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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen 

Tässä kandidaatin tutkielmassa käsitellään arvonluontia (value creation) ja sen 

pientalorakentamisessa syntyviä muotoja. Tutkielman aiheena on arvonluonnin 

muodot pientalorakentamisessa. Tutkielmassa pohditaan, mitä arvonluonti on, 

millaisia muotoja se saa pientalorakentamisessa, ja miten rakennusalan yritykset 

voivat yrittää hyödyntää arvonluonnin eri teorioita ja malleja, kuten asiakaskeskeistä 

ajattelua omissa prosesseissaan. 

Arvonluonti on ajankohtainen aihe, sillä yhteistyö asiakkaan kanssa ja ratkaisujen 

kustomointi asiakaskohtaisesti ollut kasvava osa eri yritysten toimintaa erityisesti 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rakennusalalla joustamisen ja yksilöinnin määrä 

on jatkuva keskustelunaihe, sillä ne aiheuttavat lisäkustannuksia erityisesti asunto-

osakeyhtiötyyppisissä rakennuskohteissa. Niiden tiedostetaan yleisesti tuottavan 

lisäarvoa asiakkaille, ja onkin hyödyllistä tutkia, miten ja millaista arvoa voidaan luoda 

yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Yritykset pyrkivät saamaan etua muihin kilpailijoihin nähden kasvattaakseen 

markkinaosuuttaan, ja eri teollisuuden aloilla kilpailu jatkui hinnoittelussa niin 

pitkään, että saatavat tuotot rajoittivat osakkeenomistajien arvon kehitystä. Kambil, 

Ginsberg ja Bloch (1996) käyttivät ensimmäistä kertaa termiä arvon yhteisluonti (co-

creation) artikkelissaan ”Reinventing Value Propositions”, jossa he tutkivat 

markkinajohtajien arvonluontia, ja pyrkivät määrittelemään, mistä ne saavat 

kilpailuetunsa. 

Vargo ja Lusch (2004) lanseerasivat arvon yhteisluonnin kannalta merkittävän 

markkinoinnin käsitteen ja ajattelumallin, palvelukeskeisen ajattelun (Service 

Dominant Logic, SDL), artikkelissaan ”Evolving to a New Dominant Logic for 

Marketing”. Arvon yhteisluonti onkin ollut 2000-luvun puolivälin jälkeen jatkuva 

tutkimisen kohde, ja sitä käsitellään paljon markkinoinnin tieteellisissä teksteissä. 

Arvon yhteisluonti on käsitteenä verrattain uusi, eikä se ole vakiintunut vielä 

normaaleihin markkinointi- ja myyntiprosesseihin yrityksissä. Kilpailuedun 
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saavuttamiseksi yrityksillä on tärkeää tutustua moniin erilaisiin arvonluontimalleihin. 

Rakennusalalla asiakasyhteistyö on merkittävä osa liiketoimintaa, ja rakennusalan ja 

palvelumarkkinoinnin yhdistävän tutkimuskirjallisuuden puute on selkeä 

tutkimusaukko, johon tämä tutkielma pyrkii avaamaan keskustelua. 

Palvelukeskeinen ajattelu herätti paljon mielenkiintoa palvelumarkkinoinnin 

tutkijoiden keskuudessa ja se onkin synnyttänyt paljon keskustelua ja jatkotutkimusta 

arvonluonnista. Heinonen, Strandvik, Mickelsson, Edvardsson, Sundström ja 

Andersson (2010) kehittivätkin palvelukeskeisen ajattelun ja sen pohjalta syntyneen 

Grönroosin (2006) palveluajattelun päälle asiakaskeskeisen ajattelun (Customer 

Dominant Logic, CDL), joka pyrkii pääsemään irti palvelukeskeisen ajattelun 

tuottajalähtöisyydestä ja siirtämään keskittymistä vielä enemmän kohti asiakasta ja 

asiakaskokemusta. 

Aiheesta on saatavilla paljon kirjallisuutta, josta valtaosa on englanniksi. Myös 

suomenkielistä tekstiä on olemassa, mutta nekin kaikki viittaavat arvon yhteisluonnin 

(value co-creation), palvelukeskeisen ajattelun (SDL) ja asiakaskeskeisen ajattelun 

(CDL) englanninkielisiin alkuperäisartikkeleihin. Arvonluonti käsitteenä on 

huomattavasti vanhempi ja vakiintuneempi, ja siitä löytyykin paljon tietoa erityisesti 

englanniksi. Palvelumarkkinoinnin ja arvonluonnin kirjallisuus ja sen termistö ei ole 

vielä vakiintunut, ja siksi tutkielmassa käytettävät termit pyritään selittämään 

molemmilla kielillä epäselvyyksien välttämiseksi. Kaikille termeille ja konsepteille ei 

ole myöskään olemassa vakiintuneita suomennettuja versioita, joten niistä osa on 

jouduttu kääntämään tässä tutkielmassa. 

1.2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Tutkielman tavoitteena on tutkia arvonluontia ja sen historiaa, sekä tutkia arvonluontia 

ja asiakaskeskeisen ajattelun konsepteja pientalorakentamisen kontekstissa. 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

i. Miten arvonluonti ilmenee pientalorakentamisen kontekstissa? 
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Lisäksi tutkimuksella on kaksi alatutkimuskysymystä: 

i. Mitä on arvonluonti? 

ii. Miten asiakaskeskeistä ajattelua voidaan hyödyntää pientalorakentamisessa? 

1.3 Tutkielman rakenne ja tutkimusmenetelmä 

Tutkielman johdantoluvussa esitellään lyhyesti tutkielman aihe ja perustelut sen 

valinnalle, tutkimuskysymykset, tutkielman rakenne ja tutkimusmenetelmä, sekä 

keskeiset käsitteet. Toisessa luvussa käsitellään arvonluontia konseptina, siihen 

liittyvää kirjallisuutta, sen historiaa, sekä asiakaskeskeisen ajattelun taustoja ja 

tärkeimpiä ajatuksia. Kolmannessa luvussa arvonluonti ja asiakaskeskeinen ajattelu 

yhdistetään pientalorakentamiseen ja sen prosesseihin ja tutkitaan, miten arvonluonti 

ilmenee pientalorakentamisessa. Neljännessä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin 

ja käydään läpi tutkielman teoreettiset ja liikkeenjohdolliset kontribuutiot ja rajoitteet. 

Tutkielma tehdään kirjallisuuskatsauksena, joka on Salmisen (2011) mukaan 

kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus 

on koota aiempien tutkimuksien tuloksia, kehittää olemassa olevaa teoriaa tai rakentaa 

uutta teoriaa. Katsauksen avulla rakennetulla kokonaiskuvalla voidaan myös kuvata 

teorian kehityksen historiaa. Kirjallisuuskatsaukset voidaan jakaa kolmeen 

päätyyppiin, kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen, systemaattiseen 

kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin. Tämä tutkielma on tehty narratiivisena 

kirjallisuuskatsauksena, joka on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen alatyyppi, ja jonka 

tarkoituksena on järjestää epäyhtenäistä tietoa jatkuvaksi tapahtumaksi.  
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2 ARVONLUONTI 

2.1 Arvonluonti kirjallisuudessa 

2.1.1 Arvo ja arvonluonti 

Arvon ja sen eri muotojen määritteleminen on haastavaa niiden subjektiivisuuden ja 

monitulkintaisuuden vuoksi. Khalifa (2004) jakaa arvon kolmeen kategoriaan, 

osakkeenomistaja-arvoon (shareholder value), asiakasarvoon (customer value), ja 

sidosryhmäarvoon (stakeholder value), mutta toteaa asiakkaan arvon olevan muiden 

arvon muotojen perustana ja lähteenä. Yleisesti hyväksytyn mielipiteen mukaan 

asiakasarvoa ei määritellä tuottajan oletusten tai tarkoitusten, vaan asiakkaan 

kokemuksen mukaan. Khalifa määrittelee arvon kolmiosaisen mallin avulla, 

arvodynamiikan, arvon rakentumisen ja arvon vaihdannan mallin pohjalta, pyrkien 

täten muodostamaan kokonaisvaltaisen määritelmän asiakasarvolle ja siten kaikelle 

koettaville arvon muodoille.  

Sánchez-Fernández ja Iniesta-Bonillo (2007) tutkivat koetun arvon (perceived value) 

määritelmää, jossa arvo ja sen luonti määritellään asiakkaan kokeman arvon 

perusteella. Usein arvoa verrataan hyötyyn tai haluttavuuteen, mutta kumpikaan niistä 

ei anna tarpeeksi kokonaisvaltaista kuvaa arvosta, eikä siksi kelpaa sellaisenaan 

määrittelemään koettua arvoa. Myös laadun ja koetun arvon yhteyttä on tutkittu, sillä 

niillä on yhteisiä piirteitä, mutta niiden tunnistetaan yleisesti olevan eri käsite. 

Perinteisesti arvo on ollut käsitteenä yksiulotteinen ja utilitaristinen, ja arvon mallit 

ovat olleet käytännön ympärille rakennettuja. Arvon tutkimisen kehittyessä niiden 

rinnalle on tullut moniulotteisia malleja, jotka pyrkivät luomaan kokonaisvaltaisempia 

määritelmiä. Moniulotteisten mallien ongelmina pidetään niiden abstraktiutta, 

monitulkintaisuutta sekä haasteellisuutta käytännön sovelluksissa. Artikkelissa 

todetaan kuitenkin, että koettu arvo saadaan parhaiten huomioitua moniulotteisissa 

malleissa, kuten Morris B. Holbrookin (1999) 1990-luvulla lanseeraamassa kuluttaja-

arvon mallissa.  

