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1.  Johdanto 

Tämän työn tavoitteena on kehittää asiakkaiden ja yritysten välisen, liiketoiminnallisesti re-
levantin arvon luonnin teoria. Tässä väitöskirjassa arvon luontia lähestytään teoreettispainot-
teisesti, ja tavoitteena lisätä käsitteellistä ymmärrystä sekä akateemisen keskustelun että käy-
tännön liiketoimintaprosessien kehittämisen näkökulmasta.  

1.1 Liiketoiminnallisesti relevantin arvon luomisen kaksi puolta 

Miten liiketoiminnallisesti relevanttia arvoa voitaisiin luoda mahdollisimman paljon? 
Tähän työn taustalla olevaan pääkysymykseen vastaaminen vaatii sekä asiakkaan saaman 
arvon että yritysten saaman arvon syntymisen mekanismien ymmärtämistä ja näiden 
näkökulmien yhtäaikaista tarkastelua. Yrityksen tavoite arvon luonnissa ja liiketoiminnassa 
yleisemminkin on voittojen kumuloiminen. Asiakkaan haluama arvo puolestaan liittyy siihen, 
mitä hän kulloinkin missäkin tilanteessa pyrkii saavuttamaan, eli hänen päämääriinsä 
(Christopher et al. 1991; Ulwick 2002, 2005, 2017; Ulwick & Bettencourt 2008; Christensen 
& Raynor 2003; Christensen et al. 2005, 2007).  Asiakas voi yrittää saavuttaa päämääriään 
ilman ulkopuolista apuakin, mutta yleensä on tarkoituksenmukaista ja tehokkaampaa 
käyttää ulkopuolista apua. Tässä työssä yrityksen ja asiakkaan näkökulmien yhdistämiseen 
ehdotetaan tarjoaman käsitettä. Tarjoamalla viitataan siihen, mitä yritys tarjoaa asiakkaille 
ostettavaksi tai vaihdettavaksi liittyen johonkin asiakkaan päämäärään.  

 
Useimmissa yritysten arvon luonnin tavoitteita sivuavissa teorioissa, jotka operoivat yritys- 

ja toimialatasolla (esim. RBV, resurssipohjainen teoria; IO, Industrial Organization; TCE, 
transaktiokustannusteoria), arvon luontia lähestytään kilpailijoiden voittamisen ja arvon 
kaappaamisen suunnasta. Nämä tulokulmat “fokusoivat ennen kaikkea yrityksen tarjonta-
puolen interaktioihin (supply side interactions) ja pitkälti jättävät huomiotta kysyn-
täympäristön, jossa nämä interaktiot tapahtuvat… Tässä arvon kaappaamiseen fokusoimi-
sessa on taipumus ottaa annettuna edeltävä arvon luomisen haaste.” (Adner & Zemsky 
2006). Tässä työssä argumentoidaan, että arvon kaappaamiseen fokusoivat teoriat eivät pel-
kästään ota annettuna arvon luomista asiakkaalle, vaan samalla ne myös sivuuttavat tarjo-
amien keskeisen roolin yritysten ja asiakkaiden välissä.  

 
Strategiakirjallisuus “voidaan nähdä jatkuvana voiton (rent) etsimisenä, jossa voitto 

määritellään vaihtoehtoiskulujen yli menevinä tuottoina” (Mahoney & Pandian 1992). Eri-
laisina voittojen lähteinä nähdään ”niukat resurssit” (scarce resources, Ricardian rents), 
”monopoliasema” (monopoly rents), ”yrittäjyys” (Schumpeterian rents), sekä ”firmaspesifit 
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resurssit” (ibid). Tämän työn valossa niukka resurssi, monopoliasema, yrittäjyys tai firmas-
pesifit resurssit eivät kuitenkaan vielä takaa, että asiakas haluaisi ostaa yritykseltä jotakin, 
että syntyisi vaihdantaa ja vaihdanta-arvoa (esim. Bowman & Ambrosini 2000; Payne & Holt 
2001; Lepak et al. 2007), tai että asiakas haluaisi käyttää yrityksen tarjoamaa apua omien 
päämääriensä saavuttamiseen, eli että syntyisi käyttöarvoa (Bowman & Ambrosini 2000; 
Lepak et al. 2007). Kuten Adner & Zemsky (2006) yllä kuvatulla tavalla totesivat, ensin olisi 
luotava (käyttö)arvoa asiakkaalle, jotta voidaan synnyttää mahdollisuus arvon kaappaami-
seen (vaihdanta-arvosta). Asiakas ei siten halua, osta tai käytä yrityksen niukkoja resursseja, 
monopoliasemaa, yrittäjyyttä tai firmaspesifejä resursseja sellaisinaan, vaan tarjoamaa, jonka 
synnyttämiseen, tuottamiseen ja/tai toimittamiseen kenties liittyy näitä lisämääreitä osana 
ilmiötä mihin Adner & Zemsky viittaavat ”yrityksen tarjontapuolen vuorovaikutuksina”. Yri-
tys ei ole niinkään ylijäämien synnyttämisen mekanismi, vaan pikemminkin ylijäämien ku-
muloimisen mekanismi. Kumuloimisessa ja arvon puolustamisessa monopoli, niukat resurs-
sit jne. voivat olla hyvinkin tärkeässä osassa. 

 
Muihin yritystason kirjallisuuksiin verrattuna lähemmäs tämän työn tavoitteita pääsee ”ky-

syntälähtöinen ajattelu” (Demand Based View), jota edustavat mm. Adner & Zemsky 2006; 
Priem 2007; Priem et al. 2001, 2011, 2012, 2013). Tämä ajattelu ponnistaa ”resurssipohjai-
sesta ajattelusta” (Resource Based View, esim. Wernerfelt 1984, Barney 1991), mutta tekee 
tärkeän, yritystason analyysista poikkeavan havainnon: resurssien arvo määräytyy yrityksen 
ulkopuolella (Priem et al. 2013). Kysyntälähtöinen kirjallisuus tutkii sitä, miksi asiakkaiden 
maksut ovat erilaisia (Priem 2007), ei siis sitä, miksi yritysten voitot ovat erilaisia, ja kohdis-
taa huomionsa ”kuluttamisen aktiviteetteihin” (consumption activities) sekä ”kotitalouksien 
arvoa tuottavaan työhön” (household production), ei niinkään yritysten tuotantoon. Kysyntä-
lähtöisessä ajattelussa puhutaan tuotteista ja asiakkaan kokemuksesta (Priem 2007), mutta 
analyysi kuitenkin pysyy strategiakirjallisuudelle tyypillisesti yritystasolla (Priem et al. 2012). 
Tässä väitöskirjassa ehdotetaan arvon luonnin analysoitavaksi yksiköksi tarjoamaa ja sen 
luomaa ja välittävää arvoa, ei niinkään yritystä tai sen prosesseja, toimialaa tai jotain muuta 
kokonaisuutta. Tarjoamapohjaiseen arvon luontiin liittyy aktiviteetteja ja valintoja sekä yri-
tysten että asiakkaiden puolelta. 

 
Useimmissa arvon kaappaamista sivuavissa teorioissa analyysi tapahtuu siis yritystasolla 

tai toimialatasolla arvon luonnin asiakkaalle ollessa sivuosassa. Siksi, kun tässä kirjassa kehi-
tetään tarjoamatason arvon luonnin teoriaa, tarjoamatason johtopäätökset pitää erikseen 
erotella ja tulkita muita analysoitavia yksiköitä käyttävistä teksteistä. Esimerkiksi Porterin IO 
(Industrial Organization) ajattelun läpimurtotyössä, “kilpailustrategiassa”, arvon kaappaami-
sen ja puolustamisen analyysi on selvästi toimiala-, yritys-, bisnesyksikkötasolla.  Mutta ana-
lyysi muuttuu tämän työn tavoitteiden kannalta erittäin kiinnostavaksi, kun Porter (1980, 
2008) miettii miten toimialatason voimia voisi muuttaa yrityksen voittojen kannalta suotui-
simmiksi: “Toimittajien valtaa neutralisoidakseen, esimerkiksi, yritys voi standardisoida 
osien spesifikaation, jotta on helpompaa vaihtaa toimittajasta toiseen. Asiakkaiden valtaan 
vastatakseen yritykset voivat lisätä palveluita, jotka nostavat vaihtamisen kustannuksia 
ostajan kannalta (buyers’ switching costs).” Porter siis argumentoi, että esimerkiksi tuotteen 
komponenteista täytyykin tehdä geneerisempiä, jotta voidaan ostaa useammalta toimittajalta 
ja kilpailuttaa niitä keskenään. Tai täytyy tarjota asiakkaalle lisää palveluja, jotta vaihtamisen 
kynnys kasvaa. Asiakkaalle ostettavaksi tarjottavan asian, tarjoaman, (komponenttien ja ak-
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tiviteettien) muuttaminen on se mekanismi, jonka seurauksena voidaankin ostaa useammal-
ta toimittajalta tai saadaan asiakkaan vaihtamisen halua pienennettyä, jonka seurauksena 
syntyy haluttu ”tulos”, toimittajien ja/tai asiakkaiden vallan väheneminen. Tässä työssä esi-
tettävän tarjoamatason analyysin avulla voidaan ottaa toimialatason analyysiä selkeämmin 
kantaa, että jos esimerkiksi integroiduista ja/tai erityisesti kyseistä tarkoitusta varten kehite-
tyistä komponenteista tehdään modulaarisia ja/tai geneerisempiä, niin mikä tämän muutok-
sen vaikutus on paitsi arvon kaappaamiseen toimittajilta, niin myös asiakkaan kokemaan 
käyttöarvoon (ja vaihdanta-arvoon). Geneerisempi komponentti voi vaikuttaa selkeän laske-
vasti tarjoaman suorituskykyyn ja asiakkaan kokemaan arvoon. Voi olla, että se mikä toimit-
tajalta saadaan kaapattua, menetetään pienentyneenä asiakkaan maksuhalukkuutena. Porte-
rin ajattelussa yllättävän vähälle huomiolle jää ajatus siitä, että arvon kaappaaminen ja toi-
mialojen rakenteiden muuttaminen (asiakkaalle luotavasta [käyttö]arvosta puhumattakaan) 
tapahtuu siis jopa Porterin itsensäkin mielestä suurimmaksi osaksi tarjoamatason valintojen 
ja mekanismin avulla, ei niinkään toimialatasolla tai yritystasolla. Tätä tarjoamatason ulottu-
vuutta, joka esimerkiksi Porterin teksteissä on sivulauseessa tai vain implisiittisesti mukana, 
tässä väitöskirjassa pyritään tuomaan korostetusti esiin. Samalla tavoin muista arvonluontia 
sivuavista teorioista pyritään löytämään ja analysoimaan tarjoamiin viittaava osuus. 

 
Vastaavalla tavalla myös suhdearvo (Ravald & Grönroos 1996), “arvo molemminpuolisesta 

suhteeseen kommittoitumisesta”, ajatellaan tässä työssä olevan nimenomaan asiakkaan ja 
yrityksen välissä olevaan tarjoamaan kytkeytyvää. Tässä työssä argumentoidaan, että sen 
lisäksi että suhdearvo muodostuu kahden toimijan väliin, niin se muodostuu ensisijaisesti 
asiakkaan ja yrityksen tarjoaman väliin, ei niinkään asiakkaan ja yrityksen väliin. Tutkimuk-
sissa on selvinnyt, että monissa tapauksissa ”asiakkaan suhde toimittajafirman keskeisiin 
kontaktihenkilöihin on vahvempi kuin heidän suhteensa itse yritykseen” (Bendapudi & Leo-
ne 2002, viitaten omaan ja muiden tutkimuksiin). Samoin American Express arvioi, että kes-
kimäärin “30 % sijoitusneuvoja tarjoavien firmojen asiakkaista vaihtaa finanssineuvojan 
mukana toiseen firmaan, jos finanssineuvoja vaihtaa yritystä” (Tax ja Brown 1998). Asia-
kaspalveluhenkilö kuuluu asiakkaan suunnasta katsottuna ensisijaisesti tarjoamaan, jota hän 
ostaa ja käyttää, vasta toissijaisesti tarjoamaa hallinnoivaan yritykseen. Jos asiakas on käynyt 
vuosikymmeniä samassa rantakahvilassa meren rannalla, onko suhdearvo muodostunut kah-
vilaan, tarjoamaan – eli siihen mitä on tarjottu ostettavaksi ja koettavaksi - vai kahvilan taus-
talla olevaan, tarjoamaa hallinnoivaan yritykseen? Kahvilan omistaja on vuosien varrella 
saattanut muuttua monta kertaa, voi olla, että asiakas ei välttämättä edes tiedä mihin yrityk-
seen merenrantakahvila tai sen henkilökunta tällä hetkellä kuuluu. Asiakkaalla ei ole suoraa 
pääsyä, eikä hän siksi tunne, yrityksen kirjanpitoa, osingonjakoa, organisaatiomallia, osto-
organisaatiota, vuokratyövoimakäytäntöjä, markkinointiosastoa tai raportointikäytäntöjä, 
jotka ovat esimerkkejä yritystasoisista asioista. Mutta, asiakas saattaa silti tietää esimerkiksi 
mitä kahvi ja lempipulla maksaa, missä kahvila sijaitsee (hän ei välttämättä tiedä yrityksen 
osoitetta), minkälainen sisustus kahvilassa on, miltä paikalta aukeaa paras näkymä, kuinka 
häntä on palveltu aiemmilla kerroilla, muistaako tarjoilija hänen nimensä - eli tarjoaman 
ostamiseen, käyttämiseen ja kokemiseen liittyviä asioita.  

 
Yllä olevien esimerkkien kuvaamassa mielessä, asiakkaiden ja yrityksen välissä olevaa tar-

joamaa pidetään tässä työssä asiakkaiden houkuttelun, asiakassuhteen ylläpitämisen ja suh-
teen syventämisen mekanismina, yrityksen jäädessä taustalle. Tässä kirjassa lähdetään siten 
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liikkeelle oletuksesta, että liiketoiminnallisesti relevantin arvon luonnin ”kolikossa” on kaksi 
puolta: asiakkaiden näkökulma ja yrityksen näkökulma, tarjoaman ollessa ”kolikko”, meka-
nismi, jota kääntämällä päästään puolelta toiselle, yhden puolen tavoitteista toisen puolen 
tavoitteisiin.  

 

Kuvio 1. Tarjoama on arvoa luova ja välittävä mekanismi asiakkaan ja yrityksen välissä 

Tässä kappaleessa on tähän mennessä tuotu esiin, että yritys- ja toimialatasolla operoivat 
(arvon kaappaamisen) teoretisoinnit eivät useinkaan huomioi asiakkaiden puolta ”kolikossa”, 
eivätkä asiakkaiden ja yritysten välissä olevan tarjoaman roolia keskeisenä arvoa välittävänä 
ja luovana mekanismina. Entä asiakkaisiin ja heille luotavaan käyttöarvoon keskittyvä teore-
tisointi, kiinnitetäänkö siellä huomiota myös yrityksen rooliin ja tarjoamaan?  

 
Markkinoinnin kolmea keskeistä teoretisointia - Service Dominant Logic (SDL, Vargo & 

Lusch 2004, 2008), Customer Dominant Logic (CDL, Heinonen et al. 2010, 2013; Heinonen 
& Strandvik 2015), sekä Service Logic (SL, Grönroos 2011; Gröroos & Ravald 2011; Grönroos 
& Voima 2013; Grönroos & Gummerus 2014) – yhdistää, että ne välttelevät vaihdanta-arvon 
käsitteen käyttämistä. ”Vaihdanta-arvo on potentiaalista arvoa sisäänrakennettuna yrityk-
sen tarjoamiin resursseihin, jotka myynnin jälkeen realisoituvat todelliseksi arvoksi yrityk-
selle. Vaihdanta-arvo on yrityskeskeinen käsite, joka perustuu työn teoriaan (labour 
theory), joten sitä ei käytetä palvelulogiikassa” (Grönroos & Gummerus 2014). Ja: ”arvo on 
sekä luotu että määritelty asiakkaan toimesta” (ibid). Ja koska vaihdanta-arvoa ei käytetä, 
niin huomiota ei myöskään kiinnitetä yrityksen ylijäämään. Yrityksiä, palvelun tarjoajia pide-
tään arvon fasilitoijina, jotka ”kehittävät ja tarjoavat potentiaalista käyttöarvoa asiakkaille 
ja muille käyttäjille” (ibid). Mutta se miten tätä potentiaalista arvoa tarjoamiin kehitetään 
jää ylätason huomautukseksi. Painopiste on käyttämisen aikaisissa suorissa ja epäsuorissa 
interaktioissa. Grönroos & Ravald (2011) ehdottavat ajattelua, jossa “tuotanto on prosessi, 
jonka avulla tehdään resurssit, jotka asiakkaat integroivat kuluttamis- tai käyttöproses-
seihinsa. Arvon luonti on prosessi, jonka avulla käyttöarvoa luodaan noista resursseista. 
Siten, arvoa ei tuoteta; resurssit, joista arvoa voidaan luoda, tuotetaan.” Tässä väitöskirjas-
sa lähdetään liikkeelle siitä ajatuksesta, että käyttämisen ja asiakkaan puolelta tapahtuvan 
”arvon haluamisen” lisäksi myös tarjoaman kehittämistä ja arvon luonnin tilaisuuden avaa-
mista (”arvon avaamista”), tuottamista ja toimittamista (”arvon konfiguroimista”), sekä mo-
lemminpuolista sitoutumista oppivaan suhteeseen yli ajan (”arvositoumaa”), voidaan yhtä 
lailla ajatella arvon realisoitumisen edellytyksinä liiketoiminnallisesti relevanteissa konteks-
teissa. Ne ovat kaikki omia arvon luonnin alueitaan, joissa on omia reunaehtojaan, ja joissa 
arvoa pyritään luomaan omilla painotuksillaan. Vaihdanta-arvo tarvitaan käsitteenä mukaan 
liiketoiminnallisesti relevanteissa konteksteissa tapahtuvaan arvon luonnin tarkasteluun juu-
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ri siksi, että se on ”yrityskeskeinen” konsepti. Yritys tarvitsee vaihdanta-arvoa saadakseen 
vaihdanta-arvosta kaapattua itselleen ylijäämää. Jos yritys ei oleta saavansa tai ei tosiasialli-
sesti saa ylijäämää, yritys ei ylipäätään kehitä tarjoamaa tai vetäytyy kyseisestä toiminnasta, 
jolloin asiakaskaan ei voi käyttää yrityksen apua hyväkseen. Siksi on aivan keskeistä, että 
yrityksen puoli on mukana arvon luonnin tarkastelussa – omia tavoitteitaan palvelevia käsit-
teitään myöten. 

1.2 Tarjoamapohjainen ajattelu muiden arvon luonnin teorioiden täydentäjänä 

Adner & Zemsky (2006) totesivat yritys- ja toimialatason teoretisoinnin osalta, kuinka kir-
jallisuudella, joka keskittyy arvon kaappaamiseen, on taipumusta ottaa annettuna ”kaap-
paamista edeltävä arvon luonnin haaste”. Samalla tavoin, mutta päinvastaiseen suuntaan, 
voidaan todeta, että asiakasarvoon (käyttöarvoon) keskittyvillä teoretisoinneilla (kuten Servi-
ce Logic, Service Dominant Logic ja Customer Dominant Logic), luodessaan tärkeää ymmär-
rystä asiakkaan käyttöarvon muodostamisen prosesseista ja yrityksen ja asiakkaan välisistä 
suorista ja epäsuorista interaktioista, on taipumus ottaa annettuna arvon kaappaamisen en-
nakkoedellytys. Tässä väitöskirjassa pyritään tuomaan asiakasarvon luomisen lisäksi koroste-
tusti esiin, että ennen kuin tarjoama on koettavissa, yrityksen puolelta on tyypillisesti tapah-
tunut merkittäviä investointeja ja ajallisia satsauksia ja tarjoaman kehittäjien on täytynyt 
tehdä valtava määrä valintoja, päätöksiä, sopimuksia. Asiakas ei esimerkiksi voi alkaa muo-
dostamaan arvoa risteilylaivalomaan liittyen ennen kuin varustamo on investoinut etukäteen 
miljardin laivan kehittämiseen ja saattamiseen operaatiokelpoiseksi, valinnut markkina-
alueen, reittisatamat, kouluttanut henkilökunnan, tehnyt suuren joukon sopimuksia erilais-
ten toimijoiden kanssa. Yrityksen ylijäämän kannalta tämä uudenlaisen arvon luonnin mah-
dollisuuden avaaminen on aivan yhtä keskeinen kuin tuotanto ja toimittaminenkin. Ennen 
kuin palvelututkijoiden korostamat onstage, backstage ja support aktiviteetit voivat käynnis-
tyä, on tapahtunut merkittäviä ”off-stage, what-if-stage ja pre-stage” tyylisiä aktiviteetteja, 
joilla itse näyttämö on pystytetty, joilla arvon luonnin tilaisuus on avattu. Samoin yksittäisen 
asiakkaan käyttökokemuksen jälkeen tarjoama jatkaa seuraavien asiakkaiden palvelemista ja 
yritys pyrkii kaappaamaan heiltäkin arvoa itselleen. Siksi arvon näyttämön puolustaminen 
pidemmällä aikavälillä kilpailevia tarjoamia vastaan on myöskin olennaista yrityksen ylijää-
män kannalta. Tarjoama ei ilmesty tyhjästä arvon luonnin näyttämölle, vaan se vaatii monia 
investointeja, päätöksiä, sopimuksia jne. paljon ennen kuin tarjoamaa voidaan tuottaa ja 
toimittaa. Siksi tarjoaman kehittämisen ja toisaalta arvon puolustamisen pohdiskelut (eli 
vaihdanta-arvo, yrityksen ylijäämä ja suhdearvo) ovat myös mukana analyysissä käyttöarvon 
lisäksi.  

 
Oheisessa kuviossa tarjoamapohjaista lähestymistä verrataan muihin arvon luontia sivua-

viin lähestymisiin. Kuvion akselit on otettu hieman muokattuna Heinonen & Strandvik 
(2015) käyttämästä kuviosta. Vasemmalla alhaalla olevat SM, Service Management (Fisk et 
al. 1993) tai Goods Dominant Logic (Vargo & Lusch 2004); Value Chain (Porter 1985); IO, 
Industrial Organization (esim. Porter 1980); TCE, Transaktiokustannusteoria (Coase 1937, 
Williamson 1991, Madhok 2002); RBV, Resurssipohjainen teoria (Wernerfelt 1984, Barney 
1991; Disruptive Technology (Christensen 1997), sekä BOS, Blue Ocean Strategy (Kim & 
Mauborge 2005a), edustavat yrityksen kontrolloimaa arvonluontiajattelua (tai arvon kaap-
paamisajattelua), jossa tarjoama on tuotos yrityksen aktiviteeteista, mukaan lukien kehittä-
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misen aktiviteeteista. Arvoluokkien kannalta ajatellen fokus on ennen kaikkea vaihdanta-
arvossa ja sitä kautta yrityksen ylijäämässä. Oikealla keskellä olevat SDL (Service Dominant 
Logic, Vargo & Lusch 2004) ja SL (Service Logic, Grönroos & Ravald 2011; Grönroos & 
Gummerus 2014) ovat puolestaan kiinnostuneita, kuinka palveluprosessien avulla arvoa luo-
daan yhdessä (value co-creation) asiakkaiden ja yritysten interaktioissa. Fokus on vahvasti 
käyttöarvon luomisessa asiakkaalle, yrityksen tavoitteiden ollessa taustalla. CDL, asiakkaan 
dominoiva logiikka (Heinonen & Strandvik 2015) on ylhäällä kattaen sekä tuotteet että palve-
lut, tuotokset ja prosessit. CDL ajattelussa interaktioiden lisäksi käyttöarvoa muodostetaan 
asiakkaiden toimesta ja kontrolloimana muulloinkin ja muissakin konteksteissa kuin vain 
tarjoajan kanssa yhteyksissä ollen (ibid). 

