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Tiivistelmä 

Kilpailu ohjelmistoalalla on kovaa tänä päivänä ja yritysten on pystyttävä toimittamaan 

laadukkaita ja innovatiivisia tuotteita menestyäkseen. Yksi tapa erottua markkinoilla on 
suhtautuminen omaan asiakaskuntaan ja vastaaminen heidän tarpeisiinsa. Asiakasyhte isö 
tuo yhteen yrityksen ja sen asiakkaat tekemään yhteistyötä tuotteen, palvelun ja yrityksen 

toiminnan kehittämiseksi. 

Tässä laadullisessa pro gradu -tutkielmassa kerättiin asiakkaiden ajatuksia ja ideoita 

asiakasyhteistoimintaa kohtaan neljästä osallistavaa suunnittelua hyödyntävästä 
työpajasta. Työpajoja analysoitiin arvon yhteisluonnin näkökulmasta. Arvon 
yhteisluonnissa arvon käsitetään syntyvän vuorovaikutussuhteissa, eikä olevan jossain 

tietyssä esineessä tai tuotteessa. Tutkielmassa hyödynnettiin arvon yhteisluonnin eri osa-
alueita ja tarkasteltiin sidosryhmien aiemmin kokemaa arvoa ja arvo-odotuksia liittyen 

asiakasyhteisötoimintaan sekä heidän tekemiään arvoehdotuksia toisille toimijoil le.  
Tutkimuskysymyksenä oli, millaista arvoa asiakasyhteisötoiminta voisi tuoda yritykse lle 
ja sen asiakkaille. 

Tutkimuksen pohjalta nähtiin, että niin asiakkaat kuin yrityskin voisivat saada lisäarvoa 
asiakasyhteisötoiminnasta. Asiakasyhteisötoiminnan kautta yritys voisi tehdä monella 

tapaa asiakaslähtöisempää tuotekehitystä. Yhteisön kautta voitaisiin järjestää osallistav ia 
työpajoja, joiden avulla voidaan tukea tuotekehitystä. Asiakkaat voisivat saada 
tehokkaammin ajantasaista tietoa tuotekehitystoiveiden tilasta ja vaikuttaa tiiviimmin 

niiden priorisointiin. Asiakasyhteisö auttaisi tekemään tuotteesta entistäkin enemmän 
asiakkaiden toiveisiin vastaavan, kun asiakkaiden tarpeet nousisivat asiakasyhte isön 

kautta tehokkaammin esille. Näin voitaisiin entisestään kasvattaa asiakastyytyväisyyttä 
ja asiakassitoutumista. Asiakkaat voisivat saada arvoa myös kasvaneen vertaistuen 
muodossa. Yrityksen henkilöstön työnteko suoraviivaistuisi, kun useampi asia keskittyis i 

asiakasyhteisöön. Asiakasyhteisöllä voitaisiin tukea tuotekehitystä ja osallistaa asiakkaita 
tuotekehitykseen. 

Tutkimus vahvistaa aiemman tutkimustiedon käsitystä asiakasyhteisöjen 
hyödyllisyydestä tuotekehityksen tukena. Asiakasyhteisö voi auttaa tekemään 
asiakaslähtöisempää tuotekehitystä. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia aihetta 

olemassa olevien asiakasyhteisöjen pohjalta esimerkiksi yhteisöjen käyttäjiä 
haastattelemalla. Tämä voisi lisätä tietoa siitä, kuinka hyödyllisiksi käytössä olevat 

asiakasyhteisöt koetaan ja kuinka isoa resurssointia asiakasyhteisö vaatii yritykseltä. 
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1. Johdanto 

Maailman lisääntynyt monimutkaisuus, tietointensiivisyys ja globalisaatio vaativat 

kaikilta yrityksiltä parempaa teknologian, organisaation ja markkinoinnin hyödyntämistä. 
Kilpailluilla markkinoilla toimivien yritysten on pystyttävä kasvattamaan 
markkinaosuuttaan nopeasti toimittamalla nopeita, laadukkaita ja innovatiivis ia 

ratkaisuja selviytyäkseen. (Rowley et al., 2007.) Yritysten täytyy pyrkiä erottumaan 
muiden joukosta. Yksi tapa tähän on suhtautuminen omaan asiakaskuntaan ja sen 

tarpeisiin vastaaminen. (Hunter, 1997.) Monet tutkimukset ovat vahvistaneet 
asiakastuntemuksen yhdeksi yrityksen tärkeimmistä tiedonlähteistä ja markkinoilla on 
huomattavaa kiinnostusta tuotteiden yhteisluontiin yhteisöllisessä kontekstissa (Rowley 

et al., 2007). 

Asiakasyhteisö (customer community) tarjoaa tavan vahvistaa suhteita omaan 

asiakaskuntaan. Asiakasyhteisö määritellään Banksin ja Dausin (2002) mukaan verkossa 
tapahtuvaksi asiakkaiden väliseksi vuorovaikutukseksi, joka sisältää sekä yksilöiden 
välisen vuorovaikutuksen että asiakasryhmien välisen vuorovaikutuksen. Asiakasyhte isö 

rakentuu erilaisista teknologisista ja sosiaalisista seikoista, joita ovat esimerk iks i 
teknologiset alustavalinnat ja jaetut kiinnostuksenkohteet (Holmström, 2004). Banksin ja 

Dausin (2002) mukaan asiakkaiden yhteen tuominen yhtenäiseksi yhteisöksi lisää 
yritykseen kohdistuvaa uskollisuutta ja innostuneisuutta. Myös tuotteesta saadun 
palautteen määrä kasvaa. Hunterin (1997) mukaan lojaalit asiakkaat lisäävät tuloja ja 

kasvattavat yrityksen tekemää voittoa. 

Osallistava suunnittelu (participatory design) on yhteissuunnittelun tapa, jossa ihmiset 

osallistuvat suoraan käyttämänsä teknologian suunnitteluun (Robertson & Simonsen, 
2012). Kensingin ja Greenbaumin (2012) mukaan osallistava suunnittelu eroaa 
osallistamisellaan merkittävästi muista käyttäjään keskittyvistä tutkimusaloista, kuten 

käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta. Muilla tutkimusaloilla hyväksytään yhdensuunta iset 
tiedonkeruumenetelmät, kuten haastattelut ja kohderyhmätutkimukset. 

Tiedonkeruuprosessi voi olla myös tiukasti suunnittelijan kontrolloima. Osallistavassa 
suunnittelussa tällaista kontrolloitua yhdensuuntaista tiedonkeruuta ei pidetä todellisena 
osallistamisena. (Kensing & Greenbaum, 2012.) Osallistavassa suunnittelussa käyttäjät 

nähdään samanarvoisina suunnittelijoiden kanssa (Dell’Era & Landoni, 2014). 
Pääasiallisena menetelmänä hyödynnetään työpajoja, joissa suunnittelijat ja käyttäjät 

oppivat yhdessä luomalla, kehittämällä ja arvioimalla ideoitaan ja visioitaan. 
Suunnittelun tavoitteena on antaa ääni käyttäjille ilman, että heidän tarvitsee osata 
teknologiasuunnitteluun liittyvää asiantuntijakieltä. (Robertson & Simonsen, 2012.) 

Arvon yhteisluonti on tapa käsittää arvo toiminnassa ja vuorovaikutussuhte issa 
syntyväksi asiaksi. Tämä on vastakohta tavalle käsittää arvo objekteissa tai tuotteissa 

sijaitsevaksi. (Sangiorgi, 2012.) Arvon yhteisluontia voidaan tarkastella esimerk iks i 
prosessina, jossa voi olla monia osa-alueita, kuten aiemmat arvokokemukset, arvo-
odotukset ja arvoehdotukset. Aiemmat arvokokemukset kertovat arvosta, jota henkilö on 

kokenut aiemmin toimiessaan toisen toimijan kanssa. Arvo-odotukset ovat odotuksia, 
joita arvon yhteisluontiin osallistuvalla on toimintaan liittyen. (Kinnula et al. 2018.) 

Arvoehdotukset ovat toisille arvon yhteisluontiin osallistuville tehtyjä ehdotuksia 
asioista, joista he voisivat saada jotain arvoa (Vargo & Lusch, 2016). 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten asiakasyhteisö rakennetaan osallistavan 

suunnittelun menetelmiä hyödyntäen ja millaista arvoa asiakasyhteisötoiminta voisi 
tuottaa yritykselle ja sen asiakkaille. Tutkimuskysymyksenä pohditaan, millaista arvoa 
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asiakasyhteisötoiminta voisi tuoda yritykselle ja sen asiakkaille. Arvoa käsitellään arvon 
yhteisluonnin näkökulman kautta, jossa arvon käsitetään syntyvän toiminnassa ja 
vuorovaikutussuhteissa (Sangiorgi, 2012). Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen 

tutkimus. Aineisto tutkimukseen on kerätty neljästä osallistavaa suunnitte lua 
hyödyntävästä työpajasta, joissa asiakasyhteisöä muotoiltiin yhteistyössä asiakkaiden ja 

yrityksen edustajien kanssa. Kinnula et al. (2018) sekä Vargo ja Lusch (2016) 
määrittelemiä arvon yhteisluonnin eri osa-alueita käytetään työkaluna analyysissä.  

Tutkielmassa tarkastellaan asiakasyhteisön suunnitteluun tarkoitettuja työpajoja, joita 

pidettiin Discendum Oy:n asiakkaille yhteistyössä yrityksen edustajien kanssa.  
Tutkielman tekijä toimi aktiivisena osallistujana työpajoissa fasilitoijan roolissa.  

Discendum Oy on digitaalisten oppimisympäristöjen SaaS-palveluntarjoaja ja heidän 
päätuotteensa on Priima-oppimisalusta. Heidän tavoitteenaan on kasvattaa 
asiakastyytyväisyyttä ja rakentaa Priimasta entistäkin enemmän asiakkaiden tarpeisiin 

vastaava. Yrityksen sisällä on aloitettu projekti asiakasyhteisön perustamiseksi, minkä 
tarkoituksena on vastata näihin tavoitteisiin. Ajatuksena on, että asiakkaiden 

osallistaminen yrityksen päivittäiseen työskentelyyn voisi olla helpompaa 
asiakasyhteisön kautta. Asiakasyhteisö olisi niin sanotusti sisäpiiri, johon jokainen 
asiakas halutessaan voisi liittyä. Asiakkaat tulisivat lähemmäksi tuotekehitystä, ja 

pääsisivät vaikuttamaan tuotteen kehityssuuntiin. Asiakasyhteisön kautta voisi 
esimerkiksi lähettää tuotekehitystoiveita ja seurata niiden etenemistä tuotekehityksessä. 

Lisäksi asiakasyhteisön kautta voitaisiin helposti löytää tuotekehityksestä kiinnostune ita 
ihmisiä mukaan osallistaviin työpajoihin, esitellä uusia ominaisuuksiaan ja kysyä heidän 
mielipiteitään erinäisiin asioihin lyhyelläkin varoitusajalla. Asiakkaat voisivat myös 

jakaa yhteisön sisällä vinkkejä sekä parhaita käytänteitään toisilleen Priiman käytössä. 
He voisivat auttaa toisiaan ja näin syntyisi yhteisöllistä oppimista. Tavoite on tuoda 

asiakkaita ja yritystä lähemmäs toisiaan, ja näin kasvattaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä 
ja -sitoutuneisuutta. 

Tutkimus lisää tietoa asiakasyhteisöjen käytöstä tuotteiden yhteisluonnissa. Tästä voi olla 

hyötyä erityisesti yrityksille, jotka pohtivat ratkaisuja tuotekehityksensä muuttamiseks i 
asiakaslähtöisemmäksi. Suurin hyöty tutkimuksesta on Discendum Oy:lle, joka saa paljon 

tietoa asiakkaidensa ajatuksista ja kehitysideoista. Tutkimuksesta voivat hyötyä myös 
tutkijat, jotka ovat kiinnostuneita asiakasyhteisöistä, osallistavasta suunnittelusta ja arvon 
yhteisluonnista. Tutkimus lisää tietoa erityisesti asiakasyhteisöjen käyttökelpoisuudesta 

konseptina sekä arvon yhteisluonnin linssin soveltuvuudesta osallistavaa suunnitte lua 
hyödyntävien työpajojen tarkasteluun. 

Tutkielmassa tutustutaan ensin aiheeseen olemassa olevan kirjallisuuden ja 
tutkimusartikkelien pohjalta. Seuraavaksi kerrotaan, millaista tutkimusaineistoa 
tutkielmaa varten on kerätty sekä menetelmistä, joilla aineistoa tutkitaan. Tämän jälkeen 

käsitellään löydöksiä arvon yhteisluonnin näkökulmasta, jonka jälkeen tulee pohdinta ja 
johtopäätökset. Tutkielma loppuu yhteenvetoon.  

 



7 

2. Aiempi tutkimus 

Tämä tutkielman luku käsittelee aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta kirjallisuuden ja 

tutkimusartikkelien pohjalta. Aiheeseen liittyviä pääteemoja ovat asiakasyhteisöt, 
osallistava suunnittelu ja arvon yhteisluonti, mitkä määritellään tässä luvussa. 

2.1 Asiakasyhteisö 

Banks ja Daus (2002) näkevät, ettei vuorovaikutus asiakkaiden kanssa yhteisön muodossa 
ole uusi ajatus. Heidän mukaansa ennen rautateiden rakentamista yritykset olivat 

paikallisesti tärkeitä ja niiden etu oli panostaa lähellä olevien yhteisöjen palvelemiseen. 
Tämä johtui heidän mukaansa siitä, että yrityksen menestys oli yhteisöstä riippuvaista ja 
yrityksen työntekijät ja omistajat olivat myös yhteisön jäseniä. Whittaker et al. (1997) 

kertookin yhteisön yhdeksi keskeisimmistä määritelmistä, että sen jäsenet etsivät yhteistä 
etua, heillä on yhteiset tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet. Banksin ja Dausin (2002) 

mukaan ennen internetiä olleissa yhteisöissä yritykset kuuntelivat tarkkaavaisest i 
yhteisön toiveita ja hioivat tuotteensa ja palvelunsa vastaamaan palvelemansa yhteisön 
tarpeita. Asiakkaat ja yritykset olivat lojaaleja toisilleen. Samantapainen yhteisöllisyys 

näkyy vielä tänäkin päivänä, kun ihminen valitsee paikallisen palvelun ison yrityksen 
sijasta. (Banks & Daus, 2002.) 

Wang et al. (2009) mukaan virtuaaliset yhteisöt ovat verrattain uusi konsepti, joka on 
nostanut päätään Web 2.0:n myötä. Web 2.0:n ideana on käsittää internet alustana, joka 
tarjoaa käyttäjille erilaisia palveluja ja sovelluksia, joiden kautta he voivat olla 

vuorovaikutuksessa, jakaa tietoa ja työskennellä yhdessä. Sen myötä internettiin on 
syntynyt erilaisia sovelluksia kuten blogeja, sosiaalisen median palveluita ja 

wikisivustoja. Kaikki nämä mahdollistavat sen, että käyttäjät voivat nykypäivänä luoda 
erilaisia yhteisöjä ja jakaa sisältöä toisilleen ilman erityistä teknistä osaamista. (Wang et 
al., 2009.) Banksin ja Dausin (2002) määritelmän mukaan virtuaaliset yhteisöt ovat 

verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta, joka kattaa niin yksilöiden väliset 
vuorovaikutustapahtumat kuin ryhmien sisäisen vuorovaikutuksen.  

Nambisanin (2002) mukaan internetin kehittyminen on edelleen mahdollistanut 
virtuaalisten asiakasyhteisöjen muodostamisen. Hänen mukaansa virtuaalis issa 
asiakasyhteisöissä ihmiset kerääntyvät jonkun tuotteen ympärille yhteisöksi. Banks ja 

Daus (2002) ovat johtaneet oman määritelmänsä asiakasyhteisölle heidän 
määritelmästään virtuaaliselle yhteisölle. He määrittelevät asiakasyhteisön verkossa 

tapahtuvana vuorovaikutuksena, joka kattaa niin asiakkaan yksilölliset 
vuorovaikutustapahtumat kuin asiakasryhmien sisäisen vuorovaikutuksen (Banks & 
Daus, 2002). Rowley et al. (2007) määritellee tarkemmin, että asiakasyhteisön tulee 

sisältää juuri asiakkaiden välistä keskinäistä vuorovaikutusta. Lisäksi yhteisöllä tulisi olla 
jaettu kulttuuri, jolla on arvoja, normeja, oma identiteettinsä sekä yhteisiä etuja ja 

tavoitteita. Myös Whittaker et al. (1997) pitävät yhteisiä tavoitteita ja etuja tärkeinä 
yhteisölle. Lisäksi heidän mukaansa yhteisön toiminnan pitää olla aktiivista ja toistuvaa. 
Rowley et al. (2007) mukaan asiakasyhteisöjä voisivat muodostaa faniklubit, erilaisten 

mielenkiinnonkohteiden ympärille muodostuvat kerhot ja ohjelmistojen käyttäjäryhmät.  
Nambisan (2002) kertoo asiakasyhteisön mahdollisiksi käyttötarkoituksiksi muun muassa 

niiden hyödyntämisen erilaisten hajautettujen innovaatiomallien luomisessa sekä eri 
käyttäjäryhmien osallistamisessa tuotekehitykseen. 
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Banks ja Daus (2002) näkevät, etteivät yhteisöt internetissä ole pelkästään kerhoja, 
foorumeja ja keskusteluhuoneita. Kuten oikeassakin elämässä, virtuaaliset yhteisöt 
palvelevat yksilöllisiä ja sosiaalisia tarpeita. Yhteisöllisyyttä voi syntyä monen erilaisen 

vuorovaikutuksen tuloksena, niin internetissä kuin tosielämässäkin. Heidän mukaansa 
yhteisöllisyys tarkoittaa yksinkertaisuudessaan psykologista vetovoimaa, joka perustuu 

vertaiselta tai ryhmältä saatuun hyötyyn. (Banks & Daus, 2002.) Holmström (2004) 
mukaan virtuaaliset yhteisöt muodostuvat sekä sosiaalisista, että teknologisista seikoista. 
Hänen mukaansa sosiaalisia seikkoja voivat olla esimerkiksi yhteiset siteet ja sosiaalinen 

vuorovaikutus, kun taas teknologisia seikkoja voivat olla verkkosivusto ja 
keskustelualusta. Holmströmin (2004) esittelemä malli kuvassa 1 havainnollistaa 

virtuaalisen yhteisön muodostumista sosiaalisista ja teknologisista seikoista. 

 

Kuva 1. Malli virtuaalisten yhteisöjen ymmärtämiseen sosiaalisten ja teknisten seikkojen 
kannalta. Käännetty suomeksi englanninkielisestä alkuperäiskuvasta. (Holmström, 

2004, s. 42) 

Hunterin (1997) mukaan yritykset ovat tunnistaneet virtuaalisten asiakasyhteisöjen 
hyödyllisyyden markkinoinnin kannalta. Markkinoinnin näkökulmasta asiakasyhte isöt 

ovat jatkumoa kahdenkeskiselle markkinoinnillle (one-to-one marketing), 
suhdemarkkinoinnille (relationship marketing) ja integroidulle markkinointiviestinnä lle 

(integrated marketing communication). Nämä suuntaukset keskittyvät lähinnä 
pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamiseen, mutta eivät käsittele riippuvuussuhte ita 
yritysten ja yritysten tai asiakkaiden ja asiakkaiden välillä. Teoreettisesta näkökulmasta 

asiakasyhteisöissä taas keskitytään juuri riippuvuuksiin, suhteisiin ja vuorovaikutukseen. 
(Hunter, 1997.) Myös Hummelin ja Lechnerin (2001) mukaan asiakasyhteisöjen avulla 

voidaan lisätä asiakkaiden uskollisuutta ja yrityksen myyntiä. Hunterin (1997) mukaan 
asiakasyhteisöt eivät ole kuitenkaan pelkästään mielenkiintoinen teoreettinen 
lähestymistapa asiakkaiden hallintaan, vaan käytännönläheinen ja taloudellinen 

lähestymistapa pysyvien asiakassuhteiden rakentamiseen.  

Hunterin (1997) mukaan yrityksen suhtautuminen omaan asiakaskuntaansa on se, minkä 

avulla markkinoilla voidaan erottua muista. Kun keskitytään vastaamaan jokaisen 
asiakkaan omiin erityistarpeisiin, voidaan saada merkittävää kilpailuetua. Menestyviä 
yrityksiä ovat ne, jotka pystyvät muodostamaan pitkäjänteisiä vuorovaikutussuhte ita 
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asiakkaidensa kanssa. (Hunter, 1997.) Ramaswamy (2009) mukaan yritysten täytyy 
lopettaa asiakkaiden käsittely passiivisina arvon saajina, ja nähdä heidät enemmänk in 
aktiivisina toimijoina, joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Nambisan (2002) 

kertookin, että asiakkaat voivat asiakasyhteisön kautta jakaa tietoa toistensa kanssa tai 
muulla tavoin osallistua arvon yhteisluontiin, mm. uusien tuotteiden suunnitteluun.  

Asiakasyhteisö voi vähentää sekä myynti- ja markkinointikustannuksia että parantaa 
tuottavuutta Hunterin (1997) mukaan. Asiakasyhteisö parantaa myös asiakkaan 
mielipidettä yrityksestä. Kun asiakas ymmärtää, että saa jotain vastinetta joka kerta, kun 

toimii yhteisössä, mielikuva yrityksestä muuttuu positiivisemmaksi (Hunter, 1997). 

Banks ja Daus (2002) tähdentävät asiakasyhteisön hyötyjä liiketoiminnan näkökulmasta. 

Heidän mukaansa asiakkaiden yhteen tuominen yhtenäiseksi yhteisöksi lisää yritykseen 
kohdistuvaa uskollisuutta ja innostuneisuutta. Myös tuotteesta saadun palautteen määrä 
kasvaa. Myös Hunterin (1997) mukaan lojaalit asiakkaat lisäävät tuloja ja kasvattavat 

yrityksen tekemää voittoa. Banks ja Daus (2002) listaavat lisäksi monia muita syitä olla 
kiinnostunut asiakkaiden yhteisöllisestä vuorovaikutuksesta:  

 Syvempi asiakasuskollisuus 

 Laajempi markkina-alue 

 Voimakas yhteinen ääni, joka voi mainostaa ja tukea yritystä 

 Arvokas ja keskitetty tuotepalaute 

 Kumppanuuksien kehittäminen 

 Tehokas vertaisasiakaspalvelu 

 Matalammat käyttökustannukset 

Nambisan (2002) mukaan vuorovaikutus asiakasyhteisössä ei tapahdu ainoastaan 

organisaation ja asiakkaiden välillä, vaan myös asiakkaiden itsensä välillä. Hänen 
mukaansa ryhmäkeskustelut ja yhteistyöalustat voivat voimaannuttaa asiakkaita 

auttamaan toisiaan.  Banks ja Daus (2002) korostavat myös asiakkaiden välistä 
vuorovaikutusta. Heidän mukaansa asiakkaat voivat tutustua yhteisön kautta toisiinsa ja 
jopa ystävystyä. Yhteisössä asiakkaat voivat keskustella keskenään esimerk iks i 

yrityksestä, sen tuotteista ja asiakaspalvelusta. He voivat lisäksi vertailla yritystä toisiin 
yrityksiin. He saattavat myös houkutella omasta verkostostaan ihmisiä tuotteen 

käyttäjiksi ja mukaan yhteisöön, ja mainostaa samalla yrityksen palvelua ja tuotteita. 
Vaikka asiakkaat saattavat joskus olla erimieltä yrityksen kanssa, yhteisön kautta 
asiakkaat voivat myös auttaa yritystä, kun yritys tarvitsee apua jossain. (Banks & Daus, 

2002.) Yhteisöllisyys voi siis tuoda yritykselle paljon hyvää, mutta toisaalta, jos ongelmia  
syntyy, se näkyy myös avoimemmin asiakkaille. 