Babin, Darden ja Griffin (1994) jakavat asiakkaiden kokeman arvon kahteen 

päätyyppiin, utilitaristiseen ja hedoniseen arvoon. Utilitaristinen arvo kuvaa ennalta 
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tavoiteltua, rationaalista arvoa ja sitä, kuinka hyvin tehty ostos täytti asiakkaan tarpeet 

ja odotukset. Se on eniten esillä tilanteissa, joissa asiakkaat ’ovat hoitamassa asioita’ 

ja pyrkivät suoriutumaan mahdollisimman tehokkaasti. Utilitaristinen arvo voidaankin 

mieltää objektiivisemmaksi ja sitä on helpompi mitata, kuin hedonista arvoa. 

Hedoninen arvo puolestaan on hyvin tapaus- ja asiakaskohtainen, ja kuvaa asiakkaan 

tuntemuksia ja oloa tapahtuman aikana ja sen jälkeen. Sitä on vaikeampi mitata, sillä 

se perustuu koettuun viihteen ja positiivisten tunteiden määrään, joita on vaikea 

määritellä tarkasti. Hedoninen arvo on esillä tilanteissa, joissa asiakkaat tekevät 

ostoksia omasta ilostaan ja aloitteestaan ilman olosuhteiden luomaa pakkoa, kuten 

esimerkiksi jouluostoksilla.  

Chiu, Hsieh, Li, ja Lee (2005) tutkivat utilitaristisen ja hedonisen arvon vaikutusta 

asiakasuskollisuuteen. Perinteisen käsityksen mukaan kuluttajia on ohjannut pääosin 

utilitaristinen arvo, jolla on pyritty maksimoimaan tuotteista ja palveluista saatavia 

hyötyjä tekemällä täydellisen rationaalisia ratkaisuja. Modernimmassa käsityksessä 

ihmisten todelliset tavat tehdä päätöksiä otetaan paremmin huomioon, ja onkin 

huomattu hedonisella arvolla olevan vaikutusta kuluttajien päätöksiin myös 

taloudellisesti merkittävissä tilanteissa. Artikkeli nostaa esille asiakassuhteiden 

hoitamisen merkitystä alati kiristyvässä kilpailussa myös aloilla, joissa utilitarististen 

arvojen on ajateltu olevan merkittävämmässä roolissa, kuten pankkiasiakkuuksissa. 

2.1.2 Palvelukeskeinen ajattelu (Service Dominant Logic, SDL) 

Markkinoinnin siirtyessä tuotekeskeisestä ajattelusta kohti asiakasta, eivät vanhat 

markkinoinnin teoriat ja mallit, kuten enää kyenneet ohjaamaan yritysten toimintaa 

halutulla tavalla. McCarthy(1964) kehitti ensimmäisen tunnetun markkinointimixin, 

4P:n, jo 1960-luvun alussa. Siinä on kuitenkin useita puutteita, joihin se ei 

nykyaikaisessa maailmanmarkkinassa pysty vastaamaan, kuten esimerkiksi 

palveluiden markkinointi. Vargo ja Lusch (2004) nostivat artikkelissaan asiakkaan 

merkitystä paljon esille, ja loivat ensimmäisen palvelukeskeisen ajattelun mallin. 

Artikkelissa lanseerattu palvelukeskeinen ajattelu (Service Dominant Logic) esittääkin 

arvonluonnin pääpisteen eli lokuksen siirtämistä yrityksen tuotteeseen sisällyttämästä 

arvosta kohti asiakkaan kokemaa todellista arvoa. Sen sijaan, että yritykset myisivät 
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konkreettisia esineitä tai palveluita, myyvät ne todellisuudessa asiatuntemustaan ja 

osaamistaan esineiden ja palvelujen muodossa. 

Artikkeli nostatti paljon puhetta ja mielenkiintoa markkinoinnin tutkijoiden 

keskuudessa, ja Vargo ja Lusch (2008) vastasivatkin ensimmäisestä artikkelista 

nousseisiin kysymyksiin ja epäkohtiin, sekä päivittivät alkuperäisen mallinsa 

kahdeksaa oletustaan. Oletukset kuvaavat tärkeitä ajatuksia palvelukeskeisessä 

ajattelussa, kuten kaiken liiketoiminnan olevan pohjiltaan taidon ja tiedon vaihtamista, 

joka esitetään palvelun muodossa, siten piiloutuneena, tuotteet ajatellaan palveluiden 

jakelumekanismeina. Palvelukeskeisessä ajattelussa asiakas on aina arvon yhteisluoja, 

eikä yritys voi itsessään luoda arvoa, vaan tehdä arvotarjouksia, joiden pohjalta asiakas 

kokee arvoa arvon yhteisluonnin kautta, ja palvelukeskeinen ajattelu on jo itsessään 

asiakaslähtöistä ajattelua. Alkuperäisiin vuonna 2004 luotuihin Vargon ja Luschin 

oletuksiin lisättiin vielä kaksi, joiden mukaan kaikki taloudelliset toimijat ovat 

resurssien yhdistäjiä ja integroijia, ja arvon määrittelee aina sen kokija, asiakas, omalla 

henkilökohtaisella tavallaan. 

Palvelukeskeinen ajattelu on herättänyt paljon mielenkiintoa ja jatkotutkimuksia 

palvelumarkkinoinnin ja -johtamisen alalla, ja se onkin inspiroinut muun muassa 

tämän tutkielman tärkeimmän teoreettisen pohjan, asiakaskeskeisen ajattelun 

(Customer Dominant Logic) mallin. Markkinoiden muuttuessa koko ajan enemmän 

palveluihin keskittyväksi, on siirtyminen yksinkertaisesta tavaralähtöisestä ajattelusta 

kohti kokonaisvaltaisempaa ajatusmallia kriittisen tärkeää, ja Vargo ja Lusch (2004) 

ovat antaneet tähän hyvät lähtökohdat palvelukeskeisen ajattelun mallillaan. 

2.1.3 Muu palvelumarkkinoinnin kirjallisuus 

Toinen merkittävä julkaisu modernin palvelumarkkinoinnin kehittymisessä on ollut 

Prahaladin ja Ramaswamyn (2004) artikkeli, jossa he käsittelevät perinteistä 

yrityskeskeisestä markkinakäsitystä. Tässä perinteisessä käsityksessä arvonluonti ja 

tuotanto tapahtuu täysin yrityksen sisällä, jolloin asiakas toimii kuluttajana ilman 

arvonluontiprosessiin osallistumista. Perinteisestä näkökulmasta myös markkina oli 

vain vaihdon tapahtumapaikka tai asiakkaiden kokouma, eikä omannut arvonluontiin 

liittyviä ominaisuuksia tai roolia. Tämä johti myös siihen, että yritykset pyrkivät 



9 

hallitsemaan asiakkuuksiaan löytämällä oikeat asiakkaat, ja ajattelivat 

vuorovaikutuksen olleen vain tapa konkretisoida aiemmin luotu arvo. Artikkelin 

mukaan korkealaatuiset vuorovaikutustilanteet mahdollistavat asiakkaan ja yrityksen 

luoda yhdessä ainutlaatuinen kokemus, joka tulee olemaan avainasemassa 

kilpailullisen edun saavuttamisessa. Arvo luodaan yhteistyössä yrityksen ja asiakkaan 

kanssa, ja artikkelissa esitellään nelijakoinen vuorovaikutuksen malli DART, joka 

koostuu dialogista (Dialogue), pääsystä (Access). Riskien ja hyötyjen analysoinnista 

(Risk-benefits), ja läpinäkyvyydestä (Transparency). Arvon yhteisluonnin tarkoitus on 

siis Prahaladin ja Ramaswamyn mielestä siirtää arvonluonnin lokus yrityksen 

tuotannosta asiakkaan ja yrityksen väliseen vuorovaikutukseen koko tuotteen tai 

palvelun elinkaaren ajalta. 

Arvonluonnin määrittely on ollut palvelumarkkinoinnin ja -johtamisen alalla pitkään 

jatkunut keskustelu, ja arvonluonnista käsitteenä on lukuisia eri määritelmiä. Plé ja 

Cáceres (2010), sekä Echeverri ja Skålen (2011) esittävät, että arvonluontia parempi 

termi olisikin arvon ilmeneminen tai arvon muodostuminen (value formation), sillä 

vuorovaikutuksessa sekä luodaan (value co-creation) että tuhotaan arvoa (value co-

destruction), jolloin arvonluonti jättää osan vuorovaikutuksen vaikutuksista 

huomioimatta. Palvelumarkkinoinnissa ja Palvelukeskeisessä ajattelussa 

vuorovaikutus asiakkaan ja palveluntuottajan välillä esitetään lähtökohtaisesti vain 

positiivisena, vaikka todellisuudessa osa vuorovaikutuksesta vähentää asiakkaan 

kokemaa käyttöarvoa. Plé ja Cáceres (2010) toteavat, että arvon yhteistuhoamista 

tapahtuu, kun yksi osapuolista epäonnistuu resurssien asianmukaisessa käytössä 

tilanteeseen nähden ja täten aiheuttaa arvon tuhoamista vähintään yhdelle osapuolelle. 

2.2 Asiakaskeskeinen ajattelu (Customer Dominant Logic) 

Vargon ja Luschin palvelukeskeisen ajattelun malli herätti paljon keskustelua ja 

mielenkiintoa, mutta myös kritiikkiä, jonka pohjalta vuonna Heinonen ja Strandvik 

(2010)loivat asiakaskeskeisen ajattelun (Customer Dominant Logic, CDL), jolla 

pyritään erottelemaan palveluntuottajalle ja asiakkaalle selkeämmät roolit 

arvonluonnin prosessissa ja tuomaan asiakasta vielä enemmän yritystoiminnan 

keskipisteeksi, kuin palvelukeskeisessä ajattelussa. Artikkelin mukaan Vargon ja 

Luschin (2004) malli on edelleen tuotanto- ja vuorovaikutuskeskeinen, ja siten 



10 

tuottajakeskeinen, eikä asiakaskeskeinen. Sen mukaan palvelukeskeinen ajattelu 

huomioi asiakkaan yrityksen hyödyntämänä arvon yhteisluojana sen sijaan, että 

pyrkisi mahdollisimman hyvään asiakaskokemukseen. 