 

Kuvio 2. Tarjoamapohjainen ajattelu suhteessa keskeisiin arvon luontia sivuaviin viitekehyksiin (idea akseleista 
otettu Heinonen & Strandvik 2015) 

Tässä työssä ehdotettu tarjoamapohjainen lähestyminen asemoidaan sekä tuotos-panos et-
tä asiakas-yritys ulottuvuuksissa keskelle. Tarjoama on sekä tuotos yrityksen toiminnasta että 
panos asiakkaan omaan arvon luontiin. Tarjoamapohjaisessa arvonluonnissa ajatellaan ole-
van sekä asiakkaan kontrolloimaa arvon muodostamista että yrityksen kontrolloimaa arvon 
luomista. Olemalla keskellä tämä työ täydentää muita arvon luonnin teorioita niiltä osin, kun 
ne haluavat siirtyä akseleiden ulottuvuuksissa puolelta toiselle. Jos halutaan selittää miten 
asiakkaan käyttöarvosta päästään yrityksen ylijäämiin, teoretisoinnin on otettava kantaa 
vaihdanta-arvoon, jolloin tarjoamaa ei voi ohittaa vaihdannan mekanismina. Jos yrityksen 
ylijäämän pohdinnoista halutaan siirtyä asiakkaan päämääriin ja käyttöarvon luomiseen, 
huomio on keskitettävä liiketoiminnallisesti kannattavan tarjoaman luomiseen, joka vaih-
danta-arvon lisäksi auttaa asiakkaita saavuttamaan päämääriään ja siten luomaan käyttöar-
voa itselleen tarjoaman käyttämisen kautta. Jos tuotosajattelusta halutaan siirtyä panoksien 
tuottamiseen asiakkaan prosesseihin, tarjottavassa asiassa on yleensä tapahduttava merkit-
täviä muutoksia. Kuten seuraavassa kappaleessa argumentoidaan, tarjoama on nimenomaan 
se mekanismi, jonka avulla päätetään mm. riskien hallinnasta, vaihdannan valuutoista, akti-
viteettien roolituksesta ja rajapinnoista, joiden avulla määritellään mitkä interaktiot ovat 
suoria ja mitkä epäsuoria, missä interaktioissa luodaan arvoa yhdessä ja missä vain toinen 
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osapuoli. Liiketoiminnallisesti relevantin arvon luomisen ymmärtämisessä tässä kirjassa vali-
tun lähestymisen mukaan täytyisi siis pystyä huomioimaan  

a) sekä asiakkaan näkökulma että yrityksen näkökulma, jolloin  
b) tarjoama on sekä vaihdanta-arvoa luova tuotos että käyttöarvoa luova panos, ja  
c) pyrkiä selvittämään kuinka arvoa luodaan ja välitetään sekä asiakkaan että yrityk-

sen kontrolloimana,  
d) toimijoiden välissä olevan tarjoaman mekanismin avulla. 

 
Liiketoiminnallisesti relevantin arvon luonnin analyysissä asiakas- ja yritysnäkökulmien li-

säksi tarkasteluun tulisi saada myös kaikki keskeiset arvon luontiin ja realisoitumiseen vai-
kuttavat ajanjaksot. Kuten yllä jo risteilylaivaesimerkein avulla todettiin, tarjoama ei ilmesty 
arvon luonnin näyttämöksi tyhjästä: tarjoamilla on aina ennen ostohetkeä ajallinen ja eko-
nominen historia. Kappaleessa 2.1. vaiheet käydään tarkemmin läpi, mutta kaavamaisesti 
ajatellen, keskeiset arvon luonnin vaiheet voidaan ajatella olevan:  

1) arvon luomisen tilaisuuden huomaaminen ja tarjoaman kehittämisen vaiheet (pääasias-
sa yrityksen aktiviteetteja),  

2) tarjoaman tuottamisen ja toimittamisen vaiheet (pääasiassa yrityksen aktiviteetteja),  
3) osin edellisten vaiheiden kanssa päällekkäin menevät tarjoaman valitsemisen, ostami-

sen ja käyttämisen vaiheet (pääasiassa asiakkaan aktiviteetteja),  
4) sekä asiakassuhteen syventymisen (molempien aktiviteetteja) ja arvon puolustamisen 

vaiheet (yrityksen aktiviteetteja).  
 

Olennaista on, että kaikissa keskeisissä vaiheissa on omia haasteitaan, reunaehtojaan ja 
mahdollisuuksiaan arvon luomisen ja kaappaamisen kannalta. Siksi mitään vaiheista ja arvo-
luokista ei ole mielekästä ottaa annettuna, jos arvon luonnin kokonaisuutta pyritään ymmär-
tämään liiketoiminnallisesti relevanteissa konteksteissa. Esimerkiksi tarjoamien pitäisi olla 
jollain asiakkaalle merkitsevällä tavalla erilaisia keskenään, muutoinkin kuin hinnaltaan. Jos 
vain hinta asiakkaan mielessä erottaa tarjoamia toisistaan, rationaalinen asiakas valitsee sen, 
mikä on halvin. Kilpailu tarjoajien kesken, mutta erityisesti kova kilpailu hinnalla, on yrityk-
sien ylijäämien kannalta yleensä ongelmallinen asia (Porter 1980, 2008). Tarjoamiin on siten 
pystyttävä rakentamaan erilaisuutta. Mutta on haastava tehtävä rakentaa tarjoama niin eri-
laiseksi,  

i. että asiakas huomaa ja arvostaa eroa ostohetkellä (vaihdanta-arvo),  
ii. sekä että (ennalta rakennettu ja/tai käyttämisen aikaisten interaktioiden synnyttä-

mä) eroavaisuus loisi arvoa myös käyttämisessä ja päämäärien saavuttamisessa 
(käyttöarvo, suhdearvo)  

iii. ja että ero olisi samalla kaupallisesti kannattava toteuttaa (yrityksen ylijäämä).  
 
Pyrkimykset luoda vaihdanta-arvoa, asiakkaalle käyttöarvoa, suhdearvoa, sekä yritykselle 

ylijäämää (arvoa yritykselle) eivät ole mitenkään ristiriidattomia pyrkimyksiä. Lisähaasteen 
jo valmiiksi ristiriitaisten tavoitteiden viidakossa etenemiseen tuo se, että usein kehittämis-
päätös ja toteuttamisen strategiset yksityiskohdat täytyy päättää jo paljon ennen maksavia 
asiakkaita, ennakoiden arvoluokkien syntymistä. Tarjoamapohjaisen tarkastelun avulla pyri-
tään tuomaan valaistusta näiden haastavien valintojen reunaehtoihin ja periaatteisiin. 
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Mitkä asiat tarjoamissa kannattaa valita ja päättää etukäteen jo kehittämisen aikana, mitkä 
vasta tuottamisen ja toimittamisen aikana, mitkä vasta tarjoaman käyttämisen aikana, ja ke-
nen toimesta? Nämä kysymykset sisältävät monia eritasoisia huomioonotettavia liiketoimin-
nallisesti suoraan tai epäsuorasti relevantteja muuttujia, joiden kokonaisuutta jäsennettäessä 
tarjoamanäkökulma on hyödyllinen. Kuten Ravald & Grönroos (1996) toteavat, perinteisissä 
laatumalleissa (esim. Parasuraman et al., 1988) ”laadun oletetaan edeltävän asiakkaan tyy-
dyttymistä”. Mutta palvelututkijat (Vargo & Lusch 2004a,b; 2008, Michel et al. 2008, Bet-
tencourt et al. 2014) korostavat pikemminkin arvon ja laadun syntymistä yhdessä asiakkaan 
kanssa arvoa luodessa (co-creating the value, Cova et al. 2011; Michel et al. 2008; Normann 
2001; Prahalad & Ramaswamy 2003; Ramirez 1999), kun puolestaan suhdearvon tutkijat 
korostavat kuinka keskeinen osa arvosta ja laadusta rakentuu asiakkaan kanssa toimiessa 
pidemmän ajan kuluessa (Ravald & Grönroos 1996; Ulaga & Eggert 2006). Jotkut tutkijat 
korostavat sitäkin, että asiakas muodostaa arvoa paitsi interaktioissa tarjoajan kanssa, niin 
myös itsenäisesti (Heinonen & Strandvik 2015). Tarjoamaa voidaankin ajatella ”roolituksen” 
mekanismina, jonka avulla konkreettisesti päätetään, kuka toimija tekee mitkäkin arvoa luo-
vat aktiviteetit (Normann & Ramirez 1994:58), kuka ja milloin saa ”jäädyttää” tai muokata 
mitkäkin osat tarjoamasta. Lisäksi tarjoaman rajapintojen ja käyttöliittymien määrittämisen 
kautta samalla päätetään mitkä interaktiot asiakkaan, tarjoaman ja yrityksen välillä ovat suo-
ria ja mitkä epäsuoria. Myös Service Blueprint ajattelussa (Shostack 1982, 1984, 1987; King-
man-Brundage 1991), jossa pyritään mallintamaan palvelun aktiviteetteja ja rajapintoja, on 
havaittavissa tätä ajatusta, että tarjoamatason mallintamisen avulla ”jäädytetään” roolit kun-
nes niitä tarjoaman innovoinnin avulla taas muutetaan ja uudelleen jäädytetään uuteen ase-
telmaan. Normann (2001) puhuukin ”rekonfiguroinnista”. 

 
Jotta tarjoaman avulla sekä asiakas että yritys saisivat omia päämääriään toteutumaan, tar-

joaman vaihdettavuus täytyy määritellä. Tarjoama voidaan nähdä myös vaihdannan valuut-
tojen määrittämisen mekanismina (Normann 2001:121). Myöhemmin paremmin esiteltävän 
”alusta” keskustelun yhteydessä on myös viitattu alustatarjoaman kriittiseen rooliin vaihdan-
nan aikaansaamisessa: “hintarakenteella on väliä ja alustat on suunniteltava niin, että mo-
lemmat osapuolet tulevat mukaan” (Rochet & Tirole 2006). 

 
Siirtymällä hetkeksi yleiseltä tasolta yksittäisen tarjoaman yksityiskohtiin, niin esimerkiksi 

IKEA:n tarjoamassa on tarjoamaa kehitettäessä monin rajapinta- ja käyttöliittymävalinnoin 
päätetty ja ”jäädytetty”, että asiakas hakee itse huonekalut tavaratalon varastosta, kuljettaa 
tehokkaasti pakatut huonekalut itse autollaan kotiinsa ja kasaa ne omalla valmiiksi inves-
toidulla ”kokoonpanolinjallaan”, olohuoneessaan. Tekemällä ison osan arvoaktiviteeteista 
itse, asiakas saa vaihtokaupassa edullisemman (usein kertaluokkaa edullisemman) rahava-
luutassa mitatun ostohinnan. Tarjoaman avulla on siten etukäteen päätetty, että vaihdannan 
valuuttana ei ole pelkästään raha, vaan myös asiakkaan omat resurssit ja oma vaivannäkö. 
Monissa muissa huonekaluliikkeissä vaihdannan valuuttana toimii vain raha, eurot esimer-
kiksi. Näiden tarjoamatason valintojen seurauksena sekä asiakkaalle että IKEA:lle luodaan 
paljon arvoa. Samalla tavoin Googlen hakukonetarjoamassa itse asiassa myydään käyttäjiä 
mainostajille potentiaalisina asiakkaina ja mainostajista (ei käyttäjistä) tulee tarjoaman me-
kanismin avulla Googlen (rahalla) maksavia asiakkaita. 
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Liiketoiminnallisesti relevantissa arvon luomisessa riski on olennainen ulottuvuus. Tar-
joama voidaan nähdä myös riskin hallinnan mekanismina (Normann 2001:133). Tämän kir-
jan luvussa 6 on monia esimerkkejä, kuinka tarjoaman avulla voidaan pienentää sekä ostajan 
että tarjoajan riskiä ja kuinka olennaista tämä riskin hallinta on arvon luomisen kannalta 
(katso kirjan lyhyistä bisnestarinoista esimerkiksi USA:n puolustusvoimien lentokonehan-
kinnat, elokuvastudioiden ja videovuokraamojen riskien jakaminen, Hyundai, Thred-
less.com, Chile LAN Airlines). Tarjoaman käsitteen avulla on siten mahdollista hahmottaa 
esimerkiksi huonekalukaupan, autokaupan tai kuljetuspalveluiden roolituksia, riskien hallin-
taa ja vaihdannan valuuttoja uusiksi ja samalla niitä mekanismeja, joiden avulla uuden arvon 
luomista voi tapahtua.  

 
Vaikka asiakkaan viime kädessä voidaan nähdä muodostavan käyttöarvoa itselleen ja yri-

tyksen voidaan nähdä viime kädessä itse kaappaavan itselleen ylijäämää, niin liiketoiminnal-
lisesti relevantti arvo on hedelmällistä hahmottaa syntyvän pääasiassa asiakkaan ja yrityksen 
välissä. Asiakas ei halua, osta eikä käytä yritystä, bisnesmallia, strategiaa, monopolia, toimia-
laa ym. perinteisiä liiketoiminnan analysoitavia yksikköjä, vaan tarjoamaa, jonka avulla asi-
akkaan on mahdollista saavuttaa omia päämääriään ja muodostaa itselleen arvoa. Asiakas voi 
muodostaa itselleen arvoa ilman yrityksiäkin, mutta liiketoiminnallisesti relevanteissa kon-
teksteissa tehty tarkastelu palauttaa asiakkaan tarjoaman käyttämisen ja kokemisen piiriin. 
”Käyttäminen” voi olla myös henkistä (Grönroos & Gummerus 2014); esimerkiksi tulevan 
risteilyloman unelmointia tai menneen muistelua. Mutta esimerkiksi risteilylomaa voi unel-
moida tai muistella kaupallisesti relevanteissa konteksteissa vain, jos jokin yritys on kehittä-
nyt (ja tuottanut ja toimittanut) kyseisen tarjoaman. Yrityskään ei myy asiakkaalle monopo-
lia, yrittäjyyttä, bisnesmallia, harvinaisia tai firmaspesifejä resursseja, markkinointiosastoa, 
asiakaspalveluyksikköä tai tuotantotehdasta, vaan tarjoaman, joka synnyttää käyttöarvon 
lisäksi myös vaihdanta-arvoa, josta yrityksen on mahdollista kaapata ja puolustaa yrityksen 
ylijäämää. Käsitteellisesti katsoen yritys ei operoi suoraan asiakkaan kanssa tai asiakas suo-
raan yrityksen kanssa, vaan tarjoaman välityksellä. Tarjoama on se varsinainen asiakkaita ja 
yritystä yhdistävä mekanismi, joka synnyttää ja välittää käyttöarvoa, vaihdanta-arvoa, suh-
dearvoa sekä yrityksen ylijäämää.  

 
Samoin arvon luonnin tai syntymisen mahdollisuus liiketoimintaympäristössä muuttuu 

realisoituneeksi arvoksi tarjoaman mekanismin välityksellä, esimerkiksi kun joku investoi 
risteilylaivalomatarjoaman kehittämiseen ja operoimiseen (yrityksen puoli) tai ostamalla 
risteilyloman (asiakkaan puoli). Tarjoama on siten paitsi mekanismi asiakkaiden ja yritysten 
välissä, niin myös mekanismi arvon liiketoiminnallisten mahdollisuuksien maailmojen ja 
arvon liiketoiminnallisten realisoitumisien maailmojen välissä.  

 
Yllä kuvatussa, monia ulottuvuuksia sisältävässä mielessä, asiakkaan ja yrityksen lisäksi ar-

von luonnin ymmärtämiseen liiketoimintaympäristöissä tarvitaan vielä ”kolmas” tekijä, tar-
joama. Tämän työn analysoitava yksikkö on siten tarjoama ja sen luoma, yksilöimä, fasili-
toima, välittämä arvo asiakkaalle ja yritykselle. Analysoitava yksikkö ei siis ole yritys tai asia-
kas, vaan se osa yrityksen toiminnasta, joka tähtää siihen, että yrityksellä olisi jotain myytä-
vää tai vaihdettavaa ja asiakkaalla olisi jotain ostettavaa ja käytettävää, jonka avulla  

a) asiakkaan on mahdollista saavuttaa omia päämääriään ja  
b) yrityksen on mahdollista saada itselleen ylijäämää.  
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Asiakkaan puolelta määriteltynä tarjoaman luoma arvo viittaa asiakkaan kokemaan arvoon 
ostaessaan ja käyttäessään tarjoamaa. Asiakkaiden elämästä ydinfokuksessa on se aika asiak-
kaan elämästä, joka liittyy tarjoaman hankkimiseen (pre offering x vaihe Heinonen et al. 
2010), tarjoaman käyttämiseen (offering x vaihe) ja tarjoaman käyttämisen jälkeisiin vaihei-
siin (post offering x). Asiakkaan historia ennen tarjoamaa tai asiakkaan tulevaisuus tarjoa-
man jälkeen jää analyysissä ulkoreunalle, vaikka ymmärrämme niidenkin vaikuttavan arvon 
muodostamiseen asiakkaan elämässä. Samoin yrityksen puolelta katsoen fokus ei ole yrityk-
sen historiassa ennen tarjoaman kehittämistä eikä yrityksen tulevaisuus tarjoaman jälkeen, 
vaikka niilläkin voi olla merkitystä tarjoamapohjaiseen arvon luontiin. Edelleen analyysin 
ulkoreunalle jää esimerkiksi osakkeenomistajille synnytettävä arvo (shareholder value, esim. 
Payne et. al., 2000; Koller, 1994; Wenner ja LeBer, 1989) tai muille sidosryhmille synnytettä-
vä arvo (stakeholder value, Reichheld 1994), joiden tässä työssä määritellään olevan seuraus-
ta yrityksen ja asiakkaan välisestä, tarjoamatasoisesta arvonluonnista.  

 
Tarjoamatason johtopäätöksien löytäminen ja analysointi kirjallisuudesta, jonka oma fokus 

on pääosin muissa analysoitavissa yksiköissä (kuten toimiala, yritys, asiakas), on vasta toinen 
puoli tarjoamapohjaisen lähestymisen teoretisoinnin haastetta. Toinen tarjoamapohjaisen, 
teoreettisen lähestymisen vaikeus on, että kirjallisuus, joka ottaa kantaa arvon luontiin asiak-
kaalle ja yritykselle, ei ylipäätään muodosta selkeästi hahmottuvaa kokonaisuutta. Kuten on 
jo käynyt ilmi ja myöhemmin tässä työssä käy vielä selvemmin ilmi, kirjallisuus on erittäin 
sirpaleista ja siiloutunutta erilaisiin analysoitaviin yksiköihin, eri arvon luonnin vaiheisiin, 
eri akateemisiin disipliineihin ja yritysten funktioihin. Muotoilulla, insinööritieteillä, tuote- ja 
palvelukehityksellä, tuotannolla, innovaatiokirjallisuudella, markkinoinnilla, strategialla on 
omat painotuksensa, kysymyksenasettelunsa ja käsitteistönsä. Siiloutumisesta seuraa paitsi 
käsitteiden ja näkökulmien rikkautta, niin valitettavasti myös asioiden yhteensopimatto-
muutta, epäselvyyttä, monimutkaisuutta, sekä kokonaisnäkymän puutetta, joka vaikeuttaa 
sekä arvon luonnin teoretisointia, että käytännön arvon luontia. Tätä sekavuutta pyritään 
tämän väitöskirjan avulla poistamaan, ottamalla askeleita kohti arvonluonnin eri vaiheet, 
teoriat ja disipliinit yhdistävän “käyttöliittymän” tai ”keskittävän linssin” synnyttämistä, koh-
ti tarjoamapohjaista arvon luonnin teoriaa. 

 
Arvon luonti on kaiken käytännön liiketoiminnan ja liiketoiminnan teoretisoinnin ytimes-

sä. Tarjoaman kehittämisen aikainen arvon luonnin tilaisuuden avaaminen, tehokkuuden 
pyrkimys tuotannossa ja toimittamisessa, sekä asiakkaiden mahdollisimman hyvä tilanne- ja 
kontekstiherkkä palveleminen yksittäisessä kohtaamisessa ja pidemmällä aikavälillä ovat 
erikseenkin haastavia tehtäviä jo ilman että otetaan tarkasteluun niiden sovittaminen yhteen 
tarjoamaan ekonomisesti kannattavalla tavalla. Arvon luonnin ymmärtämisen kannalta on 
nimenomaan tärkeää huomata, että monet arvon luomiseen ja realisoitumiseen vaikuttavat 
asiat ovat lähes päinvastaisia logiikaltaan, ekonomialtaan ja luonteeltaan. Tässä väitöskirjas-
sa esiteltävä tarjoamapohjainen arvon luonnin teoria ideaalityyppeineen ja pääarvoluokki-
neen pyrkii selvittämään näiden osittain ristiriitaisten voimakenttien periaatteita ja reunaeh-
toja. Siten tavoitteena on uuden teorian kehittämisen kautta lisätä käsitteellistä ymmärrystä 
uuden arvon luomisesta liiketoiminnallisesti relevanteissa konteksteissa. Tarkentuva ja aikai-
sempaa kokonaisvaltaisempi käsitteellinen ymmärrys auttaa myös käytännön arvon luontiin 
liittyviä toimijoita tekemään perustellumpia päätöksiä ja valintoja. 
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1.3 Tutkimuskysymykset 

Tämän työn lähtökohtana on oletus, että liiketoiminnallisesti relevanteissa ympäristöissä 
tarjoamaksi nimetty ilmiö yhdistää toisiinsa tarjoajan ja asiakkaan. Taustalla oleva pääkysy-
mys liittyy nimenomaan liiketoiminnallisesti relevantin arvon luonnin maksimointiin, eli 
miten arvoa voitaisiin luoda mahdollisimman paljon? Tässä työssä ajatellaan, että tähän 
taustalla olevaan pääkysymykseen vastaaminen vaatii sekä asiakkaan saaman arvon että yri-
tysten saaman arvon syntymisen mekanismien ymmärtämistä ja näiden näkökulmien yhtäai-
kaista tarkastelua tarjoaman käsitteen avulla.  

 
Ensimmäinen tutkimuskysymys: mitä arvoa vähintään on synnyttävä asiak-

kaalle ja yritykselle liiketoiminnallisesti relevantissa arvon luomisessa ja mikä 
on asiakkaiden ja yritysten välissä olevien tarjoamien rooli tässä? Onko löydettä-
vissä joitain pääarvoluokkia ja miten nämä tulisi kuvata tarjoaman ilmiökentän osana? 

 
Osana tarjoamapohjaista arvon luonnin teoriaa pitäisi pystyä hahmottamaan mitä samaa 

kaikissa tarjoamissa on, mistä tarjoamat rakentuvat, mitä samoja arvon rakenneosia erilai-
sissa tarjoamissa on? Toinen tutkimuskysymys on: Kuinka kuvata keskeisimmät 
käsitteelliset, liiketoiminnallisesti relevantit, arvoa luovat tekijät asioissa, joita 
voidaan tarjota ostettavaksi? Vastaukset ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen 
yhdessä kuvaavat mitkä ovat tarjoamapohjaisen arvonluonnin teorian muuttujat. 

 
Kun tarjoamia yhdistävät tekijät ja niiden geneerinen kuvaamistapa on esitelty, on miele-

kästä siirtää huomio ajan jatkumolle ja tarkastella tarjoamien prosessuaalisia syntymekanis-
meja käsitteellisesti. Kolmas tutkimuskysymys on: Mitä eri tarjoamille yhteisiä 
pääperiaatteita ja reunaehtoja tarjoamien arvon rakenneosien valitsemisessa, 
muokkaamisessa ja yhteensovittamisessa voidaan yksilöidä?  

 
Pääperiaatteiden ja reunaehtojen hahmottaminen ei vielä takaa, että samalla hahmotetaan 

arvon maksimoitumisen logiikkoja tai että arvoa voisi mahdollisimman paljon realisoitua. 
Pelkästään pääarvoluokkia – käyttöarvoa, vaihdanta-arvoa, suhdearvoa ja yrityksen ylijää-
mää - ja niiden välisiä suhteita voidaan hahmottaa ja muokata hyvin monilla eri tavoilla ja ne 
voivat olla konfliktissa keskenään monilla tavoilla. Neljäs tutkimuskysymys on: Onko 
löydettävissä jotain arvon luomisen ideaalityyppejä ja/tai arvon maksimoimisen 
logiikkoja?   