Nambisan (2002) mukaan asiakasyhteisön toteuttaminen vaatii hänen mukaansa 
monenlaisia teknologisia ratkaisuja ja palveluita. Yhteisö voi sisältää mm. keskustelu- ja 
viestialustoja, sähköpostilistoja, tuotetietokeskuksia, verkkopelejä, suunnittelufoorumeja 

ja virtuaalisia prototyyppikeskuksia. Yhdistämällä erilaisia teknologisia ratkaisuja 
yritykset voivat helpottaa asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia tuotekehitykseen ja 

arvon yhteisluontiin. (Nambisan, 2002.) Rowley et al. (2007) mukaan tuotepalautteen 
kerääminen helpottuu oikeiden virtuaalisen asiakasyhteisön kautta, kuin myös tuotteiden 
yhteisluominen. 

Nambisan (2002) mukaan virtuaalisten asiakasympäristöjen suunnittelussa on otettava 
teknologisten seikkojen lisäksi huomioon erityisesti vuorovaikutusmallit (interact ion 

patterns), tiedon luominen, asiakkaiden motivaatio sekä asiakasyhteisön ja 
tuotekehitystiimin yhteen sovittaminen. Vuorovaikutusmallien suhteen on mietittävä 
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ajallista rakennetta, asiakkaiden identiteettiä, vuorovaikutuksen luonnetta ja käyttäjälle 
annettavaa hallinnan määrää. Tiedon luonnin suhteen on mietittävä tiedon hankinnan 
tukemista ja tiedon muuntamisen tukemista. Asiakkaiden motivaation suhteen on 

mietittävä tuotteeseen liittyvää hyötyä, yhteisöön liittyvää hyötyä ja vuorovaikutukseen 
käytettävään välineistöön liittyvää hyötyä. Tuotekehitykseen yhteen sovittamiseen 

liittyen on mietittävä yhdistämisen luonnetta ja kokoa, roolien ja prosessien 
läpinäkyvyyttä sekä tiedollista kyvykkyyttä. (Nambisan, 2002.) Roberts ja Dinger (2016) 
tähdentävät, että yhteisöstä on rakennettava sellainen, että se kannustaa asiakkaita 

vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Tämä voisi onnistua esimerkiksi niin, että 
organisaatio kannustaisi asiakkaita keskustelemaan keskustelualueella (Roberts & 

Dinger, 2016). 

2.2 Osallistava suunnittelu 

Robertsonin ja Simonsenin (2012) mukaan osallistavassa suunnittelussa (participatory 

design) on kyse ihmisten suorasta osallistumisesta käyttämänsä teknologian 
yhteissuunnitteluun. Heidän mukaansa osallistamisella osallistavassa suunnittelussa 

tarkoitetaan sitä, kuinka eri sidosryhmät yhteistyössä luovat tai muokkaavat järjestelmiä, 
teknologioita ja artefakteja paremmin sopiviksi niiden tuleville käyttäjille. Banon ja Ehn 
(2012) täydentävät tätä määritelmää sillä, että heidän mukaansa osallistamista voidaan 

lähestyä myös ideologiana, joka sisältää viittauksia etiikkaan, politiikkaan, demokratiaan 
ja voimaantumiseen. Juuret osallistavalla suunnittelulla ovat työpaikkojen 

demokratisoitumisessa 1970-luvulla (Robertson & Simonsen, 2012). Osallistava 
suunnittelu ei ole niinkään tiukkoja ohjeita, toimintamalleja tai määritelmiä, vaan 
sitoutumista perusperiaatteeseen siitä, että suunnittelu on osallistavaa (Robertson & 

Simonsen, 2012). 

Osallistavaa suunnittelua on käytetty monilla aloilla, kuten kaupunkisuunnittelussa, 

mutta yksi tärkeimmistä on ollut informaatioteknologian kehitys ja käyttö 
organisaatioissa (Bannon & Ehn, 2012). Kuten Banonin ja Ehnin (2012) mukaan, myös 
Kensingin ja Greenbaumin (2012) mukaan ensimmäiset osallistavan suunnitte lun 

projektit liittyivät teknologioiden käyttöönottoon työpaikoilla. Skandinaviassa 70-luvulla 
ammattiyhdistykset olivat voimissaan työpaikoilla, ja niillä oli valtaa neuvotella yritysten 

johdon kanssa. Kun uusia teknologisia ratkaisuja oltiin ottamassa käyttöön työpaikoilla, 
yhdistykset vaativat, että työntekijät pitää osallistaa myös niiden suunnitteluun. (Kensing 
& Greenbaum, 2012.) Erityisesti osallistavan suunnittelun skandinaavisessa 

tutkimuksessa on korostettu tutkimusalan poliittista näkökulmaa, kun taas toisaalla on 
keskitytty enemmän ihmisiin (Bratteteig et al., 2012). Keski-Euroopassa paikallis ia 

yhteisöjä on osallistettu työpajojen kautta niitä koskevaan poliittiseen päätöksentekoon 
(Kensing & Greenbaum, 2012). 

Greenbaumin (1993) mukaan osallistava suunnittelu ei ole saanut Yhdysvalloissa niin 

suurta jalansijaa kuin käyttäjäkeskeinen suunnittelu (user-centred design). 
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu pyrkii ottamaan käyttäjien tarpeet huomioon 

tietojärjestelmän suunnittelussa, mutta ei huomio olemassa olevia valtasuhteita samalla 
tavoin kuin osallistava suunnittelu. Osa osallistavan suunnittelun kannattajista on 
esittänyt huolensa, että työntekijöiden heikko järjestäytymisprosentti Yhdysvalloissa voi 

haitata osallistavan suunnittelun käyttöä maassa. Skandinaviassa ammattiyhdistysten 
suuruus sekä lait, jotka sallivat työntekijöiden osallistua keskusteluun teknologiasta, ovat 

auttaneet rakentamaan pohjaa osallistavan suunnittelun ideoille. (Greenbaum, 1993.) 
Gregoryn (2003) mukaan tilannetta kuvaa hyvin, että Norjassa työntekijö iden 
järjestäytymisprosentti on 90 % kun taas Yhdysvalloissa se on 15 %. Nämä olosuhteet 



11 

muovaavat aivan erilaiset mahdollisuudet osallistavalle kulttuurille (Gregory, 2003). 
Greenbaumin (1993) mukaan Yhdysvaltalaiset arvostavat kuitenkin demokratiaansa 
paljon, joten se voisi osaltaan toimia pohjana osallistavan suunnittelun liikehdinnä lle  

maassa. Hänen mukaansa on kuitenkin huomattava, ettei Yhdysvalloissa keskustella 
demokratiasta juurikaan työpaikkojen kontekstissa.  

Robertson ja Simonsen (2012) määrittelevät osallistavan suunnittelun useiden 
osallistujien välillä tapahtuvaksi prosessiksi, jossa tutkitaan, ymmärretään, reflektoidaan, 
luodaan, kehitetään ja tuetaan keskinäistä oppimista. Gregory (2003) tähdentää, että 

osallistavassa suunnittelussa järjestelmää käyttämään tulevat henkilöt ovat ratkaisevassa 
roolissa sen suunnittelussa. Robertsonin ja Simonsenin (2012) mukaan osallistavaan 

suunnitteluun osallistuvia henkilöitä on yleensä kahdenlaisia, käyttäjiä ja suunnittelijo ita. 
Suunnittelijat pyrkivät oppimaan käyttäjien tilanteen realiteetit, kun taas käyttäjät 
pyrkivät ilmaisemaan haluamansa tavoitteet ja oppimaan sopivista teknisistä keinoista 

niiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on antaa ääni suunnittelussa käyttäjille ilman, että 
heidän tarvitsee osata teknologiasuunnitteluun liittyvää asiantuntijakieltä (Robertson & 

Simonsen, 2012).  

Kensingin ja Greenbaumin (2012) mukaan osallistava suunnittelu eroaa 
osallistamisellaan merkittävästi muista käyttäjään keskittyvistä tutkimusaloista, kuten 

käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta. Muissa nykypäivänä jo yleisissä suuntauks issa 
käyttäjiä saatetaan osallistaa ainoastaan haastattelujen, kohderyhmien (focus group) tai 

muiden yhdensuuntaisten tiedonkeruumenetelmien avulla prosessissa, joka on täysin 
suunnittelijoiden kontrolloima. Osallistavassa suunnittelussa tällaisia yhdensuunta is ia 
tiedonkeruumenetelmiä ei pidetä todellisena osallistamisena. Tämä erottaa osallistavan 

suunnittelun muista lähestymistavoista. (Kensing & Greenbaum, 2012.) Osallistavassa 
suunnittelussa pääasia on osallistava ajattelutapa eli se, että käyttäjät nähdään 

samanarvoisina suunnittelijoina (Dell’Era & Landoni, 2014). Erilaisia lähestymistapoja 
ja niiden suhteita on kuvattu tarkemmin kuvassa 2, jossa osallistavan suunnitte lun 
Skandinaaviset metodit sijoittuvat oikeaan laitaan ja hieman keskiviivan alapuole lle. 

Skandinaaviset metodit ovat selvästi osallistujalähtöisiä, eivät asiantuntijalähtöisiä, ja 
hieman enemmän tutkimuslähtöisiä kuin suunnittelulähtöisiä. 
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Kuva 2. Design-tutkimusmetodologioiden kartta. Dell’Eran ja Landonin (2014) muokkaama 
Sandersin ja Stappersin (2008) alkuperäisestä kartasta. Käännetty suomeksi 
englanninkielisestä Dell’Eran ja Landonin (2014, s. 140) kuvasta. 

Kensingin ja Greenbaumin (2012) mukaan osallistuvassa suunnittelussa on kuusi 
ohjaavaa periaatetta, jotka ovat: 

 Valtarakenteiden purkaminen 

 Demokraattiset käytänteet 

 Tilannekohtainen toiminta 

 Molemminpuolinen oppiminen 

 Työkalut ja tekniikat 

 Vaihtoehtoiset teknologiavisiot 

Kensing ja Greenbaum (2012) tarkoittavat valtarakenteiden purkamisella äänen antamista 
niille, jotka ovat heikommassa asemassa. Demokraattisilla käytänteillä he tarkoittavat 
sitä, että hyödynnetään käytänteitä ja malleja, jotka lisäävät demokraattisuutta 

sidosryhmien välillä. Heidän mukaansa demokraattisuus ei synny itsestään vaan vaatii 
toimia. Tilannekohtaisella toiminnalla tarkoitetaan sitä, että ihmisten kanssa 

työskennellään siellä, missä he teknologiaa käyttävät, eikä laboratoriossa. 
Molemminpuolinen oppiminen on sitä, että osallistavassa suunnittelussa mukana olevia 
kannustetaan ymmärtämään eri osapuolia ja heidän osaamistaan. Näin jokainen voi oppia 

uutta. Työkaluista ja tekniikoista puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että käytetään sellais ia 
työkaluja, joilla jokainen osallistuja pystyy ilmaisemaan tarpeensa ja visionsa. 

Ymmärrettävien työkalujen käyttäminen auttaa osallistujia pohtimaan vaihtoehto is ia 
teknologiavisioita. Nämä visiot ovat tärkeitä tasa-arvoisempien ja demokraattisemp ien 
käytänteiden löytämiseksi. (Kensing & Greenbaum, 2012.) 

Osallistavassa suunnittelussa käyttäjät ja suunnittelijat oppivat yhdessä luomalla, 
kehittämällä sekä esittelemällä ja arvioimalla ideoitaan ja visioitaan (Robertson & 

Simonsen, 2012). Bannonin ja Ehnin (2012) mukaan juuri vuorovaikutus käyttäjien ja 
suunnittelijoiden välillä on tärkeässä asemassa. He kertovat, että osallistavassa 
suunnittelussa hyödynnetään pääasiallisena menetelmänä työpajoja. Työpajoissa 

suunnittelijat ja käyttäjät hyödyntävät esimerkiksi mallinuksia (mock-ups), skenaarioita, 
prototyyppejä ja erilaisia suunnittelupelejä (design games) (Bannon & Ehn, 2012). 
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Greenbaumin ja Halskov Madsenin (1993) mukaan työelämässä tehtävissä projekteissa 
osallistavan suunnittelun prosessit voivat vaihdella tilanteen mukaan. He esittelevät 
esimerkkinä projektin, jossa tavoitteena oli löytää tietoa yrityksen tarpeista tietokoneis i in 

liittyen. Projektissa oli seuraavat vaiheet:  

 Projektin perustaminen 

 Tarinankerrontatyöpaja 

 Kritiikkityöpaja 

 Fantasiatyöpaja 

 Toteutustyöpaja 

 Toimittajavierailut 

 Raportointi 

Tämä projekti sisälsi useita erityyppisiä työpajoja, joilla kaikilla oli erilaiset tavoitteet ja 
joissa hyödynnettiin useita erilaisia menetelmiä. Tällainen rakenne ja erilaisten 

työpajatyyppien yhdisteleminen on tyypillistä osallistavan suunnittelun projekteissa.  
Tarinankerrontatyöpajassa osallistujat kertoivat tarinoita huonoimmista ja parhaimmista 

kokemuksistaan tietokoneiden kanssa. Tämä antoi pohjaa seuraavaa vaihetta, 
kritiikkityöpajaa varten, ja auttoi osallistujia ymmärtämään, etteivät he ole yksin 
ongelmiensa kanssa. Greenbaumin ja Halskov Madsenin (1993) projektissa olevat 

kritiikkityöpaja, fantasiatyöpaja ja toteutustyöpaja ovat suoraan Future Workshop -
mallista, joka on suunniteltu sellaisten ihmisten osallistamiseen, jotka eivät yleensä ole 

tekemisissä politiikassa tai päätöksenteossa. Future Workshoppien on todettu olevan 
hyödyllinen keino osallistaa käyttäjiä järjestelmien suunnitteluun. Future Workshop on 
jaettu kolmeen vaiheeseen: kritiikkiin, fantasiointiin ja toteutukseen. Kritiik issä 

tavoitteena on äänen antaminen osallistujille, ongelmien esille nostaminen ja niiden 
järjestäminen käytettävään muotoon. Fantasiatyöpajassa tarkoitus on visioida mahdollis ia 

parhaimpia tulevaisuuksia. Toteutuksessa visioita arvioidaan ja tehdään 
toimintasuunnitelma tulevia vaiheita varten. Tämän jälkeen heidän projektissaan tulivat 
toimittajavierailut, koska työpaja koski yrityksen tietokonetarpeita. Tässä vaiheessa eri 

osallistujille annettiin mahdollisuus kokeilla erilaisia tietokoneita eri toimittajilta. 
Viimeisenä vaiheena oli raportointi, jossa osallistujat ja suunnittelijat kirjoitt ivat 

yhteistyössä raportin projektin löydöksistä yrityksen johdolle. (Greenbaum & Halskov 
Madsen, 1993.)   

2.3 Asiakasyhteisö osallistavan suunnittelun lähteenä 

Rowley et al. (2007) mukaan yritykset ovat havahtuneet siihen, että asiakkaat voivat 
luoda arvoa yhdessä yritysten kanssa. Heidän mukaansa yritykset haluavat oppia 

hyödyntämään asiakkaidensa tietotaitoa esimerkiksi osallistamalla asiakkaita 
käyttäjäkokemusten luomiseen. Heidän mukaansa markkinoilta löytyy huomattavaa 
kiinnostusta tuotteiden yhteisluontiin yhteisöllisessä kontekstissa. Esimerk iks i 

asiakasyhteisö voisi tarjota tietoa tuotekehitykseen ja osallistaa asiakkaita yhteisluonti in. 
(Rowley et al., 2007.) Myös Nambisan (2002) kertoo, että asiakasyhteisöt antavat 

yrityksille mahdollisuuden osallistaa erilaisia asiakkaita tuotekehitykseen. Banks ja Daus 
(2002) kertovat osallistamisen lisäksi asiakasyhteisön hyödyttävän yritystä lisääntyneen 
tuotepalautteen määrällä, mikä voi auttaa kehittämään tuotteesta entistä paremman. 

Kiinnostus organisatorista oppimista ja tiedonhallintaa kohtaan on kasvussa (Rowley et 
al., 2007). Nambisan (2002) mukaan ihmisten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuu 

aina tiedon luomista. Tätä tiedon luomista tapahtuu myös asiakasyhteisössä mm. 
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keskustelujen kautta (Banks & Daus, 2002). Rowley et al. (2007) mukaan monet 
tutkimuksen nimeävät asiakastuntemuksen yhdeksi yrityksen tärkeimmistä 
tietovarannoista. Tämän tiedon hyödyntämisessä onnistuminen riippuu kuitenkin 

organisaation järjestelmistä ja prosesseista. Asiakasyhteisö voisi auttaa tiedon 
hankkimisessa, mutta hyödyntäminen on riippuvaista organisaatiosta. (Nambisan, 2002.) 

Osallistavan suunnittelun tutkimuksessa on käsitelty yhteisöpohjaista osallistavaa 
suunnittelua. Se on suhteellisen uusi asia, mutta sillä tarkoitetaan hieman eri asiaa kuin 
asiakkaista muodostuvalla yhteisöllä. Osallistavassa suunnittelussa yhteisöllä on yleisest i 

tarkoitettu yhteisöjä kuten aktivistien ja harrastajien yhteisöjä tai julkisia yhteisöjä ja 
järjestöjä (DiSalvo et al., 2012). Kaupallisessa kontekstissa yhteisön hyödyntäminen 

osallistavaan suunnitteluun on kuitenkin nostanut hieman päätään. Esimerkiksi Heß et al. 
(2008) ovat tutkineet yhteisölähtöistä kehittämistä, jossa kiinnostuneiden käyttäjien 
joukko osallistuu tuotteen osallistavaan suunnitteluun. Tässä kyseisessä tapauksessa  

heillä oli kaksi yhteisöä, käyttäjien parlamentti ja keskuskomitea. Käyttäjien 
parlamenttiin pystyivät liittymään kaikki kiinnostuneet ja keskuskomiteaan oli valittu 

sama määrä yhteisön käyttäjiä kuin tuotekehittäjiäkin. Tässä keskuskomiteassa tehtiin 
päätöksiä toiveiden priorisoinnista ja toteutuksen yksityiskohdista. Ajan mittaan 
aktiivisuus käyttäjien parlamentissa väheni kuitenkin siten, että vain 15 % käyttäjistä oli 

aktiivisia keskustelussa. Myös keskuskomitea menetti kolmanneksen osallistujistaan ajan 
kuluessa, osaksi siitä syystä, että se alkoi tuntua työltä. Ongelmaksi muodostui myös se, 

että iso osa tuotekehitystoiveista tuli yrityksen keskijohdosta, eikä asiakkailta, koska 
keskijohdolla on enemmän aikaa pohtia tuotteen kehitystä. Tällaiset osallistamisen 
haasteet ovat hyvin mahdollisia yhteisölähtöisessä suunnittelussa. Haasteet voivat liittyä 

inkluusioon ja syrjäytymiseen, työtaakan ja palkitsemisen tasapainottamiseen sekä 
formaalien rakenteiden aiheuttamiin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin, (Heß et al., 2008.)  

Nambisan (2002) kertoo myös riskeistä, joita asiakasyhteisön käyttöönotto saattaa 
aiheuttaa. Vaikka asiakasyhteisön käyttö saattaa nopeuttaa tuotekehitysprosessia, se voi 
aiheuttaa myös viivästyksiä, jos kehitysprosessi ei pysty mukautumaan asiakasyhte isön 

käyttöön ja prosessin hallinta on heikkoa. Riskinä on myös, että asiakasyhteisöstä kerätty 
tieto edustaa vain äänekkäintä ja näkyvintä käyttäjäjoukkoa, eikä välttämättä koko 

asiakaskuntaa. Roberts ja Dinger (2016) kertovat kuitenkin, että lisääntynyt tieto antaa 
organisaatiolle mahdollisuuden tehdä päätöksiä laajempaan tietoon perustuen. Nambisan 
(2002) kertoo riskiksi vielä, että liiallinen avoimuus prosesseissa voi olla haitallista 

yrityksen kilpailukyvylle, koska se voi antaa kilpailijoille mahdollisuuden ennakoida 
tulevaa tuotekehitystä. 

Nambisanin (2002) mukaan asiakasyhteisön kautta yritykset voivat helpottaa asiakkaiden 
osallistumismahdollisuuksia tuotekehitykseen ja arvon yhteisluontiin. Hänen mukaansa 
asiakkaat voivat osallistua erilaisiin tuotesuunnittelun ja -kehityksen aktiviteetteihin, 

mukaan luettuna tuotteen arkkitehtuurin hyväksyntään, tuotteen ominaisuuks ien 
suunnitteluun ja priorisointiin, käyttöliittymän vaatimusten määrittelyyn ja 

kehittämisprosessin painopisteiden määrittämiseen. Roberts ja Dinger (2016) kertovat 
myös asiakasyhteisön lisäävän organisaation innovaatiokykyä. Heidän mukaansa 
asiakasyhteisö lisää tietoa, jota voidaan käyttää esimerkiksi tuotekehityksen tukena. 

2.4 Arvon yhteisluonti 

Sangiorgin (2012) mukaan arvo on alun perin käsitetty aineellisiin hyödykkeis iin 

liittyvänä asiana, mutta nykyään se käsitetään yhä enemmän useiden sosiaalisten ja 
taloudellisten tekijöiden yhdessä luomana asiana. Näin tuotteiden ja palvelujen rajasta on 
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tullut merkityksetön, kun niin aineelliset kuin aineettomatkin asiat luovat arvoa 
käyttäjilleen. Arvon yhteisluonnissa asiakkaat luovat arvoa vuorovaikutuksessa muiden 
osallisten kanssa. Arvo ei siis ole itse objektissa, kuten jossakin tuotteessa, vaan syntyy 

toiminnassa ja vuorovaikutussuhteissa. (Sangiorgi, 2012.) Rajala, Kinnula, Molin-
Juustila, et al. (2021) täydentävät, että arvon mittaaminen on haastavaa ja tämä on ollut 

usein syynä siihen, miksi arvoa mitataan suhteessa arvon transaktioon. Tämä johtuu siitä, 
että transaktiolla on yleensä rahallinen muoto. Kun jollain asialla on rahallinen arvo, on 
sen vertaaminen muihin vastaaviin huomattavasti helpompaa. Voidaan käyttää vain 

transaktion nimellisarvoa. Tämä johtaa yksinkertaistettuun arvon käsitykseen, jossa arvo 
on ainoastaan tuotteessa. (Rajala, Kinnula, Molin-Juustila, et al. 2021.) Vargo & Lusch 

(2016) mukaan tämän tapainen arvon käsittäminen on tavaradominanttista logiikkaa.  

Vargon ja Luschin (2016) mukaan arvon yhteisluonnin tapa käsittää arvo tulee 
palveludominantista logiikasta (Service-Dominant Logic, SDL) ja palvelutieteestä 

(service science). Palveludominantti logiikka on vastakohta tavaradominantille logiika l le 
(Goods-Dominant Logic, GDL). Tavaradominantissa logiikassa arvon ajatellaan olevan 

kauppatavarassa, kun taas palveludominantissa logiikassa arvo syntyy 
yhteistyöprosessissa. Vargo & Lusch (2016) mukaan palveludominantissa logiikassa on 
viisi perusväitettä (axiom). Ensimmäinen perusväite on, että palvelu on vaihdon perusta. 

Toinen on, että arvo on useiden toimijoiden yhteisluomaa, ja mukana on aina arvon saaja. 
Kolmas perusväite on, että yhteiskunnalliset ja taloudelliset toimijat ovat resurssien 

integraattoreita. Neljäs on, että arvo määritellään aina arvon saajan kokemuksen mukaan. 
Viides perusväite on, että arvon yhteisluonti on koordinoitu toimijoiden luomien 
instituutioiden sekä instituutionaalisten järjestelyjen kautta. (Vargo & Lusch, 2016.) 