Asiakaskeskeisen ajattelun edelläkävijänä ja tiennäyttäjänä voidaan pitää Christian 

Grönroosin (2006) kehittämää palveluajattelua (Service Logic, SL). Artikkelissa 

myös Grönroos vastaa Vargon ja Luschin palvelukeskeisen ajattelun ongelmiin 

yrittämällä siirtää keskustelun painopisteen vuorovaikutustilanteisiin (interaction) 

vaihtotilanteiden (exchange) sijaan. Palvelu voidaan artikkelin mukaan määritellä sen 

mukaan, mitä palvelun pitäisi tehdä asiakkaalle, sen sijaan, että pyritään 

määrittelemään, millaiset toiminnot ovat palveluita. Arvo on perinteisesti ymmärretty 

olevan sulautettu tuotteisiin, ja siirtyneen kaupan yhteydessä (value-in-exchange), kun 

taas Grönroos (2006) hyödyntää Woodruffin ja Gardialin (1996) määrittelemää 

modernimpaa käsitettä, käyttöarvo, jossa arvo ilmenee käytettäessä (value-in-use). 

Poiketen perinteisestä ajattelusta, tuottaja ei luo arvoa heidän suunnittelu- tai 

tuotantoprosessissaan, vaan asiakas luo arvon itse omassa arvonluontiprosessissaan 

tuotetta tai palvelua käyttäessään. Arvonluonnin lokuksen siirtyessä asiakkaalle, on 

myös yritysten keskityttävä asiakkaisiin. Yritys osallistuu asiakkaan arvonluontiin 

fasilitoimalla prosesseja, jotka tukevat asiakkaan arvonluontia. Palvelukeskeisessä 

ajattelussa yritykset voivat tehdä ainoastaan arvoehdotuksia (value proposition), mutta 

Grönroosin (2006) mielestä se jättää huomioimatta arvon yhteisluonnin 

kulutusprosessin yhteydessä, missä sekä yritys, että asiakas voivat olla aktiivisia 

toimijoita. Palveluajattelussa kulutusprosessi määritellään kokonaisvaltaisemmin, ja 

siihen sisältyy muun muassa tuotteet, informaatio, ihmisten väliset vuorovaikutukset, 

yrityksen järjestelmien ja infrastruktuurin kohtaamiset asiakkaan kanssa sekä 

asiakkaan vuorovaikutus muiden asiakkaiden kanssa, jolloin yrityksellä on 

todellisuudessa mahdollista osallistua asiakkaan arvonluontiprosessiin arvon 

yhteisluojana useammassa kohtaamispisteessä, kuin on perinteisesti ajateltu.  
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Grönroos ja Ravald (2011) kehittivät palveluajattelua artikkelissaan, jossa he avasivat 

ensimmäistä kertaa konkreettisesti asiakkaan arvonluontiprosessia.

 

Kuvio 1 Grönroosin ja Ravaldin (2011) arvon yhteisluonnin malli palveluajattelun mukaan suomennettuna.  

Asiakkaan arvonluonti voidaan jakaa kahteen alueeseen, avoimeen ja suljettuun. 

Yritys ei voi vaikuttaa asiakkaan suljetulla alueella tapahtuvaan arvonluontiin, jossa 

asiakas luo arvoa käyttäessään tuotetta tai palvelua, mutta asiakas voi avata 

arvonluontiprosessiaan, jolloin avoimella alueella yritys voi osallistua arvon 

yhteisluontiin vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Vaikka asiakas on edelleen 

pääasiallinen arvonluoja, sekä yritys, että asiakas pyrkivät yhdessä maksimoimaan 

asiakkaan kokeman arvon. Myös yrityksen prosessi on kaksijakoinen, ja koostuu 

tuotannosta, jossa yritys keskittyy fasilitoimaan arvoa ja tukemaan asiakkaan 

arvonluontia, sekä vuorovaikutus, jossa molemmat osapuolet tekevät yhteistyötä. 

Grönroosin ja Ravaldin (2011) mukaan todellisuudessa prosessit eivät ole noin 

lineaarisia, vaan eri vaiheet sekoittuvat toisiinsa.  

  



12 

 

 

Yllä oleva taulukko kuvaa Grönroosin ja Ravaldin (2011) palveluajattelun 

keskeisimpiä ajatuksia ja arvonluonnin käsitettä. Palveluajattelun (Service Logic) 

voidaan todeta luoneen perustan asiakaslähtöiselle ajattelulle (Customer Dominant 

Logic), sillä teesit vastaavat pitkälti asiakaslähtöisen ajattelun perusideoita, vaikkakin 

molempia on kehitetty rinnakkain.  

Heinonen, Strandvik ym.(2010)ehdottavat, että myyjän ja ostajan roolien muuttamisen 

sijaan muutos pitäisi tehdä näkökulmassa. Asiakaskeskeisessä ajattelussa keskiössä on 

asiakas, ei palvelu, ei palveluntuottaja tai vuorovaikutus. Palvelukeskeisessä 

ajattelussa yritykset pyrkivät luomaan palveluita, joita asiakkaat haluavat, mutta 

asiakaskeskeisessä ajattelussa keskittyminen pitää ohjata siihen, mitä asiakkaat 

tahtovat palveluilta ja keskittyä niiden tavoitteiden täyttämiseen. Perinteinen 

palvelujohtamisen ajattelu keskittyy vain varsinaiseen palveluun ja sen prosessin 

Teesi Selitys 

Markkinoinnin tavoite on tukea asiakkaiden 
arvonluontiprosessia 

Koska asiakkaan arvonluonti on liiketoiminnan 
tärkein prioriteetti, on luonnollista, että se on myös 
markkinoinnin tavoite. 

Molemminpuolisen arvon luominen on 
liiketoiminnan perusta 

Palvelua tuotetaan asiakkaalle, jotta asiakas voi luoda 
arvoa itselleen, ja palveluntuottajan täytyy 
vastaavasti luoda arvoa itselleen. 

Asiakas on ainoa arvonluoja 

Arvon syntyessä käytettäessä (value-in-use), asiakas 
hyödyntää olemassa olevia resursseja luodakseen 
niistä itselleen arvoa, joten asiakas on ainoa 
arvonluoja. 

Yritys on pohjimmiltaan arvonluonnin 
tukija, mutta vuorovaikutuksessa asiakkaan 
kanssa yrityksestä voi tulla arvon 
yhteisluoja. 

Yritys sisällyttää resursseja asiakkaan 
arvonluontiprosessiin toimien arvonluonnin tukijana, 
mutta vuorovaikutuksessa yritys voi vaikuttaa 
suoraan asiakkaan arvonluontiprosessiin, jolloin 
yrityksestä tulee arvon yhteisluoja. 

Yritykset eivät ainoastaan tee arvolupauksia. 
Tärkeissä vuorovaikutustilanteissa 
asiakkaiden kanssa yritys myös vaikuttaa 
asiakkaan arvon toteutumiseen (value 
fulfillment) 

Vuorovaikutustilanteissa asiakkaan ja yrityksen 
arvonluontiprosessit yhdistyvät, jolloin yritys voi 
suoraan vaikuttaa prosessin lopputulokseen, eikä vain 
tehdä arvolupauksia. 

Kuvio 2 Grönroosin ja Ravaldin (2011) palveluajattelun viisi teesiä suomennettuna.  
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hiomiseen, kun taas palvelukeskeinen ajattelu (SDL) laajentaa yrityksen ajattelun 

koskemaan asiakkaan ja yrityksen välistä vuorovaikutusta ja arvon yhteisluontia. 

Asiakkaat käyttävät ja kokevat palvelut kuitenkin aina omassa kontekstissaan, jonka 

asiakaskeskeinen ajattelu pyrkii ottamaan huomioon laajentamalla näkökulmaa myös 

asiakkaan suoraan palveluun liittymättömien aspektien huomiointiin. 

Palvelukeskeisessä ajattelussa painopisteenä on arvon yhteisluonti, jossa asiakas itse 

luo arvoa yhdessä palveluntarjoajan kanssa osallistumalla palveluntarjoajan 

prosessiin, mikä Heinosen ja Strandvikin ym. (2010) mukaan tekee palvelukeskeisestä 

ajattelusta tarjoajalähtöisen, sillä se pyrkii sisällyttämään asiakkaan sen omaan 

prosessiinsa. Kuitenkin Vargon ja Luschin(2008) palvelukeskeiseen ajatteluun (SDL) 

ja Grönroosin (2006) palveluajatteluun (SL) yhtyen, myös asiakaskeskeinen ajattelu 

(CDL) toteaa, että palveluntuottajalla on rooli arvonluonnissa, joka on asiakkaan 

arvonluontiprosessin tukeminen.  

Heinosen ja Strandvikin ym. (2010) mukaan palvelukeskeisen ajattelun kannattajat 

ovat puhuneet vahvasti arvon yhteisluonnin puolesta. Palvelukeskeisessä ajattelussa 

tuottaja ei itsessään voi luoda arvoa, vaan asiakas luo arvon vuorovaikutuksessa 

yrityksen kanssa arvon yhteisluonnilla. Artikkelin mukaan arvonluonti ja palveluiden 

yhteisluonti tulisi kuitenkin erottaa toisistaan, sillä on mahdollista, että vuorovaikutus 

ei luo arvoa, ja siksi arvon yhteisluonti ei voi olla ainoa arvon ilmenemismuoto. 

