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Tutkielmassa tarkastellaan arvon yhteisluontia B2B-liikesuhteissa tietointensiivisessä 

palveluliiketoiminnassa. Yhteisen arvonluonnin avulla yhteistyön osapuolet voivat vahvistaa 

esimerkiksi kilpailukykyään markkinalla. Tutkielman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten 

arvon yhteisluonnin mahdollisuuksia voidaan vahvistaa kahdenvälisissä yhteistyösuhteissa. Yhden 

osapuolen näkökulman sijaan työssä tutkitaan sekä palveluntarjoajan että asiakkaan arvoon liittyviä 

painotuksia. Tämän kautta luodaan molemminpuolista kokonaiskuvaa arvon yhteisluonnin ilmiöstä 

liikesuhteissa. Teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään erityisesti service logicia ja Grönroosin ja 

Voiman arvonluonnin piirejä ja samalla tuotetaan uutta näkemystä siihen, miten mallia voidaan 

hyödyntää empiirisessä tutkimuksessa arvon yhteisluonnin prosessien tarkastelussa. 

 

Teoriaosuudessa rakennetaan katsaus arvon yhteisluomisen historiaan ja muodostetaan kuva 

keskeisimmistä arvon yhteisluonnin logiikoista: service-dominant logicista, service logicista ja 

customer-dominant logicista. Liikesuhteiden arvonluontia tarkastellaan erityisesti tietointensiivisen 

palveluliiketoiminnan kontekstissa. Tutkielmassa hyödynnetään Geologian tutkimuskeskuksen 

yhteistyösuhteita, ja aineistona toimii sekä palveluntarjoajan että asiakkaiden haastattelut. Aineistoa 

tarkastellaan neljän tietointensiiviseen palveluliiketoimintaan kytkeytyvän yhteistyön interaktion osa-

alueen: myynnin ja markkinoinnin, yhteistyöprojektien, asiakassuhteen ja kommunikaation sekä 

palveluiden kehittämisen ja innovaatioiden, valossa.  

 

Tutkimustulokset osoittavat, että toimittajan ja asiakkaan arvoon liittyvät painotukset voivat olla 

paikoitellen hyvinkin erilaisia ja tämä tulee huomioida asiakassuhteen hoidossa. Toimittajan arvoon 

liittyvissä painotuksissa korostuu mm. asiakassuhteen arvo omien palveluiden ja menetelmien 
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pitävyys sekä tulosten hyödynnettävyys asiakkaan omassa liiketoiminnassa.  
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henkilösuhteet. Yhteistyöprojekteissa mahdollisuuksia yhteiseen arvonluontiin tukee tavoitteiden 

selkeys osapuolten välillä, kokemus yhdessä tekemisestä sekä projekteissa toimivien yksilöiden 

henkilökohtainen motivaatio. Asiakassuhteen ja kommunikaation osalta arvon yhteisluonnin 

mahdollisuuksia vahvistaa kommunikaation molemminpuolinen aktiivisuus, toisen osapuolen vahva 

tunteminen ja luottamus osapuolten välillä. Palveluiden kehittämisen ja innovaatioiden kohdalla 
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osapuolten yhteiset intressit ohjaamassa palveluiden kehittämistä ja innovointia.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatusta tutkittavaan aiheeseen 

Kysymys arvonluomisesta heräsi kiinnostuksen kohteekseni pohtiessamme 

työpaikallani sisäisen työryhmän kanssa palveluiden kuvauksia organisaatiomme 

verkkosivuille. Kuvauksia laatiessamme koimme tärkeäksi määritellä, millaisia ovat 

asiakastarpeet suhteessa palveluihimme ja mitä asiakkaamme oikeastaan haluavat 

meiltä ostaa. Oli selvää, että kymmenien erilaisten palveluidemme tarkka kuvaaminen 

erilaisine menetelmineen ei välttämättä olisi kaikkein hedelmällisintä. Lisäksi 

mielessä heräsi ajatus siitä, että se, mistä asiakkaat ovat kiinnostuneita, ei välttämättä 

lopulta ole palveluita tai menetelmiä itsessään. Sen sijaan se, miten voimme 

palveluntarjoajina auttaa asiakkaitamme ratkaisemaan heidän ongelmiaan ja tukea 

heitä tärkeiden tavoitteidensa saavuttamisessa, nousivat tärkeämmäksi. Olin astunut 

arvonluonnin maaperälle. 

1990-luvulta alkaen kysymys arvonluonnista on herättänyt erityistä kiinnostusta 

johtamisen ja markkinoinnin tutkimuksessa (Grönroos 2008). Arvon luomisen 

nähdäänkin olevan erottamaton osa taloudellista toimintaa (Vargo et al 2008).  

Arvonluontia on tutkimuskirjallisuudessa tarkasteltu usein palveluiden kontekstissa – 

puhuttiinpa sitten palveluista laajempana viitekehyksenä taloudellisen vaihdannan 

logiikalle (Vargo et al 2008) tai suppeammin, näkökulmana palveluihin liittyvälle 

vaihdannalle (Grönroos 2008). Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana 

arvonluomiseen kytkeytyvät termit ”arvon yhteisluominen” (value co-creation), 

”käyttöarvo” (value-in-use) tai ”asiakaskokemus” (customer experience) ovat olleet 

läsnä useimmissa markkinointitutkimuksissa tavalla tai toisella (Heinonen et al 2010).  

Arvon käsitettä on teoriakirjallisuudessa lähestytty perinteisesti kognitiivisena 

vaihtokauppana tuotteen tai palvelun vaihdannan yhteydessä: arvo on nähty 

erotuksena saatujen hyötyjen (mm. laatu, ajansäästö) ja annettujen uhrausten (mm. 

aika, hinta) välillä (ks. Zeithaml 1988). Tämä näkökulma saattoi olla hyvinkin toimiva 

yksinkertaisten transaktiosuhteiden arvioinnissa, mutta samalla kun ymmärrys 

liikesuhteista on kasvanut, näkemys arvosta vaihdantaan liittyvänä on kyseenalaistettu 

tutkimuksissa vahvasti. (Lehtimäki et al 2018). Perinteisissä näkökulmissa 
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painottuivat myös vahvasti yritysten rooli arvonluomisessa, ja asiakkaiden nähtiin 

olevan arvonluontiprosessissa enemmän tai vähemmän ulkopuolisia. Arvo nähtiin 

vahvasti tuotteisiin tai palveluihin sitoutuneena mitattavana ominaisuutena ja tällöin 

markkinoiden tehtäväksi jäi toimia arvon vaihdannan alustana ja arvon talteenottajana. 

Asiakkaat sen sijaan nähtiin yritysten tarjoamien kohteina, joille arvoa voitiin toimittaa 

(deliver). (Heinonen et al 2010; Voima et al 2010.) Johtuen perinteisestä 

lähestymistavasta arvonluomiseen yritykset ovat käsittäneet – ja voivat käsittää 

edelleen – asiakassuhteiden hallinnan oman tarjoamansa ”targetointina” ja erilaisten 

”asiakastyyppien” hoitamisena palveluntarjoajan etujen mukaisesti (Prahalad & 

Ramaswamy 2004). 

2000-luvulla tapahtuneesta kehityksestä palveluihin liittyvän teorian kohdalla voidaan 

puhua paradigmamuutoksena. Palveluita ryhdyttiin tarkastelemaan yritysten 

tarjoaman sijasta arvonluomisen perspektiivistä ja arvonluonnin kontekstiksi vakiintui 

pitkälti palvelun käyttöarvo (value-in-use). (Edvardsson et al 2012.) Arvon 

yhteisluominen nousi esiin 2000-luvun alussa yleisenä käsitteenä kuvaamaan 

yhteistyötä eri osapuolten välillä (Vargo & Lusch 2004). Tätä voimisti Vargo & 

Luschin merkittävä tutkimus markkinoinnin service-dominant logicista, jossa arvon 

yhteisluomisen käsite on keskeinen (ks. Vargo & Lusch 2004; Grönroos 2008). 

Puhtaasti tuote- ja yritysorientoituneista näkökulmista ja transaktiopainotteisuudesta 

onkin sittemmin siirrytty tarkastelemaan arvonluontia kompleksisena, moniulotteisena 

ja vuorovaikutteisena prosessina asiakkaan ja yrityksen välillä. Viimeisen kymmenen 

vuoden aikana runsaasti tutkimuksellista huomiota on saanut myös yksilöllinen ja 

kokemuksellinen asiakaskokemus (Voima et al 2010; Strandvik et al 2012; Grönroos 

& Voima 2013).  

Arvonluomista koskevan kirjallisuuden valossa onkin itsestään selvää, etteivät 

asiakkaat ole ensisijaisesti kiinnostuneita palveluntarjoajien tuottamista tavaroista tai 

palveluista itsessään, vaan siitä miten niitä voidaan käyttää heidän omassa 

toiminnassaan arvon luomiseen. Yritysten ei Grönroosin mukaan (2008) pitäisikään 

harhautua olemaan kiinnostuneita omista palveluistaan, tuotteistaan tai tarjoamastaan, 

vaan niiden tulisi keskittyä ymmärtämään asiakkaidensa jokapäiväisiä käytäntöjä ja 

arvoa tuottavia prosesseja, joissa tavaroita tai palveluita käytetään. Palveluntarjoajien 

tulisi lisätä tietämystään siitä, miten he voivat auttaa asiakaan arvonluomista luomalla 
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palveluita, jotka tukevat asiakkaalle koituvaa arvoa käytössä. (Grönroos 2008.) Ja 

edelleen - vahvistaakseen asiakasarvon syntymistä ja voidakseen keskittyä asiakkaalle 

arvoa luoviin prosesseihin, palveluntarjoajien tulee kehittää liiketoimintastrategioitaan 

sellaisen tiedon pohjalta, joka ylittää tavanomaisen markkina- tai 

asiakastyytyväisyystutkimuksen tarpeen (Grönroos 2008b; Grönroos 2008). Tästä 

näkökulmasta voidaankin nähdä, että ymmärryksen lisääminen asiakasarvoa luovista 

prosesseista on palveluntuottajan liiketoiminnalle elintärkeää paitsi asiakasarvon 

vahvistamisen myös organisaation oman kilpailukyvyn näkökulmasta.  

1.2 Tutkielman tavoitteen, tutkimuskysymysten ja teoriataustan esittely 

Astuttuani arvonluomista koskevien kysymysten äärelle mielenkiintoni heräsi 

tarkemmin sen tutkimiseen, millaisena arvonluominen näyttäytyy organisaation 

kahdenvälisten liikesuhteiden näkökulmasta etenkin tietointensiivisessä 

palveluliiketoiminnassa, jota oma työnantajaorganisaationi edustaa. 

Tietointensiivisellä palveluliiketoiminnalla viitataan liiketoimintaan, jossa tieto 

edustaa arvonluonnin perustaa (Laihonen & Lönnqvist 2017). Toisaalta kiinnostukseni 

kohdistui siihen, miten arvonluontia voidaan tukea ja vahvistaa osana yritysten välistä 

yhteistyötä.  

Halusin lähestyä arvoa nimenomaan arvon yhteisluonnin perspektiivistä, joka on 

noussut arvonluomista koskevissa teorioissa erityiseksi kiinnostuksen kohteeksi viime 

vuosina. Koska arvon yhteisluonti nähdään tärkeänä muun muassa organisaatioiden 

kilpailukyvyn ja yhteistyösuhteen osapuolten välisen tyytyväisyyden näkökulmasta, 

tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä arvon yhteisluonnin vahvistamisesta 

asiakassuhteissa tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa. Pelkän 

palveluntarjoajaosapuolen tai asiakkaan perspektiivin sijaan tutkielman tavoitteena on 

tuoda yhteen molempien osapuolten näkökulmat ja tarkentaa näin ollen 

molemminpuolista kokonaiskuvaa arvon yhteisluonnin ilmiöstä yhteistyösuhteissa. 

Näiden valintojen kautta tutkielman tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat: Miten 

yhteisen arvonluonnin mahdollisuuksia voidaan vahvistaa yhteistyösuhteissa 

tietointensiivisessä B2B-palveluliiketoiminnassa? Ja millaiset asiat painottuvat 

arvonluonnissa erityisesti asiakkaan näkökulmasta ja millaiset asiat korostuvat 

palveluntarjoajan näkökulmasta?  
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Tutkimuksellista katsetta on tässä tutkielmassa haluttu asettaa mahdollisimman 

konkreettiselle tasolle, jotta tutkimustulosten yhteys käytäntöön ja organisaatioiden 

toiminnan kehittämiseen olisi mahdollisimman läheinen. Tutkielmassa arvon 

yhteisluontia tarkastellaan opinnäytetyön laajuus huomioiden yhden organisaation 

asiakassuhteiden näkökulmasta, mikä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella arvon 

yhteisluomista syvemmin asiakassuhteen eri osa-alueiden perspektiivistä. Koska kyse 

on laadullisesta tutkimuksesta, tutkielman tarkoituksena ei ole tutkimustulosten laaja 

yleistettävyys (Eskola & Suoranta 1998), vaan ymmärryksen lisääminen tutkittavasta 

ilmiöstä (Kananen 2014).  

Empiiristä tutkimusta arvon yhteisluonnista kahdenvälisissä B2B-liikesuhteissa 

tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa ei ole kovin paljoa tehty. Sen sijaan B2B-

liikesuhteita on tutkittu viime aikoina runsaasti kirjallisuudessa muun muassa 

suhdetutkimuksen (relationship marketing) ja palveluiden markkinoinnin (service 

marketing) konteksteissa. Liikesuhteet näyttäytyvät tutkimuskirjallisuudessa 

arvonluonnin alustoina ja arvon luomisen on nähty olevan liikesuhteiden perimmäinen 

syy (Wagner et al 2010). Itse arvon käsitettä tarkastellaan tieteellisissä artikkeleissa 

useimmiten kuluttaja–yritys-kontekstissa. Keskeisimmässä asiakassuhteiden 

arvonluontiin liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa arvonluonti näyttäytyy usein 

kompleksisena, teoreettisena ja vaikeasti hahmotettavana asiana. Tästä hyvänä 

esimerkkinä toimii Vargon ja Luschin (2004) klassikoksi noussut artikkeli palveluihin 

kytkeytyvästä arvonluonnin logiikasta, jossa arvonluomista tarkastellaan 

asiakassuhteiden konkreettisen tason sijaan pitkälti ekosysteemitasolla. 

Huomionarvoista on myös se, että arvonluonnin logiikoissa näkökulmallinen painotus 

on usein joko palveluntarjoajan tai asiakkaan perspektiivissä. Esimerkiksi Vargon ja 

Luschin esittelemässä service-dominant logicissa näkökulma asettuu vahvasti 

palveluntuottajan perspektiiviin, kun taas Helkkula et al (2012) ja Heinonen et al 

(2010) painottavat customer-dominant logiciksi kutsumassaan logiikassa erityisesti 

asiakkaan kokemusta arvonluonnissa.  

Koska fokus on tässä tutkielmassa nimenomaan kahden välisissä liikesuhteissa ja 

arvonluontiin liittyvissä konkreettisissa kysymyksissä, arvon yhteisluonnin 

keskeisimmistä viitekehyksistä luontevimmaksi asettuu Christian Grönroosin (2008) 

esittelemä service logic -viitekehys. Palveluliiketoimintaan keskittyvän service logicin 
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ytimessä on aktiivinen, suora vuorovaikutus palveluntoimittajan ja asiakkaan välillä. 

Erityisen kiinnostavana tämän tutkielman tutkimuskysymysten kannalta voidaan pitää 

Grönroosin & Voiman 2013 artikkelissaan esittämää teoreettista kehystä arvonluonnin 

piireistä (value creation spheres). Viitekehys sisältää toimittajan piirin (provider 

sphere) ja asiakkaan piirin (customer sphere) ja yhteisen piirin (joint sphere), jossa 

arvon yhteisluominen tulee tutkijoiden mukaan mahdolliseksi. Viitekehyksen valinta 

pohjautuu myös Grönroosin ja Voiman (2013) artikkelissaan esittämiin 

liikkeenjohdollisiin johtopäätöksiin, joissa tutkijat ehdottavat viitekehyksen 

hyödyntämistä sen ymmärtämiseen, millaisissa konteksteissa ja millaisessa 

vuorovaikutuksessa palveluntuottajat voivat vaikuttaa asiakkaan arvon syntymiseen 

suoraan ja aktiivisesti. Kirjoittajien mukaan ymmärtäminen on tärkeää, sillä 

hallitsemalla aktiivisesti palveluntarjoajan ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen 

tarjoamaa arvon yhteisluontialustaa, palveluntarjoaja ei enää rajoitu vaan lupausten ja 

arvoehdotusten tekemiseen. Arvon yhteisluonnin hallinnalla palveluntarjoaja voi 

vaikuttaa asiakkaidensa käsityksiin organisaatiosta ja sen palveluista ja myös 

halukkuudesta ostaa palveluntarjoajan palveluita uudelleen. (Grönroos & Voima 

2013.)  

Grönroos ja Voima (2013) näkevät lisätutkimuksen tarvetta erityisesti asiakkaan 

piirin, palveluntarjoajan piirin ja yhteisen piirin vaikutuksista muun muassa siihen, 

miten palveluntarjoajat voivat menestyä suorassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden 

kanssa, millaiset asiat mahdollistavat yritysten pääsemistä yhteisen arvonluonnin 

piiriin ja mitä tarvitaan, jotta organisaatioiden suorituskyky tukee asiakkaiden arvon 

luomista (Grönroos & Voima 2013). Tässä tutkielmassa etsitään vastauksia erityisesti 

kahden ensimmäisen kysymyksen ongelmanasetteluun, mutta sillä erotuksella, että 

tässä tutkielmassa arvon yhteisluontia pyritään hahmottamaan pelkän 

palveluntarjoajan näkökulmasta kummankin osapuolen näkökulmat huomioiden. 

Empiiristä tutkimusta arvonluontipiirien sijoittamisesta arvon yhteisluontia 

vahvistavien prosessien tarkastelemiseksi sekä asiakkaan että palveluntoimittajan 

näkökulmat huomioiden ei ole tehty. Sijoittamalla Grönroosin ja Voiman 

arvonluonnin piirit empiirisen tutkimuksen viitekehykseksi tutkimus tarjoaakin aivan 

uutta näkemystä siihen, miten mallia voidaan hyödyntää konkreettisella tasolla, 

kahdenvälisissä liikesuhteissa, arvon yhteisluonnin prosessien tarkastelussa 

tietointensiivisen palveluliiketoiminnan kontekstissa. 
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1.3 Tutkimusmenetelmän ja aineiston esittely 

Tässä tutkielmassa hyödynnetään laadullista tutkimusta ja kyse on kvalitatiivisesta 

eksploratiivisesta tutkimuksesta, joka menetelmänä sopii etenkin vähän tutkittujen tai 

ei-tarkkarajaisten ilmiöiden tarkastelemiseen (Reiter 2013). 

Aineistonkeruumenetelmäksi on valittu haastattelut, joita on tehty sekä 

palveluntarjoajayrityksen työntekijöille että asiakkaiden yhteistyöhenkilöille.  

Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan Geologian tutkimuskeskuksen asiakassuhteiden 

kontekstissa. Tutkielman fokus on kahdenvälisissä asiakassuhteissa ja suhteita 

yhteistyön muihin kumppaneihin tai verkostoihin ei tässä tutkielmassa rajaussyistä 

oteta huomioon. Valitut yhteistyösuhteet edustavat organisaation pitkäaikaisia ja 

merkityksellisiä asiakassuhteita, joihin on sisältynyt vuosien varrella erilaisia 

yhteistyöprojekteja. Päätös valita aineistoon pitkäkestoisia asiakassuhteita liittyy 

oletukseen, että yhteistyössä pitkään mukana olleet henkilöt pystyvät analysoimaan 

pitkäkestoista yhteistyötä lyhytkestoisiin asiakassuhteisiin nähden syvällisemmin. 

Valittuihin yhteistyösuhteisiin voi liittyä arvonluomisen kannalta myös erilaisia 

vaiheita, useita henkilörajapintoja sekä asiakkaan että palveluntarjoajan osalta. Näin 

ollen arvonluontia voidaan tarkastella myös lukuisien eri projektien ja erilaisten 

kokemusten näkökulmasta samaankin asiakassuhteeseen liittyen. 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielman teoriaosuus jakaantuu kolmeen osaan. Ensiksi kuvataan arvonluomiseen 

liittyvän keskustelun etenemistä viime vuosikymmenien ajalta tähän päivään saakka. 

Esiin nousee erityisesti kolme erilaista teoreettista näkökulmaa arvon yhteisluomiseen: 

service-dominant logic, service-logic ja asiakkaan kokemuksellista näkökulmaa 

painottava customer-dominant logic. Tämän jälkeen pureudutaan tutkielman 

empiirisen kontekstin esittelyyn. B2B-suhteita tarkastellaan ensiksi arvonluonnin 

alustana, jonka jälkeen liikesuhteita tarkastellaan tietointensiivisen 

palveluliiketoiminnan erityispiirteiden valossa. Osiossa esitellään myös B2B-

liikesuhteen interaktion osa-alueet, joita aineistossa tarkastellaan arvon 

yhteisluomisen osa-alueina. Neljännessä luvussa rakennetaan synteesi arvon 
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yhteisluomisesta liikesuhteissa tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa, joka luo 

tutkimuksellisen näkökulman empiiriselle osiolle ja aineiston analyysille.  

Viides luku pureutuu erityisesti tutkielmassa hyödynnettyihin tutkimusmenetelmiin ja 

aineiston keruuseen. Luvussa esitellään myös tarkemmin organisaatiot, joista aineisto 

on kerätty. Kuudennessa luvussa esitellään työn empiiriset tulokset valitut yhteistyön 

interaktion osa-alueet huomioiden. Viimeisimmäksi käydään läpi empiirisestä 

analyysistä syntyvät tutkielman johtopäätökset, esitetään liikkeenjohdolliset 

johtopäätökset sekä jatkotutkimusaiheet. 
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2 NÄKÖKULMIA ARVON YHTEISLUONTIIN 

2.1 Arvon käsitteestä markkinoinnissa 

Markkinoinnin tutkijat ovat pitkään tarkastelleet arvon käsitettä lähtökohtana 

taloudellisen vaihdannan ymmärtämiselle (Lehtimäki et al 2018). Arvon luominen 

nähdään taloudellisen vaihdannan keskeisenä päämääränä ja ydinprosessina (Vargo et 

al 2008).  Arvo ja arvon tuottaminen on siis erottamaton osa taloudellista toimintaa. 

Markkinoinnin tieteenalan kehittyessä 1900-luvun alkuvuosina markkinoinnin roolina 

oli tuotteiden ja palveluiden vieminen markkinoille (”to market”). Markkinointi 

määriteltiin joukoksi kaupallisia aktiviteetteja, joiden tehtävänä oli suunnata 

tavaroiden ja palveluiden virtaa tuottajilta kuluttajille. Toisen maailmansodan jälkeen 

markkinoinnin fokus siirtyi “market to” -orientaatioon, jossa markkinaa ja asiakasta 

tutkittiin ja analysoitiin, jonka jälkeen tuotteet valmistettiin vastaamaan asiakkaan ja 

markkinan tarpeita. (Lusch et al 2007). Perinteisessä arvon konseptualisoinnissa 

ovatkin korostuneet vahvasti tuote- ja tuottajalähtöinen ajattelutapa, mutta myös 

vaihdannan aspekti arvon muodostumisen keskeisenä prosessina (ks. Helkkula et al 

2012; Grönroos & Voima 2012; Zeithaml 1988).  

Tuote- ja tuottajalähtöisessä lähestymistavassa, jota on kirjallisuudessa kutsuttu 

goods-dominant logiciksi, lähtökohtana toimi ajatus tuotteista vaihdon keskeisinä 

komponentteina. Ajattelutavan pohjana toimi pitkälti Adam Smithin teoria 1700-luvun 

lopulta tuottavuudesta kansallisen hyvinvoinnin perustana. Smithin talousajattelu 

käsitti esineet – materiaalit ja tavarat – synnynnäisiä hyötyjä omaavina tuotteina, 

joiden arvoa oli mahdollista mitata hintamekanismin ja vaihtoarvon perusteella. 

(Vargo & Lusch 2004; Lusch et al 2007.) 

Vaikka 1960-luvulla siirryttiin tuoteorientaatiosta lähemmäs kuluttajalähtöistä 

ajattelua, esimerkiksi Kotlerin 1970-luvun tunnetun 4P:n pohjana toimi edelleen 

vahvasti tuote- ja tuottajalähtöinen ajatus markkinoinnista, joka mahdollisti yrityksen 

tuotteilleen ”pakkaaman” arvon viemisen markkinaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Yksinkertaistettuna Kotlerin teoriassa kilpailuedun pohjana toimi tuotteisiin upotetun 

arvon hyödyllisyyden maksimointi hyödyntämällä 4P:n kokonaisuutta parhaimmalla 

mahdollisella tavalla markkinoinnin mixinä. Kuluttajat nähtiin passiivisina 
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vastaanottajina ja ennakoitavina toimijoina suhteessa yritysten toimintaan.  (Lusch et 

al 2007; Vargo & Lusch 2004.) Perinteisessä tuotekeskeisessä ajattelutavassa, Goods-

dominant logicissa, korostuikin ajatus siitä, että toimittaja kontrolloi arvon luomista 

asiakkaalle esimerkiksi ratkaisemalla asiakkaan ongelmia, parantamalla asiakkaan 

elämänlaatua tai tyydyttämällä asiakkaiden erilaisia tarpeita (Grönroos & Voima 

2013). Organisaatioiden arkikielenkäytössä törmää nykyäänkin tällaisiin 

kontrollilähtöisiin ajattelumalleihin, joten Smithin ja Kotlerin klassikkoteorioiden voi 

nähdä vaikuttavan yleisiin ajattelutapoihin yhä. Edelleen useissa organisaatioissa 

asiakkaat segmentoidaan, segmenteille targetoidaan palveluita, tuotteita promotoidaan 

ja jaellaan, arvoa ”capturoidaan” ja näiden lisäksi myyjä houkuttelee jatkamaan 

ostamista hyödyntämällä erilaisia myynninedistämistoimenpiteitä. (Lusch et al 2007.) 

Jotakin konseptien läpitunkevuudesta ja laajasta hyödyntämisestä kertoo se, että 

käsitteet ovat tuttuja myös muille kuin markkinoinnin ja myynnin ammattilaisille. 

1900-luvun lopulle saavuttaessa tuote- ja toimittajalähtöisten ajattelutapojen sijaan 

markkinoinnissa alkoi vahvistua myös asiakkaan ääni (Lusch et al 2007), joskin 

arvontuoton määrittämisessä vahvin fokus oli edelleen transaktioissa ja tuotteissa. 

Valerie Zeithaml esitti vuonna 1988 paljon lainatussa artikkelissaan määritelmän 

asiakasarvosta, joka vapaasti suomentaen kuuluu näin: Havaittu arvo (perceived value) 

on kuluttajan kokonaisarviointi tuotteen hyödyllisyydestä perustuen havaintoihin siitä, 

mitä on vastaanotettu ja mitä on annettu (Zeithaml 1988). Zeithamlin määritelmässä 

korostuu erotus vaihdannassa saadun ja annetun välillä. Arvon osina näyttäytyivät 

tuotteen hinta, tuotteen hyödyllisyys, laatu ja kokemus kuluttajan vastaanottamasta 

arvosta verrattuna koettuihin ”uhrauksiin”. (Zeithaml 1988.) 

Vaikka se, mitä vaihdannassa saadaan (esimerkiksi laatu, volyymi) ja mitä vastineeksi 

annetaan (raha, aika, vaiva tms.), vaihtelivat Zeithamlin mukaan kuluttajien välillä, 

arvo itsessään tiivistyi kuitenkin aina vaihtokaupaksi keskeisimpien ”antaa” ja ”saada” 

komponenttien välillä. Arvon tutkimuksen näkökulmasta hankaluudeksi koettiinkin 

asiakkaiden (kuluttajien) arvolle antamat moninaiset merkitykset ja asiakkaiden 

epärationaalisuus arvon määrittelyssä (Zeithaml 1988). Koska asiakkaan (havaittu) 

arvo nähtiin suhteellisen objektiivisena rakenteena, ei holistisemmalle, 

moniulotteisemmalle tai kokemukselliselle arvon määritelmälle ollut tässä 

tarkastelutavassa paljonkaan sijaa (Helkkula et al 2012). 



15 

2.2 Service-dominant logic: tuotelähtöisestä perspektiivistä kohti arvon 

yhteisluomista 

Perinteistä näkökulmaa, jonka mukaan arvo on ”upotettuna” yritysten tarjoamiin, jotka 

taas ovat tulosta toimittajien tuotantoprosesseista, haastettiin vahvasti jo viime 

vuosituhannen lopun tutkimuskirjallisuudessa. Samalla arvonluomisen käsitteen 

painopiste siirtyi tuotteista ja toimittajien prosesseista kohti asiakkaan arvonluonnin 

prosesseja ja arvon rakentumista yritysten tarjoaman käytön yhteydessä (value-in-use). 

(Voima et al 2010; Lusch et al 2007.) Vastalauseena arvon määrittämisen tuote- ja 

tuottajaorientaatiolle, Stephen L. Vargo ja Robert F. Lusch (2004) esittelivät 

klassikoksi nousseessa artikkelissaan uuden paradigman markkinoinnin teoreettiseksi 

viitekehykseksi tai konseptuaaliseksi linssiksi, (ks. Vargo & Lusch 2008; Lusch et al 

2007), jota kirjoittajat kutsuivat Service-dominant logiciksi (SDL).  

Service-dominant logicin ytimessä toimi ajatus palveluista taloudellisen vaihdannan 

perustana tuotteiden sijaan. Tämä tarkoitti siirtymistä taloudellisen vaihdannan 

kontekstissa mitattavien resurssien tarkastelusta aineettomiin resursseihin, 

palveluihin, arvon yhteisluontiin, suhdemarkkinointiin ja verkostoihin, jotka olivat 

herättäneet kiinnostusta tutkimuskirjallisuudessa jo jonkin aikaa.  (Vargo & Lusch 

2004). Service-dominant logicin mukaan palvelut – tiedon käyttöliittymänä (applied 

knowledge) – ovat koko taloudellisen vaihdannan perusta ja taloudellisen 

aktiivisuuden draiveri. Tämän ajattelutavan myötä kaikki taloudet näyttäytyvät 

palvelutalouksina ja kaikki liiketoiminnat lopulta palveluliiketoimintana siitäkin 

huolimatta, että yritysten tarjoama pitäisi sisällään myös mitattavia tuotteita. (Vargo 

& Lusch 2008.) Palvelut nousevatkin logiikassa itse tuottamisprosessin ja tuotteiden 

yläpuolelle. (Lusch et al 2007.) 