Kinnula et al. (2018) mukaan arvon yhteisluonnin näkökulma voi tarjota hyödyllisen 
tavan tutkia ja ymmärtää osallistavia suunnitteluprojekteja. Kinnula et al. (2018) ovat 

kehittäneet teoreettisen linssin Vargon ja Luschin (2016) esittelemien palveludominantin 
logiikan perusväitteiden 2, 3 ja 4 pohjalta. Teoreettinen linssi on kokonaisuudessaan 
kuvattuna kuvassa 3. Linssi tarkastelee osallistavaa suunnitteluprosessia arvon 

yhteisluonnin näkökulmasta. Suunnitteluun osallistuvilla organisaatioilla on erilais ia 
sisäisiä sidosryhmiä, jotka ovat eri asemissa organisaatiossa, jolloin heillä on myöskin 

erilaiset roolit organisaation sisällä. Suunnitteluun eivät osallistu pelkästään teknologian 
loppukäyttäjät sidosryhmänä, vaan on olemassa muita sidosryhmiä, jotka ovat 
mahdollistamassa yhteistyön. Esimerkiksi organisaation johto voi antaa resursseja 

suunnittelulle. Erilaisilla sidosryhmillä on eri odotuksia sen suhteen, millaista arvoa 
projektista saa eli arvo-odotuksia. Sidosryhmiin vaikuttavat niin sisäiset, kuin ulkoisetk in 

tekijät. Sisäisiä tekijöitä osallistujilla voivat olla henkilökohtaiset odotukset ja tarpeet, 
kun taas ulkoisia tekijöitä voivat olla tiimin tai yhteisön odotukset. (Kinnula et al., 2018.) 

Suunnitteluprosessin eri vaiheet ovat osittain suunniteltuja ja suunnittelemattomia, 

johtaen siihen, että vuorovaikutus suunnitteluprosessissa on myös osittain suunniteltua ja 
suunnittelematonta. Vuorovaikutus on osittain suunnittelematonta, koska etukäteen ei 

voida tietää miten tapahtumat ja keskustelut etenevät. Näin ollen myös lopputulosk in 
sisältää tarkoitettuja ja tarkoittamattomia tuloksia. Tarkoitettuja tuloksia ovat yleensä 
konkreettisemmat hyödyt, kun taas arvon syntymiseen liittyvät kokemukset voidaan 

ymmärtää vasta analyysin jälkeen. Suunnitteluprosessista saatu arvo voi olla yksilöllistä 
tai organisaatiota hyödyttävää. Koettu arvo on kuitenkin aina yksilöllinen, ja siihen 

vaikuttavat aiemmin kuvatut sisäiset ja ulkoiset tekijät. (Kinnula et al., 2018.) 
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Kuva 3. Kinnula et al. (2018, s. 468) teoreettinen linssi arvon yhteisluonnin prosessin 
ymmärtämiseksi. Käännetty suomeksi alkuperäisen englanninkielisen kuvan pohjalta.  

Eri sidosryhmien kokeman hyödyn tarkastelu voi auttaa ymmärtämään, miten 

suunnitteluprosessi kokonaisuudessaan koetaan. Arvon yhteisluontiin keskittyvän 
analyysin kautta voidaan arvioida ja parantaa yhteistä suunnittelutoimintaa. (Kinnula et 
al., 2018.) 

Arvo-odotusten ja koetun arvon lisäksi arvon yhteisluonnissa voi esiintyä arvoehdotuks ia. 
Palveludominantin logiikan mukaan arvon määrittää arvon saaja tai vastaanottaja. Tämän 

perusteella, kaikki muut arvon yhteisluonnin prosessissa mukana olevat voivat tehdä 
ainoastaan arvoehdotuksia hänelle. Arvoehdotuksella tarkoitetaan yhden sidosryhmän 
odotuksia siitä, mitä arvoa toinen sidosryhmä projektista voisi saada. Sidosryhmä siis 

ehdottaa arvoa toiselle sidosryhmälle ja näin syntyy arvoehdotus. Mikään sidosryhmä ei 
kuitenkaan voi suoraan luoda arvoa toiselle sidosryhmälle vaan jokainen sidosryhmä luo 

ja kokee saamansa arvon aina itse ehdotuksista huolimatta. Sidosryhmä voi siis 
esimerkiksi ehdottaa, mitä toinen sidosryhmä voisi tuotteella tehdä, mutta he eivät voi 
pakottaa arvonsaajaa tekemään niin. Arvoehdotus ei siis välttämättä luo arvoa vaan on 

pelkästään ehdotus. (Vargo & Lusch, 2016.) 
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3. Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Tässä luvussa käsitellään tutkielman tutkimusmenetelmiä, aineistonkeruuta ja 

analyysimenetelmiä.  

Tutkielmassa hyödynnetään laadullista tutkimusta. Saunders et al. (2007b) mukaan 
laadullinen tutkimus määritellään usein vertaamalla sitä määrälliseen tutkimukseen ja 

korostamalla näiden eroja. Laadullinen tutkimus eroaa määrällisestä tutkimuksesta 
merkittävimmin tutkimusaineistollaan. Määrällisessä tutkimuksessa aineisto on 

numeerista ja laadullisessa tutkimuksessa taas ei-numeerista. Laadullisessa 
tutkimuksessa aineisto voi olla esimerkiksi tekstiä, videoita tai kuvia. (Saunders et al., 
2007b.) Aspers ja Corte (2019) kertovat laadullisen tutkimuksen olevan hyvä 

tutkimusmenetelmä sellaisten ilmiöiden tutkintaan, kun tavoitteena on ilmiö iden 
ymmärtäminen tai tulkinta sekä lähestyminen ja erojen löytäminen. Laadullista 

tutkimusta voidaan pitää iteratiivisena prosessina, joka parantaa tiedeyhte isön 
ymmärrystä tutkitusta aiheesta läheisen tarkastelun ja erojen tunnistamisen kautta (Aspers 
& Corte, 2019).  

3.1 Työpajat aineistonkeruumenetelmänä 

Cherryn ja Macredien (1999) mukaan työpajat ovat todella hyödyllinen tapa 

kommunikoida osallistavan suunnittelun periaatteista. Tämän vuoksi työpajat soveltuvat 
hyvin kehitysprosessin alkupäähän metodiksi, jonka avulla voidaan kertoa 
suunnitteluprosessin kulusta. Työpajat voivat yksinkertaisimmillaan sisältää 

epäformaalin esittelyn suunnitteluprosessin etenemisestä ja ryhmäkeskuste luun 
kannustavia kysymyksiä. Tavoitteena on luoda perustaa avoimelle suhteelle käyttäjien ja 

suunnittelijoiden välillä. Kun osallistavaa suunnittelua kokeillaan jossakin ensimmäistä 
kertaa, osallistujilla harvemmin on kokemusta tietojärjestelmien suunnittelusta tai 
kattavaa teknistä osaamista. Tällöin yksinkertaiset ja nopeasti järjestetyt työpajat voivat 

toimia alustana uusien taitojen oppimisille. (Cherry & Macredie, 1999) 

Osallistavan suunnittelun perusperiaatteena on tuoda yhteen kaikki eri sidosryhmät 

suunnittelemaan uutta ja parempaa tulevaisuutta. Kyse ei ole pelkästään 
käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, jossa käyttäjä on enemmänkin passiivisena osapuolena 
tekemässä tehtäviä ja tarkkailtavana tai täyttämässä kyselyitä. Osallistavassa 

suunnittelussa kaikki ovat demokraattisesti mukana suunnittelussa ja kaikki pääsevät 
ääneen. (Kensing & Greenbaum, 2012.) Työpajan fasilitaattori on vain mahdollistamassa 

työpajan tapahtumisen ja siinä käytetyt työkalut, ei kertomassa ihmisille, miten asioiden 
tulisi olla. Työpajan jälkeen ei välttämättä ole suoria vastauksia työpajassa tavoiteltuihin 
asioihin, vaan ne voivat löytyä vasta analyysin jälkeen. (Kinnula et al., 2018.) 

Tämän tutkielman työpajat ovat saaneet vaikutteita erityisesti osallistavan suunnitte lun 
skandinaavisesta tutkimuksesta, jossa korostetaan vallitsevien valtarakente iden 

tunnistamista ja purkamista, demokraattisia toimintatapoja, tilannekohtaista toimintaa, 
molemminpuolista oppimista, työkaluja ja tekniikoita sekä vaihtoehto is ia 
teknologiavisioita (Kensing & Greenbaum, 2012). Kuten Robertson ja Simonsen (2012) 

toteavat, tavoitteena on antaa käyttäjille ääni suunnittelutyössä ilman, että heidän tarvitsee 
osata teknologiasuunnitteluun liittyvää asiantuntijakieltä.  

Tutkielma on osa laajempaa yrityksessä tehtävää asiakasyhteisön kehittämistyötä. 
Kehittämistyön aikana syntyi paljon materiaalia, joista ainoastaan työpajoja käsitellään 



18 

tässä tutkielmassa. Kehittämistyön yhteydessä on tehty myös asiakastyytyväisyyskyse ly, 
mutta se on rajattu ulkopuolelle tästä tutkielmasta. Materiaalina hyödynnettävät työpajat 
ovat yrityksen asiakkaille järjestettyjä, ja ne rakennettiin yrityksen tavoitteiden pohjalta.  

Tavoitteena työpajoissa oli saada tietoa asiakaskokemuksesta, ideoita tuotekehitykseen 
sekä pohtia asiakasyhteisön sisältöä. Asiakasyhteisölle ei ollut vielä tutkimushetke l lä 

valittu alustaa, eikä sen sisältöä ollut päätetty. Asiakkaiden osallistaminen jo itse 
asiakasyhteisön suunnitteluun tuntui luonnolliselta, koska asiakasyhteisön tavoitteena on 
mahdollistaa asiakkaiden osallistaminen tiiviimmin tuotekehitykseen ja tuoda heidän 

äänensä kuuluviin. 

Työpajoissa käytettiin useita erilaisia aktiviteetteja asiakkaiden tarpeiden määrittämiseks i 

ja toimivan suunnitelman luomiseksi asiakasyhteisön toimintaa varten. Neljä 
samansisältöistä työpajaa järjestettiin joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 välillä. Yhden 
työpajan kestoksi valittiin 1,5 tuntia. Tähän oli kaksi syytä: Jaksaminen ja aikataulutus. 

1,5 tunnin ajan jaksaa keskittyä hyvin etätapaamiseen ja sen sovittaminen kalenteriin 
onnistuu suhteellisen helposti. Työpajat järjestettiin tutkimushetkellä vallitsevan 

epidemiologisen tilanteen vuoksi kokonaan etänä Zoom-verkkopalvelun kautta 
hyödyntäen apuna Google Jamboard -verkkopalvelua. Zoom on palvelu kokousten 
pitämiseen internetin välityksellä. Google Jamboard on muistilappuja, kyniä ja muita 

työkaluja sisältävä virtuaalinen valkotaulu, joka mahdollistaa reaaliaikaisen yhteistyön 
verkon yli (Google, 2022). 

Osallistavan suunnittelun prosessin näkökulmasta tämän tutkielman työpajat sijoittuvat 
prosessin alkupäähän, koska tarkoituksena on tiedonkeruu ja keskustelun herättäminen 
asiakkaiden kanssa. Tutkielman työpajoja voidaan tarkastella Future Worksop -mallin 

kautta. Future Workshop rakentuu kolmesta vaiheesta: kritiikistä, fantasiasta ja 
toteutuksesta (Greenbaum & Halskov Madsen, 1993). Tämän tutkielman työpajat on 

jaettu samaan tapaan kolmeen erilaiseen aktiviteettiin: ensimmäinen oli asiakaspolkua 
kartoittava tehtävä, jossa annettiin osallistujille ääni ja kerättiin kritiikkivaihe tta 
mukaillen tietoa ongelmista, mutta myös positiivisista kokemuksista. Toisena oli 

taikasauvatehtävä, jossa asiakkaita kannustettiin kuvittelemaan paras mahdollinen 
todellisuus kuten fantasiavaiheessa tehdään. Viimeisenä oli brainstoming-tehtävä, jossa 

oli tavoitteena ideoida asiakasyhteisöä ja tarkastella mitä seuraavaksi tehtäisiin, samaan 
tapaan kuin Future Workshopin toteutusvaiheessa. 

Tutkielman tekijän kokemuksen mukaan etänä järjestettävät työpajat voivat vaikeuttaa 

joidenkin osallistujien osallistumista keskusteluun. Uhkana nähtiin, että ainoastaan osa 
osallistujista pääsee ääneen ja osallistuu keskusteluun. Tällöin työpajan osallistamaan 

pyrkivä tarkoitus ei täysin toteutuisi. Työpajojen kesto (1,5 h) oli myös melko lyhyt 
osallistavan suunnittelun lähtökohdista tarkasteltaessa. Tutkimushetkellä ei ollut 
olemassa vielä tutkimusta liittyen etänä järjestettäviin työpajoihin, joten työpajojen 

aktiviteettien valinnassa tukeuduttiin myös muihin lähteisiin. 

Työpajoista syntyivät materiaalina Google Jamboard -taulut, jonne työpajan aikana 

lisättiin muistilapuilla aina sen hetkiseen aktiviteettiin liittyviä asioita. Työpajat 
tallennettiin, jonka jälkeen ne litteroitiin. Tässä tutkimuksessa työpajoissa tuotetut 
Google Jamboard -taulut muistilappuineen toimivat tutkimusaineistona työpajojen 

litteraattien kanssa. 
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3.1.1 Työpajojen aktiviteetit 

Työpajat sisälsivät kolme aktiviteettia, joiden tarkoituksena oli tukea avointa keskustelua. 
Lisäksi alussa oli lämmittelytehtävä, jolla harjoiteltiin alustan käyttöä. Ensimmäinen 

aktiviteetti oli asiakaspolkua kartoittava tehtävä, jossa selvitettiin, milla inen 
asiakaskokemus asiakkailla on ollut yrityksen kanssa. Toinen oli tulevaisuuden 

haaveiluun kannustava tehtävä, jossa mietittiin asiakaskokemusta parantavia asioita. 
Kolmas oli brainstorming-tehtävä, jonka tarkoituksena oli ideoida asiakasyhteisöä ja 
löytää konkreettisia tapoja sen toteutukseen. Jokaisen aktiviteetin välille oli varattu aikaa 

keskusteluun. Työpajoja suunniteltaessa havaittiin, ettei tutkimuksessa ole erityises t i 
käytetty etänä järjestettäviä työpajoja. Tästä johtuen aktiviteettien löytäminen työpajoihin 

oli haastavaa. Työpajojen aktiviteetit ovat pääasiassa sovelluksia lähityöpajo issa 
käytetyistä menetelmistä ja etätyöpajoihin tarkoitettuja menetelmiä, joita on etsitty alan 
verkkosivustoilta.  

Supervoimat 

Supervoimat-aktiviteetin tarkoituksena oli toimia lämmittelytehtävänä työpajalle. 

Samalla opeteltiin myös Google Jamboardin käyttöä. Jokainen osallistuja keksi itselleen 
supervoiman ja kirjoitti sen muistilapulle, jonka he sitten lisäsivät Google Jamboard -
taululle. Supervoimat on hyvä tehtävä esittelyjä varten ja alun jään murtamiseen, koska 

silloin osallistujat kertovat itsestään muutakin kuin työtehtävänsä ja nimensä (Elizarova 
& Down, 2017). Supervoimien Google Jamboard -taulu kuvattuna kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Supervoimat-aktiviteetti Google Jamboardilla. 

Asiakaspolku 

Asiakaspolkua kartoittavissa aktiviteeteissa asiakkaat pääsevät kartoittamaan 

tämänhetkisiä kokemuksiaan, kuten kipukohtia, turhautumisen aiheita, haasteita ja 
mahdollisuuksia tavalla, johon ei välttämättä päästä edes runsaalla etnografise l la 

tutkimuksella. Kokemuksista saatu tieto on runsaampaa, kuin pelkästään yksittäis istä 
ongelmista kysymällä saatava tieto. (Elizarova & Down, 2017.) 
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Asiakaspolku-aktiviteetin tarkoituksena oli kartoittaa asiakkaiden asiakaskokemusta 
asiakaspolun eri vaiheissa. Aktiviteetissa asiakaspolku oli mallinnettu valmiiksi Google 
Jamboardille. Se oli jaettu kolmeen eri vaiheeseen: ennen palvelua, käyttöönottaessa sekä 

palvelun aikana. Lisäksi asiakkaille tarjottiin avuksi neljä eri kategoriaa: vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Näin saatiin aikaan ruudukko, johon asiakkaat 

pääsivät sijoittamaan muistilappujaan sitä mukaa mitä ajatuksia eri kategoriat eri 
asiakaspolun kohdissa herättivät. Käyttäjien kokemusten läpikäyminen auttaa ohjaamaan 
ja keskittämään tuotteen parannusta. Tehtävää seurasi avointa keskustelua. Aktivitee t in 

Google Jamboard -taulu kuvattuna kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Asiakaspolku-aktiviteetti Google Jamboardilla. 

Taikasauva 

Taikasauva tai taikanappula -tehtävässä on tarkoitus miettiä paras mahdollinen 
asiakaskokemus. Millainen maailma olisikaan, jos nappia painamalla voisi ratkaista 

ongelmat? (Elizarova & Down, 2017.) 

Kun asiakkaat olivat tuoneet mieleensä täydellisen maailmansa, heille annettiin 

tehtäväksi miettiä kolme tärkeintä asiaa, jotka parantaisivat heidän asiakaskokemustaan. 
Näitä kiireellisimpiä asioita voitiin lähteä ratkomaan heti työpajan jälkeen yrityksen 
sisällä. Tehtävää seurasi avointa keskustelua. Aktiviteetin Google Jamboard -taulu 

kuvattuna kuvassa 6. 
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Kuva 6. Taikasauva-aktiviteetti Google Jamboardilla. 

Brainstorming 

Brainstorming-aktiviteetin tarkoituksena oli yhteistyötapojen löytäminen 

asiakasyhteisötoimintaa varten. Brainstorming on Alex Osbornen vuonna 1942 kehittämä 
menetelmä (Besant, 2016). Hän lähti ratkaisemaan ongelmaa luovien ajatusten 

syntymiseen liittyen, ja kehitti seuraavat periaatteet: 

 Tuota mahdollisimman paljon ideoita. Määrä on tärkeämpi kuin laatu. 

 Kukaan ei saa tuomita ideoita. 

 Villit ideat ovat tervetulleita, ja niihin pitää kannustaa. 

 Jo keksittyjä muiden ideoita saa yhdistellä ja parannella. 

Tämän aktiviteetin tarkoituksena oli tuottaa mahdollisimman paljon ideoita 

konkreettisista tavoista yhteistyön tekemiseen. Osbornen periaatteet toimivat fasilito ijan 
apuna keskustelun ohjauksessa. Aktiviteetin Google Jamboard -taulu kuvattuna kuvassa 
7. 
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Kuva 7. Brainstorming-aktiviteetti Google Jamboardilla. 

3.1.2 Työpajojen osallistujat 

Työpajoihin osallistuivat tutkimuksen tekijä, vaihdellen yksi tai kaksi yrityksen 

asiantuntijaa sekä yrityksen asiakkaita. Tutkimuksen tekijä toimi aktiivisena osallistujana 
työpajoissa fasilitoijan roolissa.  Tutkimuksen tekijän lisäksi työpajoihin osallistuneet 

yrityksen edustajat olivat osa yrityksen asiakkuustiimiä, jonka tarkoituksena on ylläp itää 
ja kehittää asiakassuhteita. Osallistuneet asiakasorganisaatiot olivat erilais ia. 
Organisaatioilla on neljä päätapaa käyttää tuotetta: sisäinen henkilöstökoulutus, 

asiakkaiden koulutus, opiskelijoiden koulutus ja yhteistyökumppanien koulutus. 

Työpajojen ilmoittautuminen oli avoin kaikille yrityksen Priima-asiakkaille. Yrityksessä 

toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely osana asiakasyhteisön kehittämisprojek tia. 
Kyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden kiinnostusta osallistua asiakasyhteisön suunnitte lua 
käsittelevään työpajaan. Kiinnostuneille asiakkaille lähetettiin ilmoittautumislomake, 

jonka kautta he pystyivät ilmoittautumaan työpajaan. Tämän yhteydessä osallistuj ilta 
pyydettiin suostumus työpajojen tallentamiseen sekä tallenteen ja tuotettujen materiaa lien 

tutkimuskäyttöön. Lisäksi työpajan alussa varmistettiin tämä suostumus. Kaikki 
ilmoittautuneet asiakkaat otettiin mukaan työpajoihin. 

Osallistuneita asiakkaiden edustajia oli yhteensä 21, joista uniikkeja 

asiakasorganisaatioita 16. Joistain asiakasorganisaatioista työpajoihin osallistui siis 
useampia edustajia. Näitä asiakasorganisaatioita oli kolme, joista ensimmäisestä osallis tui 

kaksi edustajaa, toisesta kolme ja kolmannesta kolme. Työpajojen osallistujamäärät 
jakautuivat siten, että ensimmäisessä työpajassa oli neljä asiakkaiden edustajaa, toisessa 
seitsemän, kolmannessa kahdeksan ja neljännessä kaksi. Taulukko 1 havainnollistaa 

työpajojen asiakasmääriä ja kestoa. Viimeisessä työpajassa oli vähiten osallistujia ja se 
oli myös lyhyin. 
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Taulukko 1. Asiakkaiden määrä eri työpajoissa ja työpajan kestot. 

Työpaja 
Asiakkaiden edustajien 

osallistujamäärä 
Työpajan kesto 

Ensimmäinen 4 1 h 19 min  

Toinen 7 1 h 17 min 

Kolmas 8 1 h 21 min 

Neljäs 2 1 h 1 min 

Taulukossa 2 on kerrottu työpajojen kaikki osallistujat ja osallistujien roolit heidän 
omissa organisaatioissaan. Niille organisaatioille, joista osallistui useampi edustaja, on 

annettu kirjaimet A, B ja C, joiden perässä on järjestysnumero kertomassa eri henkilöistä.  
Asiakkaalta A työpajoihin osallistuivat henkilöt, joiden rooleina olivat 

valmennuspäällikkö ja koulutuskoordinaattori. Asiakkaalta B työpajoihin osallistuivat 
henkilöt, joiden rooleina olivat verkkokurssien suunnittelija, kehityspäällikkö ja yrityksen 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaava henkilö. Asiakkaalta C osallistuivat 

koulutuspäällikkö, toiminnanjohtaja ja valmiuspäällikkö. Asiakkaalta A ja asiakkaalta B 
työpajoihin ilmoittautui todennäköisesti useampi henkilö, koska he lukeutuvat Priiman 

suurimpiin käyttäjiin. Asiakkaan C suhteen kyse oli siitä, että he ovat vasta ottamassa 
käyttöön tuotetta, joten työpaja tarjosi hyvän väylän tutustua tuotteeseen, muihin 
asiakkaisiin ja yrityksen toimintatapoihin. Vaikka asiakkailta osallistuikin useampia 

henkilöitä työpajoihin, heidän roolinsa edustamassaan organisaatiossaan olivat erilaiset 
ja tästä johtuen he toivat hieman erilaista sisältöä työpajoihin. Henkilöiden roolit 

vaikuttavat siihen mitä asioita he pitävät tärkeinä, kuin myös asiakkaan 
organisaatiomuoto ja tuotteen käyttötapa. Asiakkaiden monipuolinen edustus työpajoissa 
on hyvä asia yrityksen kannalta, koska he saivat tietoonsa eri asiakasryhmien ajatuksia 

asiakasyhteisöön liittyen.  

Taulukko 2. Työpajoihin osallistuneet asiakkaat. 