Palvelukeskeisessä ajattelussa asiakas pyritään tuottajalähtöisesti ottamaan mukaan 

arvon yhteisluontiin, mikä implikoi tuottajan olevan vastuussa arvon yhteisluonnin 

tapahtumasta, kun taas asiakaskeskeinen ajattelu pyrkii sisällyttämään 

palveluntarjoajan asiakkaan elämään, mikä on pieni, mutta merkittävä näkökulmaero. 

Artikkeli ottaa kantaa myös yhteisluonnin hallintaan, mikä ei Heinosen ja Strandvikin 

mukaan ole aina selkeä, tuottajan ohjaama tapahtuma, vaan sekä asiakas, että 

palveluntuottaja ovat aktiivisessa roolissa. Vaikka perinteisestä tuottajalähtöisestä 

markkinointiajattelusta, jossa yritys on ainoa aktiivinen toimija, on siirrytty 

ajatukseen, jossa asiakas on yhteistoimijana, on tuottajaa silti pidetty 

vuorovaikutustilanteiden kontrolloijana. Palvelukeskeisen ajattelun mukaan arvon 

määrittelee täysin sen kokija (Vargo & Lusch, 2008), mikä jättää vain vähän tilaa 

tuottajalle vaikuttaa asiakkaan kokemaan arvoon. Grönroosin (2008) mukaan tuottaja 
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voi toimia arvon fasilitoijana eli arvonluonnin tukijana ja siten vaikuttaa asiakkaan 

arvonluontiprosessiin.  

Heinosen ym. (2010) Asiakaskeskeisessä ajattelussa  arvon ajatellaan syntyvän käytön 

yhteydessä käyttöarvona (value-in-use), sillä se mahdollistaa arvon syntymisen 

pidempikestoisena prosessina, jossa arvo ilmenee perinteisestä vaihdanta-arvo-

ajattelusta poiketen. Aikaisemmin on todettu muun muassa Grönroosin (2008) 

mukaan, että arvo syntyy suorassa tai epäsuorassa vuorovaikutuksessa.  

Asiakaskeskeisessä ajattelussa käyttöarvoa pyritään ymmärtämään 

kokonaisvaltaisemmin, ja asiakkaan tuottajalle näkymättömissä koettu käyttöarvo 

otetaan huomioon. Artikkelin mukaan arvo ilmenee suurimmaksi osaksi yritysten 

näkökentän ulkopuolella kolmella eri osa-alueella. Ensimmäinen osa-alueista on 

aikaikkuna, joka nostaa esiin, että asiakas kokee arvoa ennen palvelua, sen aikana, 

sekä sen jälkeen, ja siksi on myös palveluntuottajan vuorovaikutuksen ulkopuolella. 

Toinen osa-alue, käyttöarvossa ilmenevä termi ”käyttää” on harhaanjohtava, sillä 

arvoa ilmenee muun muassa palvelun kulutuksen aikana, palvelun kanssa 

vuorovaikutuksessa tai muissa asiaan liittyvissä tapahtumaketjuissa. Asiakaskeskeisen 

ajattelun mukaan käyttöarvo edustaa muutakin, kuin fyysisiä tapahtumia, mukaan 

lukien henkiset tapahtumat. Esimerkiksi lomamatkan muistelu jälkeenpäin voi tuottaa 

arvoa asiakkaalle. Kolmas artikkelissa mainittu osa-alue on konteksti, 

asiakaskeskeisen ajattelun mukaan asiakkaan henkilökohtainen ja dynaaminen 

konteksti, kuten rooli ja paikka sosiaalisessa tilanteessa vaikuttavat palvelun 

yhteistuottamiseen ja käyttöarvon ilmenemiseen, ja siksi käyttöarvon määritelmä 

sisältää myös asiakkaan kontekstiarvon. 

Kiinnostus asiakaskokemukseen on myös herättänyt keskustelua 

palvelumarkkinoinnin alalla, ja siihen liittyvä kirjallisuus käsittelee yleensä 

palvelukokemusta, joka syntyy asiakkaalle tietyn palvelun kulutuksen yhteydessä. 

Usein asiakaskokemuksesta puhuttaessa oletetaan asiakkaan aloittavan puhtaalta 

pöydältä yrityksen kanssa ilman mitään ennakkokäsityksiä. Asiakaskeskeinen ajattelu 

(Heinonen ym., 2010)pyrkii laajentamaan tätä näkökulmaa ottamalla huomioon myös 

asiakassuhteen, jolloin asiakkaan ja yrityksen välistä suhdetta ja sen muuttumista 

voidaan seurata pidemmällä aikavälillä ja seurata, miten asiakaskokemus muuttuu eri 

kosketuspisteissä. Asiakaskokemusta ei voida käsitellä vain suorien 
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vuorovaikutustilanteiden summana, vaan kokonaisuutena, johon sisältyy muutakin. 

Vuorovaikutus yrityksen kanssa on vain osa asiakkaan elämää, ja esimerkiksi 

keskustelu toisen ihmisen kanssa koetusta vuorovaikutustilanteesta voi muuttaa 

asiakkaan kokemuksen täysin. Usein myös ajatellaan, että asiakaskokemuksen täytyy 

olla jotain erikoista ja epätavallista, mutta kuten Carù ja Cova(2003) totesivat, 

asiakaskokemukseen kuuluvat myös rutiininomaiset, jokapäiväiset tapahtumat. 

  

Heinosen ym. (2010) artikkelin mukaan palveluntuottajien täytyy vaihtaa ajattelunsa 

painopistettä ja ottaa huomion asiakas asiakkaan omassa kontekstissa. Asiakkaan 

elämän kokonaisvaltaisempi ymmärtäminen ja huomioon ottaminen auttaa yritystä 

tarjoamaan parempia palveluita asiakkaalle. Asiakkaiden ja asiakaskokemuksen 

ymmärtämisen tutkimista on perinteisesti tehty asiakkaiden yrityksen tarjoamisista 

tehtyjen havaintojen pohjalta, mutta sitä pitäisi suunnata kohti sitä, miten asiakkaat 

käyttävät ja kokevat yritysten tarjoamisia omassa kontekstissaan. Myöskin uusien 

palveluiden tuottamisessa asiakaskeskeisestä ajattelua voidaan hyödyntää, ja pyrkiä 

kehittämään palvelu, joka asiakkaan vakuuttamisen sijaan pyrkii sisällyttämään itsensä 

asiakkaan nykyisiin ja tuleviin konteksteihin. Palveluiden tulisi pyrkiä siihen, mitä 

asiakkaat tahtovat sen avulla saavuttaa.  

 
Tuottajalähtöinen ajattelu 
(Palvelukeskeinen ajattelu) Asiakaskeskeinen ajattelu 

Yhteisluonti     

• Osallistuminen • Asiakas osallistuu 
yhteisluontiin 

• Yritys osallistuu asiakkaan 
tapahtumiin 

• Hallinta • Yritys hallitsee ja ohjaa 
yhteisluontia 

• Asiakas hallitsee ja ohjaa 
arvonluontia 

Käyttöarvo     

• Näkyvyys 
• Keskittyminen on 

näkyvissä 
vuorovaikutustilanteissa 

• Ottaa huomioon myös 
näkymättömät ja henkiset 
tapahtumat 

Asiakaskokemus     

• Laajuus • Muodostuu palvelun 
aikana 

• Ilmenee asiakkaan 
elämässä 

• Tyyppi • Epätavallinen ja erikoinen • Myös tavanomainen ja 
jokapäiväinen 

Kuvio 3 Heinosen ym. (2010) taulukko 1 tuottajalähtöisen ja asiakaskeskeisen ajattelun eroista 
suomennettuna. 
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Tiivistettynä, Heinonen, Strandvik ja Voima (2013) toteavat, että asiakaskeskeisessä 

ajattelussa tunnistetaan, ettei arvoa luoda, vain se muodostuu. Yritykset tai asiakkaat 

eivät aina luo arvoa tarkoituksellisesti, vaan se ilmenee asiakkaan henkisissä ja 

käyttäytymisprosesseissa, kun asiakas tulkitsee kokemuksiaan. Arvoa ilmenee myös 

yrityksen näkökentän ulkopuolella, asiakkaan tulkitessa kokemuksiaan muiden 

elämänsä osa-alueiden kautta. Asiakaskeskeisen ajattelun mukaan arvoa luodaan sekä 

vuorovaikutuksessa, että käyttöarvona. Tässä tutkielmassa käytetään arvon 

muodostumisesta puhuttaessa käsitettä arvonluonti, sillä se on arvon muodostumista 

tunnetumpi käsite tutkimuskirjallisuudessa. 
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Kuvio 4 Grönroosin ja Voiman (2013) kuvio 3 suomennettuna.  

Grönroos ja Voima (2013) tutkivat arvon muodostumisen lokusta (paikkaa) ja jakavat 

arvonluonnin kolmeen alueeseen, tuottajan alueeseen (provider sphere), 

yhteisalueeseen (joint sphere), ja asiakkaan alueeseen (customer sphere) (Kuvio 4). 

Vaikka tuottaja ei kykene luomaan todellista arvoa, voi se omalla toiminnallaan tukea 

asiakkaan arvonluontiprosessia ja luoda potentiaalista arvoa arvoehdotustensa ja oman 

tuotantonsa kautta. Palvelukeskeisen ajattelun mukaan arvonluontia tapahtuu vain 

vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, jonka Grönroos ja Voima tunnistavat yhdeksi 

kolmesta alueesta, yhteisalueeksi. Asiakaskeskeisen ajattelun mukaan arvonluojana on 

kuitenkin lähtökohtaisesti yksin asiakas, mikäli asiakas ei kutsu tuottajaa mukaan 

omaan arvonluontiprosessiinsa tehden molemmista arvon yhteisluojia. 