Vargo ja Lusch perustelivat markkinoinnin paradigman muutosta tuotelähtöisestä 

(goods-dominant logic) ja mitattavien tavaroiden (tangible goods) vaihdannasta 

palveluiden, aineettomien tuotteiden, prosessien sekä erikoistuneiden tiedon ja taidon 

vaihdantaan sillä, että uusi logiikka tarjosi paremman alustan markkinoinnin, 

arvonmuodostumisen ja erityisesti palveluiden tutkimukselle. Kirjoittajat näkivät 

tämän hyödyllisenä maailmassa, jossa immateriaalisen tarjoaman ja palveluiden 

kehitys oli vahvistunut merkittävästi ja yritysten kilpailukyvyn nähtiin siirtyneen 



16 

tuotteiden ominaisuuksista enemmän aineettomiin asioihin, kuten tietoon ja 

esimerkiksi organisaatioiden oppimiskykyyn. Palveluiden nähtiin nousseen taloudessa 

keskiöön vahvemman erikoistumisen myötä, eikä se, mitä tosiasiallisesti vaihdettiin, 

enää istunut perinteiseen tuottaja–tuotelähtöiseen luokittelumalliin kaupallisen 

aktiivisuuden pohjana. Erikoistuneen taidon ja tiedon toimeenpaneminen näyttäytyivät 

vaihdannan ytimessä, eivät niinkään tuotteiden vaihdannasta aiheutuva arvo. (Vargo 

& Lusch 2004.) 

Mielenkiintoisen Vargon ja Luschin viitekehyksestä tämän tutkielman kannalta tekee 

näkemys asiakkaasta arvon yhteistuottajana (co-producer) – tai yhteisluojana (co-

creator), kuten he myöhemmin asiakkaan roolin muotoilevat (Vargo & Lusch 2008) 

palveluiden kontekstissa. Kun perinteisessä tuotelähtöisessä ajattelumallissa tuottaja 

(toimittaja) ja kuluttaja (asiakas) nähdään toisistaan erillisinä arvon tuottamisen 

näkökulmasta, Vargon ja Luschin viitekehys sitoo yhteen yrityksen ja asiakkaan arvon 

tuottamisen prosessit osana palveluprosessia. Palveluntuottajan ja asiakkaan roolit 

eivät siis ole erilliset (Vargo et al 2008).  Tässä kirjoittajat tekevätkin selkeän pesäeron 

goods-dominant logiikkaan, jonka mukaan arvo oli upotettuna tuotteeseen 

tuotantoprosessin aikana (Lusch et al 2007). Siitäkin huolimatta, että kyse on 

mitattavista tuotoksista, arvon tuotanto ei pääty valmistusprosessiin, vaan arvoa 

tuotetaan vuorovaikutteisena prosessina ja yritykset voivat vain tehdä arvoehdotuksia. 

(Vargo & Lusch 2004.) Paradigmamuutoksen ansiosta markkinoinnin ydin onkin 

kokenut 2000-luvulla siirtymän objektivistisesta, tuotanto- ja tuoteorientaatiosta 

resurssiperspektiiviin, jossa arvoa ei enää toimiteta, vaan se yhteistuotetaan. (Voima 

et al 2010). 
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Vargo ja Lusch näkevät arvontuoton subjektiivisena, ja kirjoittajien mukaan arvon 

määrittelee aina edunsaaja (beneficiary), joka puolestaan on aina arvon yhteisluoja. 

(Lusch et al 2007). Arvoa syntyy, kun palvelua käytetään – kun resursseja 

hyödynnetään – ei vaihdannan yhteydessä kuten perinteisessä ajattelumallissa. Tällöin 

arvo ei ole sidoksissa tuotteeseen tai sen hintaan.  (Vargo et al 2008.) Arvon 

yhteisluomisen tuloksena arvo “realisoituu” tai ”aktivoituu” kun palvelua, tarjoamaa 

ja resursseja käytetään (Voima et al 2010). Arvon yhteisluomisessa sekä palvelun 

tarjoaja että hyödynsaaja (asiakas) yhdessä luovat arvoa ja täten yritys ei voi toimittaa 

arvoa, ainoastaan tehdä arvoehdotuksia (Vargo & Lusch 2008).   

Arvon yhteisluominen on siis tämän logiikan mukaan prosessi, joka tapahtuu 

vuorovaikutuksessa palvelun tuottajan, asiakkaan ja erilaisten verkostojen kesken 

integroimalla resursseja ja soveltamalla osaamista (Vargo et al 2008). Arvon 

yhteistuottamista ei kokonaisuutena katsota vain kahdenvälisen suhteen kautta, vaan 

arvoa yhteisluodaan yritysten, työntekijöiden, asiakkaiden, osakkeenomistajien ja 

myös viranomaisten toimesta, mutta arvon luomisesta päättää aina edunsaaja 

(beneficiary), mm. asiakas.  Logiikan mukaan arvoa ei ole ennen kuin tarjoamaa on 

käytetty eli asiakkaan kokemus ja havainto ovat olennaisia arvon määrittämiselle. 

(Vargo et al 2008.)  

Yksi avainajatuksista service-dominant logicissa on erottelu ”operant”- ja ”operand”-

resurssien välillä. Operand-resurssilla viitataan mitattaviin, staattisiin resursseihin, 

jonka suuntaan toimenpiteitä tehdään (to be acted on) ja joita on käytettävä, jotta ne 
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olisivat hyödyllisiä. Goods-dominant logicissa asiakas nähtiin pitkälti operand-

resurssina, jonka seurauksena fokus pysyi tuotteissa ja tuotantoyksiköissä. Operant-

resursseilla taas viitataan dynaamisiin, aineettomiin resursseihin ja kyvykkyyksiin, 

kuten taitoihin ja tietoon, jotka pystyvät toimimaan ja tuottamaan vaikutuksia muihin 

resursseihin toisen osapuolen hyödyksi. Service-dominant logicissa nimenomaan 

palvelut nähdään operant-tyyppisten resurssien hyödyntämisenä. (Lusch et al 2007.) 

Vargon ja Luschin mukaan juuri operant-resurssit ovat yritysten kilpailuedun 

perimmäinen lähde. (Vargo & Lusch 2008). 

Keskeistä service-dominant logic -viitekehyksessä, ja myös tämän tutkielman 

teoreettisen perustan kannalta, on ajatus yrityksen kilpailuedun pohjaamisesta 

asiakkaiden ja arvoverkoston tiiviistä kiinnittymisestä arvon yhteisluomiseen ja myös 

operant-resursseihin, joiden voi nähdä luonteeltaan kytkeytyvän tietointensiiviseen 

palveluliiketoimintaan. Lusch, Vargo ja O´Brien (2007) käyttävät termejä 

”osallistaminen” (engaging) ja ”yhteistyökyvykkyys” (collaborative competence) 

puhuessaan yritysten kyvystä kilpailukykyä edistävän tiedon hankkimiseksi, 

asiakkaiden sekä kumppaneiden mukaan ottamiseksi ja resurssien yhteen tuomiseksi 

arvon yhteisluomisen ja -tuottamisen aktiviteetteihin. Service-dominant logicin 

viitekehyksessä arvon yhteisluomisen muotoihin viitataan konkreettisesti asiakkaiden 

aktivoimisella esimerkiksi palvelutarjoaman sekä verkostojen ja prosessien 

yhteisluomiseen (Lusch et al 2007, Payne et al 2008). Tästä näkökulmasta yritysten 

tulisikin kilpailukyvyn kannalta tunnistaa ja ottaa käyttöön innovatiivisia tapoja arvon 

yhteisluomiseen tekemällä asioita asiakkaan kanssa – ei asiakkaalle. Myös esim. 

Payne et al 2008 esittävät erilaisia arvonluonnin mahdollisuuksia, joita esim. 

teknologiset läpimurrot tai muutokset asiakkaiden preferensseissä saavat aikaan 

(Payne et al 2008). Yhteisluomisen kannalta keskeistä on myös ymmärtää asiakkaan 

ajan myötä syntyviä kokemuksia (Lusch et al 2007).  

Logiikka näkee ulkoiset ympäristöt (kilpailulliset, sosiaaliset, teknologiset, lait tms.) 

määräävien voimien sijasta resursseina, joita yritys voi hyödyntää toimintaansa 

tukeakseen ja voi myös itse osallistua proaktiivisesti näiden ympäristöjen luomiseen 

(Lusch et al 2007). Service-dominant logicissa korostuukin paitsi pyrkimys ymmärtää 

asiakkaiden tarpeita, asiakassuhteita, asiakkaiden käyttäytymistä, myös halu vahvistaa 

asiakkailta ja kumppaneilta kertyvän tiedon kautta yrityksen omaa kilpailukykyä 
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markkinassa. Lisäksi logiikassa painottuu yritysten aktiivinen toimijuus erilaisissa 

liiketoimintaympäristöissä. 

2.3 Service logic ja arvonluonnin piirit 

Service-dominant logicin voi nähdä luoneen käsitteellisen pohjan arvon 

yhteisluomisen prosessille palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä interaktiossa osana 

palvelujen kokonaisuutta, ja tämän logiikan ymmärtäminen onkin aivan keskeistä 

tämän tutkielman kannalta. Vaikka service-dominant logicin luojat, Vargo ja Lusch 

kumppaneineen, täydensivät viitekehystään myöhemmin vahvistamalla muun muassa 

asiakkaan kokemuksellista näkökulmaa osana arvon yhteisluomisen prosessia (ks. 

Vargo & Lusch 2008), on viitekehys saanut osakseen myös kritiikkiä 

teoreettisuudestaan ja epäspesifisyydestään (ks. Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2012; 

Grönroos 2008; Heinonen et al 2010). Moni kirjoittaja on argumentoinut service-

dominant logicin painottavan nimellisestä asiakasorientaatiosta huolimatta 

palveluntuottajan perspektiiviä ja sijoittavan asiakkaan passiiviseen rooliin arvon 

yhteisluonnissa. Esimerkiksi toimittajan rooliin kuuluvan arvoehdotuksen on nähty 

terminologisesti viittaavan myyjäosapuolen kontrollointiin arvonluomisessa, jolloin 

asiakkaan rooliksi jää ”aktivoida” arvo hyödyntämällä siihen annettuja resursseja 

(Strandvik et al. 2012; Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2012; Grönroos & Voima 2013; 

Heinonen et al 2010.) 

Yhtenä keskeisistä Vargon ja Luschin viitekehyksen haastajista ja samalla myös 

näiden ajattelun eteenpäin viejistä voidaan pitää Christian Grönroosin esittämää 

logiikkaa, jota kirjoittaja kutsuu service logiciksi (Grönroos 2008). Grönroos ei 

Vargon ja Luschin tapaan käsitä kaikkea liiketoimintaa palveluliiketoiminnaksi, vaan 

erottelee palveluihin ja tuotteisiin keskittyvät logiikat toisistaan niiden 

suhtautumisessaan asiakkaan ymmärtämiseen. Palveluihin kytkeytyvä 

liiketoimintalogiikka tarkoittaa Grönroosin mukaan sellaisten vuorovaikutteisten 

prosessien fasilitointia, jotka tukevat asiakkaan arvonluomista osana heidän 

jokapäiväistä toimintaansa ja joihin toimittaja (supplier) voi myös suoraan osallistua. 

(Grönroos 2008.) Vastoin service-dominant logiikkaan liitettyä yrityskeskeistä 

arvonluonnin prosessia, johon asiakas voi osallistua arvon yhteisluojana, service 

logicin ytimessä on ajatus asiakkaasta arvon varsinaisena luojana (Grönroos & Voima 
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2013). Service logicin mukaan asiakkaat eivät ole niitä, jotka saavat mahdollisuuden 

osallistua toimittajien prosesseihin, vaan pikemminkin toimittajien roolina on 

aktiivisesti luoda mahdollisuuksia osallistaa itseään asiakkaiden 

arvonluontiprosesseihin. Asiakasta ei siis nähdä arvon yhteisluojana toimittajan 

kanssa, vaan service logicissa korostuu näkemys palveluntarjoajasta luomassa 

interaktiota osana tarjoamaansa, jonka seurauksena yrityksestä voi tulla arvon 

yhteisluoja asiakkaidensa kanssa. (Grönroos 2008.)  

Grönroos jaottelee service logicin edelleen kahteen toisiansa täydentävään puoleen: 

asiakkaan palvelulogiikkaan (customer service logic), joka näkökulmaltaan painottuu 

kulutuksen logiikkaan (logic for consumption) ja palveluntarjoajan logiikkaan 

palvelulogiikka (provider service logic), jonka näkökulmana on palveluntuotannon 

logiikka (logic for service production). Näkökulmat ovat kietoutuneet tiiviisti yhteen 

ja toimivat riippuvuussuhteessa toisiinsa nähden. (Grönroos 2008.) Asiakkaan 

palvelulogiikalla viitataan siihen, kuinka asiakkaat luovat arvoa itselleen osana 

palveluiden kuluttamista. Palveluntarjoajan logiikka tarjoaa taas näkemyksen siihen, 

kuinka yritykset voivat sopeuttaa bisnesstrategiaansa ja markkinointiaan asiakkaiden 

palvelun kuluttamiseen liittyvään arvonluontiin. (Grönroos 2008.)  Service logicin 

arvonluonnin voikin tiivistää seuraavasti: (1) käyttäessään yrityksen tarjoamia 

resursseja yhdessä muiden resurssien kanssa ja soveltaessaan hallussaan olevia taitoja, 

asiakkaat luovat arvoa itselleen jokapäiväisissä toiminnoissaan. (asiakkaan 

palvelulogiikka). (2) Luodessaan vuorovaikutteisia kontakteja asiakkaisiin heidän 

tavaroidensa ja palvelunsa käytön aikana, yritys kehittää mahdollisuuksia luoda 

yhteisarvoa heidän kanssaan ja heille. (Grönroos 2008.) 

Jos Vargon ja Luschin esittämässä service-dominant logic -viitekehyksessä 

arvonluominen esitettiin teoreettisena, kaikenkattavana arvonluontiprosessina, 

Grönroos ja Voima (2013) esittävät artikkelissaan tätä konkreettisemman kehyksen 

arvon yhteisluonnille toimittajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. Se 

sisältää myös kehykset toimittajien ja asiakkaiden erilaisille rooleille arvonluonnin 

prosessissa. Grönroos ja Voima rakentavat konseptin arvon luonnin piireistä (value 

creation spheres), joissa arvonluonti käytännössä (value-in-use) tapahtuu ja jonka 

avulla arvonluontia voidaan ymmärtää. Malli korostaa suoran vuorovaikutuksen 

tärkeyttä arvon yhteisluonnin käytännöissä. (Grönroos & Voima 2013.) Verrattuna 
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service-dominant logicin arvon yhteisluomisen prosessiin, fokus on service logicin 

viitekehyksessä laajentunut vasemmalta oikealle, toimittajan prosessista (suunnittelu, 

valmistus, toimitus) asiakkaan prosessiin (palvelun käyttäminen) ja luonut 

konseptuaalisen kehyksen yhteiselle arvonluonnin vuorovaikutteiselle prosessille. 

 

Kehyksen mukaan toimittajan piirissä yritys on vastuussa tuotantoprosessista: 

palvelun muotoilusta, kehittämisestä, mahdollisten tuotteiden valmistuksesta, 

toimittamisesta, tukitoiminnoista ja asiakasrajapintaprosesseista ja samalla se tuottaa 

resursseja ja prosesseja asiakkaan käyttöön. Tällä tavoin yritys fasilitoi asiakkaan 

arvon luomista ja tarjoaa potentiaalista käyttöarvoa. Yhteisessä piirissä sekä 

palveluntarjoaja että asiakas luovat arvoa käytännössä (value-in-use) suorassa 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Asiakkaan rooli on kahdenlainen: resurssien ja 

prosessien yhteistuottaja ja arvon yhteisluoja yhdessä yrityksen kanssa. Suoran 

vuorovaikutuksen kautta yrityksellä on mahdollisuus osallistua asiakkaan 

arvonluontiprosessiin ja ottaa roolia arvon yhteisluojana. Asiakkaan piirissä asiakas 

luo arvoa itsenäisesti ilman toimittajan vuorovaikutusta. (Grönroos & Voima 2013.)   
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Kirjoittajat täsmentävät, etteivät arvonluonnin prosessit välttämättä ole lineaarisia. 

Arvo voi syntyä eri piireissä eri ajanjaksona ja eri arvopiirit voivat seurata toisiaan eri 

ajanjaksoissa ja muodostaa erilaisia arvonluontimalleja. Vaikka arvon fasilitointi 

yleensä edeltää arvonluonnin kokemuksia, asiakas voi antaa panoksensa palvelun 

kehittäjänä tai jopa palvelun tuottajana. Aktiivisen vuorovaikutuksen seurauksena 

yhteinen piiri voi laajentua ja arvonluonnin prosessi voi lähteä liikkeelle suoraan 

yhteisestä piiristä, esimerkiksi yhteisestä kehitysprosessista, joka edustaa arvon 

yhteisluonnin mahdollisuutta yritykselle. Yritys voikin pyrkiä laajentamaan yhteistä 

piiriä luomalla suoraa vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Etenkin aikaisen vaiheen 

vuorovaikutuksessa, esimerkiksi palveluiden muotoilussa ja kehittämisessä, jolloin 

asiakas toimii yrityksen resurssina tuotantoprosessissa, yhteinen piiri voi hallita 

arvonluontia. Jos yhteistä vuorovaikutusta ei ole, yritys on ainoastaan arvon fasilitoija 

ja tarjoaa arvoehdotuksia asiakkaalle. (Grönroos & Voima 2013.) Aktiivinen, 

koordinoitu vuorovaikutus tarjoaa kehyksen mukaan siis alustan arvon yhteisluonnille. 

Service logic näkee arvon yhteisluonnin asiakkaan ja yrityksen välillä olevan 

mahdollista ainoastaan yhteisessä piirissä. Yhteisessä piirissä yrityksellä on myös 

mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan kokemuksiin ja toimintamalleihin käytön aikana. 

(Grönroos & Voima 2013.) Sen sijaan, että fokusoitaisiin siihen, miten asiakkaat 
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voidaan ”osallistaa” arvon yhteisluontiin yrityksen kanssa, palveluntarjoajien tulisi 

fokusoida tapoihin päästä mukaan asiakkaiden elämään (Grönroos & Voima 2013). 

Tämän tutkielman tutkimuskysymysten kannalta kiinnostavin kysymys onkin 

nimenomaan se, mitä tapahtuu yhteisessä piirissä: mitkä yrityksen ja asiakkaan 

käytännöt – ja niihin mahdollisesti liittyvät toimintatavat, prosessit, asenteet ja 

ajattelumallit tms. – tukevat yhteistä arvonluontia ja siihen johtavaa suoraa ja aktiivista 

vuorovaikutteista dialogia. Kiinnostavaa on myös sen, millä tavoin yhteisen 

arvonluonnin mahdollisuuksia voidaan molempien osapuolten näkökulmasta 

vahvistaa. 

2.4 Customer-dominant logic ja asiakkaan kokemuspiiri 

Vaikka tässä tutkielmassa teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään erityisesti 

Grönroosin ja Voiman arvonluonnin piirejä, ei arvon yhteisluontia käsittelevässä 

tutkielmassa voida sivuuttaa yksilöllisen kokemuksen tarkastelemiseen painottuvaa 

näkökulmaa, joka on noussut tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteeksi erityisesti 

2000-luvulla (Edvardsson et al. 2012). Godson nostaa esille, että organisaatioiden 

väliset yhteistyösuhteet pohjautuvat viime kädessä aina myös yksilöiden välisiin 

suhteisiin (Godson 2009) ja fokusoitaessa yhteistyösuhteeseen yksilöiden kokemukset 

ja heidän yhteistyölle antamat merkitykset voivat nousta osaksi tutkittavaa 

kokonaisuutta. Tarkasteltaessa palveluntoimittajaosapuolen lisäksi myös asiakkaan 

näkökulmaa arvonluomisen prosessissa, on myös luontevaa tarkastella logiikkaa, joka 

katsoo arvon yhteisluontia erityisesti asiakkaan linssin läpi. 

Nykyisessä palvelumarkkinoinnin ja johtamisen diskurssissa asiakasarvoa ei enää 

tarkastella objektiivisten linssien läpi tai tiivistetä siihen, mitä asiakkaille tuotetaan, 

vaan asiakkaan arvoa on alettu tarkastelemaan tutkimuksessa ilmiönä, joka liittyy 

asiakaskokemukseen ja käyttöarvoon (value-in-use) (Helkkula et al 2012). 

Asiakaskokemuksen ja arvon konseptit ovat vahvasti toisiinsa sidoksissa, ja niitä on 

usein vaikea erottaa toisistaan. Tämän päivän tutkimuksessa termejä 

“asiakaskokemus” (customer experience) ja “palvelukokemus” (service experience) 

käytetäänkin usein toistensa synonyymeinä (Jaakkola et al 2015). Kokemusta 

painottavassa näkökulmassa arvon nähdään syntyvän yksilön mielessä, joka on 
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yhteydessä palveluun emotionaalisella, fyysisellä, älyllisellä tai henkisellä tasolla. 

(Komulainen & Saraniemi 2019.)  

Asiakaskokemusta on usein tarkasteltu tutkimuskirjallisuudessa kahdella tapaa: toisen 

määritelmän mukaan asiakaskokemus on jotain, joka syntyy asiakkaan ja tuotteen, 

palvelun tai yrityksen välisistä vuorovaikutuksista, jotka herättävät asiakkaassa 

reaktion (Verhoef et al 2009). Toinen määritelmä pitää sisällään ajatuksen, että 

asiakaskokemus on asiakkaan subjektiivinen reaktio tai tulkinta palvelun elementeistä, 

joka ilmaantuu osto- tai käyttöprosessin aikana tai mielikuvituksen tai muistin kautta 

(Jaakkola et al 2015; Verhoef et al 2009). Arvo tästä perspektiivistä katsottuna liittyy 

siis asiakkaan omaan kokemusmaailmaan, ja kokemukset voivat syntyä suorasti tai 

epäsuorasti palvelukokemuksiin liittyen (Helkkula et al 2012). Kolmas tämän 

tutkielman teoriaosuudessa esiteltävässä arvonluomisen viitekehyksessä painotus on 

vahvasti jälkimmäisessä. Se argumentoi vahvasti goods-dominant logicin ja service-

dominant logicin toimittajakeskeisenä pidettyä asetelmaa vastaan ja osaltaan jatkaa 

Grönroosin viitekehystä asiakkaan yksilöllisen kokemuksen tarkastelun suuntaan. Se 

tarjoaa myös tutkimuskysymyksen näkökulmasta kiinnostavan näkökulman asiakkaan 

maailmaan, jossa palvelua käytetään osana asiakkaan moniulotteista toimintaa ja jossa 

esimerkiksi asiakkaan aiemmat kokemukset ovat vahvasti läsnä. 

Vastalauseena palveluntuottajan oman prosessin primäärisyyttä painottaville 

viitekehyksille Heinonen et al (2010) ovat nostaneet esiin asiakkaan näkökulmaa 

painottavan logiikan (customer´s logic), joka toimii perustana customer-dominant 

logiciksi määritellylle markkinoinnin viitekehykselle (Heinonen et al 2010). 

Customer-dominant logic sijoittaa asiakkaan keskiöön yksittäisen palvelun, 

palveluntarjoajan, palveluprosessin, yrityksen palveluntarjoaman, vuorovaikutuksen 

tai systeemin sijaan. Fokus on yrityksen sijaan asiakkaan monikontekstisessa arvon 

muodostumisessa, ja palvelukokemusta tarkastellaan asiakkaan omassa kontekstissa, 

joihin palveluyritys osallistuu. Yhteisluominen nähdään tässä viitekehyksessä 

palvelun elementtinä, joka luo osan asiakkaan kokemuksesta, eikä se ole aina 

suoraviivaista yrityksen organisoimaa toimintaa. Fenomenologisuutta, 

kokemuksellisuutta ja kontekstuaalisuutta painottava näkökulma asettuukin 

haastamaan lähestymistavan, jossa palveluntarjoaja hallinnoi palveluntuotannon 

prosesseja tarkoituksenaan inspiroida asiakkaita ostamaan. (Heinonen et al 2010; 
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Jaakkola et al 2015.) Keskiössä on se, mitä asiakkaat tekevät palveluiden kanssa ja 

miten ne palvelevat asiakkaiden tavoitteiden saavuttamista. (Voima et al 2010; 

Heinonen et al 2010.)  

Oleellista customer-dominant -kehyksessä on myös sen ymmärtäminen, että palvelu 

integroituu asiakkaan kokemukseen palveluprosessin ja suoran yritys–asiakas -

vuorovaikutuksen ulkopuolella: se kytkeytyy myös asiakkaan aiempiin 

palvelukokemuksiin, tulevaisuuteen ja myös asiakkaan intentioihin (Helkkula et al 

2012; Heinonen et al 2010). Asiakas ei näin ollen koskaan käytä palvelua tyhjiössä. 

Asiakkaan ymmärrys palvelusta poikkeaa myös aina palveluntarjoajan ymmärryksestä 

palvelua kohtaan. (Heinonen et al 2010.) 

 

Heinonen et al (2010) argumentoivat, että arvo syntyy, kun palveluntuottajan (yritys 

X) tarjoama ja asiakkaan käyttämä palvelu sulautuvat asiakkaan kontekstiin, 

toimintaan, käytäntöihin ja kokemuksiin yhdessä palveluntuottajan aktiviteettien 

kanssa. Ja koska arvoa myös koetaan ennen ja jälkeen palvelun, se ei ole yhteydessä 

vain palveluprosessin vuorovaikutteiseen prosessiin (Heinonen et al 2010). 

Palveluyrityksen tehtävänä on tukea arvonluontia ja etsiä konkreettisia tapoja 

osallistua asiakkaan prosesseihin palveluntuotannon kautta (Heinonen et al 2010). Ei 
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toisinpäin, siten että yritysten tulisi integroida asiakkaat yrityksen palvelukehitykseen, 

jotta yritys voisi luoda houkuttelevia palveluita, kuten esim. Edvardsson et al (2012) 

ehdottavat. Oleellista Heinosen et al. mukaan sekä B2B- että B2C-kontekstissa onkin, 

että yritysten tulisi ensiksi ymmärtää asiakkaan maailmaa ja pyrkiä luomaan näkemys 

siitä, kuinka palvelu tukee asiakkaan elämää (Heinonen et al 2010). Koska kyse on 

vahvasti näkökulmallisesta asiasta, Heinonen et al (2010) katsovat asiakkaan keskiöön 

sijoittavan viitekehyksen organisaatioiden strategisena roolina – ei vain markkinoinnin 

huolenaiheena. 

Yhä tänä päivänä useat yritykset toteuttavat toiminnassaan toimittajalähtöistä 

ajattelutapaa, joka asettaa etusijalle yrityksen käytännöt ja prosessit. Strategiset 

päätökset perustetaan tyypillisesti yrityksen perspektiiviin ja ne huomioivat 

esimerkiksi markkinapotentiaalin, kilpailijat, lyhyen ja pitkän aikavälin 

kannattavuuslaskelmat ja jättävät huomioimatta laajemman asiakasnäkökulman 

(Helkkula et al 2012). Toisin sanoen asiakas nähdään usein edelleen yrityksen 

markkinointitoimenpiteiden kohteena ja palveluita kehitetään ilman syvällistä 

ymmärrystä asiakastarpeista, esimerkki siitä, miten asiakkaat toimivat muiden 

organisaatioiden, yksilöiden tai palvelusysteemien kanssa ja mihin prosesseihin 

asiakkaat osallistuvat omassa kontekstissaan, joita yritys voisi tukea. Customer-

dominant logiikka toimintamallina painottaakin asiakkaiden toiminnan ymmärtämisen 

pohjalta lähtemistä ja niiden toimintojen tukemista sen sijaan, että aloitetaan tuotteista 

tai palveluista ja tunnistetaan sitten ne toiminnot, joihin yritys voi sopia. Tämä 

tarkoittaa, että palveluiden suunnittelu ei perustu siihen, mitä tarjonta voi tehdä, vaan 

siihen, mitä asiakkaat haluavat saavuttaa. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että 

yritysten pitäisi räätälöidä toimintaansa yksittäisten asiakkaiden mukaan. Kysymys on 

enemmänkin siitä, että yritykset tarvitsevat syvempää näkemystä mahdollisesta 

roolistaan asiakkaiden toiminnassa. (Heinonen et al. 2010). Edvardsson et al (2012) 

argumentoivatkin, että yleisiä syitä palvelun toimimattomuuteen, on ettei palvelu 

vastaa asiakkaiden tarpeisiin, on liian monimutkainen käyttäjille tai ei salli käyttäjien 

olla vuorovaikutuksessa muiden resurssien kanssa. (Edvardsson et al 2012). 

Esimerkiksi tänä päivänä muodikkaat asiakastyytyväisyysmittaukset voivat edustaa 

provider-dominant logiikkaa fokusoidessaan esimerkiksi siihen, miten yritys on 

suoriutunut tarjoamalla ystävällistä ja oikea-aikaista palvelua tai tapahtumia 

asiakkaalle.  
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Tämän tutkielman kannalta kiinnostava on customer-dominant logiikan korostama 

perspektiivi siihen, millaisia vaikutuksia palvelu tuottaa asiakkaan maailmaan. 