Työpaja Rooli organisaatiossa 
Asiakkaan 

organisaatiomuoto 
Tuotteen käyttötapa 

Ensimmäinen Koulutuskoordinaattori Yritys, A1 
Sisäinen 

henkilöstökoulutus 

Ensimmäinen Kehittämiskoordinaattori Oppilaitos 
Sisäinen 

henkilöstökoulutus 

Ensimmäinen Päävastuu verkkokursseista Yhdistys Asiakkaiden koulutus 

Ensimmäinen Koulutussuunnittelija Yritys Asiakkaiden koulutus 

Toinen Ei tiedossa Yritys Opiskelijoiden koulutus 

Toinen Yrittäjä Yritys Asiakkaiden koulutus 

Toinen Ei tiedossa Yhdistys 
Yhteistyökumppanien 

koulutus 

Toinen 
Koulutusasiantuntijan 

sijainen 
Julkisyhteisö 

Sisäinen 

henkilöstökoulutus 

Toinen Verkkokurssien suunnittelija Yritys, B1 Opiskelijoiden koulutus 

Toinen Kehityspäällikkö Yritys, B2 Opiskelijoiden koulutus 
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Työpaja Rooli organisaatiossa 
Asiakkaan 

organisaatiomuoto 
Tuotteen käyttötapa 

Toinen Koulutuspäällikkö Yhdistys 
Yhteistyökumppanien 

koulutus 

Kolmas Valmennuspäällikkö Yritys, A2 
Sisäinen 

henkilöstökoulutus 

Kolmas 
Hankekoordinaattori, 

vastuussa koulutusasioista 
Yhdistys Asiakkaiden koulutus 

Kolmas Koulutuspäällikkö Yhdistys Opiskelijoiden koulutus 

Kolmas Koulutusvastaava Yhdistys 
Yhteistyökumppanien 

koulutus 

Kolmas 
Vastuussa yhteistyöstä 

Discendumin kanssa 
Yhdistys, B3 Opiskelijoiden koulutus 

Kolmas Koulutuspäällikkö Yhdistys, C1 
Yhteistyökumppanien 

koulutus 

Kolmas Valmiuspäällikkö Yhdistys, C2 
Yhteistyökumppanien 

koulutus 

Kolmas Toiminnanjohtaja Yhdistys, C3 
Yhteistyökumppanien 

koulutus 

Neljäs 
Asiantuntija, kouluttaminen 

ja opettaminen 
Yhdistys Asiakkaiden koulutus 

Neljäs Ei tiedossa Yritys Asiakkaiden koulutus 

Kaikista työpajoihin osallistuneista asiakkaista puhuttaessa yleisimpiä rooleja 
asiakkaiden edustajilla olivat erilaiset koulutukseen ja opetukseen liittyvät roolit, kuten 

koulutussuunnittelija, koulutuspäällikkö tai valmennuspäällikkö. Poikkeuksena tähän 
ovat yhdistykset, joissa tehdään osittain tai kokonaan vapaaehtoisvoimin töitä. Näissä 
henkilöiden roolit eivät olleet niin spesifisti koulutukseen liittyviä. Toisena poikkeuksena 

oli eräs pienempi yritys, jonka edustaja kertoi roolinsa oleva yrittäjä. Kaikkien 
asiakkaiden edustajien roolit eivät ole tiedossa, koska he eivät kertoneet sitä, eikä tähän 

haluttu painostaa. 

3.2 Aineiston analyysimenetelmät 

Tässä tutkielmassa aineistoa käsitellään teorialähtöisesti eli aineistoa käsitellään olemassa 

olevaa teoriaa vasten etsien vastauksia tutkimuskysymykseen millaista arvoa eri 
sidosryhmät voisivat saada asiakasyhteisötoiminnasta (Saunders et al., 2007a). 

Pääasiallisena teoriapohjana toimii Kinnula et al. (2018) esittelemä teoreettinen linss i 
arvon yhteisluonnin tarkasteluun sekä Vargon ja Luschin (2016) palveludominantt i 
logiikka. Kinnula et al. (2018) mukaan jokaisella arvon yhteisluonnin prosessiin 

osallistuvalla on omat arvo-odotuksensa toimintaan liittyen, mihin vaikuttavat niin 
sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät. Sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan henkilökohta is ia 

odotuksia ja tarpeita. Ulkoisia tekijöitä ovat henkilön rooliin liittyvät sekä organisator iset 
tekijät. Prosessin lopputuloksena syntyy arvokokemus, johon niin ikään vaikuttavat 
sisäiset ja ulkoiset tekijät. (Kinnula et al., 2018.) Arvon yhteisluonnissa jokainen kokee 

toiminnasta itse saamansa arvon, mutta tekee myös oletuksia siitä millaista arvoa muut 
mukana olevat sidosryhmät saavat (Vargo & Lusch, 2016). Näin syntyy arvoehdotuksia. 

Tämän tutkielman tekemisen aikaan asiakasyhteisö oli vasta suunnitteluvaiheessa, joten 
asiakkailla ei ollut vielä arvokokemusta asiakasyhteisön toiminnasta. Analyysiä voidaan 
kuitenkin tehdä aiemman arvokokemuksen kautta eli tarkastella sitä, milla inen 
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arvokokemus työpajoihin osallistuneilla on ennen asiakasyhteisöä ollut. Aiemmista 
kokemuksista tietäminen auttaa suhteuttamaan arvo-odotuksia ja arvoehdotuks ia. 
Taulukko 3 kuvaa analyysissä käytettävät arvon yhteisluonnin osa-alueet. 

Taulukko 3. Arvon yhteisluonnin prosessista tunnistettavat osa-alueet. 

Arvon yhteisluonnin prosessin eri osa-alueet 

Aiemmat arvokokemukset 

- henkilökohtaiset aiemmat arvokokemukset 

- rooliin liittyvät ja organisatoriset aiemmat arvokokemukset 

Arvo-odotukset 

- henkilökohtaiset arvo-odotukset 

- rooliin liittyvät ja organisatoriset arvo-odotukset 

Arvoehdotukset toisille toimijoille 

Työpajojen tallenteet litteroidaan ja käydään systemaattisesti läpi arvon yhteisluonnin 

näkökulmasta. Litteraatit luetaan läpi, ja niistä pyritään tunnistamaan arvon yhteisluonnin 
mukaiset teemat. Tämän jälkeen samoin tehdään Google Jamboard -taulujen kanssa. 
Työpajojen tallenteista on helppo tunnistaa, kuka asiakas on sanonut mitäkin. Google 

Jamboardien muistilapuista ei taas voida päätellä, kuka asiakas on minkäkin lapun 
kirjoittanut, kuten kuvasta kahdeksan voi nähdä. Tästä johtuen Jamboardien materiaa lia 

käsitellään yleisemmällä tasolla kuin litteraatteja. 

 

Kuva 8. Ensimmäisen työpajan kolmannen aktiviteetin Google Jamboard -taulu. Ei voida tietää 
varmasti, kuka minkäkin muistilapun on lisännyt. 

Kinnula et al. (2018) sekä Vargo ja Lusch (2016) käsityksiä arvon yhteisluonnista on 
käytetty aiemminkin samantyyppiseen analyysiin kuin tässä tutkielmassa. Rajala, 
Kinnula, Iivari, et al. (2021) ovat soveltaneet tutkimuksessaan Kinnula et al. (2018) sekä 

Vargo ja Lusch (2016) käsityksiä arvon yhteisluonnista. He puhuvat tutkimuksessaan eri 
sidosryhmien kokemasta arvosta, odotuksista, ehdotuksista ja näihin liittyvistä haasteista 
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opetukseen liittyvässä yhteistyössä. Rajala, Kinnula, Iivari, et al. (2021) analyys issä 
arvon yhteisluonnin näkökulma toimii hyvin, kuten myös Kinnula et al. (2018) 
artikkelissa. On mielenkiintoista laajentaa arvon yhteisluonnin linssin soveltamista 

asiakasyhteisötoimintaan, ja nähdä, miten se toimii tämänkaltaisen tilanteen analyys issä 
ja mitä uutta se voi paljastaa.  
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4. Löydökset 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuslöydöksiä. Alussa tutkimuslöydöksiä käsitellään 

yleisellä tasolla. Tämän jälkeen luku on jaettu alalukuihin Kinnula et al. (2018) sekä 
Vargo ja Lusch (2016) arvon yhteisluonnin prosessin eri osa-alueiden mukaan. 
Aineistosta löytyi paljon aiempia arvokokemuksia, arvo-odotuksia ja arvoehdotuksia.  

4.1 Yleisiä havaintoja 

Tutkielman tekijä veti ja fasilitoi työpajat. Työpajat sujuivat hyvin saadun palautteen 

perusteella ja tutkielman tekijästä ne olivat opettavainen kokemus. Yrityksen edustajat 
toivat työpajoihin omaa asiantuntemustaan yritykseen ja yrityksen tuotteeseen liittyen. 
He vastailivat työpajojen aikana näihin liittyviin kysymyksiin ja osallistuivat 

keskusteluun. Yrityksen edustajat toivat usein esille asiakasyhteisön mahdollises t i 
tuomaa arvoa asiakkaille. He viittasivat useissa keskusteluissa siihen, että asiaa voidaan 

käsitellä tulevaisuudessa asiakasyhteisössä. Näitä arvoehdotuksia tehtiin paljon. Näin 
työpajat toimivat myös markkinointina asiakasyhteisölle. 

Työpajoihin osallistuneet 16 asiakasorganisaatiota edustivat suhteellisen laajasti 

yrityksen erityyppisiä asiakkaita. Yleisesti yrityksen asiakkaat voidaan jakaa ryhmiin 
kahdella tapaa: ensimmäiseksi joko heidän organisaatiomuotonsa mukaan tai toiseksi sen 

mukaan, kuinka he käyttävät yrityksen tuotetta, Priima-oppimisalustaa. 
Organisaatiomuodon mukaan tunnistettavissa on neljä päätyyppiä : julkisyhteisöt, 
oppilaitokset, yhdistykset sekä yritykset. Heistä kaikki voivat käyttää tuotetta monella 

tapaa. Neljä pääasiallisinta tapaa tuotteen käyttöön ovat organisaation sisäiset 
henkilöstökoulutukset, opiskelijoiden koulutus, asiakkaiden koulutus ja 

yhteistyökumppanien koulutus. Organisaation sisäisillä henkilöstökoulutuks il la 
tarkoitetaan organisaation omalle henkilökunnalle suunnattuja koulutuks ia. 
Opiskelijoiden koulutuksella tarkoitetaan kaikkien koulutusasteiden tutkintotavoitte is ia 

koulutuksia ja täydennyskoulutuksia. Tällaista voi esimerkiksi olla oppilaitoksen 
järjestämä koulutus oppilaitoksen opiskelijoille tai yhdistyksen tai yrityksen järjestämä 

täydennyskoulutus. Asiakkaiden koulutuksella tarkoitetaan suoraan organisaat ion 
asiakkaaksi tulevien kouluttamista eli pääasiassa erilaisia ostettuja koulutuks ia. 
Yhteistyökumppaneiden kouluttamisella tarkoitetaan esimerkiksi maanlaajuisten 

kattoyhdistysten tarjoamia koulutuksia alueyhdistyksille. 

On huomattava, että organisaatiomuoto ei suoraan kerro siitä, miten organisaatio tuotetta 

käyttää. Discendumilla on esimerkiksi oppilaitosasiakkaita, jotka käyttävät tuotetta oman 
henkilöstönsä kouluttamiseen, mutta eivät opiskelijoidensa koulutukseen. Jokainen 
organisaatiomuoto (julkisyhteisö, oppilaitos, yhdistys, yritys) voi käyttää tuotetta millä 

tahansa sen eri käyttötavoista: sisäinen henkilöstökoulutus, opiskelijoiden koulutus, 
asiakkaiden koulutus ja yhteistyökumppaneiden koulutus. 

Kaikkiin työpajoihin osallistui hyvin monipuolisesti asiakkaita erilais il la 
organisaatiomuodoilla ja tuotteen käyttötavoilla. Osallistuneista julkisyhteisön edustajia 
oli yksi, oppilaitoksia yksi, yhdistyksiä kahdeksan ja yrityksiä kuusi. Heistä kolme käytti 

tuotetta sisäiseen henkilöstökoulutukseensa, yksi opiskelijoiden koulutukseen, kahdeksan 
asiakkaiden koulutukseen ja neljä yhteistyökumppaneiden koulutukseen. Huomioitavaa 

on, että tuotteen käyttötavan määrittäminen on usein haastavaa, koska organisaatio voi 
käyttää tuotetta useampaan käyttötarkoitukseen, eivätkä kaikki käyttötarkoitukset ole 
aina palveluntarjoajan tiedossa. Lisäksi määritelmät tuotteen käyttötapojen suhteen ovat 
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osittain päällekkäisiä ja osan asiakkaista voisi katsoa käyttävän tuotetta myös toiseen 
tarkoitukseen. Kaavio 1 havainnollistaa organisaatiomuotojen jakautumista tuotteen eri 
käyttötapojen kesken. 

Kaavio 1. Työpajoihin osallistuneiden asiakkaiden käyttötavat ja organisaatiomuodot.  

 

Kaaviosta yksi voidaan havaita, että osallistuneista asiakkaista suurin osa käyttää tuotetta 

asiakkaiden koulutukseen, ja tätä tekevät sekä yhdistykset että yritykset. Heidän 
toimintansa voi olla esimerkiksi kurssien tai koulutusten myyntiä eri alojen työntekijöil le. 
Seuraavaksi suosituin käyttötapa on yhteistyökumppanien koulutus, jota tekevät 

yhdistykset. Nämä yhdistykset ovat valtakunnallisia kattoyhdistyksiä, jotka järjestävät 
koulutusta jäsenjärjestöjensä jäsenille. Kolme työpajoihin osallistujaa käyttää tuotetta 

sisäiseen henkilöstökoulutukseen. Heillä organisaatiomuotoina on julkisyhte isö, 
oppilaitos ja yritys. Viimeisimpänä on asiakas, joka käyttää tuotetta opiskelijo iden 
koulutukseen eli tutkintotavoitteisiin koulutuksiin. Mielenkiintoista kyllä, kyseessä ei ole 

oppilaitos vaan yritys. 

Yleisesti ottaen työpajat sujuivat hyvin ja olivat tarkoitukseensa sopivia. Työpajoissa 

käydyn keskustelun perusteella niin yrityksen kuin asiakkaidenkin edustajat pitivät niistä. 
Työpajoissa nousivat esille enimmäkseen Priima-oppimisalustan ominaisuudet ja niihin 
liittyvät kehitystoiveet. Myös yrityksen tukipalvelut olivat esillä ja niiden 

tarpeellisuudesta käytiin arvokasta keskustelua. Tukipalvelut on koettu tarpeellisiks i, 
mutta niitä voitaisiin myös kehittää esimerkiksi videopuheluiden muodossa. Työpajoissa 

oli selkeästi havaittavissa arvonluontia, vaikka keskustelu itse asiakasyhteisöstä olikin 
hieman taka-alalla. Asiakkaat nostivat keskusteluun paljon tuotetoiveita sekä omia 
kokemuksiaan ja odotuksiaan, jotka veivät tilaa. 

Palautetta kerättiin suullisesti työpajojen lopussa sekä palautekyselyllä. Työpajat saivat 
lähestulkoon pelkästään positiivista palautetta. Palautteen pohjalta työpajoja voidaan 

3; 19 %

1; 6 %

8; 50 %

4; 25 %

Työpajoihin osallistuneiden asiakkaiden käyttötavat 
ja organisaatiomuodot

Sisäinen henkilöstökoulutus (joista 1 julkisyhteisö, 1 oppilaitos ja 1 yritys)

Opiskelijoiden koulutus (joista 1 yritys)

Asiakkaiden koulutus (joista 4 yhdistystä ja 4 yritystä)

Yhteistyökumppanien koulutus (joista 4 yhdistystä)
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myös kehittää yrityksen seuraavia työpajoja varten. Työpajoihin liittyen saatiin muutamia 
kehitysehdotuksia: kaksi asiakasta toivoi työpajalle nopeampaa etenemistahtia ja yksi 
asiakas ehdotti seuraavia työpajoja varten vapaaehtoisia ennakkotehtäviä. 

Työpajoissa olisi voinut keskittyä enemmänkin asiakasyhteisöön, mutta toisaalta 
työpajojen tavoitteet täyttyivät, sillä yritys sai ideoita ja ehdotuksia asiakasyhteisöön 

liittyen. Yritys sai työpajoista paljon tietoa asiakaskokemuksesta sekä arvokasta 
tuotepalautetta ja kehitysideoita. Osaa ideoista vietiin eteenpäin heti kyseisten työpajojen 
loputtua ja ehdittiin ottaa käyttöön jo ennen seuraavaa työpajaa. Asiakasyhteisötoiminnan 

tavoitteiden kannalta työpajat olivat onnistuneita, koska niihin osallistui hyvä määrä 
erilaisia asiakkaita. Yrityksen tavoitteena toiminnalla on tuoda asiakkaita yhteen ja 

kehittää yrityksen toimintaa. Työpajoissa käytiin mielenkiintoisia keskusteluja  
rakentavassa hengessä ja asiakkaat toivat omia näkökulmiaan esille. Asiakkaat tekivät 
arvoehdotuksia Discendumille ja Discendum takaisin. Asiakkaat antoivat ehdotuksia 

tuotteen ominaisuuksiin liittyen sekä vinkkejä toisilleen että yrityksen toimintaan liittyen. 
Työpajoissa oli mukavan yhteisöllinen ilmapiiri. Eräs asiakas pohtikin kolmannen 

työpajan lopussa, miten työpajassa oli niin ”siisti ilmapiiri”, mutta se onnistui samalla 
olemaan tehokas: 

”Olin itseasiassa kirjoittamassa tänne formsiin, että oli kyllä siisti ilmapiiri. 

Tälleen pedagogina voisin kysyä mistä se on seuraus, että on näin hyvä 
ilmapiiri? Voitte siellä miettiä, että mitä tapahtui, kun oli hyvä ilmapiiri ja silti 

tehokas!” 

Analyysiä tehtäessä aineistosta löytyi paljon aiempia arvokokemuksia, arvo-odotuksia ja 
arvoehdotuksia. Arvokokemuksien ja arvo-odotusten suhteen roolista ja organisaatio sta 

kumpuavia oli enemmän kuin henkilökohtaisista syistä johtuvia. Tämä on luonnollista, 
sillä työpajat tapahtuivat osallistujien työajalla. Arvoehdotuksia tehtiin myös jonkin 

verran. Yrityksen edustajat tekivät niitä enemmän kuin asiakkaat. Se johtunee siitä, että 
työpajojen tavoitteena oli muotoilla yhdessä asiakasyhteisöä ja saattaa idea asiakkaiden 
tietoon. Työpaja toimi siis asiakasyhteisön markkinointina. Yrityksen edustajat halus ivat 

viestiä asiakkaille siitä, että asiakasyhteisö voisi tuoda heille lisäarvoa. Heidän 
tavoitteenaan oli saada asiakkaita liittymään asiakasyhteisöön. 

Arvon yhteisluonnin näkökulma oli hyvä valinta materiaalin arviointia varten, koska se 
antoi selkeän struktuurin löydösten jaottelulle. Materiaalista oli välillä haastavaa 
tunnistaa, kuuluiko jokin enemmän arvo-odotuksiin vai arvoehdotuksiin. Tämä johtui 

siitä, että ehdottajalla saattoi liittyä omia arvo-odotuksia arvoehdotukseensa. Sama pätee 
jakoon henkilökohtaisten ja roolista tai organisatorisista tekijöistä johtuviin kokemuksiin 

ja odotuksiin. Oli välillä vaikea tunnistaa, mikä oli henkilökohtaisista syistä johtuvaa ja 
mikä oli työstä johtuvaa. Arvon yhteisluonnin näkökulma toi kuitenkin hyvin esille sitä, 
miten vuorovaikutustilanteisiin aina vaikuttavat henkilöiden aiemmat kokemukset, 

odotukset ja ehdotukset. Näkökulma näytti hyvin, mitä työpajoissa tapahtui. Haasteista 
huolimatta arvon yhteisluonnin näkökulma oli hyvä valinta materiaalin analysoint ia 

varten. 

4.2 Aiemmat arvokokemukset 

Tässä luvussa käsitellään asiakkaiden arvokokemuksia, joita heillä on yrityksen kanssa 

toimimisesta. Työpajojen perusteella asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä niin tuotteeseen 
kuin palveluunkin. He ovat olleet tyytyväisiä olemassa oleviin tukipalveluihin, joiden 

osaksi asiakasyhteisökin on tulossa. Työpajoihin osallistuneet asiakkaat kehuivat 
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yrityksen palvelualttiutta ja asiakaspalvelua. Priiman on koettu tuovan selkeästi arvoa 
asiakasorganisaatioihin. Sen ominaisuudet vastaavat suurelta osin asiakkaiden tarpeisiin 
ja tuotteeseen ollaan pääosin tyytyväisiä. Helppokäyttöisyyttä kehuttiin, mutta 

järjestelmän toimintalogiikassa koettiin olevan jonkin verran parantamisen varaa kuin 
myös visuaalisuudessa. Yrityksen on koettu ottavan hyvin asiakkaiden toiveita vastaan, 

mutta niiden toteutukseen kaivattiin ripeyttä. 

4.2.1 Henkilökohtaiset aiemmat arvokokemukset 

Kun aiempaa arvokokemusta käsitellään henkilökohtaisella tasolla, tarkoitetaan sellais ia 

aiempia arvokokemuksia, jotka kumpuavat henkilökohtaisista tarpeista ja odotuksista. 
Nämä ovat siis niitä asioita, jotka eivät liity henkilön organisaatioon tai työnkuvaan, vaan 

hänen omiin mieltymyksiinsä. Henkilökohtaisella tasolla esille nousivat tukipalvelu iden 
hyvä toimivuus, yrityksen pidetty myyntityyli ja yleisesti nykypäivää vaivaava saapuvien 
sähköpostien liian suuri määrä. Asiakkaat eivät halua sähköpostien määrän kasvavan 

asiakasyhteisön myötä. 

Asiakkaat kokivat arvokkaaksi myyntivaiheessa selkeän, tiiviin ja rehellisen tuote-

esittelyn. Useiden asiakkaiden mukaan myynnissä ei luvattu sellaista, mitä ei voitu pitää. 
Erään asiakkaan mukaan se, mitä tuotteesta kerrotaan, ei ole haaveita vaan totta. 
Tuotteesta ja palvelusta kerrottujen asioiden koettiin pitäneen paikkansa. Tämän voidaan 

olettaa kasvattavan luottamusta palveluntarjoajaa kohtaan jo heti asiakassuhteen 
alkupäässä. Myös sitä arvostettiin, että asiakkaan tarpeet pyrittiin todella selvittämään 

myyntivaiheessa, jotta saataisiin tietää, sopiiko tuote todella heille: 

”Mihin tarkoitukseen asiakas sitä käyttää. Tästä mä olen teidän kanssa 
tykännyt, ettette vaan väkipakolla tuputa tuotetta vaan haastatte ja kysytte, että 

mihin te tarvitsette tätä. Teilläkin on kuitenkin näkemystä siitä, että miten sitä 
tuotetta kannattaa sitten järkevästi siihen tarkoitukseen käyttää. Niin myös 

sellainen verkkopedagoginen puoli siinä on tosi tärkeä.” 

Priiman asiakastuki on koettu nopeaksi ja asiakastuen vastaukset hyviksi. Eräs asiakas 
koki tukitilanteet opettavaisiksi, koska vastauksissa asiat selitetään hyvin auki ja syyt 

ratkaisujen takana osataan kertoa: 

”Tuki on hyvää ja nopeaa. On kerrottu miksi ongelma on. Mikä oli ratkaisu, 

että ongelma on syntynyt. Siinä samalla oppii toiminnon itsekin.” 