Asiakaskeskeisen ajattelun tärkeä huomio on, että asiakas luo itsenäisesti käyttöarvoa 

(value-in-use) myös tuottajan suoran vaikutusvallan ulkopuolella, asiakkaan alueella. 

Myöskin tämä arvo on todellista arvoa ja tuottaja voi tukea asiakkaan käyttöarvon 

arvonluontiprosessia omalla toiminnallaan, mutta arvonluojana on yksin asiakas. 

Heinonen, Strandvik ja Vollmer (2019)käsittelevät arvonluonnin lokusta 

Asiakaskeskeisessä ajattelussa ja hyödyntävät Grönroosin ja Voiman (2013) kolmen 

arvonluonnin alueen mallia. 
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2.3 Asiakaspolku ja asiakaskokemus 

Grönroosin ja Voiman (2013) mukaan yritys voi vaikuttaa asiakkaan arvonluontiin 

suoraan vain vuorovaikutuksessa yhteisalueella. Asiakas luo arvoa 

vuorovaikutuksessa asiakaskokemuksen ja -polun kautta. Lemon ja Verhoef (2016) 

kuvailevat asiakaskokemusta moniulotteiseksi rakenteeksi, joka keskittyy asiakkaan 

kognitiivisiin, tunteellisiin, käytöksellisiin, aistillisiin ja sosiaalisiin reaktioihin 

tuottajan arvoehdotuksia kohtaan koko asiakkaan ostamisen matkan ajan. 

Asiakastyytyväisyys on vain osa asiakaskokemusta ja keskittyy asiakkaan omaan 

tietoiseen arviointiin asiakaskokemuksesta, ja asiakaskokemusta voidaankin kuvailla 

asiakastyytyväisyyden laajentamisena, jossa otetaan asiakkaan kokemus huomioon 

kokonaisvaltaisemmin. Lemon ja Verhoef (2016) käsitteellistävät asiakaskokemuksen 

asiakaspoluksi, jossa koko ostoprosessi jaetaan kosketuspisteisiin (touch points). 

Asiakaspolku on iteratiivinen ja dynaaminen ja ottaa huomioon myös asiakkaan 

aikaisemmat kokemukset ja ulkoiset tekijät. Vain osa kosketuspisteistä on yrityksen 

hallinnassa.  

Asiakaspolku voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, ostoa edeltävä vaihe, ostovaihe ja 

oston jälkeinen vaihe. Ostoa edeltävään vaiheeseen kuuluu kaikki asiakkaan 

kokemukset ja vuorovaikutukset tuottajan, brändin, tuotekategorian ja ympäristön 

kanssa ennen varsinaista ostotapahtumaa. Käytännössä tämä vaihe sisältää 

asiakaskokemuksen tarpeen tunnistamisesta ostotapahtuman alkuun saakka. 

Ostovaihe sisältää kaikki asiakkaan kokemukset ja vuorovaikutukset tuottajasta ja sen 

ympäristöstä ostotapahtuman aikana. Ostovaiheessa kosketuspisteitä on 

lukemattoman paljon ja niiden perusteella asiakas päättää joko ostaa tai lykätä 

ostopäätöstä. Viimeinen oston jälkeinen vaihe sisältää kaikki kokemukset ja 

vuorovaikutukset, joita asiakkaalla on tuottajan ja sen ympäristön kanssa 

ostotapahtuman jälkeen mukaan lukien ostoksen käyttäminen. Lemonin ja Verhoefin 

oston jälkeinen vaihe vastaa käsitteellisesti hyvin asiakaskeskeisen ajattelun 

(2010)käyttöarvon käsitettä. 

Lemon ja Verhoef (2016) jakavat kosketuspisteet neljään kategoriaan, tuottajan 

kosketuspisteisiin (brand-owned), kumppanien kosketuspisteisiin (partner-owned), 

asiakkaan kosketuspisteisiin (customer-owned), sekä ulkoisiin kosketuspisteisiin 
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(social/external). Tuottajan kosketuspisteillä tarkoitetaan asiakaspolun 

vuorovaikutustilanteissa, jotka ovat tuottajan suunniteltavissa ja hallittavissa, kuten 

tuottajan oma media ja tuotteiden tai palveluiden ominaisuudet. Kumppanien 

kosketuspisteitä suunnittelee ja hallitsee tuottaja ja vähintään yksi heidän 

liikekumppaneistaan, kuten markkinointitoimisto, aliurakoitsija, jakelija tai 

verkkoportaali. Nämä erotellaan tuottajan kosketuspisteistä, koska ne eivät ole täysin 

tuottajan hallittavissa, vaan asiakas kokee tuottajan arvoehdotukset liikekumppanien 

palveluiden välityksellä. Asiakkaan kosketuspisteet ovat asiakkaan toimintoja, jotka 

vaikuttavat asiakaskokemukseen, mutta joihin tuottaja ei voi vaikuttaa tai hallita, 

esimerkiksi ostoa edeltävä vaiheessa asiakkaan omien tarpeittensa tunnistaminen tai 

ostovaiheessa ostotavan valinta. Asiakkaan kosketuspisteitä ilmenee kuitenkin eniten 

oston jälkeisessä vaiheessa asiakkaan käyttäessä ostostaan. Ulkoiset kosketuspisteet 

ottavat huomioon asiakaskokemukseen vaikuttavat ympäristön tekijät, kuten muut 

asiakkaat tai tuttavien kokemukset, jotka eivät kuitenkaan ole asiakkaan hallittavissa. 

Lemonin ja Verhoefin (2016) mukaan asiakaskokemusta voidaan hallita ja parantaa 

asiakaspolun ja kosketuspisteiden suunnittelun avulla. Tutkimalla nykyisiä 

kosketuspisteitä ja asiakaskokemuksia voidaan kehittää tuottajan, kumppanien ja myös 

ulkoisia kosketuspisteitä tulevien asiakaskokemuksien parantamiseksi. Tuottajan 

kosketuspisteiden kehittäminen ja suunnittelu on helpointa, sillä ne ovat suoraan 

tuottajan hallinnassa, mutta myös kumppanien ja ulkoisten kosketuspisteiden hallinta 

on epäsuorasti mahdollista, ja yritysten kannattaa myös pyrkiä vaikuttamaan 

olosuhteisiin ja toimintaympäristöönsä siten, että kumppanien ja ulkoiset 

kosketuspisteet ovat asiakaskokemusta parantavia tekijöitä. 
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3 ARVONLUONNIN MUODOT PIENTALORAKENTAMISESSA 

Tutkielma tutkii arvonluonnin muotoja pientalorakentamisessa asiakaskeskeisen 

ajattelun (Customer Dominant Logic) kolmen alueen kautta. Pientalorakentamisella 

tarkoitetaan tässä tutkielmassa omakotitalojen, paritalojen, sekä asunto-

osakeyhtiömuotoisten erillis- tai rivitalojen rakennuttamista, joissa tuottajana toimii 

rakennuttaja. Pientalorakennuttamista tehdään monilla eri tavoilla ja myöskin 

asiakaspolku vaihtelee merkittävästi. Asiakas voi olla rakennutusprojektin laukaiseva 

toimija, ja etsiä aktiivisesti itselleen sopivaa rakennuttajaa, rakennuttaja voi myydä 

asuntojaan ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista, sen aikana, tai asuntoja 

voidaan myydä valmiina.  

Tässä tutkielmassa tutkittava rakennutusprosessi pohjautuu erään Suomessa toimivan 

rakennuttajayrityksen, jonka vuosittainen liikevaihto on hieman yli 10 miljoonaa 

euroa,  tyypillisen rakennusprojektin pohjalle. Yhtiö rakennuttaa pääosin asunto-

osakeyhtiömuotoisia pientalokohteita, jotka ennakkomarkkinoidaan ja myydään 

asunnon ostajaa suojaavaa RS-turvajärjestelmää (Rahalaitosten neuvottelukunnan 

suosittelema) hyväksi käyttäen. Rakennutusprosessissa tuottajana toimiva 

rakennuttaja etsii tontin ja aloittaa kohteen suunnittelun ja toteutuksen omalla 

alueellaan ja aloittaa kohteen ennakkomarkkinoinnin ennen rakennustöiden aloitusta. 

Asiakas pääsee osaksi rakennutusprosessia ja voi vaikuttaa tulevaan asuntoonsa 

tekemällä yhteistyötä rakennuttajan kanssa. On rakennuttajasta riippuvaa, kuinka 

paljon asiakas voi omilla valinnoillaan ja toiveillaan vaikuttaa tulevan asuntonsa 

toimintoihin ja ominaisuuksiin. 
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Rakennuttajan prosessi (Kuvio 5) alkaa suunnittelusta, jossa sopivan tontin löytymisen 

jälkeen rakennuttaja aloittaa suunnittelun. Rakennuslupaprosessin alkaessa aloitetaan 

myös ennakkomyynti, jolloin asiakkaan prosessi käynnistyy ja yhteisalueella 

toimiminen alkaa. Kun kohteelle on myönnetty rakennuslupa, alkaa varsinainen 

rakentamisvaihe, joka kestää asunnon luovutukseen ja takuukorjauksiin saakka. 

Takuukorjausten jälkeen tuottajan prosessi ja yhteisalue päättyy, jolloin siirrytään 

asiakkaan alueelle, asumiseen, joka kestää aina siihen saakka, kunnes asiakas muuttaa 

pois talosta. 

