä mahdollisesti seuraavaa 

arvon muodostumista on huomioitava asiakkaiden elämää siihen liittyvine 

aktiviteetteineen, kokemuksineen ja konteksteineen (Heinonen et al. 2010).  

 

Asiakkaan todellisuus nähdään Heinosen Strandvikin ja Voiman (2013) mukaan 

yhdistyneenä aina toisten toimijoiden todellisuuksiin, jolloin arvon muodostumisen 

taustalla ei vaikuta vain asiakkaan subjektiivinen kokemus vaan esimerkiksi 

sosiaalinen tilanne asiakkaan ympäristössä voi vaikuttaa osaltaan siihen, miten 

asiakas kokee arvon. Arvo nähdäänkin erittäin suhteellisena käsitteenä muodostuen 

asiakkaan prosessissa, joka liittyy erilaisiin arvorakenteisiin, jotka ovat aina 

henkilökohtaisia. Kun palvelun toteutumista tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta, 

siihen sisältyy palveluntarjoajan itsenäisesti luoma osuus, palvelun yhteisluonnin 

kautta syntyneet tulokset sekä asiakkaan omien aktiviteettien aikaansaamat tulokset. 

(Heinonen et al. 2013). 

 

Heinosen et al. (2013) mukaan asiakkaat tietävät aina itse parhaiten, miten arvo 

ilmenee heidän elämässään tai liiketoiminnassaan. Heidän näkemyksen mukaan 

arvoa ei niinkään luoda, vaan arvon nähdään ilmenevän asiakkaan omassa 

todellisuudessa, joka voi olla täysin näkymättömissä olevaa palveluntarjoajalle. 

Tulisikin ymmärtää, että arvoa ei synny vain tietoisesti tiettyjen toimintojen kautta, 

vaan sitä ilmenee asiakkaan oman käyttäytymisen, tunneperäisten kokemusten ja 
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mielessä tapahtuvien henkisten prosessien välityksellä (Heinonen et al. 2013). 

Palveluntarjoajan rooli on tarkastella asiakkaan arvonluontiprosesseja näissä 

muuttuvissa konteksteissa (Heinonen et al. 2010) ja vuorovaikutuksen avulla sille 

avautuu mahdollisuus päästä asiakastaan lähelle, jolloin tiedon kerääminen asiakkaan 

liiketoimintakontekstista voi edesauttaa asiakkaan tilanteen ymmärtämisessä (Maas 

& Schlager 2012). 

 

Kuten todettua, se, mitä tapahtuu palveluprosessin aikana, on tässä näkemyksessä 

vain yksi osa kaikkia niitä relevantteja toimintoja sekä kokemuksia, joita asiakas 

omassa dynaamisessa ympäristössään ja liiketoiminnassaan kohtaa. Näin ollen 

palveluiden osalta on perusteltu käyttöarvon vaihtoehdoksi kontekstiarvoa (value-in-

context), jolloin huomioidaan myös asiakkaan historia ja kokemukset (Maas & 

Schlager 2012). Asiakaskeskeisen arvonluonnin logiikan myötä huomio tässä 

tutkimuksessa kohdistuu asetetun tavoitteen mukaisesti mainostoimiston asiakkaan 

kokemuksen ymmärtämiseen arvon muodostumisesta ja siihen vaikuttavista 

seikoista. Palvelua ja mainostoimiston roolia resurssien tarjoajana tarkastellaan 

kuitenkin myös edellä kuvattuja palvelulogiikoita hyödyntäen, joissa palvelu 

nähdään toimijoiden välisenä prosessina ja, jossa palvelun vastaanottajan roolissa 

oleva mainostoimiston asiakas on aina lähtökohtaisesti arvon luoja (Grönroos 2008).  

 

2.5 Asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen rooli arvonluonnissa 

 

Kun arvonluonti-ajattelussa asiakas nähdään lopulta arvonluojana, herää kysymys, 

että mikä tällöin on asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen rooli osana 

arvonluontia. Grönroos ja Ravald (2011) toteavat sen rooliin kuuluvan arvon 

mahdollistamisen ja resurssien tuottamisen panoksena asiakkaan 

arvonluontiprosessiin. Tämän lisäksi tulee hallita palvelun kehittämistä, sen 

tuotantoprosessia, suunnittelua ja toimitusta sekä prosessin edellyttämiä 

tukitoimintoja. Palveluntarjoajan ja asiakkaan suhteessa arvon mahdollistaminen 

voidaan nähdä perustana arvonluonnille ja myös syynä asiakkaalle aloittaa suhde 

palveluntarjoajan kanssa. Hirvonen ja Helander (2001) painottavat, että asiakkaan 

tulee olla asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen näkökulmasta myös kannattava 
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asiakaslähtöisyyteen pyrkivästä toiminnasta huolimatta, ainakin kun arvioidaan 

tilannetta pitkällä tähtäimellä. 

2.5.1 Resurssit 

 

Resurssipohjainen näkökulma (resource-based view) on tullut esiin lukuisissa 

strategisen johtamisen alan tutkimuksissa, lähtien aina Penrosen (1959) sekä 

Wernerfeltin (1984) suosituista julkaisuista. Tutkijoiden tavoitteena on ollut lisätä 

ymmärrystä organisaatioiden kilpailuedun, kasvun ja paremman suorituskyvyn 

taustalla vaikuttavista erilaisista sisäistä kyvykkyyksistä ja resursseista (esim. Fahy 

2000;  Hitt et al. 2001; Clulow et al. 2003, 2007). Barneyn (1991) mukaan 

kilpailuetua syntyy toteuttamalla sellaista arvonluontiin tähtäävää 

liiketoimintastrategiaa, jota muut olemassa olevat tai potentiaaliset kilpailijat eivät 

samaan aikaan toteuta. Yrityksen kasvu on tulosta omien resurssien aikaisempaa 

tehokkaammasta hyödyntämisestä ja pysyvää kilpailuetua syntyy, kun resursseja 

hyödynnetään kilpailijoita tuottavammalla tavalla (Wernerfelt 1984). Fahy (2000) 

toteaa, että resurssin ollakseen potentiaalinen kilpailuedun lähde, sen tulee olla joko 

arvokas tai mahdollistaa arvon luominen asiakkaalle.  

 

Yrityksen resurssit voivat koostua sekä aineellisesta että aineettomasta omaisuudesta, 

johon kuuluvat muun muassa organisatoriset prosessit, rutiinit, laitteisto sekä 

hallussa oleva informaatio ja tietämys (Barney 1991). Wernerfeltin (1984) mukaan 

resursseina voidaan pitää mitä tahansa yritykselle vahvuudeksi tai heikkoudeksi 

laskettavaa asiaa.  Fahyn (2000) mukaan resursseihin kuuluvat kaikki tuotannossa 

mukana olevat tekijät, kun taas Hitt et al. (2001) esittävät yrityksen avainresurssien 

eri ominaisuuksineen muodostavan pohjan koko strategian toteutukselle, joka auttaa 

vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin samalla vahvistaen omaa pysyvän kilpailuedun 

saavuttamista. Resurssipohjaisen näkemyksen ytimessä nähdäänkin yrityksen 

kilpailuedun ja paremman suorituskyvyn välinen suhde (Wernerfelt 1984; Barney 

1991). 

 

Resurssipohjaista näkemystä on kuitenkin kritisoitu, koska yrityksen sisäinen 

toiminta korostuu liikaa, jolloin ulkopuolisia alalla olevia uhkia ja mahdollisuuksia ei 

havaita (Lowendahl 2000: 73). Sen avulla ei myöskään saada selkeää käsitystä 
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prosesseista, joiden avulla on tarkoitus muuttaa resurssit ja kyvykkyydet asiakkaan 

kokemaksi ja ymmärtämäksi arvoksi (Zubac, Hubbard & Johnson 2010; Möller 

2006; Clulow et al. 2007). Zubac et al. (2010) toteavat lisäksi, ettei strategisen 

johtamisen tutkimuksessa, jossa resurssipohjaista näkemystä on yleisesti 

hyödynnetty, olla kyetty luomaan ymmärrystä siitä, miten yrityksissä suhtaudutaan 

asiakasarvoon ja investoidaan resursseja sen mukaan. On kuitenkin tärkeää lisätä 

ymmärrystä ja tietoa siitä, mitä resursseja asiakas arvostaa, jolloin voidaan keskittää 

huomio niihin kyvykkyyksiin, jotka mahdollistavat kilpailuedun säilyttämisen 

(Clulow et al. 2007). Arnould (2008) sekä Zubac et al. (2010) kehottavatkin 

käsittelemään resursseja asiakaslähtöisestä näkökulmasta, eikä vain resurssipohjaista 

näkemystä hyödyntäen. Tällöin on mahdollista kartoittaa asiakkaiden valmiutta ja 

halua sitoutua tiettyihin yrityksen resursseihin, mitä tulee palveluun tai itse 

asiakassuhteeseen (Arnould 2008).  

 

Rajalan ja Westerlundin (2008) mukaan myös liitetoimintaverkosto on yritykselle 

merkittävä resurssi, sillä se tarjoaa pääsyn muiden verkostokumppaneiden 

resursseihin. Resurssiriippuvuusteorian (resource dependence theory) mukaan 

jokainen yritys onkin aina jossain määrin riippuvainen toimintaympäristöstään, 

jolloin sen täytyy olla vuorovaikutuksessa sen kanssa, hankkiakseen pääsyn 

tarvitsemiinsa resursseihin (Pfeffer & Salancik 1978: 19). Verkostot ja suhteet 

perustuvat aina henkilökohtaisiin kontakteihin, jotka ottavat aikaa kehittyäkseen, 

jotta palveluiden tuottaminen alusta loppuun asiakkaalle voidaan toteuttaa (Clulow et 

al. 2003). Resurssiriippuvuusteoriassa ei kuitenkaan nähdä, että asiakkaat olisivat 

toimintaympäristöön sisältyvä sidosryhmä ja sillä tavoin merkittävä kumppani 

resurssien hankinnan kannalta (Pfeffer & Salancik 1978: 85). Samaan aikaan, kun 

asiakkaiden merkitys arvonluonnissa on noussut yhä keskeisemmäksi, on myös 

palveluntarjoajien huomioitava asiakkaiden osaamisen ja kompetenssien 

kokonaisvaltainen hyödyntäminen muun muassa palveluita kehitettäessä (Payne et 

al. 2008). Erityisesti tietointensiivisissä asiantuntijapalveluissa asiakkaat voivat olla 

tärkeitä resursseja palveluyritykselle, joilla on tarjottavanaan sellaista omaan alaan 

liittyvää tietämystä, jota palveluyrityksen asiantuntijoilla ei ole ennestään olemassa 

(esim. Aarikka-Stenroos-Jaakkola 2010) 
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Resurssipohjainen teoria korostaa, etteivät kaikki resurssit ole yhtä merkittäviä tai 

kilpailuedun kannalta yhtä potentiaalisia arvon lähteitä (Fahy 2000). Barneyn (1991) 

mukaan resurssilla tulee olla neljä ominaisuutta, jotta se aikaansaa yritykselle 

pysyvän kilpailuedun. Resurssin pitäisi olla arvokas, harvinaislaatuinen, vaikeasti 

jäljiteltävissä sekä korvaamaton, jolloin toinen resurssi ei voi täyttää samaa tehtävää 

eikä resurssia voi suoraan siirtää muuhun toimintakontekstiin. Sirmonin et al. (2007) 

mukaan näiden ominaisuuksien olemassaolo ei kuitenkaan vielä riitä, vaan 

kilpailukykyä edistääkseen, tulee yrityksessä myös kyetä hyödyntämään resursseja 

oikein, jotta onnistutaan luomaan arvoa. Resurssien avulla voidaan tuottaa erilaisia 

palveluja ja siten yhtä resurssia hyödyntämällä eri tavoin tai yhdistelemällä muiden 

resurssien kanssa, synnytetään keskenään erilaisia palveluita (Lowendahl et al. 

2001). Penrosen (1959) mukaan olisikin tärkeää, että oman liiketoiminnan 

näkökulmasta merkittäviä resursseja pyrittäisiin aktiivisesti hyödyntämään ja sitä 

kautta kehittämään, jotta niistä muodostuu yritykselle yksilöllisiä ja kilpailuetua 

tuovia elementtejä. Sirmonin et al. (2007) mukaan kilpailuedun ja menestyksen 

kannalta oikeiden resurssien valitseminen ja kehittäminen edellyttää kuitenkin, että 

niitä osataan johtaa, riippumatta yrityksen toimintaympäristöstä ja vallitsevista 

olosuhteista.   

 

Yritysten pyrkiessä tunnistamaan resursseja on tutkijoiden taholta esitetty erilaisia 

luokittelutapoja, jotta niiden erottaminen toisistaan olisi selkeämpää. Näkemyksiä on 

useita, mutta yhteneväistä määritelmää tai luokittelukeinoa ei ole kehitetty 

Esimerkiksi Vargo ja Lusch (2004) sekä Grönroos (2006) jaottelevat resurssit 

yksinkertaisesti aineellisiin ja aineettomiin resursseihin. Vargo ja Lusch (2004) 

kuvaavat tutkimuksessaan aineettomat resurssit operoiviksi, jolloin niiden kyky 

luoda arvoa perustuu täydentämällä resursseja muiden resurssien kanssa erilaisten 

yhdistelyjen myötä. Aineettomia resursseja pidetään yrityksen kilpailukyvyn 

kannalta erityisinä ja niistä tärkeimpinä korostuvat inhimilliset tiedot ja taidot (Hitt et 

al. 2001; Clulow et al. 2003; Vargo & Lusch 2004, 2008). Aineettomat resurssit 

kuten asiantuntijuus, maine, asiakasluottamus, yrityskulttuuri, johtamistaidot, 

inhimillinen pääoma, tietojärjestelmät ja verkostot ovat luonteeltaan monimutkaisia 

ja vaikeasti määritettävissä. Ne eivät ole myöskään helposti imitoitavissa tai 

korvattavissa muihin resursseihin. (Fahy 2000.) Aineellisilla resursseilla taas 
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tarkoitetaan useimmiten taloudellisia resursseja, kuten tuloa tai tavaroita ja 

materiaaleja (Grönroos 2006). Vargon ja Luschin (2004) mukaan ne ovat operoitavia 

eli luonteeltaan staattisia ja passiivisia, jotka edellyttävät jonkun toiminnan 

tuottaakseen arvoa. Aineelliset resurssit ovat myös helposti toistettavissa 

kilpailijoiden taholta, eikä niitä siksi voida pitää pysyvän kilpailuedun tai 

asiakasarvon lähteenä (Clulow et al. 2003). 

 

Barney (1991) jaottelee resurssit organisatoriseen, fyysiseen sekä inhimilliseen 

pääomaan. Zubac et al. (2010) esittävät asiakaskeskeisyyttä korostavassa 

tutkimuksessaan, että yrityksen resurssit koostuvat organisatorisista, inhimillisistä, 

teknologisista, fyysistä sekä taloudellisista resursseista. Kyetäkseen luomaan 

menestyviä asiakassuhteita sekä tarjoamaan asiakkaalle ainutlaatuista lisäarvoa 

ydinosaamisensa avulla, tulisi yrityksellä olla hallussaan myös joukko erilaisia 

dynaamisia kyvykkyyksiä, jotka muodostuvat sen operatiivisia johtamiseen ja 

markkinointiin liittyviä kyvykkyyksiä hyödyntämällä (Zubac et al. 2010). 

 

Clulow et al. (2003, 2007) ovat hyödyntäneet resurssipohjaista näkemystä 

tutkiessaan kilpailuedun ja arvonluonnin kannalta yritykselle tärkeitä resursseja 

asiantuntijapalveluiden kontekstissa. Tutkimusten pohjalta pyrittiin luomaan käsitys 

sekä yrityksen (2003) että asiakkaan (2007) näkökulmista, mitä tulee palveluita 

tarjoavan yrityksen avainresursseihin. Molemmissa tutkimuksissa todettiin 

yksilöiden ja tiimien olevan resursseista merkittävin arvon lähde, painottaen 

erityisesti näiden inhimillisiä tietoja ja taitoja. Samoin toteaa Lowendahl (2000: 75–

89), jonka mukaan myös asiantuntijoiden luovuuden taso sekä osallisuus erilaisissa 

verkostoissa ovat yrityksen arvonluontikyvyn kannalta tärkeitä elementtejä. Vaikka 

resursseja täydennettäisiinkin muun muassa pääomainvestointien ja 

organisationaalisten kyvykkyyksien avulla, resurssit karttuvat parhaiten 

asiantuntijapalveluyrityksen jokapäiväisissä toiminnoissa kuten palveluiden 

toimittamisen yhteydessä tai henkilöstön kouluttamisen avulla. Toisaalta asiakkaiden 

kokeman tiedon epäsymmetrian vuoksi, myös asiantuntijapalveluita tarjoavan 

yrityksen positiiviseen maineeseen tai imagoon panostaminen voidaan nähdä 

keinoina edesauttaa sen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta asiakkaiden silmissä (Hitt 
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et al. 2001). Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksellä olevia 

asiakasreferenssejä (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2012). 

 

Asiantuntijoiden hallussa oleva tietämys ja kokemukset esimerkiksi ala- ja 

yrityskohtaisesti ovat todella arvokasta ja usein hiljaista tietoa (Hitt et al. 2001), jota 

kilpailijoiden on vaikea toistaa (Clulow et al. 2003). Tiedot voivat liittyä asiakkaiden 

tarpeisiin, heidän ominaisuuksiin tai yrityksen sisäisen asiantuntijuuden kehittämisen 

tarpeeseen (Nätti & Ojasalo 2008). Sisäinen tiedon siirtäminen asiantuntijapalveluita 

tarjoavassa yrityksessä onkin tärkeää yhteistyöhön pohjaavissa suhteissa 

arvonluonnin kannalta. Sillä on merkittävä vaikutus siihen, miten yritys kykenee 

hyödyntämään kaikkea relevanttia tietämystä partnereita hyödyttääkseen. (Nätti & 

Still 2007.)  

 

Grönroos ja Ravald (2011) ovat todenneet palveluntarjoajan roolin olevan 

arvonluonnin mahdollistaja tuottamalla resursseja panoksena asiakkaan 

arvonluontiprosessin eri vaiheisiin. Resurssit eivät kuitenkaan sellaisenaan ole 

arvokkaita asiakkaalle, vaan se, mitä niillä voi tehdä luodakseen itselleen arvoa 

(Grönroos 2008). Asiakkaat ovat täten resurssien integroijia, jotka hyödyntävät tietyn 

toimittajan sekä muiden markkinatoimijoiden tarjoamia ja/tai omia resurssejaan 

lisätäkseen omaa hyvinvointiaan (Vargo & Lusch 2008). Resursseja tulisikin pystyä 

tarjoamaan asiakkaille yhä tehokkaampia toimintatapoja hyödyntäen tukeakseen 

asiakkaan arvonluontiprosessia, sillä se myös vaikuttaa asiakkaan halukkuuteen 

hankkia resurssit tietyltä palveluntarjoajalta (Grönroos ja Ravald 2011). 

 

Ymmärtääkseen liiketoimintamarkkinoita ja kilpailutilanteita tässä ajassa, olisi 

tärkeää tarkastella palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä tapahtuvaa arvonluontia 

sekä taustalla vaikuttavia erilaisia kompetensseja. Liiketoimintaympäristön 

muutokset teknologisen murroksen ja globaalin kilpailun myötä lisäävät 

vaatimustasoa asiantuntijapalveluyritysten resurssien ja osaamisen suhteen.  Myös 

asiakkaiden muuttuvat tarpeet johtavat siihen, että tarvitaan usean eri osaamisalueen 

yhdistelyä, jotta voidaan luoda monipuolisempia palvelutarjoomia, jolloin useilla 

aloilla tietointensiivisyys lisääntyy. (Möller 2006.)  Saarijärven et al. (2013) mukaan, 

pyrkiessä luomaan asiakkaalle arvoa, tulee tunnistaa ne resurssit, joita 
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palvelutarjooman muodostaminen vaatii, jotta resursseja voidaan aidosti hyödyntää 

ja parantaa. Resurssien kehittäminen yrityksissä tulisikin Vargon ja Luschin (2004) 

mukaan olla jatkuvaa. Asiantuntijapalveluissa yrityksen resurssipohja määrittää, mitä 

asiantuntijat haluavat tehdä ja kokevat olevan kyvykkäitä tekemään, joka asettaa 

osittain rajoitteet sille, millaisiin projekteihin he ovat valmiita osallistumaan 

(Lowendahl 2001). Fahy (2000) korostaakin, että johdon rooli avainresurssien 

kehittämisessä, suojaamisessa sekä hyödyntämisessä on tärkeässä asemassa, jotta 

resurssit todella muuntuvat asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen pysyväksi 

kilpailueduksi ja arvoksi asiakkaalle.  

 

2.5.2 Arvolupaus asiakkaalle 

 

Vargon ja Luschin (2008) mukaan palveluntarjoajien ei ole mahdollista toimittaa 

asiakkaille arvoa, vaan niiden tehtävä on esittää arvolupauksia. Resursseja voidaan 

tarjota asiakkaan arvonluonnin osaksi, mutta palvelun koettu arvo riippuu osapuolten 

välisestä yhteisestä arvonluonnin prosessista, jonka asiakas lopulta määrittää 

(Heinonen et al. 2010). Grönroos (2006) toteaakin arvolupauksen olevan eräänlainen 

asiakkaan arvonluonnin ympäristö, joka on olemassa palveluntarjoajan resurssien 

vuoksi.  

 

Ballantyne ja Varey (2006) sekä Kowalkowski et al. (2012) esittävät arvolupausten 

muodostuvan erilaisten toimintojen myötä, kun resursseja yhdistelevät toimijat 

vastavuoroisesti vaihtavat tietoa. Toisaalta Möller (2006) huomauttaa, että 

toimijoilla, jotka resursseja yhdistävät, on usein hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, 

mikä on arvokasta ja mikä heille luo arvoa. Tämä johtuu toimijoiden erilaisista 

tavoitteista, kokemusperäisestä tiedosta sekä kontekstista, missä kulloinkin 

toimitaan. Payne ja Frow (2005) kehottavatkin palveluntarjoajia arvioimaan 

huolellisesti asiakkaiden mieltymyksiä erilaisten palveluihin liittyvien attribuuttien 

suhteen. Esimerkiksi analyyttisia työkaluja hyödyntämällä, voidaan selvittää paitsi 

asiakkaiden yhdessä jakamat mieltymykset, mutta paljastaa myös sellaisten 

markkinasegmenttien tarpeita, joita sen hetkisellä palvelutarjoomalla ei kyetä 

täyttämään. 
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Ballantynen et al. (2011) mukaan arvolupaus on perinteisesti nähty sisältävän 

palveluntarjoajan muodostaman ja viestimän tarjooman asiakkaalle. Sandström et al. 

(2008) esittävät arvolupauksen sisältöä tarkastelevassa tutkimuksessaan, että 

asiakkaan kokema käyttöarvo pohjautuu kognitiiviseen arviointiin palvelun 

kokonaisvaltaisesta kokemuksesta, jossa arvolupaus jaetaan kahteen osa-alueeseen 

eli toiminnalliseen ja emotionaaliseen arvolupaukseen. Arvolupaukset 

mahdollistetaan erilaisten fyysisten sekä teknisten attribuuttien avulla, jotka 

sisältävät merkkejä, symboleja ja muuta infrastruktuuria, jotka johtavat asiakkaan 

palvelukokemukseen. Arvolupauksen toiminnallisuus liittyy siihen, mitä teknisten ja 

fyysisten mahdollistajien avulla voi tehdä ja emotionaalinen arvolupaus taas tarjoaa 

ominaisuuksia, jotka eivät ole niinkään fyysisiä, sisältäen esimerkiksi mentaalisia 

mielikuvia, brändin maineen ja muita indikoivia tekijöitä siitä, mitä 

palvelutarjoomalta voidaan odottaa. Usein palvelukokemusta korostetaan luomalla 

erilaisia symbolisia merkityksiä, joista viestitään asiakkaille mainonnan keinoin, 

keskittäen tämän fokus palveluntarjoajaa suosiviin elementteihin. (Sandström et al. 

2008.) 

 

Arvolupauksia voidaan tarjota toiminnallisia ja mentaalisia keinoja apuna käyttäen, 

mutta asiakkaat kokevat ne lopulta eri tavoin (Sandström et al. 2008). Kuten 

Prahalad ja Ramaswamy (2004) toteavat, palveluntarjoajat eivät kykene 

kontrolloimaan sitä, miten kukin yksittäinen asiakas kokemuksensa muodostaa. 

Arvonluontiprosessit sisältävät aina ulottuvuuksia, jotka ovat kunkin asiakkaan 

näkökulmasta persoonallisia ja riippuvat kontekstista, jossa asiakas on läsnä. 

Sandströmin et al. (2008) mukaan toiminnallinen sekä emotionaalinen arvolupaus 

kulkee läpi asiakkaan yksilöllisen sekä tilannekohtaisen suodattimen, jonka 

lopputulemana arvokokemus muodostuu. Suodattimet voivat liittyä asiakkaan 

osaamiseen, tietoihin, taitoihin tai arvoihin (Prahalad & Ramaswamy 2004). 

Kokemus palvelusta voi muodostua asiakkaalle negatiiviseksi, jos asiakkaalla ei ole 

tarvittavia taitoja palvelun soveltamiseen, jolloin palvelu ei toteudu, niin kuin on 

tarkoitettu (Grönroos 2008). Sandström et al. (2008) toteavat, että positiivisten 

palvelukokemusten luominen asiakkaalle, edellyttää palveluorientoituneiden 

työntekijöiden olemassa oloa, jotka vuorovaikuttavat asiakkaiden kanssa. Muutoin 

voi olla haasteellista ymmärtää asiakkaan palvelukokemusta ja myös niitä 
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ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat kokemuksen taustalla. Arvolupausten ja viestinnän 

suhteen olisikin huomioitava asiakassuhteen historia ja kesto sekä eri 

asiakassegmenttien tarpeet, jotta ne sopivat yhteen. 