 
Kun tarjoamia yhdistävät tekijät, sekä tarjoamien rakentamisen periaatteet ja reunaehdot 

on hahmotettu, voidaan esittää viides tutkimuskysymys: Minkälaisia toimialasta 
riippumattomia strategisen tason mahdollisuuksia uuden arvon luomisen il-
miökentässä voidaan yksilöidä tarjoamanäkökulmasta? Reunaehtojen sisällä on 
valtavan paljon mahdollisuuksia valita, muokata ja sovitella yhteen tarjoamien rakenneosia. 
Vastaukset kolmanteen, neljänteen ja viidenteen tutkimuskysymykseen kertovat miten muut-
tujat kytkeytyvät toisiinsa ja millaisten reunaehtojen sisällä niitä voidaan kytkeä arvoa luo-
vasti toisiinsa.  Samalla vastauksien avulla voidaan hahmottaa, miksi uutta arvoa on luotavis-
sa ja miksi jotkut tarjoamat todennäköisemmin luovat enemmän arvoa kuin jotkut toiset. 

 
 



12 

 

Kuvio 3. Tutkimuskysymykset ja työn rakenne 

Yhdessä nämä kysymykset alakohtineen auttavat muotoilemaan tarjoamapohjaisen arvon 
luonnin teorian. Teorian tavoitteena on selittää mitkä keskeiset muuttujat liiketoiminnalli-
sesti relevantissa arvon luomisessa on otettava tarkasteluun, miten muuttujat linkittyvät toi-
siinsa asiakkaiden ja yritysten välissä olevan tarjoaman mekanismin kautta, sekä miksi uutta 
arvoa on luotavissa ja miksi jotkut tarjoamat todennäköisemmin luovat arvoa enemmän kuin 
jotkut toiset. 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan käsitteellisen tarkastelun keinoin sekä kirjalli-
suutta että reaalimaailman asiakkaille tarjottavia asioita analysoimalla.  

 
Koska kirjan lähestymistapa on käsitteellis-teoreettinen, keskeinen lisä kirjallisuuteen syn-

tyy esiteltävistä erotteluista ja luokitteluista. Kuten jo tutkimuskysymysten pohjustamisen 
kohdalla tähdennettiin, tässä työssä haetaan liiketoiminnallisesti relevantin uuden arvon 
luomisen teoriaa, sanastoa ja käsitteellistämisen tapaa, joka olisi sovellettavissa kaupallisten 
tarjoamien kehitystyössä liiketoiminnallisessa ympäristössä. Siksi ensimmäisenä selvitetään 
yksittäisten arvokäsitteiden väliset suhteet ja tästä analyysistä ponnistaen määritellään eri 
tarjoamia yhdistäviä tekijöitä ja pääarvoluokkia (Luvussa 2). Seuraavaksi määritellään mistä 
välttämättömistä osista tai alaluokista pääluokkien voidaan hahmottaa koostuvan (Luvussa 
3). Yhdessä nämä keskeiset luokittelut auttavat synnyttämään erilaisia tarjoamia yhdistävän 
kuvaus- ja hahmottamistavan. Lisäksi työn keskeisenä osana esiteltävät neljä tarjoamapoh-
jaisen arvon luonnin ideaalityyppiä (luvussa 5) ovat myös luokittelua. Kun luokitteluja teh-
dään teorian kehityksen yhteydessä, Hunt (1991) suosittelee ottamaan huomioon seuraavat 
periaatteet, joita on kunnioitettu tämänkin kirjan jaotteluiden tekemisessä: 

1) Määritteleekö luokittelu käsiteltävän ilmiön riittävällä tasolla?  
2) Käykö luokittelusta ilmi millä perusteella erottelu on tehty?  
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3) Ovatko luokat keskenään toisensa poissulkevia, eli että samaa asiaa ei ole 
mahdollista sijoittaa kahteen eri luokkaan (mutually exclusive)?  

4) Muodostuuko luokista yhdessä kattava kokonaisuus, jossa on kaikki tarpeel-
linen (collectively exhaustive)?  

5) Onko luokittelu hyödyllinen? Käytännön arvon luojien suunnasta katsoen 
tämä on kaikkein olennaisin kohta; auttaako luokittelu hahmottamaan arvon 
luomisen mahdollisuudet paremmin ja toisaalta realisoimaan arvoa parem-
min, kuin ilman luokittelua tehty tarkastelu?  

6) Palveleeko luokittelu riittävästi alkuperäistä tarkoitustaan?  
 
Tärkeä osa näiden luokitteluiden mahdollistamista ja kriteereihin vastaamista on riittävän 

kattavan, monitieteisen, eri teoriaperinteitä, sekä teoreetikkojen että käytännön arvonluojien 
käsitteitä yhdistelevän kirjallisuussynteesin tekeminen. Liiketoiminnallisesti relevantin arvon 
luonnin ymmärtämisessä kannattaa analyysiin ottaa mukaan sekä tarjoaman kehittäjien, 
tuottajien, asiakasrajapinnan että käyttäjien näkökulmia. Näiden eri toimijoiden ponnistelut 
liiketoiminnallisesti relevantin arvon luomiseen liittyen sijoittuvat sekä ajallisesti eri vaihei-
siin, että eri funktioihin ja rooleihin, ja siksi niillä on myös hyvin erilaisia tavoitteita ja ajurei-
ta arvon luontiin nähden. Tässä työssä esitetty tarjoamateoria pyrkii ajattelemaan mitä jo on 
ajateltu, mutta kokonaisvaltaisesti ja tavalla, joka paljastaa eri arvon luonnin muodot ja logii-
kat. Tällä tietoisella ”ajattelun ajattelun ajattelulla” (Saarinen 2021) pyritään tuomaan näky-
viin myös sellaisia arvon luonnin mahdollisuuksia, joita muutoin ei ehkä saataisi niin selke-
ästi esiin hahmotettua. 

1.4.1 Syntetisoiva kirjallisuuskatsaus 

Käsitteellisen tutkimuksen ytimessä on pyrkimys tuoda lisäymmärrystä tarkasteltuun aihe-
alueeseen hyödyntämällä aikaisempia tutkimuksia ja niissä esitettyjä hahmotuksia tarvittaes-
sa täydentäen tarkasteltuja käsitteitä. Myös aikaisemmin käytettyjen käsitteiden väliset suh-
teet voivat tulla uudelleenvalotuksen kautta olennaiseksi osaksi esitettävää tarkastelua. Läh-
tökohtana on siten riittävän laaja, eri tieteenaloja, lähestymistapoja ja myös soveltavaa liike-
talouskirjallisuutta koskeva kirjallisuuskatsaus, jonka kautta hahmotetaan mitä liiketoimin-
nallisesti relevantista arvonluonnista on aikaisemmin pääpiirteittäin kirjoitettu. Kirjallisuus-
katsauksen avulla tulee hahmottaa, mitä asiakkaille ostettavaksi tarjottujen asioiden merki-
tyksestä on todettu arvon luonnin kokonaisuuden viitekehyksessä. Toisaalta aikaisemman 
kirjallisuuden kautta tulee saada tuntuma mahdollisiin aukkoihin ja siihen kysymykseen, 
mitä uusia integroivia ja toisaalta tarkentavia käsitteitä voidaan ottaa tarkasteluun arvon 
luonnin ilmiön ymmärtämiseksi. Locke & Golden-Biddlen (1997) sanoin käsillä oleva työ “ra-
kentaa tekstien välistä koherenssia” (constructs inter-textual coherence) ja hyödyntää ”syn-
tetisoivan koherenssin” (synthesized coherence) tulokulmaa. Avainideana on käyttää ”tar-
joaman” käsitettä keskiöpisteenä, keskittävänä linssinä, jonka kautta uuden arvon luomisen 
liiketoiminnallisesti relevantti logiikka, sen moninainen luonne, sekä myös mahdollisuuksien 
avaruus voidaan hahmottaa kokonaisvaltaisesti. Käsillä olevan työn ”syntetisoivan koherens-
sin” tavoite heijastelee sitä tekijän käsitystä, jonka mukaan mikään yksittäinen kirjallisuus ei 
riittävällä tavalla kuvaa ja tee ymmärrettäväksi yrityksen ja asiakkaan välisen arvon luomisen 
moninaista ilmiökenttää. Tässä työssä esiteltävät pääarvoluokat ja niihin kytkeytyvät tarjoa-
mapohjaisen arvon luonnin ideaalimallit pyrkivät tekemään ymmärrettäväksi, miten erilaiset 
itsessään perustellut ja johdonmukaiset uuden arvon luomisen osakysymyksiä koskevat ajat-
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telutavat eivät täytä yhteen tuotuna Locke & Biddlen ”syntetisoivan koherenssin” ehtoa, vaik-
ka kukin erikseen tuottaisi tärkeitä osatotuuksia. Eri kirjallisuuskokonaisuudet keskittyvät 
erilaisiin osakokonaisuuksiin uuden arvon luomisen laajassa ilmiökentässä. Käsillä olevan 
työn kunnianhimoisena tavoitteena on luoda ymmärrystä kokonaisjäsennyksen kautta, jossa 
”tarjoaman” käsite on keskiössä.  

 
Aiheen käsittely aloitettiin siis tekemällä laaja synteesi eri kirjallisuuksista, jotka jotenkin 

sivuavat tai käsittelevät tarjoamia. Johtotähtenä tässä matkassa oli tarjoamapohjaisen kes-
kustelun löytäminen, myös siinä tapauksessa, missä puheena ei ole ”tarjoama” vaan jokin 
uuden arvon luomiseen liittyvä lähikäsite. Keskustelua ja tulokulmia hahmotettiin luokitte-
lemalla ja asemoimalla lähestymistapoja suhteessa analysoitavaan yksikköön, eli siihen mitä 
asiakkaille tarjotaan ostettavaksi ja kuinka tarjottava luo arvoa. Lisäksi analysoitiin mitä vai-
hetta arvon luonnissa kirjallisuus pyrkii selittämään, minkä toimijan suunnasta, sekä mitä 
käsitteitä eri tulokulmissa on käytetty. 

 
Kirjallisuussynteesin muodostamiseksi ensiksi tutkittiin tunnetuimmat teoriat liiketoimin-

tatutkimuksen kentästä ja tarkasteltiin niitä keskeisten arvoluokkien suunnasta, painottaen 
erityisesti asiakkaille tarjottavaa (käyttö)arvoa. Pyrittiin selvittämään, miten teorioiden tasol-
la on otettu kantaa käyttöarvon, vaihdanta-arvon, suhdearvon ja yrityksen ylijäämän luon-
tiin, mitä käsitteistöä niissä on käytetty arvon luonnista ylipäätään, mikä on tarjoamien eks-
plisiittinen ja/tai implisiittinen rooli keskustelussa. Luvussa 7 hyödynnetään tätä analyysiä, 
kun työssä syntyvää tarjoamapohjaista lähestymistapaa verrataan vakiintuneisiin arvon 
luonnin teorioihin ja lähestymistapoihin.  

 
Toiseksi selvitettiin, miten eri disipliinit lähestyvät arvon luontia. Eri teoriaperinteiden li-

säksi pyrittiin siis tekemään synteesiä myös eri disipliinien arvonluontiperinteiden kesken. 
Kokoomateosten, väitöskirjojen ja yliopistotason kurssikirjojen avulla tutustuttiin, miten 
muotoilijat ajattelevat asiaa (Alexander 1967; Brown 2009; Cagan & Vogel 2002; Martin 
2009; Verganti 2009), mitä markkinoijat ja brändi-ihmiset ajattelevat arvosta (Aaker 1996; 
Anderson & Narus 2004; DeVincentis & Rackham 1999; Kotler 1980; McDonald 2002; Pel-
ton et al. 2002; Ries & Trout 2001; Solomon 2003; Varley 2006; Zyman 2004), mitä inno-
vaatio- ja tuotekehittäjät (Belliveau et al. 2002; Crawford & Di Benedetto 2000; Goldenberg 
& Mazursky 2002; Kelley 1995; Otto & Wood 2001; Pahl et al. 2005; Rogers 2003; Tushman 
& O´reilly 1997; Ulrich & Eppinger 2000; Von Hippel 2005), mitä teknologiakehittäjät (Boer 
1999; Burgelman et al. 1996; Day et al. 2000; Foster 1986; Tornatzky & Fleischman 1990), 
kasvuyrittäjät (Blank 2007; Mullins 2003; Ries 2011; Ries 2017), sekä mitä tuotanto- ja val-
mistusinsinöörit (Goldratt 1984/2004; Goldratt 1990; Koskela 2000; Modig & Åhlström 
2012; Northey & Southway 1993; Pine 1993), lääkärit (Garrison et al. 2017), kaupunkisuun-
nittelijat (Bateman 1995; Bateman et al. 2001) ajattelevat arvosta, ja kuinka arvoa ajatellaan 
strategian erilaisissa lähestymistavoissa (Afuah & Tucci 2001; Balogun & Hope Hailey 2012; 
Brown & Eisenhardt 1998; Burgelman 2002; Kaplan & Norton 2001; Kiechel 2010; 
Mintzberg et al. 1998 a,b; Parolini 1999; Santalainen 2006? Eri disipliinien lisäksi arvon 
luontia voidaan ajatella erilaisten oikeuttamisen maailmojen (Boltanski & Thevenot 2006) tai 
arvostusmaailmojen (Kork & Sorsa 2020) kautta, jotka liittyvät eri elämänalueisiin. Tässä 
väitöskirjassa tutkitaan arvon luontia liiketoimintaympäristöissä tarjoamaksi kutsuttavan 
ilmiön kautta, eli pysytellään ytimeltään “markkinoiden ja teollisuuden maailmoissa”, mutta 
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tarjoamissa voidaan hyödyntää myös muita arvostusmaailmoja (inspiraation-, mielipiteen-, 
kansalaisuuden-, kodin-, ekologian arvostusmaailmoja, ibid.), kuten monista tämän kirjan 
esimerkeistä käy ilmi.  

 
Kolmanneksi ilmiökenttää lähestyttiin tunnetuimpien arvonluonti-kirjoittajien töiden kaut-

ta. Clayton Christensenin, Christian Grönroosin, Gary Hamelin, Chan Kimin & Renee Mau-
borgnen, Theoror Levittin, Richard Normannin ja Michael Porterin pääjulkaisut luettiin läpi 
ja analysoitiin tarkoituksella selvittää, mitä he ovat kirjoittaneet, ja mihin he ovat viitanneet. 
Suurin osa tästä kirjallisuudesta on erittäin relevanttia tämän työn kannalta. 

 
Neljäs menetelmä oli etsiä keskeistä kirjallisuutta tärkeimmiksi arvioitavissa olevien julkai-

sufoorumien kautta. On selvää, että tunnetuimmissa yritysjohdolle suunnatuissa lehdissä, 
kuten California Management Review (CMR), Harvard Business Review (HBR) ja MIT Sloan 
Management Review (SMR), julkaistaan käytännön arvonluonnin kannalta olennaisia mene-
telmiä ja viitekehyksiä. Lehtien välillä on kova kilpailu liikkeenjohdon huomiosta ja jos maa-
ilmassa keksitään tutkijoiden ja/tai konsulttien toimesta jotain merkittävää uuden arvon 
luomiseen liittyen, se julkaistaan tavalla tai toisella näissä lehdissä, ennemmin tai myöhem-
min. Jokaisesta mainitusta julkaisusta käytiin läpi vähintään viimeiset kymmenen vuotta. 
Kirjallisuussynteesiin pyrittiin siis tuomaan mukaan teoreettisen näkemyksen lisäksi myös 
käytännön arvonluojien tulokulmia. 

 
Viidenneksi pyrittiin löytämään kirjallisuuskatsauksia arvon luontiin käyttämällä hakusa-

noja ”arvo” (value), ”arvonluonti” (value creation) ja ”kirjallisuuskatsaus” (review) verkko-
pohjaisissa hauissa. Erityisesti Khalifa 2004, Payne & Holt 2001, Sanchez-Fernandez & Inies-
ta-Bonillo 2007 ja Woodall 2003 ovat laajoine viitelistoineen olleet arvokkaita lähteitä. 

 
Kuudenneksi, yksittäisiä kirjoituksia löytyi tiedepohjaisista ja liikkeenjohdolle suunnatuista 

lehdistä hakusanoilla ”arvon luonti” (value creation), ”uusi arvo” (new value), ”asiakasko-
kemus” (customer experience), ”arvon kaappaaminen” (value capturing), ”tarjoama” (offe-
ring), ”arvoehdotus” (value proposition).  

 
Näillä kuudella hakutavalla tarkasteluun tuli tuhansia artikkeleita ja kirjoja, jotka katsottiin 

läpi vähintään abstraktin ja otsikoiden ja kuvioiden tasolla läpi. Tästä seulasta läpi päässeet 
artikkelit ja kirjat jaoteltiin ensin teoreettisiin ja käytännön liikkeenjohdolle suunnattuihin. 
Puhtaasti teoreettiset artikkelit ja kirjat ryhmiteltiin teorioittain ja toisaalta sen perusteella, 
mikä analysoitava yksikkö on (toimiala, yritys, resurssi, yksilö). Liikkeenjohdollinen kirjalli-
suus jaoteltiin teemoittain (esim. strateginen innovaatio, tuoteinnovaatio, johtamis- ja orga-
nisoitumisinnovaatio, palveluinnovaatio, bisnesmallit) sekä yritystason, funktiotason, pro-
sessitason ja arvonluonnin prosessin vaihetason kirjallisuuteen. Lisäksi on vielä analysoitu, 
onko katsantokanta asiakkaasta yritykseen (tai jonnekin muualle) vai yrityksestä asiakkaa-
seen (tai jonnekin muualle). Kaikesta materiaalista tämän työn kannalta noin 600 oli erityi-
sen relevantteja ja uutta tietoa antavia, päätyen tämän kirjan viitteisiin.  
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1.4.2 Bisnesvinjetti-metodi 

Käsillä olevassa työssä kirjallisuudessa esitetyillä esimerkkitapauksilla on oma erityinen 
roolinsa. Tämän luvun tarkoitus on kuvata menetelmää, jolla tässä työssä reaalimaailman 
esimerkkejä hyödynnetään osana tarjoamapohjaisen teorian kehittämistä.  

 
Liike-elämän esimerkkejä on tutkimuksessa perinteisesti käsitelty (määrällisen tutkimuk-

sen lisäksi) ymmärryksen lisäämiseen ainakin kahdella tavalla. Perinteisessä case-
metodiikassa yksittäistä tai muutamaa tapausesimerkkiä pyritään ymmärtämään syvällisesti 
tekemällä haastatteluita, kyselyitä ja taustatutkimuksia (esim. Eisenhardt 1989). Tällä lähes-
tymisellä ei niinkään pyritä luomaan metaymmärrystä hyvin erilaisista esimerkeistä, tilan-
teista, periaatteista ja reunaehdoista, vaan pikemminkin luomaan syväymmärrystä yksittäi-
sestä tapauksesta ja tämän ymmärryksen valossa sitten pyrkiä tekemään yleistettävissä olevia 
päätelmiä muihinkin vastaaviin esimerkkeihin ja tilanteisiin liittyen. Toinen tyypillinen tapa 
käsitellä liike-elämän esimerkkejä on liikkeenjohdolle suunnatussa kirjallisuudessa yleisesti 
käytetty tapa kertoa yksittäisiä case-kuvauksia ja sitä, miten uutta arvo on tosiasiassa jossa-
kin tapauksessa luotu. Eniten näitä case-esimerkkejä on käytetty opetuksen yhteydessä. Har-
vard on case-metodin hyödyntämisen pioneeri vuodesta 1912 lähtien (Farashahi & Tajeddin 
2018). Case-pohjainen oppiminen on lähempänä käytäntöön soveltamista kuin puhtaasti 
teoreettisen tiedon lukeminen tai geneeristen viitekehyksien omaksuminen; “teaching cases 
provide a classroom substitute for experience” (Garvin 2007). Käymällä tiimeissä keskustel-
len läpi ison joukon eri tilanteita kuvaavia esimerkkejä, eri toimialoilta, ja perustellen mah-
dollisia ratkaisuehdotuksia tilanteeseen, oppilaat voivat kehittää analyyttisiä taitojaan, sekä 
ryhmätyö- ja argumentointitaitojaan, sekä opetella näkemään pintapuolisesti uniikeissa ti-
lanteissa yleistettävissä olevia logiikkoja, säännönmukaisuuksia tai jostakin erityisyyksistä 
käsin havaittujen mahdollisuuksien toteutuksia. Tämä induktiivinen pyrkimys johtaa yksit-
täistapauksista yleistettäviä huomioita ja yksittäistapauksille perustuvaa ymmärrystä yhdis-
tää case-metodia ja case-opetusta. 

 
Tutkijoilta onkin tullut ehdotuksia opetustarkoitukseen kehitettyjen case-esimerkkien hyö-

dyntämisestä myös tutkimuksen tekemisessä (Larsson 1993; Ambrossini et al. 2010). Esi-
merkkitarinoihin nojaavan lähestymisen haasteena on, että yksittäisen arvoa synnyttävän 
ratkaisun toimivuutta sen alkuperäisen kontekstin ja tilanteen ulkopuolelle on hankala arvi-
oida, eikä yksittäisiä, monesti lyhyitä kertomuksista ole esitettykään sillä tarkoituksella, että 
niistä muodostuisi selkeä yleisjohtopäätös. Kokonaiskuva uuden arvon luomisen mahdolli-
suuksista on toki abstraktina teemana jotakin, mihin case-lähestymistapa ei tähtää. Yleisesti 
ottaen kirjallisuudessa runsaasti esiintyvistä lyhyistä tapaustarinoista puuttuukin teoria: 
miksi ne on luokiteltu juuri niillä tavoilla, miksi, miten ja mitkä muuttujat vaikuttavat toisiin-
sa? Case-tarkastelu jättää tyypillisesti vastaamatta, miksi juuri esitetyt tavat luoda uutta ar-
voa yleistyvät tai tarjoavat parhaat tavat liiketoiminnallisesti toivottuihin tuloksiin.  

 
Tässä työssä käytettyä menetelmää hyödyntää liike-elämän esimerkkejä arvon luonnin il-

miön ymmärtämisessä kutsun bisnesvinjetti-menetelmäksi (business vignette method). Vin-
jetti-metodi (vignette method) on yleisesti käytetty menetelmä ihmisten ja yhteisöjen tutki-
muksessa sosiaalitieteissä, kuten psykologiassa, antropologiassa ja sosiologiassa (Barter & 
Renold 1999,2000; Edwards et al. 2007; Finch 1987; Gourley et al. 2014; Hughes & Huby 
2004), sekä laadullisessa että kvantitatiivisissa tutkimuksissa. Gourley et al. (2014, 
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”background” osion alussa) mukaan vinjetit ovat “lyhyitä kertomuksia kuvitelluista henki-
löistä, jotka esitellään osallistujille kvalitatiivisen tutkimuksen- (esim. haastattelun tai 
ryhmäkeskustelun) tai määrällisen tutkimuksen yhteydessä informaation keräämiseksi 
heidän omista uskomuksistaan. …Koska fokus on kolmannessa henkilössä, vinjetit voivat 
olla hyödyllisiä sensitiivisten aiheiden tutkimuksessa, joissa osallistujasta ei tunnu muka-
valta kertoa omasta tilanteestaan ja voisi siksi piilottaa totuutta omista toimistaan tai us-
komuksistaan”. Barter & Renoldin (1999) mukaan vignettejä voidaan käyttää kolmeen tar-
koitukseen sosiaalisessa tutkimuksessa: “sallia jossain kontekstissa tapahtuvien toimien 
tutkiminen; selventää ihmisten päätöksiä tai valintoja (judgements); sekä tarjota vähem-
män henkilökohtainen ja uhkaava tapa tutkia sensitiivisiä aiheita”. Metodin olennainen 
hyöty on, että lyhyiden tarinoiden kautta ihmiset pääsevät sisään johonkin tilanteeseen tai 
asian yksityiskohtiin, jonka jälkeen asiasta, jopa hyvin sensitiivisestä ja vaikeasta asiasta, 
voidaan keskustella. Tässä väitöskirjassa hyödynnetään vinjettitekniikkaa keinona saada lu-
kija johonkin arvon luonnin tilanteeseen sisään. Erona sosiaalitieteissä käytettyyn vinjettime-
todiin, tässä väitöskirjassa vinjettejä ei käytetä uuden tiedon hankkimiseen haastateltavilta 
tai kyselytutkimukseen osallistuvilta, eivätkä esitetyt tarinat ole hypoteettisia, vaan kuvauksia 
todellisista, nimetyistä tarjoamista ja liike-elämän arvonluonnin tilanteista sekä valinnoista. 
Tässä työssä ennen jokaista vinjettiä eksplisiittisesti kerrotaan mitä periaatteita tai reunaeh-
toja kyseisellä vinjetillä pyritään selventämään, mihin tilanteeseen lukija pyritään tuomaan 
mukaan. Vinjettien otsikot on myös pyritty valitsemaan niin, että vinjetin tarkoitus kävisi 
siitä ilmi. Visuaalisesti vinjetit on erotettu muusta tekstistä käyttämällä sisennystä, pienem-
pää fonttia ja kapeampaa riviväliä. Vinjetin esittämisen jälkeen on lyhyt pohdiskelevampi, 
yleisempi, käsitteellinen osuus, jossa esimerkkiä puidaan tässä työssä esitettyjen käsitteiden 
valossa.  