Kiinnostavaa on myös Helkkulan ja kumppaneiden (2012) esiin nostama asiakkaiden 

arvomielikuvien huomiointi uusiin palveluihin liittyen. Kun palveluyritykset pyrkivät 

yhteisluomaan arvoa potentiaalisten tai olemassa olevien asiakkaiden kanssa, joutuvat 

ne kysymään, miten, milloin ja missä määrin nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ovat 

valmiita maksamaan nykyisistä tai tulevista arvokokemuksista. Kehittämisen kannalta 

on entistä tärkeämpää, että organisaatiot ymmärtävät, että tulevaisuuden 

palveluinnovaatiot ja kehitysideat voivat syntyä asiakkaiden kuvitteellisista 

kokemuksista. Tämä on erityisesti huomioitavaa silloin, kun palveluinnovaatiot ovat 

niin uusia, etteivät asiakkaat tai organisaatiot pääse käsiksi asiakkaiden aikaisempiin 

käsityksiin palvelun arvosta tai niihin liittyvistä odotuksista. (Helkkula et al 2012.) 
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3 B2B-LIIKESUHTEET TIETOINTENSIIVISESSÄ 

PALVELULIIKETOIMINNASSA  

3.1  Vuorovaikutteiset liikesuhteet arvonluonnin pohjana 

Yritysten väliset liikesuhteet on nähty arvontuoton näkökulmasta kiinnostavina 

pitkään: yritysten välinen yhteistyö tarjoaa keinon luoda erinomaista arvoa osapuolille 

ja koko markkinalle. Arvon tuottoa on tarkasteltu liikesuhteissa paljon mm. 

kilpailuedun tuottamisen perspektiivistä. (Wagner et al 2010; Ulaga 2003; Aarikka-

Stenroos & Jaakkola 2012.) Suhdemarkkinoinnin noustessa yhdeksi vallitsevista 

tutkimusdiskursseista 2000-luvulla kysymys bisnessuhteisiin kytkeytyvästä arvosta 

sai paljon huomiota osakseen (Corsaro & Snehota 2010). B2B-liikesuhteet voivat 

vaihdella yksinkertaisista, standardisoiduista ja vaihdantaa painottavista pitkäikäisiin 

yhteistyösuhteisiin (Heikka & Nätti 2018). Yhteistä niille on se, että arvonluominen 

sijoittuu liikesuhteiden ytimeen. Usein suhdemarkkinoinnin kirjoituksissa 

vuorovaikutteisten liikesuhteiden rakentamisen ja ylläpitämisen on nähty luovan arvoa 

paljon tehokkaammin kuin etäisemmät vuorovaikutuksen tavat. Ja mitä 

onnistuneempaa yhteistyö arvonluonnin näkökulmasta on, sitä tyytyväisempiä 

yhteistyön osapuolet ovat yhteistyösuhteeseensa. Arvon luomisen onkin nähty olevan 

yhteistyöhön perustuvien liikesuhteiden perimmäinen syy. (Wagner et al 2010.)  

Suhdemarkkinoinnin tutkimuksessa fokus on ollut usein myyjän ja ostajan välisessä 

kanssakäymisessä. Perinteinen kiinnostus on kohdistunut siihen, miten yritykset 

luovat ja toimittavat arvoa liikesuhteiden kontekstissa ja millaista kilpailuetua ja arvoa 

tuottavia tekijöitä, arvoajureita, kuten tuotteiden laatu, toimitus, henkilökohtainen 

interaktio, hinta, palvelun tuki, liikesuhteisiin liittyy. (ks. Ulaga 2003.) Yleisiä 

tutkimuksellisia kysymyksiä ovat olleet, mikä tekee liikesuhteista arvokasta ja kuinka 

liikesuhteen arvoa on mahdollista arvioida (Corsaro & Snehota 2010).  

Suurin osa olemassa olevasta B2B-suhteita käsittelevästä kirjallisuudesta on 

omaksunut perinteisen näkemyksen arvosta, jossa korostetaan utilitaristisia, 

kognitiivisia, toiminnallisia ja tehtäviin liittyviä arvon näkökohtia. Arvo on määritetty 

kognitiivisena vaihdantana hyötyjen ja uhrausten välillä. Perinteisesti tutkimukset ovat 

painottaneet organisaatiotason arvonmääritystä, kun taas yksilön näkökulmaa 
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arvontuotannon perspektiivistä on esimerkiksi Lehtimäki et al (2018) mukaan 

laiminlyöty. Tämän päivän tutkimuksen valossa ei kuitenkaan voi olettaa, että 

liikesuhteen arvoa voidaan selkeästi tiivistää yksinkertaisiin määreisiin tai 

kategorisoida yksittäisiin arvoelementteihin. Myös arvon yhteisluonnin näkökulmaa 

on hyödynnetty liikesuhteita koskevassa tutkimuksessa. Useissa B2B-suhteisiin 

liittyvissä tilanteissa kummankin osapuolen nähdään luovan aktiivisesti arvoa yhdessä. 

(Lehtimäki et al 2018.)  

Yritysten tärkeimmissä liikesuhteissa arvoa luovat spesifit ulottuvuudet ovat yleensä 

monimutkaisia ja vaikeita kartoittaa. Corsaro & Snehotan (2010) mukaan liikesuhteen 

arvo on aina toimijaspesifinen ja kontekstisidonnainen, eikä sitä voida määrittää 

suhteen tai toimijan ominaisuuksista käsin. Liikesuhteen arvo tulee esiin 

molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa ja arvoon liittyvät havainnot vaikuttavat 

osapuolten käyttäytymiseen eri tavoin (Corsaro & Snehota 2010). Yhdeksi 

suhdemarkkinoinnin arvoon kytkeytyväksi avainkäsitteeksi onkin muodostunut 

luottamus (trust). Se on käsitteenä tarjonnut selityksiä liikesuhteisiin kytkeytyville 

käyttäytymismalleille, jotka jäävät klassisten taloudellisten perusteiden ulkopuolelle. 

Luottamuksen on nähty täydentävän liikesuhteiden sopimuksellista sidettä, mutta 

helpottavan myös muuta taloudellista vaihdantaa yhteistyösuhteissa. (Toon et al 2012.) 

Heikka ja Nätti (2018) puhuvat artikkelissaan liikesuhteisiin liittyvästä 

emotionaalisesta arvosta ja turvallisuudentunteen kokemuksesta. Luottamuksen 

lisäksi sitoutumisen vastavuoroisuuden on nähty olevan tärkeää yhteistyösuhteelle 

arvoa tuottavan yhteistyökulttuurin rakentamisen elementtinä. (Toon et al 2012.) 

Liikesuhteiden arvontuottoa käsittelevässä uudemmassa tutkimuksessa on fokusoitu 

enenevissä määrin arvon yksilöllisyyteen, kokemuksellisuuteen, kontekstuaalisuuteen 

sekä sosiaalisiin suhteisiin ja muutoksiin esim. projektiryhmän jäsenten välillä. Myös 

yhteistyösuhteisiin liittyvä ajallisuus on noussut kiinnostuksen kohteeksi, sillä 

menneet kokemukset ja tulevaisuuden odotukset vaikuttavat väistämättä eri 

toimijoiden arvokäsityksiin. B2B-suhteisiin kytkeytyvää arvoa ei toisin sanoen voi 

määrittää pelkän tarjoaman tai suhteen kautta, vaan siihen vaikuttavat myös yksilöt ja 

heidän ominaisuutensa. (Lehtimäki et al 2018.) Tässä mielessä liikesuhteiden arvoon 

liittyvä tutkimusfokuksen kehityksellinen polku arvon objektivoinnista 
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fenomenologista näkökulmaa hyödyntäviin aspekteihin näyttäytyy analogisena 

palveluihin nähden. 

3.2 Tietointensiivinen palveluliiketoiminta  

Tietointensiivisellä palveluliiketoiminnalla viitataan usein organisaatioihin, jotka 

tuottavat palveluita erotuksena tuotteita valmistaviin yrityksiin. Tietointensiivisiin 

palveluntuottajiin lukeutuukin suuri valikoima erilaisia organisaatioita sekä kuluttaja- 

että B2B-markkinalla, samoin julkisella ja voittoa tavoittelemattomalla sektorilla. 

Pelkän palvelutuotannon lisäksi keskeistä on liiketoiminnan luonne, jossa 

nimenomaan tieto ja vahva tietopääoma edustaa arvonluonnin perustaa. (Laihonen & 

Lönnqvist 2017; Gummesson 2008.)  

Mullerin ja Zenkerin (2001) mukaan tietointensiivisen palveluliiketoiminnan 

erityispiirteitä ovat 1) tarjottavien palveluiden tietointensiivisyys, 2) konsultointiin tai 

ongelmanratkaisuun liittyvät toiminnot ja 3) tarjotun palvelun vahvasti 

vuorovaikutteinen tai asiakaskohtainen luonne. Ominaista tietointensiiviselle 

palveluliiketoiminnalle, englanniksi KIBS (knowledge intensive business services), 

on palvelujen kompleksi luonne (Heikka & Nätti 2018), ja myös se, etteivät tietovirrat 

palveluntarjoajan ja asiakkaiden välillä ole yksipuolisia. Palveluntarjoajat hankkivat 

tietoa asiakkailtaan, jonka avulla he voivat puolestaan tarjota asiakaskohtaisia 

ratkaisuja, mutta myös vahvistaa omaa osaamis- ja tietopohjaansa. (Muller & Zenker 

2001.) Tietointensiivisen palveluliiketoiminnan kohdalla voidaan puhua myös 

asiantuntijapalveluista (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2012; Heikka & Nätti 2018).  

KIBS-yritysten ensisijainen arvoa luova toiminta käsittää tiedon keräämisen, luomisen 

tai levittämisen asiakkaan tarpeita vastaavan räätälöidyn palvelun tai ratkaisun 

tarjoamiseksi. Näiden yritysten tarjoama on usein monitahoinen. Esimerkkejä 

tietointensiivisen palveluliiketoiminnan toimialoista ovat IT-palvelut, T&K-palvelut, 

tekninen konsultointi sekä laki-, talous- ja liikkeenjohdon konsultointi. (Aarikka-

Stenroos & Jaakkola 2012.)  

Erikoistuminen, tietointensiivisyys, palveluiden monimutkaisuus ja teknologinen 

kompleksisuus tehnyt tämän päivän B2B-liikesuhteissa toimittajan ja asiakkaan entistä 
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riippuvaisemmiksi toisensa osaamisesta, tiedosta ja resursseista. Laaja vuorovaikutus, 

vastavuoroisuus ja yhteistyö ovat nousseet ratkaisevan tärkeiksi tietointensiivisessä 

palveluliiketoiminnassa. Aarikka-Stenroos & Jaakkola argumentoivatkin, että 

nykyään sekä toimittajan että asiakkaan on osattava tuoda esiin näkemyksensä arvosta 

ja myös siihen liittyvistä odotuksista ja hyödyistä.  (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 

2012).  

Hyödyntäen service-dominant logicin ja service logicin konseptuaalisia kehyksiä 

Aarikka-Stenroos & Jaakkola (2012) tiivistävät arvon yhteisluontia tietointensiivisten 

palveluiden kontekstissa. Arvon yhteisluonti nähdään yhteisenä ongelmanratkaisuna, 

jossa toimittajan ja asiakkaan resurssit integroidaan yhteistyömuotoiseen 

vuorovaikutusprosessiin. Toimittajat soveltavat yhteistyössä erikoistuneita 

ammatillisia taitojaan, menetelmiään ja harkintaansa, kun taas asiakkaat tarjoavat 

resurssejaan, kuten tietoa, luodakseen optimaalista arvoa käytössä (value-in-use) ja 

saavuttaakseen parhaan mahdollisen tasapainon saavutettavan käyttöarvon ja 

vaadittujen uhrausten välillä. Sen sijaan, että toimittajien oletettaisiin tekevän 

arvolupauksia asiakkaille, tietointensiivisen palveluliiketoiminnan kontekstissa 

asiakkaat voivat vaikuttaa merkittävästi myös arvolupauksen muotoiluun 

neuvottelujen ja omien resurssiensa avulla. (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2012.) 

Yhteistyön ei nähdä olevan tässä kehyksessä arvon tuottamista asiakkaalle vaan arvon 

yhteisluontia yhteisesti asiakkaan kanssa. 
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Aarikka-Stenroos & Jaakkolan mukaan tietointensiivisen palveluliiketoiminnan 

monimutkaisuus ja informaation epäsymmetria haastavat sekä toimittajaa että 

asiakasta arvon yhteisluonnissa. Toimittajan voi olla vaikea kommunikoida 

arvoehdotusta etukäteen ja hallita palveluprosessia parhaan lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Samoin asiakkaan voi olla vaikea ymmärtää ja arvioida 

arvopotentiaalia. (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2012.) Toimittaessa monimutkaisten 

palveluiden kontekstissa ja jopa vuosia kestävissä yhteistyöprojekteissa toimivien 

käytäntöjen tunnistamisen molemminpuolisen arvon luomiseksi nousee tärkeälle 

sijalle. 

3.3 B2B-liikesuhteen vuorovaikutuksen osa-alueita tietointensiivisessä 

palveluliiketoiminnassa 

Tutkittaessa arvon yhteisluomista toimittaja–asiakassuhteessa palveluntarjoajan ja 

asiakkaan interaktiota tarkastellaan tässä tutkielmassa neljän osa-alueen kautta, joiden 

tarkoituksena on auttaa jäsentämään aineiston keruuta ja empiiristä analyysiä. Näitä 
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ovat 1) myynti ja markkinointi, 2) yhteistyöprojektit, 3) asiakassuhde ja 

kommunikaatio sekä 4) palveluiden kehittäminen ja innovaatiot. Kokonaisuudet on 

valittu sen perusteella, että niiden voidaan katsoa kuuluvan yleensä kiinteästi osaksi 

tietointensiivisen palveluliiketoiminnan toimittaja–asiakas -yhteistyötä. Esimerkiksi 

Gummesson (2008) tarkastelee suhdemarkkinoinnin näkökulmasta tietointensiivistä 

palveluliiketoimintaa edustavien organisaatioiden tietoprosesseja kolmen prosessin 

kautta. Näistä ensimmäinen on generatiivinen prosessi, joka käsittää palveluiden 

kehityksen ja innovaatiot ja jossa tietoa luodaan. Toinen on produktiivinen prosessi, 

joka käsittää tuotannon ja jossa tieto muutetaan arvoehdotuksiksi. Koska 

tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa yhteistyö toimittajien ja asiakkaiden 

välillä on usein projektiluonteista (Heikka & Nätti 2018), yhteistyöprojektit voidaan 

nähdä osaksi produktiivista prosessia. Kolmatta tietoprosessia kuvaa 

representatiivinen prosessi, joka käsittää markkinoinnin ja myynnin ja johon 

perinteisissä organisaatioissa kuuluu myös asiakassuhteen hoito. Erotuksena 

perinteiseen ajattelutapaan Gummesson kuitenkin erottaa asiakassuhteen perinteisistä 

organisatorisista funktioista ja näkee suhteet enemmän organisaation verkostollisina 

elementteinä. (Gummesson 2008.) Tällä perusteella niitä tarkastellaan myös tässä 

tutkielmassa omana kokonaisuutenaan. Kommunikaatio on yhdistetty 

asiakassuhteeseen sen vuoksi, että asiakassuhteiden hoitoon kuuluu yleensä tiiviinä 

osana kommunikaatio ja viestintä osapuolten välillä (Grönroos 2009).   

Myös Heikan ja Nätin mukaan tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa 

palveluiden jatkuva kehitys kuuluu organisaatioiden toimintaan oleellisesti (Heikka & 

Nätti 2018) ja etenkin pitkissä asiakassuhteissa voi syntyä mahdollisuuksia myös 

uusien innovaatioiden syntymiselle (Lehtimäki et al. 2018).  Perinteisesti palveluiden 

kehittäminen ja innovaatioiden tekeminen nähdään erityisesti palveluntarjoajan rooliin 

kuuluvana. Palveluntarjoajan näkökulmasta palveluiden kehittämisellä pyritään 

yleensä rakentamaan asiakasarvoa tuottavia kokonaisuuksia asiakkaille, mutta myös 

luomaan uutta liiketoimintaa palveluntuottajalle (Grönroos & Voima 2013). Myös 

tämän tutkielman palveluntarjoajaorganisaation toiminnassa palveluiden jatkuva 

kehitys ja tieteelliset innovaatiot kuuluvat sen toimintaan oleellisesti.  
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3.3.1 Myynti ja markkinointi 

Tarkastellaanpa markkinointia sitten tieteenalana, funktiona tai aktiviteettien 

joukkona, markkinoinnin tutkijat ovat olleet pitkään yhtä mieltä siitä, että 

markkinoinnin ydintehtävänä on houkutella asiakkaita ja pitää ne. Organisaatioiden 

tulee hankkia uusia asiakkaita selviytyäkseen ja hakeakseen kasvua (Huotari et al 

2015). Sitä varten organisaation on tuotettava erinomaista arvoa asiakkailleen 

tämänhetkisiin tai potentiaalisiin kilpailijoihinsa nähden mm. suunnittelemalla ja 

toteuttamalla erilaisia käytäntöjä, joista usein puhutaan liiketoimintaprosesseina, jotka 

kytkeytyvät myös perinteisen markkinointifunktion ulkopuolelle. (Srivastava 1999.) 

Vaikka kyse olisi pitkästäkin yhteistyöstä, projektit täytyy myydä – ja ostaa – ja uusien 

projektin saamiseen voi liittyä palveluiden tai osaamisen markkinoimista erilaisin 

tavoin. 

Perinteisesti myynnin on ajateltu olevan sitä, että myyjät pyrkivät vaikuttamaan 

asiakkaiden päätöksiin tarjoamalla argumentteja tuotteen tai palvelun 

erinomaisuudesta ja sen kyvystä vastata asiakkaan tarpeisiin. Lisäksi myynnin 

tehtäväksi on hahmotettu antaa perusteita siihen, miksi myyjäorganisaatio pitäisi valita 

palveluntarjoajaksi. Tässä ajattelutavassa myyjillä on hallitseva rooli ja asiakkaat 

nähdään pitkälti informaation vastaanottajina. (Alamäki & Kaski 2015; Lusch et al 

2007.) Uudemmassa B2B-markkinoinnin kirjallisuudessa on korostettu 

henkilökohtaisten suhteiden roolia ja vuorovaikutusta myyjien ja asiakkaiden välillä 

(Huotari et al 2015). Kaski et al (2018) mukaan myyjien onkin tänä päivänä 

ymmärrettävä entistä paremmin myös perustavanlaatuisia ihmissuhteita, jotka johtavat 

myyjän ja ostajan suhteen kehittämiseen ja viime kädessä pitkän aikavälin 

myyntipotentiaalin tuottamiseen. (Kaski et al 2018.) Myynnissä on tämän päivän 

tutkimuksen valossa kyse paljolti ihmissuhteiden kehittämisestä. Ei ihme, että 

myynnin kohdalla on alettu puhua B2C:n tai B2B:n ohella H2H:sta – human-to-

humanista. 

Nykypäivän B2B-myynnin kontekstissa myynti ei näyttäydy lineaarisena ja 

kontrolloituna prosessina. Asiakkaan liiketoiminnan tarpeet, etenkin tietointensiivisiin 

palvelutarpeisiin liittyen, ovat usein moniulotteisia ja ne voivat olla asiakkaille 

itselleenkin tuntemattomia. Myyjien tehtävänä on auttaa hahmottamaan asiakkaan 
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tarpeita ja ohjata asiakkaita pohtimaan mahdollisuuksia lähtötavoitetta parempaan 

arvontuottoon. Asiakkaat nähdään oman arkensa asiantuntijoina, eikä vuorovaikutusta 

dominoi sen enempää myyjä kuin asiakaskaan. Sen sijaan vuorovaikutus on usein 

tasapainoista ja heijastelee myyjien ja asiakkaiden tasavertaista roolia. 

Tämänkaltaisessa myyntiprosessissa ostajat ovat usein myös ongelmanratkaisijoita ja 

arvon yhteisluojia. Tyypillistä on myös se, että myyjien on usein kyettävä 

mukauttamaan käyttäytymistään myyntiprosessin aikana ja pystyttävä ajoittain 

irtautumaan ennalta määritellyistä suunnitelmista. Summeerattuna voidaan sanoa, että 

arvon luominen tämän päivän B2B-myynnissä tapahtuu suurelta osin myyjien ja 

asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa suhteellisen suunnittelemattomalla tavalla. 

Vuorovaikutus sitä vastoin on luonteeltaan usein systemaattista, sillä se on keino, jolla 

organisaatiot yhdistävät toimintaansa, osaamistaan ja jakavat tietoa ja resurssejaan 

keskenään, usein jonkin ongelman ratkaisemiseksi. (Alamäki & Kaski 2015.)  

Organisaatioiden markkinointi- ja myyntitoimintoihin on viime aikoina vaikuttanut 

vahvasti digitalisaatio, internet-pohjaisten verkkoteknologioiden kehitys ja sosiaalisen 

median alustojen vahva kasvu. Nopeat muutokset markkinoinnin 

toimintaympäristössä ovat pakottaneet tämän päivän markkinoijia strategisessa 

päätöksenteossaan enemmän markkinalähtöiseksi, mikä taas on edellyttänyt luomaan 

toimivia tapoja saada totuudenmukaista ja oikea-aikaista tietoa asiakkaista, tuotteista, 

palveluista, markkinoista ja yleisestä toimintaympäristöstä. Organisaatiot ovat 

ymmärtäneet myös digitaalisen markkinoinnin tärkeyden entistä vahvemmin. (Bala & 

Verma 2018.) Erityisesti sosiaalisen median kanavat ja työkalut, kuten Facebook 

Twitter, Slideshare, Linkedin ja blogit ovat olleet viimeaikaisen B2B-markkinoinnin 

kiinnostuksen kohteena, koska ne tarjoavat nopean ja henkilökohtaisemman 

vuorovaikutuskanavan asiakkaiden kanssa. (Huotari et al 2015; Bala & Verma 2018.) 

Nopean ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kanavista hyötyvät yhtä lailla asiakkaat 

kuin toimittajatkin ja ne voivat tarjota myös mielenkiintoisen kanavan yhteisen 

arvonluonnin tueksi. Myynti- ja markkinointitoimenpiteillä voidaan lisäksi käsittää 

esimerkiksi erilaiset tapahtumat, webinaarit, yhteiset workshopit, uutiskirjeet, joissa 

tapahtuu vuorovaikutusta toimittajan ja asiakkaan välillä.  
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3.3.2 Yhteistyöprojektit  

Tietointensiivisen palveluliiketoiminnan yhteistyösuhteiden arvoehdotuksiin 

tarkentavassa artikkelissaan Heikka ja Nätti (2018) toteavat, että yhteistyö KIBS-

ympäristöissä tapahtuu usein projektien muodossa. Saman asiakkaan kanssa voi olla 

käynnissä useita projekteja samaan aikaan, mutta liikesuhde palveluntuottajan ja 

asiakkaan välillä nähdään usein yhtenä. Tyypillistä on myös se, että liikesuhde myös 

säilyy, vaikka aktiivisia projekteja ei olisikaan meneillään. (Heikka ja Nätti 2018.) 

Asiakassuhde on siis kokonaisuutena laajempi ja samalla hankalammin hahmotettava 

kokonaisuus kuin yksittäiset projektit asiakkaan ja toimittajan välillä. 

Projektinhallintaan liittyen hyödynnetään usein erilaisia työkaluja ja erilaisia 

vuorovaikutuksen tapoja kuin muussa asiakassuhteen hoitamisessa. Lisäksi 

projekteissa pyritään usein ratkaisemaan spesifejä ongelmia. Projekteille on 

tyypillistä, että niiden tulee saavuttaa tavoitteensa laadun, ajan, kustannusten ja 

ihmisten hyvinvoinnin suhteen. (Shevtshenko et al 2015). Projektit ovatkin 

useimmiten tiiviisti ohjattuja ja aikataulutettuja kokonaisuuksia, joilla on selkeä alku 

ja loppu ja joissa arvontuoton fokus voi olla tiiviimmin yhdessä tavoiteltavassa 

lopputuloksessa.  

3.3.3 Asiakassuhde ja kommunikaatio  

Kuten aiemmin on jo nostettu esiin, Aarikka-Stenroos & Jaakkola (2012) toteavat, että 

tietointensiivisen palveluliiketoiminnan monimutkaisuus ja informaation 

epäsymmetria haastavat sekä toimittajaa että asiakasta asiakassuhteessa. 

Palvelukokonaisuuksien monimutkaisuudesta johtuen asiakassuhteen 

vuorovaikutteisuus ja aktiivinen kommunikaatio ovat tyypillisiä tietointensiivisen 

palveluliiketoiminnan asiakassuhteille (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2012). 

Tietointensiivisen palveluliiketoiminnan liikesuhteiden yhteistyöhön liittyvänä 

tavoitteena on ratkaista usein monimutkaisia ongelmia ja ilman toimivaa suhdetta, 

aktiivista vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja osapuolten välistä luottamusta, se voi 

olla vaikeaa.  
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Grönroos (2008b) nostaa esille, että olemassa olevassa B2B-liikesuhteessa tapahtuu 

jatkuvasti lukuisia enemmän tai vähemmän vuorovaikutteisia kontakteja toimittajan ja 

asiakkaan välillä. Toimittajan menestys ei riipu vain siitä, kuinka hyvin se onnistuu 

tarjoamaan asiakkaalleen jonkin palvelukokonaisuuden tai tuotteen. Se, syntyykö 

asiakkaalle arvoa vai ei, riippuu myös esimerkiksi siitä, miten aikataulut pystytään 

pitämään, tapahtuvatko toimitukset ajallaan ja miten palvelu tai tuote saadaan 

toimimaan käytännössä ja miten toimivuutta ylläpidetään.  

Lisäksi toimittajan laskutusjärjestelmät, laatuongelmien ja palveluhäiriöiden 

käsittelytavat sekä muut asiakasprosessit vaikuttavat siihen, millaista arvoa asiakas 

onnistuu luomaan palvelusta. Koska jälkimmäistä toimintaa ei usein palveluntarjoajan 

taholta nähdä, eikä sitä hallita palveluna tai osana prosessia asiakkaille, näitä kutsutaan 

piilopalveluiksi. Ns. piilopalvelut ovat kuitenkin osa asiakkaan kokemusta ja voivat 

olla asiakkaan näkökulmasta isokin osa asiakassuhdetta. B2B-suhteille onkin 

tyypillistä, että arvo asiakkaalle ei synny vain yhden resurssin, esim. ydinpalvelun, 

kautta. Arvo muodostuu kirjosta toimittaja–asiakas-vuorovaikutusta, joka tukee 

palvelun onnistunutta käyttöä osana toimittajan koko tarjoamaa. (Grönroos 2008b.) 

3.3.4 Palveluiden kehittäminen ja innovaatiot   

Yrityksen palveluiden tarkoituksena on vastata asiakastarpeeseen. Service-dominant 

logicin näkökulmassa korostui vahvasti, että organisaatioiden palvelukehityksen 

kannalta on tärkeää, että asiakkaat osallistuvat palvelukehitykseen ja että 

käyttötilanteiden ymmärtäminen on kriittistä arvonluonnin kannalta. Arvoa tulee 

arvioida asiakkaan käyttökokemuksen linssin kautta. Uutta palvelua kehitettäessä on 

tärkeää oppia käyttäjiltä, heidän kanssaan, mieluiten heidän omassa 

elinympäristössään tai käyttötilanteissaan. (Edvardsson et al 2012.) 

Campbell ja Cooper (1999) vertailevat tutkimuksessaan asiakkaan integroimista uuden 

tuotteen kehitykseen kumppanina vasten ns. perinteistä in-house kehitysprojektia. 

Heidän tutkimuksensa argumentoi, että “kumppanuusprojektit” eivät yleisesti olleet 

sen onnistuneempia kuin in-house -projektit tutkimuksessa käytettyjen mittareiden 

valossa. Kumppanuus tuotteiden kehityksessä kuitenkin johti tuotteisiin, joilla oli 

suurempi kilpailuetu asiakastarpeiden täyttämisessä ja konkreettisen hyödyn 
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tarjoamisessa asiakkaille. (Campbell & Cooper 1999) Yleisiä syitä sille, miksi jokin 

palvelu ei luo arvoa tarkoitetulla tavalla, on se, että palvelu ei vastaa asiakkaiden 

tarpeisiin, on liian monimutkainen käyttäjille tai käyttäjä ei voi integroida palvelua 

muihin resursseihin. Viimeaikainen kirjallisuus argumentoikin sen puolesta, että fokus 

palveluiden kehittämisessä ei tulisi olla itse palvelussa tai tuotteessa, vaan 

arvonluontiprosessissa ja sen tuloksessa. Asiakkaan näkökulman ja kokemuksen 

huomioiminen ja integroiminen osaksi yrityksen palveluiden kehittämistä on saanut 

entistäkin enemmän huomiota viime aikojen tutkimuksessa (ks. Lehtimäki et al 2018). 

Käyttäjät nähdään potentiaalisina tiedon kultakaivoksina palvelukehityksessä; ei vain 

luomisvaiheessa vaan koko palveluiden kehitysprosessin ajan. (Edvardsson et al. 

2012.)  

Innovaatioiden nähdään olevan tänä päivänä yhä enemmän yrityksen kilpailukyvyn 

draivereita ja kilpailuedun ylläpitäjiä (Biemans & Griffin 2018). Perinteisesti 

innovaatiot on nähty usein yksinäisen neron työn tuloksena tai uuden palvelu- tai 

kehitysprosessin tuloksena (Koskela-Huotari et al 2016). Yritysten välisiin 

yhteistyösuhteisiin liittyviä konkreettisia arvon yhteisluonnin tapoja on tutkittu viime 

aikoina muun muassa yhteisinnovoinnin (co-innovation) perspektiivistä. 

Yhteisinnovaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi uuden innovatiivisen tarjoaman ideointia, 

kehittämistä ja kaupallistamista osana aktiivista ja vuorovaikutteista yhteistyötä, jossa 

yritykset yhdistävät resurssejaan innovatiivisuuden tehostamiseksi ja luodakseen 

uutta. (Lehtimäki et al 2018.) Asiakkaiden lisäksi keskeisten sidosryhmien, kuten 

toimittajien, kumppaneiden ja jopa kilpailijoiden mukaan ottaminen 

innovaatioprosesseihin on osoittautunut hyödylliseksi. Kollektiivisen arvon 

yhteisluonnin on nähty olevan tärkeää etenkin korkean teknologian 

palvelukontekstissa. (Edvardsson et al 2012.) 

Yhteisinnovointia tapahtuu usein luottamuksellisissa, pitkäaikaisissa liikesuhteissa. 