 

Kuten aiemmin on todettu, asiakkaan roolin merkitys osana yhteistä arvonluontia on 

selvästi kasvanut ja niinpä myös Prahalad ja Ramaswamy (2004) toivovat, että 

asiakkaat sekä yhteisöt otettaisiin mukaan suunnittelemaan kokemuksia luomalla 

siihen sopivat olosuhteet. Tällöin fokus tulisi siirtää pois palveluista ja niiden 

sisällöistä kohti houkuttelevia kokemusympäristöjä, jotka mahdollistavat kokemusten 

yhteisluonnin ja tarjoavat mahdollisuuksia erilaisille palveluiden käyttäjien 

kokemusten yhteisrakentamiselle. Kun asiakkaat otetaan mukaan, mahdollistuu myös 

palveluiden räätälöinti, jolloin asiakkaan osaaminen ja mahdolliset puutteet voidaan 

huomioida (Sandström et al. 2008). Ballantynen et al. (2011) mukaan vastavuoroiset 

arvolupaukset ja yhteistyöhön pohjaava kommunikointi mahdollistaa myös yhteisen 

oppimisen ja kehittämistyön, joista voi muodostua erityisesti yritysten välisessä 

liiketoiminnassa avainstrategia tiedon kehittämisen kannalta, synnyttäen uusia 

mahdollisuuksia yhteiseen arvonluontiin.  

 

2.6 Arvonluontiprosessi 

 

Asiakkaan arvonluonnilla tarkoitetaan eri toiminnoista koostuvaa prosessia, jota 

asiakas itse toteuttaa saavuttaakseen omat päämääränsä palveluntarjoajan resurssien 

avulla (Payne et al. 2008). Grönroosin ja Ravaldin (2011) mukaan puhuttaessa 

arvonluontiprosesseista olisi hyvä pitää erillään toisistaan palvelun tuottaminen, joka 

tarkoittaa asiakkaalle hyödynnettävien resurssien tuottamista sekä asiakkaan luoma 

käyttöarvo, joka palvelun käytön avulla muodostuu palveluntarjoajan resursseja 

hyödyntämällä. Asiakas voi osallistua myös palvelun tuottamiseen, sillä palvelun 

tuottaminen ja siihen osallistuminen ovat osittain päällekkäisiä.  

 

Yhdessä luomisesta on muodostunut uusi suunta palveluiden markkinointiin 

asiakkaiden ja palveluntarjoajien yhdistäessä resurssejaan palvelujen tuottamiseksi. 

Selvittääkseen, miten arvon yhteisluonnin prosessi käytännössä toimii sekä mitä sen 

onnistunut toteuttaminen vaatii, Payne Storbacka ja Frow (2008) ovat luoneet oman 
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arvonluontiprosessia kuvaavan mallin. Se koostuu asiakkaan ja palveluntarjoajan 

prosesseista sekä niiden väliin jäävistä kohtaamisprosesseista. Asiakkaan prosessit 

sisältävät toiminnoista koostuvan sarjan, joiden avulla asiakas luo itselleen arvoa. 

Palveluntarjoajan prosessit puolestaan sisältävät sille kuuluvia velvollisuuksia, kuten 

yhteisluonnin mahdollisuuksien edistäminen, yhteisluontiin liittyvän strategian 

suunnittelu sekä toiminnan arvioiminen ja seuranta. Palveluntarjoajan prosessien 

tulisi tukea asiakkaan arvonluontia, joten niiden olisi hyvä pohjautua asiakkaan 

kontekstin ja liiketoiminnan syvälliselle ymmärrykselle. Kun asiakkaan ja 

palveluntarjoajan välille syntyy vuorovaikutteisia kohtaamisia ja tapahtumia on kyse 

kohtaamisprosesseista, jotka sitovat osapuolten omat prosessit yhteen. Nämä 

kohtaamiset voivat pitää sisällään esimerkiksi resurssien vaihdantaa tai ne voivat olla 

luonteeltaan yhteisesti luotuja toimintoja. (Payne et al. 2008.)  

 

Prosesesseissa onnistuminen edellyttää oppimista ja sitä tapahtuukin molempiin 

suuntiin, jolloin sekä palveluntarjoaja että asiakas saavat tietoa toisen osapuolen 

kokemuksista ja siitä, miten palvelu on edennyt osapuolten välillä. Oppiessaan lisää 

asiakkaastaan ja tämän odotuksista, tarjoutuu palveluntarjoajalle mahdollisuuksia 

suunnitella positiivisia asiakaskokemuksia sekä edesauttaa arvon yhteisluonnissa 

onnistumista, jolloin puhutaan organisationaalisesta oppimisesta. Yhteiset 

arvonluonnin mahdollisuudet nähdään palveluntarjoajan näkökulmasta asiakkaan 

opettamisena tietynlaiseen yhteisluonnin käyttäytymiseen, jolloin pyritään etsimään 

uusia tapoja asiakkaan sitouttamiseksi. Kun asiakas ymmärtää enemmän 

palvelutarjooman sisältyvistä mahdollisuuksista, sitä enemmän arvoa voidaan luoda, 

jolloin jokaiseen kohtaamisen taustalle liitettävät tavoitteet tulisi määritellä asiakkaan 

oppimisen näkökulmasta. (Payne et al. 2008.)  

 

Payne et al. (2008) korostavat mallissaan siis jokaisen kohtaamishetken tärkeyttä 

arvonluonnin kannalta, jolloin asiakassuhteita tarkastellaan pitkällä tähtäimellä ja 

huomioidaan myös asiakassuhteiden keskinäiset eroavaisuudet. Asiakkaan 

palvelukokemus muodostuu sen pohjalta, miten hyvin eri kohtaamisten sisältö ja 

toteutus vastaavat asiakkaan odotuksia. Onkin tärkeää, että odotukset ja lupaukset 

kommunikoidaan aina selkeästi osapuolten kesken. Asiakkaan arvonluonnin 



 

 

35 

kannalta, ne lupaukset, jotka on annettu prosessin alkuvaiheessa, tulee myös pystyä 

täyttämään myöhemmissä palvelukohtaamisissa. (Payne et al. 2008.) 

 

Liiketoimintasuhteissa asiakkaan prosessien kartoitus saattaa olla monimutkaisempaa 

toteuttaa kuin kuluttajamarkkinoilla, vaikka yritysasiakkaat voivatkin olla 

tietoisempia arvonluontiprosesseistaan. (Payne et al. 2008.) Prosessien ja siihen 

liittyvien toimintojen kuvaamisen avulla on kuitenkin mahdollista nähdä selvemmin 

eri toimintojen yhteydet toisiinsa sekä näihin liittyvät kehittämismahdollisuudet 

(Lehtinen & Niinimäki 2005: 40). Payne ja Frow (2005) korostavat 

arvonluontiprosessin ymmärtämisen merkitystä osana koko asiakassuhteiden 

johtamista, sillä sen kautta muun muassa asiakaskohtaiset strategiat täsmentyvät 

arvolupauksen muotoon, tiivistäen, mitä arvoa asiakkaalle toimitetaan.  

 

Hyödyntämällä omaa asiantuntemustaan prosessien tarkastelussa, palveluntarjoajalla 

on helpompaa luoda näkemys asiakkaan toimintaan liittyvistä tavoitteista ja 

haasteista sekä mahdollisista pullonkaulatekijöistä, jotka lisäävät asiakkaan huolta 

(Hirvonen & Helander 2001; Kaario, Pennanen & Storbacka 2004: 89) Kaarion et al. 

(2004: 89) mukaan asiakkaan arvonluontiprosessia kehitettäessä, vaaditaankin 

perusteellista prosessin tutkimista, jotta löydetään oikeita keinoja sen parantamiseen 

tai korvaamiseen kokonaan uudella. Hirvonen & Helander (2001) painottavat, että 

kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että asiakkaan arvonluontiprosessi tulee näkyväksi, 

jolloin mahdolliset ongelmat havaitaan ja ne voidaan palvelutarjoajan ydinosaamisen 

avulla ratkaista. Usein asiantuntijapalveluita, kuten mainostoimiston palveluita 

hankkivat asiakkaat ovat itsekin liiketoimintaa harjoittavia toimijoita, joilla on näin 

ollen omat tavoitteensa liittyen liikevaihtonsa kasvuun ja asiakassuhteidensa 

kannattavuuteen. Tällöin tarpeet, joihin mainostoimisto pyrkii osaamisellaan 

vastaamaan, linkittyvät myös asiakkaan asiakkaaseen eli palvelun loppukäyttäjään, 

joka mainostoimiston palveluissa voi olla esimerkiksi jokin asiakasryhmä, jolle 

mainonta on kohdennettu. Tällöin edellytetään asiantuntemusta ja ymmärrystä myös 

loppukäyttäjän suhteen, kun tavoitellaan kumppanuussuhdetta asiakkaan kanssa. 

(Arantola & Simonen 2009: 16.)  
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Kuten Heinonen et al. (2010) sekä (Payne et al. 2008) ovat todenneet, palveluita ja 

toimintoja suunniteltaessa on tärkeä ymmärtää, miten tarjottu palvelu soveltuu osaksi 

asiakkaan liiketoimintaa ja erityisesti sitä, mihin asiakas toiminnallaan pyrkii, jotta 

palvelut todella vastaavat heidän tarpeita ja toiminnot ovat yhteensopivia. 

Tapahtumia tulee katsoa siis aina asiakkaan näkökulmasta ja toimia sen mukaan, eikä 

pakottaa asiakasta sopeutumaan palveluntarjoajan omiin prosesseihin (Heinonen et 

al. 2010) Myös Korhonen et al. (2011: 38) toteavat, että asiakkaan huomion 

herättämiseksi on kyettävä esittämään asiakkaan mielestä olennaisia asioita, jolloin 

taustalle vaaditaan asiakkaan kokonaistilanteen ymmärrystä tämän tavoitteista ja 

ydinliiketoiminnasta. Läheisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tuloksena voidaan 

löytää piileviä tarpeita asiakkaan liiketoiminnassa, joka voi synnyttää lisäarvoa 

asiakkaalle. Kaiken kaikkiaan arvonluontiprosessin tutkimisessa tulisi kohdistaa 

huomio siihen osaprosessiin asiakkaan liiketoiminnassa, joka liittyy 

palveluntarjoajan omaan ydinosaamiseen, mutta pitää myös mielessä, että 

arvonluonti asiakkaan edun mukaisesti, edellyttää joskus myös uutta osaamista ja 

resurssien kehittämistä sisäisesti. (Hirvonen & Helander 2001.) 

 

2.7 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Edellisissä kappaleissa on kuvattu markkinoinnin palvelunäkökulmien kehitystä ja 

niiden sisältämiä näkemyksiä arvonluonnin konseptista sekä palveluntarjoajan ja 

asiakkaan rooleista arvonluonnin prosessissa. Tutkimuksen tavoitteen vuoksi on 

kuvattu erityisesti resurssien merkitystä ja yhteyttä asiakkaan arvonluontiin. Kuvioon 

1 on koottu tutkimuksessa sovellettava teoreettinen viitekehys esiin nousseiden 

oleellisten teemojen pohjalta.  
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Kuvio 1. Mainostoimiston resurssit asiakkaan arvonluontiprosessissa 

 

Kuvion keskiössä on mainostoimiston palveluita ostavan asiakkaan 

arvonluontiprosessi, joka on kunkin asiakkaan näkökulmasta ainutlaatuinen. Sen 

nähdään sisältävän erilaisia toimintoja, joita asiakas toteuttaa saavuttaakseen oman 

päämääränsä mainostoimiston resurssien avulla. Arvonluontiprosessin vaiheiden 

ymmärtäminen tulisi olla lähtökohtana palveluita suunniteltaessa, jotta ne todella 

vastaavat asiakkaan tarpeita ja, jotta mahdollisia onnistumiseen tai vastaavasti 

epäonnistumiseen johtavia tekijöitä voisi paremmin tunnistaa (Hirvonen & Helander 

2001).  

 

Vargo ja Lusch (2004) kuvaavat arvonluonnin tapahtuvan vuorovaikutuksessa 

yhdessä asiakkaan kanssa ja arvon muodostumisen kannalta pidetään tärkeänä 

asiakkaan kokemia palvelutoimintoja palveluiden käyttöhetkellä. Tässä 

tutkimuksessa halutaan korostaa asiakaslähtöistä ajattelumallia, jolloin arvonluonnin 

prosessi ymmärretään sellaisena, jossa arvo ilmenee asiakkaalle paitsi kahdenvälisen 
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vuorovaikutuksen tuloksena myös muiden hetkien siihen vaikuttamana. 

Mainostoimiston tarjoama palvelu nähdään olevan vain yksi osa palveluita ostavan 

asiakkaan monimuotoista liiketoimintaympäristöä, jossa muutkin toimijat vaikuttavat 

arvon muodostumiseen. Tärkeää on siis huomioida myös hetket ennen palvelua sekä 

palvelun jälkeen, jolloin asiakkaan kokemaa arvoa tarkastellaan 

kokonaisvaltaisemmin (Heinonen et al. 2010). Asiakasorientoitunut näkemys onkin 

tämän tutkimuksen kannalta keskeinen, sillä tarkoitus on selvittää miten 

arvonluontiprosessi eri vaiheineen näyttäytyy asiakkaalle ja sen myötä tunnistaa 

mahdollisia haasteita, joita asiakas kokee. Samalla pyritään esiin tuomaan niitä 

tarpeita ja odotuksia, joita asiakkailla on mainostoimiston resurssien suhteen.  

 

Huolimatta siitä, että palvelukeskeiset näkökulmat sekä resurssiteoriat ovat saaneet 

osakseen kritiikkiä, ne tarjoavat kuitenkin hyvän pohjan resurssien tarkastelulle 

asiakkaan arvonluonnissa. Tässä tutkimuksessa mainostoimisto ymmärretään 

arvonluonnin mahdollistajana tuottamalla resurssejaan panoksena asiakkaan 

arvonluontiprosessin osaksi (Grönroos 2008), jolloin on tärkeää kyetä tunnistamaan 

ne resurssit ja osaamisalueet, joita mainostoimiston palvelutarjooman 

muodostaminen asiakkaalle vaatii. Resursseista muodostetaan palvelutarjooma 

asiakkaalle ja arvoa ilmenee, kun asiakkaat hyödyntävät mainostoimiston tarjoamia 

resursseja. Näin ollen tuotettu mainostoimiston palvelu ei sellaisenaan nähdä olevan 

asiakkaalle arvokas, vaan se, mitä asiakas voi palvelulla tehdä, luodakseen arvoa 

(Grönroos 2008). Resursseja käsiteltäessä esitettiin erilaisia luokittelukeinoja 

resurssien toisistaan erottamisen helpottamiseksi, joten Zubacin et al. (2010) 

tutkimuksen pohjalta mainostoimiston resurssit jaotellaan lähtökohtaisesti kuvion 

osoittamalla tavalla organisatorisiin, inhimillisiin teknologisiin, fyysisiin sekä 

taloudellisiin resursseihin. 

 

Seuraavaksi siirrytään kuvaamaan tutkimuksen metodologisia valintoja, empiirisen 

aineiston keräämisen vaiheita sekä sen analysointimenetelmiä. Edellä kuvattua 

teoreettista viitekehystä ja sen sisältämiä elementtejä, mitä tulee asiakkaan arvon 

muodostumiseen ja mainostoimiston resursseihin osana sitä, tullaan myöhemmin 

hyödyntämään paitsi aineiston havainnoinnissa ja sen teemoittelun tukena, myös 

tutkimuksen viimeisessä luvussa, jolloin pohditaan tutkimustulosten teoreettista 

kontribuutiota.  



 

 

39 

3 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa hyödynnetty lähestymistapa ontologiaan ja 

epistemologiaan sekä tuodaan esille niihin pohjautuvat metodologiset valinnat. 

Lisäksi kuvaillaan vaiheittain empiirisen osuuden toteuttamisen prosessia ja siihen 

liittyvää aineiston keruuta. Luvun päätteeksi avataan tutkimuksessa käytetyt 

analysointimenetelmät. 

 

Tutkimuksen filosofisten lähtökohtien ymmärtäminen on tärkeää tutkimuksen 

tekemisen kannalta. Erityisesti ontologiset ja epistemologiset käsitykset ovat 

tutkimuksen kannalta oleellisia, sillä niiden avulla erilaisille tutkimuksellisille 

ratkaisuille on helpompi löytää järkeviä perusteluja. Ontologiset kysymykset liittyvät 

tutkimuskohteen syvälliseen ymmärtämiseen ja käsittämiseen. (Hirsjärvi et al. 2008: 

125–126.) Tutkimuksen ontologinen lähestymistapa todellisuuteen on 

subjektivistinen. Tietoa rakennetaan vuorovaikutuksessa, jolloin myös tutkimuksen 

tulokset ovat riippuvaisia tutkijan tulkinnasta (Hirsjärvi & Hurme 2008: 23). 

Epistemologia eli tieto-oppi käsittelee tietämisen luonnetta sekä tiedostamisen ja 

tiedonsaannin muodostumista. Epistemologiset käsitykset koskevat esimerkiksi sitä, 

millä metodisella otteella pystytään parhaiten lähestymään tutkimuskohdetta 

(Hirsjärvi et al. 2008: 126). Koska tutkimuksen todellisuus nähdään rakentuvan 

subjektiivisten näkemysten kautta, myös ymmärrys ja tulkinta saavat subjektiivisen 

luonteen. Tutkijan tulkinnallinen rooli on siis vahvasti läsnä läpi tutkimuksen, 

tarkoituksena saada mahdollisimman kokonaisvaltainen ymmärrys tutkittavasta 

ilmiöstä.  

 

3.1 Kvalitatiivinen tutkimusote 

 

Kuten tutkimuksen johdantoluvussa mainitaan, tätä tutkimusta lähestytään 

kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän avulla, jolloin tarkoituksena on 

lisätä ymmärrystä tutkittavasta kohteesta (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 

16). Toisin kuin kvantitatiiviset menetelmät, jotka pyrkivät tilastollisiin yleistyksiin, 

kvalitatiivinen lähestymistapa tulkitsee, kuvailee ja selittää todellista elämää sekä 
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tutkimuskohteena olevaa ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi et 

al. 2008: 136, 156).  

 

Koskisen et al. (2005: 273) mukaan kvantitatiivista tutkimustietoa tarvitaan, mutta 

pyrittäessä ymmärtämään merkityksiä ilmiöiden taustalla, on pelkkä kvantitatiivinen 

tutkimus riittämätön. Yleistykset ja otanta-ajattelu hylätään kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa yleensä tietoisesti ja tutkimusaineisto valitaan siten, että se on 

mahdollisimman informatiivinen tutkimusongelman kannalta. Huolimatta siitä, että 

laadullisen tutkimusotteen avulla pyritään lähestymään tutkittavaa kohdetta 

syvällisesti, ei sillä voida koskaan saavuttaa tietämystä ilmiöstä koko laajuudessaan. 

Tutkija ei pysty sanoutumaan irti arvolähtökohdistaan, sillä arvot muovaavat sitä, 

miten pyrimme ymmärtämään tutkimiamme ilmiöitä. Täydellistä objektiivisuutta on 

täten mahdoton saavuttaa tutkijan ja aikaisemman tietämyksen kietoutuessa 

saumattomasti toisiinsa. (Hirsjärvi et al. 2008: 157.)  

 

Myös Gummesson (2005: 312) toteaa, että kvalitatiivinen tutkimusote sopii hyvin 

tutkimuksiin, joiden pyrkimys on luoda kokonaisvaltaista ymmärrystä 

monimutkaisesta todellisuudesta sen sijaan, että pyrittäisiin rakentamaan syy-

seuraussuhteita yksittäisten muuttujien välille. Laadullisia tutkimusmetodeja 

käytetään erityisesti silloin, kun aiempi ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä on vähäistä. 

Mainostoimistoilta vaadittavaa osaamista ja sen merkitystä asiakkaan arvonluonnin 

kannalta on tutkittu melko vähän ja lisäksi, kun huomioidaan mainosalan 

liiketoimintaympäristöön liittyvät monet ajankohtaiset muutokset sekä haasteet, 

soveltuu laadullinen tutkimusote hyvin tähän tutkimukseen.  

 

3.2 Aineiston kerääminen 

 

Tässä kappaleessa kuvataan tutkimuksen suorittamisen etenemisvaiheita ja 

empiirisen aineiston keräämistä sisältäen haastattelurungon laadinnan, 

haastateltavien valinnan sekä haastatteluiden toteuttamisen käytännössä. 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle pidetään ominaisena, että aineiston hankkiminen, 

analysointi sekä tulkinta tapahtuvat osittain samanaikaisesti (Gummesson 2005). 
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Joustavuus tutkimusprosessin aikana onkin hyvin tyypillistä ja tutkimussuunnitelmaa 

voidaan myös tarpeen mukaan muuttaa (Hirsjärvi et al. 2008: 160). 

 

Gummessonin (2005) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulisi puhua tiedon 

keräämisen sijaan tiedon luonnista tai kehittämisestä, sillä tieto sosiaalisissa 

ympäristöissä ei koostu sellaisenaan kerättävistä objekteista. Tieto syntyy 

tutkimuksen aikana esimerkiksi haastattelijan ja haastateltavan välisen 

vuorovaikutuksen kautta. Aineisto on tutkijan itsensä muodostama ja kehittämä 

rakennelma, johon vaikuttavat aina tutkijan omat tulkinnat (Gummesson 2005.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston tieteellisyyden kriteerinä pidetään koon 

sijaan sen laatua, sillä koolla ei nähdä olevan suoraa vaikutusta siihen, miten 

onnistuneeksi tutkimus osoittautuu. Tutkittava kohdejoukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti tilanteesta riippuen ja tutkijan oman harkinnan mukaan. 

Toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, ei kvalitatiivista tutkimusotetta 

noudattaessa puhuta teoreettisten käsitteiden muuntamisesta mitattavissa olevaan 

muotoon. Tutkimuksen teoreettisille käsitteille tulee silti löytyä jonkinlainen 

empiirinen vastine, jotta kohteena olevaa asiaa voidaan ylipäätään tutkia. 

Tutkimusaineistoa kerätessään tutkija joutuukin hakemaan keinoja teoreettisten 

käsitteiden ja havaintojen kääntämiselle, jotta myös tutkittavat ymmärtävät niitä. 

(Eskola & Suoranta 2008: 61–77.)  

 

Haastattelututkimusta pidetään tyypillisenä kvalitatiivisen tutkimuksen 

aineistonkeruumenetelmä (Hirsjärvi et al. 2008: 160) ja tämän tutkimuksen aineisto 

onkin kerätty puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. Näitä kutsutaan usein myös 

teemahaastatteluiksi, jolloin haastattelun aihealueet eli teemat ovat tutkijan tiedossa, 

mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat (Eskola & Suoranta 2001: 86; 

Hirsjärvi et al. 2008: 203). Teemahaastattelua pidetään tehokkaana tapana kerätä 

aineistoa, sillä tutkijalla on mahdollisuus ohjata haastattelua ilman, että se kuitenkaan 

kontrolloi sitä täysin (Koskinen et al. 2005: 105) jättäen asiakkaalle aktiivisen ja 

merkityksiä luovan roolin haastattelussa, joka pystyy vapaasti ilmaisemaan itseään. 

(Hirsjärvi et al. 2008: 200) 

 



 

 

42 

Tutkimuksen empiiriseksi kontekstiksi valitsin mainostoimistojen 

palveluliiketoiminnan, koska pidin sitä kiinnostavana liiketoiminnan alana, johtuen 

muun muassa alaan kohdistuvista erilaisista haasteista. Yksittäisten 

markkinointiviestinnän suoritteiden tarjoamisen sijaan mainostoimistojen asiakkaat 

odottavat, että mainostoimistot osallistuvat kokonaisvaltaisemmin yrityksen 

markkinoinnin suunnitteluun, jolloin mainostoimiston rooli muodostuu 

strategisemmaksi yrityksen menestyksen kannalta. Lisäksi mainosalan 

liiketoimintasektori on viime vuosikymmeninä kokenut suuria muutoksia esimerkiksi 

teknologisen kehityksen myötä, mikä tekee aiheesta ajankohtaisen ja on myös 

vaikuttanut resurssien käyttöön. Lähestyin tutkimuksessa toimeksiantajan roolissa 

olevaa mainostoimistoa sähköpostitse syyskuussa 2013, jonka kanssa päädyimme 

muutamia keskusteluja käytyämme tutkimusongelman sekä tavoitteiden lopulliseen 

määrittämiseen toimeksiantajan taholta esille nousseet tarpeet huomioon ottaen. 