 
Maailmasta löytyy valtavasti erilaisia tarjoamia, joista jokaista on joku suunnitellut, tuotta-

nut, tarjonnut ostettavaksi ja joku ostanut ja käyttänyt. Jokaisesta tarjoamasta löytyy arvon 
luonnin kannalta merkitseviä valintoja, joista keskeisimmät valinnat voidaan olennaisimmil-
ta osiltaan kuvata muutamilla virkkeillä, lyhyellä vinjetillä. Olennaista tämän kirjan tavoittei-
den kannalta on, että useimmat näistä arvon luonnin kannalta merkitsevistä valinnoista eivät 
ole jälkikäteen tarkasteluna mitenkään salaisia tai sensitiivisiä, kuten sosiaalitutkimuksen 
kentässä tilanne voi olla, vaan pikemminkin kaikkien nähtävillä ja kenen tahansa koettavissa. 
Vaikka jokaisesta tarjoamasta on löydettävissä arvon luonnin kannalta merkitseviä valintoja, 
tutkimuksellisesti kiinnostavaa on ilmiöön sisältyvä geneerinen aines ja rakenteet. Esimer-
kiksi pizzerioissa keskenään, taksitarjoamissa keskenään, tai parturikampaamoissa keske-
nään on sekä toimialaan että satunnaisiin tekijöihin liittyviä yhdistäviä tekijöitä. Tarjoamat 
voivat olla toimialan sisällä useinkin niin samanlaisia keskenään, että syvällisempien erojen 
löytäminen vaatii etsimistä ja tutkimista. Tässä työssä kirjallisuus on suureksi avuksi – yleen-
sä menestyneimmät ja/tai poikkeavimmat tapaukset on eritelty monilla eri tasoilla erilaisissa 
julkaisuissa uutisina tai esimerkkeinä. Kirjallisuuskatsauksen yhteydessä kirjoista, artikke-
leista, case-tietokannoista ja lehdistöstä löytyi satoja (mutta ei tuhansia) strategisella tasolla 
poikkeavia, eri tavoin kuvattuja ja dokumentoituja esimerkkejä uuden arvon luomisesta tar-
joamien avulla. Monet kuvatuista tarjoamista saattavat olla ennestään tuttuja kirjan lukijoille 
arkielämän kohtaamisten kautta. Näistä tarjoamaesimerkeistä 114 on valittu lyhyiksi ”bisnes-
vinjeteiksi”, joiden avulla lukija tuodaan sisään johonkin arvon luonnin tilanteeseen ja muut-
tuja-avaruuteen, havainnollistetaan joitain painopisteitä, ja samalla pyritään kuvaamaan 
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arvon luomisen mahdollisuuksiin liittyviä alailmiöitä. Lisäksi tekstin seassa on suuri joukko 
vielä lyhyempiä viittauksia joihinkin tarjoamiin ja niissä tehtyihin valintoihin. Tässä työssä 
käytetyt esimerkit ovat pääosin suoria lainauksia toisten kirjoittajien tarjoamakuvauksista, 
mutta joukossa on myös muutama kirjoittajan oma kuvaus jostain suurelle yleisölle tutusta 
tarjoamasta, kuten videovuokraamo Makuunista. Tässä mielessä esitetyt esimerkit ovat se-
kundaarisia datalähteitä (Young 1989), sekundäärisiä case-analyysejä, joihin suoran lainauk-
sen lisäksi on tämän kirjan kirjoittajan toimesta lisätty kiteyttäviä ja joitain osa-alueita pai-
nottavia kommentteja, erityisesti hyödyntäen tässä kirjassa käytettyä käsitteistöä ja jaottelui-
ta. 

                                                                                                                                                                                                        
Kun tutkijat kuvaavat sekundaaridatan hyödyntämisen haasteita tutkimuksen tekemisessä, 

eräs keskeinen ongelma on “epätäydellinen tilanteen kuvaus” (Jennings 1997) tai “kirjoitet-
taessa tapaustarinoita opetustarkoitukseen, tietyille asioille tai ilmiöille voidaan antaa 
enemmän painoarvoa kuin toisille, jotta saadaan alleviivattua jotain tiettyä asiaa opiskeli-
joille” (Liang & Wang 2004). Olennaista on huomata, että tässä kirjassa yhtäkään esimerkkiä 
ei tarkoituksella tutkita sen kaikissa yksityiskohdissa, eikä vinjettejä pyritäkään käyttämään 
kokonaan uuden informaation lähteenä, vaan esimerkkejä käytetään tietoisesti valaisemaan 
jotain yksittäistä ulottuvuutta valintojen mahdollisuuksien avaruudesta, jotain tiettyä periaa-
tetta, logiikkaa ja/tai reunaehtoa. Esimerkiksi, kun käsitellään ”ei-asiakkaita” yhtenä strate-
gisen tason mahdollisuutena luoda uutta arvoa tarjoaman avulla, Casella Wines vinjetin avul-
la kuvataan mitä ei-asiakkaan käsitteellä voi tarkoittaa ja miten käytännön liike-elämässä 
arvoa on suunnattu uudella tavalla kyseisen esimerkin kautta. Tavoitteena ei siis ole kuvata 
Casella Winesin tekemää arvon luontia sen eri muodoissa, edes poikkileikkauksena, tai ajan 
kuluessa, vaan hahmottaa ja havainnollistaa tiettyä käsitteellisen tason logiikkaa kyseisen 
esimerkin kautta. 

 
Tässä kirjassa käytetty bisnesvinjetti-lähestyminen sisältää “kahden tason käsitteellistä-

mistä” (two levels of abstraction, Miller & Friesen 1977); kun liiketoimintatilannetta kuva-
taan, niin alkuperäisen yritysesimerkin kirjoittaja (joissain tapauksissa siis tämän kirjan kir-
joittaja itse) on tehnyt ensimmäisen tason käsitteellistämistä ja valintoja kuvatessaan tapah-
tumia ja tarjoamia. Sitten tässä kirjassa tehdään toisen tason käsitteellistämistä, kun  

a. alkuperäisestä tarjoamakuvauksesta valitaan se osa tekstiä, joka valaisee jo-
tain ulottuvuutta, periaatetta, reunaehtoa tai logiikkaa uuden arvon luomi-
sen mahdollisuuksien avaruudesta, ja  

b. sijoitetaan teksti kokonaisrakenteeseen rikastettuna tässä työssä käytetyillä 
käsitteillä ja huomioilla.  

 
Alkulähteessä käytetyllä kielellä ja sanastolla on oma todistusvoimansa ja kiinnostavuuten-

sa niiden ilmiöiden suhteen, mitä tarkastellaan. Jos tarina on alun perin kerrottu englannik-
si, ja siihen sisältyy jotain erityissanastoa tai erityisiä kirjoittajien kehittämiä ilmaisuja tai 
määrittelyjä, niin kieliasu on pyritty säilyttämään tässä työssä.1 Myöskään tietoisesti tar-

 
1 Samoin joissain määritelmissä on pitäydytty alkuperäisessä englannin kieliasussa. Määritelmissä on olennaista juuri se sa-
namuoto, jonka kirjoittaja on valinnut. Usein määritelmille ja niiden avainsanoille ei ole olemassa tarkkoja suomenkielisiä vas-
tineita, jolloin tämän työn kirjoittajan pitäisi tehdä omaa tulkintaa ja keksiä vastineet. Jotta riski väärintulkinnasta olisi mahdol-
lisimman pieni, käytännössä myös alkuperäiset määritelmät pitäisi jättää näkyviin. Tämä johtaisi paitsi tuplapituuteen usein 
pitkissäkin määrittelyissä, niin myös siihen, että lukija joutuisi miettimään määritelmän lisäksi myös omaa mielipidettään kirjoit-
tajan käännösoperaation tarkkuudesta. Tämä huomion hajaantuminen ei palvelisi työn tavoitteita. 
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koituksena ei ole rajautua pelkästään tiedekirjallisuuteen, jossa akateemiset ekspertit 
kirjoittavat toisille asiantuntijoille. Alkuperäisen kuvaustekstin pituuden rajaamises-
sa ainoana kriteerinä on ollut tekstin liittyminen vinjetin tarkoitukseen tämän väitös-
kirjan kehikossa. Jos tarkoituksena on ollut ennen kaikkea valaista esimerkiksi ei-
asiakkaiden ulottuvuuden mahdollisuutta, niin kaikki se mikä alkuperäisessä tekstis-
sä liittyy tähän ulottuvuuteen ja sen mahdollisuuden käyttöönottoon tai ulottuvuuden 
jatkokehittelyyn, on pyritty ottamaan mukaan. Joissain tapauksissa alkuperäinen 
teksti voidaan myös jakaa kahtia ja esittää kahtena suorana lainauksena, kahtena eri 
vinjettinä, kahdessa eri osassa kokonaisrakennetta, jos alkuperäisessä tekstissä puhu-
taan kahdesta eri kokonaisuudesta tarjoamapohjaisen arvon luonnin kannalta.  

 
Tämän työn lähestymistapa on “abduktiivinen” (Mantere & Ketokivi 2013), hyödyn-

täen iteratiivista ”systemaattista yhdistelyä” (systematic combining, Dubois & Gadde 
2002) tarjoamapohjaisen mallinnuksen, teoriaperinteiden, vinjettien ja reaalimaail-
maa koskevien hahmotusten välillä. Kirjallisuudesta on löydettävissä suuri joukko 
käsitteitä, joiden avulla arvon luontia voi tarkastella eri kulmista. Toisaalta erilaiset 
teoriaperinteet painottavat eri käsitteitä ja saattavat käyttää samojakin käsitteitä eri 
tavoin. Kolmanneksi liike-elämän esimerkit, tämän työn vinjetit, tuovat käsitteisiin, 
teoriaperinteisiin ja syntyvään mallinnukseen omia uusia sävyjään ja painotuksiaan. 
Jokainen vinjetti valottaa itsenäisenä jotain puolta arvon luonnista, samoin vinjetit 
ryhminä ja kokonaisuutena kuvaavat taas jotain arvonluonnista. Vinjettien valinta ja 
sijoittelu tarjoama-ajattelun kokonaisrakenteeseen on osa teoriankehitystä ja koko-
naisnäkemyksen muodostamista. Tässä työssä yritysten ja asiakkaiden välinen arvon-
luonti on ensin jaoteltu pääarvoluokkiin ja nämä pääarvoluokat on edelleen jaoteltu 
pääalaluokkiin. Sitten tätä rakennetta, sekä osakokonaisuuksien välisiä suhteita, käy-
tetään uuden arvon luomisen mahdollisuuksien kokonaisavaruuden kuvaamiseen. 
Yhdistämällä kirjallisuudesta nousevien käsitteiden analyysi ja käytännön liike-
elämän esimerkkien analyysi, on pyritty löytämään arvon luontia selittäviä valintoja, 
periaatteita ja reunaehtoja.  

 
Vinjettien avulla pystytään kuvaamaan myös ”tarjoaman” genealogiaa, historiallista 

muodostumista ja konstruoitumista. Näin tehden pyrkimyksenä on olennaisella ta-
valla valottaa myös niitä mahdollisuuksia, jotka vaihtoehtoisesti olisivat voineet syn-
tyä, jos jonkin tosiallisen tarjoaman syntyhistoria olisi toteutunut toteutuneesta poik-
keavan, ehkä laaja-alaisemman, rohkeamman tai luovemman syntymekanismin kaut-
ta. Esimerkiksi, kun puhutaan ei-asiakkaista käsitteellisellä tasolla ja annetaan siitä 
reaalimaailman esimerkkinä vaikkapa Casella Wines, niin tarkoituksena on ennen 
kaikkea kuvata tämä ei-asiakkaiden ajattelemisen mahdollisuus erilaisten tarjoa-
matyyppien ja toimialojen arvon luonnin pyrkimyksien kannalta. Tässä mielessä kä-
sillä oleva työ avaa näkymää kohti mahdollisten tarjoamien teoriaa. Pyrkimyksessä 
valottaa uuden arvon luomisen ilmiötä ei siksi rajoituta tarkasteluihin, joissa keskity-
tään empiirisesti toteutuneisiin tarjoamiin, vaan tavoitteena on nimenomaan myös 
kurottautua kohti tarjoamien mahdollisia maailmoita. Kunnianhimoisena tavoitteena 
on analysoida tarjoamien syntyrakenteita ja samalla paljastaa vaihtoehtoisia tapoja 
toimia: katsotaan taaksepäin, jotta nähtäisiin kirkkaammin ja toisaalta myös moni-
ulotteisemmin eteenpäin. 
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Eräs kantava intuitio bisnesvinjettimenetelmän valinnan takana on ollut ajatus sii-

tä, että yksityiskohdat ovat arvon luonnissa olennaisia – kokonaisuus ei toimi ilman 
yksityiskohtia. Yksittäisten ihmisten hyvä kokemus ja tarjoaman valituksi tuleminen, 
sekä ostetusta tarjoamasta yrityksen ylijäämän saaminen ratkeavat usein käytännös-
sä yksityiskohtien tasolla, hyvin vaihtelevissa tilanteissa, ajanhetkissä ja ympäristöis-
sä. Palvelututkijat puhuvatkin “omaperäisistä asiakkaista” (idiosyncratic customers - 
Heinonen & Strandvik 2015) ja siten jokaiselle henkilökohtaisesta, uniikista arvosta. 
Porter (1996) puolestaan totesi yritysten puolelta katsoen, että kilpailuetu on seu-
rausta uniikeista aktiviteeteista, tai uniikista aktiviteettien yhdistelmästä (Porter & 
Siggelkow 2008). Siten myös tarjoamien takana olevien yritysten menestyksen voi-
daan ajatella olevan tarjoamien ja asiakkaiden välisistä yksityiskohdista kiinni. Arvon 
luojien täytyy pystyä ottamaan näitä yksityiskohtia huomioon arvon luonnin pyrki-
myksissään. Arvon luonnin teoriaa kehitettäessä pitää siis pystyä jollakin tavoin ke-
hittämään eräänlainen ”yksittäistapausten metodologia”. Koska tarjoamantason ar-
von luonnissa yksityiskohdilla on selkeästi isompi merkitys kuin tarkasteltaessa ar-
von luontia kansantalouden, toimialan tai yrityksen tasolta, ylätason hahmotuksien 
joukossa on tarkoituksella ja viljalti viittauksia reaalielämän yksityiskohtiin, alkupe-
räisellä kielellä ja sanamuodoilla kerrottuna – samalla tiedostaen riskin, että käsit-
teellisen tarkastelun taso ja yksityiskohtien taso voivat sekoittua ilman huolellista 
erittelyä.  

 
Toisaalta teoriaa kehitettäessä riskinä on, että ylätason käsitteet ottavat ylivallan – 

tavalla, johon talousnobelisti Edmund Phelps Nobel-puheessaan viittasi sanoessaan: 
”Neoclassican growth theory was conspicuous in having no people in it… Though 
in fact crucial for growth, a human role over a vast range of activities involving 
management, judgement, insight, intuition and creativity is absent” (painotus 
alkuperäinen, Phelps 2006). Näin tehdessään teoriat pyrkivät selittämään tilanteita 
kokonaisuudesta kohti yksityiskohtia ja saattavat unohtaa yksityiskohdat tavalla, joka 
kadottaa itse ilmiön. Tässä työssä esitetty tarjoamatasoinen tarkastelu pyrkii säilyt-
tämään yhteyden liiketoiminnallisesti relevantin arvon syntymisen mekanismin yksi-
tyiskohtiin, vaikka tutkimuskysymyksien esittämällä tavalla tavoitellaankin uuden 
teorian synnyttämistä. Yksittäiset arvokomponentit, arvoaktiviteetit ja rajapinnat 
muodostavat osakokonaisuuksia, jotka halutaan pitää mukana tarkastelussa, joista 
muodostuvat pääarvoluokat, joiden avulla syntyy arvoa asiakkaille sekä yrityksille. 
Intuitiivinen selitys sille, että uutta arvoa on luotavissa, on, että tilanteita voidaan 
hahmottaa niin monilla tavoilla ja valintoja on mahdollista tehdä niin monista asiois-
ta. Käsitteellisellä tasolla mainittu intuitiivinen moninaisuus voidaan kenties tiivistää 
joihinkin avainluokkiin. Tästä ylemmän asteisesta mahdollisuudesta työskennellen 
nyt käsillä oleva väitöskirja pyrkii kunnianhimoiseen kattavuuteen. Samalla tavoit-
teena on säilyttää herkkyys yksittäistapauksissa esiin tuleville arvon luomisen omi-
naisuuksille. Iso määrä vinjettejä, jotka jokainen erikseen kuvaavat jotain valintojen 
yksityiskohtia, omalta osaltaan avaavat tätä yksityiskohtien rikkautta ja näitä arvon 
luonnin mahdollisuuksien avaruuksia.  
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Burke (1954) ja Kenttä (2020) käyttivät käsitettä “palvelevuus” (serviceability) ku-
vatessaan, kuinka kaikki käsitteet ja tapa käyttää kieltä palvelevat jotain tarkoitusta, 
tietoisesti tai tiedostamatta. Tässä työssä, yllä olevan argumentoinnin mukaisesti, 
katsontakanta on erityisesti liiketoiminnallisesti relevanttien uuden arvon luomisen 
käytännön toimijoiden näkökulmaa hahmottava metanäkökulma – sillä ajatuksella, 
että esitetyn hahmotuksen ”palvelevuus” käytännön toimijoiden kannalta olisi tuntu-
va. Työssä haetaan teoriaa, sanastoa ja käsitteellistämisen tapaa, joka olisi sovelletta-
vissa ja käytännössä käytettävissä kaupallisten tarjoamien kehitystyössä, tarjoamien 
strategisten perusvalintojen tekemisessä, uusien mahdollisuuksien näkemisessä ja 
niihin tarttumisessa liiketoiminnallisessa ympäristössä. Tässä kirjassa esiteltävät tut-
kimuskysymykset, käsitteet, jaottelut, vinjetit, niiden isohko määrä ja suoria lainauk-
sia hyödyntävä käsittelytapa, samoin kuin työn kokonaisrakenne, pyrkivät palvele-
maan tätä tarkoitusta. 

1.5 Työn rakenne 

Johdannon, tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien esittelyn jälkeen luvussa 
2 aletaan vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Määritellään mitä arvoa 
vähintään on synnyttävä asiakkaalle ja yritykselle liiketoiminnallisissa konteksteissa. 
Lisäksi arvoluokkien ja suhteiden analyysilla pystytään tarkentamaan monien arvo-
käsitteiden merkitystä ja valaisemaan katvealueita, jotka ovat syntyneet, kun käsittei-
tä on tarkasteltu muiden analysoitavien yksiköiden tasolta, erityisesti yritystasolta. 
Sitten luvussa 3 keskitytään tarjoamien koostumukseen; eritellään tarjoamien raken-
neosat ja linkitetään ne pääarvoluokkien keskeisiin alavalintoihin. Luvut 2 ja 3 kerto-
vat yhdessä mitkä muuttujat liiketoiminnallisesti relevantin arvon luomisessa kan-
nattaa huomioida. Luvussa 4 vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen ja huomio 
kohdistetaan eri tarjoamille yhteisiin pääperiaatteisiin ja reunaehtoihin, mitkä on 
otettava huomioon, kun tarjoamiin valitaan, muokataan ja yhteensovitetaan arvon 
rakennusaineita. Luvussa 5 keskitytään kuvaamaan, minkälaisia arvon luonnin ideaa-
lityyppejä voidaan pääarvoluokkien pohjalta hahmottaa. Periaatteiden ja reunaehto-
jen sisällä on monia mahdollisuuksia luoda uutta arvoa. Siksi luvussa 6 keskitytään 
yksilöimään toimialasta ja tarjoamatyypistä riippumattomia strategisen tason uuden 
arvon luomisen mahdollisuuksia. Tässä mahdollisuuksien rikkauden esittelyssä bis-
nesvinjeteillä on iso rooli: uuden arvon luomisen avaruutta esitellään lähes sadan 
vinjetin tukemana noin 120 sivun verran. Jos lukija on kiinnostunut enemmän arvon 
luonnin teoriasta yleisellä tasolla kuin uuden arvon luomisen mahdollisuuksista käy-
tännössä, niin luvun 6 voi vain silmäillä läpi. Tai toisinpäin: jos lukija on käytännön 
liikkeenjohtaja, niin hän voi silmäillä kirjan teoriaosuuden läpi ja lukea tarkemmin 
luvun 6 vinjetit ja pohtia missä määrin niitä voisi soveltaa omassa arvon luonnin ti-
lanteessaan. Yhdessä luvut 4–6 kertovat miten tarjoamateorian muuttujat kytkeyty-
vät toisiinsa (ja miten niitä voidaan kytkeä toisiinsa). Samalla tulee kerrotuksi, miksi 
uutta arvoa on luotavissa ja miksi jotkut tarjoamat luovat todennäköisemmin arvoa 
enemmän kuin jotkut toiset. Kaikki luvut yhdessä auttavat muotoilemaan tarjoa-
mapohjaisen arvon luonnin teorian, joka selventää arvon luonnin luonnetta, periaat-
teita ja reunaehtoja sekä teoreettisesti että käytännön toimijoiden kannalta. Luvussa 
7 vertaillaan synnytettyä tarjoamapohjaista teoriaa olemassa oleviin arvon luontia 
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sivuaviin teorioihin ja teoretisointeihin. Lopuksi keskustellaan tuloksista ja niiden 
vaikutuksista teoriaan, käytäntöön ja määrälliseen tutkimukseen. 
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2. Tarjoamien pääarvoluokat 

Mitä arvoa vähintään on synnyttävä asiakkaalle ja yritykselle liiketoiminnallisesti 
relevantissa arvon luonnissa ja mikä on tarjoamien rooli tässä? Tähän ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen aletaan vastaamaan analysoimalla arvokäsitteitä asiakkaiden 
ja yritysten suunnasta katsoen.  

2.1 Asiakas- ja yritysnäkökulma arvoon 

2.1.1 Asiakkaan ja yrityksen näkökulmat toisiinsa linkittyneinä tarjoamakäsitteeseen 
kautta 

Arvokäsitteitä, tulokulmia ja erilaisten disipliinien osakertomuksia arvonluontiin on 
valtavasti erilaisia, pelkästään asiakasarvoon liittyviä käsitteitä on kymmenittäin (kir-
jallisuuskatsaukset Khalifa 2004; Payne & Holt 2001; Sanchez-Fernandez & Iniesta-
Bonillo 2007; Woodall 2003). Kun pyritään ymmärtämään mitä arvoa asiakkaille 
pyritään liiketoiminnallisesti relevanteissa konteksteissa luomaan, on olennaista sa-
malla miettiä, miten ja minkä ilmiön ympärille aikaisemmat kirjoittajat ovat pyrki-
neet yhdistämään eri arvokäsitteitä. Jos asiakasarvon kirjallisuuskatsaukset käydään 
aikajärjestyksessä läpi, niin Payne & Holt (2001) päätyvät esittämään yritystasoisen 
”suhdearvon johtamisen” (relationship value management) viitekehyksen, jossa yri-
tyksen kannalta keskeisimpiä sidosryhmiä, eli asiakkaita, työntekijöitä ja ulkoisia si-
dosryhmiä, pyritään houkuttelemaan (attraction), tyydyttämään (satisfaction) ja säi-
lyttämään (retention). Eli Payne & Holtin mukaan asiakasarvon käsitteitä yhdistää 
yritys ja sen ”arvoprosessi” (The Value Process), jonka tavoitteena on määritellä ”or-
ganisaation totaalinen arvoehdotus” keskeisille sidosryhmille. Artikkelista ei käy täy-
sin selvästi ilmi, että onko analysoitava yksikkö siis yritys, vai ”the value process”, vai 
”total value proposition”/tarjoama? Jos Payne & Holtin lopputulos käännetään tä-
män työn käsitteiden kielelle, niin yritys synnyttää ”tarjoaman” asiakkaiden lisäksi 
myös sisäisille asiakkaille, eli työntekijöille (yritys tarjoaa työn tekemisen paikkaa), 
sekä ulkoisille sidosryhmille (kuten sijoittajille hyvää sijoituskohdetta, yhteiskunnalle 
hyvää yrityskansalaisuutta). Tässä väitöskirjassa fokusoidaan yrityksen ja asiakkai-
den väliseen tarjoamatason arvonluontiin ja muille sidosryhmille tarjottu arvo näh-
dään pikemminkin seurauksena tästä asiakkaan ja yrityksen välisestä arvon luonnis-
ta. 