3.1 Arvonluonti suunnitteluvaiheessa 

Rakennuttaja eli tuottaja voi omalla toiminnallaan luoda potentiaalista arvoa tekemällä 

asiakkaan arvonluontiprosessia tukevia toimenpiteitä tuottajan alueella. Tämä alue on 

asiakkaalle näkymätöntä ja asiakas realisoi osan potentiaalisesta arvosta yhteisalueen 

ja asiakkaan alueen aktiviteeteissa. Kaksi merkittävintä osa-aluetta, joilla rakennuttaja 

voi luoda potentiaalista arvoa tuottajan alueella ovat asuntojen suunnittelu ja 

ominaisuudet, sekä asiakaspolun suunnittelu. 

Ensimmäinen ja samalla merkittävä potentiaaliseen arvonluontiin vaikuttava päätös on 

tontin sijainti ja tyyppi. Asiakkaat etsivät itselleen sopivaa asuntoa, jolla on asiakkaan 

Suunnittelu Myynti ja 
rakennuslupa Rakentaminen Asuminen

Yhteisalue 

Asiakkaan alue 

Tuottajan alue 

Kuvio 5 Rakennuttamisen prosessi 
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kontekstiin nähden hyvä sijainti. Koska asiakkaiden tarpeet ovat yksilöllisiä ja heidän 

kontekstistaan riippuvia, on rakennuttajan mahdotonta valita tonttia, joka olisi kaikille 

asuntoa tarvitseville sopiva. Luodakseen mahdollisimman paljon potentiaalista arvoa, 

täytyy rakennuttajan valita tonttiin nähden sopiva asumismuoto. Työkaluina 

asumismuodon valinnassa rakennuttaja voi tutkia saman alueen asuntoja ja tavoitellun 

asiakassegmentin tyypillisimpiä asumismuotoja, sekä toivottuja toimintoja ja 

ominaisuuksia. Tuottaja voi myös suunnittelussaan huomioida asiakkaille merkittäviä 

arvoja ja tehdä niiden mukaisia valintoja, kuten ympäristöystävällisyyden, 

kotimaisuuden ja hiilijalanjäljen huomiointi. Rakentamisalalla rakennuttajalle 

merkittävässä roolissa on luonnollisesti työmaan suunnittelu, työskentely ja hallinta. 

Tapauksesta riippuen asiakas saattaa osallistua työmaan valvontaan tai suunnitteluun, 

mutta pääosin se kuuluu tuottajan alueeseen. 

Tuottaakseen mahdollisimman paljon potentiaalista arvoa, rakennuttajan on 

suunniteltava asiakaspolku ja kosketuspisteet siten, että se tukee asiakkaan 

arvonluontiprosessia mahdollisimman hyvin. Rakennuttaja voi hallita tuottajan 

kosketuspisteitä, mutta myös vaikuttaa kumppaniensa kosketuspisteisiin ja ulkoisiin 

kosketuspisteisiin. Tuottajan kosketuspisteissä asuntosuunnittelu ja asunnon 

ominaisuudet ovat luonnollisesti tärkeässä roolissa, mutta lisäksi rakennuttaja voi 

vaikuttaa muun muassa luomaansa markkinointimateriaaliin ja myynti-ilmoituksiin. 

Rakennusalalla kumppanien kosketuspisteet ovat kriittisen tärkeässä roolissa, sillä 

vain harva rakennuttaja kykenee tuottamaan koko rakennusprojektin itse ja usein 

liikekumppanit tai aliurakoitsijat ovat vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. 

Rakennuttajan alueelle kuuluvia kumppanien kosketuspisteitä voi olla muun muassa 

maatyöurakoitsija, lvi-urakoitsija (lämpö-, vesi- ja ilmaurakoitsija) tai 

sähköurakoitsija. Rakennuttaja voi maksimoida yhteistyöstä syntyvää potentiaalista 

arvoa muun muassa onnistuneilla kumppanivalinnoilla, sekä sujuvan yhteistyön ja 

laadun varmistamisella.  

3.2 Arvonluonti myynti- ja rakennuslupavaiheessa 

Rakennuttajan arvonluonti siirtyy myynti- ja rakennuslupavaiheessa pitkälti 

yhteisalueelle asiakkaan arvonluontiprosessin tukemiseen, mutta rakennuttaja jatkaa 

potentiaalisen arvon luontia asiakkaan näkökentän ulkopuolella muun muassa 
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rakennuslupaprosessissa ja myyntimateriaalin suunnittelussa. Grönroosin ja Voiman 

mukaan (2013) asiakas alkaa nyt muodostamaan todellista arvoa rakennuttajan 

tuottajan alueella luomasta potentiaalisesta arvosta. Myynnissä ja markkinoinnissa 

avainroolissa ovat nykyään verkkoportaalit, kuten Etuovi.com ja Oikotie, niin 

tuottajan, kuin asiakkaankin prosessissa ja siten myös tärkeitä asiakaspolun 

kosketuspisteitä. Etuovi.com:n (2021) mukaan myynnissä asunnoista haki vuonna 

2021 tietoa internetin kautta 88 prosenttia etsijöistä. 

Lemonin ja Verhoefin (2016) mukaan asiakas aloittaa asiakaspolkunsa, kun hän 

tunnistaa tarpeensa uudelle asunnolle. Asiakaspolku alkaa asiakkaan alueella, 

tuottajan näkymättömissä. Asiakas kartoittaa omia tarpeensa ja alkaa etsimään 

tuottajaa, joka parhaiten kykenisi vastaamaan asiakkaan tarpeita eli asiakaskeskeisen 

ajattelun kautta ajateltuna tukemaan asiakkaan arvonluontia.  

Asiakkaalla voi olla ennakkokokemuksia rakennuttajasta, joihin rakennuttaja ei voi 

suoraan vaikuttaa. Hyvillä aikaisemmilla asiakaskokemuksilla ja maineella voi 

kuitenkin olla positiivisia vaikutuksia asiakkaan kokemukseen ja siten arvonluontiin. 

Rakennuttaja voi siis vaikuttaa asiakaskokemukseen ja täten tukea 

arvonluontiprosessia epäsuorasti toimimalla pitkällä aikavälillä siten, että 

asiakastyytyväisyys pysyy korkeana ja yleinen käsitys yrityksestä on hyvä. Asiakkaan 

arvonluontiin vaikuttavat kuitenkin myös tekijät, joihin tuottajalla ei juuri ole 

mahdollisuutta vaikuttaa, kuten asiakkaan nykyinen raha- tai asumistilanne. Vaikka 

myynti- ja rakennuslupavaiheessa arvonluontia tapahtuu paljon yhteisalueella, asiakas 

luo arvoa myös omalla alueellaan tuottajan näkymättömissä. Asiakkaalle muodostuu 

esimerkiksi odotuksia uudesta asunnosta ja siitä, miten rakennusprosessi etenee, ja 

Heinosen ym. mukaan (2010) pelkästään nämä ajatukset voivat luoda asiakkaalle 

käyttöarvoa. 

Yhteisalueelle siirrytään, kun asiakas on ensimmäisen kerran yhteydessä 

rakennuttajaan, eli tuottajaan. Tämä tapahtuu yleisimmin markkinointimateriaalin 

kautta. Asiakas voi kutsua tuottajan mukaan arvonluontiprosessiinsa 

vuorovaikutustilanteissa. Asuntokauppoihin liittyy usein pitkä prosessi, jonka aikana 

asiakas ja rakennuttaja tapaavat useita kertoja, ja joissa keskustellaan asunnon 

ominaisuuksista ja muista siihen liittyvistä asioista, sekä toimitaan yhteistyössä 
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asiakkaan toiveiden toteuttamiseksi. Monista muista aloista poiketen, 

pientalorakentamisessa yksittäisillä asiakkailla on usein mahdollista vaikuttaa 

yksittäisen ostettavan tuotteen suunnitteluun ja toteutukseen, mikä mahdollistaa 

tuottajalle asiakkaan arvonluontiprosessin tukemisen hyvin suunnitelluilla ja 

toteutetuilla tuottajan kosketuspisteillä, kuten onnistuneen asiakaspalvelun ja 

yhteistyöprosessin avulla. Varsinainen kaupantekotilaisuus on usein varsin pieni osa 

prosessia, sillä siihen liittyvistä hinnoista, aikataulusta ja yksityiskohdista on 

keskusteltu aikaisemminkin. Asiakkaasta riippuen ostopäätöksen tekeminen voi 

kuitenkin olla merkittävä tapahtuma arvonluonnin kannalta, sillä se konkretisoi 

suunnitteluprosessin. Vuorovaikutus sisältää myös muuta, kuin keskustelut ja 

tapaamiset, kuten markkinointimateriaalin tutkimisen tai tontilla vierailun. Arvo 

muodostuu asiakkaan toimintaympäristössä asiakkaan kokemusten mukaisesti. 

Heinosen, Strandvikin ja Vollmerin (2019) mukaan asiakas luo käyttöarvoa 

yhteisalueella myös tarkoituksettomissa, suunnittelemattomissa, ja tuottajalle osaksi 

näkymättömissä vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi keskusteluissa ystäviensä 

kanssa.  

3.3 Arvonluonti rakentamisvaiheessa 

Myynti- ja rakennuslupavaiheen tavoin, rakennuttajan toiminta kohdistuu pitkälti 

yhteisalueelle, mutta esimerkiksi työmaan hallinta ja viranomaisyhteistyö on usein 

asiakkaalle näkymätöntä, ja siksi tuottajan alueella. Asiakas realisoi potentiaalisen 

arvon jossain oman arvonluontiprosessinsa vaiheessa, eikä sen lopullista määrää tai 

muotoa voida ennalta määrittää. Usein suuri osa rakennuttajan arvonluonnista 

kohdistuu rakentamisvaiheessa yhteistyökumppaneiden ja kumppaneiden 

kosketuspisteiden hallintaan.  