 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto eli varsinaiset haastattelut on kerätty 

helmikuun ja huhtikuun (2014) välisenä aikana ja alustava analyysiprosessi alkoi 

samoihin aikoihin ensimmäisten haastattelujen myötä. Suoritin haastattelun yhdelle 

mainostoimistolle sekä 11:lle mainostoimiston palveluita hankkineelle asiakkaalle, 

joiden kesto vaihteli 16 minuutista noin 43 minuuttiin. Tarkemmat tiedot 

haastatteluista tulevat ilmi taulukosta 1. Tässä tutkimuksessa asiakkaiden haastattelut 

edustivat lähtökohtaisesti tärkeämpää roolia asiakasorientoituneen näkökulman 

vuoksi. Halusin haastatella mainostoimistojen asiakkaiden lisäksi kuitenkin myös 

yhtä mainostoimiston edustajaa, sillä ajattelin, että tutkimuksen kannalta olisi tärkeää 

saada tietoa myös palveluntarjoajan näkemyksistä, mitä tulee esimerkiksi mainosalan 

murrokseen ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Mainostoimisto, joka oli 

tutkimuksessani toimeksiantajana, avusti jonkin verran potentiaalisten haastateltavien 

löytämisessä ja joitain kohteita etsin myös omatoimisesti. Yhteydenotot kohdensin 

pääasiassa markkinointi- ja viestintäpäälliköille, sillä koin heillä olevan eniten 

kosketuspintaa edustamansa yrityksen markkinoinnillisiin tavoitteisiin sekä 

kohdattuihin haasteisiin mainostoimistoyhteistyössä. Haastateltavien 

valintakriteerinä oli, että he ovat hankkineet mainostoimiston palveluja ja tehneet 

yhteistyötä jonkun mainostoimiston kanssa, jotta osaisivat kuvailla 

arvonluontiprosessia omasta näkökulmastaan. Jokaisella asiakkaalla näkemys 
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mainostoimistoista on subjektiivinen sisältäen kokemuksen vain omasta prosessista, 

joten saadakseni mahdollisimman kattavan kuvan asiakkaan arvonluontiprosessista 

mainostoimiston palveluissa, pyrin haastattelemaan eri lähtökohdista ja eri 

toimialoilla toimivia asiantuntijoita. 

 

Haastatteluissa oli teemat, joiden alle oli kerätty keskustelun kulkua helpottavia 

kysymyksiä, mutta niiden järjestys haastatteluiden aikana ei ollut kuitenkaan 

ehdoton. Puolistrukturoidun haastattelurungon teemat pohjautuivat tutkimuksen 

teoreettisessa osassa käytyyn keskusteluun resursseista sekä arvon muodostumisesta 

asiakkaalle. Aluksi käytiin läpi taustatietoja, kuten liiketoimintaa koskevia yleisiä 

tietoja sekä asiantuntijan henkilökohtaista työkokemusta alaltaan. Sen jälkeen 

asiakkaita pyydettiin vapaamuotoisesti kertomaan muun muassa kokemuksista 

mainostoimistojen palveluiden hankinnasta, yhteistyön luonteesta osapuolten välillä, 

oman liiketoiminnan haasteista sekä odotuksista mainostoimiston palveluiden ja 

osaamisen suhteen nyt ja tulevaisuudessa. Tilaa jätettiin myös asiakkaiden omille 

näkemyksille ja useat heistä toivatkin niitä oma-aloitteisesti esille, joita pyrittiin 

syventämään vielä jatkokysymyksillä. Haastattelut etenivät näin ollen osittain 

haastateltavien esille tuoman asiasisällön mukaan, kun taas haastattelijan roolina oli 

pitää keskustelu haastattelurungon teemojen kanssa samassa linjassa siten, että 

tutkimustavoitetta noudatetaan. Haastattelukysymykset olivat mielestäni sopivan 

avoimia, eivätkä ne siten johdatelleet haastateltavia tiettyyn suuntaan, kuten liian 

yksityiskohtaista haastattelurunkoa käytettäessä voisi käydä. 

 

Haastattelurunkoa muunneltiin hieman haastattelujen edetessä, kun keskustelujen 

myötä nousi esiin kysymyksiä, jotka koettiin tärkeinä tutkimuksen kannalta. Näin 

analyysin keräämisvaiheessa pyrittiin noudattamaan laadulliselle tutkimusotteelle 

suositeltua toimintatapaa, jossa samanaikaisesti myös tulkitaan aineistoa 

täydentämällä haastattelurunkoa käytyjen keskustelujen pohjalta seuraavia 

haastatteluja varten. Näin varmistuttiin siitä, että teorian kannalta merkittäviin 

seikkoihin saatiin vastaukset, mutta haastateltavien omat näkemykset ja kokemukset 

saivat riittävästi tilaa. Mainostoimiston palveluita ostaville asiakkaille kohdennettu 

haastattelurunko löytyy tutkimuksen liitteestä 1. 
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Laadullisen aineiston keruussa käytetään aineiston kyllästymiseen viittaavaa 

saturaation käsitettä. Tällä tarkoitetaan, että tutkija alkaa kerätä aineistoa päättämättä 

etukäteen, miten montaa tapausta hän tutkii. Haastatteluita voidaan esimerkiksi 

suorittaa niin kauan, kunnes ne tuovat tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. 

Aineisto on riittävä, kun samat asiat alkavat kertautua haastatteluissa, jolloin on 

tapahtunut saturaatio. (Hirsjärvi et al. 2008: 177.) Lopetinkin haastattelut tässä 

tutkimuksessa, kun aineisto alkoi saturoitua eikä uusia tutkimusongelman kannalta 

olennaisia teemoja noussut enää esille. Näin päädyin haastattelemaan yhtätoista 

mainostoimiston palveluita ostanutta asiakasta, joukossa erikokoisia yrityksiä sekä 

kaksi järjestön edustajaa.  

 

Tutkimuksen toimeksiantajana olevaa mainostoimistoa haastateltiin samaan tapaan 

puolistrukturoidulla haastattelulla, jonka lisäksi alussa oli muutama kysymys koskien 

mainostoimistoon ja sen palvelutarjoomaan liittyviä tietoja. Haastattelun 

tarkoituksena oli luoda ymmärrystä siitä, miten mainostoimisto itse näkee 

asiakkaiden arvoluontiprosessin kulun ja asiakkaiden odotukset heiltä vaadittavan 

osaamisen suhteen. Tutkimuksessa painotetaan asiakaslähtöistä näkökulmaa, joten 

myös haastattelut kohdistettiin tarkoituksenmukaisesti pääasiassa asiakkaille, mutta 

toimeksiantajana toimineen mainostoimiston haastattelu loi kuitenkin varmistusta ja 

pohjaa myös muiden haastatteluiden tulkinnalle. Mainostoimiston haastattelurunko 

on tutkimuksen liitteessä 2. 

 

Taulukko 1. Haastattelujen tiedot 

Tunniste Toteutus Aika Kesto Sukupuoli Konteksti 

Asiakas A 
Puhelin-

haastattelu 
28.2.2014 25 min Nainen 

Edun-

valvonta- 

järjestö 

Asiakas B 
Puhelin-

haastattelu 
3.3.2014 25 min Nainen 

 

Ohjelmisto-

ala 

Asiakas C 
Puhelin-

haastattelu 
3.3.2014 16 min Mies Autoala 

Asiakas D 
Puhelin-

haastattelu 
5.3.2014 20 min Mies 

Edun-

valvonta-

järjestö 

Asiakas E 
Puhelin-

haastattelu 
5.3.2014 43 min Mies 

                 

IT- 

palveluala 



 

 

45 

Asiakas F 
Puhelin-

haastattelu 
17.3.2014 32 min Nainen 

IT- 

palveluala 

Asiakas G 
Puhelin-

haastattelu 
20.3.2014 33 min Nainen 

 

Ohjelmisto-

ala 

Asiakas H 
Puhelin-

haastattelu 
24.3.2014 30 min Nainen Rakennusala 

Asiakas I 
Puhelin-

haastattelu 
1.4.2014 23 min Nainen 

 

Elintarvike-

ala 

Asiakas J 
Puhelin-

haastattelu 
14.4.2014 22 min Nainen Matkailuala 

Asiakas K 
Puhelin-

haastattelu 
14.4.2014 23 min Nainen Matkailuala 

Mainos-

toimisto 

Puhelin-

haastattelu 
2.4.2014 40 min Mies Mainosala 

 

Gummessonin (2005) mukaan tutkimusprosessia voidaan kuvata talon omaisena 

rakennelmana, joka muodostuu kolmesta eri kerroksesta. Aineiston kerääminen sekä 

esiymmärryksen hankkiminen tutkittavasta ilmiöstä tulisi nähdä eräänlaisena 

perustuksen valamisena tutkimukselle, jonka jälkeen talon keskikerroksessa tutkijan 

tulee edetä aineiston tulkintaan, jota kuvataankin seuraavan kappaleen aikana. 

 

3.3 Aineiston tulkinnan suorittaminen 

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysissä tavoitteena on paitsi selkeyden 

luominen aineistoon, myös aineiston tiivistäminen sillä tavoin, ettei sen sisältämää 

informaatiota kuitenkaan kadoteta. Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston 

analyysissä käytetään osittain apuna tutkimuksen teoreettista viitekehystä, jolloin 

teoriaa ja aineistoa tarkastellaan analyysissä rinnakkain ja ne käyvät ikään kuin 

vuoropuhelua keskenään. Analyysia nimitetään tällöin abduktiiviseksi, mahdollistaen 

tutkimuksen muovaamisen tutkimusprosessin edetessä, kun esimerkiksi empiriassa 

saadut uudet löydökset sitä tutkijalta edellyttävät. (Eskola & Suoranta 2001: 83, 

138.)  

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan aineiston analysointiprosessiin sisältyy kolme 

vaihetta. Ensimmäinen vaihe sisältää aineiston perusteellisen kuvauksen, jonka 

jälkeen aineisto luokitellaan, kunnes viimeisessä yhdistelyvaiheessa haetaan linkkejä 



 

 

46 

aineiston osista muodostettujen luokkien välille. Gummesson (2005: 311) painottaa 

aineiston keräämisvaiheen merkitystä, mutta myös aineiston tulkintaa. Hänen 

mukaan pelkästään aineiston analyysista puhuminen viittaa enemmän 

kvantitatiivisesti toteutettuihin tutkimuksiin, kun taas kvalitatiivisen tutkimusotteen 

ytimessä on aineiston tulkinnallinen ulottuvuus. Eskola ja Suoranta (2001: 65) 

pitävät ratkaisevana tekijänä tutkijan tekemien tulkintojen syvyyttä ja kestävyyttä, 

jolloin mahdollisimman hyvä perehtyminen aineistoon on tärkeää.  

 

Tämän tutkimuksen osana toteutetut puolistrukturoidut teemahaastattelut 

nauhoitettiin nauhurilla haastateltavien luvalla, jonka jälkeen ne litteroitiin 

sanatarkasti ja tulostettiin paperille analyysin luokittelun helpottamiseksi. Aineistoon 

pyrittiin perehtymään useaan kertaan kuuntelemalla läpi äänitiedostoja ja 

myöhemmin lukemalla läpi litteroitua tekstiä ja tekemällä muistiinpanoja sekä 

merkintöjä aineistoon, myös yksittäisten haastattelujen suorittamisen välillä. 

Aineiston lukemisen myötä esille nousseet alustavat tulkinnat merkittiin litteroidun 

tekstin joukkoon eri väreillä ja lisäksi ne haastatteluiden kohdat, jotka vaikuttivat 

tutkimustulosten kannalta merkittäviltä, lihavoitiin tekstistä jatkossa tapahtuvaa 

analyysia selventääkseen. Aineiston tulkinnan osana tehtiin myös muistiinpanoja 

viitaten tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, jotta vuoropuhelu teorian ja 

empiirisen aineiston välillä olisi läsnä tässäkin vaiheessa. Koskinen et al. (2005: 32) 

painottavat reflektoinnin merkitystä, eli aineistosta esille nousevien asioiden 

peilaamista tutkimuksen teoreettista viitekehystä vasten, jolloin uutta teoreettista 

ymmärrystä on mahdollista muodostua.  

 

Moni mainostoimiston palveluita ostaneista asiakkaasta, jota haastateltiin, osoittautui 

paitsi toiminnaltaan myös kontekstin puolesta keskenään ainutlaatuisiksi, jonka 

vuoksi oli tärkeää, että jokaista haastattelua lähestyttiin aluksi yksittäistapauksena. 

Tällöin kyettiin löytämään kunkin toimijan kohdalla sellaiset tekijät, toiminnot ja 

tarpeet, jotka olivat läsnä kyseisessä kontekstissa. Tämän jälkeen haastatteluja 

verrattiin myös paljon toisiinsa, jotta olisi mahdollisuus havaita haastateltavien 

välille muodostuneita eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Mukaan rinnalle otettiin 

myös tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jotta niiden välille löydettäisiin 

yhtäläisyyksiä ja myös uusia huomioita.  
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Eskola & Suoranta (2001: 178) puhuvat tematisoinnista laadullista aineistoa 

lähestyttäessä, jolloin aineiston myötä voidaan hakea tutkimusongelmaa selventäviä 

teemoja. Se vaatii kuitenkin edellä mainittua teorian ja empirian vuoropuhelua, joka 

tulisi esiintyä niiden lomittumisena toisiinsa tutkimuksen sisällä. Tässä 

tutkimuksessa haastateltavien asiakasyritysten odotuksia tarkasteltaessa, mitä tulee 

mainostoimiston osaamiseen, tunnistettiin sekä eroavaisuuksia että yhtäläisyyksiä. 

Näiden tulkinnan avulla mahdollistui teoreettista viitekehystä mukailevien teemojen 

muodostaminen, joita nousi esiin haastateltavien antamien vastausten myötä. 

Mainostoimiston asiakkaiden arvonluontiprosessin vaiheet tulivat esiin empiriasta 

tehtyjen löydösten avulla, eikä niinkään teoriasta johdettuna. 

 

Seuraavissa kahdessa viimeisessä luvussa edetään Gummessonin (2005: 317) luoman 

tutkijan tutkimusprosessia kuvaavan rakennuksen huipulle, jonne rakennetaan 

kattohuoneisto esittelemällä tutkimuksen empiirisen aineisto, siitä saadut tulokset ja 

tehdyt johtopäätökset. 
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4 EMPIIRISEN AINEISTON ANALYYSI 

 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen empiirisen aineiston sisältöä ja analysoidaan sen 

tuloksia. Luvun alussa esitellään lyhyesti mainosalan kontekstia ja sen ajankohtaisia 

haasteita. Tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti aineistoa havainnoidaan ja tulkitaan 

keskittyen erityisesti mainostoimiston tarjoamiin resursseihin. Ennen resurssien 

analysointia, tarkastellaan asiakkaan arvon muodostumista mainostoimiston 

palveluissa ja kuvataan miten kyseinen prosessi näyttäytyy asiakkaalle.  

 

4.1 Mainosalan kontekstista 

 

Mainosalan liiketoimintasektori on kokenut suuria muutoksia, joiden taustalla on 

muun muassa informaatioteknologian kehittyminen ja sitä myötä myös mainonnan 

digitalisoituminen. Ala houkuttelee jatkuvasti uusia toimijoita, joista jotkut voivat 

erikoistua pelkästään digitaalisiin ratkaisuihin, kun taas osa tavoittelee 

strategisempaa roolia asiakkaan markkinointiviestinnässä laajemmalla 

palvelukokonaisuudella.  Viestintäkanavien määrän lisääntyessä vaikuttavuuden 

aikaansaaminen on yhä haasteellisempaa, sillä yleisö fragmentoituu ja samalla 

mainostavien asiakkaiden odotukset, mitä tulee kampanjoiden suunnitteluun, 

kehittämiseen ja toteutukseen, vain kasvavat. Asiakkaat haluavat yhä enemmän 

vastinetta mainontaan upottamiinsa kustannuksiin, jolloin se asettaa painetta myös 

mainostoimistoissa yhä tehokkaampien ratkaisujen kehittämiseen ja arvonluomiseen 

asiakkaalle. (Durkin & Lawlor 2001.)  

 

Tätä mainosalan muutosta ja erityisesti sähköisen mediamainonnan kasvavaa trendiä 

kuvastaa myös Mainonnan neuvottelukunnan tilaama selvitys mainonnan määrästä ja 

eri medioihin kohdistuvista mainonnan panostuksista Suomessa vuonna 2013. 

Mediamainontaan käytettiin vuoden 2013 aikana kaiken kaikkiaan 1206,7 miljoonaa 

euroa, joka on 8,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Mainontaan käytetty 

euromäärä olikin laskusuuntainen lähes kaikissa muissa mediaryhmissä paitsi 

verkossa. Painetun median osalta laskua oli tapahtunut yhteensä 15,9 % ja 

esimerkiksi sanomalehtimainontaan panostuksia käytettiin 15,8 % vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. Televisiomainonnan osalta suunta oli samanlainen sen laskettua 



 

 

49 

1,7 %. Sähköisen mainonnan osuus koko mediamainonnan määrästä oli 47,1 %. 

Tulokset paljastavat, että markkinointiviestinnän murros jatkuu ja mainonta siirtyy 

verkkoon yhä nopeammin. Verkkomediamainonnan osalta kasvua muodostuikin 

jokaisella verkon osa-alueella, kasvun ollessa yhteensä lähes 7 %. (TNS Gallup Oy.) 

 

Mainosalaa voidaankin pitää tänä päivänä haasteellisena sekä vaikeasti 

ennakoitavana riippumatta siitä, tarkastellaanko sitä itse mainostoimistojen, 

mainostavien asiakkaiden tai jonkun muun verkoston toimijan näkökulmasta.  

Kaikilta toimijoilta odotetaan ennen kaikkea sopeutumiskykyä markkinoiden 

muutoksiin sekä joustavuutta omassa toiminnassaan, jotta tehokkaimmat keinot 

kohderyhmän saavuttamiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseksi kyetään löytämään. 

Durkin & Lawlor (2001) toteavat, että mainostoimistoilla tulisi olla kyvykkyydet 

tarjota asiakkailleen ymmärrystä eri medioiden käytöstä sekä näiden sisältämästä 

potentiaalista mainonnan suhteen aina kunkin asiakkaan kontekstista riippuen. 

 

Seuraavaksi siirrytään analysoimaan tutkimuksesta saatuja tuloksia. Ensimmäisenä 

luodaan kuvaus vaiheista, joita arvonluontiprosessi asiakkaan näkökulmasta sisältää, 

jonka jälkeen tarkastellaan syvällisemmin asiakkaan arvokokemuksen kannalta 

tärkeitä seikkoja sekä nostetaan esiin mainostoimistolta vaadittavia resursseja. 

 

4.2 Arvonluontiprosessin vaiheet 

 

Jotta ymmärretään mainostoimiston asiakkaan arvon muodostumista 

kokonaisvaltaisesti, tulee arvonluontiprosessia sekä siihen liittyviä haasteita 

tarkastella asiakaslähtöisesti (Heinonen et al. 2010). Mainostoimiston palveluita 

hankkivien asiakkaiden tarpeet ja haasteet prosessissa vaihtelevat toimiston käytön 

laajuuden sekä asiakkaalla itsellään olevien resurssien suhteen, joten prosessit 

sisältävät aina toisistaan poikkeaviakin ulottuvuuksia. Seuraavaksi 

arvonluontiprosessin kulkua eri vaiheineen mainostoimiston ja asiakkaan välillä 

pyritään kuitenkin kuvamaan pohjautuen haastatteluista saatuun aineistoon. Prosessin 

kuvaamisessa keskeistä on tutkimuksen tavoitteen mukaisesti mainostoimiston 

asiakkaan näkemys siitä, millaisia vaiheita ja kohtaamishetkiä osapuolten välillä 

esiintyy, kun tavoitteena on asiakkaan kohtaaman markkinointiviestintään liittyvän 
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ongelman ratkaiseminen mainostoimiston resurssien käytön avulla. Haastattelujen 

pohjalta asiakkaan arvonluontiprosessi mainostoimiston palveluissa sisältääkin 

seuraavat vaiheet: tarpeen herääminen ja informaation keräys, tarpeen analysointi ja 

määritys, arvolupauksen muodostaminen, palveluratkaisun tuottaminen, 

palveluratkaisun käyttöönotto sekä tulosten seuranta ja arviointi. Prosessin 

lopputulemana saadaan palveluratkaisun käytöstä muodostuva arvo asiakkaalle. 

 

4.2.1 Tarpeen herääminen ja informaation keräys 

 

Prosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeen heräämisestä ja siihen liittyvien 

tavoitteiden tunnistamisesta. Ennen kuin mainostoimisto tulee siis varsinaiseen 

työskentelyyn mukaan, asiakkaat käyvät organisaatiossa sisäistä keskustelua omasta 

tilanteesta, aiemmin tehdyistä markkinointitoimenpiteistä sekä 

mainostoimistokumppanista, jota tullaan yhteistyötarkoituksessa lähestymään ja jolle 

palvelutarve esitetään. Mukana neuvotteluissa on usein markkinointi- ja/tai 

viestintähenkilöstöä sekä yrityksen koosta sekä tarpeen laajuudesta riippuen, myös 

ylempää johtoa. Haastatelluilla asiakkailla oli jonkin verran kokemusta 

mainostoimistopalveluiden hankinnasta ja osa heistä hyödynsi mielellään jo 

entuudestaan tuttuja kumppanuussuhteita, jotka olivat kokeneet onnistuneina. 

Asiakkaan aiemmat kokemukset nähdäänkin vaikuttavan arvokokemuksen taustalla 

prosessin alkuvaiheessa, kun esimerkiksi kumppanivalintoja muodostetaan. Tämän 

lisäksi asiakkaat keräävät informaatiota toimeksiannon tueksi ja tutkivat 

mahdollisesti mainostoimiston referenssejä sekä kuuntelevat suosituksia alalla 

toimivista mainostoimistoista myös organisaation ulkopuolisista lähteistä, kuten 

yhteistyökumppaneiltaan. Näkemysten, kokemusten ja suositusten vaihdon tuloksena 

saadaan paitsi tärkeää informaatiota, myös ymmärrys omasta tilanteesta ja 

kehitystarpeista paranee, joka koetaan mainostoimiston ensikohtaamisen ja 

toimeksiantoon valmistautumisen kannalta merkityksellisenä tekijänä. Näin ollen 

ennen yhteistyön alkua mainostoimiston kanssa, asiakkaalle muodostuu arvoa myös 

itsenäisen toiminnan tuloksena.  

 

”Ennen kuin lähestytään mainostoimistoa, niin täytyy olla selkeät raamit, edes 

jossain muodossa itsellä siitä, mitä me odotetaan ja mitä meidän liiketoiminta 

juuri nyt kaipaa. Sisäiset keskustelut on tärkeässä roolissa ja kokemuksia 
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kerätään myös ulkopuolelta -- Informaatio tai sen puute merkitsee aika paljon 

koko yhteistyön etenemiselle jatkossa, se on kyllä nähty ja opittu. ” (Asiakas E) 

 

Tyypillinen asiakkaan tarve mainostoimiston palveluiden käytölle liittyy esimerkiksi 

uuden tuotteen/palvelun lanseeraukseen liittyvään kampanjatyöhön, verkkosivujen 

luomiseen tai uudistamiseen, viestinnän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, 

sosiaalisen median sisällöntuotantoon tai organisaation identiteetin kirkastamiseen 

asiakaskohderyhmässä ja/tai oman organisaation sisällä, jonka pohjalta itse 

toimeksianto muodostetaan. Jokaisella haastatellulla asiakkaalla oli talon sisällä 

jonkin verran omaa markkinointi- ja viestintäosaamista, joten kyseessä ei ollut 

toiminnon ulkoistaminen kokonaan toiselle toimijalle vaan mainostoimiston rooli 

koettiin ennemminkin omaa tiimiä tukevana ja sellaisten erityistaitojen tarjoajana, 

joita itsellä olemassa olevan ongelman ratkaisemiseen ei riittävästi ole. Selkeästi 

harvinaisempaa oli, että mainostoimistoa käytettäisiin ainoastaan toteutusmielessä, 

jolloin palvelut ostetaan alihankintana mainostoimistolta, mutta esimerkiksi sisältöä 

ja ulkoasua koskevat valinnat olisi asiakkaan puolesta jo valmiiksi tehtynä. Tällöin 

mainostoimiston mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan arvon muodostumiseen on 

vähäisempää, sillä yhteistyön ja vuorovaikutuksen rooli on minimissään. Tyypillinen 

lähtöasetelma onkin, että mainostoimistokumppania halutaan hyödyntää myös itse 

suunnittelussa, jolloin mainostoimistolta odotetaan ehdotusta asiakkaan 

mainonnalliseen tarpeeseen ja ongelman ratkaisuun. Palvelun sisältö ja prosessit 

näyttäytyvät asiakkaalle monitahoisempana, sisältäen paljon vuorovaikutteisia ja 

viestinnällisiä kohtaamisia mainostoimiston kanssa. Tällöin mahdollistuu myös 

mainostoimiston resurssien kokonaisvaltaisempi käyttö osana asiakkaan 

arvonluontia.  

 

Haastatteluista kävi ilmi, ettei prosessi käynnisty aina asiakkaan itsensä toimesta, 

vaan mainostoimisto voi myös pyrkiä aktiivisen vuorovaikutuksen avulla luomaan 

yhteyden asiakkaaseen tullen osaksi asiakkaan arvon muodostumista jo ennen kuin 

asiakas havaitsee jonkin tarpeen tai ongelman, johon mainostoimiston palvelua 

tarvittaisiin. Kykenemällä herättämään entisen tai uuden asiakkaan huomio 

esittämällä jokin tälle soveltuva markkinointiviestinnällinen ratkaisu tai tarjoamalla 

muuta lisäarvoa asiakkaalle, voidaan onnistua luomaan positiivinen kontakti 
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asiakkaaseen, joka mahdollisesti johtaa syvällisempään keskusteluun asiakkaan 

kehitystarpeista.   

 

”Nähdään positiivisena asiana, että mainostoimistot ovat itsekin aktiivisisia 

meidän suuntaan ja osoittavat kiinnostusta. Jos osaavat tarjota just sopivan 

ratkaisun, mitä ei edes itse ole osattu miettiä, niin onhan se arvokasta.” 