Näiden suhteiden arvon tunnistaminen ja ymmärtäminen voi olla joskus vaikeaa, mutta 

välttämätöntä näiden suhteiden hallinnalle. Yhteisinnovaatioilla on taipumus keskittyä 

tietyille tuotantoprosessin osa-alueille kerrallaan, alkaen esimerkiksi asiakkaan 

tietystä ongelmasta yhteistoiminnallisen teknologian kehittämiseen ja päätyen lopulta 

varsinaisen ratkaisun kehittämiseen. Arvokokemus yhteisinnovaatiosuhteissa on 

Lehtimäki et al mukaan (2018) subjektiivinen ja suhteellinen, ja kokemus arvosta 
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pohjautuu aina yksilöön. Arvokokemukseen kuitenkin vaikuttaa projekteissa 

työskentelevien ihmisten välinen dynamiikka, samoin organisaatioissa 

työskentelevien yksilöiden välinen dynamiikka. Tästä näkökulmasta katsottuna 

yhteisinnovaatiosuhteen arvoa ei voida täysin ymmärtää tarkastelemalla yhtä 

innovaatiota tai edes sarjaa yhteisinnovaatiohankkeita. (Lehtimäki et al 2018.) 
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4 ARVON YHTEISLUOMINEN LIIKESUHTEISSA 

TIETOINTENSIIVISESSÄ PALVELULIIKETOIMINNASSA 

Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan arvoa yhteisluonnin perspektiivistä 

tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa ja etsitään vastauksia sille, miten arvon 

yhteisluonnin mahdollisuuksia voidaan vahvistaa osana B2B-liikesuhdetta. Arvon 

luomista tarkastellaan vuorovaikutteisena prosessina, jossa arvo ensisijaisesti 

määräytyy toimittajan rakentamien palveluiden sijaan asiakkaan käyttäessä palvelua 

yhdessä asiakkaan hyödyntämien resurssien kanssa (value-in-use). Tämän 

tarkastelukulman juuret palautuvat Vargon ja Luschin service-dominant logiciin ja 

arvon yhteistuottamisen viitekehykseen. Tuottajaorganisaatioon painottuvan 

näkökulman sijaan tässä tutkielmassa kytkeydytään kuitenkin vahvasti service logicin 

perustana toimivaan ajatukseen, jossa asiakas toimii arvon varsinaisena luojana ja 

jossa palveluntarjoaja voi interaktionsa kautta tulla pelkän arvon fasilitaattoriroolinsa 

lisäksi osaksi arvon yhteisluomista asiakkaan kanssa.  

Keskeistä tämän tutkielman teoreettisen perustan kannalta on ajatus arvon 

yhteisluomisen ja palveluntuottajan kilpailuedun yhteydestä: toimittajaorganisaation 

kannalta on hyödyllistä pyrkiä ymmärtämään asiakkaan maailmaa ja löytämään 

interaktiota, jonka kautta on mahdollista päästä osalliseksi asiakkaiden 

arvontuottoprosessia (Grönroos & Voima 2013). Samoin arvon yhteisluominen voi 

toimia alustana asiakkaan oman arvonluonnin vahvistamisessa. Esimerkiksi arvon 

yhteisluontiin tähtäävän interaktion kautta asiakkaalle voi avautua mahdollisuuksia 

vaikuttaa suoraan sellaisiin palveluntuottajien prosesseihin, joista voi syntyä 

positiivista vaikutusta asiakkaan liiketoiminnalle (Grönroos 2008b). 

Liikesuhdetta ja siihen liittyvää interaktiota tarkastellaan erityisesti Grönroosin ja 

Voiman (2013) arvon yhteisluonnin viitekehystä vasten. Arvonluontia tarkastellaan 

palveluntoimittajan ja asiakkaan roolien perspektiivistä kolmen piirin kautta, jossa 

asiakas toimii arvon varsinaisena luojana ja jossa asiakas luo arvoa itsenäisesti 

hyödyntämällä mm. palveluntarjoajan resursseja ja osaamista. Toimittaja toimii arvon 

fasilitoijana mm. kehittämällä palveluita, toimittamalla niitä ja jakamalla tietoa ja 

resursseja esimerkiksi palvelun käyttämisen tueksi.  
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Tämän tutkielman tutkimuskysymyksen kannalta keskeisin on Grönroosin ja Voiman 

mallissa esitetty palveluntarjoajan ja asiakkaan omien piirien väliin muodostuva 

yhteinen arvonluonnin piiri, jonka sisällä Grönroosin ja Voiman mukaan arvon 

yhteisluonti tulee mahdolliseksi. Toimittajaorganisaation näkökulmasta arvon 

yhteisluominen näyttäytyy viitekehyksessä vuorovaikutteisten prosessien aktiivisena 

fasilitointina, jotka tukevat asiakkaan arvon luomista osana heidän jokapäiväistä 

toimintaansa ja joihin palveluntoimittaja voi myös oman interaktionsa kautta suoraan 

osallistua. Pelkkä tiedon tai resurssien tarjoaminen asiakkaan käyttöön ei vielä tarkoita 

arvon yhteisluontia, vaan tuotantoa. Tarvitaan osallistumista asiakkaan omiin 

prosesseihin, jotka interaktio tekee mahdolliseksi. Interaktion aikana toimittajan ja 

asiakkaan prosessit etenevät samanaikaisesti, mutta eivät välttämättä rinnakkain ja 

arvontuoton näkökulmasta ne sulautuvat yhdeksi integroiduksi prosessiksi, jolloin 

arvon yhteisluontia tapahtuu (Grönroos 2008b).  Tutkimuskysymysten kannalta 

kiinnostava näkökulma liittyy siihen, millaiset palveluntarjoajan ja asiakkaan prosessit 

– ja niihin mahdollisesti liittyvät toimintatavat, prosessit asenteet ja ajattelumallit tms. 

– tukevat mahdollisuuksia yhteiselle arvonluonnille. Grönroosin ja Voiman esittämän 

mallin kautta pyritään hahmottamaan myös tutkielman alakysymyksiä siitä, millaiset 

asiat nousevat merkitykselliseksi toimittajan ja asiakkaan piireissä arvonluonnin 

perspektiivistä. 

Grönroosin ja Voiman mallissa painotetaan sellaisten toimintatapojen vahvistamista, 

joiden kautta palveluntuottajan on mahdollista osallistua asiakkaan 

arvonluontiprosessiin, mutta se ei juurikaan syvenny asiakkaan maailman ja 

kokemuspiirin tarkastelemiseen osana arvonluontia. Koska tässä tutkielmassa pyritään 

ymmärtämään myös sitä, millaiset asiat näyttäytyvät tärkeinä arvonluomisen 

prosessissa asiakkaalle, Customer-dominant logic tarjoaa linssin, jonka läpi on 

luontevaa tarkastella erityisesti asiakkaan näkökulmaa arvon yhteisluonnissa. Sen 

sijaan, että palveluntuotannossa aloitetaan siitä, millaista tarjontaa voimme tehdä ja 

tunnistetaan sitten ne toiminnot, joihin asiakasyritys voisi sopia, fokusoidaan tässä 

näkökulmassa siihen, mitä asiakkaat haluavat saavuttaa. Näkökulma ei tarkoita sitä, 

että palvelu räätälöidään jokaiselle asiakkaalle erikseen, vaan yritykset tarvitsevat 

syvempää näkemystä, jotta heillä on mahdollisuus arvon yhteisluontiin osallistumalla 

asiakkaan toimintaan (Heinonen et al 2010). Palveluita käyttäessään asiakas ei 

myöskään toimi tyhjiössä, vaan palvelusta saatavaan arvoon vaikuttavat vahvasti 
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asiakkaan aikaisempi kokemuspohja, ei vain palveluntarjoajan, vaan muidenkin 

palveluiden hyödyntämisestä, ja asiakas voi yhdistellä palvelua myös muiden 

saamiensa resurssien kanssa. Myös henkilökohtainen kokemuspiiri voi vaikuttaa 

palvelusta saatavan arvon luomiseen, sillä arvon muodostumiseen vaikuttavat myös 

yksilöt ja heidän ominaisuutensa (Lehtimäki et al 2018). Tämän näkökulman 

huomioiminen tarkoittaakin sitä, että palveluntarjoajan on pyrittävä ymmärtämään 

asiakkaiden toimintaa syvällisesti, joka taas auttaa asiakkaan toiminnan tukemista ja 

luo pohjaa arvon yhteisluonnille. Customer-dominant logicin linssin läpi katsottuna 

arvon yhteisluomista tarkastellaan myös palvelun elementtinä, joka luo osan asiakkaan 

kokemuksesta, eikä se ole aina suoraviivaista yrityksen organisoimaa toimintaa. 

Arvonluominen kytkeytyy keskeisesti osaksi B2B-liikesuhteita ja arvon 

yhteisluominen näyttäytyy erityisen luontevalta tietointensiivisen 

palveluliiketoiminnan perspektiivistä, jossa palvelu on usein monimutkaisten 

ongelmien ratkaisemista ja jossa sekä toimittajan että asiakkaan roolit ovat tyypillisesti 

aktiivisia. Aarikka-Stenroos & Jaakkola (2012) hyödyntävätkin service logicin 

konseptuaalisia kehyksiä kiteyttäessään arvon yhteisluonnin tietointensiivisessä 

palveluliiketoiminnassa. Yhteisluonti nähdään erityisesti yhteisenä 

ongelmanratkaisuna, jossa toimittajan ja asiakkaan resurssit integroidaan 

yhteistyömuotoiseen vuorovaikutusprosessiin. Yhteistyön ei nähdä olevan arvon 

tuottamista asiakkaalle vaan arvon yhteisluontia yhteisesti asiakkaan kanssa. 

Tietointensiivisen palveluliiketoiminnan konteksti tarjoaa myös haasteellisen alustan 

arvon yhteisluonnille, sillä esimerkiksi tiedon epäsymmetria ja haasteiden 

monimuotoisuus voivat haastaa molempia osapuolia arvon yhteisluonnissa (Aarikka-

Stenroos & Jaakkola 2012).  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Työn tutkimusote 

Tämän tutkielman tutkimusotteena on laadullinen tutkimus. Laadullisessa 

tutkimuksessa tavoitteena on tutkittavan ilmiön tai prosessien kuvaaminen, 

merkitysten etsiminen ja tutkittavan ilmiön syvällinen ymmärtäminen. Laadullinen 

tutkimus onkin luonteeltaan usein kuvailevaa eli deskriptiivistä, eikä siinä pyritä 

määrällisen tutkimuksen tavoin yleistyksiin. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

tutkimusprosessi ei ole useinkaan suoraviivainen prosessi, vaan laadullisen 

tutkimuksen prosessille on ominaista syklisyys, josta puuttuvat kvalitatiivisen 

tutkimuksen tiukat tulkintasäännöt. Myös tutkijan rooli on laadullisessa tutkimuksessa 

osallistuva, sillä tiedon keruun ja analysoinnin pääasiallinen väline on tutkija itse, 

jonka kautta maailma suodattuu tutkimustuloksiksi. (Kananen 2014.) Toisin sanoen 

objektiivista ja neutraalia laadullista tutkimusta ei voi olla, koska tutkija on aina ja 

automaattisesti osallisena tutkimuksensa kohteeseen ja aiheisiin (Reiter 2013.) 

Inhimillisen toiminnan ja sen merkityksen suhde on laadullisen tutkimuksen 

peruskysymyksiä. Merkityksen käsite viittaa ihmiselle ominaiseen olemassaolon 

tapaan ja näin olleen ihmisten suhde todellisuuteen on aina merkityksillä ladattua. 

Merkitysten tutkimisen mielekkyys pohjautuukin oletukseen, että ihmisten toiminta on 

suurelta osin intentionaalista ja tarkoitusperäistä. (Eskola & Suoranta 1998; Eskola & 

Suoranta 1996; Laine 2001.) Merkityksellistäminen on pitkälti selittämistä ja 

päätelmien tekemistä. Ihmiset etsivät syitä, seurauksia ja tarkoituksia kohtaamansa 

takaa. (Lehtonen 1996.) Tässä tutkielmassa aineistoa tarkasteltaessa ymmärretään, että 

se koostu erilaisista merkityksiä, joita tarkastelemalla voidaan rikastaa ymmärrystä 

tutkittavasta ilmiöstä eli arvon yhteisluonnista tietointensiivisen palveluliiketoiminnan 

liikesuhteissa. 

Tutkimus on luonteeltaan eksploratiivinen tutkimus. Eksploratiivisuus sopii 

menetelmäksi silloin, kun tutkittava ilmiö ei ole tarkkarajaisesti piirretty ja aihetta on 

tutkittu suhteellisen vähän. Eksploratiivisuuteen kuuluu havaintojen tekeminen, 

kuvaaminen ja kausaalisten yhteyksien löytäminen ja selittäminen erilaisten 

merkitysten välillä. Lisäksi eksploratiivinen tutkimus antaa tutkijalle mahdollisuuden 
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käyttää mielikuvitusta, kokemusta ja näkemystä sekä ehdottaa uusia ja innovatiivisia 

tapoja ymmärtää ja tulkita todellisuutta. (Reiter 2013.)   

5.2 Tutkimusaineisto  

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koko määräytyy yleensä teoreettisen 

kattavuuden ehdoilla. Valinnan kriteerinä käytetään aineiston teoreettista 

kiinnostavuutta ja mielekkyyttä valitun tutkimusongelman ratkaisussa (Eskola & 

Suoranta 1998). Tässä tutkielmassa haastattelu valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, 

koska sen kautta oli parhaiten mahdollista etsiä vastauksia arvon muodostumisen 

prosessiin ja käytäntöihin yhteistyösuhteissa eri osapuolien näkökulmasta.  

5.2.1 Aineiston keruu 

Aineisto on kerätty haastattelemalla kolmea henkilöä GTK:n organisaatiosta ja kolmea 

henkilöä GTK:n eri asiakasorganisaatioista. Kerätty aineisto todettiin 

tutkimusprosessin aikana riittäväksi tutkimuskysymyksiin vastaamisen näkökulmasta. 

Aineistonkeruun kohteeksi valittiin ensinnäkin organisaatiot, joiden kanssa GTK on 

tehnyt pitkäkestoista ja monimuotoista yhteistyötä eri projekteissa jo vuosien ajan. 

Yhteistyön pitkäkestoisuus valintakriteerinä perustuu oletukseen, että koska yhteistyö 

organisaatioiden välillä on jatkunut pitkään, osapuolet ovat kokeneet yhteistyöstä 

syntyvän oleellista arvoa heidän omaan toimintaansa. Asiakasorganisaatioiden valinta 

kohdistettiin eri toimialoille. Tätä perustellaan sillä, että palveluntuottaja tarjoaa 

palveluitaan viidelle eri markkinasektorille ja pitäytyminen esimerkiksi yhden sektorin 

sisällä olisi voinut kaventaa tutkielman näkökulmaa tarpeettomasti. Se olisi 

erimerkiksi voinut peilata liiaksi yhden toimialan toimintatapoja yhteistyösuhteissa. 

Koska GTK tekee yhteistyötä aktiivisesti sekä julkisen alan organisaatioiden että 

kaupallisten organisaatioiden kanssa, mukaan haluttiin valita edustus molemmista 

sektoreista. Lisäksi asiakasorganisaatioiden valinnassa keskeistä oli se, että niissä 

tapahtuva yhteistyö liittyy kiinteästi palveluntarjoajan keskeisiin osaamisalueisiin, 

joiden oletetaan olevan merkittäviä myös tulevaisuuden palveluntuotannon kannalta.  

Haastatteluun valittiin valittuja organisaatioita koskien GTK:n asiakasyhteistyöstä 

vastaavien joukosta kolme henkilöä ja heidän ”vastinparinsa” asiakasorganisaatiosta. 
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huomionarvoista on se, että yhdellä haastateltavista on kokemusta samasta 

yhteistyöstä sekä asiakkaan että toimittajan puolelta. Vastinparivalinta tukee 

kahdenvälisen asiakassuhteen molempien näkökulmien esiintuomista, mikä on 

tutkielman tutkimuskysymysten kannalta keskeistä. Kriteereiksi haastatteluun 

valituille henkilöille asetettiin se, että heillä olisi mahdollisimman hyvä käsitys 

yhteistyöprojektien sisällöistä, yhteistyön käytännöistä ja asiakassuhteen eri vaiheista. 

Päätös valita aineistoon suhteellisen pitkään (yli 5 vuotta) yhteistöissä mukana olleita 

henkilöitä liittyy oletukseen, että yhteistyössä pitkään mukana olleet henkilöt pystyvät 

analysoimaan arvonluomiseen liittyviä teemoja ja yhteistyösuhdetta lyhytkestoisiin 

asiakassuhteisiin nähden syvällisemmin. Tutkimuskysymysten näkökulmasta 

kiinnostavaksi koettiin myös se, että pitkäkestoiset yhteistyösuhteet saattavat 

mahdollistaa erilaisia yhteistyön vaiheita, lukuisia projekteja ja vaihtelevia rooleja 

samojenkin henkilöiden osalta.  

Haastattelumenetelmänä on hyödynnetty teemahaastattelua, joka sopii käytettäväksi 

etenkin silloin kun halutaan selvittää heikosti tiedostettuja seikkoja tai kun tutkitaan 

ilmiötä, josta haastateltavat eivät ole tottuneet päivittäin keskustelemaan (Hirsjärvi & 

Hurme 1998). Teemahaastattelu rakennettiin puolistrukturoidun kysymysrungon 

ympärille, joka kattoi samat teemat, jotka esitettiin teoriaosuudessa yhteistyön eri osa-

alueina. Puolistrukturoitu haastattelu eroaa strukturoidusta siinä, että siitä puuttuu 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Koska arvonluontiin liittyvä yhteistyö B2B-

liikesuhteissa on laaja ja moniulotteinen teema, aineistonkeruuta haluttiin fokusoida 

jäsentelemällä keskustelualueita ennakkoon. Puolistrukturoitu 

teemahaastattelumenetelmä valittiin koska, sen avulla teoriaosiossa esitetyt yhteistyön 

interaktion osa-alueet säilyivät haastatteluissa fokuksessa, mutta samalla annettiin tilaa 

myös etukäteen pohdituista kysymyksistä poikkeamiselle ja lisäkysymyksille 

haastattelujen aikana. (Hirsjärvi & Hurme 1993). Tavoitteena oli, että vastaajat 

pystyivät puhumaan varsin vapaamuotoisesti, jolloin kerätyn materiaalin voi nähdä 

edustavan tutkittavien puhetta itsessään (Eskola & Suoranta 1996). 

Haastattelun teemarunko oli samanlainen sekä GTK:n (palveluntarjoaja) työntekijöille 

että asiakasorganisaatioiden edustajille. Haastattelurunko on liitteenä tutkielman 

lopussa. Haastattelut toteutettiin Teamsin välityksellä toukokuun 2022 alussa ja ne 

nauhoitettiin. Tämän jälkeen haastattelut litteroitiin sanatarkasti.  
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Toimiala/ 

organisaatio Titteli 

Yhteyshlön 

mukanaolo 

yhteistyössä 

Haastattelun 

kesto pvm. 

Kaivossektori Senior manager 9 vuotta 1 h 25 min 4.5. 

Energiasektori Geologi 10 vuotta 1 h 10 min 6.5. 

Vesi ja 

ympäristö Toimitusjohtaja 7 vuotta 48 min 13.5. 

GTK 

Development 

manager 8 vuotta 1 h 5 min 5.5. 

GTK Asiakaspäällikkö 6 vuotta 1 h 45 min 9.5. 

GTK Erikoisasiantuntija 3 + 16 vuotta 1 h 21 min 10.5. 

 

5.2.2 Palveluntarjoajan esittely 

Geologian tutkimuskeskus GTK on vuonna 1885 perustettu Työ- ja 

elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, joka tuottaa puolueetonta tutkimustietoa 

ja palveluita elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin Suomessa ja maailmalla. 

GTK:n yli 400 asiantuntijaa ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, 

energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. GTK:n 

tuottama tieto ja palvelut ovat keskeisiä malmien, mineraalien, pohjaveden ja muiden 

luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä. GTK:n toiminta perustuu 

kansainvälisesti kilpailukykyiseen tutkimustyöhön ja vahvoihin kumppanuuksiin. 

Pelkän valtion budjettirahoitteisuuden sijaan kaupalliset yhteistyöprojektit 

asiakkuudet ja kumppanuudet yritysten kanssa ovat tänä päivänä tärkeä osa 

tutkimuslaitoksen toimintaa. GTK toimiikin palvelutarjoamansa kautta suurimmaksi 

osin kilpailluilla markkinoilla sekä Suomessa että kansainvälisesti. (www.gtk.fi.)  

http://www.gtk.fi/
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Geologian tutkimuskeskus tarjoaa tyypillisesti asiakkailleen tietointensiivisen 

palveluliiketoiminnan määritelmän mukaisia asiantuntijapalveluita, sillä suurin osa 

asiakasratkaisuista pohjautuu korkeaan tieteelliseen osaamiseen, uusimpaan 

tutkimukseen ja tarjoamaa räätälöidään useimmiten asiakkaan tarpeen mukaan. 

Vaikka GTK tarjoaa jonkin verran myös vakiintuneita palveluita, asiakasprojekteissa 

tyypillisesti ratkotaan jotakin asiakkaan ongelmaa hyödyntämällä joko käytössä olevia 

menetelmällisiä taitoja, yhteistyöprojektien aikana luotavia menetelmiä tai aiempaan 

tutkimukseen pohjautuvaa tiedollista osaamista. GTK:n asiakkuudet koostuvat 

useimmiten pitkäkestoisista asiakassuhteista, joita haastatteluunkin valitut 

asiakasorganisaatiotkin edustavat. Tyypillistä pitkille asiakassuhteille on, että 

yhteistyöprojektien välissä voi olla välillä vuosienkin tauko. Etenkin pitkissä 

yhteistöissä asiakkaiden kanssa toimitaan useimmiten tiiviissä vuorovaikutuksessa ja 

asiakkuudelle on nimetty asiakassuhteesta vastaava henkilö. GTK:n yhteistyöprojektit 

asiakkaiden kanssa ovat tyypillisesti kestoltaan vähintään useiden kuukausien 

mittaisia. Asiakasprojekteja toteutetaan noin 150 kpl vuosittain.  

Asiakkaiden kanssa tehtävä projektitoiminta jakautuu kaupallisiin projekteihin ja 

yhteisrahoitteisiin projekteihin. Jälkimmäiset ovat luonteeltaan sellaisia, joihin 

kumpikin osapuoli investoi resursseja ja rahaa ja joissa yhteisillä projekteilla tähdätään 

yleensä uuteen tutkimustietoon, uusien menetelmien kehittämiseen, joita voidaan 

hyödyntää molempien osapuolten toiminnassa.  

GTK:lla ei ole organisaatiossa roolillisesti varsinaisia myyjiä, vaan myynnistä 

vastaavat suurimmaksi osaksi asiantuntijat osana toimenkuvaansa. Tällä hetkellä 

asiakaspäälliköitä, joiden tehtävänä on vastata oman yksikkönsä palveluiden 

myymisestä, on kolme kappaletta. Markkinointiviestinnän pääasiallinen vastuu on 

GTK:n viestintäyksiköllä, mutta sosiaalisen median kanavissa ja asiakastapaamisissa 

tapahtuvaa f2f-markkinointia, esimerkiksi uusiin palveluihin liittyen, tekevät kaikki 

asiantuntijat rooliin katsomatta. GTK osallistuu myös aktiivisesti alan tapahtumiin, 

mm. messuille sekä järjestää myös itse mm. webinaareja ja yhteistyöprojekteihin 

liittyviä tapahtumia. On myös huomioitavaa, että etenkin tämän tutkielman 

kontekstissa, myynnillä ei tarkoiteta myyntitoimenpiteitä pelkästään uusien 
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asiakkaiden saavuttamiseksi, vaan myyntitoimenpiteillä viitataan uusien 

yhteistyöprojektien valmistelemiseen ja saavuttamiseen olemassa olevien asiakkaiden 

kanssa.  

GTK on luonteeltaan vahvasti projektiorganisaatio ja tietointensiiviseen 

palveluliiketoimintaan tyypillisesti kuuluvana, myös GTK:n yhteistyöt ovat 

useimmiten projektiluonteisia. Yhteistyöprojektit voivat vaihdella kestoltaan 

suurestikin, mutta tyypillisesti projektit ovat vähintään useiden kuukausien mittaisia. 

GTK:lla on projektienhallintaan liittyen vuosien varrella syntyneitä vakiintuneita 

käytäntöjä ja suositellut projekteihin liittyvät toimintatavat on kirjattu ylös GTK:n 

projektipäällikön käsikirjaan, joka on tallennettu organisaation intranetiin.  

GTK:n yhteistyöprojekteja johdetaan tyypillisesti yhden henkilön, projektipäällikön, 

toimesta niin asiakkaan kuin GTK:n päässä, mutta tyypillistä on, että projekteihin ja 

niiden hallintaan osallistuu aktiivisesti lukuisia ihmisiä kummankin yhteistyön 

osapuolen taholta. Lisäksi riippuen projektin luonteesta, yhteistyössä voi toimia 

edustajia useammankin kuin vain kahden organisaation taholta, mm. aliurakoitsijoita 

ja muita yhteistyökumppaneita ja asiakkailta. Tyypillisesti yhteisrahoitteisissa 

projekteissa palveluita voidaan tarjota yhdessä tutkimuskonsortion kanssa, johon 

osallistuu jäseniä useasta tutkimusorganisaatiosta. Projektien luonnetta kuvaa usein 

myös se, että ne ovat pitkälti räätälöityjä asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

Asiakassuhteita hoidetaan GTK:ssa osana asiakkuuksien hallintaa. Asiakassuhteita 

ylläpidetään yhteistyöprojektien aikana myös projektien välissä etenkin 

pitkäkestoisissa asiakkuuksissa. GTK:lla on kirjattu ylös asiakassuhteiden hoitomallit 

sekä olemassa oleville että uusille asiakkaille. Lisäksi on määritelty oma mallinsa 

avainasiakkaille, joiden hoitamisesta vastaavat avainasiakasvastaavat. Tällä hetkellä 

avainasiakkaiksi määriteltyjä asiakkaita on 28 kpl. Hoitomallit antavat suosituksia 

mm. asiakastapaamisten frekvenssiin, vastuurooleihin, järjestelmiin ja ne ohjaavat 

myös esimerkiksi markkinointitoimenpiteitä, esimerkiksi kutsujen lähettämistä 

erilaisiin tapahtumiin. GTK:lla on käytössään CRM-järjestelmä, jonka avulla voidaan 

hallita ja suunnitella asiakkuuksiin liittyviä toimenpiteitä ja seurata asiakastyön 

tuloksia. 
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Koska GTK harjoittaa tietointensiivistä palveluliiketoimintaa, GTK:n palvelutarjoama 

perustuu suurimmaksi osaksi asiantuntijoiden osaamiselle, joka voi liittyä esimerkiksi 

tiedolliseen, tieteelliseen tai menetelmälliseen osaamiseen. Palvelut eivät tyypillisesti 

ole määrämittaisia tiettyjä laboratoriopalveluita lukuun ottamatta, vaan palvelut 

räätälöidään yleensä asiakastarpeen mukaan. Palveluiden yhteiskehittämiselle 

asiakkaiden kanssa ei GTK:ssä löydy omaa prosessia, mutta raamit sisäisen 

innovoinnin mahdollistamiseen ja keksintöjen patentointiin on luotu vuoden 2021 

aikana. Konkreettisia asiakashyötyjä tarkastellaan projektikohtaisesti ja yleisemmin 

koko talon tasolla osana joka toinen vuosi tehtävää asiakastyytyväisyystutkimusta. 

Vapaamuotoista keskustelua asiakashyödyistä toki käydään osana asiakassuhteiden 

vuorovaikutusta. 

5.2.3 Asiakasyritysten esittely  

Yritys 1 toimii kaivossektorilla mm. laitevalmistajana ja kaivosalan 

palveluntoimittajana. Organisaation pääkonttori on Suomessa, mutta se toimii 

globaalilla markkinalla. GTK:n ja Yritys 1 välinen yhteistyö on alkanut vuonna 2006, 

mutta yhteistyötä on tehty jo aiemmin konserniin nykyisin kuuluvan organisaation 

kanssa. Tyypillisesti yhteistyö kattaa 1–2 isompaa projektia vuoden aikana ja lisäksi 

yhteistyöhön sisältyy useita pienempiä projekteja. Yhteistyötä on tehty pääosin 

kaupallisten projektien kontekstissa, mutta projektiyhteistyötä on tehty ajoittain myös 

yhteisrahoitteisesti. 

Yritys 2 on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii energiasektorilla pääasiassa Suomen 

markkinalla. Yhteistyö GTK:n kanssa on jatkunut lähes yhtä kestoisesti 1980-luvulta 

alkaen useiden projektien osalta. Tällä hetkellä yritysten välillä ei ole käynnissä olevaa 

yhteistyöprojektia. Yhteistyössä GTK:n kanssa tehty vain kaupallisia 

yhteistyöprojekteja.  

Yritys 3 on julkinen organisaatio, joka toimii vesi- ja ympäristösektorilla. Yhteistyötä 

GTK:n kanssa on tehty yhtä kestoisesti lähes 15 vuotta. Projektiyhteistyö on ollut koko 

yhteistyön ajan yhteisrahoitteista, mikä tarkoittaa, että GTK on ollut mukana 

rahoittamassa yhteistyötä omalla osuudellaan. Lisäksi yhteistyön osapuolina on ollut 

muitakin julkisia organisaatioita ja mm. aliurakoitsijoita.  
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5.3 Tutkielman eettisyys 

Opinnäytetyön tekijä työskentelee GTK:lla asiakkuuspäällikkönä, mutta ei toimi 

asiakasrajapinnassa tai projektitoiminnassa. Näin ollen tekijä pystyy tarkastelemaan 

asiakassuhteita ja niissä tapahtuvaa arvontuottoa todennäköisemmin etäämmältä 

verrattuna projektitoiminnassa tai asiakasyhteistyössä mukana oleviin. Tutkielman 

kannalta tekijän yhteys tutkimuksen kohteena olevan organisaatioon on kuitenkin 

tiedostettava. Laadullisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu se, että tutkijan rooli on 

osallistuva jo pelkästään aineiston keruun ja analysoinnin kautta. Laadullisessa 

tutkimuksessa ei myöskään pyritä kohteen objektiiviseen ja neutraaliin tarkasteluun 

(Reiter 2013), joten tutkielman tekijän rooli ei muodosta eettistä estettä tutkimuksen 

tekemiselle kohdeorganisaation kontekstissa. 