Eräs asiakas on kokenut yrityksen vahvuudeksi sen kiinnostuksen asiakkaidensa 
tekemisiin ja mielipiteisiin. Hän on ollut erittäin tyytyväinen palveluun ja piti erityises t i 

Priima Akatemiaa ja tätä työpajaa hienona mahdollisuutena: 

”Joo siis tuossa, kun oli näistä vahvuuksista ja heikkouksista, niin ihan 

yleensäkin miten paljon te kyselette, Priima akatemiat ja onhan tääkin 
tapaaminen upea mahdollisuus.” 

Työpajoista pidettiin ja ne koettiin hyödyllisiksi. Erään asiakkaan mukaan työpaja oli kiva 

ja tarpeellinen. Asioiden ytimeen päästiin hyvin. Hänestä oli mukavaa keskustella 
rennommin, kun tilaisuus ei tuntunut niin viralliselta kuin aiemmat muut yhteiset 

keskusteluhetket: 
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”Tää työpaja oli musta tosi kiva ja tarpeellinen. Täs on kiva keskustella silleen 
rennommin, kun tää ei tuntunut niin viralliselta kuin usein sellaiset yhteiset 
keskustelut ja päästiin mun mielestä tosi hyvin asioiden ytimeen.” 

Muutama asiakas oli kokenut tuotteeseen liittyvän viestinnän puutteelliseksi. Tekninen 
kuvaus päivitystiedotteissa on ollut hyvä, mutta lisää tietoa ominaisuuks ien 

soveltamisesta kaivattiin. Ratkaisuksi eräs asiakas esitti Priima Akatemia -kursseja ja 
videoita.  

”Ohjeita tulisi kehittää. Tekninen kuvaus on hyvä ja helppo siinä 

päivityskirjeessä, mutta se sovellukset, että mihin kaikkialle ja mitä hyötyä siitä 
on eri caseissa. Se pitäis jotenkin tuoda esille Akatemiassa tai videoilla tms.” 

Vastaanotettavien sähköpostien määrä on myös koettu suureksi, mutta asiakkaat totesivat, 
että tämä on yleismaailmallinen ongelma tietotyössä. He toivoivat, että yritys pitäisi 
viestinnän minimissään. Yksi asiakas kommentoi sitä, että tuotekehityksen tiekartan 

julkinen näkyminen on kasvattanut odotuksia uusien ominaisuuksien suhteen. Hänen 
mukaansa nälkä niin sanotusti kasvaa.  

Useat asiakkaat ovat kokeneet tuotteen helppokäyttöiseksi, mutta yksi asiakas kommento i 
käyttökokemusta seuraavasti: 

”Onko Priimaa vaikea käyttää? No ei ole, mutta se on se fiilis, missä toinen 

nappula on ja niin edelleen. Riman madaltamista pitää miettiä.”  

Tällä hän tarkoittanee sitä, että Priimaa on helppo käyttää, mutta tuotteen 

toimintalogiikassa olisi paikoitellen vielä parannettavaa. Kaikki toiminnot eivät toimi 
samalla tavalla kaikkialla järjestelmässä. Yrityksen edustajat totesivat myös, että tällä 
osa-alueella olisi vielä parannettavaa. 

Yhtä asiakasta harmitti tuotteen puutteet verrattuna yrityksen aiempaan tuotteeseen 
Optimaan, josta hän kovin piti. Toisella asiakkaalla taas oli negatiivisia kokemuksia 

yrityksen aiemmasta tuotteesta, mikä vaikutti hänen mielikuviinsa Priimasta kielteises t i. 
On mielenkiintoista, että henkilökohtaiset kokemukset voivat erota suuresti ja vaikuttaa 
mielikuviin myös uudesta tuotteesta. 

Discendumin edustajat toivat myös työpajassa esille aiempia arvokokemuksia omaan 
toimintaansa liittyen. Yksi asiakkuustiimin jäsen kertoi, että hän on oppinut Priima 

Akatemian tekemisestä paljon. Myös työpajojen pitäminen on koettu mukavana. 

4.2.2 Rooliin liittyvät ja organisatoriset aiemmat arvokokemukset 

Rooliin liittyvillä ja organisatorisilla aiemmilla arvokokemuksilla tarkoitetaan sellais ia 

aiempia arvokokemuksia, jotka kumpuavat henkilön roolista organisaatiossa tai 
organisaation tarpeista ja odotuksista. Nämä ovat siis suuresti henkilöiden työhön liittyviä 

asioita, eivätkä henkilökohtaisia mieltymyksiä. Rooliin liittyvänä ja organisatorisena 
arvokokemuksena esille nousi tuotteen helppokäyttöisyys, jonka takia tuotteen 
kouluttamiseen ei tarvita paljoa resursseja. Lisäksi esillä olivat organisaatioiden erilaiset 

tarpeet tuotteen suhteen, myyntivaiheen ja käyttöönoton sujuvuus sekä 
tuotekehitystoiveiden käsittely. 

Myyntivaiheesta eräälle asiakkaalle oli jäänyt kokemus, että tuote myi itsensä, kun sitä 
ruvettiin esittelemään:  
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 ”Myyntidemossa tuote myi itse itseään.” 

Tuotteen kilpailukykyistä hintaa arvostettiin. Yritystä kannustettiin nostamaan 
kilpailutuksissa entistä enemmän esille tuotteen parhaita puolia. Näitä on koettu olevan 

esimerkiksi yhteisöllisyys ja laadukas asiakaspalvelu. Myös Priima Akatemia koettiin 
arvokkaaksi. 

Eräs asiakas kertoi, että Priiman testiympäristön saaminen omaan käyttöön jo ennen 
sopimuksen tekemistä oli iso tekijä, miksi päätös Priiman valinnasta tapahtui. 
Testityötilaan tuli rakennettua kaikki jo ennen hankintapäätöksentekoa ja samalla asiakas 

sitoutui Priimaan: 

”Priiman valinta oli helppoa ja selkeää, koska saatiin testityötila nopeasti, jota 

sai kokeilla. Tästä oli hyviä kokemuksia, teiltä tultiin vastaan nopeasti ja se 
selkeys ja yksinkertaisuus ja testimahdollisuus oli ainakin meille se, että mää 
en siinä vaiheessa oikeestaan enää miettinyt edes mitään muuta. Testityötilan 

sai rakentaa rauhassa ja samalla sitoutui Priimaan.” 

Huomattavasti kehuja saivat erinomainen yhteistyö ja tiivis yhteydenpito heti 

asiakassuhteen alusta saakka. Yhteistyötä kuvailtiin tiiviiksi, joustavaksi ja aktiiviseks i. 
Yrityksen sähköpostituki koettiin hyödylliseksi, ja asiakkaat ovat saaneet sieltä nopeasti 
apua ongelmiinsa.  

Asiakaskohtaiset yhteyshenkilöt koettiin hyödyllisiksi, ja heidän koettiin madaltavan 
kynnystä ottaa yhteyttä yritykseen. Toisaalta mahdollinen yhteyshenkilön vaihtuminen 

koettiin negatiiviseksi tekijäksi, ja näitä tilanteita tulee henkilöstövaihdosten yhteydessä . 
Yleisesti asioiden hoitaminen koettiin sujuvaksi asiakasyhteyshenkilön kautta ja 
säännölliset tapaamiset koettiin mukaviksi. Nimetty yhteyshenkilö helpotti myös 

käyttöönottoprosessia: 

”Käyttöönotto oli äärimmäisen helppoa, koko ajan sai sitä tukee, oli se nimetty 

yhteyshenkilö joka jeesas ja autto alkuun. Eikä vähiten auttanut, että 
ylipäätään se käyttöliittymä on niin yksinkertainen, että sinä pääsee ilman 
opiskelua ja tutkailua, opettelua alkuun.” 

Eräs asiakkaiden koulutukseen käyttävä asiakas on kokenut, että alun perin muutama 
vuosi sitten joutui itseopiskelemaan paljon, mutta palvelu on parantunut paljon sen 

jälkeen. Tämä liittyy siihen, että Priiman julkaisusta on vain muutama vuosi, jonka 
jälkeen on tehty paljon kehitystyötä tuotteen ja palvelun osalta. 

Priima Akatemia Live -webinaarit on koettu hyödyllisiksi, koska niistä voi saada uusia 

ideoita omaan toimintaan, kun pääsee kuulemaan toisten asiakkaiden kokemuksia ja 
käyttötapoja. Toisaalta yhden asiakkaan mielestä webinaarit taas käsittelivät aiheita liian 

yleisellä ja teoreettisella tasolla. 

Discendumin ammattitaitoista asiakaspalvelua kehuttiin paljon. Eräälle asiakkaalle se oli 
yksi kriteereistä, miksi Priima valittiin heille: 

”Me hankittiin moodlen rinnalle toista alustaa ja me käytiin hyvin monia 
alustoja läpi. Priimassa ennen myymistä tapahtuva palvelu oli todella hyvää, 

mikä vaikutti lopulta siihen että päädyttiin Priimaan. Meidän kysymyksiin ja 
niihin vastattiin todella ammattimaisesti ja täydentävästi, että asiakaspalvelu 
oli yksi semmoinen kriteeri myös miksi sitten valittiin Priima.” 
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Tuote koettiin kouluttajan ja oppijan näkökulmasta selkeäksi ja helppokäyttöiseks i. 
Tuotteesta sanottiin, ettei se vaadi ennakko-opiskelua. Toisaalta myös noteerattiin, että 
uuteen järjestelmään tottuminen vie aina aikaa ja tämä aiheuttaa hankaluuks ia 

siirryttäessä jostain toisesta järjestelmästä Priimaan. Yks i asiakas kommentoi, että 
erityisesti tuotteen loppukäyttäjät eli oppijat voivat joskus olla vastahankaisia siirtyessä 

uuteen. Jos on totuttu johonkin, niin siitä ei mielellään vaihdeta toiseen, vaikka uusi 
voisikin olla parempi. Erään sisäiseen henkilöstökoulutukseen tuotetta käyttävän 
asiakkaan mukaan tuotteen käyttö oli helppoa eikä sitä tarvinnut kouluttaa henkilöstölle. 

Ylipäätään tuote koettiin toimintavarmaksi ja käyttöä haittaavia bugeja ei koettu olevan.  
Johdonmukaisuuden puute käyttöliittymässä sai kuitenkin osakseen palautetta: Sama 

toiminto saattaa toimia eri tavalla eri paikoista avattuna. Tätä voisi kehittää. Esille nousi 
myös useita tiettyihin ominaisuuksiin liittyviä toiveita ja kritiikkiä. Esimerkiksi isojen 
käyttäjämassojen hallinta järjestelmässä on koettu vaikeaksi. Käyttäjien hallintaa 

voitaisiin kehittää. Lisäksi työpöytää, testiaktiviteettia ja viestialuetta voitaisiin kehittää. 
Verkkokauppatukea ja ympäristön laajuista versionhallintaa toivottiin uusina 

ominaisuuksina.  

Asiakkaat ovat kokeneet Priiman integraatiomahdollisuudet hyviksi ja tärkeiksi. 
Opiskelijoiden tietoja voidaan hallita eri järjestelmässä, ja käyttäjätiedot sekä 

suoritustiedot kulkevat sujuvasti Priiman ja muiden järjestelmien välillä. Tämä on 
asiakkaista todella hyvä asia ja tärkeää monille organisaatioille. 

”Vahvuutena integraatiomahdollisuudet. Opiskelijan hallinta meillä eri 
järjestelmässä. Opiskelijatiedot ja suoritustiedot kulkee sujuvasti.” 

Yhdeltä henkilöstökoulutukseen tuotetta käyttävältä asiakkaalta tuli kritiikkiä tuotteessa 

käytössä olevasta kurssi-termistä. Se on koettu liian koulumaiseksi heidän käyttöönsä: 

”Puhuttiinkin aikanaan, että meillä ei käytetä sanaa kurssi meidän opinnoista, 

että se on meille ehkä semmoinen paluu koulunpenkille, että kurssitamme 
ihmisiä.” 

”Kurssi on sanana koulumainen, mutta siihen ollaan sopeuduttu.” 

Erään asiakkaiden koulutukseen tuotetta käyttävän asiakkaan kokemus oli, että Priimaa 
kehitetään enemmän oppilaitosten näkökulmasta kuin muiden. Hän ei pidä tästä, koska ei 

itse edusta oppilaitosta. Toisen asiakkaan mielestä taas heikkoutena on ollut juuri 
yritysten perehdyttämiseen keskittyminen tuotekehityksessä. Koska yrityksellä on paljon 
erilaisia asiakkaita, jotka käyttävät tuotetta eri tarkoituksiin, voi olla vaikeaa miellyttää 

kaikkia aivan täysin. 

Yksi asiakas on kokenut, etteivät oppilaat pääse Priimassa kovin kätevästi 

verkostoitumaan. Hän on vertaillut Priimaa kolmeen muuhun alustaan ennen kuin valinta 
kohdistui Priimaan, ja kertoo, että Priiman viestintäominaisuudet eivät ole aivan samalla 
tasolla kuin kilpailijoiden: 

”[kolmessa muussa alustassa] se oli ehkä vähän saman tyyppistä kuin jossakin 
Facebookissa tai jossain. Mun mielestä on kyllä nyt tullut Priimaankin saman 

tyyppisiä ominaisuuksia, mutta ehkä joissakin alustoissa oli tosi houkuttelevia 
sellaisia. Jotenkin se verkostoituminen tai vuorovaikutus tai jonkunlainen 
interaktiivisuus siellä alustalla oli tosi houkuttelevan näköistä.” 
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Pienempi asiakkaiden kouluttamiseen tuotetta käyttävä organisaatio oli huolissaan, miten 
pienempien asiakkaiden toiveita käsitellään ja vastataanko niihin. Yrityksen edustaja 
antoi vastineena tähän arvoehdotuksen hänelle, että mitä useampi toivoja ominaisuude lla 

on, sitä enemmän painoarvoa se saa tuotekehityksessä ja asiakasyhteisössä voidaan 
tulevaisuudessa äänestää tuotekehitystoiveista. 

”Me ollaan myös pieni käyttäjäorganisaatio ja välillä on sit se huoli, että miten 
ne meidän toiveet, miten ne meidän tarpeet. Jos aatellaan meidän pientä 
vaatimatonta käyttäjämäärää verrattuna sitten jotain isoa oppilaitosta, jossa 

käyttäjämäärät on jotain aivan muuta.” 

Tuotekehitystä ja siihen vaikuttamisen mahdollisuutta toisaalta myös kehuttiin. 

Kehittämisideoita on koettu kysyttävän säännöllisesti ja useasti, jonka koettiin kertovan 
siitä, että asiakkaiden toiveita oikeasti halutaan kuulla. Asiakkaiden tuotekehitystoi veet 
on koettu otettavan myös nopeasti käsittelyyn ja kokemus oli, että niitä koitetaan viedä 

eteenpäin ja selvittää. Kehitysehdotuksia toteutetaan myös hyvin, mutta toteutuksen 
koettiin olevan välillä hidasta. 

Positiivista oli, että uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia tulee usein, mikä 
mahdollistaa myös asiakkaan omien palveluiden kehityksen. Tuotteen pitkän aikavälin 
tiekartan koettiin muuttuvan alati, mikä aiheuttaa epätietoisuutta tulevasta kehityksestä . 

Tämänhetkisenä ongelmana koettiin myös, että kaikista ominaisuuksista ei välttämättä 
tiedetä tai sitten ei tiedetä, miten niitä voisi parhaalla tavalla hyödyntää. Yksi asiakas nosti 

esille tärkeän pohdinnan aiheen:  

”Paljon samantyylisiä tuotteita saatavilla, miten erottua kilpailijoista? Mikä 
tekee Priimasta paremman jatkossakin?”   

Tätä yritys joutuu miettimään jatkuvasti, koska ala on hyvin kilpailtu. Työpajoissa 
Discendumia edustamassa oli asiakkuustiimin jäseniä. Heidän työnsä liittyy vahvasti 

asiakkaiden kanssa kommunikointiin ja auttamiseen. Heistä useat kokivat, että 
asiakastoiveiden tilan kertominen asiakkaille on varsin aikaa vievää. Tähän liittyy heidän 
arvoehdotuksensa asiakkaille, että asiakastoiveiden tilan näkisi suoraan 

asiakasyhteisöstä. Tämä helpottaisi heidän työtään. Heidän kokemuksensa oli myös, että 
he ovat pyrkineet kertomaan, jos Priima ei ole oikea tuote asiakkaan käyttöön. He 

kokevat, että monet asiat ovat kehittyneet tuote- ja palvelukokemuksessa juuri 
asiakkaiden kanssa tehdyn yhteistyön kautta. Siksi sen syventäminen asiakasyhte isön 
kautta olisi heille mielekästä.  

Asiakkuustiimiläisten mukaan ohjeita on kehitetty aina yhteistyössä asiakkaiden kanssa 
ja näin halutaan toimia jatkossakin, koska asiakkaiden kommentit ja kysymykset on 

koettu arvokkaiksi. Priiman kanssa on ollut hyvä tilanne kommenttien ja kysymysten 
suhteen, mutta asiakastoiveiden priorisointia haluttaisiin tehdä entistä 
asiakaslähtöisemmin ja siksi siihen toivotaan apua asiakasyhteisöltä. He kokevat koronan 

olleen haaste heille ja asiakkaille: 

”Korona on haastanut monia meidän asiakkaita miettimään omia 

prosessejaan, mistä taas meille on tullut haaste, että tätä pitäis nyt pystyäkin 
tekee toisella tavalla.” 

Discendumin tulisi pystyä vastaamaan näihin uusiin haasteisiin palveluidensa ja 

tuotteidensa osalta. Asiakkaiden puolella kokemus on samankaltainen. Eräs asiakas 
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toteaa, että koronapandemian aiheuttamat muutokset toimialalla ovat muuttaneet 
asiakkaiden tarpeita, mihin Discendumin tulisi pystyä vastaamaan. 

4.3 Arvo-odotukset 

Tässä luvussa käsitellään työpajoissa esille tulleita asiakkaiden arvo-odotuksia, joita 
heillä on yrityksen kanssa toimimiseen liittyen. Asiakkaiden arvo-odotuksien voidaan 

olettaa liittyneen todennäköisesti siihen, miksi he ovat ylipäätään halunneet tulla 
työpajaan. Jokaisella työpajoihin osallistuneella on ollut jo ennakkoon omat arvo-
odotuksensa siitä, millaista arvoa he voisivat saada työpajasta. Asiakkailla nämä 

näyttäisivät olleen heidän tuotekehitystoiveisiinsa liittyviä odotuksia, palvelun 
kehittämiseen liittyviä odotuksia ja vaikuttaminen asiakasyhteisön kehittämiseen.  

Asiakkaat ovat kokeneet yhteistyön Discendumin kanssa tärkeäksi ja haluavat kehittää 
heidän kanssaan toimintaa eteenpäin. Toiminnan kehittämisen lisäksi osa saattoi olla 
paikalla työpajassa vain puhtaasta mielenkiinnosta, koska kyseessä oli ensimmäis iä 

yrityksen järjestämiä työpajoja. Discendumin edustajien arvo-odotukset olivat selkeästi 
rooliin ja organisatorisiin tekijöihin liittyviä. Heidän aloitteestaan työpajat järjestettiin. 

He halusivat kuulla asiakkaiden kokemuksia palvelupolun eri vaiheista, milla is ia 
kehitysideoita asiakkailla on asiakasyhteisötoimintaan liittyen, ja ylipäätään tietoa siitä, 
onko asiakasyhteisötoimintaa kohtaan kiinnostusta. 

4.3.1 Henkilökohtaiset arvo-odotukset 

Henkilökohtaiset arvo-odotukset kumpuavat henkilökohtaisista tarpeista ja odotuksista. 

Tällaiset arvo-odotukset ovat siis asioita, jotka eivät liity organisaatioon tai henkilön 
työnkuvaan, vaan hänen omiin mieltymyksiinsä. Asiakkailla oli asiakasyhteisöön liittyviä 
henkilökohtaisia arvo-odotuksia. He toivovat olemassa olevien järjestelmien 

hyödyntämistä, jotta asiakasyhteisöön ei tarvittaisi uusia käyttäjätunnuksia. He kokivat 
työpajat mukavaksi yhteistyötavaksi, ja toivoivat niiden jatkuvan rajatuilla aiheilla.  

Priimaan liittyviä henkilökohtaisia odotuksia nousi myös esille, ja Discendumin 
asiakkuustiimiltä löytyi myös odotuksia. Henkilökohtaisia arvo-odotuksia ei ollut niin 
paljon, koska työpajat liittyivät vahvasti ihmisten työhön. Suuri osa odotuksista 

vaikuttaisi kumpuavan ennemmin edustetusta organisaatiosta tai henkilön roolista. 
Myöskään Discendumin edustajien henkilökohtaiset arvo-odotukset eivät olleet niin 

etusijalla työpajoissa kuin rooleihin ja organisaatioon liittyvät. 

Asiakkaiden joukosta heräsi toiveita, ettei asiakasyhteisön takia tarvitsisi ottaa käyttöön 
jotain uutta palvelua. Monet kokivat nykyisin olevan niin paljon erilaisia tunnuksia eri 

palveluihin, etteivät he haluaisi enää uusia. Discendumin asiakkuustiimiin edustajat olivat 
asiasta samaa mieltä. Asiakkaat odottavat, että asiakasyhteisö sijaitsisi sellaisessa 

palvelussa, johon heiltä löytyy jo tunnukset. 

Asiakasyhteisössä järjestettäviä työpajoja pidettiin hyvänä ideana. Asiakkaat ehdottivat, 
että työpajoilla voisi olla rajatut aiheet. Näin jokainen voisi itse valita itseään kiinnostavat 

työpajat, joihin osallistua: 

”Jos rajattuja aiheita työpajoissa, voi itse valita sieltä aiheen tärkeyden 

mukaan itselle sopivan.”  

Etänä järjestettäville työpajoille toivottiin pituudeksi puolitoista tuntia. Puolitoista tuntia 
on erään asiakkaan kokemuksen mukaan aika, jonka jaksaa vielä keskittyä 
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etätapaamisessa. Fyysisesti läsnä tapahtuvat tapaamiset voivat olla taas pidempiä. 
Fyysisesti tapahtuvia tapaamisia toivottiin, koska ne on koettu mukaviksi ja enemmän 
keskustelua sisältäviksi. Erään asiakkaan mukaan kokonaisuus voisi olla esimerkiksi, että 

kerran vuodessa tavattaisiin fyysisesti jossain ja pari kertaa etänä: 

”Tämmöinen puolitoista tuntia, joka osallistaa tällä tavalla, on mun mielestä 

aika hyvä. Tän jaksaa vielä istua jakkaralla. Haastan vielä siihen, että kerran 
vuodessa olisi aito fasilitoitu live-tilaisuus. Jos sen rinnalla on pari kertaa 
vuodessa tämmöinen verkko, niin se on vähintäänkin riittävä.” 

Priiman ominaisuuksiin asetettiin odotuksia. Oppimisen tukena voisi toimia hyvin 
pelillistäminen ja visuaalisuus. Ohjeista voitaisiin pelillistää ja visuaalistaa ne 15 asiaa, 

joita käyttäjät tarvitsevat arkipäivässään eniten. Tällä tavalla asiakkaat oppisivat 
helpommin Priiman käyttöä. Visuaalisuutta tukevia sisältölohkoja toivottiin myös 
kursseille, sillä visuaalisuus tukisi erilaisia oppijoita: 

”Meillä oli vielä tuo visuaalisuuden kehittäminen, että mää olen oppijana hyvin 
visuaalinen, niin sitä toivoisi, että se taipuisi, vaikka mihin visuaaliseen 

ulkoasuun se oppimisalusta, että se on vaan tämmöinen henkilökohtainen, en 
tiedä edes onko siitä meillä tullut edes palautetta. Oppijat on varmaan 
tyytyväisiä.” 