(Asiakas B) 

 

4.2.2 Tarpeen analysointi ja määritys 

 

Seuraavaksi keskitytään syvällisempään asiakkaan tarpeen määrittämiseen ja 

analysointiin valitun mainostoimistokumppanin kanssa, jonka osapuolet kokevat 

olleen yhdeksi haastavimmista vaiheista prosessin aikana. Mainostoimistojen 

palveluiden monimutkaisuus havaittiin luovan osapuolten välille tiedon 

epäsymmetriaa, joka asettaa omat haasteensa yhteistyölle. Huolimatta siitä, että 

asiakkaat panostavat oman tilanteensa kartoittamiseen etukäteen sisällyttämällä 

toimeksiantoon kattavasti informaatiota esimerkiksi oman tuote/palvelutarjooman 

sisällöstä, markkinatilanteesta, asiakasprofiileista, aiemmista projekteista ja niiden 

tuloksista, sekä aikataulusta ja budjetista, varsinaisen palvelutarpeen tarkka 

määrittäminen ja halutun sanoman välittäminen mainostoimistolle selkeästi, 

osoittautuu usein vaikeaksi. Asiakkaan puutteellinen tietämys johtaakin siihen, ettei 

osata tarkoin määritellä mainostoimistolle, millaisesta ongelmasta on kyse.  

 

”Haasteeksi muodostuu yleensä se, että asiakas ei itsekään tiedä, mitä se 

haluaa, mitkä ovat niiden haasteita tai mikä heidän kärkiosaaminen on.” 

(Mainostoimisto)  

 

Toisaalta mainostoimiston palveluita hankkivat asiakkaat ymmärtävät ja toteavat 

itsekin, että tilanne voi olla mainostoimiston näkökulmasta haasteellinen, vaikka 

yrittävät parhaansa oman tarpeensa esille tuomisessa ja toimeksiannon huolellisessa 

valmistelussa. Tärkeää on, että mainostoimisto panostaa perusteelliseen asiakkaan 

tarpeen analysointiin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tulee kuitenkin muistaa, että 

mainostoimisto voi tukea asiakasta onnistuneesti ainoastaan silloin, jos sillä on 

kaikki tarpeellinen tieto asiakkaan sen hetkisestä tilanteesta ja ongelmasta.  
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”Onhan se aika vaativaa puuhaa paneutua aina eri asiakkaan maailmaan, kun et 

itse elä sitä arkea, mitä me täällä eletään, niin ei se aukea niille ihan heti. 

Briiffin antaminen ja siihen valmistautuminen on tärkeä vaihe ja se, että 

saadaan aikaan mainostoimiston kanssa se yhteinen ymmärrys, niin sehän on 

meistä kiinni, ei se voi heille muodostua mitenkään muuten kun meidän 

antamana ja meidän jakamana.” (Asiakas G) 

 

Vaihe sisältää paljon vuorovaikutusta ja tyypillisesti molemmat osapuolet 

pyrkivätkin esittämään kysymyksiä, kuuntelemaan ja havainnoimaan, jotta asiakkaan 

piilevätkin tarpeet saataisiin esiin. Tavoitteena nähdään avoimen keskusteluyhteyden 

rakentuminen osapuolten välille ja tästä seuraavan informaation jakaminen 

mahdollisimman perusteellisesti. Asiakas ei välttämättä itse ymmärrä esimerkiksi 

hallussaan olevan informaation vaikutusta ongelman ratkaisussa, jolloin 

mainostoimiston on asiantuntijan roolissa kyettävä tunnistamaan, keräämään sekä 

aktivoimaan kaikki sellainen tieto käyttöön, jolla on palveluratkaisun synnyn ja 

asiakkaan arvonluonnin kannalta merkitystä.   

 

”Alussa vaaditaan paljon keskustelua eli tutustutaan asiakkuuteen ja pyritään 

siihen, että luottamus on molemminpuolista. Avoimuus on kaiken A ja O, jos 

asiakas ei kerro riittävän avoimesti haasteistaan, niin on tosi hankalaa lähteä 

tekemään kunnollista suunnittelua -- Kun yritetään oikeasti saada esille se 

informaatio, niin sekin on joskus vaikeaa asiakkaalle, eikä ymmärrä, miksi 

kysellään niin paljon. Ilman sitä on kuitenkin mahdoton edetä - ei me olla 

kaikkien toimialojen osaajia.” (Mainostoimisto) 

 

”Tärkeää on alussa tunnustella molemminpuolisia ajatuksia ja ideoita, mitä 

siihen briiffiin liittyy. Onhan meillä itselläkin paljon tietämystä, paitsi meidän 

alaan liittyvää niin myös paljon kokemuksen kautta tullutta tietoa aiemmista 

mainoskampanjoista yms. Ehkä sitä ei vaan aina itse osata laittaa siinä hetkessä 

käyttöön oikealla tavalla, vaikka se hyödyttäisi mainostoimistokumppania ja 

koko prosessia ja sen tuloksia.. ” (Asiakas B) 

 

4.2.3 Arvolupauksen muodostaminen 

 

Yhteisten keskustelujen ja tarpeen määrityksen jälkeen seuraa vaihe, jossa 

muodostetaan arvio toiminnoista ja resursseista, joita palvelun toteutus edellyttää ja 

jotka tukevat samalla asiakkaan arvonluontia. Tavoitteena on luoda arvolupaus 

asiakkaalle, johon molemmat osapuolet omalla panoksellaan osallistuvat. Asiakkaan 

luovuttaman toimeksiannon sekä jaetun tiedon päätteeksi, mainostoimistossa 

tuotetaan ideoita esimerkiksi markkinointitoimenpiteistä ja -sisällöistä eri medioissa 
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sekä esitetään kokonaisarvio työmäärästä sekä syntyvistä kustannuksista asiakkaalle. 

Pyrkimyksenä on esittää ehdotuksia siitä, miten asiakkaalle muodostuu arvoa 

palvelua käyttäessään, vaikka asiakkaan näkökulmasta arvolupauksen ymmärtäminen 

voi koitua haasteelliseksi ja aiheuttaa epävarmuutta. Mainostoimiston tuleekin ohjata 

prosessia tässä vaiheessa asiakkaan puolesta ja muodostaa arvolupaus omaan 

asiantuntijuuteen ja kokemukseen pohjaten, niin että tuloksena saadaan melko 

tarkoin määritelty kuvaus palvelun sisällöstä, jolla asiakkaan toimintaa lähdetään 

kehittämään. Joskus mainostoimiston parhaaksi näkemä ratkaisu asettuu vastakkain 

asiakkaan mieltymyksien kanssa, eikä esitetty kokonaisuus arvolupauksineen ole 

toivotun kaltainen. Vaihe on yhteisen arvonluonnin kannalta kriittinen, sillä 

vuorovaikutuksen merkitys osapuolten välillä jälleen korostuu ja mainostoimiston 

resurssien vaikutus asiakkaan arvonluonnin tukemisessa, mitä tulee esimerkiksi sen 

inhimillisiin resursseihin, on tärkeässä roolissa. 

 

”On se vaikeaa usein arvioida, että mikä se lopputuote sit on, minkä ne meille 

lopulta toimittaa, kun ei itsekään välttämättä osaa kuvata sitä omaa visiota.. ja 

että hyödytäänkö me sitten juuri siitä ehdotuksesta, minkä mainostoimisto 

haluaa toteuttaa. Aina pitäisi kuitenkin pystyä etukäteen sopimaan selkeästi 

siitä sisällöstä, että mitä me ollaan ostamassa ja mitä se projekti meille pyrkii 

tuottamaan, että aletaan yhteistyöhön. Niiden osaamiseen täytyy aika paljon sit 

nojata niissä päätöksissä, mitä tehdään. ” (Asiakas E) 

 

”Kommunikoidaan paljon ja sen rooli on iso, kun toisaalta he yrittää vakuuttaa 

meidät jonkin idean paremmuudesta ja me ei ehkä nähdäkään asiaa samalla 

tavalla. Aina ei mene ajatukset yhteen ja toki ne voi olla aika vaikeita tilanteita 

molemmille osapuolille” (Asiakas F) 

 

4.2.4 Palveluratkaisun tuottaminen 

 

Mainostoimiston tehtävänä on siis huolellisesti analysoida asiakkaan liiketoiminnan 

lähtötilannetta ja tavoitteita, ideoida sopivan ratkaisu sekä pyrkiä visualisoimaan se 

asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla. Kun osapuolet saavuttavat yhteisymmärryksen 

lopullisen palveluratkaisun sisällöstä ja muihin projektin kannalta tärkeistä seikoista, 

voidaan se seuraavassa vaiheessa mainostoimiston toimesta tuottaa. Riippuen 

kulloisestakin tilanteesta ja tuotettavasta palveluratkaisusta myös asiakas antaa oman 

panoksensa tähän vaiheeseen, ainakin kommentoimalla mainostoimiston työvaiheita 

tietyin väliajoin järjestettävissä yhteisissä tapaamisissa, jolloin ratkaisua testataan ja 
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voidaan vielä muokata. Lopulta asiakkaan kanssa jaetut näkemykset sekä 

yhteistyössä luodut suunnitelmat muuttuvat siis mainostoimiston tuottamaksi 

lopputuotteeksi. Se voi sisältää erilaisia aineettomia elementtejä kuten ohjeistuksia ja 

neuvoja asiakkaalle tai esimerkiksi luonnoksia, graafisia esityksiä ja 

mainoskampanjoita. 

 

”Monesti siinä vaiheessa mainostoimisto tuottaa sen ratkaisun tahollaan, 

muutaman kerran sitä ideaa ehkä heitellään vielä puolin ja toisin, jaetaan 

mielipiteitä ja annetaan palautetta, kunnes ne sit toimittaa valmiin tuotteen 

meille.” (Asiakas A) 

 

4.2.5 Palveluratkaisun käyttöönotto 

 

Tämän jälkeen valmis palveluratkaisu voidaan ottaa käyttöön. Palveluratkaisun 

käyttöönotto voi tapahtua osittain mainostoimiston resurssien tukemana, jolloin se 

esimerkiksi ohjaa tuotetun kampanjan sisällöt yhteisesti sovituille medioille 

hyödyntäen samalla oman liiketoimintaverkostonsa resursseja. Asiakkaan rooli 

palveluratkaisun käyttöönotossa ja hyödyntämisessä korostuu kuitenkin enemmän. 

Jotta asiakas kykenee luomaan arvoa, tulee tämän osata soveltaa 

mainostoimistoyhteistyössä tuotettua palveluratkaisua ohjeistuksineen oikealla 

tavalla. Puutteet osaamisessa voivat vaikuttaa siihen, ettei mainostoimiston palvelu 

toteudukaan, kuten se alun perin tarkoitettiin, heijastaen negatiivisesti asiakkaan 

kokemaan arvoon palvelusta ja mainostoimistoyhteistyöstä. Mainostoimiston 

henkilöstön tuleekin olla hereillä, mikäli asiakkaalla on ratkaistun käyttöönotossa ja 

hyödyntämisessä ongelmia, jotta voidaan tarjota oikeanlaista tukea asiakkaalle sekä 

edesauttaa palvelun käytöstä syntyvää arvoa asiakkaan kontekstissa. 

 

”Riippuen siitä, millainen case kulloinkin on, meidän roolit ratkaisun 

käyttöönotossa vaihtelee. Joka tapauksessa meistä itsestä se on enimmäkseen 

kiinni, et miten hyvin hyödynnetään meille tuotettua juttua -- Jos esim. tehdään 

sellasia uusia identiteettiin liittyviä linjauksia tai tätä strategista myynnin ja 

markkinoinnin kehittämistyötä, niin meidän asema on tosi tärkeä, jotta niistä 

toteutetuista esityksistä tulee sit osa meidän arjen käytäntöjä ja syntyy 

positiivisia vaikutuksia..” (Asiakas B) 
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4.2.6 Tulosten seuranta ja arviointi 

 

Mainostoimiston palvelun käytöstä syntyvä arvo asiakkaalle muodostuu lopulta 

niistä palvelun tuottamista lopputulemista, jotka asiakas kokee arvokkaaksi. Tulosten 

seuranta ja arviointi palvelun jälkeen mainostoimiston tuottaman ratkaisun ollessa 

hyvin aineeton, voi olla asiakkaalle melko haasteellista. Palveluratkaisun positiiviset 

vaikutukset eivät usein ole välittömästi käyttöönoton jälkeen konkreettisesti 

todennettavissa, vaan vasta pidemmällä aikavälillä, kun saavutetaan esimerkiksi 

mainostajan kohderyhmään kuuluvat asiakkaat.  Asiakkaat kuitenkin seuraavat 

itsenäisesti mainostoimiston kanssa toteutetun projektin tuloksia sen käyttöönoton 

jälkeen kiinnittäen huomiota esimerkiksi siihen, millaisia reaktioita toteutettu 

ratkaisu synnyttää paitsi asiakaskohderyhmässä myös yhteistyökumppaneiden sekä 

muiden omaan liiketoimintaympäristöön lukeutuvien toimijoiden parissa. Aineiston 

pohjalta potentiaalista asiakasarvoa mainostoimiston palveluissa kuvastavat 

esimerkiksi kasvaneet myyntitulot, suorituskyvyn paraneminen ja liiketoiminnan 

kehittyminen, kun asetetut tavoitteet saavutetaan. Myös lisääntynyt itseluottamus 

omaan toimintaan mainostoimiston antaman asiantuntemuksen johdosta ja pysyvät 

muutokset organisaation toimintatavoissa tai -kulttuurissa, jotka ovat esimerkiksi 

sparrauksen ja oman organisaation kehityshaasteiden tunnistamisen tulosta, koetaan 

arvoa luoviksi tekijöiksi asiakasyrityksissä. Samoin myynnin työkalujen 

kehittyminen strategiatyön ohjauksen tuloksena tai lisääntynyt ymmärrys omista 

viestinnän kehitystarpeista, brändistä tai asiakaskohderyhmästä ovat 

mainostoimistoyhteistyöstä saatuja hyötyjä. Yhteistyössä toteutettu ratkaisu 

mainostoimiston kanssa voi muodostaa asiakkaalleen arvoa myös uudistuneen 

imagon ja yrityskuvan, parantuneen tunnettuuden sekä uusien asiakasryhmien 

saavuttamisen myötä.  

 

”Mainostoimiston kanssa tehdyn yhteistyön jälkeen tulokset saattaa näkyä 

vasta pidemmän ajan päästä. Parhaimmillaan se tuottaa kuitenki hyötyä 

liiketoiminnan ja myynnin kehitykseen ja lisää omaa ymmärrystä siitä ketä me 

ollaan ja mitä meidän haasteet on nyt ja tulevaisuudessa, ja miten se pitäis 

huomioida viestinnässä -- Tietysti yhteistyöstä saatu arvo voi tavallaan näkyä 

myös muutoksina meidän toimintatavoissa,, kun vaikka innostutaan tekeen 

asioita uudella tavalla.” (Asiakas E)  
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Kuten edellä nähdään, asiakkaan arvonluontia kuvaava prosessi mainostoimiston 

palveluiden kontekstissa pohjautuu vastavuoroiselle kommunikoinnille ja tiiviille 

yhteistyölle, jossa tiedolla ja sen hyödyntämisellä on merkittävä rooli. Asiakkaan 

panos on tärkeä palvelun onnistumisen kannalta, mutta mainostoimiston roolia ei tule 

väheksyä. Palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa asiakkaan tarpeiden mukaisesti, 

edellytetään mainostoimistolta monipuolista osaamista ja taitoa yhdistellä erilaisia 

resursseja, joita seuraavan kappaleen kuluessa käydään tarkemmin läpi. 

 

4.3 Mainostoimiston resurssit  

 

Asiantuntijan tehtävänä on löytää ratkaisu asiakkaan ongelmaan omaa 

erikoisosaamistaan ja tietoaan hyödyntämällä (Lowendahl 2001; Jaakkola & Halinen 

2006). Tässä tutkimuksessa korostuu mainostoimiston resurssien rooli osana 

asiakkaan arvon muodostumista ja tämän ongelmanratkaisua, joten seuraavaksi 

tarkastellaankin mainostoimistolta vaadittavia resursseja teoreettisessa 

viitekehyksessä kuvattuja luokittelukeinoja hyödyntäen.  

 

4.3.1 Organisatoriset resurssit  

 

Aineistosta nousivat esiin mainostoimiston organisatorisiksi resursseiksi erityisesti 

sen sisäinen rakenne, toimintamallit, prosessit sekä kulttuuri, jotka eivät ole aina 

läsnä palvelukohtaamisissa ja –tilanteissa asiakkaan kanssa, mutta niiden olemassa 

olo voidaan nähdä tärkeänä elementtinä osana asiakkaan palvelua ja tämän 

arvonluonnin tukemista yhteistyön aikana. 

 

Mainostoimiston rakenne vaikuttaa kykyyn sopeutua asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin 

olosuhteisiin ja liiketoimintakonteksteihin. Asiakkaat pitivät tärkeänä, että 

mainostoimistossa olisi riittävää joustavuutta ja aito halua sopeutua asiakkaan 

maailmaan. Sen sijaan, että asiakkaat suosisivat suurempia toimijoita, pienemmät 

mainospalveluita tarjoavat toimijat koetaan usein suhteen ylläpidon kannalta 

mielekkäämpinä yhteistyökumppaneina, sillä niillä ajatellaan olevan paremmat 

kyvykkyydet, mitä tulee läsnäoloon suhteen aikana sekä yksilöllisen huomion 

osoittamiseen asiakkaalle. 
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”Sen ei todellakaan tarvitse olla joku Suomen suurin mainostoimisto tai, että 

niillä pitäisi olla Suomen suurimmat brändit, pikemminkin kiva jos on 

pienemmän kokoinen ja ketterä. Siten, että on riittävä osaaminen, mutta pystyy 

ottamaan meidät huomioon, että me ollaan riittävän tärkeitä heille, eikä jäädä 

jalkoihin. Pidetään tärkeänä, et ne ymmärtää meidän liiketoimintaa ja sitä, 

mitkä meidän tavoitteet ovat.” (Asiakas G) 

 

Toimialastaan riippuen, asiakkaat kohtaavat omassa liiketoimintaympäristössään 

erilaisia, välillä odottamattomiakin muutoksia sekä niiden mukanaan tuomia 

haasteita, joka edellyttävät mainostoimistolta kykyä reagoida ketterästi ja uudistaa 

sekä kehittää tarpeen mukaan omaa toimintamallia ja palvelutarjoomaa. Asiakkaat 

odottavat mainostoimiston seuraavan säännöllisesti mahdollisia heilahteluita 

asiakkaan liiketoiminnassa sekä sitä ympäröivässä toimintakontekstissa.  Pysyäkseen 

ajan tasalla ja kyetäkseen kehittämään omia prosessejaan asiakkaan prosesseihin 

sopivaksi, vaaditaan mainostoimistolta ennen kaikkea tehokkaita sopeuttamiskeinoja, 

mutta lisäksi proaktiivisuutta ja asiakkaan etua ajavaa toimintamallia läpi koko 

organisaation. 

 

”Täytyy olla ketterä, että pystyy muuntautumaan, koska asiakkaidenkin imagot 

ja muut asiat toiminnassa muuttuu paljon, jolloin ei saisi tavallaan jäädä siihen 

paikalleen polkemaan. Täytyy kehittyä sekä pysyä ajan hermolla meidänkin 

jutussa.. ja itse asiassa olemaan aina pikkuisen edelläkin.” (Asiakas K) 

 

Asiakkaan liiketoimintakontekstista sekä sen hetkisistä tarpeista ja tavoitteista 

riippuen, suhteiden laatu mainostoimistoihin sekä mainontaan liittyvien 

palveluhankintojen toistuvuus vaihtelee melko paljon. Arvonluonti sellaisille 

asiakkaille, jotka pyrkivät mainostoimiston kanssa tiiviiseen, monimuotoiseen ja 

säännöllisesti jatkuvaan yhteistyöhön, vaatii mainostoimistokumppanilta paljon 

ajallisia resursseja sekä aktiivista palveluhenkisyyttä suhteessa.  

 

”Palvelun pitäisi olla nopeaa ja helppoa meille. Ollaan aika ajoittain tosi 

aktiivinen asiakas ja säännöllisesti tekemisissä mainostoimistojen kanssa, ja 

jotkut vuodenajat ovat sellaisia, et saattaa olla päivittäistä yhteistyötä ja uusia 

projekteja – silloin ollaan aika useaan otteeseen häiriköimässä sitä 

yhteistyökumppania.” (Asiakas A) 

 

Mainostoimistopalvelun hankintaan liittyvää joustavuutta ja vaivattomuutta haetaan 

ajoittain hyödyntämällä perinteisten mainostoimistojen sijaan tai niiden tukena 
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esimerkiksi yksittäisiä freelancer-toimijoita. Freelancer-toimijoilta palveluita 

hankkineiden asiakkaiden mukaan suhteet etenevät useimmiten hyvin yksioikoisesti 

tilaus-toimitus periaatteella, jolloin vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen voi olla 

prosessin aikana hyvin vähäistä. 

 

”Käytetään yksittäisiä graafikoita lisäapuna, ne on toiminnaltaan hirveen 

joustavia ja kustannustehokkaita sikäli, että silloin tilataan, kun me tarvitaan 

lisäapua tai osaaminen ei täällä tiimissä riitä. Silloin se perustuu siihen meidän 

tarpeeseen ja tilaukseen, jota me ei pystytä tekemään.” (Asiakas B) 

 

Pääasiallisesti pienempiä toimijoita hyödynnetään kuitenkin suppeammissa 

mainonnan toteutuksissa. Kun asiakkaalla on tarpeita liittyen esimerkiksi 

markkinointikampanjan suunnitteluun tai oman brändin/identiteetin 

kehittämistyöhön, edellytetään mainostoimistokumppanilta toisenlaisia 

ominaisuuksia. Asiakkaan arvonluonnin kannalta merkityksellisempää on tuolloin 

mainostoimiston henkilöstön kokonaisvaltaisempi osaaminen, valmiudet hyödyntää 

monipuolisesti erilaisia markkinoinnin työkaluja sekä kyvykkyydet sitoutua 

syvälliseen yhteistyösuhteeseen.  

 

 ”Jos hakee kerralla jotain isompaa näkyvyyttä mainoskampanjalla, niin sit 

tarvitaan vähän enemmän tiimityöskentelyä ja tiiviimpää mukanaoloa 

molemmilta, näkemystä pitää olla huomattavasti enemmän” (Asiakas E) 

 

Mainostoimistojen palvelut ovat asiakkaan oman liiketoiminnan ja kilpailukyvyn 

edistämisen kannalta strategisesti merkittäviä ja usein varsinkin suurempien 

mainontapanostusten tilanteessa, kustannustehokkuus ja siihen tähtääminen koetaan 

esimerkiksi mainostoimistokumppania valitessa yhtenä tärkeänä valintaa ohjaavana 

kriteerinä. Alalla kun alalla kilpailu on tänä päivänä kovaa, jolloin edullisten 

ratkaisujen tuottaminen asiakkaalle tehokkaan toimintamallin tukemana 

mahdollisimman nopeasti tunnustetaan olevan tärkeää. 

 

”Täytyy olla tehokkuutta siellä mainostoimistossa ja heidän toiminnassaan 

meidän suuntaan – asiat ei saa maksaa meille liikaa. Tehdyt hankinnat on aina 

strategisia päätöksiä ja liittyyhän niihin aina myös riski meidän kannalta. Tulisi 

olla hyvä tietämys kustannuskehityksestä, et mitä minkäkin toteutus voi 

maksaa ja huolehtia siitä ettei ne kustannukset karkaa.” (Asiakas I) 
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Kilpailu myös mainosalalla on kasvanut runsaasti eri tekijöiden vaikuttamana, joka 

näyttäytyy yksittäisen mainostoimiston arjessa monin tavoin. Erilaisia palveluiden 

tarjoajia ja toimijoita on paljon, jolloin asiakkaat voivat valita useiden vaihtoehtojen 

joukosta sopivimman ja kustannustehokkaimman kumppanin. Erityisesti 

pienemmille mainostoimistoille hintakilpailu on kuitenkin haasteellista, jolloin 

tärkeää olisikin tähdätä jatkuvaan omien prosessien kehittämiseen sekä 

tehokkaampien ratkaisumallien hyödyntämiseen, mitä tulee esimerkiksi 

mainostoimiston tarjoamien palveluiden toteutukseen ja suunnitteluun. 

 

”Hintakilpailu on kovaa ja yhä enemmän joutuu tekemään töitä vähemmällä 

hinnalla -- On pyrittävä etsimään ratkaisuja, ettei tarvis aina jokaisen asiakkaan 

kanssa lähteä alusta asti tekemään, vaan pystyttäisi tehostamaan meidän 

prosessia ja sitä kautta pärjäämään hintakilpailussa ja kannattavuudessa.” 

(Mainostoimisto) 

 

Organisatorisena resurssina mainostoimiston palveluissa korostuu myös sen 

kulttuuri, joka näyttäytyy asiakkaalle esimerkiksi mainostoimiston toimintatavoissa, 

henkilöstön asenteissa, yleisessä suhtautumisessa asiakassuhteiden hoitamiseen sekä 

projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Mainostoimiston kulttuuri vaikuttaa näin 

ollen sekä mainostoimiston prosessien ja toimintojen taustalla että asiakkaiden 

kanssa yhteistyötä tehtäessä. Haastattelut paljastivat, että asiakkaat ovat tänä päivänä 

melko valveutuneita eri vaihtoehdoista mainospalveluiden tarjoajiin liittyen ja 

tiedostavat alalla toimivien mainostoimistojen erilaiset kulttuurit ja maineet. 