Tutkimuksen aineistonkeruuseen liittyvien haastatteluiden osalta haastateltavien 

oikeanlainen informointi ja aineiston käsittely on tärkeää tutkimuseettisesti (Kuula 

2006). Haastattelupyynnöt esitettiin haastateltaville puhelimitse ja haastattelupyynnön 

aikana haastateltavia informoitiin muun muassa tutkielman tarkoituksesta, 

haastattelun kestosta, haastattelun teemoista ja aineiston tallentamisesta ja 

säilyttämisestä. Haastattelua varten haastateltavilta pyydettiin kirjallinen lupa. Sekä 

sähköpostitse lähetetyssä viestissä sekä uudelleen haastattelun aluksi kerrottiin, 

millaisesta tutkimuksesta on kyse ja miten kerättyä tietoa säilytetään. 

Tutkija kantaa vastuun tutkittavien yksityisyyden suojasta ja arvioi, mitkä asiat on 

hyvä raportoida erityisen varovasti tunnistamisriskin vuoksi (Kuula 2006). 

Tutkimuksessa haastateltavien anonymiteetti on pyritty säilyttämään vahvana ja siitä 

syystä aineistossa ei kuvailla projektien detaljeja tai tutkimustekniikoita, jotka 

saattaisivat paljastaa etenkin ulkopuolisille lukijoille, mitä yhteistyösuhteita koskien 

aineisto on kerätty. Haastatteluissa ei käsitelty myöskään organisaatioiden 

liikesalaisuuksia. 

5.4 Aineiston analysointi 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että siinä tiedonkeruu ja analyysi 

vuorottelevat. Tiedonkeruu- ja analyysisyklejä voi olla useita, sillä laadullisessa 
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tutkimuksessa ei voida etukäteen määritellä, mitä tietoa ja paljonko tietoa tarvitaan. 

(Kananen 2014.) Laadulliselle tutkimukselle on myös tyypillistä, että aineistoa 

tarkastellaan kokonaisuutena ja aineistosta pyritään löytämään samankaltaisuuksia ja 

asioiden välisiä merkityssuhteita (Alasuutari 2011).  

Tässä tutkielmassa haastatteluaineistoa tarkasteltiin aluksi tutkimuskysymysten 

näkökulmasta eli aineistolle esitettiin tutkimuskysymykset ja aineistosta etsittiin aluksi 

ne kokonaisuudet, jotka parhaiten tarjosivat kysymyksiin vastauksia. Aineistoa 

lähdettiin ryhmittelemään myös neljän valitun teeman: myynti & markkinointi, 

yhteistyöprojektit, asiakassuhde & kommunikaatio sekä palveluiden kehittäminen & 

innovaatiot, avulla. Koska aineistosta puolet käsitteli palveluntarjoajan ja puolet 

asiakkaan haastatteluja, aineistoa tarkasteltiin myös erikseen toimittajan ja asiakkaan 

näkökulmista ja näin olleen pyrittiin saamaan ymmärrystä kummankin osapuolen 

arvonluomiseen liitetyistä merkityksistä. 

Teoreettinen pohdinta toimi analyysissä viitekehyksenä, johon aineistosta nousseita 

merkityksiä peilattiin. Yksittäiset vastaukset myös samalla testasivat teoriaa – eli ne 

todensivat ja osin myös haastoivat teoriaosiossa esitettyä viitekehystä. Haastattelun 

vastausten avulla aineistosta pyrittiin rakentamaan yksityiskohdista kokonaiskuvaa ja 

vastauksia myös tarkasteltiin paitsi itsenäisesti, niitä myös peilattiin jatkuvasti 

teoriaosuudessa kuvattuja teemoja ja teoreettista taustaa vasten. Tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen luomaa taustaa voisikin kutsua johtolankojen pohjalta 

rakennetuiksi vihjeiksi arvon yhteisluonniksi kutsutun ilmiön olemuksesta, sillä 

tutkielmassa esitetty teoreettinen tausta ei ole tarkoita lyötyjä ennakko-oletuksia 

(Elomaa 2001). Tällaista analyysimenetelmää voikin kutsua abduktiiviseksi 

lähestymistavaksi, joka on yhdistelmä induktiivista (datasta teoriaan) ja deduktiivista 

(teoriasta dataan) prosessia. Abduktiivisessa analyysissä tutkimus pohjautuu 

teoreettiseen esiymmärrykseen, joka auttaa tutkijaa fokusoimaan aineiston 

keräämisessä ja havaintojen tekemisessä. Aineistonkeruun ja analyysin aikana ja 

jälkeen tutkija voi palata takaisin teoriaan ja tutkimusanalyysiprosessia voidaan kuvata 

luonteeltaan iteratiiviseksi tai sykliseksi prosessiksi. (Dubois & Gadde 2002; Kananen 

2014.)  
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Laadullisessa tutkimuksessa pyritään aina menemään havaintojen taakse, mikä 

tarkoittaa sitä, että asioita ei oteta sellaisina kuin miltä ne näyttävät (Alasuutari 2011). 

Tämän vuoksi aineiston analyysissä jätettiin myös mahdollisuus muidenkin kuin 

pelkästään etukäteen määriteltyjen teemojen esiin nousemiselle. Tämän tutkimuksen 

aineiston analyysiprosessi on hahmotettu alla olevassa kuviossa.  
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6 TYÖN EMPIIRISET TULOKSET  

6.1 Lähtökohtia yhteiselle arvonluonnille aineiston yhteistyösuhteissa 

Liikesuhteisiin ajatellaan kuuluvan luonnostaan vastavuoroisuus, jolloin 

liikesuhteessa on lähtökohtaisesti kyse aina molempia osapuolia hyödyttävästä 

tilanteesta (Grönroos 2009; Wagner et al 2010). Teoreettisen viitekehyksen valossa 

liikesuhteisiin kytkeytyvällä arvon yhteisluonnilla tarkoitetaan sellaista 

molemminpuolista arvoa tuottavaa interaktiota toimittajan ja asiakkaan välillä, jossa 

sekä palveluntuottaja että asiakkaalla on aktiivinen rooli osallistumisessa toistensa 

prosesseihin – joko niin että palveluntoimittaja osallistuu oman interaktionsa kautta 

asiakkaan prosesseihin tai sitten asiakas tulee mukaan toimittajan prosesseihin. Arvon 

yhteisluonnissa on kyse siis toiminnasta, joka ylittää pelkkään tavanomaiseen 

palvelutuotantoon tavallisesti kuuluvat rajat.  

Aineistosta nousee vahvasti esiin se, että jokaiseen tähän tutkielmaan valittuun 

liikesuhteeseen koetaan liittyvän molemminpuolista hyötyä ja etua, mistä omalta 

osaltaan myös pitkät yhteistyösuhteet kielivät.  

On se ollut se arvontuotto molemminpuolista, ehdottomasti. He on kyllä varmaan 

saaneet sitä palvelua ja ratkaisuja, mitä ovat hakeneet, toisaalta me ollaan päästy 

toimimaan meidän osaamisalueilla ja saatu niistä bisnestä. Ja siinä sivussa 

kaikenlaista muutakin siinä sitten yhdessä kehitetty ja visioitu. Aika selkeet on mun 

mielestä ollut edut molemmille organisaatioille tästä. (GTK) 

Molemmin puolin uskoisin, että yhteistyö on sen takia jatkanut tätä hyvää kulkua 

eteenpäin, että molemmat hyötyy tästä. (Asiakas) 

Kerätyn aineiston perusteella tämän tutkielman liikesuhteet näyttäisivät poikkeavan 

toisistaan jonkin verran. Arvon yhteisluomiseen liittyviä toimintatapoja ja prosesseja 

esiintyi haastattelujen perusteella selkeästi erityisesti kahdessa yhteistyösuhteessa. 

Verrattuna kahteen muuhun yhteistyösuhteeseen kolmannessa liikesuhteessa vaikutti 

olleen vuosien varrella enemmän haasteita muun muassa yhteistyöhön liittyvässä 

kommunikaatiossa ja projektien hallinnassa. Kolmas liikesuhde näyttäytyykin 
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analyysin kannalta kiinnostavana. Yhteistyösuhde tarjoaa joitakin näkökulmia siihen, 

millaisia haasteita arvon yhteisluontiin voi yhteistyösuhteessa liittyä ja millaisia 

ilmiöitä haasteiden taustalla voi olla. 

Etenkin kahdessa ensiksi mainitussa liikesuhteessa, yhteistyösuhteelle on ominaista 

vahva vuorovaikutteisuus, tasapuolisuus ja molemminpuolinen aktiivisuus. Myös 

eräänlainen aloitteellisuus arvon yhteisluomiseen voidaan aineiston perusteella liittää 

sekä palveluntarjoajaan että asiakkaaseen. Tätä voidaan pitää kiinnostavana 

löydöksenä. Vaikka Grönroosin ja Voiman (2013) arvon yhteisluonnin viitekehys 

korostaakin molempien osapuolten aktiivista interaktiota, asiakasta ei nähdä samalla 

tavalla aloitteellisena arvon yhteisluomisessa toimittajan suuntaan kuin toimittajia. 

Viitekehyksessä arvon yhteisluonnin prosesseissa korostuu ennemminkin näkemys 

palveluntarjoajasta luomassa arvon yhteisluontiin tähtääviä interaktioita, joiden kautta 

toimittaja pääsee osallistumaan asiakkaan prosesseihin, jonka seurauksena 

organisaatiosta voi tulla arvon yhteisluoja asiakkaidensa kanssa. (Grönroos 2008.)   

Aineistosta nouseva asiakkaiden aloitteellisuus arvon yhteisluonnin prosesseissa tulee 

esille esimerkiksi siinä, että asiakas on pyytänyt palveluntarjoajaa mukaan 

osallistumaan asiakkaan liiketoiminnan kehityksen kannalta tärkeään 

kehitystyöryhmään, joka ei suoraan liity toimittajan kanssa tehtäviin projekteihin tai 

toimitukseen, mutta jossa Grönroosin (2008b) kuvailemaa vaikuttamista asiakkaan 

prosesseihin asiakkaan maailmassa konkreettisesti tapahtuu.  

Mut sit on tämmöinen (ryhmä), missä voi ulkopuolisena olla arvioimassa asiakkaan 

toimintaa, niin se on aika erilainen… mutta on muutama kokous vuodessa, mutta tietyt 

aiheet ja asiat mitä edustajat ja johto esittää sille…ryhmälle ja odottaa sitten 

lausuntoja ja arvioita. (GTK) 

Asiakkaan aloitteellisuutta yhteiseen arvonluontiin kuvastaa myös se, että asiakkaan 

aloitteesta on tiettyihin yhteistyöprojekteihin tuotu vahva osallistuminen asiakkaan 

suunnalta. Näissä projekteissa asiakaan työntekijä tai työntekijöitä on mukana 

tuottamassa yhdessä palvelua asiakkaalle ja asiakas on vahvistamassa tätä kautta omaa 

arvonluontiaan osana yhteistyöprojektia.  
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Meillä tulee edustaja aina meidän puolelta sinne paikanpäälle ja tehdään yhdessä sitä 

projektia. Eli yleisesti ottaen me ei pelkästään tilata sitä työtä vaan me yhdessä 

tehdään se työ. Eli siinä mielessä viedään aina yhdessä projektia eteenpäin. (Asiakas) 

Molemminpuolista aloitteellisuutta arvon yhteisluomiseen saattaa selittää yhteistyön 

luonne tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa. Aarikka-Stenroos & Jaakkolan 

esiin nostamat erikoistuminen, tietointensiivisyys, palveluiden monimutkaisuus ja 

teknologinen kompleksisuus ovat tyypillisiä tämän päivän palveluintensiivisissä B2B-

liikesuhteissa (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2012). Se, että toimittajat ja asiakkaat 

ovat tulleet entistä riippuvaisemmiksi toisensa osaamisesta, tiedosta ja resursseista, 

voivat tukea molempien pyrkimyksiä osallistua toinen toistensa prosesseihin ns. 

perinteiset palveluprosessiroolit ylittävästi. 

Osa yhteistyösuhteiden arvon yhteisluonnin tavoista näyttäytyy selkeästi ohjatulta, 

järjestetyltä ja systemaattiselta toiminnalta, jossa kanssakäymistä on ohjattu 

organisaatiotasolla irrallaan yksittäisistä projekteista. Arvon yhteisluomiseen 

tähtääviä toimenpiteitä tai tavoitteita on voitu kirjata jopa yhteistyösuhdetta koskeviin 

sopimuksiin. 

Meillä on ollut yhteisiä konferensseja, joissa järjestäjä on vuorotellut. Vuosittain 

ollaan kokoonnuttu, ja osassa järjestäjä on ollut GTK ja osassa me… Ja totta kai sitten 

meillä on ollut keskusteluja, joissa syvennetään meidän yhteistyötä vielä enemmän. Se 

on tavallaan semmoinen yhteinen seminaari, jossa sitten ideoidaan muita projekteja, 

mahdollisesti uusia menetelmiä, joita me ollaan kehitetty, joita voidaan molemmin 

puolin käyttää sitten hyödyksi. (Asiakas) 

Vähän samantyyppistä osaamista on taloissa, on intressit on samantyyppiset. Sit vielä 

on tietyillä osa-alueilla, mitä meillä on ollut, vaikka digitaalisaatiokehitys, on vähän 

kompattu toisia eteenpäin, ja se on ollut minusta aika hedelmällistäkin...Että haetaan 

sit semmosia kehityssteppejä eteenpäin.  (GTK) 

Osittain arvon yhteisluontia on tapahtunut ns. ruohonjuuritasolla eli tiiviisti osana 

yhteistyöprojekteja, esimerkiksi menetelmäkehityksenä ja toimittaja on voitu kutsua 

myös asiakkaan tuotantolaitokseen saamaan koulutusta yhteistyössä tarvittavien 
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laitteiden käyttöön. Vaikka arvon fasilitointi yleensä edeltää arvonluonnin 

kokemuksia, asiakas voi antaa panoksensa palvelun kehittäjänä tai jopa palvelun 

tuottajana (Grönroos & voima 2013) Tällöin asiakkaan henkilö voi olla mukana 

tuottamassa palveluita ja asiakas toimii yrityksen resurssina tuotantoprosessissa. 

On merkille pantavaa, että erilaisia innovaatioita koettiin syntyneen jokaisessa 

yhteistyösuhteessa yhteistyön tuloksena. Vaikka innovaatioiden syntyminen ei sinänsä 

olekaan todiste arvon yhteisluonnista, se, että innovaatioita syntyy yhteistyön 

seurauksena, kertoo merkittävästä yhteisestä panoksesta yhteistyöhön.  

On kyllä syntynyt innovaatioita, ihan tutkimusmenetelmiä on kehitetty, ihan geologian 

tekemistä, tulkintoja, tiedon hallintaa on kehitetty, ohjelmisto-osaamista, niitten 

soveltamista. (GTK) 

Mallinnustapoja on kehitetty vuosien aikana, ja millaisena mallit tänä päivänä 

näyttäytyy niin toi nyt voi olla yks innovaatio, mikä tulee mieleen… Ei ole mikään 

konkreettinen tekninen vempain, mutta se on tämmöinen henkinen innovaatio, 

kehitystyö… Kehitystyö on ollut uraauurtavaa. (Asiakas) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että aineiston perusteella edellytyksiä yhteiselle 

arvonluonnille tarkastelluissa yhteistyösuhteissa löytyy osin runsaastikin. Etenkin 

kahdessa yhteistyösuhteessa arvon yhteisluontiin tähtääviä toimenpiteitä on johdettu 

välillä hyvinkin systemaattisesti. Näissä yhteistyösuhteissa korostuu 

molemminpuolinen vahva aloitteellisuus ja toimiminen vuorovaikutteisesti 

molemminpuolisen hyödyn tavoittelemiseksi. Kolmannen yhteistyösuhteen 

aineistossa arvon yhteisluomiseen liittyviä aktiviteetteja ei noussut esiin samalla tapaa 

kuin kahdessa muussa yhteistyösuhteessa, ja yhteistyöhön liittyvät haasteet 

korostuivat aineistossa paikoitellen. Tästä huolimatta myös tämän yhteistyösuhteen 

osalta nousi esille molemmin puolinen pyrkimys yhteistyösuhteen kehittämiseksi ja 

arvon yhteisluonnin olosuhteiden vahvistamiseksi. 
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6.2 Palveluntarjoajan painotukset arvoon liittyen liikesuhteissa 

Molempien osapuolten painottamat asiat arvonluomisessa toimivat tämän tutkielman 

alakysymyksinä. Jotta saataisiin ymmärrystä siitä, miten yhteisen arvonluonnin 

mahdollisuuksia voidaan vahvistaa, on hyvä tarkastella, millaisten asioiden nähdään 

luovan arvoa erityisesti asiakkaiden ja toisaalta palveluntuottajan näkökulmasta. 

Tarkastellaan ensiksi palveluntarjoajan näkökulmaa arvonluontiin valittujen 

yhteistyön interaktion osa-alueiden valossa. 

6.2.1 Myynti ja markkinointi 

Palveluntarjoajan vastauksissa myynnin ja markkinoinnin osa-alueella korostui 

etenkin se, että pitkän yhteistyön myötä on avautunut mahdollisuus ymmärtää 

asiakkaan maailmaa syvällisesti ja hyödyntää asiakasymmärrystä paitsi kyseisessä 

asiakassuhteessa, mutta myös toisissa yhteistyösuhteissa ja uusien projektien 

saamisessa muiden asiakkaiden kanssa. Mullerin ja Zenkerin (2001) mukaan 

palveluntarjoajan oman osaamispohjan vahvistaminen osana palvelutuotantoa 

kuuluukin tietointensiivisen palvelutoiminnan luonteeseen. Palveluntarjoajat 

hankkivat tietoa asiakkailtaan, jonka avulla he voivat puolestaan tarjota 

asiakaskohtaisia ratkaisuja, mutta myös vahvistaa omaa osaamis- ja tietopohjaansa. 

(Muller & Zenker 2001.) Myös palveluntarjoajan näkökulmaa korostavassa Service-

dominant logicissa korostuu halu vahvistaa asiakkailta ja kumppaneilta kertyvän 

tiedon kautta yrityksen omaa kilpailukykyä markkinassa (Lusch et al 2007). 

Semmoista klassista asiakasymmärrystä, vuosien aikana ollaan menty hyvin syvälle 

siihen asiakasymmärrykseen. (GTK) 

Että yhteistyössä opittuja uusia asioita, osaamista ja menetelmiä voidaan hyödyntää 

uusien asiakasyhteistöiden saamiseksi. 

Palveluntarjoajapuolen aineistosta nousee esille, että asiakkaalle olisi tärkeä kyetä 

markkinoimaan sellaisia uusia palveluita tai menetelmiä, joista he arvelevat olevan 

hyötyä asiakkaan liiketoiminnalle. Palveluntarjoajan näkökulmasta arvoa koetaan 

syntyvän siitä, että yhteistyösuhteiden tiiviyden takia myyntiä ja markkinointia ei 



59 

nähdä yhteistyösuhteeseen liittyvästä kanssakäymisestä erillisenä toimintana – ns. 

perinteisenä myyntitekemisenä tai irrallisena palveluiden markkinoimisena. Myynnin 

ja markkinoinnin nähdään ennemminkin kuuluvan luontevaksi osaksi asiakassuhteen 

hoitoa ja yhteisiä keskusteluita.  

Että kyllähän meillä semmoiset tietyt jutut, mitä yritetään kehittää, niin on hyvä viestiä 

heille. Sitä on tehty aina, että on esitelty ajatuksia, että mihin suuntaan ollaan menossa 

ja kerrottu että tämmöstä sieltä sitten on tulossa…En oo kyllä markkinointimateriaalia 

laittanut sellaisenaan heille pitkän aikaan, että tunnetaan sillain toisemme sen verran 

hyvin. (GTK) 

6.2.2 Yhteistyöprojektit 

Yhteistyöprojektien näkökulmasta palveluntarjoajapuolen vastauksissa arvonluontiin 

liittyen korostuu vahvasti mahdollisuus tehdä yhteistyötä pitkäjänteisesti, joka tuo 

yhteistyöhön jatkuvuutta. Pitkäjänteisyydellä tavoitellaan etenkin mahdollisuuksia 

suunnitella työtä lopputuloksen kannalta parhaalla tavalla, mahdollisuutta uusien 

tutkimusmenetelmien testaamiseen ja kehittämiseen mutta myös yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden syntymistä pitkien yhteistyöprojektien seurauksena.  

Työ oli mahdollista niin pitkäjänteisesti suunnitella, että oli tällaista asiantuntijoiden 

kasvattamista niihin tehtäviin. Sellaisten tehtävien kautta, mihin sopii aloittelijatkin, 

tuli sellaista jatkuvuutta. Kun tuli muutoksia, henkilöstövaihdoksia, niin yksi iso asia, 

että hommat onnistui niinkin hyvin, että ei ollut yhden kortin varassa kaikki aina. Ei 

ollut sellaisia tiukkoja raja-aitoja, joku henkilö tekee just yhden tietyn homman. (GTK) 

Kyllähän se meillekin on tosi merkittävä se, että siellä on se yhteinen tavoite, että 

kyllähän mä ainakin näen, että tämmöisen tutkimuslaitoksen roolissa, niin se 

yhteiskunnallinen vaikuttavuus on se meidän keskeisin tulos. Ehkä saadaan 

yhteiskunnassa isoja merkittäviä asioita aikaan. (GTK) 

Yhteistyöprojekteja koskevassa arvonäkökulmassa nousee palveluntarjoajan kannalta 

tärkeäksi myös osaamisen kehittyminen, laajentuminen ja menetelmiin liittyvän taidon 

ylläpitäminen. 
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GTK:lla ollut sellaisia tehtäviä välillä, mihin on voitu kokemattomiakin laittaa 

tekemään perustöitä enemmänkin, mutta siinä samalla oppimaan. (GTK) 

Nyt me neuvotellaan tähän uuteen sopimukseen, että kun meillä tehdään koeajoja, niin 

meidän henkilöt täällä perehtyy siihen prosessointityyliin ja muuhun, niin sitten heitä 

olis käytettävissä, kun asiakas tekee sitä ratkaisua omalle asiakkaalle jonnekin päin 

maailmaa, niin sitten meidän henkilöt vois olla sitten mukana sitä ohjaamassa ja ylös 

ajamassa sitä hommaa. Siinä mielessä osaamisen ylläpitäminen on tärkeetä. (GTK) 

Palveluntarjoajan vastauksissa yhtenä arvonäkökulmana voidaan pitää myös 

yhteistyöprojektien ”tutkimuksellista vapautta”. Tällä viitataan siihen, etteivät 

yhteistyöprojektit ole aina suoraviivaisia ja täysin ennakoitavia. Ne eivät ole myöskään 

ns. johtovetoisia, vaan asiantuntijoilla on liikkumavaraa pyrkiä saavuttamaan myös 

tutkimuksen kannalta tärkeitä steppejä osana yhteistyötä. 

Miten tällaisessa tutkimusintensiivisessä hommassa, missä kaikki askeleet ei oo 

etukäteen selvillä, niin yhteistyössä korostuu tämmöinen tietynlainen vapaus tehdä 

yhdessä tutkimus ja kehitystyötä. (GTK) 

Että ne, jotka ei ole alan asiantuntijoita, ei ole asettamassa mitään liian selkeitä 

maaleja, että teidän pitää nyt tehdä tällainen tuote...Ja se vapaus ei ole ollut sitä, että 

olis ollut löysät vaatimukset…Eli se ei ole ollut pelkkää vapautta, vaan on voinut olla 

hyvinkin vaativaa. Ehkä se yhdistelmä on innostanut ihmisiä tekemään hyvin. 

tutkijoilla tietty oma maine pelissä siinä. et tulee tällaista henkilökohtaistakin 

haastetta ja motivaatiota. (GTK) 

6.2.3 Asiakassuhde ja kommunikaatio 

Palveluntarjoajapuolen haastatteluvastauksia tarkasteltaessa asiakassuhteeseen ja 

kommunikaatioon liittyvissä arvonäkökulmissa korostuvat ensinnäkin sujuva ja 

vaivaton kommunikaatio ja ammatillisen verkoston luominen yhteistyösuhteen kautta. 

Sujuva kommunikaatio tukee projektien hallintaa ja luo pohjan koko asiakassuhteen 

hoitamiselle. Tärkeäksi nähtyihin asiakassuhteisiin ollaan myös valmiita panostamaan 

yhteydenpidon, ajankäytön ja kommunikaation näkökulmasta selkeästi enemmän. 
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Tähän asti olen kokenut asiakassuhteen miellyttäväksi ja jopa kohtuu helpoksi. 

Asioiden sopiminen ja yhteisymmärryksen löytäminen on ollut kohtuu vaivatonta, 

vaikka sitten sopimustekstejä joudutaan välillä säätämään kuukausi-viikkotolkulla. 

Aika luontevaksi mä sitä kuvailisin. (GTK) 

Olennaista on kun me nyt sitä tutkimustyötä tehdään ja tuotetaan tuloksia, ja 

säädetään prosessia ja mietitään vaihtoehtoja, niin kyllä hyvä kommunikaatio 

asiakkaan kanssa tai sen asiakkaan projektipäällikön kanssa on peruselementti, et sen 

pitää toimia, että se onnistuu. (GTK) 

Toinen aineistosta esiinnoussut palveluntarjoajaosapuolen asiakassuhteeseen ja 

kommunikaatioon liittyvä arvonäkökulma liittyy asiakassuhteiden 

henkilökohtaisuuteen. Silloin, kun asiakkaan kanssa on kyetty luomaan välittömät, 

henkilökohtaiset suhteet, asiakassuhteen hoitaminen ja yhteydenpito koetaan 

helpommaksi. Tämä avaa mahdollisuuden tarvittaessa myös suorapuheiselle 

kommunikaatiolle, jolloin esimerkiksi projekteihin liittyvistä haasteista on helpompi 

keskustella. Gummessonin mukaan henkilökohtaiset ja sosiaaliset suhteet ovatkin 

liike-elämän vakain osa ei vain Aasiassa, joissa henkilökohtaisilla suhteilla on 

perinteisesti ollut korostunut asema, vaan myös länsimaisissa talouksissa. Hänen 

mielestään sosiaaliset suhteet B2B-suhteissa ovat saaneet niiden painoarvoon nähden 

liian vähän tutkimuksellista huomiota, kun tiedetään, että sosiaaliset verkostot ja 

henkilökohtaiset suhteet auttavat luomaan huomattavaa vaikuttavuutta 

yhteistyösuhteissa ja niillä voi olla tietyissä tapauksissa myös aivan kriittinen 

merkitys. (Gummesson 2008.) 

Henkilökemia vaikuttaa ihan kohtuu paljon. Varmaan joku 10–20 (henkilöä) 

vähintään, joiden kanssa oon ollu aktiivisesti tekemisissä. On kyllä ollut sujuvaa se 

tekeminen. (GTK) 

6.2.4 Palveluiden kehittäminen ja innovaatiot 

Pitkien asiakassuhteiden panos palveluiden kehittämiseen ja innovaatioihin koetaan 

palveluntarjoajien näkökulmasta aivan keskeiseksi tämän aineiston asiakassuhteissa. 

Arvon näkökulmasta tarkasteltaessa korostuu mahdollisuus sellaisten projektien 
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tekemiseen, joilla on uutuusarvoa esimerkiksi menetelmien kehittämisessä ja 

ammatillisen osaamisen vahvistamisessa ja sitä kautta asiakkaille tarjottavien 

palveluiden kehittämisessä.  

Sen, mitä on…hankkeessa opittu, voidaan osaa siitä aika suoraviivaisesti hyödyntää 

muiden maiden vastaavissa hankkeissa. Myöskin niin, että menetelmiä mitä on 

kehitetty ja mitä opittu…, on voitu muuallakin kuin (tällä) alalla soveltaa. (GTK) 

Ne on ollut osittain sellaista, että on ollut pakko miettiä ihan uusia juttuja. Sitten siihen 

on vaikuttanut se, että on ollut eri tieteenalat vahvasti yhteistyössä… Tehty…työtä 

paljon menetelmillä, jota ei ole muualla ollut käytössä ja sitä kun on yhdistetty siihen 

geologian tekemiseen niin siihen on tullut tällaisia uusia juttuja vastaan. (GTK) 

Toisaalta etenkin kolmannessa yhteistyösuhteessa, jossa yhteistyösuhteessa oli 

ilmennyt haasteita muun muassa kommunikaatiossa ja projektinhallinnassa, 

palveluiden kehittämisessä ja innovaatioissa painottuu jonkin verran perinteisempi 

näkemys arvon luomisesta. Osaltaan tämä voi johtua myös palveluntarjoajan omasta 

rahallisesta panoksesta hankkeeseen. Perinteisessä arvonluomisen näkökulmassa 

palveluntarjoajan nähdään olevan itsenäinen palvelukokonaisuuksien ja 

innovaatioiden rakentamisessa ja asiakkaat nähdään enemmän kohteina uusien 

palveluiden testaamiselle ja toimittamiselle, johon esimerkiksi Heinonen sekä Voima 

et al artikkeleissaan viittaavat (Heinonen et al 2010; Voima et al 2010). 

Me tuodaan sinne joku uus menetelmäjuttu tai tehdään ja kokeillaan jotain juttuja…Se 

omarahoitus on ollut perusteluna, juuri tämä tieteellinen puoli. Se on tarjonnut meille 

alustan, että meillä on niin kuin tositilanne, missä me voidaan näitä uusia menetelmiä 

(testata)… Sit se tilaaja tai koordinaattori, joka on vaan seurannut sitä työn tekemistä 

ja havainnoinut ne tulokset, muttei ehkä syvällisemmin ole tiennyt sitä kokonaiskuviota 

taustalla. (GTK) 

Eli projekti on tuottanut demoympäristöjen aarreaitan, on ollut vähän niin kuin 

laboratorio, että voi tehdä, mitä pää keksii. On ollut uutuusarvoa…Tyyliin 

kahvipöytäkeskusteluissa on saatu ideoita ja innovoitu, että testataanpas tämmöistä ja 

tässä olis uudet laitteet. Et se on syntynyt luonnostaan pienen toimiston sisällä, 
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päivittäisen kanssakäymisen tuloksena…En ole varma kuinka iteratiivista se 

projektinkehittely on ollut, mutta luulen että he on luottanut meidän osaamisalueella 

meidän osaamiseen niin vahvasti, et ollaan kuunneltu asiakasta, mut me ollaan tehty. 