Asunnon ostaminen on asiakkaalle usein merkittävä päätös ja tapahtuma, ja siksi 

asiakkaan arvonluontiprosessista suuri osa tapahtuu tuottajan näkymättömissä 

asiakkaan alueella. Asiakas käsittelee rakentamis- ja ostoprosessia omien ajatustensa 

ja toimintaympäristönsä kautta, luoden Heinosen ym. (2010) mainitsemaa 

tavanomaista ja jokapäiväistä arvoa asiakkaan alueella esimerkiksi odotusten tai 

keskustelujen muodossa. 
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Rakentamisen aikana yhteisalueella asiakas osallistuu usein asunnon suunnitteluun ja 

valintojen tekemisiin joko suoraan rakennuttajan tai rakennuttajan valitsemien 

yhteistyökumppaneiden kautta. Esimerkiksi materiaalivalinnat, sekä sähkö- ja 

kiintokalustosuunnittelu toteutetaan usein alan erikoisliikkeiden kanssa yhteistyössä, 

jolloin asiakaskokemukseen ja siten asiakkaan arvonluontiprosessiin vaikuttaa myös 

asiakkaan yhteistyö kumppanin kanssa, yritysten välinen yhteistyö, ja asiakkaan 

odotusten ja toiveiden toteutuminen. Konkreettinen potentiaalisen arvon 

realisointipiste tapahtuu luovutuksessa, jolloin asiakas hyväksyy rakennuttajan 

tekemän työn sopimuksen mukaiseksi. Koska arvo on Heinosen ym. (2010) mukaan 

luonteeltaan kokemusperäistä, on myös vaikeasti mitattavilla ominaisuuksilla, kuten 

luottamuksella rakennuttajaa kohtaan, sekä kokemuksella rakennusprosessin 

sujuvuudesta ja toiveiden toteutumisesta merkittävä vaikutus asiakkaan lopulta 

kokemaan arvoon.  

3.4 Arvonluonti asumisvaiheessa 

Asunto on usein pitkäikäinen ostos, ja sen käyttöiästä puhutaankin yleensä vähintään 

vuosista. Luovutuksen jälkeen muuton ja koko sitä seuraavan asumisvaiheen ajan 

asiakas realisoi rakentamisprosessin aikana tuotettua arvoa, niin tuottajan omalla 

alueellaan luomaa potentiaalista arvoa, yhteisalueella luotua todellista käyttöarvoa, 

kuin asiakkaan omalla alueellaan luotua käyttöarvoa. Asiakas luo uutta käyttöarvoa 

myös varsinaisen rakentamisprosessin jälkeen omien ajatustensa, kokemustensa ja 

elinympäristönsä kautta. 

Asumisvaihe sijoittuu lähes täysin asiakkaan alueelle, ja on siksi lähtökohtaisesti 

tuottajan näkymättömissä, eikä rakennuttaja tässä vaiheessa voi juurikaan enää 

vaikuttaa asiakkaan arvonluontiprosessiin. Viimeinen konkreettinen 

vuorovaikutusprosessi on takuukorjaukset, joka tapahtuu vuoden päästä asunnon 

luovutuksesta. Echeverrin ym. (2011) mukaan huonoa asiakaskokemusta ja arvon 

tuhoamista voidaan korjata onnistuneilla vuorovaikutuksilla, jolloin voidaan lopulta 

tukea asiakkaan arvonluontia alun epäonnistumisesta huolimatta. Tulevien 

asiakaskokemusten parantamiseksi ja siten arvonluontiprosessien tukemiseksi 

rakennuttajilla on syytä seurata asiakkaiden käyttöarvon luontiprosessia esimerkiksi 

tietyin väliajoin toistuvien tyytyväisyyskyselyjen muodossa.  
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4 YHTEENVETO 

4.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Arvoa ja arvonluontia on määritelty lukuisia kertoja, eikä yleisesti hyväksyttyä 

määritelmää ole pystytty löytämään. Asiakaskeskeisen ajattelun mukaan arvoa ei 

luoda tarkoituksellisesti, vaan se muodostuu asiakkaan kokemusten kautta 

käyttöarvona. Arvo syntyy henkisten ja fyysisten tapahtumien kautta, kun asiakas 

kokee arvoa ennen palvelua, sen aikana, sekä sen jälkeen. Perinteisestä 

tuottajalähtöisestä ajattelusta poiketen asiakaskeskeisen ajattelun mukaan tuottajan on 

pyrittävä asettumaan osaksi kuluttajan elämää ja otettava huomioon tämän 

henkilökohtainen toimintaympäristö.  

Arvonluonti voidaan jakaa kolmeen alueeseen; tuottajan alueeseen, yhteisalueeseen, 

ja asiakkaan alueeseen. Asiakas hyödyntää olemassa olevia resursseja luodakseen 

niistä itselleen arvoa asiakkaan alueella, joten asiakas on ainoa arvonluoja. Tuottaja 

sisällyttää resursseja asiakkaan arvonluontiprosessiin toimien arvonluonnin tukijana ja 

potentiaalisen arvon luojana tuottajan alueella. Asiakkaan kutsuessa tuottajan mukaan 

arvonluontiprosessiinsa, vuorovaikutuksessa tuottaja voi vaikuttaa suoraan asiakkaan 

arvonluontiprosessiin, jolloin tuottajasta tulee arvon yhteisluoja. Palvelukeskeisestä 

ajattelusta eroten asiakaskeskeisen ajattelun mukaan tuottaja osallistuu asiakkaan 

tapahtumiin ja tulee asiakkaan päätöksestä mukaan asiakkaan prosessiin yhteisluojaksi 

sen sijaan, että asiakas osallistuisi tuottajan hallitsemaan arvon yhteisluontiprosessiin. 

Pientalorakentamisessa asiakaspolku ja täten arvonluontiprosessi on pitkä johtuen 

sekä varsinaisen rakentamisprosessin pituudesta, että asuntojen keskimääräisestä 

käyttöiästä. Rakennuttaja eli tuottaja aloittaa potentiaalisen arvon luomisen omalla 

alueellaan suunnitteluvaiheessa ja jatkaa asiakkaan arvonluonnin tukemista koko 

prosessin ajan. Asiakas puolestaan aloittaa oman arvonluontiprosessinsa tarpeensa 

tunnistettuaan, ja luo arvoa oman toimintaympäristönsä ja kontekstinsa kautta 

kokemuksensa mukaan ja samalla tuottajan luomaa potentiaalista arvoa realisoiden. 

Rakentamisprosessiin liittyy merkittäviä määriä suoraa vuorovaikutusta ja yhteistyötä, 

mikä on omiaan mahdollistamaan arvon yhteisluonnin yhteisalueella, jolloin asiakas 

kutsuu tuottajan mukaan omaan arvonluontiprosessiinsa. Asiakaskeskeisen ajattelun 
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mukaisesti lopullisen luodun arvon määrittelee asiakkaan kokemus, eikä arvonluonti 

ole tarkoituksellista, vaan ilmenee asiakkaan elämässä ennen rakentamisprosessia, sen 

aikana, ja sen jälkeen niin erityisissä, kuin tavanomaisissa kokemuksissa. 

Rakennuttaja voi vaikuttaa asiakkaan arvonluontiin asiakaspolun kosketuspisteiden 

kautta niin suoraan tuottajan suunniteltavissa ja hallittavissa olevien tuottajan 

kosketuspisteiden kautta, kuin epäsuorasti kumppanien kosketuspisteiden kautta. 

Voidaan myös ajatella, että asiakkaan kosketuspisteisiin ja ulkoisiin kosketuspisteisiin 

voidaan vaikuttaa pitkällä aikavälillä toimimalla asiakastyytyväisyyttä ja mainetta 

ylläpitävillä tavoilla. 

Pientalorakentamisessa asiakaskeskeisyys on ollut osa useiden tuottajien 

toimintaperiaatteita jo pidempään ostoksen merkittävyyden, hinnan ja yksilöitävyyden 

vuoksi. Asiakaskeskeinen ajattelu korostaa asiakkaan merkittävyyttä entisestään ja 

pyrkii ohjaamaan tuottajan toimintaa kohti asiakkaan arvonluonnin tukemista tuottajan 

resursseja hyödyntämällä. Perinteisestä markkinointikäsityksestä poiketen asiakkaan 

rakennuttajan palveluista vakuuttamisen sijaan rakennuttajien tulisi pyrkiä 

palveluillaan siihen, mitä asiakkaat tahtovat niiden avulla saavuttaa, ja sisällyttää 

itsensä asiakkaan nykyiseen ja tulevaan ekosysteemiin ja toimintaympäristöön.  

Asiakaspolun konseptia hyödyntämällä rakennuttajat voivat löytää konkreettisia 

toimintatapoja, joilla asiakaskokemukseen ja arvonluontiprosessiin voidaan päästä 

vaikuttamaan. Tuottajien ja kumppanien kosketuspisteitä suunnittelemalla, 

kehittämällä ja toteuttamalla asiakkaan näkökulmasta rakennuttaja voi parhaalla 

mahdollisella tavalla hyödyntää käytettävissään olevat resurssit asiakkaan 

arvonluonnin tukemiseen. 