 

”Mainostoimistoilla on aina joku maine ja kulttuuri ja niihin usein liittyy 

tietynlaiset persoonat. Aika paljon niistäkin tulee sitten nimiä ja tiedetään alalta 

paljon, että ketkä on minkälaisia toimijoita tai että ovatko ne keskittyneet 

erityisesti johonkin toimialaan.” (Asiakas G) 

 

Mainostoimiston palveluissa vaikuttaa vahvasti asiakaslähtöisyys ja siihen pohjaava 

kulttuuri. Asiakkaan arvonluonnin kannalta sen tulisi heijastua toiminnassa siten, että 

esimerkiksi asiakkaalle suunniteltavat ratkaisut räätälöidään aina yksilöllisiin 

tarpeisiin soveltuviksi, joka toisaalta aiheuttaa paljon kustannuspaineita 

mainostoimistolle. Yhtenä keinona nähdään mainostoimiston prosessien 

tehostaminen ja palvelutarjooman ominaisuuksien kehittäminen siihen suuntaan, että 

palvelut soveltuisivat keskenään saman tyyppisten asiakastarpeiden ratkaisuun. 
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”Kaikki suunnittelu tehdään asiakkaan lähtötilanteesta, mutta se on myös 

haaste meille, kun suunnittelutyö lähtee aina niin sanotusti valkealta paperilta. 

Tavoitteena olisi, että meidän tuotteet skaalautuis, jolloin ne olisi esivalmisteltu 

ja pienellä varioinnilla voisi toimittaa asiakkaan tarpeita palvelevia tuotteita.” 

(Mainostoimisto) 

 

Mainostoimiston kulttuuri voi kuitenkin näyttäytyä asiakkaille niin vahvasti, että 

keinot ja toimintamallit luoda ratkaisuja eri asiakkaiden kesken ovat liian 

tunnistettavissa olevia. Tätä ei koeta asiakkaan näkökulmasta positiivisena, sillä 

mainostoimiston yhteistyöltä odotetaan ideoita, joilla asiakas kykenee erottautumaan 

kilpailijoistaan ja välittämään ainutlaatuista sisältöä kohderyhmälleen. Asiakkaan 

arvon muodostumisen kannalta mainostoimistossa tulisikin huolehtia, ettei 

asiakaslähtöinen toimintakulttuuri kärsi prosessien tehostamisen seurauksena.  

 

”Mainostoimistoilla on monesti tunnistettava maine ja käsiala, jolloin voi 

sanoa jostakin, että tuo kampanja on tuon ja tuon tekemä. Toivoo tietenkin, 

ettei olisi liian samanlainen muiden kanssa. On toki helppoa käyttää samaa 

sabluunaa kaikkiin, mutta olisi hyvä nähdä sen verran vaivaa, et olisi 

persoonallista juttua kuitenkin. Jokainen asiakas haluaa olla tärkeä, että ei ole 

vain yksi muiden joukossa.” (Asiakas J) 

 

Sisäisen kulttuurin tulee näkyä mainostoimiston toiminnassa myös niin, että se 

mahdollistaa avoimen ilmapiirin ja kommunikoinnin työntekijöiden keskuudessa. 

Kulttuuri ohjaa mainostoimiston toimintaa ja vaikuttaa sen tuloksentekokykyyn 

työntekijätasolla, jolloin johdon rooli mainostoimiston sisäisen, luovan kulttuurin 

vahvistamisessa on merkittävä. 

 

4.3.2 Inhimilliset resurssit  

 

Inhimillisillä resursseilla tarkoitetaan mainostoimiston henkilökunnalla olevia 

erilaisia tietoja, taitoja sekä kyvykkyyksiä. Asiakkaille suoritettujen haastatteluiden 

pohjalta esille nousivat erityisesti mainostoimistolta vaadittava asiakaslähtöisyys, 

sosiaaliset taidot, luovuus, projektinhallintataidot, tekninen ja graafinen osaaminen, 

tiedon hallinta, tiimityöskentelytaidot ja oppiminen. 

 

Asiakaslähtöisyys ja sosiaaliset taidot korostuvat mainostoimiston ja sen asiakkaan 

välisissä yhteistyöhön pohjaavissa suhteissa. Osapuolten välisissä vuorovaikutteisissa 
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kohtaamisissa halu kuunnella ja keskustella avoimesti muodostaa tärkeän elementin 

asiakkaan arvonluonnin kannalta. Kuten arvonluontiprosessin havainnollistamisen 

yhteydessä todettiin, prosessin alkuvaiheeseen sisältyvä asiakkaan tarpeen 

määrittäminen koetaan haasteellisena. Mainostoimiston kyky ymmärtää ja tulkita 

asiakkaan kohtaaman ongelman sisältö ja palvelutarpeen ydin, koetaan olevan 

yhteistyön onnistumisen edellytys, jota jokainen haastatelluista asiakkaista korosti. 

Ajoittain asiakasymmärryksen saavuttaminen edellyttää mainostoimistolta 

proaktiivista asiakkaan tarpeen tulkintaa ja määrittämistä hänen itsensä puolesta.   

 

”Tulee ymmärtää meidän liiketoimintaan liittyvä tarve ja mistä me halutaan 

viestiä, jotta saadaan aikaan sellaista lopputulemaa, josta voidaan olla 

innoissaan ja, että se henkii todella sitä, mitä me itse tavoiteltiin. Asiakkaan 

maailmassa sisällä olo ja asiakkaan tuntemus on tosi tärkeää ja yhdistämällä 

nämä voi luoda jotain uutta. Se on arvokasta.” (Asiakas I) 

 

”Kun omaa asiaa kuvailee mainostoimistolle, niin on tärkeää, että ne sit pystyy 

tulkitseen sen sillä tavalla, kun oli ajatellut. Eihän voi tietenkään toisen 

ajatuksia lukea, mutta kyllä siinä joku sen kaltainen taito tavallaan täytyy myös 

joskus olla.” (Asiakas K) 

 

Mainostoimiston asiakaslähtöisyys tulisi käydä ilmi sen kyvykkyydessä ymmärtää 

asiakastyyppien erilaisia ominaisuuksia ja ainutlaatuisia toimintaympäristöjä. 

Mainostoimiston asiakkaat ovat useimmiten liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä, 

järjestöjä tai julkisen sektorin toimijoita. Asiakkaasta riippuen mainostoimiston 

tarjoaman ratkaisun tulee soveltua kunkin asiakkaan kohderyhmille, jotka voivat olla 

toimintatavoiltaan ja kulttuuriltaan toisistaan hyvin poikkeavia. Mainostoimistolta 

vaaditaankin tällöin hyvin erilaisten mieltymysten ymmärtämistä, jotta myös 

loppuasiakas kokee ratkaisun kiinnostavana. Toisaalta tulee myös ymmärtää, että 

aina ei ole kyse kaupallisesta liiketoiminnasta ja taloudellisiin tuottoihin tähtäävästä 

toiminnasta, jolloin asiakkaan odotukset mainostoimiston palvelullekin ovat 

toisenlaiset. 

 

”Meidän asiakaskuntaan kuuluu hyvin erityyppisiä toimijoita, kun me tarjotaan 

asiantuntijapalvelua erityyppisille asiantuntijapalveluyrityksille, niin sen 

viestin ja fiiliksen pitää sopia näille kaikille eri toimijoille ja toki sisäistää se 

meidän tavoite.” (Asiakas B) 

 

”Kun ollaan ammattiliitto ja edunvalvontajärjestö, niin usein on törmätty 

siihen, että mainostoimistot operoivat bisnesmielessä, ikään kuin tämä olisi 
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kaupallista liiketoimintaa. Sitä tämä ei ole, vaan jäsenien eduksi toimimista. 

Sen hahmottaminen ja oikeiden käsitteiden käyttäminen on ollut haastavaa.” 

(Asiakas D) 

 

Asiakkaan tarpeiden sekä taustalla vaikuttavan liiketoimintakontekstin 

ymmärtäminen voi olla alkuvaiheessa haastavaa mainostoimistolle.  

Asiakaslähtöisyyttä voidaan tällöin pyrkiä kuitenkin edesauttamaan perehtymällä 

huolellisesti asiakkaaseen ja tämän toimintaan etukäteen. Hyvällä perehtymisellä on 

merkitystä asiakkaan arvonluonnin kannalta, sillä sen koetaan vaikuttavan asiakkaan 

saamaan käsitykseen mainostoimiston aidosta halusta ja kiinnostuksesta sitoutua 

asiakkaan maailmaan. 

  

”Toimistoilla on eroja, että miten paneudutaan alussa ja miten jaksetaan seurata 

sitä asiakkaan arkea. Kyllä hyvät toimijat tekevät sitä, että ne tutkii ja tutustuu 

vaikkapa juuri näihin meidän referenssitarinoihin, että mitäs me ollaan meidän 

asiakkaille tehty ja mitä ne ratkaisut on, joita ollaan arjessa toimitettu.” 

(Asiakas G) 

 

Mainostoimiston sosiaaliset taidot sekä suhteen osapuolten väliset henkilökemiat 

korostuvat asiakkaiden tärkeinä pitämissä tekijöissä ja niillä koetaan olevan omat 

positiiviset vaikutuksensa, kun pyritään pääsemään yhteiseen ymmärrykseen 

esimerkiksi siitä, miten ja missä laajuudessa yhteistyössä edetään. Osapuolten välille 

ajan saatossa muodostuvista sosiaalista siteistä johtuen, mainostoimiston palveluissa 

havaittiin korostuvan vahva henkilökeskeisyys, jolloin tietotaito, jota asiakkaat 

odottavat saavansa mainostoimistosta on yksittäiseen työntekijään ja tämän kykyihin 

sidottua. Asiakas kokee tällöin jonkun työntekijän hallussa olevan osaamisen ja 

osapuolten välisen suhteen niin merkittävänä, että palvelu henkilöityy ja asiakas 

saattaa jopa vaihtaa mainostoimistoa, kun työntekijä siirtyy muualle ja vie osaamisen 

mukanaan. 

 

”Henkilökemioilla on kyllä huomattu vuosien saatossa olevan aika paljonkin 

merkitystä mainostoimiston ja meidän välillä, että paitsi ymmärretään 

toisiamme, niin tullaan myös hyvin juttuun keskenämme.” (Asiakas H) 

 

”Yhteistyön onnistumisen kannalta näissä projekteissa ihmiset merkkaa tosi 

paljon. On käynyt niinkin, että hyvä palvelu henkilöityy, jolloin on vaihdettu 

toimistoa, kun se meille sopiva tyyppi on siirtynyt sieltä muualle.” (Asiakas E) 
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Saman ilmiön, eli mainostoimiston palveluun liittyvän vahvan henkilöitymisen, 

tunnisti myös haastateltu mainostoimiston edustaja, joka piti tätä myös samalla 

mainosalan yritysten suurena haasteena tänä päivänä. Tärkeää mainostoimistojen 

kannalta on huolehtia, että osaaminen ei pääsisi karkaamaan muualle, joten 

esimerkiksi mainostoimiston sisäiseen kulttuuriin panostamalla sekä hyvällä 

henkilöstön johtamisella voidaan kehittää työilmapiiriä, joka vetää osaavia 

työntekijöitä puoleensa. 

 

”Alankin isoin ongelma kävelee joka päivä ovesta ulos ja sisälle, palkkakulut 

on suurin kuluerä ja työt yleensä hyvin henkilösidonnaisia – Kun isot 

asiakkuudet vaihtaa toimistoa, niin viikkoa ennen tulee ilmoitus, että Matti 

lähti yritys a:sta yritys b:hen ja viikon päästä se asiakkuus menee sitten yritys 

b:hen, kun ne on henkilöityneet siihen suunnittelijaan.” (Mainostoimisto) 

 

Inhimillisissä resursseissa korostuvat luonnollisesti myös kokemuksen kautta 

hankittu osaaminen ja monipuolinen markkinointiviestinnän alaan liittyvä tietotaito. 

On tärkeää ymmärtää myyntiä, markkinointia ja viestintää kokonaisuutena, jolloin 

voidaan palvella asiakasta paremmin. Teknologiaan ja sen mahdollistamien 

digitaalisten työkalujen monipuoliseen hyödyntämiseen liittyvä osaaminen on tänä 

päivänä tärkeässä roolissa mainostoimiston tarjoamissa palveluissa. Mahdollisuudet 

viestiä ovat teknologisen kehittymisen myötä kasvaneet, jolloin asiakkaat 

edellyttävät hyvin kokonaisvaltaista ja ajan tasalla olevaa osaamista sekä valmiutta 

soveltaa erilaisia ratkaisuja markkinoinnillisiin tarkoituksiin. Sähköisen median ja 

verkottumisen kasvu heijastuukin siis automaattisesti niihin odotuksiin, joita 

mainostoimiston palveluita hankkivilla asiakkailla on kumppanistaan.  

 

”Tällä hetkellä kiinnitetään huomiota sähköiseen mediaan ja siellä 

näkyvyyteen. Monipuolisella verkko-osaamisella ja siihen liittyvillä työkaluilla 

on iso merkitys, kun valitaan kumppania.” (Asiakas C) 

 

”Verkossa tapahtuva markkinointi on selkeässä pääroolissa tällä hetkellä. 

Kasvavana juttuna myös se liikkuvaan kuvaan liittyvä osaaminen, esimerkiksi 

Youtube:ssa erityyppiset lyhyet videot yleistyy, eli niitä osaamisalueita pitää 

pystyä kyllä tarjoamaan.” (Asiakas K) 

 

Asiakkaat ovat toimintakontekstistaan riippuen läsnä erilaisissa sähköisissä 

kanavissa, jonka lisäksi niiden omat sisäiset toiminnot perustuvat yhä useammin 

monisisältöisille sähköisille järjestelmille, joten mainostoimiston kyky ymmärtää 
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niitä ja yhteen sovittaa sisältöjä markkinoinnin ja viestinnän kanssa korostuu. 

Nykyaikaiset kohdennusteknologiat mahdollistavat muun muassa asiakkaiden 

tarpeiden tehokkaamman tunnistamisen sekä löydettävyyden parantamisen, jolloin 

asiakkaiden oikea-aikainen kohtaaminen ja mainonta helpottuvat. 

 

”Kehitetään meidän sähköisiä kanavia ja sitä koko online rajapintaa niin, että 

kun meiltä lähtee esimerkiksi sähköisiä kirjeitä ja siellä on linkkejä meidän 

videoihin, niin niiden lataamisen kautta ne ohjautuu meidän verkkosivulle ja 

saadaan yhteyksiä. Puhutaan markkinoinnin automaation virittämisestä. Tähän 

liittyen tarvitaan sitä yhteistyötä.” (Asiakas G) 

 

Asiakkaat odottavat mainostoimistolta sisältöön liittyvän teknisen osaamisen lisäksi 

myös visuaalisuutta ja monipuolista graafista osaamista, jotta ulkoinen ilme on 

toivotun kaltainen ja herättää mielenkiintoa omassa kohderyhmässä. Asiakkaat 

kokevat, että tarve ulkopuolisen verkko-osaamisen käytölle vain kasvaa, sillä 

monimuotoinen näkyvyys on tänä päivänä tärkeää. Yksilöllinen ja graafisesti 

viimeistelty ilme vaikuttaa paljon mielikuvien synnyn taustalla ja osana 

ostokäyttäytymistä. Myös mobiilimarkkinointiin liittyvät ratkaisut nähdään tärkeinä 

osana digitaalisen markkinoinnin toteutusta ja kohderyhmien tehokkaampaa 

saavutettavuutta. 

 

”Se mitä me odotetaan eniten, niin liittyy tähän verkko-osaamiseen ja sen 

graafiseen puoleen, että ulkoasut on huolitellun näköisiä ja tehokkaita. Että ne 

sisältää kiinnostavan tarinan, mikä me halutaan laittaa liikkeelle ja mikä menee 

myös perille, että saadaan ennen kaikkea kontakti meidän kohderyhmään.” 

(Asiakas D) 

 

”Nettisivujen suunnittelun osana tulee käsittää myös mobiilin merkitys, miten 

asiat toimivat ja mitä palveluita siellä pitää pystyä toteuttamaan.” (Asiakas E) 

 

Mainostoimiston tuleekin pyrkiä aktiivisesti kehittämään ja päivittämään 

osaamistaan digitaalisten ratkaisujen osalta, sillä jos asiakkaat kokevat, että 

tarvittavia resursseja ei olemassa oleva kumppani kykene tarjoamaan, palvelu 

hankitaan sieltä, josta se saadaan. Asiakkaiden lisäksi myös haastateltu 

mainostoimisto tunnisti merkittäväksi kilpailutekijäksi uudet ja jatkuvasti kehittyvät 

digitaalisen markkinoinnin työkalut, jotka muuttavat mainosalaa sekä alan osaajien 

roolia mainostavissa yrityksissä.  
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Mainostoimistojen palveluissa on paljon kyse luovuudesta ja se ilmeneekin monin 

tavoin yhteistyösuhteen ja palvelun tuottamisen aikana. Mainostoimiston luovan 

osaamisen odotetaan tarjoavan uudenlaista ajattelua tai erilaisia lähestymistapoja 

ratkaista asioita, joita asiakkaat eivät itse tulisi ajatelleeksi. Mainostoimiston luovaa 

ajattelukykyä kaivattiin myös omien ideoiden ohjaamiseen ja asiakkaan 

sparraamiseen oman markkinointitiimin tueksi. 

 

”Täytyy osoittaa heti aluksi, että heillä on luova puoli hallussa, mutta ei 

kuitenkaan sellaisessa hölynpöly tarkoituksessa. Ennemmin sellaista luovuutta, 

että ymmärtää strategisesti sen, mitä tarvis ja mitä pitää tehdä, jotta siihen 

päästään. Arvostetaan sitä, että on kyky ajatella asioita erilaisista näkökulmista 

ja pystyy esittään meille jotain odottamatonta.. ” (Asiakas F) 

 

Luovan palvelun toteutukseen sisältyy myös projektinhallintaan liittyviä haasteita. 

Asiakkaiden kokemusten mukaan saattaa käydä esimerkiksi niin, että luovan työn 

toteutus, joka kuuluisi lähtökohtaisesti mainostoimistolle, jääkin asiakkaalle, jos 

meneillään olevaa projektia mukaan lukien palvelun suunnittelu- ja toteutusprosessit, 

ei mainostoimiston puolelta oteta aidosti haltuun. Tällöin yhteistyö mainostoimiston 

kanssa koetaan hyödyttömänä asiakkaan kannalta eikä olla enää halukkaita 

jatkamaan suhdetta tulevaisuudessa.  

 

”Mainostoimiston tehtävä on paketoida luovasti ne meidän ajatukset, kun 

meillä ei sitä osaamista ole. Se on sit tavallaan turhaa yhteistyötä, jos joutuu 

itse kuitenkin alusta loppuun sen työn tekemään ja toteamaan niille, että 

otetaan näitä kuvia, ja laita se tuohon ja laita tällainen teksti siihen, niin sit 

siinä tilanteessa herää kysymys, että mihin sitä mainostoimistoa enää 

tarvitaan.” (Asiakas J) 

 

Mainostoimiston henkilökunnan oppiminen ja tiedon hallinta ovat hyvin tärkeitä 

resursseja toiminnassa, sillä henkilökunnan rooli palvelun tuottamisessa on 

merkittävä. Ammattitaidon ylläpito on oltava jatkuvaa, koska markkinat kehittyvät, 

kilpailijoita tulee lisää ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat ajan myötä. Asiakkaiden 

mukaan tulee olla ainakin tietämystä siitä, mitä muut mainosalalla toimivat tekevät, 

jotta ymmärretään kokonaisvaltaisesti, mitä markkinoilla tapahtuu, ja kyetään 

ottamaan kantaa asiakkaiden esittämiin ehdotuksiin, jotka itsekin ovat tänä päivänä 

hyvin valveutuneita alan uusista suuntauksista. Tiedon jakaminen mainostoimiston 

työntekijöiden kesken ja tiimityöskentelyn merkitys korostuu. Jotta luottamus 

mainostoimiston kykyyn tuottaa asiakkaan tarpeiden mukaisia palveluita säilyy, tulee 



 

 

67 

mainostoimistossa seurata, millaisia trendejä mainosalalla kehittyy sekä ymmärtää, 

millaisia keinoja uudet mediat, kanavat ja työkalut mahdollistavat.  

 

”Mainontaan liittyvän tietotaidon suhteen on hyvä, kun he pitävät itsensä ajan 

tasalla siitä, mitä kentällä tapahtuu, silloin voi luottaa siihen, että he tietää, mitä 

tekee. Itsekin seurataan tapahtumia, joten kyllä heiltä pitäis tulla sitä 

asiantuntemusta ja kognitiivista tietämystä, että pystyy todella toimimaan 

yhdessä meidän kanssa -- On ollut niitäkin toimijoita, joista on herännyt tunne, 

että ovat jääneet pari astetta jonnekin muinaisuuteen kiinni eikä ole sit osattu 

tarjota meille kovin nykyaikaista sisältöä.”(Asiakas A) 

 

Mainostoimiston edellytetään oppivan myös asiakkaistaan, erityisesti heidän 

liiketoiminnasta, asiakaskohderyhmistä sekä kilpailijoista. Asiakasyrityksen ja 

toimintakontekstin tuntemus koetaan arvon muodostumisen kannalta tärkeänä, sillä 

vain tuolloin kykenee ymmärtämään asiakkaan odotuksia palvelulle sekä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat asiakkaan toiminnan taustalla. Mainostoimistolla koetaan täten 

olevan paremmat lähtökohdat palvelun toimittamiselle, kyetessään hyödyntämään 

oppimaansa tietämystä liittyen siihen, mitä asiakkaalle kannattaa ylipäätään tarjota. 

 

”Oletan, et on näkemys meidän kilpailutilanteestamme markkinoilla ja siitä, 

miten kilpailijat mainostaa. Kun lähdetään yhteistyöhön, niin tällaiset asiat on 

käyty heidän kanssaan läpi ja toivotaan, että oikeasti opitaan meistä. Jatkossa 

pitää seurata meidän alaa muutenkin ja muiden toimijoiden toimia, koska 

muutoksia tapahtuu jatkuvasti -- Katsotaan mainostoimiston kanssa asioita 

vähän eri silmällä, joten olis hyvä että nekin seuraa sitä.” (Asiakas I) 

 

Asiakkaiden näkemyksen mukaan mainostoimiston halu oppia ja kehittää sen 

pohjalta asiakkaan toimintaa tulisi käydä ilmi käytännön työskennellyssä esimerkiksi 

siten, että osoitetaan kiinnostusta innovatiivisille uusien ratkaisujen kokeilulle, mitä 

tulee esimerkiksi erilaisiin viestintäkanaviin ja niissä esiintyviin sisältöihin. Asiakas 

arvostaa mainostoimiston oma-aloitteisuutta ja kokee positiivisena, jos aistii, että 

mainostoimistossa on sitouduttu oppimiseen ja sen pohjalta asiakaskohtaiseen 

palveluun. 

 

”Oppimista ja uudistumista vaaditaan. Esimerkiksi, jos meillä on ollut sama 

esite, joka on toiminut kolmena vuotena hyvin, niin päädytään tekemään 

samalla lailla seuraavatkin kolme vuotta, niin ei mielellään sillä tavalla 

jämähdettäisi paikalleen – Tärkeää olisi, että niitä uusia, meille hyödyllisiä 

ideoita tulisi ihan spontaanistikin, perustuen siihen mitä ovat oppineet meistä..” 

(Asiakas J) 
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Kyetäkseen vastaamaan kilpailutilanteeseen ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, 

mainostoimistolta edellytetään osaamisen kasvattamista työntekijöiden parissa, joka 

vaatii muun muassa tehokasta organisaation sisäistä tiedon siirtämistä, informaation 

jakamista ja tiimityöskentelyä. Tarvittaessa tulee panostaa myös työntekijöiden 

kouluttamiseen, erityisesti digitaalisten työkalujen hallintaan ja käyttöön liittyvien 

taitojen osalta. Mainostoimiston näkemyksen mukaan oppiminen mainostoimiston 

sisällä edellyttää erityisen paljon resursseja silloin, kun kyseessä on kokonaan uusi 

asiakas, jonka toimintojen kokonaisvaltainen ymmärrys edellyttää syvempää 

paneutumista, ennen kuin yhteistyö voi kunnolla käynnistyä. 

 

4.3.3 Suhderesurssit  

 

Mainostoimiston suhderesursseista nousee esiin erityisesti asiakassuhteet, jotka ovat 

sen koko toiminnan kannalta merkittävässä roolissa. Hyvä asiakassuhde edesauttaa 

asiakkaan halua sitoutua yhteistyöhön, jolloin yksittäiset projektit muodostuvat 

pidemmiksi asiakkuuksiksi ja kumppanuussuhteiksi lisäten toiminnan kannattavuutta 

ja mainostoimiston kilpailukykyä. Asiakkaan arvonluontia tukeakseen 

mainostoimiston onkin tärkeää kiinnittää huomiota asiakassuhteen sisältöön sekä 

sellaisten keinojen löytämiseen, joilla suhdetta voidaan vahvistaa. 