 
Woodall (2003) puolestaan linkittää käsitteet asiakkaiden tekemän arvottamispro-

sessin ympärille. Woodall kiteyttää “asiakasarvon” (value for customer) katsauksensa 
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erityisesti kahteen kuvioon, jossa ensimmäisessä kuvataan ”nettoasiakasarvoa”, joka 
jakaantuu ylätasolla hyötyihin ja uhrauksiin. Hyödyt jakaantuvat edelleen ominai-
suuksiin ja seurauksiin (attributes, outomes), ja ne edelleen alakohtiin. Uhraukset 
jakaantuvat rahallisiin ja ei-rahallisiin uhrauksiin, ja ne edelleen alakohtiin. Toiseen 
kuvioon Woodall on kerännyt kuluttajien arvostusprosessiin vaikuttavat asiat, jotka 
ylätasolla ovat markkinatekijät, tuotetekijät, asiakastekijät, sekä kulu-
tus(prosessi)tekijät. Sanalliseen muotoon Woodall kiteyttää asiakasarvon seuraavas-
ti: “any demand-side, personal perception of advantage arising out of a customer’s 
association with an organisation’s offering, and can occur as reduction in sacrifice; 
presence of benefit (perceived as either attributes or outcomes); the resultant of any 
weighed combination of sacrifice and benefit (determined and expressed either ra-
tionally or intuitively); or an aggregation , over time, of any or all of these” (al-
leviivaus lisätty tähän työhön). Woodall siten kytkee asiakasarvon (i) henkilökohtai-
seen kokemiseen tarjoamasta, (ii) hyötyjen ja uhrauksien väliseen yhdistelmään, (iii) 
myös pidemmän ajan kuluessa. Eli Woodall päätyy yhdistämään eri arvokäsitteet asi-
akkaan arvostamisen arvioihin, jossa tarjoama näyttelee keskeistä osaa, olematta kui-
tenkaan eksplisiittisesti analysoitava yksikkö.  

 
Khalifa (2004) esittää kolmea toisiaan tukevaa mallia asiakasarvosta. Ensinnäkin 

“arvon vaihdantamalli” kuvaa kaikkia bisnesaktiviteetteja vaihdannan hetkellä. Toi-
saalta “arvon rakentumisen malli” (value buildup model) tarvitaan sen ymmärtämi-
seen, miten arvo kumuloituu ja mitä muotoja arvo voi saada. Kolmanneksi “arvody-
namiikan” ymmärtäminen on olennaista, jotta ymmärretään mitkä asiat lisäävät ja 
mitkä tuhoavat arvoa. Tässä kolmikantaisessa mallinnuksessa katsontakanta on siten 
yrityksestä kohti asiakkaalle tarjottavaa arvoa. Mallinnuksessa jää epäselväksi mikä 
on se mekanismi, jolla arvo asiakkaalle luodaan. Suoraan viitataan ”bisnesaktiviteet-
teihin” ja ”asiakkaiden ymmärtämiseen”, tarjoaman kehittämisen ja muokkaamisen 
prosessin ollessa implisiittisesti kaiken taustalla.  

 
Sanchez-Fernandez & Iniesta-Bonillo (2007) puolestaan tekivät kirjallisuuskatsauk-

sen “havaittu arvo” (perceived value) kirjallisuudesta ja löysivät seitsemän luokkaa 
asiakkaan havaitsemaa arvoa. He jaottelivat luokat kahden yläotsikon alle; yksiulot-
teisiin malleihin, kuten hintaperusteiset mallit (Monroe 1990), ja moniulotteisiin 
malleihin, kuten Holbrookin arvotypologia (1994,1996,1999). Sanchez-Fernandez & 
Iniesta-Bolillo argumentoivat, kuinka kaikkia asiakkaan arvioiman arvon malleja yh-
distää muutama pääajatus:  

 havaittu arvo viittaa subjektin (asiakas) ja objektin (tuotteen, tai tämän työn 
sanastossa, tarjoaman) väliseen kanssakäymiseen, 

 havaittu arvo on vertailevan, henkilökohtaisen ja tilanteellisen luonteensa 
takia aina suhteellista, 

 havaittu arvo on “preferoitua” (preferential), ”havainnoitua” (perceptual) ja 
”kognitiivis-affektiivista” (cognitive-affective) luonteeltaan.  

 
Olennaista tämän työn kannalta on, että havaittu arvo ei siis viittaa asiakkaan ja yri-

tyksen väliseen kanssakäymiseen, vaan nimenomaan asiakkaan ja tarjoaman väliseen 
kanssakäymiseen.  
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On erittäin olennaista minkä ilmiön ja analysoitavan yksikön ympärille arvokäsittei-

tä kytketään. Pelkästään asiakasarvoa voidaan yllä olevan lyhyen katsauksen mukai-
sesti katsoa hyvin erilaisilla tavoilla. Tilanne mutkistuu entisestään, kun tarkasteluun 
otetaan myös yritykselle syntyvä arvo ja se, kuinka asiakkaalle ja yritykselle syntyvä 
arvo kytkeytyvät toisiinsa. Tarjoama ei pelkästään yhdistä yritystä ja asiakasta, vaan 
on hyvin syvällisesti arvon luonnin teoretisointiin vaikuttavalla tavalla yrityksen ja 
asiakkaan välissä. Yritys (tai asiakas) ei ole vaihdannan mekanismi, vaan asiakas os-
taa yrityksen kehittämän, tuottaman ja toimittaman tarjoaman. Alla tarkemmin esi-
teltävä vaihdanta-arvo (esim. Bowman & Ambrosini 2000; Payne & Holt 2001; Lepak 
et al. 2007) on nimenomaan objektipohjainen arvoluokka (Woodall 2003), eli vaih-
danta-arvo liittyy vaihdettavaan asiaan. Myöhemmin tarkemmin määriteltävä käyt-
töarvo (Bowman & Ambrosini 2000; Lepak et al. 2007) on puolestaan subjektipoh-
jainen arvoluokka (Woodall 2003), joka viittaa siihen, että nimenomaan asiakas luo 
tai muodostaa itselleen käyttöarvoa, käyttämällä jotain tarjoamaa omien päämää-
riensä saavuttamisessa omassa kontekstissaan (Macdonalda et al. 2011). Eli käyttöar-
voa on koettavissa (ainakin) objektin ja subjektin interaktioissa (Woodall 2003). Tai 
kuten Grönroos & Gummerus (2014) toteavat: “käyttäminen – ei konteksti, kokemus 
tai vuorovaikutus – on keskeinen käyttöarvon määrite”. Tarjoama, ei yritys itses-
sään, on siten myös käyttöarvon kokemista auttava, helpottava, mahdollistava meka-
nismi. “Mekanismi” -sanaa (mechanism) ei tässä työssä käytetä sen ahtaassa merki-
tyksessä viittaamaan koneistoon, ”a piece of machinery” (Merriam-Webstern sana-
kirja), vaan laajemmassa merkityksessä ”a process, technique, or system for ac-
hieving a result” (ibid). Käyttäminen ja käyttöarvo, vaihdanta ja vaihdanta-arvo, yri-
tyksen ylijäämä, sekä myöhemmin esiteltävä suhdearvo (Ravald & Grönroos 1996), 
voidaan ajatella juuri tällaisina ”tuloksina”, joihin asiakkaan ja yrityksen välissä ole-
van tarjoaman mekanismin avulla pyritään.  

 
Kaupallisessa kontekstissa subjekti (asiakas) ei voi havainnoida objektia (tarjoa-

maa) ellei yritys (toinen ”subjekti”) ole sitä kehittänyt, tuottanut ja toimittanut. Siksi 
yrityksenkin saama arvo on saatava arvon luonnin kokonaistarkasteluun mukaan. 
Tässä väitöskirjassa esitetään, että nimenomaan tarjoama ja sen synnyttämä ja/tai 
välittämä arvo asiakkaalle ja yritykselle on liiketoiminnallisesti relevanttien arvo-
luokkien luonteva analysoitava yksikkö. Tarjoaman – eli sen mitä asiakkaalle tarjo-
taan ostettavaksi - mukaan ottaminen arvon luonnin keskustelun ytimeen, tuo arvon 
luontiin selkeät toimijaroolit ja arvon luonnin vaiheet.  

 
Tässä työssä käytetyn hahmotuksen mukaan, arvon luonnin keskeisimmät toimija-

roolit ovat (i) asiakas, joka haluaa ulkopuolista apua päämääriensä saavuttamisessa 
ja on siksi halukas ostamaan ja käyttämään tarjoamaa, ja (ii) yritys, joka kehittää, 
tuottaa ja toimittaa tarjoaman, jota käyttämällä asiakas voi päämääränsä saavuttaa, 
ja jota myymällä yritys saa omia päämääriään toteutumaan. Yrityksillä on tyypillisesti 
erilaisia toimijaverkostoja auttamassa tarjoaman tuottamista ja toimittamista – mut-
ta silloin syntyy taas uusia yritys-asiakas pareja, sekä ylävirtaan toimittajiin päin, että 
alavirtaan jakelukanaviin päin. Chandler & Vargo (2011) puhuvat mikrokontekstin 
”pareista” (dyads) ostajan ja myyjän/ palvelun tarjoajan välillä. Kun useat parit luo-
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vat toisilleen suoraan tai epäsuorasti arvoa, he puhuvat meso-kontekstin tasosta ja 
”kolmikoista” (triads). Makrotasolla kolmikoiden kesken tapahtuvaa arvonluontia he 
kutsuvat ”ekosysteemiksi” ja kun ekosysteemit luovat keskenään arvoa ”dynaamisella 
metatasolla”, voidaan muodostuvia ”monimutkaisia verkostoja” kutsua kirjoittajien 
mukaan ”palveluekosysteemiksi”. Toimijoiden kyky luoda arvoa ja toiminnan vaikut-
tavuus vaihtelee riippuen missä kontekstissa ja mihin tasoihin heidän toimintansa 
vaikuttaa. Mutta ekosysteemit eivät muodostu, jos asiakkaan ja yrityksen välinen ar-
von luonti tai arvon muodostaminen ei synnytä molempia tyydyttäviä tuloksia; 
ekosysteemi tarvitsee asiakkaita ja yrityksiä syntyäkseen ja monimutkaistuakseen. 

 
Arvokäsitteiden linkittäminen tarjoaman mekanismiin ei pelkästään kytke keskeisiä 

toimijoita (asiakas ja yritys) toisiinsa liiketoiminnalle tyypillisellä tavalla, vaan se 
myös synnyttää luontevat arvon luonnin vaiheet. Tässä työssä lähdetään liikkeelle 
siitä, että yritys  

1) huomaa uuden arvon luomisen tilaisuuden (asiakas voi huomata tarpeen, mut-
ta harvemmin alkaa itse rakentamaan ratkaisua) 

2) kehittää tarjoaman (ainakin strategiset perusvalinnat; asiakkaat voivat olla 
paljonkin kehittämisessä mukana), jonka avulla tilaisuuteen käytännössä tar-
tutaan 

3) tuottaa ja toimittaa tarjoamaa, sekä luo arvoa yhdessä asiakkaan kanssa suo-
rissa interaktioissa 

4) puolustaa tarjoaman arvoa lanseerauksesta tarjoaman lopettamiseen asti kil-
pailevia tarjoamia vastaan. 

 
Asiakkaan kannalta tarjoamapohjaiseen arvon luontiin voidaan nähdä liittyvän 

myös neljä keskeistä ajanjaksoa: 
1) aika ennen tarjoaman ostamista, jolloin asiakas tulee tietoiseksi tarpeesta, etsii 

vaihtoehtoja, arvioi ja valitsee 
2) tarjoaman ostamisen (hankkimispäätöksen) aika 
3) tarjoaman käyttämisen aika ja arvon yhdessä luomisen aika, jonka seuraukse-

na asiakkaan päämäärä voi toteutua 
4) kaikkien tarjoamaan liittyvien käyttöhetkien, interaktioiden, transaktioiden ai-

ka. 
 
Seuraavassa käydään läpi keskeisimmät arvokäsitteet asiakkaiden ja yritysten kan-

nalta katsoen, yllä mainittujen ajallisten linssien läpi katsottuna. Koska asiakkaalle 
luotava arvo on muiden liiketoiminnallisesti relevanttien arvonluokkien lähde (Trea-
cy and Wiersema, 1995; Hammer, 1996; Heskett et al., 1994; Lemon et al., 2001), niin 
käsittely aloitetaan asiakkaan kokemuksen suunnasta.  

2.1.2 Arvo asiakkaan puolelta katsottuna 

Kuten yllä jo todettiin, asiakkaan puolelta tarjoamiin liittyvää arvoa voidaan tarkas-
tella neljän keskeisen ajanjakson linssien läpi: 

a) ennen tarjoaman ostamista arvo on asiakkaan “havaitsemaa arvoa” (perceived 
value, Christopher 1996; Zeithaml 1988, Woodall 2003). Asiakas siis arvioi tarjoa-
maa, tarjoaman etukäteen havaittavissa olevien ominaisuuksien pohjalta. Ennalta 
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havaittavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi matkakohteen kuvaus hintoineen matka-
oppaassa, tai esineen muotoilu myymälässä, tai palvelukuvaus hintoineen jostain 
palvelusta. Woodall (2003) omassa asiakasarvon kirjallisuuskatsauksessaan löysi 
useita ostamista ja käyttöä edeltäviä luokkia asiakkaan havaitsemalle arvolle: “mark-
kinointiarvo”, jossa korostuu tuotteiden havaittavien ominaisuuksien arviointi esi-
merkiksi mainonnan ja esitteiden kautta, eli siinä yhdistyy yrityksen ehdottama ja 
asiakkaan havainnoima arvokomponentti. ”Nettoarvo”, jossa arvioidaan hyötyjen ja 
uhrauksien tasapainoa. ”Alennusarvo” (sale value), jossa hinta on käytännössä ainoa 
ratkaiseva tekijä. ”Rationaalinen arvo”, joka viittaa erityisesti ammattiostajiin ja kyp-
sään markkinaan, jossa arvo ajatellaan rahallisina eroina suhteessa kilpailijoiden vas-
taaviin tarjoamiin.  

 
b) Jos asiakas päättää ostaa tarjoaman, syntyy “vaihdanta-arvoa” (exchange value, 

Bowman & Ambrosini 2000, Lepak et al. 2007) ja ”asiakkaan ylijäämää” (consu-
mer/customer surplus, Bach et al. 1987, Whitehead 1996) jos asiakas olisi ollut val-
mis maksamaan enemmänkin. Kilpailutilanteessa asiakas ostaa sen tarjoaman, jossa 
kokee olevan eniten asiakkaan ylijäämää tarjolla (Bowman & Ambrosini 2000). Le-
pak et al. 2007 määrittelevät vaihdanta-arvon joko: (i) “uuden tehtävän, tavaran, 
palvelun, tai tuotteen vaihdannan hetkellä realisoituva rahamäärä (monetary 
amount), tai (ii) “tehtävän, työn, tuotteen tai palvelun käyttäjän niiden käyttöarvosta 
myyjälle maksama summa (amount paid).” Lepak et al. määritelmän toisessa koh-
dassa on erityisen tärkeä kohta tämän väitöskirjan kannalta. Eli asiakas maksaa vaih-
danta-arvon saadakseen käyttöarvoa. Toisin päin sanoen, asiakkaan tarve käyttöar-
volle on vaihdanta-arvon edellytys. Olennaista on ymmärtää, että vaihdanta-arvon 
maksamisen hetkellä asiakas ei välttämättä vielä käytä tarjoamaa sen oikeassa käyt-
tökontekstissa, hän on vasta arvioinut käyttöarvon potentiaalia. Mitä enemmän tar-
joamassa on havaittavissa olevaa käyttöarvon potentiaalia, sen enemmän asiakas on 
potentiaalisesti valmis maksamaan tarjoamasta, sen enemmän siinä on mahdollista 
olla asiakkaan ylijäämää ja vaihdanta-arvoa. Huomautettakoon sekin, että vaihdanta-
arvoa voidaan maksaa useaan kertaan, esimerkiksi huoltojen, päivitysten ja uusinta-
ostojen yhteydessä, kuukausimaksuina, käyttöajan mukaan tms. 

 
c) Tarjoaman käyttäminen asiakkaan haluamassa kontekstissa (käyttöepisodi, joka 

tyypillisesti tapahtuu vasta hankintapäätöksen jälkeen, maksaminen voi tapahtua 
myöhemminkin), jolloin tarjoaman “käyttöarvo” realisoituu (use value, Bowman & 
Ambrosini 2000, Lepak et al. 2007; value-in-use Macdonalda et al. 2011, Vargo & 
Lusch 2004,2008a; Payne & Holt 2001). Bowman & Ambrosini (2000) määrittelevät 
käyttöarvon: “käyttöarvo viittaa asiakkaan havaitsemiin tuotteen erityisiin ominai-
suuksiin suhteessa asiakkaan tarpeisiin; esimerkiksi auton kiihtyvyys tai muotoilu 
jne.” Payne & Holt (2001) puolestaan määrittelevät, että arvo käytössä tai käyttöarvo 
(value-in-use) on “funktionaalinen lopputulema, päämäärä, tavoite tai tarkoitus, 
joka saavutetaan suoraan tuotteen kuluttamisen kautta tai, joka auttaa tekemään 
jonkun tehtävän tai työn”. Samansuuntaisesti Macdonalda et al. (2011) määrittele-
vät: “käyttöarvo (value-in-use) on asiakkaan lopputulema, tarkoitus tai päämäärä, 
joka saavutetaan palvelun avulla”. He myös erottelevat, että samalla tarjoamalla voi 
olla käyttöarvoa ostavalle organisaatiolle ja yksittäiselle käyttäjälle. Tähän voi lisätä, 
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että yksittäinen käyttäjä ei välttämättä kuulu ostavaan organisaatioon. Esimerkiksi 
Googlen hakukoneen osalta maksava asiakas on mainostaja, jolle Googlen on tarjot-
tava käyttöarvoa, esimerkiksi tehokkaampaa kohderyhmän tavoittamista. Mutta 
käyttöarvoa on tarjottava myös yksittäisille käyttäjille, tiedon hakijoille, jotka eivät 
liity mainostavaan organisaatioon, ja jotka eivät maksa tarjoamasta mitään. Monessa 
muussakin tarjoamassa käyttöarvoa on tarjottava monella eri tasolla olevalle asiak-
kaalle ja käyttäjälle.  

 
Grönroos & Voima (2013) “ottavat käyttöön fenomenologisen näkökulman ja 

määrittelevät, että arvon luominen on asiakkaan luomaa käyttöarvoa käytön aika-
na, jossa arvo on sosiaalisesti rakentunut kokemusten kautta”. Äärimmilleen viety-
nä tässä ajattelussa yritykset luovat vain vaihdanta-arvoa ja asiakkaat luovat käyttö-
arvoa itselleen, koska vain asiakkaat käyttävät tarjoamaa. Koska käyttöarvo on ennen 
kaikkea seurausta käyttämisestä, myös “seurausarvon” käsitettä on käytetty (derived 
value, Woodall 2003). Seurausarvon käsite viittaa tarjoaman käytön ja kokemuksen 
seurauksiin (esim. Holbrook, 1999, Richins 1994, Sheth, Newman and Gross, 1991, 
De Ruyter and Bloemer, 1999). Woodall (2003) jakoi seurausarvon strategisiin ker-
rannaisseurauksiin, henkilökohtaisiin seurauksiin (jopa henkisiin seurauksiin), sosi-
aalisiin seurauksiin, käytännöllisiin seurauksiin ja taloudellisiin seurauksiin. Ja koska 
käyttöarvo on seurausta käyttämisestä jossain kontekstissa, myös “kontekstiarvoa” on 
käytetty (value-in-context, Vargo 2009; Chandler & Vargo 2011). Jotkut tutkijat ovat 
myös puhuneet “omistamisen arvosta” (possession value, Payne & Holt 2001), joka 
tässä työssä määritellään käyttöarvon alakohdaksi.  

 
Kaikissa yllä mainituissa käyttöarvon määritelmissä yhteistä on se, että tarjoaman 

käytön avulla asiakas saa päämääriään tai ”töitään” toteutumaan (Ulwick 2002, 
2005; Ulwick & Bettencourt 2008; Christensen & Raynor 2003; Christensen et al. 
2005, 2007; Ulwick 2017). Lisäksi tässä väitöskirjassa käyttöarvo eroaa tarjoaman 
funktionaalisesta suorituskyvystä – jonka myös voidaan ajatella olevan asiakkaalle 
hyödyllistä – siinä, että arvossa ovat mukana hyötyjen lisäksi myös uhraukset, rahal-
liset ja ei-rahalliset uhraukset (Woodall 2003). Tarjoamassa voi olla liikaa suoritus-
kykyä (Christensen 1997), liikaa hyötyjä suhteessa asiakkaan tahdon suuntaan ja 
päämäärään. Liika suorituskyky yleensä myös maksaa liikaa ja/tai tuo mukanaan 
turhaa monimutkaisuutta, eli myös uhraukset kasvavat ja käyttöarvo voi olla alhai-
sempi kuin huonomman (funktionaalisen) suorituskyvyn tarjoamassa. Arvo asiak-
kaalle on siten ennen kaikkea päämäärien tai “töiden” (jobs) toteutumista (Christen-
sen et al. 2005), niin etteivät päämäärän toteutumisen uhraukset ylitä hyötyjä. 

 
d) Mitä tapahtuu tarjoaman käyttämisen jälkeen? Kaikista käyttöepisodeista ja in-

teraktioista yrityksen ja tarjoaman kanssa muodostuu asiakassuhde ja sen arvo, “suh-
dearvo” (relationship value, Ravald & Grönroos 1996; Ulaga & Eggert 2006).  “Suh-
teen arvo, mm. molemminpuolisen komittoitumisen arvo, tulisi meidän mielestäm-
me ottaa huomioon tarjoamaa (offering provided) analysoitaessa, sekä mllä tavalla 
se vaikuttaa asiakkaan kokemukseen arvosta” (Ravald & Grönroos 1996). Kirjoitta-
jien mukaan läheisessä suhteessa asiakkaiden fokus saattaa siirtyä yksittäisen tar-
joaman tai episodin arvioinnista koko asiakassuhteen arviointiin. Kirjoittajat ehdot-
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tavatkin käsitettä “total episode value”, joka on yhtälönä = (episodin hyödyt + suh-
teen hyödyt) jaettuna (episodin uhraukset + suhteen uhraukset). Asiakas saattaa an-
taa anteeksi yksittäisen huonon kokemuksen, koska kokee suhteessa olevan arvoa. 
Tähän perustuu myös kantapaikkojen suosio: käymällä useasti samassa paikassa 
(useita episodeja) palvelutarjoaja alkaa tuntea asiakasta paremmin ja voi yksilölli-
semmin vastata asiakkaan tarpeisiin ja/tai tarjota suoraan sitä mitä tietää asiakkaan 
haluavan. Asiakas voi saada vähemmällä vaivalla enemmän. “Ilmaisu “lisätä arvoa” 
(add value) antaa vaikutelman, että jotain pitää lisätä; uusi tuoteominaisuus, lisä-
palvelu jne. Näkemyksemme mukaan on myös kiinnostavaa tutkia, kuinka yritys 
voi lisätä arvoa tarjoamaan vähentämällä asiakkaan kokemia uhrauksia” (ibid). 
Arvon analyysissä on olennaista ajatella hyötyjen lisäksi aina myös uhrauksia, jotka 
tarvitaan hyötyjen saamiseksi.  