Discendumin asiakkuustiimin jäsenet ovat kokeneet, että yhteiset keskusteluhe tket 
asiakkaiden kanssa ovat olleet mukavia. He pitävät yhteistyöstä asiakkaiden kanssa. Se 

tuo myös hyötyä molemmin puolin. He odottavat, että samanlainen tunnelma jatkuu myös 
asiakasyhteisössä. 

4.3.2 Rooliin liittyvät ja organisatoriset arvo-odotukset 

Työpajat tapahtuivat työajalla, joten suurin osa arvo-odotuksista liittyi henkilöiden rooliin 
tai organisatorisiin tekijöihin. Asiakkailla oli arvo-odotuksia muun muassa 

asiakasyhteisöön, tukipalveluihin, yhteistyötapoihin ja Priimaan liittyen. Discendumin 
asiakkuustiimin edustajat jakoivat näistä arvo-odotuksista monet. Heillä oli myös omia 
arvo-odotuksiaan, jotka he toivat selkeästi esille. 

Asiakkaat toivoivat, että asiakasyhteisö voisi toimia Priima Akatemiassa. Heidän 
mielestään Priima on helppokäyttöinen ja selkeä palvelu. Heistä asiakasyhteisön olisi 

hyvä pyrkiä yksinkertaisuuteen, joten Priima Akatemian valinta olisi luonteva valinta, ja 
se ratkaisisi samalla käyttäjätunnuksiin liittyvät tarpeet. Samalla nähtäisiin miten Priima 
soveltuu tällaiseen yhteisölliseen toimintaan: 

”Priima Akatemiaan osallistava kurssi, josta saisitte ensikäden kokemusta 
sopiiko se tämmöiseen asiakasyhteisötoimintaan” 

”Priima alustaksi asiakasyhteisölle. Siinä tulis varmaan samalla testattuu 
vähän sitä Priiman sitä kuinka hyvin se taipuu siihen ja siinäkin vois sitten 
jotain kehityskohteita paljastua.” 

Priima olisi myös siinäkin mielessä hyvä paikka, että se on monella asiakkaalla käytössä 
muutenkin päivittäin, koska työhön kuuluu oman ympäristön ylläpito ja ylläpidon 

opettelu Akatemiassa:  
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”Mää komppaan kyllä tuota Priimaa. Se on mulla koko ajan muutenkin 
käytössä, niin tää ei jää sellaiseksi, että äh mun pitää mennä johonkin paikkaan 
vaan se on enemmän automaationa, että mä käyn kurkkaa tuolla mitäs tänne 

on tullut uutta ja ihmeellistä ja oppii siinä samalla näitä uusia toimintoja 
myös.” 

Asiakkaille muodostui työpajojen aikana arvo-odotuksia asiakasyhteisötoimintaan 
liittyen. Asiakkaat toivoivat, että yhteisön kautta voisi kuulla lisää tuotteen käyttötavoista 
muilta asiakkailta sekä yritykseltä itseltään. Yritys voisi antaa vielä enemmän 

esimerkkejä siitä mitä tuotteen eri ominaisuuksilla voisi tehdä. Asiakkaat voisivat sitten 
soveltaa niitä omaan toimintaansa. Useat asiakkaat odottavat, että asiakasyhteisön kautta 

voitaisiin jakaa tietoa tuotteen erilaisista käyttötavoista. Käyttötapoihin liittyvien 
esimerkkien avulla on helppo oppia: 

”Toisten esimerkit erinomainen tapa oppia myös itse” 

Ympäristön hallinnoijille toivottiin ylläpito- ja täydennyskoulutusta, koska 
päivitystiedotteisiin ei ehdi aina tutustua. Myös muihin tukipalveluihin liittyi toiveita. 

Erään asiakkaan mukaan chat voisi olla hyvä lisä tukipalveluihin, jos se toimisi nopeasti 
ja hyvin. Sitä käyttäessä tulee reaaliaikaisempi tunne kuin sähköpostitse. Arvo-
odotuksena on myös, että asiakkaiden ongelmat ratkaistaan sujuvasti ja kohtuullisessa 

ajassa. Chatin tulee olla hyvin toteutettu, jotta se tuo lisäarvoa verrattuna sähköpostiin: 

”Chat hyvä, jos se on hyvin toteutettu. Tulee huomioonotetumpi olo” 

Asiakastuen ei odoteta kuitenkaan muuttuvan liikaa, vaan tuen odotetaan jatkavan hyvällä 
nykyisellä linjallaan saatavuuden ja vastausten laadun suhteen. Asiakasyhteistyön ja 
keskustelujen syventämistä ja säännöllistämistä kaivattiin. Yksi asiakas totesi, että 

tällaiset työpajatkin ovat jo plussaa.  

Useat asiakkaat odottavat asiakasyhteisön tuovan kehitys- ja korjaustoive iden 

etenemiseen lisää läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyys toisi lisäarvoa asiakkaille, kun he 
näkisivät toiveidensa tilan asiakasyhteisön kautta. Heillä on halua osallistua 
tuotekehitystyöhön syvemmin, kuten näissä työpajoissakin. Eräs asiakas kertoo arvo-

odotuksistaan mukavasti muotoiltuna, että niin kehitystyöhön osallistuminen kuin sen 
seuraaminenkin on tärkeää: 

”Kehitystyöhön osallistuminen / kehitystyön seuraaminen (nyt toki jo paljon 
ideoita toimitetaan supportiin :) )” 

Asiakasyhteisössä asiakastoiveiden tulisi olla nähtävissä nopealla vilkaisulla. Asiakkaille 

on tärkeää tietää mikä heidän toiveidensa status tuotekehityksessä on, mutta samalla 
toivottiin myös mahdollisuutta äänestää toiveista asiakkaiden kesken. Samalla näkisi 

muiden tekemiä toiveita asioista, joita itselle ei ole välttämättä tullut edes mieleen: 

”Olisi kiva päästä antamaan oma äänensä asiakastoiveille, sieltähän voi 
bongata jotain hyviä mitä ei ole itse tajunnut toivoa.” 

Myös tuotekehityksen vasteaikaan toivottiin parannusta. Jotkut asiakkaat kokivat, ettei 
tuotekehitys ota heidän toiveitaan kovin nopeasti käsittelyyn. Ideaali tilanne olisi yhden 

asiakkaan sanoin: 
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”Kun [tässä tehtävässä] taivas oli rajana, niin Priiman toimintoihin liittyvät 
toiveemme ovat käytössä jo huomenna tai ehkä jo tänään.  Mutta sielläkin 
priorisointia tietysti täytyy tehdä.” 

Asiakkaat odottavat, että asiakasyhteisöstä saisi ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen. 
Yksi heistä totesi, että vaikka ei osaisi toivoa jotain ominaisuutta, niin uudet ominaisuudet 

voivat osoittautua silti hyödyllisiksi. Asiakasyhteisössä voisi kuulla muiden asiakkaiden 
toiveista, joita ei ole itse keksinytkään. Kun uusia ominaisuuksia tulee, niin niille keksii 
käyttöä, vaikka itse ei olisi osannut keksiäkään sellaista: 

”Vaikka ei osaisi toivoa jotain ominaisuutta, niin sitten kun sellainen tulee, niin 
sille keksii käyttöä.” 

Asiakastoiveiden suhteen odotetaan myös sitä, että Discendum kommentoisi niitä ja 
kertoisi mitä niistä on opittu ja mitä asioita aiotaan tehdä jatkossa. Tiedonkulun toivotaan 
olevan molemmin suuntaista ja läpinäkyvää. 

Asiakkaat odottavat, että asiakasyhteisössä järjestetään lisää työpajoja rajatuista aiheista. 
Työpajojen tulisi olla sopivan lyhyitä ja tavoitteiltaan selkeitä. Niissä voitaisiin ideoida 

uutta, mutta myös esitellä uusia ominaisuuksia. Työpajoille kaivataan säännöllisyyttä. 
Niitä ei tulisi olla liian usein, mutta ei liian harvoinkaan. Muutaman asiakkaan mukaan 
kahdesta neljään kertaan vuodessa voisi olla sopiva määrä. Sopiva pituus yhdelle 

työpajalle voisi olla 1,5–2 tuntia. Olisi myös arvokasta, jos työpajojen ja webinaarien 
ajankohdat olisivat tiedossa hyvissä ajoin. Tällä tavoin niiden mahduttaminen kalenteriin 

olisi helpompaa: 

”Kaikki tuommoset [tapahtumat] mitä pystyy ennakkoon kertomaan, niin olis jo 
nyt. Mää teen nyt jo vuotta 2023 toukokuun loppuun asti lyön kalenteriani 

kiinni. Mieluummin vaikka enemmän aikoja, jotka peruutetaan sitten, kuin että 
tulee tosi ad hoccina, jolloin sitten joutuu aina rimpuilemaan. Tai sit että nämä 

pidetään ainakin, ja jos tarvetta on, niin sitten nämäkin pidetään.” 

Eräs asiakas ehdotti, että työpajoja voisi järjestää säännöllisesti esimerkiksi neljä kertaa 
vuodessa. Muut asiakkaat yhtyivät tähän ja toivat esille, että säännöllisesti järjestettävät 

työpajat voisivat pitää yhteisön eloisana. Toisaalta todettiin, että on paljolti tuurista kiinni 
pääseekö paikalle, koska yksikin palaveri samaan aikaan aiheuttaa esteen: 

”Neljä, oisko ne sitten neljännesvuosittain. Se on sitten ihan tsägästä kiinni 
onko sitä aikaa. Tää puoltoista tuntia onnistuu, jos onnistuu. Joku buukkaa 
palaverin samaan aikaan niin se oli sit siinä. En tiiä onko se sitten myö vähän 

tarvekohtaisesti että milloin teiltä alkaa tuntuu siltä että ois jotain kerrottavaa 
tai kysyttävää, mut tämmöisissä tietyissä yhteisöissä kun on niin se tietty 

säännöllisyys on hyvä asia ihan siitäkin vaan että pysyy se verkosto hengissä.” 

Asiakkaista olisi arvokasta, jos Priiman uusia ja vanhoja toiminnallisuuksia esiteltäis i in 
työpajoissa. Heidän mukaansa esittelyjen avulla voisi oppia konkreettisesti Priiman 

käyttöä. Olisi myös arvokasta nähdä esimerkkejä muilta asiakkailta siitä, miten he ovat 
eri toiminnallisuuksia käyttäneet. Näistä voisi ottaa mallia. Esimerkit ja esittelyt 

havainnollistaisivat reaalimaailman käyttöä paremmin kuin pelkät ohjeet tai uutiskirjeet: 

”Saadaan myös ikään kuin se Akatemian muodossa tai muutoin tallenne ja 
avaus ja konkretiaa, kun jotain ominaisuuksia päivityksissä tulee, niin mitä se 
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käytännössä tarkoittaa, kuinka sää sitä voit käyttää, niin sille aivan valtavan 
iso peukku.” 

Priiman ominaisuuksiin liittyi useita odotuksia. Asiakkaat toivoivat kursseille 

monipuolisempia sisältötyyppejä suoraan Priimaan tai ulkoisten palveluiden kautta 
huomaamattomasti. Priiman ominaisuuksien parantamista hybridikoulutuksiin ja 

striimaamiseen kaivattiin myös. Esimerkiksi chattia kaipailtiin sisältötyyppinä kursseille, 
koska siitä olisi hyötyä etänä tapahtuvissa koulutustilaisuuksissa : 

”Covidin takia lähikoulutukset on etänä.  Ainahan sitä toivois että alusta olisi 

monikäyttöinen, sinnehän voi striimi-ikkunan viedä tuonne Priimaan. Ehkä 
sellainen mitä ollaan sitten kaivattu on semmoinen hyvä chat. Siellähän on se 

viestialue, mutta se on vähän jäykkä kun se vie niin paljon tilaa ja se ei mee 
silleen näppärästi että siinä voi chattailla samalla siinä luennon aikana.” 

Testiaktiviteetin kehitykseen asetettiin työpajassa isoja odotuksia. Nämä olivat yrityksen 

edustajille jo tuttuja toiveita, mutta asiakkaat halusivat tuoda niitä esille työpajassakin. 
Voi olla, että jotkin asiakkaat tulivat työpajaan hakemaan muiden asiakkaiden tukea 

omille toiveilleen. 

Priiman raportit keräsivät myös laajasti toiveita. Niiden monipuolistamista kaivattiin 
hallinnoijien ja esihenkilöiden näkökulmasta. Esimerkiksi hakua toivottiin raportteihin. 

Ylipäätään tiedolla johtamisen tueksi kaivattiin uusia ominaisuuksia. Eräs asiakas kertoi 
tavoitteeksi, että raporttien pohjalta tulisi pystyä kehittämään entistä asiakaslähtöisemp iä 

kursseja. 

Kurssien hallinnointiin kaivattiin kehitystä, koska jos kurssilla on paljon sisältöä, sen 
kokonaiskuvan hahmottaminen alkaa mennä haastavaksi. Toiveita kohdistett iin 

prosessien sujuvoittamiseen kaikkialla järjestelmässä. Myös oppimisen teoriaa ja 
verkkopedagogiikkaa toivottiin vahvemmin näkyväksi Priimaan ja käytännön 

tekemiseen. 

Yrityksen viestintään kohdistettiin toiveita. Viestinnältä kaivattiin selkeyttä ja 
minimalismia. Turhaa tiedottamista tulisi välttää, mutta tiedotuksen tulisi olla 

proaktiivista. Tärkeistä asioista tiedottamista pidettiin tarpeellisena. Haasteena tässä on 
se, mitä kukin pitää tärkeänä. Tästä syystä esimerkiksi sähköpostien priorisointi jollain 

tapaa voi olla haasteellista. 

Ulkopuolisten sisältötyyppien tuontiin kaivattiin sujuvuutta, ja niiden myyminen 
valmiina kirjastoina voisi helpottaa käyttöä. Koettiin, että monipuolisemmat ja 

käytettävämmät sisältötyypit voisivat tuoda uusia mahdollisuuksia koulutukseen. 
Visuaalisuutta ja värikkyyttä toivottiin sivutyyppeihin ja sisältötyyppeihin lisää. 

Discendumin asiakkuustiimin edustajien arvo-odotukset asiakasyhteisön suhteen olivat 
laajat. Työpajojen oli muun muassa määrä toimia tiennäyttäjänä siinä, miten yhteisöä 
aletaan rakentamaan: 

”Ei ole mitään teknisiä työvälineitä valmiina vaan me halutaan kuulla, että mitä 
meidän asiakkaat tarvis ja haluasi ja mitkä tavat ois niitä matalankynnyksen 

helppoja tapoja.” 

Asiakastoiveiden seurantaan Discendumin edustajat odottavat parannuksia, koska 
sähköpostitse niiden raportointiin menee paljon aikaa. Asiakasyhteisön odotetaan myös 

nopeuttavan asiakastoiveiden käsittelyä:  
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”Yhteisön kautta nopeammin ja helpommin asiakaspeukutus toiveille” 

Asiakkuustiimi toivoo asiakasyhteisöltä myös sitä, että sen kautta saataisiin 
keskitetymmin erilaiset näkökulmat keskusteluun mukaan ja selville esimerk iks i 

minkälainen ominaisuus palvelisi mahdollisimman monen asiakkaan käyttötarpeita. 
Asiakasyhteisön odotetaan tekevän Discendumin toiminnasta ketterämpää ja paremmin 

asiakkaiden toiveisiin vastaavaa: 

”Meillä on aika selkeä visio ja suunta, mutta sitä ei ole lukittu, etteikö sitä voitaisi 
muuttaa kun tarpeet voi hyvin nopeestikin tällä htekellä muuttua. Ei 

oppimisympäristö voi olla kymmentä vuotta samanlainen enää, että se ei onnistu. 
Meillä pitää pitää siellä se liikkumavara ja teknologisessa kehityksessä ottaa se 

huomioon, että täytyy pystyä siinä palvelun aikana miettimään asioita uudella 
tavalla ja tekemään muutoksia.” 

Asiakasyhteisö mahdollistaisi Discendumille erityisesti sen, että sen kautta voitais iin 

nopeastikin kysyä asiakkaiden mielipiteitä asioista: 

”Ois mukava jos pystyis nopeallakin varoitusajalla sieltä kysymään jotain, jos 

on joku uusi ominaisuus tulossa seuraavaan päivitykseen, niin pitää semmoisen 
nopean demon siitä. Meillä on nyt tälleen tää tehty, että miltä vaikuttaa ja 
pystyisi siihen nopeesti antaa palautetta sitten ja sai siihen sellaista ketteryyttä 

sitten.” 

Kun asiakasyhteisö rakennetaan ja otetaan käyttöön, asiakkkuustiimin mielestä on tärkeää 

käynnistää se rivakasti ja pitää toiminta säännöllisenä. Keskustelun uudelleen henkiin 
herättäminen tauon jälkeen voisi olla haastavaa: 

”Tuo säännöllisyys on tosi tärkeä. Jos se hiljenee vain puoleksi vuodeksi se 

keskustelu, niin se on vaikee herättää uudestaan se keskustelu siitä ja saada 
ihmisä kiinnostumaan. Sitä on tärkeää pitää yllä.” 

Asiakkuustiimin jäsenet odottavat, että asiakkaat pääsisivät verkostoitumaan 
asiakasyhteisön kautta ja jakamaan keskenään parhaimpia käytänteitään. He kuitenkin 
tietävät, ettei kaikilta löydy samalla tavalla aikaa tällaiseen toimintaan, mutta se ei 

tarkoita, etteivät he voisi saada keskustelujen seuraamisesta arvoa. Discendum haluaa 
tarjota laajasti palveluja, jotta jokainen voi olla omalla tavallaan mukana, vaikka vain 

seuraajana: 

”Kyllä se on noussut tosi tärkeänä tässä asiakasyhteisötoiminnassakin, että meillä 
on asiakkaita, jotka haluaa olla hurjan aktiivisia ja toisten kanssa kontaktoida ja 

keskustella suoraan ja sit meillä on sellaisia asiakkaita, jotka mielellään seuraa 
sitä yleistä keskustelua, mutta ei ole aikaa tai ei sillä tavalla pysty siihen sitten 

laittamaan sitä aikaa osallistumiseen tai muuhun, niin halutaan kaikille tarjota 
mahdollisuus, että pystyy osallistuumaan ja valitsemaan sitä itselle sopivaa tapaa 
siinä hetkessä ja sillä aikajänteellä, mikä on itsellä menossa.”  

Asiakasyhteisön rakentamista Priima Akatemiaan pidettiin hyvänä ideana myös 
asiakkuustiimin keskuudessa, sillä samalla saataisiin tuotekehitykselle tietoa siitä, miten 

Priima soveltuu tällaiseen yhteisölliseen tekemiseen. 

Yleisesti Discendumin asiakkuustiimin jäsenet ovat kokeneet, että yhteisistä 
keskusteluista asiakkaiden kanssa on ollut hyötyä aina molemmin puolin. He odottavat, 

että tämä jatkuu asiakasyhteisössäkin.  
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4.4 Arvoehdotukset toisille toimijoille 

Työpajoissa tehtiin jonkin verran arvoehdotuksia eri sidosryhmien välillä. Erityises t i 
Discendumin asiakkuustiimin edustajat tekivät arvoehdotuksia asiakkaille. Tämä johtui 

luultavammin siitä, että asiakasyhteisöä oltiin vasta suunnittelemassa ja ideoimassa. 
Asiakkuustiimiläiset puhuivat paljon siitä, mitä hyötyä tästä uudesta tukipalvelusta voisi 

asiakkaille olla. Koko asiakasyhteisö itsessään on arvoehdotus asiakkaille. Myös 
asiakkaat tekivät muutamia arvoehdotuksia Discendumin asiakkuustiimille. 

Eräs asiakas ehdotti Discendumille asiakasklinikaksi luonnehtimaansa konseptia. 

Asiakasklinikka olisi tietyin väliajoin järjestettävä online-tapaaminen, johon kuka 
tahansa asiakas saisi tulla kyselemään kysymyksiä Discendumin edustajilta. Tämä voisi 

tuoda lisäarvoa Discendumille keskittämällä tukitoimintaa ja asiakkaille reaaliaikaisena 
tapahtuvan neuvonnan muodossa: 

”Meillä oli [asiakkaan omassa organisaatiossa] ilmoitettuna kalenterivuoden 

ajalle viisi tämmöistä tunnin mittaista klinikka-aikaa, että tule paikalle, kysy 
mitä kysyt, me vastaamme mitä me vastaamme. Että siitäkin näkökulmasta, että 

helppari livenä sillä tavallla, että voidaan äänellä, puheella vastata, näyttää 
verkossa miten sen teet esimerkiksi.” 

Yksi asiakkaista teki asiakkuustiimille tärkeän arvoehdotuksen siihen liittyen, etteivät he 

korjaisi toimintaa liikaa. Hän muistutti, että nykyinen toiminta on jo hyvällä tasolla, eikä 
kannata pilata sitä:  

”Hyviä ideoita tullut tänään. Yhteenvetona toteaisin, että keep it simple ja varokaa 
korjaamasta "liikaa" toimivaa kokonaisuutta! :-)” 

Discendumille tehtiin arvoehdotus asiakkaiden puolelta, että heidän kannattaisi myös 

antaa enemmän suosituksia parhaista käytäntötavoista. Tämä voisi tuoda arvoa 
asiakkaille sekä Discendumille lisäpalveluiden myyntinä: 

”Uskallusta ja rohkeutta antaa asiakkaille myös suosituksia siitä, mitä kannattaa 
tai ei kannata teidän kokemuksen mukaan tehdä esim. kurssin luomisessa tai 
kehittämisessä! Toki tästä kurssin suunnittelusta/luomisesta teidän kautta ilmeisesti 

maksullinen palvelukin olemassa!” 

Eräs asiakas toi ilmi asiakkuustiimille tärkeän asian liittyen siihen, että joillakin voi olla  

palavereita aamupäivällä. Hän ehdotti, että kannattaisi pitää tapaamisia eri aikoihin, 
koska silloin he saisivat enemmän osallistujia: 

”Joka toinen ’tapaamiskerta’ iltapäivällä ja joka toinen aamupäivällä.” 

Discendumin asiakaspalvelulle tehtiin arvoehdotus, että he voisivat pyytää 
ruudunkaappauskuvia heti ensimmäisessä viestinvaihdossa. Tämän arveltiin nopeuttavan 

ongelmien ratkomista. 

Discendumille ehdotettiin, että uudet asiakkaat voisivat hyötyä kurssista, jolla 
opeteltaisiin Priiman käyttöä. Sen ei olisi pakko olla kurssikaan, vaan se voisi olla jokin 

listakin niistä asioista, mitä yleensä pitää muistaa käyttöönotossa. Tämä oli 
asiakkuustiimin edustajan mielestä loistava ehdotus, jota lähdettiin toteuttamaan heti.  

Arvoehdotus oli, että tämä voisi vähentää uusien asiakkaiden tuen tarvetta alussa: 



42 

”Itse huomaan että nyt kun en muista työtehtävistä johtuen oo nyrkit savessa 
Priiman kanssa niin välillä tulee mieleen se ja kun meillä jonkin aikaa Priima 
on ollut käytössä, niin joku tämmönen hallinnoijien ylläpito tai 

täydennyskoulutus. 

”TO DO lista mitä pitää tai kannattaisi alussa ottaa huomioon. Siinä on 

tietenkin kuitenkin aika paljon Priimankin puolella kohtia mihin syventyä ja 
miettiä kenelle annetaan hallinto-oikeudet ja minkälaiset visuaaliset ilmeet 
sinne luodaan ja miten kursseja luodaan, että tämmöinen niin kuin paketti, 

josta ehkä myös hahmottaisi kuinka paljon kannattaa varata esimerkiksi 
työtunteja ja resursseja siihen käyttöönottoon, koska se niin kun käyttöönotto 

on oma juttunsa ja sen levittäminen sinne omaan organisaatioon toinen asia.” 