 

Kilpailun koventuessa varsinkin uusien asiakkaiden hankinta nähdään 

mainostoimistolle haastavana. Tällöin vaaditaan panostuksia oman yrityskuvan 

rakentamiseen ja sellaiseen markkinointiviestintään, jolla vedotaan paitsi olemassa 

oleviin asiakkaisiin myös uusiin kohderyhmiin. Positiiviseen yrityskuvaan johtavien 

toimenpiteiden suunnittelu tuo mainostoimistolle etua ja vaikuttaa asiakkaan arvon 

muodostumisen taustalla. Haastateltujen asiakkaiden mukaan erilaisten 

yhteydenottojen määrä mainostoimistoilta ja muilta alalla toimivilta on lisääntynyt 

paljon viime aikoina. Asiakkaiden resurssien ollessa rajalliset, tapaamisten 

järjestäminen potentiaalisten uusien kumppaneiden kanssa ei ole kuitenkaan aina 

mahdollista. Asiakkaalle muodostuvan mielikuvan kannalta viestintätoimenpiteillä 

on silti merkitystä ja hyvin toteutettuina ne voivat luoda kannustimen uuden 

yhteistyön alkamiselle. Onkin tärkeää, että yhteydenottohetkeen valmistaudutaan 

huolella, jotta asiakkaan mielenkiinto saadaan heräämään. 
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”Yhteydenottoja ja tarjouksia tulee ihan älyttömän paljon, useilta 

mainostoimistoilta, verkkotoimijoilta ja muilta erikoistuneisiin toimintoihin 

keskittyneiltä toimijoilta -- Kuunnellaan, mitä on esitettävänä ja säilytetään 

yhteystiedot tulevaisuuden varalle.  (Asiakas D) 

 

Kiinnitän huomiota siihen, mitä ja miten puhelun aikana kertoo asioista -- En 

kuitenkaan ota yhtään turhaa palaveria nykyään, et sen pitää olla jotain 

sellaista, mikä alkaa kiinnostaa..” (Asiakas H) 

 

Mainostoimiston verkkosivut ja niiden tarjoama sisältö, kuten blogit ja ajankohtaiset 

tiedotukset nähdään keinona tutustua yhteydenoton jälkeen mainostoimistoon, jonka 

pohjalta muodostuu mielikuva toimijan kiinnostavuudesta mahdollisena tulevana 

yhteistyökumppanina. Lisäksi mainostoimiston asiakastarinat tarjoavat uusille 

asiakkaille tärkeää informaatiota siitä, millaista yhteistyötä mainostoimisto on tehnyt 

ja millaista osaamista heillä on ennestään. Asiakasreferenssit koetaan merkittävänä 

tekijänä luottamuksen rakentamisessa uusiin asiakkaisiin ja niillä on yhteys siihen, 

millainen imago mainostoimistosta kaiken kaikkiaan muodostuu asiakkaalle. 

Vertailemalla mainostoimiston aikaisempia asiakkaita omaan yritykseen, asiakas 

pystyy tekemään johtopäätöksiä mainostoimiston soveltuvuudesta sen 

palvelutoimittajaksi. Mainostoimiston kyvykkyyksiä voidaan arvioida esimerkiksi 

tuotetun markkinointiviestinnän sisällön ja referensseissä edustettuina olevien 

toimialojen perusteella. 

 

”Katson mainostoimiston sivujen ilmettä eli miten he ovat ne tehneet ja miten 

he itse kuvaavat sen, mitä he tarjoavat. Koetaan vaikeaksi kertoa lyhyesti sitä, 

mitä meidän yritys tekee, niin on aina kiinnostava nähdä, miten he sen tiiviissä 

muodossa omilla sivuillaan ilmaisevat. Jos sivuilla on blogeja tai uutisia, niin 

ne myös katson läpi. Referensseistä näkee, että millaista osaamista on jo 

valmiina” (Asiakas F) 

 

”Arvioinnissa helpottaa mainostoimiston case-tarinat, eli kuvaukset siitä, miten 

jokin muu saman alan yritys on hyötynyt heidän kautta saadusta ratkaisuista. 

Se herättää kiinnostusta, että ehkä ne voi auttaa meidänkin liiketoiminnassa.” 

(Asiakas E) 

 

Koulutuksen kautta saadut henkilöstön hallussa olevat kompetenssit ovat tärkeitä 

tekijöitä mainostoimiston menestykselle, mutta haastateltujen mukaan arvokkaaksi 

koetaan myös ajan saatossa kertynyt kokemusperäinen osaaminen erilaisista 

projekteista ja asiakkuuksista. Kilpailijoista erottautuakseen asiakasreferensseillä on 
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täten painoarvoa ja niiden näkyville tuomiseen tulee mainostoimistoissa panostaa. 

Mainostoimistojen on muutoinkin huolehdittava, että sen verkossa tapahtuva 

viestintä on ajantasaista, informatiivista ja asiakkaan näkökulmasta kiinnostavaa. 

Suurin osa asiakkaista, jotka hankkivat mainostoimiston palveluita, hyödyntävät 

internetiä ensisijaisena tiedonhakulähteenään tutustuessaan toimijoihin ja tehdessään 

valintoja sopivista kumppaneista, jolloin yrityskuvan rakentaminen verkkoviestinnän 

maailmassa on merkittävässä asemassa osana jokaisen mainosalan toimijan 

markkinointistrategiaa. Mainostoimiston olisikin tärkeää prosessien tehostamisen 

ohella keskittää panostuksiaan imagon kirkastamiseen, jotta asiakkaat tietäisivät, 

millaisesta kokonaisuudesta mainostoimiston palvelutarjooma tänä päivänä koostuu 

ja millaisena mainostoimiston rooli tulisi nähdä osana asiakkaan myynnin ja 

liiketoiminnan kehittämistä, perinteisempien mainospalveluiden suunnittelu- ja 

toteutustoimintojen rinnalla. 

 

Kuten aiemmin todettiin, yksi keskeisimpiä haasteita asiakkaan 

arvonluontiprosessissa on asiakkaan tarpeiden selvittäminen, jotta mainostoimisto 

kykenisi tuottamaan sellaisen palvelun, joka todella ratkaisee asiakkaan ongelman. 

Huolimatta siitä, että yhteistyö mainostoimiston ja asiakkaan välillä perustuisi 

avoimuudelle, yhteisen ymmärryksen ja suuntalinjan löytäminen voi olla ajoittain 

työlästä. Asiakkaat kokevat mainostoimiston roolin joskus etäisenä, sillä osapuolet 

elävät tiiviistäkin yhteydenpidosta ja työskentelystä huolimatta toisistaan erillistä 

arkea, eikä tällöin välttämättä koeta, että mainostoimistolla olisi todellista 

kosketuspintaa siihen maailmaan, jossa asiakas on mukana. Läsnäolon puutteen 

koetaan joskus synnyttävän väärinymmärryksiä osapuolten välille. 

 

”Koen tärkeänä yhteisen tahtotilan löytämisen. On haastavaa, kun 

mainostoimisto on niin irrallinen. Kehitetään ja luodaan tätä sisältöä, mutta 

huomaan, että kun juttelen mainostoimiston kanssa, niin ne on voineet jäädä 

johonkin toiseen vaiheeseen, koska ne eivät elä sitä samaa elämää täällä 

meidän kanssa, ja siitä muodostuu sit kommunikaatiokatkoksia -- Niillä on 

monia muitakin asiakkaita ja ne miettii milloin mitäkin, kun hypätään taas 

meidän asiaan. Et sen yhteyden ja yhteisen mindsetin pysyminen on tosi 

tärkeää..” (Asiakas G) 

 

Asiakkaat näkevät suhteet mainostoimistoihin mielellään pitkäaikaisina 

sitoumuksina, sillä tuolloin asiakkaan tarvetta vastaavan palveluratkaisun tuottamista 
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edellyttävä yhteistyö ja kommunikointi sujuvat vaivattomammin. Ajan saatossa 

asiakassuhde syvenee ja mainostoimistolle kertyy aina uutta tietoa asiakaskohtaisista 

tarpeista, asiakkaan liiketoiminnasta ja toimintatavoista sekä muista osa-alueista, 

joilla on merkitystä paitsi palvelun onnistumisen ja asiakkaan arvonluonnin kannalta, 

myös suhteen ylläpidossa.  Lisääntynyt tietämys nähdään positiivisena tekijänä 

varsinkin tilanteessa, kun käynnistetään uutta yhteistyöprojektia, jolloin prosessin 

aloittaminen ja myöskin eteenpäin vieminen on molemmille osapuolille helpompaa.  

 

”Suhteet on pitkäaikaisia ja koetaan ne hyväksi pelkästään sen 

vuorovaikutuksen ja viestimisen kannalta. Se on helppoa meille, kun siellä 

toisessa päässä tiedetään suunnilleen, että mitä me halutaan ja millaisia me 

ollaan. Se helpottaa aina, kun tulee jokin uusi tarve niiden palvelulle.” (Asiakas 

A) 

 

Toisaalta asiakkaiden kokemuksista käy myös ilmi, että olemassa oleva 

kumppanuussuhde ja aikaisempi onnistuminen yhteistyössä voi ajoittain luoda 

mainostoimistolle vääristyneen kuvitelman omasta osaamisestaan. 

Mainostoimistossa voidaan esimerkiksi nähdä, että tietämystä ja kokemusta on 

entuudestaan niin runsaasti, ettei seuraavissa yhteistyöprojekteissa kuunnella 

asiakkaan toiveita tai suhtauduta asianmukaisesti tämän esittämiin ehdotuksiin. 

Asiakas voi tulkita sen tarpeidensa laiminlyönniksi, aiheuttaen negatiivisen 

arvokokemuksen palvelusta ja jopa suhteen katkeamisen. Asiakaslähtöisyys 

edellyttää mainostoimistolta siis myös kykyä kyseenalaistaa omaa ajattelumaailmaa 

ja hyväksi todettuja toimintamalleja.  

 

”Polkaistiin käyntiin projekti liittyen meidän brändiin. Workshopattiin ja 

mainostoimisto ehdotti miltä näyttäisi powerpointit ja muu mainonta. Kun näin 

ne jutut, niin olin lähinnä järkyttynyt. Kysyin, että missä tässä on se linja, kun 

en näe sitä. He tolkuttivat, että se on tämmöinen ja se on hyvä. Totesin, etten 

pysty jatkamaan siitä tiimini kanssa eteenpäin. Se ei kuitenkaan kehittynyt ja 

päättyi niin, että he suuttuivat ja sanoivat, että tämä on hyvä ja sinun on pakko 

uskoa se -- He luottivat liikaa siihen omaan juttuun, kun oli tehty yhteistyötä 

pidempään. Eli ei jaksettu kuunnella asiakasta ja sen maailmaa riittävästi vaan 

yritettiin ehkä päästä vähän helpolla.. ja se on aika lyhyt tie.” (Asiakas G) 

 

Riippuen asiakkaalle tuotettavan palveluratkaisun laajuudesta, mainostoimiston 

suunnittelu- ja toteutustyön ajallinen kesto vaihtelee. Asiakkaalle on kuitenkin 

tärkeää pysyä ajan tasalla, miten mainostoimiston työ edistyy, jotta tarpeen mukaan 

linjauksia voidaan vielä myöhemmin muuttaa. Mainostoimiston palveluiden hankinta 
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koetaan sisältävän taloudellisessa mielessä suhteellisen suuren riskin, jolloin 

asiakkaat odottavat, että heitä informoidaan säännöllisesti ja kerrotaan esimerkiksi 

arvolupauksen sisällöstä sekä suunnitelluista ja tehdyistä toimenpiteistä avoimesti. 

Palvelun riskisyydestä johtuen, korostuu täten myös luottamuksen aikaansaamisen 

merkitys, jonka rakentaminen jokaisessa vuorovaikutteisessa kohtaamishetkessä 

asiakkaan kanssa on mainostoimistolle tärkeä resurssi. Asiakkaat pitävät tärkeänä 

myös mainostoimiston rehellisyyttä ja uskallusta ohjata asiakasta tarpeen tullen 

oikeaan suuntaan. Palvelun lopputuleman ja arvonluonnin tukemisen kannalta olisi 

tärkeää, että mainostoimiston henkilöstö kykenee arvioimaan asiakkaan näkemystä ja 

neuvomaan omaa asiantuntemustaan hyödyntäen, miksi esimerkiksi johonkin 

toimenpiteeseen ei kannattaisi ryhtyä, vaikka riskinä sen seurauksena olisikin 

asiakkaan tyytymättömyys mainostoimistoon. Tärkeää on tuolloin kuitenkin osoittaa 

asiakkaalle, että pyrkimyksenä on todella asiakkaan parhaaksi toimiminen. 

 

”Kun prosessit kestää aika pitkään, niin on tärkeää, et pystyy luottaan siihen 

kumppaniin ja pysyy ajan tasalla, miten asiat etenee. Tulee toimia kuten on 

alun perin sovittu ja asiat, jotka on suunniteltu, tapahtuu -- Kanssakäymisen on 

oltava rehellistä eli puhutaan asioista oikeilla nimillä. Jos me ei osata meidän 

asiaa kaikilta kanteilta katsoa, niin pystyvät rehellisesti sen sanoa meille, että ei 

kannata näin tehdä, koska se ei edesauta meidän bisnestä. Ei pitäisi pelätä sitä, 

että se voi johtaa törmäyskurssille, koska myöhemmin se voi osoittautua 

meidän kiitollisuudeksi, kun ei lähdettykään tekemään jotain meille turhaa 

juttua..” (Asiakas B) 

 

Koska suhteet asiakkaisiin ovat mainostoimiston toiminnalle elintärkeitä, on niitä 

pyrittävä vahvistamaan eri tavoin. Aineistosta havaittiin, että erityisesti yhteistyön 

jälkeisellä aktiivisella yhteydenpidolla on merkitystä asiakkaalle. Osoittamalla aitoa 

kiinnostusta asiakasta kohtaan, voidaan vaikuttaa positiivisesti asiakkaan 

arvokokemukseen mainostoimiston palvelun jälkeen ja luoda myös mahdollisuuksia 

palveluiden lisämyynnille, parantaen näin myös yksittäisen asiakassuhteen 

kannattavuutta.  Tyypillisesti haastatellut mainostoimiston asiakkaat odottavatkin 

mainostoimiston puolelta yhteydenpitoa ja palvelun aktiivista jälkihoitoa.  

 

”Jäin kyllä odottamaan jonkinlaista yhteydenpitoa jälkeenpäin. Ehkä tuntui 

vähän siltä, että tärkeintä niille oli saada myyntiä, mutta sit jotenkin 

unohdettiin meidät. Luultiin, että niitä kiinnostaisi jatkaa yhteistyötä ja 

haluaisivat pitää yhteyksiä yllä, kysyä vaikka vaan, että mitä kuluu.” (Asiakas 

E) 
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Tulee kuitenkin huomioida, että joskus asiakas voi kokea yhteistyön jälkihoidon 

yritykset mainostoimiston taholta negatiivisena silloin, jos niistä aistii liiallista 

myyntihenkisyyttä sekä pyrkimyksiä ennakoida uusia asiakastarpeita ennen kuin 

käynnissä oleva palveluratkaisun toteutus on saatu valmiiksi. Tärkeämpää asiakkaan 

arvokokemuksen kannalta on esimerkiksi osoittaa kiinnostusta asiakkaan toiminnan 

kehittämiseen tähtäävään yhteistyöhön ja uusien ratkaisumallien kokeiluun myös 

tulevaisuudessa.  

 

”Välillä käy ilmi, että halutaan vaan myydä lisää ja lisää. Tietyllä tapaahan se 

on ihan tervettäkin, mutta arvostan sitä, että hoidetaan se asia, mikä on 

meneillään, mahdollisimman hyvin ja se ehkä tuottaa seuraavan vaiheen.” 

(Asiakas G) 

 

Aineiston pohjalta muodostettu kuvaus asiakkaan arvonluonnin prosessista 

havainnollistaa tyypillistä mainostoimistoyhteistyötä, jossa tähtäimenä on asiakkaan 

tarvetta vastaavan palveluratkaisun luominen, jota käyttämällä asiakas muodostaa 

itselleen arvoa. Osa asiakkaista toteaa, että tulevaisuudessa kiinnostusta voisi olla 

myös vielä syvällisempään strategiseen yhteistyöhön, jossa mainostoimiston rooliksi 

nähdään liittyminen tiiviimmin osaksi asiakkaan organisaation toimintoja, 

kannustava hengenluominen sekä liiketoimintaa energisoiva ote. Kokonaisvaltainen 

kehittävä työ asettaa omat edellytyksensä paitsi mainostoimiston kyvykkyyksille 

hallita entistä laajempia asiakokonaisuuksia myös valmiuksille sitoutua entistä 

syvällisempään suhteeseen asiakkaan kanssa.   

 

”Se olisi ehkä hyvä eräänlainen kehityskumppani meidän liiketoiminnassa ja 

sparraajaa, eteenpäin menevä työote korostuu.” (Asiakas H) 

 

Haastatelluilla mainostoimiston asiakkailla ei kuitenkaan ollut vielä kokemuksia 

syvällisestä ja pitkälle viedystä mainostoimistoyhteistyöstä ja osa kokeekin sen liian 

haasteellisena ylläpitää. Aidosti asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä 

yhteistyö, jossa mainostoimiston toiminnot integroituvat vahvasti osaksi asiakkaan 

toimintoja uskotaan muodostuvan liiankin laajaksi kokonaisuudeksi, vieden runsaasti 

ajallisia sekä taloudellisia resursseja. Tällä hetkellä yrityksissä koetaankin, että 

taloudellisesti haasteelliset ajat pakottavat karsimaan ylimääräisistä projekteista ja 

budjettien ollessa rajalliset, mahdollisuudet syvälliselle yhteistyölle 

markkinointiviestinnässä nähdään pienempinä. 
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”Kun ollaan pk-yritys, niin on kuitenkin rajalliset budjetit ja sellainen maksaa 

paljon. Jos lähdetään paljon laajempaan yhteistyöhön, niin se vaatii 

selvitystyötä pohjalle ja sekin tietysti vie taas aikaa ja resursseja, et se ei ihan 

tunnin palaverilla onnistu.” (Asiakas J) 

 

Asiakassuhteiden lisäksi aineistossa korostuu mainostoimiston ulkopuoliset toimijat, 

joita mainospalveluiden toteuttaminen ja toimittaminen eri kohderyhmille vaatii. 

Mainostoimiston liiketoimintaverkostoon kuuluvien toimijoiden tarjoamat resurssit 

ovat usein merkittävässä roolissa yksittäisen mainostoimiston palvelukokonaisuuden 

muodostuksessa. Tyypillistä on, että mainostoimistot erikoistuvat kilpailuetua 

saavuttaakseen joihinkin markkinointiviestinnän osa-alueisiin ja hyödyntävät lisänä 

ulkopuolisia toimijoita täydentääkseen omaa osaamistaan, jotta palveluiden 

räätälöinti yksilöllisten asiakastarpeiden mukaan voidaan toteuttaa. Resurssien 

ollessa muutenkin vähäisiä, on asiakkaalle tärkeää, että mainostoimissa hoidetaan 

itsenäisesti palvelun alihankintaketju ja siihen liittyvät toiminnot. Sen koetaan luovan 

vaivattomuutta, sillä asiakas välttää tuolloin esimerkiksi tarjousten kyselemisen sekä 

ketjuun kuuluvien toimijoiden työskentelyyn liittyvät haasteet, kun eri toimintoja ja 

toimijoita tuodaan yhteen. Tuolloin on kuitenkin mainostoimiston taholta tärkeää 

seurata, että ulkopuoliset toimijat hoitavat osuutensa palvelun tuottamisessa, kuten 

on ennalta suunniteltu, jotta lopputulema asiakkaalle on oikeanlainen. 

Arvokokemusta mainostoimiston palvelusta voi vähentää jonkun toisen heikko 

suoriutuminen, vaikka kyseessä ei olisikaan suoraan itse mainostoimiston aiheuttama 

virhe. 

 

”Mainostoimiston tulee hoitaa se omatoimisesti, niin että saadaan aina valmiit 

tuotteet meille. Jos otetaan useasta eri paikkaa, niin tulee itsellekin enemmän 

töitä, kun joutuu siinä välissä olemaan ja junailemaan sitä työtä edes takaisin. 

Sellainen yhteistyökumppani on hyvä, jolla on paljon enemmän tarjottavaa 

kerralla.” (Asiakas A)  

 

”Mukana voi olla useampia toimijoita, kuten media- ja viestintätoimistoa 

mainostoimiston lisänä, mutta tärkeintä, että saadaan sit se lopputulos meille 

valmiina. Se vaatii heiltä kaikilta halua tehdä yhteistyötä ja saavuttaa meidän 

kannalta paras mahdollinen ratkaisu -- jos joku ei hoida tehtävää kunnolla niin 

kyllähän se heijastaa koko siihen kokemukseen mainostoimistoyhteistyöstä. ” 

(Asiakas E)  
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Asiakkaan arvonluonnin tukemisen kannalta onkin tärkeää, että mainostoimistolla on 

itsellään tarvittavat kontaktit niihin potentiaalisiin alihankkijoihin, joita 

markkinoinnin toteutus ja lopputuotteen toimittaminen asiakkaalle vaatii. Toisaalta 

asiakkailla on usein itselläänkin markkinointi- ja viestintäosaamista sekä yhteyksiä 

alan toimijoihin, jolloin he voivat olla tottuneita hyödyntämään tarvitsemiaan 

kontakteja itsenäisesti ilman mainostoimiston apua. Tällöin mainostoimiston omien 

kontaktien olemassa oloa tai käyttöä ei koeta välttämättömänä, mutta sen sijaan 

mainostoimistolla tulee olla kuitenkin kyvykkyydet työskennellä joustavasti 

yhteistyössä eri toimijoiden kesken asiakkaan odotusten mukaan.  

 

4.4 Yhteenveto 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin, millaisia resursseja mainostoimistolta vaaditaan 

asiakaslähtöisen arvonluontiprosessin näkökulmasta. Tarkoituksena oli pyrkiä 

kuvaamaan mainostoimiston asiakkaan arvonluontiprosessiin kuuluvat vaiheet sekä 

nostaa esiin siinä esiintyviä haasteita asiakkaalle, jonka pohjalta saatiin käsitys 

mainostoimiston resursseista osana arvoluontia.  Empiirisen tutkimuksen perusteella 

aiemmin esitettyä teoreettista viitekehystä muokattiin, kuten kuviossa 2 

havainnollistetaan. 
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Kuvio 3. Mainostoimiston resurssit asiakkaan arvonluontiprosessissa 

 

Asiakkaan arvonluontiprosessia ja mainostoimistolta vaadittavia resursseja kuvaavan 

viitekehyksen sisältö on koottu niiden tulosten pohjalta, jotka nousivat esiin 

empiirisessä aineistossa. Kuvion avulla voidaan tarkastella, miten 

arvonluontiprosessi mainostoimiston palveluissa näyttäytyy asiakkaan silmin. 

Vaiheiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen asiakkaan kannalta tulisi olla 

lähtökohtana mainostoimiston resursseja kehitettäessä, jotta palveluratkaisut 

vastaavat asiakkaan tarpeita.  
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Arvon muodostumisessa asiakkaalle keskeiseksi nousevat erilaiset vuorovaikutteiset 

kohtaamiset mainostoimiston ja asiakkaan välillä. Mainostoimiston kannalta tärkeänä 

voidaankin pitää asiakkaan kokemia palvelutoimintoja palveluiden käyttöhetkellä. 

Kahdenvälisen vuorovaikutuksen ohella myös muiden asiakkaan kontekstissa 

esiintyvien toimijoiden ja tapahtumien nähdään vaikuttavan asiakkaan arvon 

muodostumisen taustalla. Arvonluontiprosessin ylimmällä tasolla nähdään 

mainostoimistonpalvelua ja vuorovaikutusta ennen sijoittuva vaihe, joka lähtee 

asiakkaan tarpeen heräämisestä ja informaation keräämisestä asiakasorganisaation 

sisällä. Tällöin arvon muodostumiseen nähdään vaikuttavan asiakkaan kokemukset 

aiemmista projekteista ja mainostoimistokumppaneista, odotukset tulevalta 

yhteistyöltä sekä saadut suositukset ja referenssit mainostoimistoista. Ajoittain 

arvonluontiprosessi käynnistyy mainostoimiston aloitteesta tämän ottaessa yhteyttä 

asiakkaaseen, jolloin mainostoimisto tulee osaksi asiakkaan arvon muodostumista jo 

ennen kuin asiakas havaitsee jonkin tarpeen tai ongelman, johon mainostoimiston 

palvelua tarvittaisiin. Seuraavat arvonluontiprosessin vuorovaikutteiset vaiheet 

(tarpeen analysointi ja määritys, arvolupauksen muodostaminen, palveluratkaisun 

tuottaminen) ovat se osa palvelua, jossa mainostoimisto osallistuu aktiivisesti 

palvelun konkreettiseen tuottamiseen ja asiakaan arvonluonnin tukemiseen 

resurssiensa avulla. Palvelun jälkeiset vaiheet taas (palveluratkaisun käyttöönotto, 

tulosten seuranta ja arviointi) ovat mainostoimiston vuorovaikutuksen ulkopuolella ja 

lähinnä asiakkaan riippumattoman arvonluonnin piirissä. Palveluratkaisun 

käyttöönotossa voi mainostoimistokin olla vielä osallisena, mutta arvon 

muodostuminen tässä vaiheessa on kuitenkin vahvasti asiakkaan omasta 

toiminnastaan riippuvaista. Palveluratkaisun käytöstä muodostuva kokonaisarvo voi 

lopulta näyttäytyä asiakkaalle esimerkiksi organisaation parempana suorituskykynä, 

liiketoiminnan kasvuna, tunnettuuden lisääntymisenä, uusina tavoitettuina 

asiakasryhminä ja/tai uudistuneen imagon muodossa.   

 

Mainostoimistolla on prosessissa arvonluonnin mahdollistajan rooli, sillä 

tuottamillaan resursseilla se tuottaa palvelutarjooman, jota asiakas hyödyntää omien 

tavoitteidensa mukaan. Mainostoimiston resursseista tehdyt havainnot jaoteltiin 

organisatorisiin resursseihin (rakenteet, toimintamallit, prosessit, yrityskulttuuri), 

inhimillisiin resursseihin (asiakaslähtöisyys, sosiaaliset taidot, luovuus, tekninen & 
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graafinen osaaminen, oppiminen, tiedon hallinta, projektinhallinta, 

tiimityöskentelytaidot) sekä suhderesursseihin (suhteet asiakkaisiin, suhteet 

liiketoimintaverkoston toimijoihin, luottamus, yrityskuva). Aineettomien resurssien 

roolin nähdään korostuvan mainostoimiston palveluissa, sillä tarkoituksena on 

tyypillisesti jonkin asiakkaan ongelman ratkaiseminen siihen soveltuvan 

palveluratkaisun avulla, joka edellyttää runsaasti paitsi tiedon ja osaamisen 

monipuolista hyödyntämistä myös sosiaalisten taitojen omaksumista toistuvissa 

vuorovaikutustilanteissa asiakkaan kanssa.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa esitetään teoreettiset johtopäätökset ja samalla arvioidaan niiden 

teoreettista kontribuutiota. Tämän jälkeen vastataan tutkimukseen sisältyviin 

käytännöllisiin tavoitteisiin esittämällä liikkeenjohdolliset johtopäätökset. Lisäksi 

pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja tutkimusta rajoittaneita tekijöitä. Luvun 

lopuksi annetaan ehdotuksia jatkotutkimuksia varten. 