 
Kun yllä oleva vedetään yhteen, asiakkaan kannalta katsoen arvon ilmenemistä voi-

daan tarkastella neljän erilaisen tarkastelujakson näkökulmasta:  
1) Ajanjakso ennen tarjoaman ostamista (ja käyttämistä), jolloin arvo on tarjoa-

massa havaittua arvoa, eli havaittua-/potentiaalista-/ mahdollista-/ ei-vielä-
aktualisoitunutta (käyttö)arvoa. Koska asiakas on kiinnostunut ennen kaikkea 
siitä, että tarjoaman avulla hän saavuttaisi päämääriään, voitaneen siten puhua 
myös asiakkaan ennakoimasta käyttöarvosta. 

2) Tarjoaman ostamisen, eli vaihdanta-arvon, asiakkaan ylijäämän syntymisen 
hetki/ hetket.  

3) Kokonainen käyttöepisodi, jolloin tarjoaman käyttöarvo ja seurausarvo realisoi-
tuu ja asiakkaan haluamat päämäärät voivat toteutua. 

4) Kaikista käyttöepisodeista, transaktioista ja interaktioista yrityksen kanssa 
koostuva asiakassuhde ja sen arvo, suhdearvo. 

2.1.3 Arvo yrityksen suunnasta katsottuna 

Yrityksen suunnasta, tarjoama-ajattelun avulla, arvoa voidaan myöskin tarkastella 
neljän tarkastelujakson kautta: 

a) Arvon luonnin tilaisuuden huomaamisen ajanjakso. Menemättä sen syvemmälle 
tilaisuuden huomaamisen problematiikkaan, tilaisuuden huomaaminen on jonkinlai-
nen yhdistelmä asiakkaiden tarpeiden, intentioiden huomaamista, ennakoimista, yk-
sittäisten intentioiden yhdistelemistä isommaksi kokonaisuudeksi, ja sen arviointia 
mitä vaadittaisiin kyseisen asiakastarpeen tyydyttämiseen. Koska asiakkaiden tarpei-
ta yritetään ennakoida ennen kuin tarjoamaa on olemassa, voitaneen todeta, että tar-
joaman kehittäjät pyrkivät arvioimaan ja ymmärtämään ennalta asiakkaiden tarvit-
semaa käyttöarvoa. Yrityksen kannalta on siten olemassa yrityksen ennakoimaa asi-
akkaan käyttöarvoa. Samoin tilaisuuden huomaamisen täytyy liittyä arvioita asiakas-
tarpeen tyydyttämisen kaupallisesta potentiaalista. On siis olemassa yrityksen enna-
koimaa vaihdanta-arvoa, yrityksen ennakoimaa suhdearvoa ja yrityksen ennakoimaa 
yrityksen ylijäämää. Tarjoaman kehittäminen alkaa tästä tilaisuuden huomaamisesta 
ja siihen tarttumisesta. 
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b) Tarjoaman kehittämisen aikana arvo on etupainoisesti syntyviä kustannuksia 
tarjoaman kehittämisestä (kokeilut, protoilut, suunnittelu), markkinoinnista, sekä 
tuotannon ja toimittamisen aloittamisesta. 

 
c) Sitten kun tarjoama on myytävissä, eli kun tuotanto ja toimittaminen on käynnis-

sä, ja jos asiakas päättää ostaa tarjoaman, syntyy jo yllä mainittua vaihdanta-arvoa, 
joka mahdollistaa tuotannon ja toimittamisen kulujen kattamisen. Vaihdannan yh-
teydessä syntyy myös “yrityksen tai tuottajan ylijäämää” (Jones et al. 2016), jos yri-
tykselle jäävä osuus hinnasta ylitti (kehittämisen,) tuottamisen ja toimittamisen kus-
tannukset. Lähellä yrityksen ylijäämän käsitettä on “lisäarvon” käsite (value added, 
Porter 1985:39), joka määritellään “selling price less the cost of purchased raw ma-
terials”, eli siinä otetaan huomioon vain raaka-ainepanosten kustannus. Jos tuotok-
sen vaihdanta-arvo on enemmän kuin panosten vaihdanta-arvo, lisäarvoa on synty-
nyt. Yrityksen ylijäämän yhteydessä puhutaan myös “arvon kaappaamisesta” (value 
capture, Bowman & Ambrosini 2000). Arvoa on kaapattu, kun yritys (i) saa itselleen 
asiakkaiden maksamat maksut (ii) ja samanaikaisesti pystyy pitämään nuo maksut 
itsellään estämällä ylävirran toimijoiden (toimittajat ja palveluntarjoajat) ja/tai ala-
virran toimijoiden vaatimukset (asiakkaat ja jakelukanavat) saada osa maksuista it-
selleen (Foss 2003; Mol et al 2005). Siten, “value capture involves the allocation of 
exchange value” (Priem 2007).  

 
d) Myymisen jälkeen tyypillisesti asiakas alkaa käyttämään tarjoamaa ja näissä 

käyttämisen hetkissä yrityksen roolina on olla auttamassa asiakasta erilaisilla palve-
luelementeillä ja “arvon yhdessä luomisella” (value co-creation, Cova et al. 2011; 
Michel et al. 2008; Normann 2001; Prahalad & Ramaswamy 2003; Ramirez 1999). 
Frow et al. 2015 puhuvat ”co-ideoinnista, -designista, -tuotannosta, -promootiosta, -
hinnoittelusta, -jakelusta, -käyttämisestä (co-consumption), -huollosta, -
ulkoistamisesta, -poisheittämisestä, yhdessä kokemisesta (co-experience), sekä yh-
dessä merkitysten rakentamisesta” (co-meaning creation). Periaatteessa kaikissa ar-
von luonnin vaiheissa voidaan ja kannattaa harrastaa eriasteista arvon yhdessä luo-
missa asiakkaan (ja muidenkin toimijoiden) kanssa. 

 
Tarjoaman lanseerauksesta tarjoaman lopettamiseen saakka yrityksen saamaan ar-

von määrään vaikuttaa merkittävästi arvon kaappaamisen lisäksi myös kyky “puolus-
taa arvoa” (value protection, Foss 2003, Mol et al. 2005) horisontaalikilpailijoita vas-
taan. Kilpailijat tietenkin reagoivat uuden tarjoaman ilmaantumiseen ja/tai olemassa 
olevan tarjoaman strategisiin ja taktisiin muutoksiin. Myös yllä mainittu suhdearvo 
näyttelee omaa osaansa arvon puolustamisen yhteydessä. Hyvä asiakassuhde ja mo-
lemminpuolinen sitoutuminen on hyödyllistä paitsi asiakkaalle, niin myös tuottajalle, 
sillä se suojelee tarjoaman kykyä tuottaa toistuvasti vaihdanta-arvoa kilpailijoiden 
pyrkimyksiä vastaan. Yrityksen (tarjoaman kehittäjien) suunnasta katsoen arvoa on 
luotu vasta sitten, kun asiakkaalle pystytään synnyttämään käyttöarvoa luova tarjoa-
ma, pystytään saamaan aikaan vaihdantaa, vaihdanta-arvoa, ja sitten tästä luodusta 
asiakasarvosta saadaan riittävä osa kaapattua ja puolustettua itselle yrityksen ylijää-
mänä, kulujen kattamiseksi ja voiton saamiseksi. 
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Kuvio 4. Keskeiset arvokäsitteet 

Oheisessa kuviossa kuvataan keskeisimmät arvokäsitteet jaoteltua vasemmalla ole-
vaan asiakkaan kontrolloimaan alueeseen, oikealla olevaan yrityksen kontrolloimaan 
alueeseen ja keskellä olevaan yhteiseen alueeseen. Huomattavaa on, että sekä vaih-
danta-arvo että suhdearvo on sijoitettu asiakkaiden ja yrityksen yhteiselle arvonluon-
nin alueelle, käyttöarvo asiakkaan kontrolloimalle alueelle ja yrityksen ylijäämä yri-
tyksen kontrolloimalle alueelle. Kuviossa aika on ajateltu kuluvan ylhäältä alaspäin; 
tyypillisesti ensin arvoluokkia ennakoidaan ja syntyy kehittämisen ja tuottamisen 
kuluja, sitten vaihdanta-arvoa, yrityksen ylijäämää ja sitten hankinnan jälkeen käyt-
töarvoa ja käyttökokemusten ja interaktioiden jälkeen suhdearvoa. Reaalielämässä 
vaiheet voivat toteutua osin eri järjestyksessä. 

2.2 Pääarvoluokat ja niiden keskeiset suhteet 

Yllä kuvattiin keskeisimmät arvon luonnin tarkastelujaksot ja niihin liittyvät keskei-
set arvokäsitteet aikaisempaan kirjallisuuteen nojautuen. Käsitteitä on paljon - mitkä 
ovat yritysten ja asiakkaiden välisen liiketoiminnallisesti relevantin arvonluonnin 
pääarvoluokat? 

2.2.1 Käyttöarvo 

Miten arvoa luodaan asiakkaalle ja sitä kautta yritykselle, on liiketoiminnan avain-
kysymys. Slater (1997:166) kirjoittaa: ”asiakasarvon luomisen täytyy olla syy yrityk-
sen olemassaoloon ja varmuudella (syy) sen menestykseen”. Liiketoiminnassa lo-
giikka toimii nimenomaan niin, että arvoa pyritään luomaan asiakkaalle, jotta osa 
luodusta arvosta jää myös yrityksen hyödyksi. Asiakkaalle luotava arvo on siten mui-
den liiketoiminnallisesti relevanttien arvonluokkien lähde (Treacy ja Wiersema, 1995; 
Hammer, 1996; Heskett et al., 1994; Lemon et al., 2001). Kun mennään syvemmälle 
asiakkaalle luotavaan arvoon Christopher et al. (1991) argumentoivat, kuinka “tavoit-
teen pitää aina olla sen identifiointi, mitä asiakas yrittää tehdä firman tarjoamalla 
tietyllä hetkellä, tietyssä paikassa.” Saman tyylisesti toiset kirjoittajat korostavat 
kuinka yrityksen tulisi pyrkiä auttamaan asiakasta saavuttamaan omia päämääriään 
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YRITYKSEN 
YLIJÄÄMÄ
Arvon kaappaaminen

SUHDEARVO

KÄYTTÖARVO 
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yrityksen kannalta

Ennakoitua arvoa
Kehittämisen ja tuottamisen 
kulujaHavaittua arvoa, ennakoitua 

käyttöarvoa



32 

(outcomes: Ulwick 2002, 2005; Ulwick & Bettencourt 2008) tai edesauttamaan asia-
kasta “tehtävissään” (jobs, jobs to be done; Christensen & Raynor 2003; Christensen 
et al. 2005, 2007; Ulwick 2017). Kyse on kytköksestä asiakkaan toiminnallisiin pää-
määriin, tavoitteisiin ja intentioihin sekä näihin kytkeytyviin intresseihin.  

 
Tarjoama on siten asiakkaan ja yrityksen välissä mahdollistamassa ensinnäkin käyt-

töarvon syntymisen: tarjoamaa käyttämällä asiakas voi saavuttaa päämääriään. Jos 
tarjoama ei auta asiakasta muodostamaan käyttöarvoa, jos asiakas ei havaitse edes 
käyttöarvon potentiaalia, asiakas ei osta tarjoamaa. Vasta tarjoaman käyttäminen 
synnyttää käyttöarvoa (Grönroos & Voima 2013) ja siis käyttämätön tarjoama ei tässä 
mielessä synnytä käyttöarvoa. Käyttöarvo on siten viimekädessä subjektipohjainen 
(Woodall 2003) arvoluokka, eli käyttöarvo riippuu käyttäjän omasta käyttökokemuk-
sesta. Mutta vaikka käyttöarvo syntyy vasta asiakkaan käyttäessä tarjoamaa, niin tar-
joamaan voidaan ja pitää silti etukäteen rakentaa käyttämisessä tarvittavia asioita 
yrityksen toimesta.  

 
Samoin kuin yllä käsitteellisellä tasolla todettiin, että vasta käyttämällä tarjoamaa 

syntyy käyttöarvoa, niin voidaan kysyä mihin käyttöarvon käsitettä käytetään ja kuka 
sitä voisi käyttää? Mitä hyötyä on käyttöarvon käsitteestä ja kenelle, ketä se palvelee 
(viitaten ”palvelevuus” keskusteluun kappaleen 1.4.2. lopussa)? Käsitteistä on lähtö-
kohtaisesti hyötyä arvon luonnin ymmärtämisen pyrkimyksessä akateemisella tasol-
la, mutta entä käytännön arvonluojille? Monien muiden ohella Jaworski (2011) on 
vaatinut käytännön relevanssia liiketoiminnan tutkimukseen. Hän argumentoi, kuin-
ka käytännön relevanssi on “an assessment by a spesific manager in a particular 
role” (alkuperäinen painotus). Ja käytännön seuraus tästä määrittelystä on se, että 
relevanssi on “a perceptual measure that must be judged by managers, not “organi-
zations” in general”. Tässä työssä ajatellaan, että arvon pääluokkien tulee olla ni-
menomaan tarjoamakehitysroolissa, sekä tarjoamien tuottamis- ja toimittamisroo-
leissa olevien käytännön toimijoiden kannalta hyödyllisiä käsitteitä (asiakkaan oma 
kokemus ei käyttöarvoa miettimällä parane). Käyttöarvon, samoin kuin muidenkin 
pääarvoluokkien taustalla voidaan nähdä liiketoiminnallisen kontekstin kannalta 
keskeinen suhde, jota kaupallisen toiminnan kilpailullisen luonteen takia tarjoaman 
kehittäjät, tuottajat ja toimittajat pyrkivät optimoimaan. Tarjoama on nimenomaan 
se mekanismi, jonka avulla näitä suhteita voidaan konkreettisesti optimoida ja sen 
seurauksena arvoa voidaan luoda ja välittää toimijoiden välillä.  

 
Aloitetaan käyttöarvoon liittyvän liiketoiminnallisesti relevantin suhteen identifi-

ointi palaamalla käyttöarvon määritelmiin:  
 Bowman & Ambrosini (2000): “use value refers to the specific qualities of 

the product perceived by customers in relation to their needs”. 
 Payne & Holt (2001): “is a functional outcome, a goal purpose or objective 

that is served directly through product consumption and which can accom-
plish or contribute towards accomplishing a task or work”.  

 Lepak et al. (2007): “the specific quality of a new job, task, product, or ser-
vice as perceived by users in relation to their needs”.  
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 Macdonalda et al. (2011): “value-in-use as a customer's outcome, purpose or 
objective that is achieved through service”.  

 Heinonen et al. (2013): “The customer-dominant logic extends the scope of 
value-in-use to a longitudinal experience perspective stressing value as part 
of the customer's dynamic and multi-framed reality, i.e. value-in-
experience. This reality recognises value before, during and after customer 
experiences as part of the customers' cumulated life and reality”.  

 
Yllä olevien määritelmien pohjalta käyttöarvoa voidaan ajatella mittarina ja apukei-

nona hakea asiakkaan kannalta yhtä asiakkaan ja tarjoaman välisen suhteen optimia, 
tässä työssä erityisesti yhden päämäärän saavuttamiseen tähtäävän käyttöepisodin 
sisällä. Määritelmällisesti, mitä enemmän käyttöarvoa asiakas saa tarjoaman avulla 
itselleen luotua tai muodostettua, sen parempi asiakkaalle. Mitä paremmin tarjoa-
man rakentajat pystyvät ennakoimaan ja reagoimaan asiakkaan päämääriin, käyttä-
misen kontekstin tarpeisiin, rutiineihin, sekä luomaan käyttökontekstissa arvoa yh-
dessä asiakkaan kanssa, sen parempi asiakkaalle. Käytännössä ”parempi ennakointi 
ja reagointi” pitäisi pystyä viemään tarjoamien rakenneosien tasolle asti. Jos ”käsikir-
joitusasiakas” (termi määritellään myöhemmin) ei saa ajatuksellisesti (tarjoaman 
kehittämisen aikana), tai maksava asiakas reaalisesti (tarjoaman tuottamisen, toimit-
tamisen, käyttämisen aikana) päämääriään toteutumaan, tarjoaman rakenneosia tu-
lee muuttaa tämän oivalluksen ja palautteen mukaisesti. Näin käyttöarvo on käsit-
teellinen apukeino tai mittari, jonka avulla voidaan seurata, kuinka hyvin tarjoaman 
rakenneosien valitsemisessa, muokkaamisessa ja yhteensovittamissa onnistutaan 
asiakkaan ja tarjoaman välisen suhteen osalta, erityisesti liittyen tarjoaman kykyyn 
auttaa asiakasta saavuttamaan päämääränsä. Mitä paremmin asiakas onnistuu saa-
vuttamaan päämääriään tarjoaman avulla, sen paremmin käyttöarvon ennakointi ja 
yhdessä luominen on onnistunut. Tarjoamien rakenneosista puhutaan tarkemmin 
pääarvoluokkien käsittelyn jälkeen. Kappaleessa 4.3.2. puhutaan lisää tarjoaman en-
nakoidun käyttöarvon ja asiakkaan päämäärän yhteensovittamisesta. 

2.2.2 Vaihdanta-arvo 

Yllä kuvatulla tavalla asiakkaan tavoite on viime kädessä saavuttaa omia päämääri-
ään tarjoamien käyttämisen, käyttöarvon avulla. Yritys puolestaan pyrkii myymään 
asiakkaalle tarjoaman ja saamaan tästä myymisestä tuottoja ja voittoja: yritys pyrkii 
siis aikaansaamaan vaihdantaa. Käyttöarvo on asiakkaan suunnasta katsottuna vaih-
dannan edellytys (esim. Lepak et al. 2007), mutta käyttöarvo ei vielä takaa, että syn-
tyisi vaihdantaa tai vaihdanta-arvoa. Siksi vaihdanta-arvokin on erikseen tarjoamaan 
rakennettava, on esimerkiksi valittava tarjoamalle hinta ja myyntikanava. Vaihdanta-
arvo liittyy nimenomaan vaihdettavaan asiaan ja on siten objektipohjainen (Woodall 
2003) arvoluokka. Ilman vaihdanta-arvoa yrityksen ei ole mahdollista saada omalle 
työlleen korvausta eikä asiakkaan ostaa tarjoamaa. Käyttöarvon lisäksi siten myös 
vaihdanta-arvo on tässä väitöskirjassa käytetyn tarjoamapohjaisen mallinnuksen 
mukaan välttämätöntä yrityksen ja asiakkaan välisessä arvon luonnissa.  

 
Kuten käyttöarvo, myös vaihdanta-arvo nähdään tässä työssä käsitteellisenä työka-

luja, joka palvelee ennen kaikkea tarjoaman kehittäjiä, sekä tarjoaman tuottajia ja 
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toimittajia. Mikä liiketoiminnallisesti relevantti suhde vaihdanta-arvoon erityisesti 
liittyy? Vaihdanta-arvoa on määritelty seuraavasti:  

 Bowman & Ambrosini: “exchange value refers to price. It is the monetary 
amount realized at a single point in time when the exchange of the good 
takes place.”  

 Lepak et al. 2007: (i) “the monetary amount realized at a certain point in 
time, when the exchange of the new task, good, service, or product takes 
place”, tai (ii) “the amount paid by the user to the seller for the use value of 
the focal task, job, product, or service.” 

 
Asiakas ei sinänsä halua vaihdanta-arvoa synnyttää, asiakas haluaa ensisijaisesti 

käyttöarvoa. Mutta yritys haluaa, että tarjoama synnyttäisi mahdollisimman paljon 
vaihdanta-arvoa, tuottoja. Yritys tarvitsee tuottoja saadakseen kulut katettua ja siten 
yrityksen ylijäämää synnytettyä. Yrityksen on jo tarjoaman kehitysvaiheessa päätet-
tävä tarjoaman vaihdannan valuutat, hinta, myyntikanavat ym. strategiset vaihdanta-
arvon syntymiseen vaikuttavat perusvalinnat. Yrityksen on myös päätettävä jo tar-
joaman kehittämisen aikana, onko käyttäjäasiakas sama taho kuin maksava asiakas, 
vai toimiiko tarjoama mekanismina, jonka avulla - esimerkiksi Googlen hakukoneen 
tai JCDecaux’n katukalusteen tavoin – pyritään käyttäjäasiakkaita myymään mainos-
tajille. Eli tuottojen aikaansaamiseksi yrityksen (tarjoaman kehittäjän) on tehtävä 
monia perusvalintoja, joiden valintojen onnistumista voidaan vaihdanta-arvon käsit-
teen avulla mitata. Vielä tarkemmin sanoen, vaihdanta-arvon avulla voidaan etukä-
teen arvioida ja reaaliaikaisesti seurata kuinka monelta asiakkaalta tarjoaman avulla 
saadaan tuottoja, kuinka usein ja minkä verran kerralla. Näin ajatellen voitaneen to-
deta, että vaihdanta-arvon avulla voidaan hakea asiakkaiden ja yrityksen välisen suh-
teen optimia, yrityksen kannalta, tarjoaman ollessa se asiakkaiden ja yrityksen välissä 
oleva mekanismi, joka vaihdannan ja vaihdanta-arvon synnyttää. Vaihdanta-arvo on 
siten käsitteellinen apukeino tai mittari, jonka avulla voidaan seurata, kuinka hyvin 
tarjoaman rakenneosien valitsemisessa, muokkaamisessa ja yhteensovittamissa on-
nistutaan tuottojen aikaansaamisen kannalta. 

 
Arvon luonnin teorioissa, kuten yllä olevissa käyttöarvon määritelmissä, ei ekspli-

siittisesti eritellä mikä on tarjoamien rooli asiakkaiden ja yritysten välissä ja onko 
vaihdanta-arvo asiakkaan ja yrityksen, vai asiakkaan ja tarjoaman, vai tarjoaman ja 
yrityksen välisen suhteen optimointia. Tähän epämääräiseen määrittelyyn liittyy ar-
von luonnin ymmärtämisen kannalta hyvin olennainen kohta. Lepak et al. (2007) 
määritelmän toisessa osassa ajatellaan, että asiakas maksaa vaihdanta-arvon saadak-
seen käyttöarvoa, jota “focal task, job, product or service” tarjoaa. Eli asiakkaan kan-
nalta katsoen käyttöarvo on vaihdanta-arvon edellytys. Liiketoiminnassa asiakasarvo 
tulisi nähdä muiden arvoluokkien lähteenä (Treacy ja Wiersema, 1995; Hammer, 
1996; Heskett et al., 1994; Lemon et al., 2001). Mutta yrityksen kannalta katsoen tar-
joamisen ensisijainen päämäärä on saada vaihdanta-arvoa, ennemmin tai myöhem-
min. Vaihdanta-arvo synnyttää suorimmin yrityksen haluamat tuotot – käyttöarvo ja 
suhdearvo vaikuttavat tuottoihin epäsuoremmin, vaikuttamalla vaihdanta-arvoon. Eli 
yrityksen kannalta katsoen, vaihdanta-arvo on edellytys käyttöarvolle.  
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Kun arvon luomista ja realisoitumista halutaan kaupallisen toiminnan kilpailullisen 
luonteen takia maksimoida, on hyvin olennaista erotella, onko käyttöarvo edellytys 
vaihdanta-arvolle, vai vaihdanta-arvo edellytys käyttöarvolle. Molemmat ovat mah-
dollisia tulokulmia, mutta niihin sisältyvät logiikat poikkeavat toisistaan jyrkästi. 
Toimialatasoisissa ja yritystasoisissa teorioissa (katso kpl 7) tehdään yleensä jälkim-
mäinen perusoletus, eli että vaihdanta-arvo on edellytys käyttöarvolle, ja keskitytään 
ennen kaikkea yrityksen ylijäämän pohdintoihin, eli arvon kaappaamiseen ja puolus-
tamiseen vaihdanta-arvosta. Toimialatason tai yritystason analyysissä tämä käyttöar-
vo vaihdanta-arvo vs. vaihdanta-arvo käyttöarvo erottelu ei tule niin pakottavana 
vastaan kuin tarjoamatasolla, jossa arvon rakenneosia pyritään valitsemaan, muok-
kaamaan ja linkittämään toisiinsa rajapintojen avulla, jotta arvon luova ja/tai välittä-
vä mekanismi, tarjoama, syntyisi. Tässä valitsemisessa, muokkaamisessa ja yhteen-
sovittamisessa edeltävät valinnat yleensä rajaavat seuraavien valintojen avaruutta, 
syntyy reunaehtoja, keskinäisriippuvuuksia ja polkuriippuvuuksia. Mekanismi syn-
nyttää ja välittää täysin erilaista arvoa riippuen suunnataanko arvon rakenneosia en-
sisijaisesti käyttöarvoon vai vaihdanta-arvoon. Siksi tarjoaman kehittäjien, tuottajien 
ja toimittajien on hyvin olennaista olla tietoinen, suunnataanko arvon rakenneosia 
ensin käyttöarvoon vai vaihdanta-arvoon. Yhteensovittamisen järjestyksestä ja 
muista reunaehdoista puhutaan lisää luvussa 4.  