Et se ei ole ollut asiakkaan kanssa yhteiskehittämistä sanan varsinaisessa 

merkityksessä. On pidetty joku tarvepalaveri ja me ollaan tehty melkein valmis 

projektisuunnitelma. Sit se on hyväksytty tai ei. Käytännössä yleensä hyväksytty, mutta 

pienin muutoksin, mutta ei oo sellaista ideamyllyprosessia ollut. (GTK) 

Myös asiakkaan näkökulmasta innovaatioiden tuottaminen on näyttäytynyt toisinaan 

palveluntarjoajan omana menetelmällisenä ja palveluiden kehittämisenä. 

Et tämä on uraauurtavaa tutkimusta ja on käytetty tämmöisiä uusia tekniikoita, niin 

ne ei oo välttämättä kestäny tai toiminu ja ne on tullu meille usein yllätyksenä vasta 

siinä vaiheessa, ko ne on ollu jo toimimattomia. (Asiakas) 

6.3 Asiakkaan painotukset arvoon liittyen liikesuhteissa 

Edellisessä luvussa tarkasteltiin palveluntarjoajan painotuksia arvoon liittyen aineiston 

asiakassuhteissa. Tarkastellaan seuraavaksi, millaiset asiat korostuvat aineistossa 

asiakkaiden perspektiivistä valituissa neljässä yhteistyön interaktion osa-alueessa. 

6.3.1 Myynti ja markkinointi 

Asiakkaiden arvoon liittyvissä näkökulmissa myyntiä ja markkinointia koskien 

painottuivat rehellisyys ja asiakkaan edun huomioiminen. Asiakkaat olettavat 

myyntivaiheessa, että palveluntarjoaja ymmärtää asiakkaan tavoitteita ja pyrkii sen 

pohjalta luomaan ehdotuksia lopputuloksen kannalta tarkoituksenmukaisista 

projektikokonaisuuksista. Asiakkaan edun huomioivasta ajattelusta käytetään 

suhdemarkkinoinnin kirjallisuudessa usein termiä asiakaslähtöisyys tai 

asiakaskeskeisyys (customer-focused) (Godson 2009). Perinteiseen tuote- tai 

tuottajalähtöisyyteen verrattuna, asiakaslähtöisillä toimintamalleilla on nähty olevan 

suoraa vaikutusta asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaan suhteesta kokemaan arvoon 

(Grönroos 2009).  
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Vastoin perinteistä roolillista asetelmaa, jossa toimittajaosapuoli on aktiivinen 

osapuoli myyntialoitteiden tekemisessä ja asiakkaan rooli näyttäytyy passiivisena 

(Lusch et al 2007), aineiston pitkissä yhteistöissä myynti on hyvin usein keskustelevaa 

ja vastavuoroista. Myyntialoitteita tapahtuu molempien osapuolten taholta. 

Et on saattanut olla näin, et mekin ollaan ehdotettu GTK:lle, et vois tehdä jotain 

tämmöistä niin sit GTK on sanonut että ei, ei tossa oo mitään järkeä, et ei tommosta 

kannata ruveta tekemään. Siis asiantuntijaroolissa on saattanut ajatella myöskin 

asiakkaan etua. Ja on voinut antaa jonkun vastaehdotuksen sinne, että tehdään 

mieluummin jotain tällaista että se on järkevää. Et ei oo tullut sellainen olo tilaajana, 

että oltaisiin kupattu rahaa, vaan siellä on oikeasti ajateltu asiakkaan etua. (Asiakas) 

Kahdessa yhteistyösuhteessa myynti- ja markkinointitoimenpiteitä on suunniteltu ja 

toteutettu jopa yhteisesti: sekä sisäisesti jonkin yhteisen projektin saamiseksi että 

ulkoisesti yhteisille asiakkaille. Tällaisessa toimintatavassa korostuu vahvasti 

vastavuoroisuus ja tasapuolisuus osapuolten välillä.  

Toinen asia, joka tiivistää yhteistyötä…niin joskus on sellainen tilanne, ettei meidän 

ei kannata olla välissä, vaan suoraan voidaan siirtää meidän asiakas GTK:lle. 

Tavallaan järkevämpää ja helpompaa, ettei me olla siinä välikätenä siinä vaiheessa, 

kun ollaan vasta alkuvaiheessa. Mutta siinä sitten kun ollaan projektissa mukana, niin 

sitten ollaan siinä mukana. Se tulee se asiakas yleensä meidän kautta, eli me tavallaan 

ollaan asiakas GTK:lle, mutta asiakas on meidän asiakas… Ei meillä ole koskaan ollut 

sitä ongelmaa, että meillä olis semmoinen tunne, että joku veisi jonkun asiakkaan. Me 

ollaan kyllä niin tiiviisti yhteydessä, että semmoista tilannetta ois koskaan tullut. 

(Asiakas) 

Lisäksi samoin kuin palveluntarjoajienkin vastauksissa, asiakkaiden osalta arvoa 

nähtiin syntyneen myös sitä kautta, että yhteistyö on poikinut osaamista, jota on 

mahdollisuus hyödyntää myynnissä ja markkinoinnissa omaa liiketoimintaa ja 

osaamisen kehittämistä koskien. Tämä kertoo siitä, että yhteistyössä ei ole vain 

tuotettu ratkaisuja asiakkaan tiettyihin haasteisiin, vaan yhteistyöstä on ollut laajempaa 

hyötyä asiakkaan toiminnalle. 



65 

Et jos miettii sitä mitä osaamista ja mahdollisuuksia oman osaamisen myyntiin on 

syntynyt ja miten meille on kehittynyt osaaminen menneinä vuosina näissä, mitä on 

yhdessä tehty, niin jotenkin mun mielestä korostuu geoalan asiantuntijoiden yhdessä 

tekeminen. (Asiakas) 

6.3.2 Yhteistyöprojektit 

Tarkasteltaessa asiakkaiden vastauksia yhteistyöprojekteihin liittyvän arvon 

näkökulmasta, vastauksissa painottuvat erityisesti projekteihin liittyvien tulos- tai 

liiketoimintatavoitteiden toteutuminen, aikataulujen pitävyys ja systemaattinen 

tavoitetta kohti meneminen.  

Hyvin toteutettu projekti on sellainen, missä… päästään toteuttamaan se projekti sillä 

tavalla, kuin ollaan suunniteltu… saadaan todennettua, että juuri näin se toimii, kuten 

ollaan suunniteltu. Tai todennettua, että tässä on joku asia, joka meidän pitää ottaa 

huomioon ja se on myös hyvä asia. (Asiakas) 

Hyvin toteutettu projekti on sellainen, joka on pysynyt aikataulussa ja etenee 

suunnitellusti ja me saadaan siitä riittävä data…Ja se hankaloittaa meidän projekteja, 

jos meillä on dataa, johon me ei voida täysin luottaa. (Asiakas) 

Grönroos (2008b) nostaa esille sen, että palveluntarjoajan menestys ei riipu vain siitä, 

kuinka hyvin se onnistuu tarjoamaan asiakkaalleen jonkin palvelukokonaisuuden tai 

tuotteen. Se, syntyykö asiakkaalle arvoa vai ei, riippuu myös esimerkiksi siitä, miten 

aikataulut pystytään pitämään, tapahtuvatko toimitukset ajallaan ja miten palvelu tai 

tuote saadaan toimimaan käytännössä ja miten toimivuutta ylläpidetään. Kyse on 

useimmiten siis isommasta kokonaisuudesta, kuin pelkän lopputuloksen 

toimivuudesta. Aikataulujen venyminen ja epäsystemaattisuus ovat olleet myös tämän 

aineiston kohdalla asioita, joiden on koettu laskevan yhteistyöprojekteista saatavaa 

arvoa, vaikka itse lopputulokseen oltaisiinkin oltu tyytyväisiä. 

Eli tää on varmaan niinkö yksi isoin asia tää raportointi, että sitä raportointia on 

siirretty monista eri syistä ja muitakin aikatauluja on valtavasti siirretty eli meillähän 



66 

on tullut tässä todella monta vuotta viivettä. Osa on tullut koronasta, mutta osa 

varmaan liittyy myös tähän…tieteelliseen työhön. (Asiakas) 

Asiakkaan arvoa koskevissa näkökulmissa yhteistyöprojekteissa korostuvat selkeästi 

myös palveluntarjoajan projektinjohtamisen selkeys ja oikeanlainen ja oikeasuhtainen 

resursointi palvelukokonaisuuteen liittyen. Selkeä ja toimiva projektinjohtaminen ovat 

osaltaan rakentaneet luottamusta palveluntarjoajaan ja yhteistyön tuloksellisuuteen. Ja 

myös panostus resursointiin on vahvistanut tunnetta palveluntarjoajan sitoutumisesta 

asiakkaan haasteiden ratkaisemiseen. Tämä on nähtävissä myös käänteisesti: puutteilla 

esimerkiksi projektinjohtamisessa on ollut heikentävää vaikutusta asiakkaan 

kokemaan arvoon.  

Että projekti, joka oli meillekin uutta asiaa ja GTK:llekin jonkin verran uutta, niin 

siinä se projektin johtaminen ei ollut meidän mielestä riittävän linjakasta… Mut 

projektin kokonaisuuden hallinta oli alussa haastavaa, et me ei aina tiedetty kuka 

vastaa mistäkin asiasta vaikka oli tosiaan sopimuksin sovittu siitä. (Asiakas) 

Onnistumismahdollisuudet on paljon paremmat kun meillä on selkeät yhteistyökuviot 

ja organisaatio, joka sitä hoitaa. Meillä on nyt selkeästi yhteistyöhenkilö, ja meillä on 

projektitiimi, kenen kanssa me viedään projektia eteenpäin ja tiedetään tarkkaan, 

miten kumpikin osapuoli toimii. (Asiakas) 

6.3.3 Asiakassuhde ja kommunikaatio 

Jos palveluntarjoajaosapuolen vastauksissa asiakassuhteen ja kommunikaation osa-

alueilla korostuivat kommunikaation sujuvuus ja vaivattomuus, asiakkaiden 

vastauksista nousivat esiin erityisesti projektien aikaiset selkeät ja suoraviivaiset 

kommunikaatioprosessit ja tiedonkulun riittävyyden ja ajantasaisuuden 

varmistaminen.  

Se on meille tullut selkeä keskusteluyhteys elikkä aina kun tulee projektin aikana 

kysymyksiä ja tarkennuksia meidän puolelta, niin se informaatio kulkee aina minun 

kauttani. Elikkä ei tuu sellaista tilannetta, että monesta kanavasta tulee pyyntöjä. 

(Asiakas) 
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Suunnitteluvaiheessa meillä ei yleensä ole kuin yksi henkilö, mutta siinä on liitettynä 

cc:nä useampia meidän projektihenkilöitä. Jos en mää oo kerinny vastaamaan, niin 

tai joku tietää sen asian paremmin, niin niin sieltä se vastaus tulee. Projektivaiheessa 

asia ei ole enää kiinni yhdestä henkilöstä. (Asiakas) 

Tiedonkulun systemaattisuus ja nopeus korostuu asiakkaiden vastauksissa etenkin 

silloin, kun käynnissä on useita projekteja, aikataulupaineita ja kun projekteissa on 

mukana myös kolmansia osapuolia, esimerkiksi urakoitsijoita tai loppuasiakkaita. 

Ja urakoissa meillä on käytössä WhatsApp, johon pitää melkein päivittäin tulla 

jotakin, että mitä siellä työmaalla tapahtuu... Säännölliset työmaakokoukset, missä 

varmistetaan että homma etenee. (Asiakas) 

Kun asiat menee huonosti, niin sit ne on niitä hätäpuheluita, että nyt tuli tämmöinen 

muutos. (Asiakas) 

Kolmannessa asiakassuhteessa, jossa aineistosta nousi esiin kommunikaatioon ja 

projektinhallintaan liittyviä haasteita, korostui vahvasti vertailu myös muihin 

liikesuhteisiin ja oman organisaation sekä toimialan toimintamalleihin. Tämä 

kuvastaakin melko hyvin Helkkula et al:in (2012) ja Heinonen et al:in (2010) 

customer-dominant logic -kehyksessä kuvaamia näkemyksiä siitä, että palvelu 

integroituu aina asiakkaan kokemukseen palveluprosessin ja suoran yritys–asiakas-

vuorovaikutuksen ulkopuolelle: asiakkaan aiempiin palvelukokemuksiin, odotuksiin, 

tulevaisuudennäkymiin ja myös asiakkaan intentioihin. Asiakkaan ymmärrys 

palvelusta poikkeaa siten aina myös palveluntarjoajan ymmärryksestä palvelua 

kohtaan. Tässä kohtaa on myös hyvä ymmärtää, että arvoon liittyvät havainnot 

vaikuttavat osapuolten käyttäytymiseen eri tavoin (Corsaro & Snehota 2010). 

Ehkä tämmöisiä toimintatapoja, mitä me on totuttu ja ymmärrän, että ne ei ehkä ole 

GTK:lle tuttuja, mutta (meidän toimialalla) on tosi tarkkaa, että hallinnollisesti 

mennään oikein… Monet toimintatavat ja -mallit esimerkiksi hankinnoissa on meidät 

yllättäneet moneen kertaan, ettei olekaan niin samantyyppistä kuin mitä meillä… 

Esimerkiksi työmaakokouksia ei olla ilmeisesti GTK:lla totuttu pitämään, mikä on 

normaalia muissa urakoissa. (Asiakas) 
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Tästä perspektiivistä katsottuna jokainen asiakassuhde näyttäytyy omana uniikkina 

kokonaisuutenaan, johon vaikuttavat paitsi kyseisen asiakassuhteen historia ja 

tulevaisuus, esimerkiksi myös asiakkaan muu toimintaympäristö ja siihen liittyvät 

tavat ja toimintamallit. Haastetta palveluyritysten näkökulmasta lisää se, että 

palveluntarjoajien olisi ymmärrettävä asiakkaiden organisaatioon liittyvien tarpeiden 

lisäksi myös asiakashenkilöiden kokemuspiiriä ja esimerkiksi myös heidän 

yhteistyölleen asettamia odotuksia. 

6.3.4 Palveluiden kehittäminen ja innovaatiot 

Samoin kuin palveluntarjoajan kommenteissa, kaikissa kolmessa asiakasosapuolen 

vastauksessa korostuivat yhteistyöprojekteihin liittyvästä palvelukehityksestä ja 

innovaatioista saatava hyöty omien palveluiden kehittämisessä ja tarjoamisessa 

edelleen omille asiakkaille. 

Yhteistyöprojektien aikaisten palveluiden kehittämisen ja innovaatioprosessin 

kohdalla aineistosta nousee kuitenkin vastavuoroista interaktiota enemmän 

painotuksia palveluntarjoajan toiminnan suuntaan, mikä voidaankin nähdä Grönroosin 

ja Voiman viitekehyksen näkökulmasta toimittajan rooliin ja palveluntarjoajan piiriin 

perinteisesti kuuluvana (Grönroos ja Voima 2013). Vaikka innovointia yhteistyössä 

tapahtuukin molempien osapuolten hyödyksi, palveluntarjoajan innovaatioprosessit ja 

asiakkaan innovaatioprosessit nähdään tämän aineiston valossa jonkin verran 

toisistaan erillisinä. 

Kyllä on kehitetty uusia palveluita osana yhteistyötä yhdessä… Meillä ei kauhean 

usein oo sellaisia projekteja, joissa heti alkupisteestä ruvettais kehittään jotain uutta 

teknologiaa tai laitetta. Ne on meillä omassa R&D-portfoliossa, missä me niitä 

kehitetään…Innovaatioiden kehittäminen yhdessä voisi olla yksi askel eteenpäin, että 

meillä olis yhteistyötä siinä innovaatiopuolella myös, mutta meillä on oma 

organisaatio, joka hoitaa niitä. Mutta uskon, että hyvinkin paljon niistä innovaatioista 

halutaan pitää hyvinkin pitkään omassa tiedossa ennen kuin me aloitetaan 

toteuttamisen. (Asiakas) 
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Se tyyli, miten me nyt niitä malleja…päivitetään, niin ne juuret on GTK:n luomissa 

periaatteissa ja ensimmäisissä malliversioissa, mistä ollaan otettu koppi ja jatkettu 

työtä samoin periaattein, mutta edelleen kehitetty niitä mallinnustekniikoita. (Asiakas) 

Yhdessä haastattelussa nousi esiin vahva linkki yhteisesti rahoitettavien projektien 

yhteydestä uusien yhdessä rakennettavien kehitysideoiden toteuttamiseen. Vaikka 

niissä innovaatiotoimintaa ei nähdä suoraan lähiajan liiketoimintaan kytkeytyvinä, 

niistä saatava hyöty nähdään resurssien uhrauksen arvoisena. 

Ne on sellaisia, joissa halutaan olla mukana, koska siellä on asiakkaita kenen kanssa 

meillä on hyvä yhteistyö. Siellä on potentiaalisia uusia kehitysideoita, joita me 

halutaan toteuttaa. Ne on tämmöisiä R&D-projekteja. Niissä ei ole businesstavoitetta 

heti, siinä on mahdollisesti tulevaisuudessa ehkä 5–10 vuoden kuluttua asioita, joita 

halutaan kehittää, mutta niissä ei suoraa business casea ole heti olemassa. Ne on 

resurssien uhrausta pikkuisen, mutta samalla me saadaan tulevaisuudennäkymiä. 

(Asiakas) 

6.4 Yhteisen arvonluonnin mahdollisuuksia tukevat prosessit liikesuhteissa 

Edellisissä luvuissa tarkasteltiin sitä, millaisten asioiden nähtiin luovan arvoa 

yhteistyön osapuolten omista näkökulmista. Arvontuoton näkökulmista katsottuna 

osapuolten painotukset olivat osittain erilaiset pohjautuen varmasti esimerkiksi 

osapuolten erilaisiin rooleihin ja ehkä myös heidän edustamisensa toimialojen 

käytäntöihin. Aineistosta nousi esiin myös prosesseja, joiden voi nähdä tukevan 

osapuolten yhteistä arvonluontia liikesuhteissa. Tässä luvussa keskitytäänkin arvon 

yhteisluonnin mahdollisuuksia vahvistaviin prosesseihin yhteistyösuhteissa ja 

tarkastellaan yhteisiä rajapintoja arvonluontiin asiakassuhteen eri osa-alueissa 

Grönroosin ja Voiman (2013) viitekehyksen mukaisesti.  

6.4.1 Arvon yhteisluontia tukevat prosessit myynnissä ja markkinoinnissa 

Aineiston yhteistyösuhteissa myyntiä ja markkinointia ei nähty kummankaan 

osapuolen osalta juurikaan yhteistyöstä tai asiakassuhteesta erillisinä 

kokonaisuuksina. Vuorovaikutus uusiin yhteistyöprojekteihin liittyen on ollut aluksi 
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usein puolin ja toisin tunnustelevaa ja erityisesti kahdessa asiakassuhteessa, jossa 

arvon yhteisluontiin liittyviä toimintatapoja on aineiston perusteella ollut runsaasti 

viime vuosina, myyntiin liittyy tyypillisesti iteratiivista asian kehittelyä ja ajatusten 

vaihtoa osapuolten kesken. Yhteisten projektien valmisteluun on voitu käyttää 

useitakin kuukausia ja projektikokonaisuudet ovat rakentuneet yhteisen keskustelun 

tuloksena, vaikka myös suoraviivaista tilaustoimintaakin on tapahtunut. 

Se on ensiks alkuun keskustelevaa… Se on yleensä siinä vaiheessa aika lailla veteen 

piirretty viiva, mitä se tulee tarkoittamaan tulevaisuudessa. Mut se on tärkeä asia, et 

me tuodaan se GTK:n tietoisuuteen. (Asiakas) 

Meiltä on suorana pyydetty GTK:ta toimittamaan erilaisia asioita, ja eri tutkimusten 

edetessä GTK:laisilla on omasta puolesta herännyt eri näköisiä ajatuksia, että mihin 

suuntaan niitä vois edelleen viedä ja sit he on ehdotellu meille ja me ollaan katottu 

että onks se meidän puolelta mielekästä johonkin suuntaan näitä projekteja viedä. Se 

on ollut molemmin suuntaista, mutta kai se on pääsääntöisesti enemmän meidän 

puolelta se tarve tullut ja GTK on voinut edottaa että ois hyvä tehdä jotain tällaista ja 

tällaista asiaa ja sitten niitä on tehty jos tarpeelliseksi on koettu. 

Ideoita uusista projekteista on jaettu usein epämuodollisen keskustelun ohessa ja 

molempien osapuolten aloitteesta. Toisinaan uusista aloitteista on ollut 

keskustelemassa myös kolmansia osapuolia, mikä heijastelee osaltaan luottamusta 

yhteistyön osapuolten välillä. 

Sitten myöskin tämmöistä vapaamuotoista yhteydenpitoa enemmän tai vähemmän 

suunnitelmallisesti, et vaan kysellään kuulumisia ja sit voi siinä yhteydessä tulla esiin 

jotain ideoita, mitä vois esittää, mitä mahdollisuuksia olis tehdä.  Tai sit toisinpäin, et 

on voinut asiakkaalla tulla semmoista muun yhteydenpidon yhteydessä, että meillähän 

olis tämmöinen homma. (GTK) 

Kyl se on ollut ainakin aikaisemmin vahvasti siinä asiantuntijatyön ohessa tämmöinen 

jatkotarpeiden miettiminen, mut sitten on ollut järjestettyjä, että on ollut GTK ja 

muista organisaatioista konsulttityötä tekeviä, niin oli siihen työhön liittyvä vuosittain 

semmoinen katsaus että mitä GTK on tehnyt ja mitä voitais jatkossa tehdä. (Asiakas) 
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Vaikka yleensä keskustelua uusien projektien toteuttamisesta käydään pienemmän 

porukan kesken, on yhteistä keskustelua molempia kiinnostavista tulevaisuuden 

yhteistyön aihealueista käyty myös isolla porukalla ja organisoidummin. Tällaiset 

järjestetyt yhteiset ideointitilaisuudet ovat rakentaneet vastavuoroisuutta korostavia 

toimintatapoja ja lisänneet ymmärrystä osapuolten tulevaisuuden tarpeista ja myös 

odotuksista. 

Mutta aina välillä on hyviä…workshopeja ollut, niin otettu niihin aina laajalla 

skaalalla ihmisiä kertomaan, missä mennään. Vaikka se ei ookaan aina semmosta 

kaupallista yhteistyötä ja siinä ei aina kaupalliseen lopputulokseen pyritä, mutta siitä 

on tullut vähän semmosta kokonaisnäkemyksellisyyttä, mistä niinku ite tykkään… ja 

niistä on aina lähtenyt joitakin lähtöjä…On saattanut olla, että jotain aihealueita, 

mikä siellä on noussut esille, niin sitä on pyritty yhdessä viemään eteenpäin. (GTK) 

Perinteisessä ajattelutavassa palveluntarjoajilla on ollut myynnissä hallitseva rooli ja 

asiakkaat on nähty informaation vastaanottajina (Alamäki & Kaski 2015), kun taas 

tämän päivän B2B-suhteissa korostuu sen sijaan henkilökohtaisten suhteiden rooli ja 

vuorovaikutus myyjien ja asiakkaiden välillä (Huotari et al 2015). Etenkin pysyvissä 

yhteistyösuhteissa ei useinkaan ole kyse vain siitä, että yritys puhuu asiakkaalle ja 

tämä kuuntelee, vaan kummankin osapuolen tulisi viestiä keskenään (Grönroos 2009). 

Alamäki ja Kaski (2015) näkevät, että yhteinen arvonluominen tapahtuu suurelta osin 

myyjien ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa suhteellisen 

suunnittelemattomalla tavalla. Itse vuorovaikutus on kuitenkin luonteeltaan usein 

systemaattista, koska se on keino, jolla organisaatiot yhdistävät toimintaansa, 

osaamistaan ja jakavat tietoa ja resurssejaan keskenään, usein jonkin ongelman 

ratkaisemiseksi. (Alamäki & Kaski 2015.) Tässä mielessä tässä tutkimuksessa 

tarkasteltavien liikesuhteiden kokonaisuudessa korostuu perinteiseen ajattelutapaan 

verrattuna jälkimmäinen vuorovaikutteinen ja tasapuolinen toimintatapa.  

Vastavuoroisuuden ja tasapuolisen keskustelun lisäksi toimivien henkilösuhteiden 

arvo korostuu molempien osapuolten myyntiä ja markkinointia koskevissa 

vastauksissa. Henkilösuhteet toimivat tukena, eräänlaisena kivijalkana, uusiin 

yhteistyöprojekteihin tähtäävässä interaktiossa, vaikka tilaus- tai ostotoiminta olisikin 

toisinaan myös hyvin suoraviivaista.  
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Enkä tarkoita pelkästään sitä että kun ollaan niin pirun hyviä siinä 

ydinosaamisessamme, vaan kun ollaan lähes päivittäin tekemisissä ja jatkuvasti 

yhteydessä, kun on luontevat puhevälit ja puhelinnumerot on tähdillä merkattu että 

melkein päivittäin suositellaan, niin ei sitä myyntiä tarvi erikseen ajatella tai tehdä. 

(GTK) 

Aika paljon tuossa meidän myynnissä tai markkinoinnissa, on toimivat henkilösuhteet 

on aika hyvässä roolissa. Nyt kun meillä on kehitysprojekti…siinä esimerkiksi heidän 

vastaava johtaja otetaan projektin ohjausryhmään mukaan, että se on osin sellaista 

välillistäkin markkinointia sitten meillekin. (GTK) 

Aivan kuten Alamäki ja Kaski (2015) ehdottavat, myynti ei aineiston liikesuhteissa 

näyttäydy myöskään lineaarisena prosessina. Uusia ideoita on voinut nousta 

esimerkiksi yhteistyöprojektien aikana syntyvistä uusista näkemyksistä. 

Ja sit semmoista, joka liittyi asiantuntijoiden omiin kiinnostuksiin ja näkemyksiin, se 

että on jokin meneillään oleva työ ja sit ihan asiantuntijatasolla on voitu tuoda esille, 

että eikö tässä kannattaisi jatkaa tätä homma tuohon suuntaan tai oletteko miettineet 

tällaisii ratkaisuja. (GTK) 

Lisäksi aineiston yhteistyösuhteissa korostuu molempien osapuolten aktiivisuus ja 

aloitteellisuus. Keskusteluun perustuva myynti voikin johtua siitä, että asiakkaan 

liiketoiminnan tarpeet tietointensiivisiin palvelutarpeisiin liittyen, voivat olla usein 

asiakkaille itselleenkin tuntemattomia ja keskustelu palveluntarjoajan kanssa voi 

auttaa hahmottamaan tarpeita ja ohjata asiakkaita pohtimaan mahdollisuuksia 

lähtötavoitetta parempaan arvontuottoon. (Alamäki & Kaski 2015). 

Ollaan tilaajana oltu siinä mielessä kun meillä ei ole ollut sitä omaa geologista 

osaamista…jolla olis ollut se geologinen osaaminen tässä myös mukana, että olis 

pystytty suuntaamaan tätä hanketta jo aiemmin siihen meidän tarpeitten mukaisesti. 

Ehkä itelläkään ei oltu sitä tajuttu, että mitkä nää hankkeen aiemmat painopisteet on 

ollu. (Asiakas) 
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Vuorovaikutus heijastelee myös tällaisessa toimintamallissa myyjien ja asiakkaiden 

tasavertaista roolia (Alamäki & Kaski 2015). Myyntiin ja markkinointiin liittyvän 

dialogin tarkoituksena on se, että osapuolet oppivat yhdessä ymmärtämään ongelmaa 

entistä paremmin ja muotoilemaan kokonaisuuden, jolla ongelma on mahdollista 

ratkaista. Kyse on yhdessä ajattelemisen prosessista, joka edellyttää molempien 

osapuolten halukkuutta kuunnella ja kykyä viestiä ja keskustella yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. (Grönroos 2009.) 

6.4.2 Arvon yhteisluontia tukevat prosessit yhteistyöprojekteissa 

Godsonin mukaan etenkin tiiviissä ja pitkäaikaisissa yhteistyösuhteissa yhteistyön 

osapuolet kykenevät toimimaan usein yhteisen edun nimissä ja ymmärtävät toisiaan ja 

yhteistyön kokonaisuutta sen verran hyvin, että voivat toimia joustavasti vastatakseen 

toistensa tarpeisiin (Godson 2009). Yhteistyön pohjalla toimii tällöin käsitys yhteisestä 

suunnasta ja toistensa tavoitteiden ymmärtämisestä. Aineiston perusteella 

yhteistyöprojekteissa tapahtuvaa onnistunutta interaktiota osapuolten välillä määrittää 

pitkälti yhteisen tavoitteen kirkkaus ja kokonaiskuvan selkeys. Tavoitteiden selkeys 

luo pohjan koko yhteistyöprojektille ja sen puuttuminen voi vaikeuttaa 

yhteistyöprojekteja merkittävästi. Tai vastaavasti, jos projektissa on osapuolten välillä 

selkeästi erilliset tavoitteet, projektien menestymisen ja yhteistyösuhteen kannalta on 

tärkeää osata kommunikoida ja sopia niistä yhdessä. Erityisiä haasteita 

yhteistyöprojekteissa voi aiheutua yhteisen tavoitteen epäselvyydestä silloin, kun 

projektissa on kolmansia osapuolia, esimerkiksi alihankkijoita tai loppuasiakkaita.  

On osattu puhua samoista asioista ja se auttoi aikanaan, että (meille) alkoi tulla alan 

asiantuntemusta enemmän, niin on voitu sillain just yhdessä tehdä. Niin että tulis 

varmaan enemmän epäselvyyksiä ja ehkä erimielisyyksiä, jos työn olis ihan vaan 

semmosia, että joku joka ei ymmärrä siitä sisällöstä, niin vaan tilaa vaan koska tietää 

tarvitsevansa. Mut kun molemmin puolin tehdään yhdessä ja ymmärretään, mitä 

ollaan tekemässä se auttaa siinä. (Asiakas) 

Jos on osin epäselvät tavoitteet, voi sitä (projektia) vaikeuttaa. Siinä on lähinnä se 

heidän loppuasiakkaan kanssa kommunikointi. (GTK) 
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Molemminpuolinen ymmärrys projektin yhteisestä maalista voi auttaa myös projektin 

aikana eteen tulevien haasteiden ratkaisemisessa. Tällöin nähdään, että vaikeuksista 

huolimatta edetään kohti yhteistä tavoitetta. 