 

5.1 Teoreettiset johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus oli tutkia mainostoimistolta vaadittavia 

resursseja asiakkaan arvonluontiprosessissa, joka on aihealueena jäänyt vähäiselle 

huomiolle tutkijoiden piirissä. Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa muodostettu 

viitekehys esitettiin luvussa 2.7 (ks. kuvio 1), joka toimi empiirisen tutkimuksen 

pohjana. Empiirinen tutkimus vahvisti muodostetun viitekehyksen sisältöä, mutta 

tutkimuksen myötä esiin nousi myös uusia asioita sekä viitekehystä täydentäviä 

elementtejä. Näin ollen sitä muokattiin ja muodostettiin uusi modifioitu malli, joka 

tarkentaa tutkittua ilmiötä syvällisemmin, kuten luvussa 4.4 (ks. kuvio 2) 

havainnollistetaan. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kysymykseen, millaisia resursseja 

mainostoimistolta vaaditaan asiakaslähtöisen arvonluontiprosessin näkökulmasta. 

Teoreettisessa osuudessa pyrittiin selvittämään tätä kysymystä palvelu- ja 

asiakaskeskeisten arvonluonnin logiikoiden avulla sekä kuvaamalla 

asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen roolia asiakkaan arvon muodostumisessa. 

Mainostoimiston resurssien tunnistamisen helpottamiseksi kuvattiin lisäksi 

resurssiteorioiden taustoja.  

 

5.1.1 Asiakkaan arvonluontiprosessi mainostoimiston palveluissa 

 

Empiirisen havainnoin myötä saadut tutkimustulokset osoittavat, että 

mainostoimiston palveluissa keskeistä on työntekijöiden hyödyntämä inhimillinen 
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tietotaito sekä läheiseen yhteistyöhön pohjaava suhde asiakkaan kanssa, jotka tukevat 

Hillin ja Johnsonin (2003) sekä Trikin et al. (2007) aiempia tutkimuksia. 

Palveluliiketoiminnan nähdään yleisesti tähtäävän arvonluontiin, sillä tavoitteena on 

vastata asiakkaan tarpeisiin ja tuottaa hänelle sitä kautta arvoa (Grönroos 2008). 

Asiakkaan arvonluonti mainostoimiston palveluissa voidaan tämän tutkimuksen 

pohjalta kuvata prosessiksi, jossa mainostoimisto asiakkaan kanssa yhteistyössä, 

pyrkii ratkaisemaan jonkin asiakkaan toiminnassa esiintyvän ongelman, sekä omien 

että liiketoimintaverkostostaan hankkimiensa resurssien avulla. Asiakkaan tarve 

liittyy yleensä johonkin markkinointiviestinnällisen suunnittelu ja/tai toteutustyöhön, 

johon soveltuvan palveluratkaisun mainostoimisto tuottaa. Palveluntarjoajana 

mainostoimisto luo täten pohjan asiakkaan arvon muodostukselle, mutta palvelu ei 

itsessään tuota arvoa asiakkaalle, vaan arvokokemukseen vaikuttaa palvelun 

käyttäminen ja siitä syntyvät hyödyt (Grönroos 2008; Grönroos & Ravald 2011). 

Mainostoimiston kanssa yhteistyössä tuotetun asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin 

räätälöidyn palvelun arvo asiakkaalle ei perustu täten mainostoimiston näkemykseen 

ratkaisun tuomasta hyödystä, vaan arvon kokee ja määrittää asiakas itse. 

Mainostoimiston resurssien kuten inhimillisen osaamisen ei tulisi nähdä olevan 

palvelutarjooman keskeisintä ydintä, koska arvon muodostumisen kannalta niiden 

tehtävänä on tukea asiakkaan prosessia.  

 

Empiirinen tutkimus vahvisti teoreettisessa osuudessa esille tullutta näkemystä 

asiantuntijapalveluiden monimutkaisesta luonteesta, joka haastaa osapuolten välistä 

kanssakäymistä sekä asiakkaan arvonluontiprosessin kulkua monella tavoin 

(Lehtinen & Niinimäki 2005: 11; Aarikka & Stenroos 2010). Tutkimustulokset 

tukivat myös väitettä, jonka mukaan mainostoimiston palveluita hankkivat asiakkaat 

eivät yhteistyön alkuvaiheessa usein tiedä tarpeitaan tai osaa määrittää tavoitteitaan 

selkeästi (Hill & Johnson 2003; Duhan & Sandvik 2009). Tämä luo 

mainostoimistolle haasteita sopivan palveluratkaisun esittämiseen ja edellyttää 

prosessissa proaktiivisuutta. Asiantuntijan roolissa mainostoimiston on näin ollen 

kyettävä ennakoimaan asiakkaan tarpeita ja määrittämään ne jopa asiakkaan puolesta 

(Thakor & Kumar 2000; Jaakkola & Halinen 2006).  
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Paynen et al. (2008) mukaan arvonluonti edellyttää, että arvolupaus palvelusta 

saadaan muodostettua jo prosessin alkuvaiheessa, jotta saavutetaan yhteinen 

ymmärrys palveluratkaisun tarjoamasta hyödystä asiakkaalle. Se edellyttää kuitenkin 

osapuolilta vastavuoroista resurssien yhdistelyä (Ballantyne & Varey 2006; 

Kowalkowski et al. 2012). Tämä havaittiin toteutuvan mainostoimiston asiakkaan 

arvonluonnin prosessissa, jossa arvolupaus ei ole niinkään etukäteen 

mainostoimiston määrittelemä, vaan sitä työstetään ja kehitetään yhdessä asiakkaan 

kanssa vastavuoroisesti tietoa jakamalla. Asiakkaan rooli palvelussa on merkittävä 

(Halinen 1994:43; Triki et al. 2007; Duhan & Sandvik 2009), sillä annettu panos 

vaikuttaa hyvin paljon siihen, millaisen ratkaisun mainostoimisto kykenee 

esittämään. Näkemys, jonka mukaan palvelua ei voida toteuttaa tai sitä ei ole 

olemassa ilman asiakkaan osallistumista (Grönroos 2000: 46–47), käy täten selväksi 

mainostoimiston palveluissa, jossa esimerkiksi asiakkaan jakama tieto toimialastaan, 

tuotteistaan ja asiakasprofiileistaan muodostaa tärkeän elementin mainostoimiston 

pyrkimyksessä ymmärtää asiakkaan kohtaama ongelma ja tukea arvon 

muodostumista. 

 

Arvolupauksen havainnollistaminen asiakkaalle voi olla kaikesta huolimatta 

haastavaa (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2010), sillä palvelut pohjaavat luovuuteen 

ja sisältävät runsaasti aineettomia elementtejä (Halinen: 1994: 42; Hill & Johnson 

2003).  Empiriassa havaittiin, että mikäli palvelu näyttäytyy asiakkaalle liian 

monimutkaisena ja resursseja vaativana, se luo epävarmuutta ja jopa haluttomuutta 

ryhtyä yhteistyöhön mainostoimiston kanssa, joka tukee myös Halisen (1994: 44) 

esittämään näkemystä. Mainostoimiston tulee kuitenkin huolehtia, ettei 

monimutkaisuutta koeta asiakkaan taholta liian suurena, vaan ennemminkin sen tulisi 

pyrkiä helpottamaan asiakkaan roolia eri tavoin. Asiantuntemuksensa johdosta 

mainostoimistolla onkin tärkeä tehtävä siinä, miten hyvin kykenee 

havainnollistamaan asiakkaalle palveluratkaisun käytöstä syntyvän arvon ja 

vähentämään näin asiakkaan kokemaa epävarmuuden tunnetta. Grönroosin ja 

Ravaldin (2011) toteaman mukaan, arvon muodostumista ja asiakkaan halua sitoutua 

palveluun voidaan edesauttaa tehostamalla resurssien tarjoamiseen liittyviä keinoja. 

Empiirisen havainnoinnin yhteydessä korostuu erityisesti mainostoimiston 

työntekijöiden inhimilliset taidot kuten asiakkaan kuunteleminen, rehellisyys ja avoin 
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kommunikointi vuorovaikutteisissa kohtaamisissa, jotka tuovat asiakkaalle lisäarvoa. 

Myös mainostoimiston valmius sopeuttaa omaa toimintaa sekä kehittää prosessejaan 

asiakaslähtöisesti helpottaa asiakkaan sitoutumista, sillä tällöin palveluratkaisu 

voidaan paitsi toimittaa asiakkaalle kustannustehokkaammin, se myös viestii 

asiakkaalle mainostoimiston aidosta halusta joustaa asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

 

Arvolupauksen yhteydessä tulee myös muistaa, että suhteen osapuolilla on usein 

poikkeavia näkemyksiä siitä, mikä on arvonsynnyn kannalta merkityksellistä (Möller 

2006). Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikkakin asiakkaan rooli 

arvonluontiprosessissa on toteuttaa toimintoja mainostoimiston resurssien tukemana 

ja määrittää palvelusta muodostuva arvo (Grönroos 2008), asiakasta ei tulisi nähdä 

koko aikaa prosessissa hallitsevana osapuolena. Tiedon jakautuminen epätasaisesti ja 

mainostoimiston erikoisosaaminen muodostaa omat edellytyksensä sen vastuulle 

ohjata asiakasta oikeaan suuntaan, vaikka joskus se tarkoittaakin toimintaa vastoin 

asiakkaan omia mieltymyksiä. Mainostoimiston asiakkaalla ei kuitenkaan itsellään 

ole aina tarvittavaa tietämystä, mitä tulee esimerkiksi mainoskampanjan graafiseen 

toteutukseen, joten onnistuneessa arvokokemuksessa tukeminen edellyttää 

mainostoimistolta tuolloin vastuuta ottaa prosessissa hallitsevampi rooli. 

 

Asiakkaan aktiivinen mukanaolo sekä mainostoimiston pyrkimykset helpottaa ja 

ohjata asiakkaan prosessia tämän edun mukaisesti eivät kuitenkaan takaa arvon 

muodostumista asiakkaalle. Palveluntarjoajat eivät nimittäin kykene kontrolloimaan 

sitä, miten kukin asiakas kokemuksensa muodostaa (Prahalad & Ramaswamy 2004). 

Joskus palvelu ei toteudu, kuten on tarkoitettu, esimerkiksi asiakkaan riittämättömien 

resurssien vuoksi (Grönroos 2008; Sandström 2008). Tutkimuksessa näkemys sai 

vahvistusta, sillä asiakkaan arvokokemukseen palvelusta vaikuttaa merkittävästi 

tämän kyky hyödyntää esimerkiksi mainostoimiston kanssa yhteistyössä tuotettua 

viestintäratkaisua ja siihen liittyviä ohjeistuksia osana oman organisaation toimintaa. 

Vargon ja Luschin (2004) esittämä olettama siitä, että palveluntarjoaja voisi esittää 

asiakkaalleen vain arvolupauksia, näyttäytyy toteutuvan tässä suhteessa myös 

tutkitussa mainostoimistopalveluiden kontekstissa.  
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Edellä asiakkaan arvon muodostumista on kuvailtu palvelukeskeisten logiikoiden 

tapaan, kohdistaen huomio palvelukohtaamisiin asiakkaan ja mainostoimiston välillä.  

Ymmärtääkseen asiakkaan palvelukokemusta ja arvon muodostumista kuitenkin 

paremmin, kehottivat Heinonen et al. (2010) artikkelissaan tarkastelemaan 

laajemmin asiakkaan kokemuspiiriä.  Tutkimuksessa vahvistettiin asiakaskeskeisen 

logiikan näkemys siitä, että arvoa muodostuu myös ennen palvelua sekä palvelun 

toimittamisen jälkeen (Heinonen et al. 2010), asiakkaan ja mainostoimiston väliseen 

palveluhetkeen liittyvien kohtaamisten ulkopuolella. Mainostoimiston palveluita 

hankkivan asiakkaan aiemmat kokemukset, odotukset sekä mainostoimiston 

referenssit vaikuttavat arvokokemukseen prosessin alkuvaiheessa esimerkiksi 

tuolloin, kun kartoitetaan lähtötilannetta asiakasyrityksen sisällä ja kerätään 

informaatiota toimeksiannon tueksi. Toisaalta huomattiin myös, että mainostoimiston 

aktiivinen lähestyminen ja houkuttelevan palvelutarjouksen esittäminen asiakkaalle 

ennen varsinaista palvelutarpeen heräämistä, voi tuoda asiakkaalle lisäarvoa. 

Palvelun jälkeiset tapahtumat taas, kuten asiakkaan asiakkaan reaktiot toteutettuun 

mainoskampanjaan tai työntekijöiden sitoutuneisuus uusiin organisaation 

identiteettiin liittyviin linjauksiin heijastavat nekin lopullisen arvokokemuksen 

taustalla.  Liiketoimintaverkoston merkitys asiakkaan kontekstissa näyttäytyy 

esimerkiksi siten, että vaikka mainostoimisto hoitaisi tehtävänsä asianmukaisesti, voi 

jonkin muun toimijan, kuten hyödynnetyn mediatoimiston toiminta, heikentää 

asiakkaan kokemaa arvoa mainostoimiston palveluratkaisusta.  

 

Asiakkaan arvonluontiprosessin analysoinnin yhteydessä havaittiin, miten tärkeää on 

kattavan asiakasymmärryksen saavuttaminen ja palvelun tarkasteleminen asiakkaan 

silmin, jotta palveluntarjoaja kykenee tukemaan tätä arvonluonnissa (Heinonen et al. 

2010; Hirvonen & Helander 2001). Arvon muodostumista mainostoimiston 

asiakkaalle olikin hyödyllistä tarkastella asiakaskeskeisen logiikan avulla, sillä se 

antoi mahdollisuuden kiinnittää huomiota myös niihin hetkiin asiakkaan prosessissa, 

jotka eivät suoraan liity itse mainostoimiston palveluun, mutta vaikuttavat kuitenkin 

arvokokemuksen taustalla. Arvonluontiprosessin ja sen eri vaiheiden määrittäminen 

haastatteluiden pohjalta nähtiin suhteellisen onnistuneena ratkaisuna, sillä se 

erottelee melko tarkoin prosessin kulun mainostoimiston asiakkaan näkökulmasta. 

Arvonluonnin keinot ovat kuitenkin aina yksilöllisiä ja osin tiedostamattomia 
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(Heinonen et al. 2010), joten kokonaisvaltaisen ymmärryksen tavoittaminen kunkin 

asiakkaan arvon muodostumiseen vaikuttavista seikoista on tutkimuksen toteutuksen 

kannalta haasteellista.  

 

Kuten tutkimuksen alkuosassa tuli esiin, arvonluontiin liittyvää tutkimusta on tehty 

runsaasti, mutta käytännön kuvauksia arvon muodostumisen prosessista ja 

toimijoiden rooleista resursseineen ei ole kuitenkaan paljoa. Käsitteenä arvonluonti 

on moniulotteinen ja sisältää paljon erilaisia tulkintoja, mutta kuten Hirvonen ja 

Helanderkin (2001) arvonluontiprosesseja käsittelevässä tutkimuksessaan toteavat, 

on tärkeää, että palvelua tarkastellaan asiakkaan liiketoiminnasta käsin, jotta 

ymmärrys siihen liittyvistä asiakkaan kokemista haasteista paranee ja 

palveluntarjoajan on mahdollista löytää käytännön keinoja arvon muodostuksessa 

tukemiseen. Asiakkaan arvonluontiprosessia kuvaavan viitekehyksen tärkeimpänä 

antina nähdäänkin, että sen avulla ymmärretään paremmin, millaisia vaiheita prosessi 

käytännössä sisältää ja millaisia ovat mainostoimiston osaamistarpeet prosessissa, 

jotta asiakasta voidaan tukea arvonluonnissaan. Hahmottamalla mainostoimiston 

asiakkaan arvonluontiprosessin eri vaiheiden, toimintojen ja resurssien suhteita 

toisiinsa, tässä tutkimuksessa siis löydettiin uusia, olemassa olevasta teoriasta 

puuttuvia asioita, mitä voidaan pitää tärkeänä teoreettisena kontribuutiona.  

 

5.1.2 Mainostoimiston resurssit 

 

Enimmäkseen strategisen johtamisen tutkimuksissa hyödynnetty resurssipohjainen 

näkökulma tarkastelee yrityksen sisäisiä resursseja osana kilpailukyvyn edistämistä 

(Barney 1991), kun taas resurssiriippuvuusteoria näkee yrityksen aina jossain määrin 

riippuvaisena myös liiketoimintaympäristöstään (Pfeffer & Salancik 1978). 

Resurssiteoriat tarjosivat hyödyllisen pohjan mainostoimiston resurssien 

ymmärtämiselle, sillä tutkimuksessa nousi vahvasti esille mainostoimiston sisäisten 

resurssien kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät teemat sekä toimintaympäristön 

asettamat haasteet. Mainosalalla koventunut kilpailu, teknologisen kehityksen 

vaikutukset sekä asiakkaiden muuttuvat odotukset lisäävät tarvetta erikoistumiseen, 

palvelutarjoomien uudistamiseen sekä osaamisen kehittämiseen (Durkin & Lawlor 

2001). Mainostoimiston kyvykkyys jatkuvasti kehittää omaa ydinosaamistaan 



 

 

85 

ulkoisen ympäristön vaatimuksien mukaisesti havaittiin tärkeäksi asiakkaan arvon 

muodostumisen kannalta. Mainostoimiston ydinosaamisen alueena voidaan tässä 

tutkimuksessa nähdä esimerkiksi markkinointiviestintään liittyvien kampanjoiden 

suunnittelu- ja toteutustyön edellyttämät moninaiset, työntekijöiden hallussa olevat 

inhimilliset tiedot ja taidot. Tehdyn havainnoinnin pohjalta huomataan, että 

mainostoimistolla odotetaan jatkossa olevan kyvykkyyksiä myös strategisempaan, 

asiakkaan liiketoimintaa kehittävään yhteistyöhön.  

 

Kuten resurssiteorioiden yhteydessä tuli esille, yrityksen sisäiset ja ulkoiset resurssit 

voidaan jakaa erilaisiin luokkiin. Teoreettisessa viitekehyksessä mainostoimiston 

resurssit jaettiin Zubacin et al. (2010) luoman jaottelun pohjalta fyysisiin, 

inhimillisiin, organisatorisiin, teknologisiin sekä taloudellisiin resursseihin. Vargon 

ja Luschin (2004) palvelukeskeisen logiikan mukaan kilpailukyvyn ja asiakasarvon 

kannalta aineettomat resurssit ovat aineellisia resursseja merkittävämpiä. 

Empiirisessä havainnoinnissa tunnistettuihin resurssiluokkiin sisältyivät lopulta 

mainostoimiston organisatoriset resurssit, inhimilliset resurssit sekä suhderesurssit, 

joita kaikkia voidaan pitää hyvin aineettomina. Resurssiluokkien määrä siis supistui 

alkuperäisestä, jonka lisäksi esiin nousi uutena mainostoimiston suhderesurssien 

luokka. Saadut havainnot vahvistavat aiempaa näkemystä aineettomien resurssien 

arvonluontikyvyn merkityksestä mainostoimiston palveluissa (Halinen 1994; 

Abecassis-Moedas et al. 2012), sillä asiakkaiden tärkeänä pitämät mainostoimiston 

kyvykkyydet, mitä tulee sen erikoisosaamiseen ja suhdetaitoihin, ovat vahvasti 

työntekijöihin sidoksissa. Mainostoimiston resursseja tarkasteltiin tässä 

tutkimuksessa asiakaslähtöisestä näkökulmasta strategisen johtamisen 

resurssiteorioiden rinnalla, joissa korostuu yrityksen kilpailukyvyn tehostaminen. 

Asiakasfokus resurssien tarkastelussa auttaa ymmärtämään asiakkaiden kiinnostusta 

sitoutua palveluntarjoajaan, jolloin resurssien kehittäminenkin tapahtuu 

mahdollisimman asiakaslähtöisesti eikä pelkästään yrityksen sisäisiin intresseihin 

perustuen (Arnould 2008).   

 

Menestyäkseen kilpailuilla markkinoilla, yritys tarvitsee resursseja, jotka ovat 

harvinaisia ja vaikeasti jäljiteltäviä (Barney 1991). Asiantuntijapalveluissa näitä ovat 

yleensä erilaiset inhimilliset resurssit kuten työntekijöiden hallussa oleva hiljainen 
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tieto (Clulow et al. 2007). Mainostoimiston palveluissa toimiala- ja 

asiakaskohtaisella tietämyksellä on empiirisen tutkimuksen mukaan huomattava rooli 

palvelun tuottamisessa ja asiakkaan arvonluonnin tukemissa. Tieto on merkittävä 

väline osana operatiivista ja strategista päätöksentekoa, joten mainosalan trendeihin, 

kilpailijoihin tai asiakkaan toimialaan ja markkinatilanteen muutoksiin liittyvän 

tiedon kerääminen ja hallinta tulee olla jatkuvan huomion kohteena 

mainostoimistossa, jotta tietämystä voidaan hyödyntää optimaalisesti asiakkaan edun 

mukaisesti.  

 

Resurssien arvokkuuden nähtiin perustuvan yrityksen kykyyn yhdistellä niitä 

monipuolisesti, jolloin palvelu voidaan tuottaa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden 

mukaan (Lowendahl et al. 2001).  Tutkimuksessa havaittiin, että asiantuntijuuden 

ohella myös muut mainostoimiston työntekijöihin sidotut inhimilliset resurssit kuten 

luovuus, asiakaslähtöisyys ja projektinhallintaan liittyvä osaaminen ovat sellaisia, 

jotka edellyttävät taitoa yhdistellä hyvin erityyppisiä osaamisalueita keskenään. 

Mainostoimiston palveluille ominainen asiakaskohtainen räätälöinti (Hill & Johnson 

2004) edellyttää onnistuakseen hyvin joustavaa resurssien hyödyntämistä. 

Mainostoimiston asiakkaalla on aina omat tuotteet sekä markkinointistrategiat, jotka 

vaikuttavat mainostoimiston valintoihin, jotta tarjottu ratkaisu todella soveltuu 

asiakkaalle. Riittävä asiakasymmärrys edellyttääkin aitoa kiinnostusta uuden 

oppimiseen ja perehtymistä myös loppukäyttäjään (Arantola & Simonen 2009: 16). 

Havainnoinnin pohjalta voidaan todeta, että asiakkaan arvokokemuksessa tärkeään 

asemaan nousee juuri mainostoimiston kyky sisäistää asiakkaan maailma ja halu 

oppia ymmärtämään asiakkaan tarpeita ja taustoja perusteellisesti. Lowendahl (2000: 

75) painotti ymmärryksen kehittyvän parhaiten palveluiden tuottamisen yhteydessä 

asiakkaan kanssa. Tutkimuksesta nähtiin, että vuorovaikutustilanteet 

arvonluontiprosessin aikana osoittautuivatkin mainostoimiston uuden tiedon 

oppimisen kannalta merkittävimmiksi. 

 

Organisatoriseen osaamiseen liittyivät keskeisesti mainostoimiston rakenteen ja 

prosessien kehittäminen sekä yrityskulttuurista huolehtiminen. Sopeutuminen 

erilaisiin asiakastarpeisiin edellyttää, että mainostoimiston rakenteet ja toimintamallit 

ovat joustavia ja mahdollistavat prosessien tehokkaan integroimisen. Tällöin 
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mainostoimisto tulee myös enemmän riippuvaiseksi asiakkaasta (Halinen 1994: 67–

68). Asiakkaat kohtaavat omissa liiketoimintaympäristöissään jatkuvia muutoksia, 

jolloin mainostoimistokumppanilta odotetaan kyvykkyyttä reagoida nopeasti ja 

mukautua erilaisiin tilanteisiin. Toimintarakenne, joka sallii liiketoimintaprosessien 

ja palvelutarjooman sovittamisen asiakkaan olosuhteisiin on mainostoimistolle 

välttämätöntä. Ketteryyteen ja joustavuuteen tähtäävät toimintamallit heijastavat 

vaikutuksensa myös mainostoimiston yrityskulttuuriin ja työntekijätasolle. 

Mainostoimiston sisäisen kulttuurin tulee tukea avointa sosiaalista vaihdantaa 

työntekijöiden ja tiimien kesken sekä mahdollistaa joustavat työskentelytavat ja 

työntekijöiden osaamisalueiden yhdistelyn. Tällöin mainostoimistolla on paremmat 

kyvykkyydet vastata dynaamisesti muuttuviin olosuhteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin. 

Asiakkaalle mainostoimiston asiakaslähtöisyyteen pohjaava sisäinen kulttuuri 

näyttäytyy kaikissa sen toiminnoissa, henkilöstön asenteissa sekä ylipäätään 

vuorovaikutteisissa asiakaspalvelutilanteissa, joten asiakkaan arvokokemuksen 

kannalta sen merkitys on tärkeä. 