2.2.3 Yrityksen ylijäämä, arvo yritykselle 

Vaihdanta-arvo mahdollistaa paitsi vaihdannan, niin myös arvon kaappaamisen ja 
puolustamisen ja siten yrityksen ylijäämän syntymisen. Mutta vaihdanta-arvo, tuotot, 
ei vielä takaa, että yritys saisi itselleen ylijäämää, voittoja. Asiakkaan lisäksi yritys on 
arvon luonnin toinen subjekti, jolla on oma tahdon suuntansa. Ilman yrityksen yli-
jäämää, edes sen potentiaalia, yritys ei ole motivoitunut kehittämään, tuottamaan ja 
toimittamaan tarjoamaa. Siksi myös yrityksen ylijäämä on välttämätön osa liiketoi-
minnallisesti relevanttia arvon luonnin mallinnusta ja tarjoaman rakenneosia on 
suunnattava myös sitä kohti. 

 
Yrityksen ylijäämä (company surplus, producer surplus, profits) määritellään hin-

nan ja kustannusten välisenä erotuksena (Jones et al. 2016; Porter 1985). Samoin 
kuin muiden pääarvoluokkien, myös yrityksen ylijäämän käsitteen ajatellaan tässä 
työssä palvelevan tarjoaman kehittäjiä, tuottajia ja toimittajia. Yrityksen ylijäämän 
syntymiseen vaikuttavat monet tekijät, mutta tarjoamapohjaisesti ajatellen sen avulla 
haetaan ennen kaikkea tarjoaman synnyttämien tuottojen ja tarjoaman synnyttämien 
kustannusten erotuksen maksimia, koko asiakaskunnan kanssa, koko tarjoaman 
elinkaaren aikana. Yritys haluaa maksimoida vaihdanta-arvosta yritykselle jäävää 
osaa, koko tarjoaman olemassaolon aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa pyrkimystä 
laskea kustannukset alle vaihdanta-arvon, sekä arvon kaappaamisen (erityisesti ar-
vosysteemin vertikaalirakenteesta) ja arvon puolustamisen (erityisesti horisontaali-
kilpailijoilta) varmistamista. Samoin kuin käyttöarvon ja vaihdanta-arvon kohdalla, 
tarjoaman rakenneosia valitsemalla, muokkaamalla ja yhdistelmällä pyritään löytä-
mään sellainen kokonaisuus, jossa ylijäämää syntyisi mahdollisimman paljon. 
Määritelmällisesti, mitä enemmän yrityksen ylijäämää, sen parempi yritykselle. 
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2.2.4 Suhdearvo 

Käyttöarvon, vaihdanta-arvon ja yrityksen ylijäämän lisäksi, käytännön kilpaillussa 
liike-elämässä myös suhdearvo on välttämätöntä kaupallisen menestyksen kannalta. 
Jos ajatuksellisesti olisi kaksi muuten samankaltaista tarjoamaa, jossa toisessa ei olisi 
yhtään suhdearvoa ja toisessa sitä olisi, asiakas useammin valitsisi sen missä on mo-
lemminpuolista sitoutumista suhteeseen ja yhteiseen arvon luontiin.  

 
Suhdearvo on määritelty: “the value of having a relationship, e.g. the value of 

commitment from both parties” (Ravald & Grönroos 1996). Siinä missä vaihdanta-
arvo on tyypillisesti hetkellinen ilmiö, joka syntyy transaktion hetkellä, niin suhdear-
vo on pidemmän ajanjakson kuluessa syntyvä, kasvava tai vähenevä ilmiö, joka vaatii 
molempien osapuolten panostuksen. Mutta olennaista on huomata, että suhdearvo ei 
muodostu asiakkaan ja yrityksen väliin ilman tarjoaman mekanismia. Ravald & 
Grönroos (1996) itse toteavat, että suhdearvon avulla asiakkaan uhrauksia voidaan 
vähentää: “In our view it is also interesting to examine how a company can add val-
ue to the offering by reducing the customer-perceived sacrifice” (alleviivaus lisätty). 
Tuon lauseen mukaisesti ja kuten jo johdannossa argumentoitiin finanssineuvojan, 
asiakaspalveluhenkilöstön ja kahvilaesimerkin avulla, niin tässä työssä lähdetään sii-
tä, että asiakas muodostaa suhteen ensisijaisesti tarjoaman kanssa, yrityksen jäädessä 
taustalle. Yritys on tarjoaman hallinnoinnin väline, voittojen kumuloimisen meka-
nismi, jonka hallinnoinnin yksityiskohdista asiakas on tyypillisesti vähemmän tietoi-
nen ja kiinnostunut. Kun yksittäinen asiakas katsoo yrityksen suuntaan, hän näkee 
yrityksen tarjoaman, ei yritystä kaikkine yksityiskohtineen ja organisaatiotasoineen.  

 
Kenelle suhdearvon käsitteestä on hyötyä? Samoin kuin muiden pääarvoluokkien 

kohdalla, suhdearvon käsite ei palvele niinkään asiakasta, mutta teoreettisessa tar-
kastelussa ja yrityksen edustajille, erityisesti tarjoaman kehittäjille, tuottajille ja toi-
mittajille, käsite on hyödyllinen apuväline. Suhdearvon avulla voidaan hakea yksittäi-
sen asiakkaan ja yrityksen välisen suhteen optimia – sekä asiakkaan että yrityksen 
kannalta - kaikkien tarjoaman ja asiakkaan välisten interaktioiden ja episodien aika-
na. Suhdearvon avulla on mahdollista ajatella ”total episode” arvoa (Ravald & Grön-
roos 1996), jossa ajatellaan paitsi tarjoaman yksittäisen episodin hyötyjä ja uhrauksia 
asiakkaalle, niin myös suhteen hyötyjä ja uhrauksia asiakkaalle. Mitä suurempi ”to-
taali”hyötyjen ja uhrauksien välinen erotus suhdearvon avulla saadaan aikaiseksi, sen 
parempi asiakkaalle.  

 
Yrityksen tavoite suhdearvoon liittyen voidaan löytää suhdemarkkinoinnin 

määritelmästä: “Marketing is to establish, maintain, and enhance relationships with 
customers and other partners, at a profit, so that the objectives of the parties in-
volved are met” (Grönroos 1994, alleviivaus lisätty). Tutkimukset ovat osoittaneet 
(esim. Berry 1995; Dwyer et al. 1987), että suhdearvon avulla yritys saa lojaalimpia 
asiakkaita ja enemmän positiivista, henkilökohtaista suosittelua (positive word-of-
mouth) ja niiden takia kasvatettua todennäköisyyttä uusintaostoille, vähennettyä asi-
akkaiden palvelun kustannuksia, sekä vähennettyä pelkän hinnan (rahallisten uh-
rauksien) merkitystä ostopäätöksissä. Näiden tekijöiden kautta yritys saa lisää voit-
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topotentiaalia. Yritykselle tarjoama on siten mekanismi synnyttää jokaiselle asiak-
kaalle erikseen suhdearvoa, pitäen koko asiakaskunnan kannattavuus mielessä. 

 
Suhdearvon ja vaihdanta-arvon kohdalla voidaan tehdä samanlainen analyysi kuin 

tehtiin käyttöarvon ja vaihdanta-arvon kanssa. Yritys ei ole motivoitunut aloittamaan 
ja kehittämään asiakassuhdetta tarjoaman mekanismin kautta, jos ei ole suoraan tai 
epäsuorasti näköpiirissä, että se johtaa vaihdanta-arvoon ja yrityksen ylijäämään. 
Yrityksen kannalta katsoen vaihdanta-arvo voidaan siis ajatella edellytyksenä suh-
dearvolle. Mutta asiakkaan suunnasta katsottuna käyttöarvon lisäksi suhdearvokin 
on edellytys vaihdanta-arvolle; asiakkaan täytyy ensin kokea, että hänestä ollaan 
kiinnostuneita, suhteeseen satsataan, ennen kuin asiakas haluaa ostaa. Tarjoaman 
rakenneosien valitsemisen, muokkaamisen ja yhteensovittamisen kannalta on jälleen 
hyvin olennaista, että oletetaanko suhteen syntymisen olevan ennen vaihdantaa vai 
vaihdannan ennen suhdetta. 

2.3 Yhteenveto pääarvoluokista 

Mitä arvoa on vähintään synnyttävä asiakkaalle ja yritykselle liiketoiminnallisesti 
relevantissa arvon luomisessa ja mikä on asiakkaiden ja yrityksen välissä olevien tar-
joamien rooli tässä? Jos vedetään yhteen tämän luvun keskustelu ensimmäisen tut-
kimuskysymyksen valossa, niin tässä kirjassa esitetyn tarjoamapohjaisen arvon luon-
nin hahmotuksen mukaan, liiketoiminnallisesti relevantissa arvon luonnissa on vä-
hintään synnyttävä käyttöarvoa (laajasti ajateltuna) asiakkaalle, vaihdanta-arvoa ja 
suhdearvoa asiakkaan ja yrityksen väliin, sekä yritykselle ylijäämää. Jokaiseen pääar-
voluokkaan liittyy keskeinen suhde, joka voidaan nähdä välttämättömänä osana liike-
toiminnallisesti relevanttia asiakkaan ja yrityksen välistä arvon luontia, ja jota suh-
detta kaupallisen toiminnan kilpailullisen luonteen takia pyritään maksimoimaan tai 
optimoimaan tarjoaman mekanismin avulla. Pääarvoluokat ja keskeiset suhteet on 
kiteytetty oheiseen kuvioon. Valitun hahmotuksen mukaan siis, vähintään 

 asiakkaan ja tarjoaman välistä suhdetta pyritään optimoimaan, yksittäisessä 
asiakkaan päämäärän saavuttamiseen pyrkivässä käyttöepisodissa; käyttöar-
voa voidaan hyödyntää tämän suhteen arvioinnin apukeinona. 

Toisaalta 
 yrityksen ja asiakkaiden välistä suhdetta pyritään optimoimaan tai maksi-

moimaan yrityksen kannalta; vaihdanta-arvoa, tuottoja, voidaan käyttää tä-
män suhteen arvioinnin apukeinona. 

 Asiakkaiden ja yrityksen välistä suhdetta pyritään optimoimaan sekä yksit-
täisen asiakkaan että yrityksen kannalta, kaikkien tarjoaman ja asiakkaan vä-
listen interaktioiden aikana; suhdearvoa voidaan käyttää tämän suhteen ar-
vioinnin apukeinona. 

Lisäksi 
 yrityksen ja tarjoaman välistä suhdetta pyritään optimoimaan tai maksi-

moimaan; yrityksen ylijäämää (eli tarjoaman synnyttämien tuottojen ja kulu-
jen erotusta) voidaan käyttää tämän suhteen arvioinnin apukeinona. 
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Kuvio 5. Tarjoama keskeisten arvoa luovien suhteiden optimoimisen mekanismina asiakkaan ja yrityksen välissä 

Mikä on tarjoaman rooli arvon luonnissa? Olennaista on huomata, että esitetyssä 
käsitekuviossa yrityksen ja asiakkaan välillä ei ole suoraa suhdetta, eikä sitä siksi ole 
kuvioon piirretty, vaan suhde on määritelty kulkemaan tarjoaman välittävän meka-
nismin kautta. Asiakas ei muodosta liiketoiminnallisesti relevanttia suhdetta yrityk-
seen sellaisenaan, vaan asiakas ostaa yrityksen tarjoaman, jota käyttämällä hän voi 
saavuttaa päämääriään; tarjoama siis synnyttää vaihdanta-arvon (jota yritys voi hyö-
dyntää kulujen kattamiseen) ja auttaa asiakasta muodostamaan käyttöarvoa (jota 
asiakas voi hyödyntää omien päämääriensä saavuttamisessa). Olennaista on myös 
huomata, että käyttöarvo ei ole asiakkaan ja yrityksen välisen suhteen arvioimisen 
käsite, vaan asiakkaan ja (yrityksen) tarjoaman välisen suhteen arvioimisen käsite. 
Samoin käsitekuviossa yrityksen ylijäämä ei ole yrityksen ja asiakkaan välissä, vaan 
yrityksen ja tarjoaman välissä: tarjoaman synnyttämät tuotot ja kulut ratkaisevat yri-
tyksen ylijäämän suuruuden. Tämä tarjoaman keskeinen rooli määrittelevänä, fasili-
toivana, luovana, välittävänä mekanismina jää huomioimatta useimmissa teorioissa, 
jotka pyrkivät selittämään arvon luontia ja/tai arvon kaappaamista. Ja tämän huomi-
oimattomuuden seurauksena helposti katveeseen jää esimerkiksi arvon luonnin kan-
nalta aivan keskeinen pohdinta, että onko käyttöarvo edellytys vaihdanta-arvolle, vai 
toisinpäin. Tähän palataan luvussa neljä, kun puhutaan tarjoamien rakenneosien ja 
pääarvoluokkien yhteensovittamisesta, sekä luvussa seitsemän, kun tässä työssä kehi-
tettävää tarjoamapohjaista arvon luonnin teoriaa vertaillaan aikaisempiin teorioihin 
ja viitekehyksiin.  

 
Olennaista on ymmärtää, että kaikkia pääarvoluokkia voidaan ennakoida jo kauan 

ennen niiden realisoitumista. Asiakas voi olla kiinnostunut ennakoimaan tarjoaman 
käyttöarvoa ennen ostopäätöstä. Yritys joutuu puolestaan ennakoimaan, tai sen kan-
nattaa ennakoida, kaikkia pääarvoluokkia tarjoaman kehittämisen aikana. Tässä 
työssä tehtävä tarjoamatasoinen teoretisointi tarjoaa käytännön toimijoille ajattelun 
työkaluja erityisesti tarjoaman kehittämisen tai muuttamisen vaiheisiin tehdä näitä 
ennakointeja, valintoja ja muutoksia.  
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3. Tarjoamien rakenneosat ja pääarvoluokkien 
rakentamisen perusvalinnat 

Tässä luvussa vastataan toiseen tutkimuskysymykseen: kuinka kuvata keskeisim-
mät käsitteelliset, liiketoiminnallisesti relevantit arvoa luovat tekijät asioissa, joita 
voidaan tarjota ostettaviksi tai vaihdettaviksi? Huomattavaa on, että koska tämän 
työn pääfokus on käsitteellisen kuvaustavan synnyttäminen, esitystapa on väkisinkin 
kaavamainen ja mallia rakentava, ja osa valinnoista, joita tarjoaman kehittäjien kuva-
taan tekevän, eivät välttämättä reaalielämässä ole aivan niin tietoisia, selvärajaisia ja 
lineaarisia, kuin mitä tekstissä annetaan ymmärtää. Keskustelu aloitetaan kuvaamal-
la tarjoamien rakenneosat ja sen jälkeen argumentoidaan, mitä perusvalintoja liittyy 
pääarvoluokkiin. Luvut 2 ja 3 yhdessä kertovat yritysten ja asiakkaiden välisen liike-
toiminnallisesti relevantin arvon luonnin muuttujat.  

3.1 Tarjoamien rakenneosat 

Tässä kappaleessa esitellään tarjoaman rakenneosat, jotka on listattu oheiseen taulukkoon.  

 
Taulukko 1. Tarjoaman rakenneosien listaus 

Aloitetaan tarkastelu arvokomponenteista. 
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3.1.1 Arvokomponentit 

Ajatellaan hetki julkista liikennettä ja erityisesti bussipysäkkiä. Kun bussipysäkkiä 
katsoo kadulta, niin erottaa seinät, penkin, informaatiotaulun, jossa kerrotaan aika-
taulut, sekä kyltin, jossa kerrotaan symbolilla kyseessä olevan bussipysäkin, sekä py-
säkillä pysähtyvien bussien numerot. Samalla tavoin kuin fyysiset tuotteet koostuvat 
komponenteista, joita tyypillisesti tuotantotehtaassa yhdistellään toisiinsa, niin kai-
kenlaisten tarjoamien, siis myös palvelullisia, aineettomia asioita ja informaatiota 
sisältävien, voidaan ajatella koostuvan erillisistä osista, arvokomponenteista. Tässä 
kirjassa esitetyssä uuden arvon luomisen teoriassa arvokomponentti on  

a. teknisillä-, toiminnallisilla-, ekonomisilla- ja/tai lainopillisilla raja-
pinnoilla erotettu,  

b. atomaarinen (erillinen, edelleen jakamaton) tai yhdistelmätason pe-
rusyksikkö, jonka  

c. tarjoaman kehittäjä, tuottaja ja/tai asiakas hahmottaa erillisenä enti-
teettinä, ja  

d. joka luo tai välittää arvoa asiakkaalle ja/tai yritykselle.  
Esimerkiksi kyltti tai aikataulut voidaan hahmottaa bussipysäkin (ja julkisen liiken-

teen tarjoaman) arvokomponentteina. Tarjoaman suunnitteluvaiheessa kyltin idea 
hahmotetaan sanallisesti ja visuaalisesti osaksi tarjoamaa – tällöin se sisältää enna-
koitua käyttöarvoa asiakkaille. Fyysisessä maailmassa kyltti on pysäkin kosketeltavis-
sa olevana, peltinen (?) osa, josta asiakas saa tarvitsemaansa tietoa käyttöarvon muo-
dostamisen tueksi. Arvokomponentti voi luoda arvoa yhdessä toisten arvokompo-
nenttien kanssa osana laajempaa arvon suuntaamista siihen katsomatta, onko kysei-
sellä arvokomponentilla mitään arvoa kyseisen kokonaisasetelman ulkopuolella itses-
sään, erillisenä entiteettinä. Esimerkiksi bussipysäkin kyltillä on arvoa asiakkaille 
nimenomaan osana julkisen liikenteen järjestelmää, jossain muualla, esimerkiksi tiet-
tömässä erämaassa, peltipalalla ei välttämättä nähtäisi mitään arvoa. Tässä työssä 
esitettävän hahmotuksen mukaan, komponentti muuttuu arvokomponentiksi, silloin 
kun sen voi nähdä luovan tai välittävän arvoa asiakkaalle tai yritykselle.  

3.1.2 Arvoaktiviteetti 

Arvokomponentteihin kytkeytyy kustannuksia, vähintään ajatuksellisia kustannuk-
sia. Arvokomponenttien valinnasta seuraa paitsi suoraan hankkimisen ja kehittämi-
sen kustannuksia, niin monia tuottamisen ja toimittamisen aktiviteetteja. Arvoaktivi-
teetti viittaa tässä työssä aktiviteetteihin, joilla on vähintään ajatuksellisesti jotain 
arvoa asiakkaalle ja/tai yritykselle (vrt. komponentti ja arvokomponentti). Arvoakti-
viteetit voivat olla sanallisesti tai visuaalisesti kuvattuja (kuten konfiguraation ja or-
ganisaatioarkkitehtuurin kuvaus), mutta arvon realisoitumisen kannalta ne ovat en-
nen kaikkea dynaamisia asioita, jotka synnyttävät reaalisia seurauksia, kuten kahvi-
lassa pöytiin tarjoilua tai bussipysäkin tapauksessa pysäkkien puhdistamista ja aika-
tauluinformaatioon päivittämistä. Arvoaktiviteetit synnyttävät reaalisia seurauksia 
paitsi asiakkaille, niin myös yritykselle reaalisten kustannusten (ja tuottojen) muo-
dossa. 
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Aktiviteeteista rakentuu prosesseja ja tarjoaman rakentamisen suunnasta katsottu-
na prosesseja voidaan kuvailla Shostackin (1987) mukaan kahdella tavalla. Ensim-
mäinen tapa on kuvata aktiviteetit tai askeleet tai vaiheet, joista prosessi koostuu. 
Toisaalta aktiviteetit voidaan kuvata sen mukaan, kuinka monilla eri tavoilla kyseinen 
aktiviteetti tai vaiheet voidaan toteuttaa (executional latitude or variability). En-
simmäinen viittaa prosessin monimutkaisuuteen ja toinen on eroavaisuus tai vaihte-
levuus (divergence). Poikkeama (deviance) on “reaaliaikainen operatiivinen tekijä”, 
joka voidaan ajatella tahattomaksi poikkeamaksi ennalta suunnitellusta prosessista ja 
standardista, jonka kaksi ensin mainittua aktiviteettien ulottuvuutta määrittävät. 
Toisin sanoen, mitä enemmän aktiviteetteja ja vaiheita johonkin prosessiin kuuluu, 
sen monimutkaisempi prosessi. “Arkkitehtuuri on monimutkaisempaa kuin putki-
työt” (ibid). Mitä enemmän eri vaihtoehtoja yhteen vaiheeseen liittyy, tai sallitaan 
tapahtua, sen vaihtelevampi prosessi. Tarjoaman kehittämisen aikaisissa strategisissa 
perusvalinnoissa nimenomaan valitaan, kuinka monta vaihetta jonkun tehtävän te-
kemiseen liittyy ja kuinka paljon sallitaan erilaisuutta kussakin aktiviteetissa ja sen 
lopputuloksissa. Nämä valinnat ovat osa tarjoaman ”mekanismin” synnyttämistä. 
Esimerkiksi McDonald’sin pikaruokatarjoamassa on pikaisuuden takia pyritty mini-
moimaan sekä vaiheet että erityisesti vaihtelevuus. Toisaalta esimerkiksi laulaminen 
on ”prosessi”, jossa on vain yksi vaihe, mutta loputtomasti vaihtelua, koska jokainen 
(live-)esitys on tarkoituksella aina uniikki. Tai matkustajalentokoneen lentoon lähtö 
on hyvin monimutkainen prosessi, josta on pyritty karsimaan kaikki vaihtelevuus 
pois tarkistuslistoilla, automatiikalla jne. 

 
Arvoaktiviteetteja voidaan tehdä peräkkäin ja/tai samanaikaisesti ja niillä voi olla 

kytkentöjä eteenpäin seuraaviin aktiviteetteihin ja/tai taaksepäin edeltäviin aktivi-
teetteihin. Aktiviteetit voivat olla keskinäisriippuvia monilla eri tavoilla. Thompson 
(1967) eritteli, että aktiviteetit voivat olla  

 “peräkkäisriippuvia” (sequential), jolloin edellisen aktiviteetin tuotos on seu-
raavan vaiheen panos,  

 “ryhmittäin keskinäisriippuvia” (pooled interdependence), jolloin kaikki 
ryhmään kuuluvat aktiviteetit osallistuvat kokonaisuuden aikaansaamiseen, 
ja/tai  

 “molemminpuolisesti riippuvia” (reciprocal).  
Yrityksen ja asiakkaan arvon yhdessä luomisen aktiviteetit ovat tyypillisesti juuri 

tällaisia molemminpuolisesti toisistaan riippuvia. Tarjoamien aktiviteetti-, arvokom-
ponentti- ja rajapintavalinnoilla päätetään tarjoaman suunnitteluvaiheessa reunaeh-
dot missä määrin mikäkin aktiviteetti on peräkkäinen, ryhmäriippuva tai molemmin 
puolin keskinäisriippuva. Nämäkin valinnat ovat osa tarjoaman ”mekanismin” syn-
nyttämistä. 

 
Asiakkaan arvon suunnasta katsoen osa aktiviteeteista on “vapauttavia tai helpotta-

via” (relieving, Normann & Ramirez 1994), eli tarjoaman avulla asiakkaan ei tarvitse 
enää tehdä kyseisiä aktiviteetteja, tai aktiviteettien tekeminen helpottuu. Esimerkiksi 
parturikampaamossa asiakkaan hiukset leikataan asiakkaan puolesta tai monet uudet 
autot parkkeeraavat itsensä parkkiruutuun ilman ohjaajan aktiivisia toimenpiteitä, ja 
näin vapauttavat ohjaajan tästä usein hieman hankalasta aktiviteetista. Osa aktivitee-
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teista voi olla “mahdollistavia” (enabling, Normann & Ramirez 1994), eli tarjoaman 
avulla asiakas voi tehdä asioita, joita hän ei ilman tarjoamaa voisi tehdä, tai tehdä 
kyseiset aktiviteetit helpommin. Esimerkiksi Google hakukone mahdollistaa tietohaut 
parissa sekunnissa.  