Toisaalta tehtiin myös arvoehdotus, että uusia asiakkaita voisi myös helpottaa, jos ihan 
alussa ensimmäinen kurssi rakennettaisiin yhdessä. Discendum hyötyisi tästä sillä, että 

tukipalveluun otettaisiin harvemmin yhteyttä siihen liittyen: 

”Voisi yhdessä Priiman kautta toteuttaa kurssin kun on sopimus tehty, yksilöllistä 

palvelua.” 

Discendumin asiakkuustiimi teki monia arvoehdotuksia. Asiakkuustiimin edustajat 
kokivat, että asiakastoiveiden tilan kertominen asiakkaille on aikaa vievää manuaalista 

työtä. Tähän liittyen he tekivät asiakkaille arvoehdotuksen, että asiakastoiveiden tilan 
näkisi suoraan asiakasyhteisöstä. Tämä helpottaisi heidän työtään, mutta antaisi 

asiakkaille myös suoremman näkymän tuotekehitysprosessiin. 

Asiakkuustiimi ehdotti asiakkaille, että he voisivat äänestää asiakasyhteisössä siitä mitkä 
asiakastoiveet ovat tärkeimpiä. Näin asiakkaat pääsisivät näkemään toistensa toiveita, 

mutta myös mukaan toiveiden priorisointityöhön: 

”Asiakasyhteisössä voisi peukuttaa toisten toiveita, että meilläkin on tämä 

tarve.” 

Asiakkuustiimiläiset ehdottivat asiakkaille uutta kurssia, jossa olisi esittelyjä ja sisältöä 
eri ominaisuuksiin liittyen. Näin he saisivat päivittää tietonsa ja enemmän tietoa Priiman 

ominaisuuksien soveltamisesta: 

”Ajatus tosiaan olisi että olisi tällaisia lisäkoulutuksia, kertauskoulutuksia, ja 

se että täytyy vähän pohtia, että meillä tulee näihin päivityksiin, mutta se on 
vähän eri tyyppinen mitä näihin tarvitaan. Siihen tulis sitä kokonaisuuden 
kertausta, mitä Priimassa on tullut, kun on edellisessä tai 

käyttöönottokoulutuksessa ollut.” 

Asiakkuustiimi kyseli asiakkailta useasti, millaisia muita tukipalveluita mahdollises t i 

tarvittaisiin. Olisiko jotain, joka voisi tuoda asiakkaille lisäarvoa: 

”Kaipaatteko jotain uudenlaisia kanavia meidän tukipalveluihin, että onko 
jotain mitä ei vielä ole käytössä mutta joka teille olisi tärkeä tai kätevä."  

Työpajoissa puhuttiin useaan kertaan siitä, että eri aihealueet, joista on puhuttu, nousevat 
myöhemmin uudestaan keskusteluun asiakasyhteisössä. Asiakkuustiimiläiset tekivät näin 

arvoehdotuksen asiakkaille asiakasyhteisöstä: 
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”Toi pelillistäminen on tosi mielenkiintoinen pointti ja sisältöjen rikastaminen, 
ja tää on semmoinen mitä myöskin ois kiva kuulla asiakasyhteisössä vielä. Toi 
me varmaan nostetaan teemoiksi tossa keväällä, kun me saadaan tämä 

asiakasyhteisö pyörähtämään käyntiin.” 

”Yhteisöllisyydestä tullaan keskustelemaan asiakasyhteisössä. Se on 

roadmapilla tulossa. Eli kootaan just niitä erilaisia tarpeita ja ajatuksia siitä, 
mitä se ensivaiheessa pitäisi olla sen tietyn ominaisuuden, mitä siltä toivottais 
ja mitä tarpeita olis siitä eteenpäin.” 

Asiakkuustiimiläiset ehdottivat asiakkaille sparrausparien etsintää asiakasyhte isön 
kautta. Asiakasyhteisö voisi toimia alustana, jossa asiakkaat pääsevät tutustumaan 

toisiinsa ja vertailemaan koulutustoimintaansa keskenään: 

”Voisi olla hedelmällisempää asiakkaiden keskustella suoraan keskenään 
esimerkiksi prosesseistaan.” 

”Jos täällä asiakasyhteisössä olisi joku oma osionsa, jossa voisi vaikka kysyä 
jotain tiettyä, että hei meillä on tämmöinen tilanne, onko kellään muulla ollut, 

niin oisko tää hyvä ajatus teidän mielestä ja ehkä se, että miten saisi sitä 
kynnystä madallettua siinähän voi tietty olla ettei ihmiset viiti lähteä kysymään 
muilta asioita että tuota se on ehkä sellainen pulma, jota pitäisi pohtia.” 

Myöskin asiakkaat pitivät sparrauspari-ideasta: 

”Sinällään toi sparrausparikin ajatus on sinällään hyvä, että toki 

asiakasyhteisönkin sisällä voisi kysyä myös sitä halukkuutta tavallaan yleisesti 
että olisitko kiinnostunut tästä. Tämän tyyppisestä toiminnasta. Että tavallaan 
olisi jokin lokero tai jokin paikka, johon voisit ilmoittautua ja kertoa 

esimerkiksi juuri sen tarpeesi.” 

Asiakkailta kysyttiin, toisiko heille lisäarvoa palautelomake ohjekeskuksessa. 

Asiakkuustiimi ehdotti, että tämä voisi helpottaa heitä kehittämään ohjeita paremmiks i 
yhdessä. 

Asiakkuustiimi ehdotti asiakkaille konsultointipalvelujen laajentamista 

järjestelmämuutoksiin, ja kysyivät voisiko se mahdollisesti auttaa siirtymää Priimaan: 

"Voitaisiinko konsultoida miten järjestelmämuutos kannattaisi tehdä, jotta 

Priiman käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa.” 

Asiakkaille ehdotettiin asiakasyhteisökonseptin ottamista omaan käyttöön, jos se 
vaikuttaa hyvältä. Koska se rakennettaisiin Priimaan, sen kopioiminen omiin 

ympäristöihinsä olisi asiakkaille helppoa:  

”Jos yhteisö toimii Priima akatemiassa, sieltä voi kuka vaan sitten sen kopioida. Se 

vois olla hyvä" 

Pienempi asiakkaiden kouluttamiseen tuotetta käyttävä organisaatio oli huolissaan, miten 
pienempien asiakkaiden toiveita käsitellään ja vastataanko niihin. Asiakkuusti imin 

edustaja kertoi vastineena tähän arvoehdotuksen hänelle, että tähän voi vaikuttaa 
asiakasyhteisössä antamalla äänensä kehitystoiveille. 
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5. Pohdinta 

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella, miten asiakasyhteisön voisi rakentaa osallistavan 

suunnittelun menetelmiä hyödyntäen ja millaista arvoa asiakasyhteisötoiminta voisi 
tuottaa yritykselle ja sen asiakkaille. Aineistona toimi neljä osallistavaa suunnitte lua 
hyödyntänyttä työpajaa, joissa ideoitiin asiakasyhteisön toimintaa. Aineistoa lähdettiin 

purkamaan teorialähtöisesti eli aineistoa tarkasteltiin olemassa olevaa arvon 
yhteisluonnin teoriaa vasten etsimällä aineistosta aiempia arvokokemuksia, arvo-

odotuksia ja arvoehdotuksia. Aiemmat arvokokemukset voivat valottaa asiakkaiden 
suhtautumista yritykseen, ja arvo-odotukset sekä arvoehdotukset kertovat, millaista arvoa 
asiakasyhteisötoiminnan odotetaan tuovan. Arvon yhteisluonnin näkökulma toimi hyvin 

suhteessa tutkimuskysymykseen ja paljasti monia mielenkiintoisia aspekteja 
asiakasyhteisötoimintaan sekä yrityksen ja asiakkaiden välisiin suhteisiin liittyen.  

Tutkimuskysymyksenä oli pohtia, millaista arvoa asiakasyhteisötoiminta voisi tuoda 
yritykselle ja sen asiakkaille. Asiakasyhteisötoiminnan avulla yritys voisi tehdä monella 
tapaa entistä asiakaslähtöisempää tuotekehitystä. Asiakasyhteisön kautta voitais iin 

esimerkiksi järjestää osallistavia työpajoja, joista tässä tutkielmassa toteutetut työpajat 
ovat hyvä esimerkki. Asiakkaiden mukaan työpajat koettiin mukaviksi ja hyödyllisiks i. 

Asiakkaat voisivat saada ajantasaisempaa tietoa tuotekehitystoiveista ja vaikuttaa niiden 
priorisointiin asiakasyhteisössä. Asiakasyhteisön mahdollistama monenlainen yhteistyö  
(esimerkiksi työpajat ja kehitystoiveiden priorisointi) voisi auttaa kehittämään 

asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaavaa tuotetta. Näin ollen myös asiakkaat saisivat 
lisäarvoa paremmin heidän tarpeisiinsa vastaavasta tuotteesta, mikä voisi kasvattaa 

asiakastyytyväisyyttä ja -sitoutumista. Asiakkaat saisivat arvoa myös kasvavan 
vertaistuen muodossa, jota asiakasyhteisön muilta asiakkailta saisi. Yrityksen henkilöstön 
työnteko suoraviivaistuisi, kun useampi asia keskittyisi asiakasyhteisöön.  

Asiakasyhteisöllä voitaisiin tukea tuotekehitystä ja osallistaa asiakkaita tuotekehitykseen.  

Seuraavaksi seuraa yhteenveto tutkimuksen löydöksistä ja keskustelua niiden 

merkityksestä aiempaa tutkimusta apuna käyttäen. Lopuksi tarkastellaan, milla is ia 
johtopäätöksiä tutkimuksen perusteella voitaisiin tehdä. 

5.1 Keskustelu 

Työpajoja analysoimalla löytyi useita asiakkaiden aiempia arvokokemuksia yritykseen ja 
heidän tuotteeseensa, Priimaan, liittyen. Yleisesti vaikuttaisi siltä, että asiakkaat ovat 

olleet tyytyväisiä niin Priimaan kuin yrityksen tarjoamaan palveluunkin. Tämä herättää 
kysymyksen siitä, kuinka tarpeellinen asiakasyhteisö on. Toisaalta jatkuva kehittyminen 
on tärkeää ja markkinat ovat todella kilpaillut nykyään, kuten Rowley et al. (2007) on 

todennut. Asiakasyhteisö voi olla hyvä tapa erottua markkinoilla. Se olisi myös hyvää 
jatkumoa yrityksen asiakaslähtöiseen toimintatapaan. 

Löydöksistä voidaan huomata, ettei työpajoista saatu materiaali vastaa ainoastaan 
tutkimuskysymykseen, vaan kertoo lisäksi yrityksen ja sen asiakkaiden muistak in 
kokemuksista ja odotuksista suhteessa yhteistyöhön. Tämän voidaan olettaa johtuvan 

osallistavan suunnittelun demokraattisesta luonteesta, kun kaikille osallistujille pyritään 
antamaan tilaa tuoda omat näkökulmansa esille. Osallistavassa suunnittelussa työpajojen 

keskustelut pohjautuvat suuresti osallistujien itse esille tuomiin aiheisiin. Kuten 
Robertson ja Simonsen (2012) toteavat, osallistavassa suunnittelussa käyttäjät ja 
suunnittelijat oppivat yhdessä luomalla, kehittämällä, esittelemällä ja arvioimalla 
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ideoitaan ja visioitaan. Alla oleva Taulukko 4 kertoo tiivistetyssä muodossa tutkimuksen 
löydöksistä. Oleellisten seikkojen tunnistamiseksi löydöksiä tarkastellaan tässä hieman 
korkeammalla abstraktiotasolla kuin aiemmin. Löydöksiä on niputettu yhteen 

korkeamman tason teemoiksi, jotta ne voitaisiin esittää tiiviimmässä muodossa.  

Taulukko 4. Yhteenveto löydöksistä. 

Aiemmat arvokokemukset 

Henkilökohtaiset  

Asiakkaat 

- Asiakkaille ollaan rehellisiä 

- Asiakas on tärkeä 

- Asiakkaita kuunnellaan 

Yritys - Työpajojen järjestäminen on mukavaa 

Rooliin liittyvät ja organisatoriset 

Asiakkaat 

- Yhteisöllisyys 

- Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö 

- Asiakkaiden tarpeita vastaavat tukipalvelut 

- Asiakkaiden tuotteen käytöstä ollaan kiinnostuneita 

- Kilpailukykyinen hinnoittelu 

- Tuotekehitykseen pystyy vaikuttamaan 

- Tuote on helppokäyttöinen 

- Tuote vastaa asiakkaiden tarpeisiin 

- Tuote kehittyy jatkuvasti 

Yritys 

- Asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö hyödyttää kaikkia 

- Palveluamme arvostetaan 

- Tuotettamme arvostetaan 

- Rehellisyyttämme arvostetaan 

Arvo-odotukset 

Henkilökohtaiset 

Asiakkaat 

- Yhteisöllisyys asiakasyhteisössä 

- Asiakasyhteisön käyttö on helppoa ja vaivatonta 

- Erilaisia mukavia työpajoja asiakasyhteisössä 

Yritys - Yhteisöllisyys asiakasyhteisössä 

Rooliin liittyvät ja organisatoriset 

Asiakkaat 

- Yhdessä kehittämistä ja yhteistyötä säännöllisesti 

- Reaaliaikainen yhteydenpito 

- Selkeä viestintä 

- Asiakaspalvelu säilyy laadukkaana 

- Discendumille kokemusta Priiman yhteisökäytöstä 

- Asiakasyhteisön käyttö on helppoa ja vaivatonta 

- Yhteisöllinen oppiminen asiakasyhteisössä 

- Tukea muilta asiakkailta ja yritykseltä asiakasyhteisön kautta 

- Uusia ideoita omaan toimintaan asiakasyhteisöstä 
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- Tuotekehitystoiveet tulevat kuulluksi 

- Tuotekehitystoiveiden seurantaan läpinäkyvyyttä 

asiakasyhteisöstä 

Yritys 

- Asiakasyhteisö vastaa asiakkaiden toiveita 

- Yrityksen työntekijöiden työnteko sujuvoituu asiakasyhteisön 

myötä 

- Ketterämpää päätöksentekoa asiakasyhteisöstä saadun tiedon 

avulla 

- Paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaava tuote 

asiakasyhteisöstä saadun tiedon avulla 

- Yhteisöllisyys asiakasyhteisössä 

Arvoehdotukset 

Asiakkaiden tekemät 

arvoehdotukset yritykselle 

- Asiakasklinikka parantaisi ja keskittäisi asiakastukea  

- Yritys voisi antaa suosituksia parhaista käytäntötavoista ja 

näin parantaa asiakaspalvelua 

- Asiakasyhteisön tapaamisia voisi olla eri aikoihin, niin 

ihmiset osallistuisivat niihin paremmalla todennäköisyydellä 

- Priiman käyttöönotosta voisi olla oma kurssinsa tai 

tarkistuslista, niin käyttöönotot menisivät sujuvammin 

- Ruudunkaappauksien pyytäminen voisi nopeuttaa 

tukipalvelun ongelmanratkaisua 

Yrityksen tekemät 

arvoedotukset asiakkaille 

- Tuotekehitystoiveiden tilan näkeminen asiakasyhteisössä toisi 

reaaliaikaisempaa tietoa asiakkaille 

- Tuotekehitystoiveiden priorisointi asiakasyhteisössä toisi 

asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa tuotekehitykseen 

- Työpajassa aloitettuja keskusteluja voidaan jatkaa 

asiakasyhteisön puolella 

- Asiakasyhteisöstä voisi löytää toisen asiakkaan, jonka kanssa 

vertailla toimintansa 

- Jos asiakasyhteisö vaikuttaa asiakkaille sopivalta konseptilta, 

niin hekin voivat luoda sellaisen  

Aiemmat arvokokemukset antavat taustatietoa siitä, millaiseksi yhteistyö yrityksen ja 

asiakkaiden välillä on aiemmin koettu. Asiakkaiden aiempien arvokokemuksien 
perusteella voidaan tehdä päätelmiä siitä, millaisella asenteella he ovat osallistuneet 

työpajoihin. Henkilökohtaisena aiempana arvokokemuksena asiakkailla on ollut se, että 
heitä kuunnellaan ja he ovat tärkeitä. Tähän liittyen asiakkaat nimesivät esimerk iks i 
hyvän asiakastuen ja sen, kuinka heidän toiminnastaan ollaan kiinnostuneita. He ovat 

kokeneet yrityksen toiminnan myös rehelliseksi aina myyntivaiheesta saakka. Luultavas t i 
nämä seikat ovat antaneet positiivisen mielikuvan työpajaan osallistumisesta ja 

asiakasyhteisötoiminnasta. Osa asiakkaista kertoikin työpajoissa, kuinka he pitivät sen 
kaltaisesta tapaamisesta. Yrityksellä vaikuttaa olevan henkilökohtaisella tasolla hyvä  
suhde asiakkaidensa kanssa, millä voidaan olettaa olevan vaikutusta siihen, kuinka 

kiinnostuneita yhteisöllistä tekemistä kohtaan ollaan. Yrityksen tukipalvelut on aiemmin 
koettu lisäarvoa tuoviksi ja niitä kehuttiin työpajoissa paljon. Ainakin tämän perusteella 

yritys erottuu jo nyt palvelullaan asiakkaidensa silmissä. Useampi asiakas korosti 
yrityksen palvelua syynä sille, miksi heidät valittiin palveluntarjoajaksi. Kuten Hunter 
(1997) toteaa, suhtautuminen omaan asiakaskuntaan on yksi tapa erottua markkinoil la.  

Asiakasyhteisö on tälle hyvää jatkumoa ja panostus sille osa-alueelle, jossa yritys 
menestyy. 

Rooliin liittyvät ja organisaatiosta johtuvat aiemmat arvokokemukset kertovat myös 
mielenkiintoista tietoa asiakkaiden ja yrityksen välisestä aiemmasta toiminnasta. Näitä 
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arvokokemuksia löytyi huomattavasti enemmän kuin henkilökohtaisia, mikä johtuu 
todennäköisesti siitä, että työpajat liittyivät niin vahvasti osallistujien työhön tai 
vapaaehtoistyöhön. Kaikki työpajoissa käsitellyt aiheet olivat sellaisia, että 

taustaorganisaatiolla on paljon vaikutusta niihin. Esimerkiksi tuotteeseen liittyvät 
organisatoriset arvokokemukset kumpuavat siitä, miten organisaatio tuotetta käyttää ja 

kuinka hyvin se heidän käyttöönsä sopii. Tuotteeseen liittyvät aiemmat arvokokemukset 
olivat pääosin positiivisia, kuin myös palveluunkin liittyvät. Kun ottaa huomioon, kuinka 
paljon tuotekehitykseen keskittyvää keskustelua työpajoissa kuitenkin käytiin, voi olla 

hyvin mahdollista, että useampikin asiakas on tietoisesti tuonut työpajoissa esille omia 
tuotekehitystoiveitaan. Voi myös olla, että se on jollekin myös syy osallistua tällais i in 

tapaamisiin. Ainakin yksi asiakas mainitsi työpajassa huolensa siitä, miten pienien 
asiakkaiden tuotekehitystoiveet pääsevät kuuluviin. Vaikka yrityksen edustaja esittikin 
arvoehdotuksen, että asiakasyhteisö on mainio paikka tuoda näitä ilmi, toimivat tällaiset 

tapaamisetkin siihen mainiosti. Välittömän reaktion saaminen toiveeseensa voi olla 
arvokasta asiakkaalle, koska se säästää aikaa. Tuotekehitystoiveiden suureen määrään 

työpajoissa vaikuttanee työpajojen osallistava luonne, kun osallistujat saivat nostaa 
keskusteluun mitä halusivat. Kaikki tuotteesta saatu palaute on hyödyllistä yritykse lle.  
Voidaan ajatella, että työpajojen tavoitteet ja aihealueet muotoutuivat osallistuj ien 

mukaan. Tuotteen helppokäyttöisyys nousi esille työajoissa useaan kertaan, ja sen 
sijoittaminen henkilökohtaiseksi tai organisatoriseksi aiemmaksi arvokokemukseksi oli 

haasteellista. Raja siinä, kumpuaako jokin henkilökohtaisista mieltymyksistä vai 
organisaatiosta ja roolista, voi olla häilyvä. Helppokäyttöisyys voi olla henkilökohtaises t i 
koettu mukava asia, mutta samalla se voi olla organisatorisesti hyvä seikka, koska sen 

myötä tuotteen käytön kouluttamiseen ei tarvitse käyttää niin paljoa aikaa. Osan 
löydöksistä olisi voinut sijoittaa hyvinkin eri tavoin. On myös kiinnostavaa, että 

helppokäyttöisyys sai kehuja, mutta myös hieman negatiivista palautetta 
epäloogisuuksien ja visuaalisuuden muodossa. Tämä johtunee siitä, että vaikka 
peruskäyttö olisikin helppoa, voivat monimutkaisemmat ominaisuudet olla vaikeampia 

käyttää. 

Arvo-odotukset valottivat asiakkaiden odotuksia niin asiakasyhteisöön kuin yrityksen 

yleiseen toimintaan liittyen. Henkilökohtaisina arvo-odotuksina asiakkailla korostuivat 
yhteisöllisyyden kaipuu sekä asiakasyhteisön helppo ja vaivaton käyttö. Työpajoissa oli 
paljon keskustelua siitä, ettei asiakasyhteisön käyttöönottoa varten täytyisi ottaa käyttöön 

uusia järjestelmiä. Yritys pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan tähän. Ratkaisu voisi olla 
esimerkiksi Priima Akatemian käyttäminen asiakasyhteisöä varten. Asiakkaat odottavat 

asiakasyhteisötoiminnalta myös erilaisia ja mukavia työpajoja. Tämän voidaan olettaa 
johtuvan siitä, että yhteisön muotoilu tapahtui työpajassa, ja siitä pidettiin. Järjestettyjen 
työpajojen perusteella osallistavan suunnittelun työpajat voisivat toimia yritykse lle 

hyvänä keinona sitouttaa asiakkaita, koska ainakin näissä työpajoissa asiakkaat kokivat 
itsensä kuulluksi ja he ilmaisivat pitävänsä niistä. Asiakasyhteisön kautta voitaisiin löytää 

kiinnostuneita osallistujia tuleviin työpajoihin, sillä asiakasyhteisöön liittyvät luultavas t i 
ainoastaan yhteisön toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Asiakasyhteisössä voitais iin 
järjestää erilaisia etä-, hybridi- ja lähityöpajoja. Nambisan (2002) toteaa, että 

asiakasyhteisön kautta asiakkaat voivat jakaa tietoa ja osallistua arvon yhteisluontiin eri 
tavoin, esimerkiksi uusia tuotteita suunnittelemalla.  