Ja ymmärrän jos aina kaikki ei mee putkeen ja ymmärrän jos joku asia joskus 

myöhästyy, koska en mäkään aina deadlineissa pysy. Pitää nähdä se isompi kuva siinä 

taustalla, ei sillä ole väliä jos joku juttu joskus myöhästyy tai budjetti vähän ylittyy. 

(Asiakas) 

Aarikka-Stenroos & Jaakkola (2012) argumentoivatkin, että nykyään sekä toimittajan 

että asiakkaan on osattava tuoda esiin näkemyksensä arvosta ja myös siihen liittyvistä 

odotuksista ja hyödyistä. Tässäkin suhteessa interaktion täytyy olla vastavuoroista ja 

selkeää. Projektin tavoitteiden pohjaaminen vahvoihin oletuksiin voi olla projektin 

etenemisen näkökulmasta ongelmallista. Jos tavoitteita ei ole asetettu yhdessä tai niistä 

ei ole osattu keskustella, voi arvon yhteisluominen tulla mahdottomaksi 

yhteistyöprojekteissa. 

Kaikkihan sen tiesi, mutta miksi ei huomattu varmistaa, että kaikki toiminta tähtää 

siihen…Että ehkä tää viestintä just tästä yhteisestä tavoitteesta ja enempi sellainen 

keskustelu. Et meillä ei olla osattu täälläkään käsin sitä keskustelua lähteä niin 

vahvasti käymään, mutta nyt on tosiaan hyvä, että on tosiaan selkiytynyt se siltä osin. 

(Asiakas) 

Yhteisen tavoitteen selkeyden lisäksi aineiston kahdesta yhteistyösuhteesta nousi 

molemmin puolin esille vahva kokemus yhdessä tekemisestä yhteisen arvonluonnin 

mahdollistajana. Osassa yhteistyöprojekteista työtä on tehty vahvasti rinta rinnan ja 

raja-aidat roolien välillä eivät ole aina olleet kovin selkeät. Pitkät yhteistyöprojektit ja 

niiden myötä vahvistuvat asiakassuhteet voivatkin auttaa siinä, että palveluntarjoaja ja 

asiakas voivat osallistua ja vaikuttaa toistensa prosesseihin luontevasti Grönroosin ja 

Voiman (2013) viitekehyksessä kuvailemalla tavalla.  

Silloin ihan kun hommat lähti liikkeelle, niin silloin oltiin enemmän vaan tilaaja siinä. 

Sit se siinä kehittyi ja sikäläinen osaaminen myöskin ja tuli enemmän ihmisiä. Mut 
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kuitenkin se oli asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Vähän jopa niin, et ei sitä aina 

ajatellut, kuka oli missäkin töissä vaan nyt tehdään yhdessä. (Asiakas) 

Meille tulee aina edustaja meidän puolelta sinne… paikanpäälle ja tehdään yhdessä 

sitä projektia. Eli yleisesti ottaen me ei pelkästään tilata sitä työtä, vaan me yhdessä 

tehdään se työ. Eli siinä mielessä yhdessä aina viedään projektia eteenpäin. (Asiakas) 

Aineistosta nousee myös esille kummankin osapuolen vastauksista 

yhteistyöprojekteihin osallistuvien henkilökohtaiseen oppimiseen tai ammatilliseen 

kehittymiseen liittyvä ambitio, joka voi edistää halua osallistua ja vaikuttaa toisen 

osapuolen prosesseihin osana yhteistyötä.  

Itse olen kokenut sen tämmöisenä henkilökohtaisena opettaja – oppilas -suhteena, et 

mä oon päässyt… kasvamaan tähän omaan työhön. (Asiakas) 

Kyl se tällainen näkökulma siihen kokonaisuuteen on iso asia myöskin 

henkilökohtaisesti, se että on voinut olla pitkän hankkeen kaikissa vaiheissa mukana. 

(GTK) 

Tämä henkilökohtainen taso jää puuttumaan Grönroosin ja Voiman (2013) 

viitekehyksestä, sillä se keskittyy vahvasti organisaatioiden väliseen 

kanssakäymiseen. Vaikka customer-dominant logicissa keskeistä on nimenomaan 

asiakkaan kokemuksellisen perspektiivin painottaminen arvonluonnissa, voi myös 

palveluntarjoajan henkilökohtaisen tason korostumiseen hakea tästä viitekehyksestä 

yhtymäkohtia. Palveluita paitsi käytetään, myös tuotetaan osana yksilöllistä 

kokemusta. Näin ollen organisaatioiden välinen interaktio on aina myös yksiöiden 

välistä interaktiota (Gummesson 2009). Samoin kuin Heinonen et al (2010) kuvailevat 

customer-dominant logic -viitekehyksessä asiakkaiden aiempien kokemusten 

merkitystä arvonluonnille, voidaan nähdä, että myös toimittajaosapuolen yksilötasolla 

aiemmat yhteistyökokemukset ovat vahvasti nykyisissä asiakasprojekteissa läsnä. 

Myös Lehtimäki et al esittävät, että B2B-suhteisiin kytkeytyvää arvoa ei voi määrittää 

pelkän tarjoaman tai suhteen kautta, vaan siihen vaikuttavat aina myös yksilöt ja 

heidän ominaisuutensa (Lehtimäki et al 2018). 
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Se ei ole ollut pelkkää vapautta, vaan on voinut olla hyvinkin vaativaa. Ehkä se 

yhdistelmä on innostanut ihmisiä tekemään hyvin. Tutkijoilla tietty maine pelissä siinä. 

Et tulee tällaista henkilökohtaista haastetakin ja motivaatiota. (GTK) 

6.4.3 Arvon yhteisluontia tukevat prosessit asiakassuhteessa ja kommunikaatiossa 

Olemassa olevassa B2B-liikesuhteessa tapahtuu jatkuvasti lukuisia enemmän tai 

vähemmän vuorovaikutteisia kontakteja toimittajan ja asiakkaan välillä (Grönroos 

2008b). Erityisesti suhdemarkkinoinnissa vuorovaikutteisten liikesuhteiden 

rakentamisen ja ylläpitämisen on nähty luovan arvoa etäisempiin 

vuorovaikutussuhteisiin nähden tehokkaammin (Godson 2009; Gummesson 2008). Ja 

edelleen, mitä onnistuneempaa yhteistyö arvonluonnin näkökulmasta on, sitä 

tyytyväisempiä yhteistyön osapuolet ovat yhteistyösuhteeseensa (Wagner et al 2010). 

Aktiivisen vuorovaikutuksen voikin nähdä olevan hedelmällisten liikesuhteiden 

perusta ja edellytys sille, että arvon yhteisluonnin tilaisuuksia asiakassuhteen aikana 

syntyy.  

Heikan & Nätin (2018) mukaan tietovirrat tämän päivän tietointensiivisessä 

palveluliiketoiminnassa palveluntarjoajan ja asiakkaiden välillä eivät ole suinkaan 

yksipuolisia. Myös tämän aineiston kaikissa liikesuhteissa korostui selkeästi aktiivisen 

ja vastavuoroisen kommunikoinnin merkitys. Kommunikoinnissa korostuivat etenkin 

avoimuus, suoruus ja epämuodollisuus toimivan vuorovaikutuksen edellytyksenä. 

Kommunikointia hoidetaan esimerkiksi Teamsissa, puhelimitse ja sähköpostitse, 

myös kasvokkain. Vuorovaikutus on ollut paitsi säännöllistä ja suunniteltua, myös 

spontaania yhteydenpitoa kummankin yhteistyöosapuolen taholta.  

No se ollut aika semmoinen avoin et on keskusteltu kaikenlaisesta aika 

suoraviivaisesti. Vähän poikkeaa siitä, että jos joku ostaa jotain konsulttipalveluita 

lyhyemmän hankkeen ajalle. Siinä on vähän erilainen suhde, kun kaikki tuntee toisensa 

hyvin pitkältä ajalta. (GTK) 

Et säännöllinen yhteydenpito ja seurantakokoukset, sitä kautta molemmat osapuolet 

on pysyneet kärryillä, missä mennään…Matalan kynnyksen yhteydenpito muutenkin. 

(GTK) 
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Yhteydenpito ei ole koskaan ollut muodollista. Ne seurantakokoukset on olleet aina 

odotettuja tilaisuuksia, vapaamuotoisia ja rönsyileviä ja sit istutaan vähän iltaa. Mut 

sehän on oleellinen osa sitä yhteistyötä, jokainen voi rennosti olla ja puhua asioista ja 

ilmaista omia näkemyksiä. (Asiakas) 

Suoraviivaisen ja tiiviin yhteydenpidon lisäksi etenkin kahdessa yhteistyösuhteessa, 

korostui molemmin puolin vahva kokemus kumppanuudesta ja tunne toisen osapuolen 

hyvästä tuntemisesta. Tiivis vuorovaikutus ja kumppanuuden kokemukset tuntuvatkin 

olevan korrelaatiosuhteessa keskenään, kuten Wagner et al 2010 ehdottavat.  Toisen 

osapuolen tunteminen voi auttaa ymmärtämään tarpeita myös silloin, kun aktiiviselle 

kommunikaatiolle ei ole tilaa esimerkiksi tiiviiden aikataulujen takia. 

Olen pitänyt sitä enemmän tämmöisenä kollegiaalisena suhteena kuin minään tilaaja–

toimittaja -suhteena. Et hyvin epämuodollista yhteistyötä, mutta senpä takia varmaan 

just aika hedelmällistä. (Asiakas) 

Vähän niin kuin semmoisesta kumppanuudesta jo ehkä enemmänkin on kyse. (GTK) 

Toimivien henkilösuhteiden merkitys korostui aineiston vastauksista monessa 

yhteydessä. Huomionarvoista on, että vaikka tiiviit henkilösuhteet ovat usein arvoa 

luovia asioita yhteistyösuhteessa, yhteistyön henkilöityminen liiaksi yhteen henkilöön 

voi tuoda asiakassuhteeseen myös haasteita ja riskejä esimerkiksi tiedonkulun 

kannalta. 

Sisäisten prosessien osalta, miten tää on johdattu, organisoitu, miten nää prosessit 

menee, on ollut liiaksi sitten henkilöitynyt - hyvässä ja pahassa henkilöitynyt liiaksi 

yhteen henkilöön. Se on tuottanut sekä hyvää että ongelmakohtia. (GTK) 

Kuten aiemminkin on todettu, erityisesti tietointensiivisen palveluliiketoiminnan 

monimutkaisuus ja informaation epäsymmetria haastavat jatkuvasti sekä toimittajaa 

että asiakasta arvon yhteisluonnissa. Toimittajan voi olla vaikea kommunikoida 

arvoehdotusta etukäteen ja hallita palveluprosessia parhaan lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Samoin asiakkaan voi olla vaikea ymmärtää ja arvioida 

arvopotentiaalia. (Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2012.) Etenkin kolmannessa 
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yhteistyösuhteessa haastateltavat olivat tunnistaneet haasteita asiakassuhteeseen ja 

projekteihin liittyvässä kommunikaatiossa, jonka nähtiin johtuvat ainakin osittain 

yhteistyösuhteen resursoinnista ja haastavasta projektikokonaisuudesta. Etenkin 

asiakkaan kokemukset tiedon epäsymmetriasta vaikuttivat asiakaskokemukseen 

projektin alkuvaiheessa osittain negatiivisesti. Tässä yhteistyösuhteessa 

yhteyshenkilöiden välistä yhteydenpitoa kuvailevissa vastauksissa nousivat esille 

enemmän viralliset kokoukset ja raportointi asiakassuhteeseen ja projekteihin 

kuuluvana kommunikoinnin muotona, vaikka vapaamuotoiset keskustelut olivat 

sielläkin käytössä yhtenä kommunikoinnin muotona. 

Meillä on ollu kaksi kertaa vuodessa ohjausryhmä, joka on ollut informatiivinen, ja 

sitten meillä on ollut palavereita. Nyt meillä on sovittu tässä loppuvaiheessa vasta 

tämmöiset kuukausipalaverit meidän vaatimuksesta tähän vaiheeseen. (Asiakas) 

Siellä on tämmöinen koko kokonaisuuden johtoryhmä ja se on säännöllisesti koko sen 

10 vuotta varmaan kokoontunut. (GTK) 

Lehtimäki et al (2018) muistuttavat, että arvokokemukseen vaikuttaa projekteissa 

työskentelevien ihmisten välinen dynamiikka, samoin organisaatioissa 

työskentelevien yksilöiden välinen dynamiikka. Tämä tulee selkeästi esille myös 

tämän tutkielman aineiston kokemuksissa. Vastausten perusteella henkilökohtaisten 

suhteiden voi nähdä toimivan pohjana myös haastavissa tilanteissa. Suhteet kestävät 

paremmin kolhuja, silloin kun henkilöiden väliset suhteet ovat toimivia 

yhteistyösuhteessa. Aineiston perusteella näyttäisi myös siltä, että huumori kuuluu 

olennaisena osana hyvän asiakassuhteen kommunikaatioon. 

Ihmisten välinen vuorovaikutus on toiminut äärimmäisen hyvin. Vaikka olis tällaista 

muodollista organisatorista kitkaa taustalla, ei se vaikuta päivittäiseen tekemiseen, 

koska kaikki tietää mistä on kysymys. (Asiakas) 

Ei ole mitään, että kravatit tiukalla jossain neuvotteluhuoneessa juodaan kahvia 

pienistä kupeista, vaan ihan heitetään läppää ja naureskellaan. (GTK) 
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Suhdemarkkinoinnin näkökulmasta yksi arvoon kytkeytyvä avainkäsite on luottamus 

(Godson 2009; Gummesson 2008). Luottamusta toiseen osapuoleen voi luonnehtia 

esimerkiksi siten, että toinen osapuoli käyttäytyy yhteistyösuhteessa ennakkoidulla 

tavalla (Grönroos 2009). Luottamus onkin tarjonnut selityksiä liikesuhteisiin 

kytkeytyville käyttäytymismalleille, jotka jäävät taloudellisten perusteiden 

ulkopuolelle. Luottamuksen nähdään täydentävän liikesuhteiden sopimuksellista 

sidettä, mutta helpottavan myös muuta taloudellista vaihdantaa yhteistyösuhteissa. 

(Toon et al 2012.) Myös jokaisessa tämän tutkielman liikesuhteessa hedelmälliseen 

asiakassuhteeseen liitetään erittäin vahvasti luottamus. Luottamus ilmenee muun 

muassa henkilösuhteissa vaikuttavana luottamuksena. 

Se tietysti meitä helpottaa, että meillä on se hyvä yhteistyö ja luottamus toisiin. 

Luottamus on se tärkein. Sit kun sen kerran menettää, niin sitten se hankaloittaa 

asioita taas. (Asiakas) 

Koen että kyllä se edelleen on se, että se vahva yhteistyö ja luottamus pohjautuu siihen 

henkilötason yhteistyöhön. (GTK) 

Heikan ja Nätin (2018) esiin nostama tietointensiivisen palveluliiketoiminnan 

liikesuhteisiin liittyvä emotionaalinen arvo ja turvallisuuden tunteen kokemus tulevat 

esiin myös tämän tutkielman aineistossa. Yhteistyösuhteeseen liittyvä sosiaalinen 

turvallisuus voi synnyttää hedelmällisen olosuhteen myös ongelmien kohtaamiseen 

rakentavalla tavalla. 

Näen sen sillä tavalla, että jos koordinoin jotain projektia, niin haluan luoda siihen 

semmoisen tunnelman, että kaikki pystyy siinä olemaan eikä tarvi jännittää, silloin se 

yhteistyön tekeminen on vaan kaikilla tavoilla helpompaa ja mielekkäämpää. 

(Asiakas) 

Ei ole tarvinnut yrittää esittää mitään roolia. on ollut sosiaalisesti turvallista kasvaa 

asiantuntijana siinä ympäristössä…On niin vilpitön ja välitön se yleinen ilmapiiri, että 

uskaltaa osallistua ideointiin ja kysyä vähän hassujakin kysymyksiä ja sitten otetaan 

lempeästi vastaan, niin sehän on hedelmällinen pohja siinä. (Asiakas) 
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Koska luottamus koetaan niin tärkeäksi aineiston yhteistyösuhteissa, luottamukseen 

tulevat säröt voivat haastaa koko asiakassuhdetta, yhteistyöprojektien hallintaa ja sitä 

kautta viedä pohjaa arvon yhteisluomisen mahdollisuuksilta osana yhteistyötä. 

Sen luottamuksen ansiosta tai vastapainoksi he on joutuneet kärsimään, olemme 

ansainneet luottamuksen, mutta olemme myös käyttäneet sitä luottamusta, että välillä 

he joutuvat sanaan luottamaan. (GTK) 

Kun uutta tutkitaan, niin koko ajan jouduttu vähän muuttamaan suunnitelmia… Että 

kannattaa tehdä asioita nyt tässä yhteydessä sitten tämä, että sitä polkua ei sitten ole 

osattu etukäteen nähdä miten se menee...Mutta sitten kun mikään vaihe ei sitten oikein 

valmistu, että aina tulee joku et, no tämä vaihe on vielä vähän kesken, niin sitten ikään 

kuin se gäppi tulee siihen. Että sitä luottamusta varmaan välillä tarvittu ja testattu. 

(Asiakas) 

Kuten Toon et al (2012) esittävät, luottamuksen lisäksi myös sitoutumisen 

vastavuoroisuus näyttäytyy tärkeänä, yhteistyösuhteelle arvoa tuottavan 

yhteistyökulttuurin rakentamisen elementtinä. Sitoutuminen tarkoittaa, että suhteen 

osapuolet ovat motivoituneita asioimaan toisen osapuolen kanssa ja haluavat ylläpitää 

arvokasta suhdetta toistensa kanssa (Grönroos 2009). 

Minkä takia on saatu kuitenkin pienistä hankaluuksista huolimatta maaliin vietyä, on 

varmaan ollut tää tämmöinen joustavuus sekä tilaajan että GTK:n puolelta. 

Tämmöinen ymmärrys ja kärsivällisyys. Et nää henkilökemiat on pelannu siinä ja 

ollaan yhdessä pystytty ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä on tullut. On ollut 

edesauttava tekijä hommien valmiiksi saattamisessa. (Asiakas) 

6.4.4 Arvon yhteisluontia tukevat prosessit palveluiden kehittämisessä ja 

innovaatioissa 

Yritysten kilpailukyvyn kannalta on olennaista tunnistaa ja ottaa käyttöön 

innovatiivisia tapoja arvon yhteisluomiseen tekemällä asioita asiakkaan kanssa – ei 

asiakkaalle (Payne 2008). Service-dominant logicin näkökulmassa korostui vahvasti, 

että toimittajaorganisaatioiden palvelukehityksen kannalta on tärkeää, että asiakkaat 
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osallistuvat palvelukehitykseen, koska erilaisten käyttötilanteiden ymmärtäminen on 

kriittistä yhteisen arvonluonnin kannalta. Tällä tavoin arvoa on mahdollista arvioida 

asiakkaan käyttökokemuksen linssin kautta. Myös Edvardsson et al (2012) korostavat, 

että uutta palvelua kehitettäessä on tärkeää oppia käyttäjiltä, heidän kanssaan, 

mieluiten heidän omassa elinympäristössään tai käyttötilanteissaan. Käyttäjien rooli 

nähdään tärkeänä koko palveluiden kehitysprosessin ajan. (Edvardsson et al 2012.) 

Yhteisen palvelukehityksen kriteerinä ei siis ole se, että palvelua olisi kehitettävä 

yhdessä vain prosessin alkuvaiheissa, vaan painotus voi olla myös myöhemmissä 

vaiheissa.  

Kyllä on kehitetty uusia palveluita osana yhteistyötä yhdessä. Meillä on tiettyjä 

teknologisia steppejä tehty… Meillä ei kauhean usein oo sellaisia projekteja, joissa 

heti alkupäässä ruvettais kehittään jotain uutta teknologiaa tai laitetta. (Asiakas) 

Kuten palveluntoimittajien ja asiakkaiden arvontuoton painotuksia käsittelevissä 

luvussa esitettiin, yhteisinnovointi ja palveluiden yhteiskehittäminen ei ole aineiston 

perusteella tarkasteltavissa yhteistyösuhteissa ollut kovin selkeästi johdettua ja 

varsinaiset innovaatioprosessit ovat olleet aika pitkälti osapuolten omia prosesseja.  

Julkisrahoitteiset ja yhteisrahoitteiset projektit ovat sellaisia, missä mietitään ihan 

tämmöisiä fundamentaalisia asioita, mahdollisesti jopa jotakin uusia teknologioita, 

mutta ne on harvinaisia, koska halutaan pitää ne firman sisällä niin pitkälle, kunnes 

ne on toteuttamisvaiheessa. (Asiakas) 

Siitäkin huolimatta, että tahtotilaa yhteiseen innovointiin on ollut, innovoinnin voi 

aineiston perusteella painottuneen enemmän palveluntarjoajan prosesseihin, mikä 

vastaa myös Grönroosin ja Voiman (2013) havaintoja toimittajalle kuuluvista 

perinteisistä rooleista. Yhdessä yhteistyösuhteessa asiakas kertoi hyödyntäneensä 

palveluntarjoajaa pienen mittakaavan laitesuunnittelussa ja omien innovaatioidensa 

testaamisessa. 

Kuten teoriaosuudessa todettiin, yhteisinnovointia tapahtuu usein luottamuksellisissa, 

pitkäaikaisissa liikesuhteissa (Lehtimäki et al 2018). Sikäli kun yhteisinnovoinnilla 

tarkoitetaan Lehtimäki et al (2018) ehdottaman mukaista uuden innovatiivisen 
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tarjoaman ideointia, kehittämistä ja kaupallistamista osana aktiivista ja 

vuorovaikutteista yhteistyötä, jossa yritykset yhdistävät resurssejaan 

innovatiivisuuden tehostamiseksi ja luodakseen uutta, yhteisinnovointia voidaan 

nähdä tapahtuneen jonkin verran osana aineiston kahta yhteistyösuhdetta. Sellaista 

yhteiskehittämistä, jossa kokoonnuttaisiin yhteen innovoinnin tai uusien palveluiden 

yhteiskehittämisen kärjellä, on tapahtunut aineiston yhteistyösuhteissa harvakseltaan, 

lähinnä yhteisissä seminaareissa tai isommissa yhteistapahtumissa. Innovaatioiden, 

kuten uusien palveluidenkin on nähty syntyneen pitkien yhteistyöprojektien aikana 

osana projekteihin liittyvää yhteistä ongelmanratkaisua. Myös esimerkiksi Edvardsson 

et al:in (2012) näkemys siitä, että fokus palveluiden kehittämisessä ei tulisi olla itse 

palvelussa tai tuotteessa, vaan arvonluontiprosessissa ja sen tuloksessa, tukee ajatusta 

”arkisesta” innovoinnista seremoniallisten innovointiprosessien sijaan. Tällöin arvon 

yhteisluonnin näkökulmasta voivat korostua enemmän esimerkiksi resursointiin 

liittyvät kysymykset ja motivaatio yhteisten innovaatioiden tekemiseen. 

Se oli pitkälti tämmöistä asiantuntijoiden välistä keskustelua, ei mitään vahvaa 

ulkopuolista ohjaamista muuten kuin tietyissä aikatauluasioissa, että työstä pitää 

saada jokin tietty lopputuote tiettyyn päivään mennessä. Mut sitten se sisältö 

pääasiassa ja itse substassi on ollut aika asiantuntijavetoista yhteistyötä. (GTK) 

Siinä on sellaista yhteensovittamista, mikä on poikinut erilaisia innovaatioita. Mutta 

ei välttämättä aina synny jotain uusia keksintöjä, se on voinut olla ihan sitä, että on 

ollut pakko tehdä uusia menetelmiä ja menettelyjä, koska muualla ei vastaavia tarpeita 

ole ollut. Se on vähän sellaista hidasta keksimistä...Et jotain pitää tehdä paremmin, 

niin tehdään pienin askelin kehitystyötä. Sillä on vähintäänkin yhtä iso merkitys kuin 

että olis jotain yksittäisiä ahaa-elämyksiä. (GTK) 

Palveluiden kehittämistä on tapahtunut kaikissa yhteistyösuhteissa 

molemminpuolisesti pitkäaikaisen yhteistyön seurauksena ja osittain myös erillisesti 

järjestettävien tilaisuuksien aloitteesta, mutta suoran yhteyden vetäminen siihen, millä 

tavoin palveluiden kehittämistä on tapahtunut arvon yhteisluomisena Grönroosin ja 

Voiman (2013) viitekehyksen mukaisesti, ei ole niin selkeä. Aineiston kaikissa 

yhteistyösuhteissa uusien palveluiden syntymisen on nähty toimineen molempia 

hyödyttävänä päämääränä yhteistyössä. Palveluiden kehittämistä samoin kuin 
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innovointia on tehty vuorovaikutteisena prosessina arkisesti yhteisen työskentelyn 

ohessa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

7.1 Yhteisen arvonluonnin mahdollisuuksien vahvistaminen B2B-liikesuhteissa 

tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella liikesuhteisiin liittyvää arvonluontia 

arvon yhteisluonnin näkökulmasta sekä palveluntarjoajan että asiakkaan perspektiivit 

huomioiden ja lisätä ymmärrystä siitä, miten arvon yhteisluonnin mahdollisuuksia 

voidaan vastavuoroisten prosessien kautta vahvistaa yhteistyösuhteissa 

tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa. Tutkimuskysymyksinä olivat: Miten 

yhteisen arvonluonnin mahdollisuuksia voidaan vahvistaa yhteistyösuhteissa 

tietointensiivisessä B2B-palveluliiketoiminnassa? Ja millaiset asiat painottuvat 

arvonluonnissa erityisesti asiakkaan näkökulmasta ja millaiset asiat korostuvat 

palveluntarjoajan näkökulmasta? Kysymyksiä tarkasteltiin erityisesti service logic -

kehyksessä, koska se tarjosi arvon yhteisluonnin keskeisimmistä viitekehyksistä 

luontevimman tavan tarkastella kahdenvälisissä B2B-liikesuhteissa tapahtuvaa arvon 

yhteisluontia. Aineistosta nousseita merkityksiä peilattiin Grönroosin ja Voiman 

arvoluonnin piireistä koostuvaan teoreettiseen malliin, ja samalla testattiin mallin 

hyödyntämistä empiirisessä tutkimuksessa mahdollisimman konkreettisella tasolla. 

Arvon yhteisluomiseen liittyviä prosesseja tarkasteltiin neljällä asiakassuhteeseen 

liittyvän interaktion osa-alueella Geologian tutkimuskeskuksen liikesuhteista kerätyn 

aineiston valossa. Aineistosta nousseita painotuksia peilattiin teoriaosuudessa 

esitettyihin kokonaisuuksiin – ja päinvastoin, aineistosta nousi esiin myös uusia 

näkökulmia, joihin haettiin uutta näkemystä kirjallisuudesta. Tätä kautta pyrittiin 

luomaan ymmärrystä sekä palveluntarjoajan että asiakkaan arvonluonnin 

painotuksista, mutta eritoten yhteisen arvonluonnin mahdollisuuksia vahvistavista 

prosesseista. Jokaista yhteistyön interaktion osa-aluetta tarkasteltiin erillisinä 

kokonaisuuksina ja niiden kautta pyrittiin jäsentämään arvon yhteisluonnin 

kokonaisilmiötä liikesuhteissa. 

Tarkasteltaessa osapuolten arvoon liittyviä painotuksia yhteistyön interaktion eri osa-

alueiden valossa palveluntarjoajan ja asiakkaiden vastauksista nousi toisistaan erilaisia 

painotuksia, vaikka yhtäläisyyksiäkin löytyi erityisesti asiakassuhteen ja 
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kommunikaation osa-alueilla. Painotusten erilaisuutta voi perustella 

yhteistyösuhteeseen liittyvien roolien erilaisuudella, mutta myös toimialasta johtuvilla 

tekijöillä. Sen ymmärtäminen, että yhteistyön osapuolilla voi olla erilaisia painotuksia 

omaan arvontuottoonsa liittyen, voi olla tärkeää yhteistyösuhteen hoitamisen ja 

osapuolten tyytyväisyyden kannalta. Vaikka asiakkaan ja palveluntarjoajan 

kommunikoidut tavoitteet esimerkiksi tietyn yhteistyöprojektin lopputuloksen suhteen 

olisivat samanlaiset, se millaista arvoa yhteistyöstä kokonaisuutena tavoitellaan, voi 

näyttäytyä eri osapuolten silmin hyvinkin erilaiselta. 

Myynnin ja markkinoinnin osa-alueella arvoon liittyvät painotukset kytkeytyvät 

palveluntarjoajan näkökulmasta asiakassuhteen ja asiakasymmärryksen 

vahvistamiseen. Myynnin ja markkinoinnin nähdään kuuluvan luontevaksi osaksi 

asiakassuhteen hoitoa ja yhteisiä keskusteluita. Myyntiin ja markkinointiin liittyvien 

keskustelujen kautta palveluntarjoaja voi vahvistaa ymmärrystään asiakkaan tarpeista 

ja tavoitteista, joiden avulla he voivat puolestaan tarjota asiakaskohtaisia ratkaisuja, 

mutta myös vahvistaa laajemmin omaa osaamis- ja tietopohjaansa. Asiakkaiden 

myyntiin ja markkinointiin liittyvissä arvontuoton näkökulmissa korostuivat 

asiakkaan edun huomioiminen ja myyntiprosessin vastavuoroisuus. Asiakkaiden 

arvostuksissa korkealle nousee se, että myynnissä otetaan huomioon asiakkaan tarpeet 

ja ne huomioidaan myyntiprosessissa oikeasuhtaisesti. Kummankin osapuolen arvoa 

koskevissa painotuksissa nousi esiin myös sellaisen tietotaidon saaminen osana 

yhteistyötä, jota oli mahdollista hyödyntää oman liiketoiminnan ja 

palvelukokonaisuuksien kehittämisessä sekä edelleen muissa asiakassuhteissa. 