4.2 Teoreettinen kontribuutio  

Palvelumarkkinointiin ja arvonluontiin keskittyvistä Vargon ja Luschin (2004) 

palvelukeskeisestä ajattelusta (Service Dominant Logic), Grönroosin (2006) 

palveluajattelusta, sekä Heinosen ym. (2010)asiakaskeskeisestä ajattelusta kaikki 

teoriat ovat pyrkineet vähentämään markkinoinnin tuottajalähtöistä näkökulmaa ja 

siirtymään lähemmäksi palveluiden varsinaista käyttäjää, asiakasta. 
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Vaikka arvonluonnista on olemassa paljon tutkimuskirjallisuutta, ei sitä ole yhdistetty 

rakennusalan, eikä pientalorakentamisen kontekstiin. Tämä tutkielma pyrkii 

muodostamaan yhteyttä pientalorakentamisen, sekä arvonluonnin ja asiakaskeskeisen 

ajattelun konseptien välille ja tutkii keinoja, miten arvonluonti ilmenee rakennusalalla, 

ja mitä pohtii, mitä toimenpiteitä asiakaskeskeisyyden lisäämiseksi voidaan tehdä. 

Aihe vaatii vielä paljon tutkimista, jotta luotettavia teoreettisia johtopäätöksiä 

voitaisiin tehdä. Rakennuttajien ja asiakkaiden kokemuksia ja prosesseja tulisi 

vertailla ja myös kvantitatiivisemmasta tutkimuksesta voisi olla hyötyä. 

Yhtenä tutkielman tarkoituksista onkin nostaa esille pientalorakentamisen nykyistä 

asiakaskeskeisyyttä ja innoittaa jatkotutkimuksiin arvonluonnista rakennusalalla. 

4.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Asiakaskeskeinen ajattelu vaatii merkittävää strategista ja näkökulmallista muutosta 

rakennusalan yritysten toimintatapoihin, mutta avaa myös mahdollisuuksia olla tukena 

asiakkaalle merkittävän asiakaspolun ja palvelun aikana. Heinosen ym. (2010) 

asiakaskeskeisen ajattelun avainajatusten sisällyttäminen rakennuttajien 

päätöksentekoon ja Lemonin ja Verhoefin (2016) kuvaileman asiakaspolun 

suunnitteluun ja hallintaan tuottajan alueella ja yhteisalueella parantaa rakennuttajien 

asiakkaan arvonluontia tukevia toimintoja, parantaen asiakaskokemusta ja siten 

asiakastyytyväisyyttä. Asiakaskokemuksen seuraaminen ja mittaaminen on 

ensiarvoisen tärkeää, mikäli asiakaskeskeisyys pyritään tuomaan etualalle 

rakennuttajien toiminnassa. 

Pientalorakentamiselle on tyypillistä, että asiakas osallistuu oman asuntonsa 

suunnitteluun ja päätöksentekoon, jolloin näiden tilanteiden hyvä suunnittelu ja 

hallinta avaa rakennuttajalle tilaisuuden päästä osallistumaan asiakkaan arvonluontiin 

arvon yhteisluojana, jolloin rakennuttaja pääsee potentiaalisen arvon luonnista ja 

arvonluonnin tukemisesta vaikuttamaan asiakkaan arvonluontiin suoraan. 
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4.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

Merkittävä tutkielman luotettavuutta rajoittava tekijää on rakennusalan ja 

palvelumarkkinoinnin yhdistävän tutkimuskirjallisuuden puute. Koska aiheesta on 

tehty vain vähän tutkimusta, on vaikeaa löytää konkreettisia esimerkkejä erilaisten 

rakennusprosessien kulusta ja rakennuttajien toimintaperiaatteista. Toinen 

luotettavuutta rajoittava tekijä on rakennuttamisprosessista tehtyjen johtopäätösten 

yleistäminen ongelma. Koska jokaisella rakennuttajalla on oma prosessinsa ja 

esimerkiksi asiakaspolun pituus vaihtelee, on yleistävien johtopäätösten tekeminen 

vaikeaa. Lisäksi tutkielman toimintaympäristö perustuu Suomen rakennuttajien 

toimintaan, mikä osaltaan rajoittaa yleistämistä muihin konteksteihin.  

Rakennusalan nykyiset asiakaskokemukset ja arvonluontiprosessit sisältävät paljon 

asiakaskeskeisen ajattelun ja muiden uusien palvelumarkkinoinnin teorioiden 

konsepteja, ja arvon muodostumista rakennusalalla olisikin syytä tutkia lisää. 

Esimerkiksi asiakaskeskeisen ajattelun periaatteiden toteutumista ja sisällyttämistä 

rakennuttajien toimintaan ja päätöksentekoon, sekä asiakasyhteistyön merkitystä 

asiakaskokemukseen tutkimalla voidaan tutkia arvon muodostumista ja 

asiakaskeskeistä ajattelua käytännössä. 



30 

5 LÄHTEET 

Babin, B. J., Darden, W. R., & Griffin, M. (1994). Work and/or Fun: Measuring 

Hedonic and Utilitarian Shopping Value. Journal of Consumer Research, 20(4), 

644–656. http://pc124152.oulu.fi:8080/login?url= 

Carù, A., & Cova, B. (2003). Revisiting Consumption Experience: A More Humble 

but Complete View of the Concept. Marketing Theory, 3(2), 267–286. 

https://doi.org/10.1177/14705931030032004 

Chiu, H.-C., Hsieh, Y.-C., Li, Y.-C., & Lee, M. (2005). Relationship marketing and 

consumer switching behavior. Journal of Business Research, 58(12), 1681–1689. 

http://pc124152.oulu.fi:8080/login?url= 

Echeverri, P., & Skålén, P. (2011). Co-creation and co-destruction. Marketing Theory, 

11(3), 351–373. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-10292 

Etuovi.com. (2021). Ainutlaatuinen asunnon osto- ja myyntiprosessitutkimus 2021. 

https://www.etuovi.com/mediatieto/asunnon-osto-ja-myyntiprosessitutkimus-

2021/. 

Grönroos, C. (2006). Adopting a service logic for marketing. Marketing theory, 6(3), 

317–333. 

Grönroos, C., & Ravald, A. (2011). Service as business logic: implications for value 

creation and marketing. Journal of service management. 

Grönroos, C., & Voima, P. (2013). Critical service logic: making sense of value 

creation and co-creation. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(2), 

133–150. http://pc124152.oulu.fi:8080/login?url= 

Grönroos Christian. (2008). Service logic revisited: who creates value? And who co-

creates? European Business Review, 20(4), 298–314. 

https://doi.org/10.1108/09555340810886585 



31 

Heinonen, K., Strandvik, T., Mickelsson, K., Edvardsson, B., Sundström, E., & 

Andersson, P. (2010). A customer‐dominant logic of service. Journal of Service 

management. 

Heinonen, K., Strandvik, T., & Voima, P. (2013). Customer dominant value formation 

in service. European business review. 

Holbrook, M. B. (1999). Introduction to consumer value. Consumer value: A 

framework for analysis and research, 1–28. 

Kambil, A., Ginsberg, A., & Bloch, M. (1996). RE-INVENTING VALUE 

PROPOSITIONS. Stern School of Business, New York University. 

http://archive.nyu.edu/handle/2451/14205 

Khalifa, A. S. (2004). Customer Value: a review of recent literature and an integrative 

configuration. Management Decision, 42(5), 645–666. 

http://pc124152.oulu.fi:8080/login?url= 

Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding Customer Experience 

Throughout the Customer Journey. Journal of Marketing, 80(6), 69–96. 

http://pc124152.oulu.fi:8080/login?url= 

McCarthy, E. J. (1964). Basic marketing : a managerial approach (Rev. ed). Irwin. 

Plé, L., & Cáceres, R. C. (2010). Not always co‐creation: introducing interactional co‐

destruction of value in service‐dominant logic. Journal of services Marketing. 

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice 

in value creation. Journal of interactive marketing, 18(3), 5–14. 

Salminen, A. (2011). Mikä kirjallisuuskatsaus? : johdatus kirjallisuuskatsauksen 

tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin (Number 62). Vaasan yliopisto; 

University of Vaasa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-349-3 



32 

Sánchez-Fernández, R., & Iniesta-Bonillo, M. Á. (2007). The concept of perceived 

value: a systematic review of the research. Marketing Theory, 7(4), 427–451. 

http://pc124152.oulu.fi:8080/login?url= 

Strandvik, T., Heinonen, K., & Vollmer, S. (2019). Revealing business customers’ 

hidden value formation in service. The Journal of Business & Industrial 

Marketing, 34(6), 1145–1159. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/JBIM-

11-2017-0259 

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for 

Marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1–17. 

http://pc124152.oulu.fi:8080/login?url= 

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic: continuing the evolution. 

Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 1–10. 

http://pc124152.oulu.fi:8080/login?url= 

Woodruff, R. B., & Gardial, S. (1996). Know your customer: New approaches to 

understanding customer value and satisfaction. Wiley. 

  


	1 Johdanto
	1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen
	1.2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet
	1.3 Tutkielman rakenne ja tutkimusmenetelmä

	2 Arvonluonti
	2.1 Arvonluonti kirjallisuudessa
	2.1.1 Arvo ja arvonluonti
	2.1.2 Palvelukeskeinen ajattelu (Service Dominant Logic, SDL)
	2.1.3 Muu palvelumarkkinoinnin kirjallisuus

	2.2 Asiakaskeskeinen ajattelu (Customer Dominant Logic)
	2.3 Asiakaspolku ja asiakaskokemus

	3 Arvonluonnin muodot pientalorakentamisessa
	3.1 Arvonluonti suunnitteluvaiheessa
	3.2 Arvonluonti myynti- ja rakennuslupavaiheessa
	3.3 Arvonluonti rakentamisvaiheessa
	3.4 Arvonluonti asumisvaiheessa

	4 yhteenveto
	4.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin
	4.2 Teoreettinen kontribuutio
	4.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset
	4.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimusehdotukset

	5 Lähteet