 

Jotta palveluratkaisu toteutuu onnistuneesti, edellytetään myös asiakkaan 

kompetenssien ja tiedon hyödyntämistä (Payne et al. 2008). Asiakassuhteet tuleekin 

nähdä merkittävinä resursseina mainostoimistolle (Triki et al. 2007), sillä yhteistyön 

kautta muun muassa asiantuntijan toimialakohtainen tietämys paranee (Aarikka-

Stenroos & Jaakkola 2010). Empiirinen havainnointi osoittaa asiakassuhteiden 

olevan mainostoimiston arvonluontikyvyn kannalta tärkeässä roolissa, joten niiden 

laadukkaaseen johtamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen tulee panostaa. Hyvin 

hoidettu suhde parantaa asiakkaan tyytyväisyyttä ja sitoutumista yhteistyöhön myös 

jatkossa. Yhteistyön onnistuminen edellyttää kuitenkin avointa tiedon vaihdantaa 

osapuolten välillä (Hill & Johnson 2003), joten erityisesti niiden keinojen 

löytäminen, joilla asiakkaan hallussa oleva tietämys saadaan tehokkaasti käyttöön 

osaksi palveluratkaisun tuottamista, on mainostoimistolle tärkeää. Asiakassuhteiden 

kehittämistä tarkasteltaessa nousi esille myös mainostoimiston yrityskuvan merkitys 

kilpailukykyä edesauttavana elementtinä (Hitt et al. 2001; Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola: 2012). Kyky erottautua ja herättää kiinnostusta monikanavaisesti 

asiakkaiden silmissä on tärkeää erityisesti mainostoimiston uusasiakashankinnassa. 
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Tutkimuksessa vahvistettiin, että liiketoimintaverkostot ovat asiantuntijapalveluita 

tarjoavalle yritykselle tärkeitä, sillä usein omat resurssit eivät riitä palvelutarjooman 

tuottamiseen (Lowendahl 2000). Mainostoimistopalveluiden kontekstissa 

kumppanuussuhteet verkostoon kuuluviin toimijoihin voivat olla hyvin ratkaisevassa 

roolissa, kun palvelua suunnitellaan ja tuotetaan asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. 

Mainostoimiston mahdollisuudet kattavaan ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiseen 

merkitsevät arvonluontikyvyn kannalta paljon, sillä asiakkaat odottavat, että 

mainostoimistolla on kaikki palvelun tuottamista edellyttävät kontaktit käytössään, 

jolloin asiakkaan ei tarvitse kantaa huolta niiden etsimisestä. Hyvät suhteet verkoston 

toimijoihin mahdollistaa siis laajan palvelutarjooman ja keskittymisen omaan 

ydinosaamiseen (Hirvonen & Helander 2001). 

 

Suhderesursseista esille nousee myös luottamus, jota Payne et al. (2008) pitävät 

asiakkaan arvonluontiprosessin onnistumisen kannalta tärkeänä. Luottamus koetaan 

melko näkymättömänä resurssina, mutta sen vaikutukset ja hyödyt konkretisoituvat 

sekä asiakassuhteessa että suhteissa liiketoimintaverkoston toimijoihin monella 

tavalla. Luottamuksellisessa suhteessa osapuolet jakavat rohkeammin tietoa, 

sopeuttavat toimintaansa toisen eduksi ja sitoutuvat kumppanuuteen, joten 

luottamusta edistävien toimenpiteiden kehittämiseen tulee mainostoimistossa 

panostaa.  Luottamus näyttäytyy toki keskeisenä myös mainostoimiston 

työntekijöiden keskinäisissä suhteissa, sillä työn perustuessa tietoon, luottamus on 

välttämätön resurssi toimiville suhteille sekä hiljaisen tiedon jakamiselle. 

 

Mainostoimisto muodostaa asiakkaalle palvelun hyödyntämällä siis sekä omia että 

liiketoimintaverkostostaan hankkimia resursseja. Resurssiteorioiden painottama 

ajatus resurssien jatkuvasta kehittämisestä soveltui mainostoimiston resurssien 

tarkasteluun, mutta asiakkaan arvonluontiin vaikuttavien resurssiluokkien 

selvittämisen kannalta oli tärkeää, että tutkimuksen painopiste oli asiakkaassa ja 

tämän kokemuksessa mainostoimiston palvelusta. Resurssien suhdetta yrityksen 

kilpailukykyyn ja kasvuun on tutkittu jo pitkään, mutta ymmärrys siitä, mikä 

merkitys niillä on osana asiakkaan arvonluontia, on vähäisempää (Zubac et al. 2010). 

Tässä tutkimuksessa onnistuttiinkin tuomaan resurssien tarkasteluun 

asiakasnäkökulma, jolloin havaittiin, että mainostoimiston resurssit, kuten tietotaito 
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tai liiketoimintaverkoston tarjoama tuki eivät sinällään ole asiakkaalle arvokasta ja 

kannusta käyttämään palvelua, vaan se, millä tavoin asiakas niistä hyötyy omassa 

toiminnassaan.  Asiakkaan kokemus arvon muodostumisesta nähdään aineiston 

myötä pohjautuvan hyvin vahvasti niihin mainostoimiston resursseihin, jotka ovat 

läsnä vuorovaikutteisissa palvelukohtaamisissa, korostaen erityisesti sen 

inhimilliseen tietotaitoon liittyviä osaamisalueita, joten niiden kehittäminen ja 

säilyttäminen on avainasemassa mainostoimiston menestyksen kannalta. Tämän 

tutkimuksen myötä jäsennettiin mainostoimiston asiakkaan arvokkaana kokemat 

resurssit, joihin liittyvää aiempaa tutkimusta ei juurikaan löydy. Mainosalaan 

kohdistuvat lukuisat haasteet muun muassa teknologisen kehityksen myötä 

edellyttävät uusia toimintamalleja ja panostuksia osaamiseen, jolla asiakkaiden 

muuttuviin tarpeisiin kyetään vastaamaan. Tämän tutkimuksen myötä lisääntynyttä 

tietämystä, mitä tulee mainostoimiston ja sen asiakkaan väliseen suhteeseen sekä 

siihen liittyviin ajankohtaisiin haasteisiin, jotka edellyttävät mainostoimistolta 

kehittämistoimenpiteitä, voidaan Wallerin (2004) mukaan pitää tärkeänä teoreettisena 

kontribuutiona. 

 

5.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

 

Liikkeenjohdon näkökulmasta asiakkaan arvonluontiprosessin ja siinä vaadittavien 

resurssien tarkasteleminen toi esiin kehitysehdotuksia, joita olisi hyödyllistä pohtia 

mainonnan palveluita tarjoavissa yrityksissä. Näitä kehitettäviä kohtia käydään läpi 

seuraavissa kappaleissa. 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että asiakkaille tärkeimpänä mainostoimiston resurssina 

korostuu sen asiantunteva, yhteistyökykyinen ja asiakaslähtöisesti toimiva 

henkilöstö. Mainostoimistossa tulisikin panostaa jatkuvaan inhimillisten resurssien 

kehittämiseen esimerkiksi kouluttamisen kautta.  Markkinointiviestinnän alan ollessa 

jatkuvan muutoksen alla, kun viestintäkeinot lisääntyvät ja asiakkaiden tarpeet 

pirstaloituvat, tulee mainostoimistossa kyetä tunnistamaan omat strategisesti 

merkittävät osaamisalueet ja kehittää niitä, jotka halutaan pitää itsellä. 

Tutkimustulosten perusteella asiakkaat kokevat erilaiset digitaaliset 

markkinointikanavat vaikuttavimpina omassa liiketoimintaympäristössään, joten 
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kyvykkyyksien kehittäminen varsinkin verkkopalvelujen ja monimuotoisen 

sisällöntuotannon suhteen korostuu. Mainostoimiston asiakkailla on usein itsellään 

kustannustehokkaat kanavat käytössä viestien jakamiseen, jolloin mainostoimiston 

roolina on pyrkiä jatkossa luomaan innovatiivista sisältöä ja kiinnostavaa 

vuoropuhelua asiakkaan asiakkaaseen pelkän perinteisen mainonnan sijaan.  

 

Mainostoimiston palveluille ominaiseksi havaittiin hyvin kiinteä yhteistyösuhde 

asiakkaan kanssa, jonka onnistuminen edellyttää ennen kaikkea vastavuoroisuutta 

molemmilta osapuolilta. Mainostoimistossa tulee olla valmius kehittää 

toimintarakennettaan sekä prosessejaan, jotta sopeutuminen asiakkaan odotuksiin 

olisi mahdollista.  Mainostoimistossa tulee panostaa erilaisiin kohtaamisiin 

asiakkaiden kanssa palvelun aikana, sillä tutkimuksesta havaittiin, että asiakkaan 

arvon muodostumisen kannalta painottuvat erityisesti ne resurssit, jotka esiintyvät 

näissä vuorovaikutteisissa hetkissä. Asiakaslähtöisyys tulisi olla kaiken toiminnan 

keskiössä ja näkyä asiakkaalle haluna ymmärtää tämän tarve ja konteksti, jossa 

toimitaan. Kyetäkseen tuottamaan asiakkaalle soveltuva ratkaisu, vaaditaan kuitenkin 

taustalle paljon tietämystä. Mainostoimisto voi onnistua työssään vain silloin, kun se 

tietää, mitä siltä odotetaan, jolloin asiakkaalta hankittu tieto on palvelun 

toimittamisen kannalta tärkeä resurssi. Menetelmät, joilla tiedon siirtymistä 

asiakkaan ja mainostoimiston välillä voitaisiin edesauttaa, tulisivat olla yhtenä 

kehittämisen kohteena mainostoimistossa.  

 

Pyrkimyksissä syventää suhdetta asiakkaan kanssa, on myös olennaista selvittää 

tiedonkeruun avulla, miten asiakas on kokenut palvelut ja mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden syntyyn. Mainostoimiston 

tulisikin aktiivisesti kiinnittää huomiota erityisesti niihin palvelukohtaamisiin 

yhteistyön aikana, jotka voivat luoda asiakkaalle negatiivista arvoa. Koska palvelu 

on usein monimutkainen ja aiheuttaa osapuolten välille selkeää tiedon 

epäsymmetriaa, tulisi säännölliseen kommunikointiin panostaa. Mikäli asiakas ei 

esimerkiksi ymmärrä mainostoimiston esittämän palveluratkaisun sisältöä tai kokee 

joutuvansa odottamaan epätietoisuudessa palveluratkaisun lopputulemaa, vähentää se 

selkeästi asiakkaan kokemaa arvoa palvelusta. Mainostoimiston asiakkaat eivät aina 
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itse ole markkinointiviestinnän asiantuntijoita, joten asianmukainen vuorovaikutus ja 

tiedottaminen ovat tärkeässä roolissa. 

 

5.3 Luotettavuuden arviointi ja rajoitukset 

 

Laadullisen tutkimuksen osalta tutkija itse on pääasiallisin luotettavuuden kriteeri 

hänen ollessa tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline, jolloin luotettavuuden 

arviointi koskee koko tutkimusprosessia sen eri vaiheineen (Eskola & Suoranta 2001: 

210). Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa puhutaan usein sen validiteetista ja 

reliabiliteetista. Validiteetin arviointi liittyy siihen, kuinka hyvin käytetty 

tutkimusmenetelmä vastaa sitä ilmiötä, jota halutaan kulloinkin tutkia, kun taas 

reliaabeliudella tarkoitetaan tutkimuksen tarkkuutta, jolloin tutkimustulokset eivät 

ole sattumanvaraisia vaan ne ovat toistettavissa (Hirsjärvi et al. 2008: 226; Eskola & 

Suoranta 2001: 213.)  

 

Koskinen et al. (2005: 255–256) toteavat validiteetin ja reliabiliteetin sopivan 

huonosti laadulliseen tutkimukseen ja Tuomi ja Sarajärvikin (2009: 136–137) 

huomauttavat, että käsitteiden sopivuudesta laadullisen tutkimuksen kohdalla on 

useita tulkintoja. Lincoln ja Guba (1985) ovatkin koonneet erilaisia laatukriteerejä 

laadullisen tutkimuksen arvioinnin helpottamiseksi ja laadun parantamiseksi. Heidän 

määrittelemänsä kriteerit ovat uskottavuus, luotettavuus, siirrettävyys ja 

vahvistettavuus, joiden pohjalta myös tämän tutkimuksen laatua pyritään seuraavaksi 

arvioimaan.  

 

Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijan on tarkistettava ovatko hänen 

käsitteellistyksensä ja tulkintansa samat kuin tutkittavien käsitykset. Tutkijalla on 

omat ennakko-odotukset mukana tutkimuksessa, mutta tärkeää olisi kuitenkin 

säilyttää neutraali suhtautuminen tutkimustuloksia kohtaan. Tutkimuksen 

tekemisessä ja kuvaamisessa tulisi myös noudattaa huolellisuutta ja tarkkuutta. 

(Lincoln & Guba 1985: 301–302.) Tässä tutkimuksessa uskottavuuteen vaikuttaa 

positiivisesti se, että tutkimus on pyritty toteuttamaan johdonmukaisesti ja aiheeseen 

tarkoin perehtyen, sekä teoreettisen että empiirisen osion ollessa kyseessä. 

Uskottavuutta on pyritty parantamaan myös mahdollisimman tuoreiden ja 
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monipuolisella tutkittavaan aiheeseen liittyvien lähteiden käytöllä. Lisäksi 

tutkimuksen empiirisestä aineistosta nostettiin esiin haastateltavien lainauksia 

tehtyjen tulkintojen vastineeksi ja aineistoon myös palattiin usein tulkintaa tehdessä. 

Tutkimuksen uskottavuuden toteamisen osalta tulee kuitenkin huomioida tutkijan 

kokemattomuus tutkimusmenetelmien hyödyntämisessä ja haastatteluiden 

toteuttamisessa.  

 

Tutkimustulosten siirrettävyydellä Lincoln ja Guba (1985: 298–300) tarkoittavat sitä, 

että tulokset ovat tietyin ehdoin mahdollista siirtää toiseen vastaavaan tilanteeseen, 

kohteeseen tai kontekstiin. Laadullista tutkimusta syytetään usein siitä, että tulokset 

ovat vaikeasti yleistettävissä koskemaan muita vastaavanlaisia tapauksia (Koskinen 

et al. 2005). Siksi tutkimusaineisto pyritään tarjoamaan muiden käytettäväksi 

mahdollisimman moninaisesti kuvaillen, jonka avulla lukijat voisivat itse päätellä, 

kuinka paljon tutkimuksen löydöksiä voi soveltaa muihin tutkimuskohteisiin 

(Lincoln & Guba 1985: 298–300). Tämän tutkimuksen siirrettävyyttä voi parantaa 

se, että tutkimuksen empiriassa kerättiin haastatteluita useilta mainostoimiston 

palveluita ostaneilta toimijoilta, lisäten näkökulmiin monipuolisuutta ja kasvattaen 

tutkimustulosten potentiaalia yleistettävyyteen. Siirrettävyyttä on pyritty 

vahvistamaan myös kuvaamalla huolellisesti haastateltavaa kohderyhmää sekä 

tutkimuksen suorittamisen vaiheita. Arvioitaessa siirrettävyyttä, tulee huomioida 

tutkimustulosten melko suuri kontekstisidonnaisuus mainosalan erityispiirteiden 

vuoksi, vaikkakin joistain tutkimuksen tuloksista voidaan kokea olevan hyötyä myös 

muilla asiantuntijapalveluiden aloilla, joissa korostuu esimerkiksi asiakaskohtaisten 

ratkaisujen räätälöinti, tietointensiivisyys ja vahvat yhteistyösuhteet.  

 

Luotettavuus merkitsee Lincolnin ja Gubanin (1985: 299) mukaan tutkimuksessa 

syntyneiden löydöksien vastaavuutta tutkimuskohteen todelliseen tilaan.  Vaikka 

tutkimusta ei voida samalla tapaa toistaa, tutkimusprosessin kuvaaminen 

läpinäkyvästi ja siihen sisältyvät vaiheet ja valinnat tulisi käydä lukijalle selväksi, 

jotta tälle muodostuisi selkeä ymmärrys siitä, miten tutkimus on kokonaisuudessaan 

edennyt. Luotettavuutta pyrittiin lisäämään esittämällä tutkimusongelma ja 

teoreettiset lähtökohdat selkeästi sekä huolehtimalla, että erilaisia näkökulmia 

tutkittavasta aiheesta tulisi käsiteltyä. Niinpä tutkimuksen teoreettinen viitekehys on 
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muodostettu eri tutkijoiden näkemysten pohjalta, jotta siitä saataisiin 

mahdollisimman kattava. Tutkimuksen kolmannessa luvussa panostettiin lisäksi 

kattavaan raportointiin tutkimusmetodista ja tutkimusprosessin eri vaiheista liittyen 

esimerkiksi kohderyhmän valintaan, haastattelurungon muodostukseen ja 

haastattelujen toteutukseen. Myös haastattelurunkoon sisällytetyt kysymykset on 

muodostettu teoriaosuuden perusteella lisäten tulosten luotettavuutta.  

 

Tutkimustulosten luotettavuuteen negatiivisesti vaikuttavana tekijänä voidaan pitää 

haastatteluihin liittyvää riskiä, mitä tulee esimerkiksi vastaajien mahdollisiin 

piilomerkityksiin vastausten taustalla, joita tutkijan näkökulmasta ei ole helppoa 

havainnoida. Tässä tutkimuksessa haastateltavien vastauksiin on saattanut vaikuttaa 

esimerkiksi se, että vastaajat ovat ajatelleet vastauksia antaessaan ikään kuin 

edustavansa yritystään ja ilmaisseet itseään sen mukaan. Osa haastateltavista on 

voinut näin ollen seurata tiettyjä taustalla vaikuttavia normeja ja vastata siten, kuten 

heiltä siinä tilanteessa odotettaisiin. Haastateltavien osallistuminen tutkimukseen oli 

kuitenkin vapaaehtoista ja heidän henkilöllisyytensä päätettiin säilyttää 

luottamuksellisena tietona, jolla ajateltiin olevan myönteinen vaikutus luotettavuuden 

kannalta, koska se mahdollisti avoimen näkemysten esille tuomisen ja mielipiteiden 

ilmaisun. Toisaalta osa haastateltavista ei ollut tehnyt yhteistyötä mainostoimistojen 

kanssa kovin useasti, joten sekin täytyy ottaa huomioon vastauksissa ja yhtenä 

vaikuttavana tekijänä tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. 

 

Viimeisenä laatukriteerinä Lincoln ja Guba (1985: 300) esittävät vahvistettavuuden, 

jolla tarkoitetaan, että tutkimustulosten tulisi perustua luotuun aineistoon eikä 

tutkijan käsityksiin omien arvojen vaikuttamana. Tutkimuksessa onkin kiinnitetty 

huomioita paitsi tutkimusprosessin myös aineiston huolelliseen läpikäymiseen ja 

kuvaamiseen, tiedostaen kuitenkin samanaikaisesti omien ennakkoasenteiden 

mahdollinen vaikutus, mitä tulee tutkimuksesta tehtyihin johtopäätöksiin, mutta 

myös haastatteluiden toteutukseen. Tutkijan ennakkoasenteet ja osapuolten välinen 

vuorovaikutus voivat toki vaikuttaa saatuihin vastauksiin, mutta vastaajille pyrittiin 

tarjoamaan haastatteluissa tilaa vapaalle ilmaisulle noudattamalla melko väljää 

kysymysten esittämistä ja välttämällä liiaksi heitä ohjaavia kysymyksiä.  
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5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu mainostoimistolta vaadittavaa osaamista 

asiakaslähtöisen arvonluontiprosessin näkökulmasta. Tutkimusaineisto koostui eri 

aloilla toimivista mainostoimistojen kanssa yhteistyötä tehneistä asiakkaista, joista 

enemmistö oli kuitenkin pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joiden mainostoimistoille 

kohdistamat hankinnat eivät olleet kovin suuria saati jatkuvia. Jatkotutkimuksen 

kannalta olisi hyödyllistä kohdentaa haastatteluita myös suuremmille mainostajille 

Suomessa, joiden panostukset ostettuun, ulkopuolella tuotettuun 

markkinointiviestintään ovat suuremmat. Tällöin tulokset saattaisivat tarjota erilaisia 

löydöksiä ja lisänäkemystä, mitä tulee esimerkiksi mainostoimistoilta vaadittaviin 

resursseihin, palvelutarjooman laajuuteen ja mainostoimiston rooliin osana 

asiakasorganisaation toiminnan kehittämistä strategisessa merkityksessä.  

 

Tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyi erityisesti mainostoimistolta vaadittaviin 

resursseihin, mutta jatkossa voisi tutkia tarkemmin myös sitä, mitä asiakkaalta 

prosessissa vaaditaan. Mainostoimiston ja asiakkaan välisessä yhteistyössä asiakkaan 

panoksella ja suoriutumisella havaittiin olevan vahva vaikutus palvelun 

lopputulemaan ja arvokokemukseen, jolloin olisikin mielenkiintoista tarkastella 

syvällisemmin sitä, millaisia resursseja mainostoimiston asiakkaalta vaaditaan 

prosessissa. Tässä tutkimuksessa haastateltujen asiakkaiden kokemukset 

haasteellisimmista tilanteista liittyivät muun muassa palvelutarpeen määrittämiseen 

ja siihen liittyvän yhteisymmärryksen saavuttamiseen mainostoimiston kanssa, joten 

mahdollista tutkimusongelmaa voisi lähestyä näiden haasteiden kautta ja pohtia, mitä 

osa-alueita kehittämällä asiakas voisi edesauttaa yhteistyössä onnistumista ja 

arvonluontia. 

 

Asiakasnäkökulmaa täydentääkseen tutkimuksessa haastateltiin myös 

toimeksiantajan roolissa ollutta mainostoimistoa, joka tarjosi oman näkemyksensä 

niistä mainostoimistolta vaadittavista osaamisalueista, joihin jatkossa tulisi panostaa 

omaa kilpailukykyä silmällä pitäen. Markkinointiviestinnän alalla toimijoita on 

nykyisin runsaasti ja kilpailu koventuu entisestän. Perinteisempien mainos- ja 

viestintätoimistojen rinnalle on noussut joukko muita erikoistuneita osaajia, 
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esimerkiksi erilaisia verkkopalvelujen tuottamiseen keskittyneitä toimijoita. Koko 

mainonnan ala on tällä hetkellä tietynlaisessa murroksessa, joten olisi hyödyllistä 

tutkia myös mainosalalla toimivien keskinäisiä näkemyksiä tulevaisuuden trendeistä 

syvällisemmin. Tällöin voisi tutkia esimerkiksi sitä, mitkä seikat vaikuttavat 

mainostoimistopalveluiden muuttumiseen, ja mihin suuntaan mainostoimiston 

palvelut kehittyvät tulevaisuudessa. Tutkimusta voisi laajentaa kohdistaen 

haastatteluita myös muille mainostoimiston ja asiakkaan väliseen suhteeseen 

liittyville verkoston toimijoille sekä niiden resurssien tarkastelulle, joiden rooli tässä 

tutkimuksessa havaittiin tärkeäksi osana menestyksekästä palvelun ja asiakasarvon 

tuottamista mainostoimistopalveluissa.   
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LIITE 1. Haastattelurunko mainostoimiston asiakkaalle 

 

TAUSTATIEDOT 

1. Nimi, työtehtävä, kokemus alalta 

2. Yrityksen tuote/palvelutarjooma 

 Asiakassuhteet, kilpailutilanne 

AIKAISEMMAT KOKEMUKSET 

3. Suhteet mainostoimistoihin, ostetut palvelut 

ASIAKKAAN JA MAINOSTOIMISTON VÄLINEN PROSESSI 

4. Kuvaus toiminnoista ennen prosessia, sen aikana, prosessin jälkeen – 

asiakkaan näkökulma 

 Mainostoimiston sekä asiakkaan roolit & resurssit 

 Tavoitteet, haasteet 

MAINOSTOIMISTON PALVELUTARJOOMA 

5. Odotukset mainostoimiston palvelutarjoomaa kohtaan 

 Kontaktien merkitys, liiketoimintaverkosto 

MAINOSTOIMISTON OSAAMINEN 

6. Tietoja, taitoja ym. oman kontekstin näkökulmasta 

ASIAKKAAN OSAAMINEN 

7. Millaista markkinointiviestintää tällä hetkellä? 

 Osaaminen 

 Panostukset 

 Tarpeet 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

8. Millaiset näkymät omassa toiminnassa? 

 Haasteet 

 Tavoitteet 

9. Millainen rooli mainostoimistolla? 

 Strateginen yhteistyö 
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LIITE 2.  Haastattelurunko mainostoimistolle 

 

PALVELUTARJOOMA 

1. Millaisia palveluja/markkinoinnin työkaluja tarjoatte?  

MAINOSTOIMISTON JA ASIAKKAAN VÄLINEN PROSESSI 

2. Voisitko kuvailla prosessia; toiminnot ennen prosessia, sen aikana, prosessin 

jälkeen? 

 Mainostoimiston/asiakkaan roolit & resurssit 

 Haasteet eri vaiheissa 

MAINOSTOIMISTON OSAAMINEN 

3. Mainostoimistonne osaamiseen liittyvät vahvuudet prosessissa ja sen eri 

vaiheissa? 

4. Henkilökunnan erikoistuminen joihinkin osa-alueisiin, palveluihin? 

 Kehitettävät osa-alueet jatkossa 

5. Millä tavoin asiakaslähtöisyys ilmenee palveluissa, miten sitä edistetään? 

 Asiakaskohtaiset tarpeet, palvelutarjooman mukauttaminen, lisäpalvelut  

SUHTEET MUIHIN TOIMIJOIHIN VERKOSTOSSA 

6. Millaisia ulkopuolisia toimintoja ja osaamista hyödynnätte?  

 Yhteistyömuodot 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

7. Miten mainosala muuttuu? 

 Digitalisoituminen 

 Vaikutus mainospalveluihin ja osaamiseen 

 