Yhteistyöprojektien osa-alueella palveluntarjoajan painotuksissa arvoa koskien nousi 

esiin yhteistyön pitkäjänteisyys ja jatkuvuus. Tämän voi nähdä olevan ominaispiirre 

erityisesti pitkissä asiakassuhteissa. Pitkät yhteistyösuhteet voivat luoda otolliset 

olosuhteet myös osaamisen ja menetelmien kehittämiseen, mitkä nousivat erityisen 

vahvasti esiin palveluntarjoajan näkökulmassa yhteistyöprojektien arvoa tuottavana 

asiana. Toimittajan vastauksissa korostui myös ”tutkimuksellinen vapaus”, jonka 

nähtiin toimivan useissa tapauksissa laadukkaan lopputuloksen mahdollistajana. 

Tutkimuksellisen vapaus kytkeytyy palveluntarjoajan toimialaan tutkimuslaitoksena, 

mutta tietointensiivisen palveluliiketoiminnan kontekstissa sen voi nähdä viittaavan 

myös joustavuuteen yhteistyöprojektien aikana, joka mahdollistaa sellaisten 
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muutosten tekemisen, joiden avulla on mahdollista päästä alkuasetelmaa parempaan 

lopputulokseen. Asiakkaiden arvopainotuksissa yhteistyöprojekteihin liittyen nousivat 

esiin projekteille asetettujen tavoitteiden, niihin kytkeytyvien liiketoimintatavoitteiden 

saavuttaminen ja tulosten hyödynnettävyys asiakkaan omassa liiketoiminnassa. 

Lopputuloksen lisäksi myös projektinhallintaan liittyvät asiat, kuten aikataulujen ja 

raportoinnin pitävyys saivat vastauksissa painoarvoa. 

Asiakassuhteeseen ja kommunikointiin liittyen palveluntarjoajan arvoon liittyvät 

painotukset koskivat vahvojen henkilösuhteiden muodostumisen merkitystä, samoin 

kuin asiakkaalla. Toimivien henkilösuhteiden koettiin luovan pohjan koko 

asiakassuhteelle ja käänteisesti henkilösuhteisiin liittyvien haasteiden koettiin olevan 

koetinkivi koko yhteistyösuhteelle. Näiden lisäksi yhteydenpidon sujuvuus ja 

kommunikoinnin vaivattomuus nousivat molempien osapuolten osalta vahvasti esiin. 

Asiakkaan arvopainotuksissa korostuivat myös kommunikaatioprosessien selkeys 

sekä tiedonkulun riittävyys ja projekteihin liittyvän tiedon saaminen ajantasaisesti. 

Palveluiden ja innovaatioiden osalta palveluntarjoajan arvopainotuksissa korostuivat 

sellaisten palveluntarjoajan omien menetelmien kehittäminen sekä ammatillisen 

osaamisen vahvistaminen, joista nähdään olevan hyötyä tulevien projektien 

saavuttamisessa. Asiakkaan painotuksissa korostuivat innovaatioiden ja 

palvelukehityksen hyödyntämismahdollisuudet omassa liiketoiminnassa sekä edelleen 

omassa palvelukehityksessä ja omissa asiakassuhteissa. 

Fokusoitaessa sellaisiin palveluntarjoajan ja asiakkaiden arvontuoton näkökulmiin, 

joissa osapuolilla oli vahva yhteinen painotus, pyrittiin löytämään vastauksia siihen, 

miten yhteisen arvonluonnin mahdollisuuksia voidaan vahvistaa yhteistyösuhteissa 

tietointensiivisessä B2B-palveluliiketoiminnassa. Myynnin ja markkinoinnin osa-

alueella arvonluonnissa korostui molemmin puolin näiden näkeminen yhteistyöstä ei-

erillisinä toimintoina. Mahdollisuuksia arvon yhteisluontiin vahvistaa myynnin ja 

markkinoinnin osa-alueella vuorovaikutteinen prosessi, jonka aikana keskusteluissa 

tähdätään molempia osapuolia hyödyttäviin yhteistyöprojekteihin. Perinteinen, 

palveluntarjoajan aktiivista roolia myyntiponnisteluissa korostava malli ei näytä näin 

ollen hedelmälliseltä arvon yhteisluonnin kannalta. Itse keskustelujen nähdään 

tuottavan arvoa myynnin ja palveluiden markkinoinnin aikana ja kirkastavan yhteisiä 
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tavoitteita yhteistyöhön liittyen. Mahdollisuuksia molemminpuoliseen arvonluontiin 

tukee myös molempien osapuolten aktiivisuus, tasapuolisuus ja aloitteellisuus 

prosessin aikana. Näin ollen panostukset mahdollisimman syvälliseen, 

vastavuoroiseen keskusteluun edistävät mahdollisuuksia yhteiseen arvonluontiin.  

Toimivat henkilösuhteet tukevat myynti- ja markkinointitoimenpiteitä ja uusiin 

yhteistyöprojekteihin tähtääviä keskusteluja voidaan niiden avulla käydä luontevasti 

ja epämuodollisesti yhteistyöprojektien aikana pohtimalla yhdessä esimerkiksi 

yhteistyön seuraavia askelia tai molempia osapuolia kiinnostavia näkökulmia. 

Yhteistyöprojektien kohdalla mahdollisuuksia yhteiseen arvonluontiin vahvistaa 

ensinnäkin yhteisen tavoitteen ja päämäärän kirkkaus osapuolten välillä. Yhteinen 

tavoite ohjaa yhteistyöprojekteihin liittyvää projektinhallintaa, resurssointia ja 

kommunikointia ja epäselvyydet tavoitteenasetannassa voivat asettaa merkittäviäkin 

haasteita yhteiselle arvonluonnille ja esimerkiksi asiakaskokemukselle. Kokemus 

yhdessä tekemisestä projektien aikana tukee mahdollisuuksia yhteistä arvoa luovaan 

interaktioon ja edesauttaa aktiivista, molemminpuolista kommunikaatiota 

yhteistyöprojektien aikana. Myös molempien osapuolten henkilökohtaisen 

motivaation ja oppimisen rooli nousi vahvasti esiin siinä, millaiseksi kiinnostus 

osallistua toisen osapuolen prosesseihin ja ”elämään” muodostuu. Sekä asiakkaan että 

palveluntarjoajaosapuolen yksilöiden henkilökohtainen motivaatio osallistua 

yhteistyöprojekteihin voi siis vahvistaa – ja yhtä lailla heikentää – mahdollisuuksia 

arvon yhteisluontiin. 

Asiakassuhteen ja kommunikaation näkökulmasta tarkasteltuna mahdollisuuksia 

yhteiseen arvonluontiin vahvistavat kommunikoinnin aktiivisuus, suoruus ja 

epämuodollisuus. Se, että hankalistakin asioista voidaan puhua avoimesti, tukee sitä, 

että haasteita päästään ratkomaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Etäisen 

vuorovaikutussuhteen sijaan vahva kokemus kumppanuudesta ja tunne toisen 

osapuolen tuntemisesta vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa osaltaan 

luomaan olosuhteita yhteiselle arvonluonnille. Myös luottamuksen osapuolten välillä 

voi nähdä toimivan kivijalkana yhteiselle arvonluonnille. Ja toisinpäin – 

luottamukseen liittyvien puutteiden voi nähdä vaikeuttavan merkittävästi 

mahdollisuuksia luoda tilanteita yhteiseen arvonluontiin. 
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Palveluiden kehittämisen ja innovoinnin näkökulmasta mahdollisuuksia yhteiseen 

arvonluontiin voi vahvistaa panostamalla ”seremoniallisen” innovoinnin sijasta 

”arkiseen” innovointiin, mikä tarkoittaa sitä, että innovointia ja palvelukehitystä 

tehdään kiinteänä osana yhteistyöprojekteja ja eteen tulevia ongelmia ratkotaan 

hyödyntämällä joustavasti molempien resursseja, tietoa ja taitoa. Aineiston 

yhteistyösuhteissa ns. arkinen innovointi näyttäytyi erillisiä, innovoitiin tai 

palvelukehitykseen tähtääviä tilaisuuksia menestyksellisempänä myös lopputuloksen 

arvontuoton näkökulmasta. Palveluiden kehittämisen ja innovoinnin näkökulmasta 

mahdollisuuksia arvon yhteisluontiin vahvistaa myös riittävä resursointi ja yhteisesti 

jaetut intressit niin, että palveluiden kehittämisestä ja innovaatioista nähdään olevan 

hyötyä molempien osapuolten kannalta. 
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7.2 Tutkielman teoreettinen kontribuutio 

Tämän tutkielman teoreettinen kontribuutio liittyy ennen kaikkea siihen, millä tavoin 

Grönroosin ja Voiman kehystä arvonluonnin piireistä voidaan hyödyntää empiirisen 

tutkimuksen viitekehyksenä tutkittaessa kahdenvälisiä liikesuhteita arvon 

yhteisluonnin prosessien tarkastelussa tietointensiivisen palveluliiketoiminnan 

kontekstissa. Tutkimustulosten sijoittaminen arvonluonnin piireihin voi ensinnäkin 

nähdä auttavan jäsentämään arvon yhteisluonnin kokonaisuutta yhteistyön interaktion 

eri osa-alueilla. Lisäksi Grönroosin ja Voiman kehys auttaa hahmottamaan osapuolten 

erilaisia arvopainotuksia ja prosesseja, jotka edistävät arvon yhteisluomiseen tähtäävää 

interaktiota yhteisessä piirissä.  

Koska arvonluonnin piireihin pohjautuva viitekehys on luonteeltaan varsin 

teoreettinen, tämän tutkimuksen tutkimustulosten voi nähdä täydentävän Grönroosin 

ja Voiman viitekehystä tarjoamalla konkreettisia esimerkkejä asioista, jotka tukevat 

mahdollisuuksia yhteiselle arvonluomiselle liikesuhteissa tietointensiivisessä 

palveluliiketoiminnassa. Yhteisen arvonluonnin kautta yhteistyön osapuolet voivat 

vahvistaa esimerkiksi kilpailuetuaan markkinalla ja luoda yhdessä entistä parempia 

palveluita ja innovaatioita tukemaan liiketoimintaansa. Yhteisen arvonluonnin 

mahdollisuuksien lisäksi tutkielma täydentää Grönroosin ja Voiman viitekehystä 

tarjoamalla joitakin vastauksia myös sen ymmärtämiseen, millaiset konkreettiset asiat 

voivat heikentää mahdollisuuksia yhteiseen arvonluontiin yhteistyösuhteissa. 

Näkökulma nostaa esiin myös sen, että pitkätkään yhteistyösuhteet eivät välttämättä 

jatkuvasti tuota arvoa osapuolille haastaen esimerkiksi Wagner et al:in näkemyksen 

liikesuhteista arvon tuottajina. 

Verrattuna Service-dominant logicin ja customer-dominant logicin kehyksiin, service 

logic ja Grönroosin ja Voiman esittelemä arvonluonnin piirien kokonaisuus tarjoavat 

toimivan tavan hahmottaa liikesuhteessa tapahtuvaa arvon yhteisluontia molempien 

osapuolten roolilliset näkökulmat huomioiden. Grönroosin ja Voiman (2013) 

artikkelissa ja siihen liittyvissä jatkotutkimusehdotuksissa painottuu kuitenkin 

vahvasti palveluntarjoajan aktiivisuus arvon yhteisluontiin tähtäävien prosessien 

aloitteissa. Esimerkiksi asiakkaan motivaatio ja intressit arvon yhteisluontiin saavat 

vain hyvin vähän painotusta. Tämän tutkimuksen valossa molempien yhteistyön 
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osapuolten aloitteellisuus sellaisten olosuhteiden luomiseksi, jossa arvon 

yhteisluominen tulee mahdolliseksi, näyttäytyy kuitenkin aivan keskeisenä. Tutkimus 

tuokin malliin uutta näkemystä myös asiakkaan aloitteellisesta roolista arvon 

yhteisluontiin.  

Tutkimustulokset näyttäytyvät varsin loogisilta tietointensiivisen 

palveluliiketoiminnan kontekstissa, esimerkiksi suhteessa Aarikka-Stenroosin & 

Jaakkolan sekä Heikan & Nätin esittämiin havaintoihin tietointensiivisen 

palveluliiketoiminnan luonteesta. Tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa 

toimitaan tyypillisesti kompleksisten palvelukokonaisuuksien parissa ja 

yhteistyöprojekteille on tyypillistä monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen. 

Palvelukokonaisuuksien toimittamiseen tarvitaan usein mm. osaamisen jakamiseen ja 

tiedonvaihtoon liittyvää vahvaa panosta ja aloitteellisuutta sekä toimittajan että 

asiakkaan taholta. Vaativat palvelukokonaisuudet voivat asettaa haasteita esimerkiksi 

projekteihin liittyvälle kommunikaatiolle, asiakassuhteeseen kytkeytyvälle 

luottamukselle ja myös henkilösuhteille. Tällöin on tärkeää ymmärtää, millaiset 

prosessit voivat edesauttaa yhteistä arvonluontia ja välttää tekijöitä, jotka voivat 

heikentää mahdollisuuksia yhteiseen arvonluontiin.   

Kolmas selkeä tutkielmassa esiinnoussut kokonaisuus, joka nousee täydentämään 

Grönroosin ja voiman mallia arvonluonnin piireistä liittyy yhteistyön yksilötason 

huomioimiseen. Grönroosin ja Voiman malli keskittyy organisaatioiden välisen 

interaktion tarkasteluun ja jättää huomioimatta esimerkiksi yksilöiden motivaatioon 

liittyvät kysymykset. Tutkimustulosten valossa mahdollisuuksia arvon yhteisluontiin 

sekä asiakkaiden että palveluntarjoajan näkökulmasta voivat tukea yhteistyöprojektien 

luomat tilaisuudet henkilökohtaiseen oppimiseen. Osallistuminen toisen osapuolen 

prosesseihin normaalin palvelutuotannon rajat ylittävästi voi tarjota oppimiseen 

erinomaiset mahdollisuuden.  

Yksilöllisen näkökulman esiin nouseminen tutkimustuloksissa saa tukea esimerkiksi 

Heinonen et al:in ja Helkkula et al:in asiakkaan kokemuksellista näkökulmaa 

painottavasta customer-dominant -perspektiivistä arvon yhteisluomiseen. Niiden 

mukaan palveluun liittyvä arvonluonti ei tapahdu tyhjiössä, vaan se ulottuu aina pelkän 

asiakas–toimittaja-vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Asiakkaan arvonluontiin 
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yhteistyösuhteessa vaikuttaa aina asiakkaan omat kokemukset esimerkiksi aiemmista 

projekteista, muista yhteistyösuhteista, verkostoista ja tulevaisuuden näkymistä. 

Tämän tutkielman valossa asiakkaan kokemuksellisen näkökulman voi nähdä 

toimivan samalla tavalla myös toimittajaosapuolen yhteistyösuhteisiin liittyvässä 

arvonluonnissa. Kysymys siitä, voidaanko arvonluomista liikesuhteissa tarkastella 

kummankaan yhteistyön osapuolen perspektiivistä pelkästään organisaatioiden 

välisenä interaktiona, herää pohdittavaksi. 

7.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset  

Organisaatioiden tavoitteena on usein luoda pitkäkestoisia ja oman organisaation 

liiketoimintaa vahvistavia yhteistyösuhteita. Yhteistä arvonluontia tukevat prosessit 

palveluntoimittajan tai asiakkaan kanssa voivat olla yhteistyön hedelmällisyyden 

näkökulmasta erittäin tärkeitä, sillä yhteinen arvonluonti voi tukea esimerkiksi 

organisaation palveluiden, osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä sekä 

kilpailukykyä markkinalla. Tämän tutkielman tulokset siitä, miten arvon yhteisluonnin 

mahdollisuuksia voidaan tietointensiivisten palveluliiketoiminnan B2B-liikesuhteissa 

vahvistaa, voivat auttaa organisaatioiden kumpaakin osapuolta: yhteistyöstä vastaavia 

päälliköitä, asiantuntijoita ja johtoa, ymmärtämään paremmin yhteisen arvonluonnin 

kokonaisuutta ja tunnistamaan toisen osapuolen erilaisia arvoon liittyviä painotuksia. 

Ymmärrys siitä, mikä tuottaa arvoa yhteistyön toiselle osapuolelle voi tarjota välineitä 

yhteistyön syventämiseksi ja osapuolten molemminpuolisen arvontuoton 

vahvistamiseksi. Erilaisten arvopainotusten ymmärtäminen ja tunnistaminen voi 

konkreettisesti tukea onnistunutta projektien hallintaa, kommunikaatiota ja osapuolten 

tyytyväisyyttä yhteistyösuhteeseen. 

Tarkastelemalla tutkimustuloksista nousseita asioita, jotka luovat mahdollisuuksia 

arvon yhteisluonnin vahvistamiseen yhteistyön eri osa-alueilla, liikesuhteen osapuolet 

voivat rakentaa organisaatioonsa sellaista kulttuuria ja konkreettisia prosesseja, jotka 

tukevat aktiivista ja tasapuolista ja molemmin puolin aloitteellista vuorovaikutusta 

yhteistyön eri osa-alueilla. Palveluntarjoajan näkökulmasta liikkeenjohdon, 

asiantuntijoiden ja päälliköiden tulisi omien palveluidensa kehittämisen sijaan 

keskittyä ymmärtämään, miten palveluita hyödynnetään asiakkaan maailmassa osana 

asiakkaan käytäntöjä ja esimerkiksi muita resursseja. Palveluntarjoajien tulisi olla 
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kiinnostunut asiakkaan liiketoiminnan tavoitteista ja toimialan käytännöistä ja 

ymmärtää, miten oma palvelu niihin kytkeytyy. Esimerkiksi myyntivaiheen aikana 

vuorovaikutteinen keskustelu tarjoaa alustan asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden 

ymmärtämiselle. Samoin asiakkaan osalta johdon, asiantuntijoiden ja päälliköiden 

tulisi panostaa mahdollisimman syvälliseen omien odotuksien ja tavoitteiden 

kommunikointiin palveluntarjoajalle ja pyrkiä iteratiiviseen keskusteluun 

yhteistyöprojektin valmistelun yhteydessä ja yhteistyöprojektien aikana. 

Tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa projektitoiminta on usein yhteistyön 

keskeinen muoto. Arvontuoton kannalta palveluntarjoajan ei tule panostaa vain 

sovitun lopputuloksen toteuttamiseen ja palvelun hyödynnettävyyteen, vaan myös 

esimerkiksi laadukkaaseen projektinhallintaan, aikataulujen pitävyyteen ja riittävään 

tiedonkulkuun projektien aikana. Asiakkaiden tulisi vastaavasti resursoida aikaa ja 

resursseja asiakasta hyödyttävien palveluiden ja menetelmien kehittämiseen yhdessä 

palveluntarjoajien kanssa osana yhteistyöprojekteja. Sekä palveluntoimittajien että 

asiakkaiden johdon ja päälliköiden tulisi olla kiinnostunut myös yhteistyöprojekteihin 

osallistuvien henkilöiden henkilökohtaisesta motivaatiosta ja mahdollisuudesta 

oppimiseen, sillä niillä voi olla aivan keskeinen merkitys arvoa yhteisesti luovan 

toiminnan onnistumisen kannalta. 

Yhteisen arvonluonnin kannalta vastavuoroiset panostukset asiakassuhteen 

hoitamiseen ovat tärkeitä. Hyvän asiakassuhteen hoidon kautta rakennetaan 

luottamusta yhteistyösuhteessa, mikä tämän tutkimuksen valossa näyttäytyi 

ensiarvoiselta sille, että tilaisuuksia arvon yhteisluomiseen pääsee syntymään. 

Osapuolten tulee löytää keinoja luottamuksen rakentamiselle ja nähdä aktiivisen, 

suoran kommunikaatioon ja vahvojen henkilösuhteiden merkitys luottamuksen 

luomisessa ja kumppanuuden rakentamisessa. Tutkimustuloksissa nousi esille myös 

tekijöitä, joiden nähtiin vaikeuttavan yhteisen arvonluonnin mahdollisuuksien 

syntymistä osapuolten välille. Avoin keskustelu ja nopea reagoiminen yhteistyön 

haasteisiin, esimerkiksi puutteelliseen resursointiin, tiedonkulkuun tai 

projektinhallintaan on tärkeää, mutta aivan kriittistä erityisesti silloin, kun tavoitteena 

on hedelmällisen, pitkäaikaisen yhteistyön rakentaminen ja kilpailuedun 

vahvistaminen yhteisen arvonluonnin kautta.  
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7.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkielmassa keskityttiin kahden välisiin yhteistyösuhteisiin tietointensiivisessä 

palveluliiketoiminnassa ja liikesuhteita tarkasteltiin tutkielman laajuus huomioiminen 

yhden organisaation, Geologian tutkimuskeskuksen, kontekstissa. Jatkotutkimuksen 

näkökulmasta kiinnostavaa olisi hyödyntää Grönroosin ja Voiman arvonluonnin 

piirien viitekehystä laajentamalla tarkastelua myös muiden tietointensiivisessä 

palveluliiketoiminnassa toimivien organisaatioiden asiakassuhteisiin. Tämän kautta 

olisi mahdollista syventää ymmärrystä entisestään sekä asiakkaan että 

toimittajaosapuolen arvopainotuksista ja keinoista vahvistaa mahdollisuuksia 

yhteiseen arvonluontiin.   

Yhtenä tutkimustuloksena tässä tutkielmassa nousi esiin niin asiakkaan kuin 

toimittajankin yhteyshenkilöiden henkilökohtaisen motivaation ja henkilösuhteiden 

merkitys arvon yhteisluomisen mahdollisuuksien muodostumiselle. Näiden 

molemminpuolisten yksilötason merkitysten tutkiminen tarkemmin yhteistyön 

arvontuoton näkökulmasta olisi erittäin kiinnostavaa, sillä suurin osa teorioista 

customer-dominant logicia lukuun ottamatta jättää tämän yksilöllisen tason 

huomioimatta ja mainitussa logiikassakin keskitytään pelkästään asiakkaan 

kokemuksellisen ulottuvuuden tarkasteluun. 

Tutkielmassa nousi myös esiin myös joitakin haasteita, joiden voi nähdä toimivan 

esteinä arvon yhteisluomisen mahdollisuuksien syntymisessä. Jatkotutkimuksen 

fokusoiminen arvon yhteisluonnin esteisiin tietointensiivisen palveluliiketoiminnan 

liikesuhteissa toisi lisää ymmärrystä esimerkiksi siihen, miksi arvon yhteisluomista ei 

aina välttämättä tapahdu pitkänkään yhteistyön aikana. 

7.5 Tutkielman luotettavuuden arviointi ja rajoitukset 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta ei voida arvioida laboratorio-olosuhteissa 

ja todentaa samaan tapaan kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kyse on enemmänkin 

siitä, millaisia valintoja tutkimusasetelman ja toteutuksen osalta on tehty ja ovatko 

esitetyt tulokset johdettu oikein aineistosta. (Kananen 2014.) Tässä tutkimuksessa 

tutkimusasetelman, teoriavalintojen ja aineistonkeruumenetelmän voidaan nähdä 
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toimineen hyvin yhdessä suhteessa tutkimuskysymyksiin ja tutkimuksen 

tavoitteeseen. Teoriataustan voi nähdä luoneen yhtenäisen ja riittävän kattavan pohjan 

tutkimuskysymysten kontekstille ja valittu teoreettinen malli toimi aineiston 

analyysissa ja tutkimustuloksissa luontevana viitekehyksenä tutkimuskysymyksiin 

vastaamisessa. Aineiston keruun toteuttaminen siten, että yhteistyön molempien 

osapuolten näkemykset tulevat tasapuolisesti huomioiduksi, oli analyysin ja 

tutkimustulosten näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Myös abduktiivisen 

analyysitavan voidaan katsoa lisänneen tutkimuksen luotettavuutta, sillä se tarjosi 

mahdollisuuden myös uusien teoreettisten näkemysten huomioimiselle tutkimuksen 

aikana. 

Tutkielmassa arvon yhteisluomista on tarkasteltu tutkielman laajuus huomioiden 

ainoastaan yhden organisaation kolmen liikesuhteen näkökulmasta, vaikkakin 

asiakkaat on valittu eri toimialoilta. Tutkimustulosten luotettavuutta ja aineiston 

saturaatiota tukee kuitenkin se, että näissä yhteistyösuhteissa arvoon liittyvät 

merkitykset näyttäytyivät hyvin samankaltaisina eri liikesuhteissa. Lisäksi yhteen 

liikesuhteeseen liittyneiden haasteiden voidaan nähdä rakentavan osaltaan kuvaa 

arvon yhteisluomista mahdollistavien prosessien vahvistamisesta. Myös 

tutkimustulosten näyttäytyminen luontevana tietointensiivisen palveluliiketoiminnan 

teoriaa vasten vahvistaa tutkimustulosten soveltuvuutta arvon yhteisluontiin liittyvän 

ymmärryksen lisäämiseksi tietointensiivisen palveluliiketoiminnan 

yhteistyösuhteissa. 

Vaikka laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena ei ole tutkimustulosten yleistettävyys, 

keskittymistä ainoastaan yhden organisaation pitkiin liikesuhteisiin voidaan pitää 

tutkielman osalta rajoituksena. Koska tutkielmassa empiirisenä kontekstina toimi 

tietointensiivinen palveluliiketoiminta, tutkimustulosten sovellettavuutta 

tietointensiivisen palvelutoiminnan ulkopuolelle voidaan pitää rajallisena. 
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9 LIITTEET 

9.1 Liite 1: Haastattelurunko 

0) Pohjatiedot yhteistyöstä  

a. Kuvaile yhteistyötänne x organisaation kanssa omin sanoin 

b. Kuinka pitkään yhteistyötä on tehty ja millaisia projekteja on ollut? 

c. Kuinka pitkään haastateltava on ollut yhteistyössä mukana? 

d. Miten yhteistyö on sujunut yleisesti? 

e. Oma roolisi yhteistyössä? 

f. Millaisia asioita yhteistyöstä yleisesti tavoitellaan? 

g. Tärkeimmät syyt sille, miksi yhteistyötä on tehty näin pitkään? 

1) Asiakasprojektit 

a. Millaisista projekteista yhteistyö on tähän mennessä koostunut? 

b. Miten projektia vedetään ja kenellä on vastuu mistäkin asiasta? 

c. Mikä on ominaista tämäntyyppisille projekteille?  

d. Mitkä ovat tyypilliset haasteet, joita niissä ratkaistaan? 

e. Kun on ollut onnistunut projekti, mikä siitä on tehnyt onnistuneen – 

eli mitkä ovat olleet hyviä käytäntöjä, jotka ovat edesauttaneet 

onnistumisia?  

f. Entä päinvastoin – kun projekti ei ole mennyt suunnitellusti, missä on 

ollut haasteita? 

g. Mitkä asiat olet kokenut eniten tuottavan yrityksellenne tai 

henkilökohtaisesti arvoa projektin eri vaiheiden näkökulmasta? 

2) Asiakassuhde ja kommunikaatio 

a. Millaiseksi asiakassuhteen koette? 

b. Mitä yhteistyöhön kuuluu tavallisesti asiakassuhteen näkökulmasta ja 

miten yhteydenpitoa hoidetaan? 

c. Miten eteen tulleita ongelmia on ratkaistu / pyritty ratkaisemaan ja 

miten prosessi niiden osalta on edennyt? 

d. Hyviä käytäntöjä, joilla yhteistyötä on rakennettu? 

e. Mitkä asiat helpottavat dialogia yhteistyöprojektin aikana? 

f. Mitkä asiat vaikeuttavat dialogia yhteistyön aikana? 

g. Mitkä asiat tuottavat arvoa yhteistyössä, jos mietit kommunikaatiota 

ja asiakassuhdetta? 

h. Entä päinvastoin. Millaiset asiat vähentävät arvoa yhteistyössä 

kommunikaation osalta? 

3) Palveluiden kehittäminen ja innovaatiot  

a. Millaista arvoa / konkreettista hyötyä yhteistyöstä on syntynyt? 

i. Millaista hyötyä yhteistyöstä on ollut bisnekselle? 

ii. Millaista hyötyä on ollut henkilölle itselleen? 

iii. Muu hyöty? 

b. Millaisia uhrauksia on edellyttänyt tai vaatinut, että toivottuja tuloksia 

on syntynyt yhteistyöstä? 
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c. Millä tavoin yhteistyössä syntyneitä ratkaisuja, tekniikkaa tms. on 

hyödynnetty organisaatioissa? 

d. Onko mielestäsi arvontuotto ollut molemminpuolista syntyneiden 

ratkaisujen osalta, ja jos niin miksi? 

e. Jos ajattelee yhteistyöstä syntyvää arvoa yleisesti: Mitkä asiat arvon 

tuottamisen näkökulmasta ovat mielestäsi keskeisiä? 

f. Onko palveluita kehitetty yhdessä osana yhteistyötä – esim. räätälöity 

asiakkaan tarpeiden mukaan? Jos, niin millainen prosessi on ollut ja 

millaisia tuloksia siitä on syntynyt? 

g. Onko yhteistyön aikana syntynyt uusia innovaatioita? Jos, niin miten 

prosessi on mennyt niihin liittyen?  

h. Millaiset asiat ovat mielestäsi mahdollistaneet innovaatioiden 

syntymisen? 

i. Jotta uusia innovaatioita syntyisi tulevaisuudessa, mitä sinun 

nähdäksesi tulisi tapahtua: esim. millaisia prosesseja tarvitaan? 

j. Mitä kontribuutiota tarvitaan palveluntarjoajalta, mitä asiakkaalta? 

k. Mitkä asiat mielestäsi vaikeuttavat arvon luomiseen & arvon 

syntymiseen osana yhteistyötä? 

4) Myynti ja markkinointi  

a. Miten yhteistöihin on päädytty, kuka on ottanut yhteyttä? 

b. Kuinka pitkiä projektivalmistelut ovat (myynti), mitä siihen kuuluu ja 

millaiset roolit myyjällä ja palvelun ostajalla on? 

c. Miten asiakkaalle yleensä kerrotaan uusista 

yhteistyömahdollisuuksista tai uudesta tutkimuksesta / 

yhteistyömahdollisuuksista? 

d. Millä tavoin markkinointi ja myyntivaiheet ovat tuottaneet arvoa 

yhteistyölle? 

e. Mikä siinä on erityisesti tuottanut arvoa? 

f. Mikä on vähentänyt arvon syntymistä kannaltanne? 

 

 