Rooliin liittyvät ja organisatoriset arvo-odotukset kertovat eniten siitä, mitä asiakkaat 
oikeastaan asiakasyhteisöltä toivoisivat. He odottavat, että asiakasyhteisössä tapahtuis i 
yhteisöllistä oppimista. Asiakasyhteisössä voitaisiin jakaa esimerkiksi parhaita 

käytänteitä asiakkaiden ja yrityksen kesken tuotteen käytöstä. Tuotteen kaikkia 
ominaisuuksia ei ole pidetty ihan selkeinä, joten tällainen yhdessä tekeminen ja 

prosessien läpikäynti voisi auttaa monia. Tämä käy yhteen Nambisan (2002) teorian 
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kanssa, että asiakasyhteisön ryhmäkeskustelut ja yhteistyöalustat voivat saada asiakkaat 
auttamaan toisiaan. Toinen iso asia, jonka asiakkaat kokisivat arvokkaaksi, on 
tuotekehityksen seuraaminen. He toivoisivat siihen läpinäkyvyyttä, jotta he saisivat 

helposti tiedon oman tuotekehitystoiveensa tilanteesta. Myös yrityksen edustajat 
toivoisivat tätä, koska se sujuvoittaisi heidän työntekoaan. Enää ei tarvitsisi jakaa tietoa  

tästä esimerkiksi sähköpostitse. On kuitenkin muistettava, että tuotekehityksen tilan 
julkisempi jakaminen lisää riskiä tuotekehityksen tilan vuotamisesta kilpailijoil le. 
Nambisan (2002) mukaan liiallinen avoimuus voi olla haitallista yritykselle, koska se 

antaa kilpailijoille mahdollisuuden ennakoida tulevaa tuotekehitystä. 
Tuotekehitystoiveiden seuraamisen lisäksi asiakkaat kokevat tärkeäksi sen, että heidän 

tuotekehitystoiveensa tulisivat kuulluiksi. Läpinäkyvyys auttaisi tähänkin, koska he 
voisivat tarkistaa, milloin asialle aiotaan tehdä jotain. Kuulluksi tulemiseen liittyy myös 
se, että asiakasyhteisön kautta voisi olla mahdollista priorisoida tuotekehitystoive ita. 

Tämä helpottaisi erityisesti yrityksen toimintaa, kun saataisiin suoraa asiakaspalaute tta, 
mutta myös asiakkaat saisivat ääntään paremmin kuuluviin. Oli mielenkiintoista havaita 

tämä arvo-odotus asiakkaiden keskuudessa, koska niin samankaltaisia odotuksia oli myös 
asiakkuustiimillä. Tämä johtunee siitä, että tämänkaltaista luonnehdintaa on käytetty 
esimerkkinä siitä, mitä asiakasyhteisö voisi sisältää.  Joka tapauksessa se voisi auttaa 

yritystä tekemään tuotteestaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaavan. Arvo-odotus 
tuotepalautteesta käy yhteen myös Banksin ja Dausin (2002) teorian kanssa. Heidän 

mukaansa se on yksi päähyödyistä yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa. On 
mielenkiintoista, miten asiakkaiden ja yrityksen arvo-odotukset kohtasivat suhteessa 
toisiinsa. Työpajojen myötä heille syntyi yhteinen käsitys siitä, millainen asiakasyhte isön 

tulisi olla. 

Aiempien arvokokemusten ja odotusten lisäksi työpajoista oli mahdollista löytää 

arvoehdotuksia eri toimijoiden välillä. Yritys pyrki arvoehdotuksillaan luultavas t i 
viestimään siitä, millaista hyötyä asiakkaat voisivat saada asiakasyhteisöstä. Yritys teki 
asiakkaille esimerkiksi arvoehdotukset edellisessä kappaleessa mainituista 

tuotekehitystoiveiden tilan seuraamisesta ja niiden priorisoinneista. Nämä voisivat tuoda 
arvoehdotuksen mukaan arvoa asiakkaille reaaliaikaisemman tiedon muodossa sekä 

mahdollisuutena vaikuttaa tuotekehitykseen. Työpajojen perusteella tuotekehitykseen 
vaikuttaminen vaikuttaisi olevan tärkeää asiakkaille, joten sitä kannattaa ehdottomasti 
tuoda tällä tavalla esille. Se voisi olla yksi tekijä, jolla saataisiin ihmisiä liittymään 

asiakasyhteisön jäseniksi. Myös tuotekehitystoiveiden reaaliaikainen seuranta on hyvä 
idea, jota ei kirjallisuudessa ole tullut aiemmin esille. Esimerkiksi Nambisan (2002) 

puhuu lähinnä asiakkaiden osallistamisesta tuotekehitykseen, eikä niinkään sen 
seuraamisesta. 

Asiakkaat tekivät arvoehdotuksia yritykselle, ja merkittävin niistä oli asiakasklinikka, 

jota alettiin heti edistämään yrityksessä. Se voisi parhaassa tapauksessa keskittää ja 
parantaa asiakastukea, kun ongelmista päästäisiin puhumaan yhdessä. Asiakasklinikka 

voisi olla osa asiakasyhteisöä. Asiakkaat tekivät arvoehdotuksen myös siitä, että yritys 
voisi aktiivisemmin kertoa parhaista käytäntötavoista Priiman suhteen. Tämä voisi 
parantaa asiakaspalvelua, sillä asiakkaat eivät osaa aina kysyä apua ongelmiinsa. Oli 

mielenkiintoista huomata, miten arvoehdotuksia tehtiin asiakkaiden ja yrityksen kesken. 
Välit olivat selkeästi rennot ja avuliaat. Nämä ovat tekijöitä, jotka voisivat auttaa 

asiakasyhteisöä menestymään. Yrityksen kulttuuri on valmiiksi jo hyvin asiakaspalve lua 
painottava, joten valmiuksia yhteisölliselle toiminnalle löytyy. Työpajoissa keskustelt iin 
monista eri aiheista ja asiakkuustiimi nosti säännöllisesti esille, että keskustelua voidaan 

jatkaa asiakasyhteisössä. Näin he tekivät arvoehdotuksen asiakkaille, että heidän 
kannattaisi liittyä asiakasyhteisöön ja osallistua aiheista keskusteluun siellä. Asiakkaille 

ehdotettiin myös, että he voisivat hyötyä ”sparrausparista” omassa toiminnassaan. Ideana 
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oli, että kaksi asiakasta voisi jakaa tietoja toisilleen omien Priima ympäristöjensä 
käyttöön liittyen. Näitä pareja voitaisiin etsiä ja löytää asiakasyhteisöstä. Tämä toisi lisää 
sosiaalista kanssakäymistä asiakasyhteisöön, joka onkin Holmström (2004) mukaan yksi 

yhteisöllisen toiminnan kulmakivistä. 

Tutkimuksen löydökset vastaavat hyvin kirjallisuudessakin esille nostettuja seikkoja 

asiakasyhteisötoiminnasta ja osallistavasta suunnittelusta. Esimerkiksi monet Banksin ja 
Dausin (2002) listaamista hyödyistä asiakkaiden yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa 
olivat esillä työpajoissa:  

 Syvempi asiakasuskollisuus 

 Laajempi markkina-alue 

 Voimakas yhteinen ääni, joka voi mainostaa ja tukea yritystä 

 Arvokas ja keskitetty tuotepalaute 

 Kumppanuuksien kehittäminen 

 Tehokas vertaisasiakaspalvelu 

 Matalammat käyttökustannukset 

Työpajoissa oli selvästi esillä voimakas yhteinen ääni, joka voisi mainostaa ja tukea 
yritystä. Yritys sai työpajoista paljon tukea toimintaansa tuotekehitystoiveiden ja 
kannustamisen muodossa. Asiakkaista asiakasyhteisö olisi hyvä idea. Mainostaminen ei 

ollut niin paljon esillä, mutta on mahdollista, että ajan myötä yhteisön jäsenet alkaisivat 
kertoa yhteisöstä tuttavilleen, kuten Banks ja Daus (2002) arvelevat. Arvokas ja keskitetty 

tuotepalaute, kumppanuuksien kehittäminen sekä tehokas vertaisasiakaspalvelu olivat 
myös työpajoissa läsnä. Jo nämä työpajat itsessään toivat paljon arvokasta tuotepalaute tta. 
Paljon aikaa käytettiin myös keskusteluihin tuotekehitystoiveiden seuraamiseen, 

antamiseen ja äänestämiseen liittyen. Kumppanuuksien kehittämisestä keskustelt iin 
useampaan otteeseen ja esimerkiksi ”sparrausparit”- idea on juuri tätä. Tehokas 

vertaisasiakaspalvelu oli myös jonkin verran esillä. Keskusteluja käytiin siitä, miten 
asiakkaat voisivat neuvoa ja auttaa toisiaan yhteisössä. Syvempi asiakasuskollisuus ei 
ollut paljoa esillä itse työpajoissa, mutta jos asiakasyhteisö mahdollistaisi tämän, se olisi 

todella arvokasta Discendumille. Matalammille käyttökustannuksille ja laajemmalle 
markkina-alueelle ei löydöksistä löytynyt tukea. Tämä voi johtua siitä, että tässä 

tapauksessa asiakasyhteisön muodostaminen on vasta alkuvaiheessa. 

Tärkeä seikka, joka nostettiinkin työpajoissa esille, on se, että yhteisö on pidettävä 
aktiivisena. Niin asiakkaat kuin asiakkuustiimikin olivat tätä mieltä. Yhteisön aktiivisena 

pitämisen voidaan olettavan vievän jonkin verran yrityksen henkilöstön työaikaa. Näin 
ollen, vaikka osaan työtehtävistä käytetty aika vähenisikin, ei työmäärä välttämättä 

vähenisi. Se siirtyisi vain yhteisöön muualta. Asiakkaiden kannalta yhteisöön 
osallistuminen vie myöskin aikaa. Asiakkaiden arvokokemus on tärkeässä osassa siinä, 
pitävätkö asiakkaat kannattavana yhteisöön osallistumista. Tämä tukee Nambisanin 

(2002) käsitystä siitä, että asiakkaan motivaatioon vaikuttaa mm. yhteisöstä saatu hyöty. 
Asiakasyhteisön aktiivisuuden kannalta on tärkeää, että asiakas saa yhteisöstä hyötyä. 

Tutkimuksen perusteella yhteisöön liittyy monia arvoa tuottavia seikkoja, mutta on 
vaikea arvioida, ovatko ne riittäviä. Arvokokemus on jokaisella aina henkilökohtainen. 

Asiakasyhteisö olisi hyvä lisä yrityksen tukipalveluihin ja vaikuttaisi loogise lta 

jatkumolta yrityksen toiminnassa. On kuitenkin tärkeää myös pohtia, kuinka tarpeellinen 
se on yrityksen ja asiakkaiden kannalta. Yritykselle asiakasyhteisö tarjoaisi monia 

mahdollisuuksia, mutta sen resurssointia on vaikea arvioida, ja toisaalta vaikuttaa siltä, 
että se ei vähennä kokonaistyömäärää. Yrityksen yhteisölle asettamien tavoitteiden 
kannalta se kuitenkin vaikuttaa järkevältä ratkaisulta. Asiakasyhteisön kautta tuotteesta 
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voisi rakentaa enemmän asiakkaiden tarpeisiin vastaavan, koska yhteistyö asiakkaiden 
kanssa voisi syventyä. Seuraavana haasteena yrityksellä on asiakkailla heränneiden arvo-
odotusten lunastaminen. Holmströmin (2004) mukaan virtuaalisen yhteisön, jollainen 

asiakasyhteisökin on, rakentaminen muodostuu useista sosiaalisista ja teknologis ista 
seikoista. Asiakkaat asettivat työpajoissa useita odotuksia niin teknologisiin kuin 

sosiaalisiinkin seikkoihin. Näihin vastaaminen voi olla haastavaa, mutta tämä tutkielma 
voi toimia siinä tukena. 

5.2 Johtopäätökset 

Tämä tutkimus lisää tietoa asiakasyhteisöjen tutkimukseen, ja niiden käyttöön 
tuotekehityksen tukena. Tutkimuksesta voi olla hyötyä erityisesti yrityksille, jotka 

pohtivat ratkaisuja sille, miten muuttaa tuotekehitystään asiakaslähtöisemmäksi. Suurin 
hyöty tutkimuksesta oli kuitenkin Discendumille, joka sai paljon tietoa asiakkaidensa 
ajatuksista ja kehitysideoista suhteessa tuotteeseen, palveluun, yhteistyöhön ja 

asiakasyhteisöön. Välillisesti tutkimuksesta hyötyvät myös Discendumin asiakkaat.  
Tutkimuksesta voivat hyötyä myös tutkijat, jotka ovat kiinnostuneita asiakasyhteisöistä, 

osallistavasta suunnittelusta ja arvon yhteisluonnista. Tutkimus lisää tietoa erityises t i 
asiakasyhteisöjen käyttökelpoisuudesta tuotekehityksen tukemisessa sekä arvon 
yhteisluonnin linssin soveltuvuudesta osallistavaa suunnittelua hyödyntävien työpajojen 

tarkasteluun. Se avaa myös hieman sitä, miten asiakasyhteisöä voidaan suunnite l la 
osallistavan suunnittelun menetelmin. 

Arvon yhteisluonnin näkökulmaa on hyödynnetty osallistavan suunnittelun tarkastelussa 
aiemminkin, mutta asiakasyhteisön suhteen se oli uusi näkökulma. Eri toimijo iden 
kokeman arvon tarkastelu oli hyödyllistä, sillä se auttoi keskittymään eri toimijo iden 

käsityksiin ja odotuksiin asiakasyhteisöön liittyen. Asiakasyhteisön tarkoituksena on 
tuottaa arvoa siinä mukana oleville toimijoille, joten arvon yhteisluonnin näkökulma oli 

hyödyllinen työkalu tämän tarkasteluun. Aiemmat arvokokemukset auttoivat laittamaan 
asiakasyhteisötoiminnan perspektiiviin yrityksen aiemman toiminnan kanssa, ja arvo-
odotukset ja arvoehdotukset auttoivat ymmärtämään toimijoiden yhteisöön liittyviä 

toiveita. Asiakasyhteisöihin liittyen on tehty aiemmin tutkimusta, mutta eri toimijo iden 
odotuksia kyseistä toimintaa kohtaan ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimus yhdisti 

mielenkiintoisella ja uudella tavalla asiakasyhteisön tuotekehitystä tukevana konseptina, 
menetelmällisesti osallistavan suunnittelun ja analyyttisenä linssinä arvon yhteisluonnin.  
Kuten Kinnula et al. (2018) toteaa, arvon yhteisluontiin keskittyvän analyysin kautta 

voidaan arvioida ja parantaa yhteistä suunnittelutoimintaa. Tämän voidaan todeta pitävän 
paikkaansa. Työpajojen aktiviteetit sopivat hyvin tämänkaltaisiin osallistavan 

suunnitteluprosessin alkupäähän sijoittuviin työpajoihin. Niiden avulla saatiin paljon 
tietoa asiakkaiden ajatuksista, käytiin hyviä keskusteluja ja ideoitiin asiakasyhteisöä. 
Työpajat olivat onnistuneita. Kuitenkin arvon yhteisluonnin analyysiä suorittaessa 

nähtiin, että asiakasyhteisöön liittyvät asiat jäivät työpajoissa pieneen osaan. Työpajojen 
aktiviteetit olisivat voineet ehkä liittyä vahvemminkin asiakasyhteisöön On silti 

muistettava, ettei osallistavassa suunnittelussa voida liikaa kontrolloida osallistuj ien 
toimintaa. Tämän tutkimuksen työpajoissa olivat esillä ne aiheet, jotka asiakkaat kokivat 
tärkeiksi. Osallistavan suunnittelun kannalta on tärkeää, että heille annetaan tilaa tuoda 

omia ajatuksiaan esille. 

Tutkimuksen suurimmat puutteet liittyvät tutkimusaineistoon. Tutkimusaineisto on 

kerätty asiakasyhteisön suunnitteluvaiheessa, joten tutkimuksen tulokset vastaavat 
ainoastaan kysymyksiin siitä, millaisia odotuksia osallistujilla on 
asiakasyhteisötoimintaan liittyen, ei niinkään siihen, millaista asiakasyhteisötoiminta 
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oikeasti on. Tutkimuskysymyksen asettelun kannalta mielenkiintoisempaa tietoa olisi 
saatu, jos olisi haastateltu sellaisia organisaatioita, joissa asiakasyhteisö on jo käytössä. 
Tutkimus on myös rajattu käsittelemään arvon yhteisluontia, mikä rajaa asiakasyhteisöjen 

käsittelyä hieman. Esimerkiksi asiakasyhteisön teknistä toteutusta ei ole tutkielmassa 
sivuttu. On myös huomattava, että työpajoihin osallistui ainoastaan pieni osa yrityksen 

asiakkaista. He ovat luultavasti asiakkaina innokkaimmasta päästä eli heillä on 
mielenkiintoa olla mukana kehittämässä toimintaa. Passiivisemmilla asiakkailla on 
varmasti myös ajatuksia tuotteeseen liittyen, mutta heidän aktivointinsa on haastavampi 

tehtävä. Olisi mielenkiintoista tutkia sitä, miten heitä voitaisiin osallistaa paremmin 
kehitystyöhön.  

Koska tämä tutkimus käsitteli asiakasyhteisöä suunnitteluvaiheessa, olisi jatkossa 
mielenkiintoista havainnoida asiakasyhteisötoimintaa käytännössä ja kysyä niin 
asiakkailta kuin yrityksen edustajiltakin, kuinka hyvin tämä konsepti on heidän 

mielestään toiminut. Olisi kiinnostavaa tarkastella aihetta arvokokemusten perusteella 
tuossa tilanteessa ja pohtia, onko yhteisö täyttänyt sille asetettuja odotuksia. Olisi 

kiinnostavaa tietää, miten konsepti toimii, tuottaako se lisäarvoa asiakkaille ja yritykse lle 
sekä kuinka isoa työmäärää asiakasyhteisö vaatii. 

Jos asiakasyhteisön käyttöönottoa pohditaan jossain organisaatiossa, on tärkeää 

huomioida organisaation asiakkaiden määrä. Asiakasyhteisö on luultavasti aina pienempi 
kuin organisaation asiakkaiden määrä, koska kaikki eivät voi olla kiinnostune ita 

tällaisesta toiminnasta. Mielenkiintoinen kysymys on, kuinka pienellä asiakasmäärä llä 
asiakasyhteisön voi saada toimimaan. Jos asiakkaita on vähän, heitä voidaan palvella 
yksilöllisesti. Jossain kohtaa asiakkaita on kuitenkin niin paljon, ettei heitä voi palvella 

enää samaan tapaan erikseen. Tässä tilanteessa asiakasyhteisö muuttuu kannattavaks i 
ratkaisuksi. Olisi mielenkiintoista pohtia, missä menee se raja, minkä jälkeen on 

kannattavaa muodostaa yhteisö. 

Asiakasyhteisön rakentamisen aloittaminen osallistavan suunnittelun menetelmiä 
hyödyntäen oli toimiva idea. Tämän tutkimuksen työpajoista saatiin hyvää varmistusta 

sille, millainen asiakasyhteisöstä kannattaisi rakentaa ja mitä ei kannattaisi tehdä. 
Osallistavan suunnittelun demokraattinen luonne sopi myös hyvin yhteisön rakentamista 

varten, koska yhteisöstä halutaan muodostaa sellainen, että se hyödyttää kaikkia osallis ia. 
Osallistava suunnittelu auttaa antamaan kaikille osallistujille äänen. Tämän myötä 
yhteisöstä voidaan rakentaa sellainen, että se tuo arvoa kaikille mukana oleville.  

Asiakasyhteisössä voi olla monia tekijöitä, jotka tuovat arvoa niin asiakkaille kuin 
yrityksellekin. Esimerkiksi asiakasyhteisön kautta järjestettävät työpajat, 

asiakasyhteisössä tapahtuva tuotekehityksen seuranta ja tuotekehitystoive iden 
priorisointi voivat tukea yrityksen tuotekehitystä paljon. Tämän myötä tuotteesta voidaan 
rakentaa paremmin asiakkaiden toiveisiin vastaava. Asiakkaat hyötyvät tästä, mutta he 

saavat arvoa myös saamalla tietoa tuotteen monipuolisemmista käyttötavoista yhteisön 
kautta. Asiakasyhteisö antaa yhteisluonnille asiakkaiden ja yrityksen välillä hyvän 

pohjan. Asiakasyhteisöllä on konseptina paljon potentiaalia, ja se voi erityisesti auttaa 
asiakaslähtöisessä tuotekehityksessä.  
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6. Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella arvon yhteisluontia asiakasyhteisössä. 

Asiakasyhteisö määritellään Banksin ja Dausin (2002) mukaan verkossa tapahtuvaks i 
asiakkaiden väliseksi vuorovaikutukseksi, joka sisältää sekä yksilöiden väliset 
vuorovaikutukset että asiakasryhmien välisen vuorovaikutuksen. Virtuaalinen yhteisö, 

jollainen asiakasyhteisökin on, rakentuu sekä teknologisista että sosiaalisista seikoista 
(Holmström, 2004). Discendum Oy:n tavoite oli asiakasyhteisön avulla kasvattaa heidän 

asiakastyytyväisyyttään ja rakentaa heidän tuotteestaan, Priimasta, entistäkin enemmän 
asiakkaiden toiveita vastaava. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, millaista arvoa asiakasyhteisötoiminta voisi 

tuottaa yritykselle ja sen asiakkaille. Tutkimuskysymyksenä oli, millaista arvoa eri 
sidosryhmät voisivat saada asiakasyhteisötoiminnasta. Tutkimuskysymykseen haettiin 

vastausta järjestämällä neljä osallistavan suunnittelun työpajaa, jotka liittyivät 
asiakasyhteisön kehittämiseen, ja tarkastelemalla niistä kerättyjä materiaaleja Kinnula et 
al. (2018) sekä Vargon ja Luschin (2016) arvon yhteisluonnin linssin avulla. Arvon 

yhteisluonnin mukaan arvo syntyy vuorovaikutussuhteissa (Vargo & Lusch, 2016). 
Kinnula et al. (2018) sekä Vargo ja Lusch (2016) määrittelevät kolme osa-aluetta arvon 

yhteisluonnille. Aiemmat arvokokemukset, arvo-odotukset ja arvoehdotukset. 
Työpajojen materiaalia tarkasteltiin näistä eri näkökulmista, jotta saataisiin ymmärrystä 
siitä, millaista arvoa eri sidosryhmät asiakasyhteisötoiminnasta voisivat saada. 

Tutkimuslöydöksistä kävi ilmi, millaista arvoa asiakasyhteisötoiminta voisi tuoda 
yritykselle ja sen asiakkaille. Asiakasyhteisötoiminnan avulla yritys voisi tehdä monella 

tapaa entistä asiakaslähtöisempää tuotekehitystä. Asiakasyhteisön kautta voitais iin 
järjestää osallistavia työpajoja, joissa tuotteen ominaisuuksia voitaisiin kehittää.  
Asiakkaat voisivat saada ajantasaisempaa tietoa tuotekehitystoiveista ja vaikuttaa niiden 

priorisointiin asiakasyhteisössä. Asiakasyhteisön mahdollistama monenlainen yhteistyö  
voisi auttaa kehittämään paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa tuotetta. Näin ollen 

myös asiakkaat saisivat lisäarvoa paremmin heidän tarpeisiinsa vastaavasta tuotteesta, 
mikä voisi kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja -sitoutumista. Asiakkaat saisivat arvoa 
myös kasvavan vertaistuen muodossa, jota asiakasyhteisön muilta asiakkailta saisi. 

Yrityksen henkilöstön työnteko suoraviivaistuisi, kun useampi asia keskittyis i 
asiakasyhteisöön. Asiakasyhteisöllä voitaisiin tukea tuotekehitystä ja osallistaa asiakkaita 

tuotekehitykseen.  

Tutkimuksen löydökset vastasivat hyvin kirjallisuudessa esille nostettuja seikkoja eli 
tutkimus oli olemassa olevaa teoriaa vahventava. Se mitä asiakasyhteisöistä on aiemmin 

kirjoitettu, vastaa pitkälti käsityksiä, joita tämän tutkimuksen työpajoista kävi ilmi.  
Tutkimus yhdisti uudella tavalla asiakasyhteisön tuotekehitystä tukevana konseptina, 

menetelmällisesti osallistavan suunnittelun ja analyyttisenä linssinä arvon yhteisluonnin.  
Tutkimuksesta voi olla hyötyä erityisesti yrityksille, jotka pohtivat ratkaisuja siihen, 
miten muuttaa tuotekehitystään asiakaslähtöisemmäksi. Lisäksi tutkimuksesta voivat 

hyötyä tutkijat, jotka ovat kiinnostuneita asiakasyhteisöistä, osallistavasta suunnittelusta 
ja arvon yhteisluonnista. 
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