 
Jo edellisessä luvussa mainitun Service Blueprint ajattelun mukaan, osa yrityksen 

tekemistä arvoaktiviteeteista on asiakkaalle näkyviä ja osa on asiakkaan katseilta pii-
lossa (Shostack 1984,1987; Bitner et al. 2008). Osaa asiakkaalle näkyvistä aktivitee-
teista voidaan tarvita vain yrityksen ylijäämän takia ja toisaalta osaa asiakkaalta pii-
lossa olevista aktiviteeteista voidaan tarvita vain asiakkaalle synnytettävän arvon ta-
kia. Olennaista on, että osan arvoaktiviteeteista tekee yritys, osan yrityksen toimitta-
jat, osan asiakas, ja että tarjoama on nimenomaan mekanismi, ”roolittaja”, jonka 
avulla päätetään, kuka tekee mitkäkin aktiviteetit (Normann & Ramirez 1994:58).  

 
Yrityksen suunnasta katsoen arvokomponentit on kytkettävä erityisesti Porterin 

(1985) kuvaamiin pääaktiviteetteihin (kuten hankinta, tuotanto, toimitus), mutta 
myös tukiaktiviteetteihin ja hallintoon. Konfiguraatio tarkoittaa tässä työssä kaikkien 
tarjoaman tuottamisen ja toimittamisen arvoaktiviteettien ja prosessien kokonaisase-
telmaa, keskinäisine linkkeineen ja arvoa luovine suhteineen. Kappaleessa 6.6.1. käsi-
tellään tarkemmin konfiguraatioiden arkkityyppejä.  

 
Kun pääaktiviteetit kytketään tuki- ja hallintoaktiviteetteihin, syntyy organisaatio-

arkkitehtuuri, joka viittaa siis pääasiassa yritystasoisiin tarjoaman hallinnan aktivi-
teetteihin, sekä pääaktiviteettien ja muiden aktiviteettien (hallinta-, tukiaktiviteetit) 
välisiin toistuviin linkkeihin.   

3.1.3 Rajapinnat ja arvopinnat 

Arvokomponentit ja arvoaktiviteetit ovat yhteyksissä keskenään ja toisiinsa ra-
japintojen kautta. ”Rajapinnat” (interface) on määritelty seuraavasti: “the place at 
which independent and often unrelated systems meet and act on or communicate 
with each other” (Merriam-Webster sanakirja).  Ja/tai: ”a surface forming a com-
mon boundary of two bodies, spaces, or phases” (ibid). Bussipysäkin tapauksessa 
peltinen kyltti on kytköksissä teräskehikkoon ruuvirajapinnan kautta ja asiakkaisiin 
silmien kautta. Rajapinnat paitsi erottavat, piirtävät rajan kahden tai useamman ar-
vokomponentin ja/tai aktiviteetin väliin, niin rajapinnat ennen kaikkea yhdistävät, 
tarjoavat pinnan, johon kytkeytyä ja joka muodostaa yhteyden. Käyttäjän kannalta 
olennaisin rajapinta on tarjoaman ja käyttäjän välinen rajapinta, käyttöliittymä (user 
interface),”…a boundary condition that is at the same time encountered and worked 
through toward some specific end” (Hookway 2014:ix). Bussipysäkki esimerkiksi on 
yksi osa asiakkaan ja liikennejärjestelmän käyttöliittymää, paikka, jossa asiakas tietää 
liikennevälineen pysähtyvän, jotta sen kyytiin voi nousta. IKEAn tapauksessa, jotta 
asiakkaan omatoimisuus onnistuisi, yritys on etukäteen rakentanut monia käyttöliit-
tymiä tarjoaman ja asiakkaan väliin; kasaamisohjeet työkaluineen, kävelyreitti läpi 
tavaratalon valmiiksi kalustettujen esimerkkihuoneiden, koodijärjestelmä, jonka 
avulla tuotteet löytyvät varastosta, mahdollisimman pieneen tilaan pakatut huoneka-
lut, jotka on helppo kuljettaa omalla autolla jne. Rajapinnat määrittävät ja mahdollis-
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tavat arvokomponenttien ja arvoaktiviteettien keskinäisiä ja välisiä suhteita, niiden 
välistä toimintaa ja tiedonsiirtoa, arvokomponenttien ja arvoaktiviteettien yhteistä 
arvontuottoa. Yksittäisen tarjoaman rakenneosan arvo syntyy yhteyksistä ja suhteista 
toisiin arvokomponentteihin ja arvoaktiviteetteihin sekä rakenneosien suhteista ul-
kopuolisiin asioihin, rajapintojen kautta. Esimerkiksi SIM-kortilla ei ole asiakkaalle 
juurikaan käyttöarvoa ilman kokonaista tarjoamaa, eli rajapintaa puhelimeen, raja-
pintaa puhelinverkkoon, sekä verkon avulla liityntää paikkoihin, palveluihin ja ihmi-
siin. Rajapinnat ovat tyypillisesti tietoisesti valittuja ja rakennettuja, standardisoituja 
arvokomponenttien ja arvoaktiviteettien keskinäisiä- sekä välisiä liityntäpintoja. 
Esimerkiksi SIM-kortin ja puhelimen välinen rajapinta on jo tarjoaman kehittämisen 
aikana määritelty ja juuri tätä tarkoitusta varten valittu. Rajapinnat voidaan hahmot-
taa ”kapeikkoina” siinä mielessä, että kaikista mahdollisista tavoista miten esimer-
kiksi puhelinverkko ja puhelin kytkeytyvät toisiinsa ja luovat yhdessä arvoa, on valit-
tu juuri se yksi tietty, standardisoitu tapa kytkeytyä. Ja koska on valittu tietty tapa, 
miten esimerkiksi kaikki puhelimet kytkeytyvät verkkoon, on samalla mahdollistettu, 
että kaikki puhelimella varustetut ihmiset voivat lopulta jutella keskenään, lähes kos-
ka tahansa, lähes mistä tahansa. Rajaaminen on, hieman paradoksaalisesti, avannut 
tämän arvon luonnin mahdollisuuden. Rajapinnat ovat kuin askelia rakenneosasta 
toiseen, kohti asiakkaan ja yrityksen päämääriä. Kuviossa alla kuvataan kaksi ar-
vokomponenttia ja niiden välinen rajapinta. 

 

Kuvio 6. Arvokomponentit, rajapinta ja arvopinnat 

Tarjoamia ja tarjoamien osia voidaan yhdistellä alkuperäisten, tietoisesti valittujen, 
standardisoitujen rajapintojen ja askelmerkkien lisäksi myös uusilla, alkuperäisten 
tavoitteiden ulkopuolisilla tavoilla.  Esimerkiksi bussipysäkkiä, jota käytetään julki-
sen liikenteen ja käyttäjän välisenä rajapintana, kukaan ei ollut ennen JCDecaux ka-
tukalustetarjoamaa (katso vinjetti) tullut kaupallistaneeksi mainoksien ja ihmisten 
väliseksi rajapinnaksi mainonnan tarjoamassa. Siinä missä rajapinta viittaa tietoi-
seen, standardisoituun asioiden väliseen liityntäpintaan, “kapeikkoon”, niin arvopin-
naksi (valueface) tässä työssä kutsutaan tarjoaman ja/tai sen osien kaikenlaisia aja-
tuksellisia ja/tai fyysisiä reunoja, pintoja, vuorovaikutuskohtia, jotka mahdollisesti 
voivat tarjota kiinnittymispinnan jollekin toiselle arvokomponenttien ja aktiviteettien 
arvoa luovalle yhdistelmälle. Kuviossa yllä arvokomponentit on kuvattu ”muhkurai-
sina” pintoina, jossa jokaiseen ulokkeeseen voi periaatteessa tarttua jokin toinen ar-
vokomponentti uutta arvoa luovalla tavalla, kenties jostain kokonaan toisesta tarjoa-



44 

masta, toiselta toimialalta. Kappaleessa 6.1.2 kuvattu ”asemallinen arvo” ajattelu 
hyödyntää juuri näitä arvopintoja. Esimerkiksi bussipysäkkejä, jotka ovat ennen 
kaikkea julkisen liikenteen tarjoaman rajapinta asiakkaan ja liikennevälineen välissä, 
voidaan käyttää myös mainostamisen arvopintana, kokonaan toisessa tarjoamassa. 
Kuten JCDecaux ja monet muut tämän kirjan vinjetit osoittavat, arvopintojen löytä-
mistä ja hyödyntämistä eivät niinkään rajoita fyysiset tai tekniset rajoitukset kuin 
tarjoaman rakentajien bisnesluovuus, kyky hahmottaa uuden arvon luomisen mah-
dollisuuksia ja arvoa luovia suhteita. 

3.1.4 Suorat ja epäsuorat interaktiot 

Koska palveluita tuotetaan ja käytetään samanaikaisesti, niin siksi erityisesti palve-
lututkimuksessa korostetaan interaktioiden merkitystä arvon luomisessa. Grönroos & 
Gummerus (2014) kutsuvat suoraksi interaktioksi tilannetta, jossa kaksi tai useampi 
toimijaa toimivat yhdessä niin, että “heidän tekemisensä ja sanomisensa vaikuttavat 
toinen toistensa tekemisiin ja havaintoihin. Kahden toimijan prosessit siten yhdis-
tyvät yhdeksi yhteistyöhaluiseksi, dialogiseksi prosessiksi”. Tällaisen suoran interak-
tion aikana kaikki osallistuvat tahot voivat suoraan ja aktiivisesti vaikuttaa omaan ja 
toisille syntyvään käyttöarvoon. Suora interaktio voi tapahtua paitsi ihmisten välillä, 
niin myös ihmisen ja “an intelligent non-human resource” välillä. Mainittakoon, että 
useimmat koneet, laitteet, systeemit, tuotteet, eivät sisällä tällaista ”älykästä” vuoro-
vaikutteisuutta, jossa molemmat osapuolet oppivat ja pystyvät reagoimaan välittö-
mästi oppimisen pohjalta. 

 
Epäsuoraksi interaktioksi Grönroos & Gummerus kutsuvat tilanteita, jossa arvon 

luominen tai syntyminen jonkin tarjoajan tarjoaman resurssin kanssa “riippuu vain 
asiakkaan tekemisistä”. Näin määritellen vain suorien interaktioiden aikana arvoa 
voidaan luoda yhdessä (co-creation of value, Frow et al. 2015; Michel et al. 2008; 
Normann 2001; Prahalad & Ramaswamy 2003; Ramirez 1999), epäsuorien interakti-
oiden aikana arvoa luo vain toinen osapuoli. Jotta suorat tai epäsuorat interaktiot 
ovat mahdollisia tarvitaan ennalta määriteltyjä rajapintoja ja käyttöliittymiä tarjoa-
man ja asiakkaan välille. Tarjoaman kehittämisen aikana on tärkeää miettiä, minkä-
laisia interaktioita tarvitaan ja mitkä interaktioista luovat eniten arvoa suorina, mitkä 
epäsuorina. Näissä pohdinnoissa on liiketoiminnallisissa konteksteissa syytä miettiä 
asiakkaalle syntyvän arvon lisäksi myös yrityksen ylijäämän tavoitetta. Tarjoama on 
siten mekanismi, jonka avulla interaktiot suunnitellaan, mahdollistetaan ja toteute-
taan kaupallisesti kannattavalla tavalla. 

3.1.5 Sisäiset ja ulkoiset rakenneosat 

Insinöörikielellä ja erityisesti tuotesuunnittelussa, osa komponenteista on “sisäisiä 
komponentteja” (internal, Goldenberg & Mazursky 2002), eli tarjoaman kehittäjällä 
on niiden valitsemisen suhteen täysi kontrolli. Tuolin jalat, istuinosa, selkänoja ovat 
esimerkkejä tällaisista sisäisistä arvokomponenteista. Tarjoaman kehittäjä valitsee, 
suunnittelee ja kytkee nämä osat toisiinsa jo kehittämisen aikana. Samalla tavoin 
voidaan puhua sisäisistä arvoaktiviteeteista, jos aktiviteetin valinta (ja sen varioitu-
minen) on täysin tarjoaman kehittäjän tekemä valinta. Mutta osa rakenneosien va-
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linnoista ei ole tarjoaman kehittäjän kontrollissa, esimerkiksi lattia mihin tuoli tul-
laan asettamaan, tai minkälaiset ihmiset tuoleihin istuvat, kuinka usein, millä tavalla. 
Näitä kutsutaan “ulkoisiksi komponenteiksi” (external component, Goldenberg & 
Mazursky 2002) ja tässä työssä siis ulkoisiksi arvokomponenteiksi ja vastaavasti ul-
koisiksi arvoaktiviteeteiksi. Esimerkiksi lattia on tuolitarjoaman ulkoinen arvokom-
ponentti, koska tuolin asiakas päättää mille lattialle tuoli asetetaan. Mutta kahvilatar-
joaman kannalta tuolit ja lattia ovat sisäisiä arvokomponentteja, koska tarjoaman 
kehittäjä on nämä valinnat tehnyt. ”Massakustomointi” (Pine & Gilmore 1993) voi-
daan yllä olevien määrittelyjen mukaan ajatella yrityksen tekemäksi sisäiseksi ar-
voaktiviteetiksi, jossa asiakas kertoo yrityksen ennalta tarjolle asettamista vaihtoeh-
doista haluamansa. ”Personointi” (Äijälä 2006), esimerkiksi värikuorien vaihtaminen 
puhelimeen asiakkaan toimesta, voidaan määritellä asiakkaan tekemäksi ulkoiseksi 
arvoaktiviteetiksi, jossa asiakas voi täysin itse päättää minkä firman kuoria hän käyt-
tää, milloin, missä ja kuinka pitkäksi aikaa hän puhelintaan personoi. ”Tuunaami-
nen” (Äijälä 2006), esimerkiksi asiakkaan itsensä tekemä tuolin maalaaminen, hänen 
itsensä valitsemilla maaleilla, josta maalaamisesta tuolitarjoaman kehittänyt ja myy-
nyt yritys ei tiedä mitään, on ulkoinen arvoaktiviteetti. 

 
Näitä ulkoisia muuttujia tarjoaman kehittäjä ei voi etukäteen jäädyttää, koska nii-

den valinta ei ole kehittäjän kontrollissa. Pikemminkin jäädyttämisen sijaan olennais-
ta on valita sellaiset rajapinnat ja käyttöliittymät, että voidaan mahdollistaa tai fasili-
toida tilanteen ja arvon virtaus, asiakkaan tekemät varioinnit ja arvonluonti itselleen 
– yrityksen kannattavuustavoitteen sallimissa rajoissa. Esimerkiksi tietokonepelejä 
suunnittelevien kannalta ei välttämättä ole järkevää antaa asiakkaille sellaisia raja-
pintoja käyttöönsä, joiden avulla asiakkaat saavat kopioida pelejä ilmaiseksi. Ulkoiset 
arvokomponentit liittyvät vahvasti “arvon yhdessä luomiseen” (value co-creation, 
Frow et al. 2015; Michel et al. 2008; Normann 2001; Prahalad & Ramaswamy 2003; 
Ramirez 1999). 

 
Yllä olevilla määrittelyillä tarjoaman käyttöympäristö muuttuu osaksi tarjoaman 

arvokomponentteja ja arvoaktiviteetteja, esimerkiksi lattia muuttuu tuolin ulkoiseksi 
arvokomponentiksi, pöytä syöttötuolin ulkoiseksi arvokomponentiksi, naapuripöy-
dän istujat kahvilan ulkoiseksi arvokomponentiksi. Mikä on täysin tarjoaman ulko-
puolinen asia, on pitkälti tarjoaman kehittäjien ja operoijien tekemä määrittelykysy-
mys. Kaikki mikä liittyy asiakkaan päämäärään, esimerkiksi kaikki mikä edesauttaa 
tai estää kahvilassa välipalan nauttimista, voidaan ajatella osaksi tarjoamaa. Jos asia-
kas on saanut juuri ennen kahville lähtöä puhelun, jossa on kuullut jostain erittäin 
ikävästä asiasta ja päättää sen takia jättää kokonaan kahvilassa käynnin väliin, niin 
silloin voidaan ajatella, että tämä puhelu ei ole osa kahvilan tarjoamaa. Mutta jos 
asiakas puhelusta huolimatta päättää tulla kahville ja puhelu vaikuttaa kahvilasta 
nauttimiseen jotenkin, niin silloin periaatteessa puhelu on kahvilan ulkoinen arvoak-
tiviteetti. Kahvila voi tietyin tavoin ennalta varautua siihen, että asiakkaille on voinut 
tapahtua hyvin erilaisia asioita ennen kahvilaan tulemista ja että he ovat hyvin erilai-
silla mielentiloilla liikkeellä. Esimerkiksi tarjolla voi olla erilaisia pöytiä. Pöytiä, joissa 
voi olla keskellä tai jossain rauhallisessa nurkkauksessa. Asiakkaiden mielentilaa voi-
daan kysellä esimerkiksi tarjoilijoiden toimesta ja reagoida vastauksiin jotenkin. 
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Esimerkiksi myöhemmin esiteltävässä Zappos vinjetissä kerrotaan, kuinka asiakkaal-
ta oli äskettäin kuollut lähiomainen ja sen takia asiakas oli unohtanut palauttaa netis-
tä tilaamansa kengät. Kun tämä kävi ilmi asiakkaalle soitettaessa, Zappoksen asia-
kaspalvelu lähetti asiakkaalle kuriirin, joka toi kukat osanoton merkiksi ja vei kengät 
menneessään, säästäen asiakkaan vaivan palauttamisesta surun keskellä. Käyttöarvoa 
ja suhdearvoa luotiin reagoimalla asiakkaan vaikeaan hetkeen ja kenkäfirma sai erit-
täin lojaalin asiakkaan. Jonkun toisen tarjoaman kohdalla, surua ei välttämättä olisi 
huomattu mitenkään, tai siihen ei olisi reagoitu, asiakkaan mielentilaa ei olisi pidetty 
tarjoaman ulkoisena arvokomponenttina.  

 
Esimerkin pohjalta voinemme todeta, että on olemassa aina tai lähes aina läsnäole-

via-, ulkoisia arvokomponentteja tai arvoaktiviteetteja, kuten erilaiset lattiat (tai las-
kupinnat) tuolille. Ja sitten on olemassa vaihtuvia, hetkellisiä, tilanteellisia, ulkoisia 
arvokomponentteja tai arvoaktiviteetteja, kuten kahvilassa naapuripöytään sattumal-
ta osunut lapsuudenystävä, tai asiakkaan mielentilaan vaikuttava uutinen. Ja sitten 
on kokonaan tarjoaman ulkopuolisia asioita, joiden ulkopuolisuus on pitkälti tarjoa-
man kehittäjien tekemä määrittelykysymys. Arvoa voidaan jo kehitysvaiheessa tietoi-
sesti avata kohti asiakkaiden erilaisiin mielentiloihin reagoimista, esimerkiksi.  

 
Tuolin materiaali tai ilman määrä auton renkaissa on, Goldenberg & Mazurskyn 

(2002) käsitteistössä, esimerkki ”muuttujasta” (variable). ”Linkiksi” kutsutaan tilan-
netta, jossa yksi komponenteista kontrolloi toisen komponentin muuttujaa, ja tämä 
kontrolli on suoraan johdettavissa tuotteen suunnitteluun tai palvelun toimittami-
seen (ibid). Esimerkiksi selkänojan värin tai materiaalin ja tuolin läpinäkyvyyden vä-
lillä on linkki, johon suunnittelulla voi suoraan vaikuttaa. Tai jalkojen määrä ja sijoit-
telu vaikuttaa minkälainen istuinosa on mahdollista suunnitella. Kirjoittajat puhu-
vatkin tuotesuunnittelun ”selittävistä ja selitettävistä muuttujista”, ja kuinka vain si-
säiset muuttujat voivat olla selittäviä muuttujia, koska niiden valinta on täysin suun-
nittelijoiden kontrollissa. Tästä sisäisten ja ulkoisten muuttujien ja niiden välisten 
linkkien listaamisesta syntyy matriiseja, joita voi käyttää hyväksi tuotekokonaisuuden 
arvioinnissa ja tulevien muutosten ennakoinnissa (ibid). Tuotteen, tai tässä työssä 
tarjoaman, spesifikaatio tarkoittaa kaikkien arvokomponenttien ja niiden välisten 
linkkien listausta (ibid), tuottamista ja toimittamista varten.  

3.1.6 Kaikki rakenneosat rakentuvat raaka-aineista ja teknologioista 

Kaikki arvokomponentit, arvoaktiviteetit ja rajapinnat koostuvat raaka-aineista tai 
materiaaleista ja teknologioista. Esimerkiksi jos ydinmahdollistaja on kyky liikkua, 
niin liikkumisen kyky voidaan johtaa suoraan polttomoottoriteknologiaan, dieseltek-
nologiaan, sähköteknologiaan, lihasvoimaan jne., eli fysiikasta, kemiasta johdettaviin 
menetelmiin muuttaa vaikkapa öljyä mäntien liikkeeksi. Näitä keskeisiä teknologioi-
ta, jotka kytkeytyvät suoraan ydinkäyttöarvoon, esimerkiksi ydinmahdollistajaan, 
kutsutaan tässä työssä ydinteknologioiksi. Esimerkiksi kyky liikkua maan pintaa pit-
kin, koostuu yleensä muutamista ydinteknologioista ja isommasta joukosta tukevia 
teknologioita. Teknologia valitaan tarjoamaan jostain syystä, jonkun ominaisuuden ja 
suorituskyvyn takia, esimerkiksi teho-hintasuhde tai teho-painosuhde. 
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Ketjussa voidaan mennä vielä pidemmälle kohti juuria ja ajatella mikä mahdollistaa 
ydinteknologian, vaikkapa sähkömoottorin. Tässä analyysissä on löydettävissä muu-
tamia avainmateriaaleja ja raaka-aineita, kutsuttakoon niitä tässä työssä ydinraaka-
aineiksi. On helppo ajatella, että ydinraaka-aineissa on oma dynamiikkansa; niiden 
kulutus ja saatavuus vaihtelee, niiden hankkimisen kulu kehittyy oman dynamiikkan-
sa mukaan. Samoin ydinteknologioilla on oma dynamiikkansa, kehitysvauhtinsa, saa-
tavuus jne. Ja näistä kahdesta seuraa, että myös ydinmahdollistajat ovat jatkuvassa 
dynaamisessa kehityksessä ja kilpailussa.  

 
Palvelututkijat ovat sanoneet, että “prosessit ovat palveluille vastaava asia, kuin 

mitä raaka-aineet ovat tuotteille” (Shostack 1987). Mutta myös prosessit, esimerkik-
si laskuttamisen, sisustussuunnittelun, hiusten leikkaamisen tai siivoamisen proses-
sit, koostuvat aktiviteeteista ja aktiviteettien taustalla on teknologioita (ja usein myös 
materiaaleja). Raaka-aineita (mistä koostuu) ja teknologioita (miten toimii) voidaan 
ajatella olevan eri yhdistelminä kaikissa arvon rakenneosissa, kaikissa pääarvoluokis-
sa. Kappaleessa 6.1.1. käydään läpi strategisen tason uuden arvon luomisen mahdolli-
suuksia liittyen tarjoamien materiaali- ja teknologiavalintoihin. 

3.1.7 Rakenneosien suuntaaminen pääarvoluokkiin 

Kuinka tarjoaman rakenneosat kytkeytyvät pääarvoluokkiin? Kuten ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen vastatessa todettiin, tässä kirjassa esitetyn tarjoamapohjaisen 
arvon luonnin hahmotuksen mukaan, liiketoiminnallisesti relevantissa arvon luon-
nissa on vähintään synnyttävä käyttöarvoa asiakkaalle, vaihdanta-arvoa ja suhdear-
voa asiakkaan ja yrityksen väliin, sekä yritykselle ylijäämää. Jokaiseen pääarvoluok-
kaan liittyy keskeinen suhde, joka voidaan nähdä välttämättömänä osana liiketoi-
minnallisesti relevanttia asiakkaan ja yrityksen välistä arvon luontia, ja jota suhdetta 
kaupallisen toiminnan kilpailullisen luonteen takia pyritään maksimoimaan tai opti-
moimaan tarjoaman mekanismin avulla. Tarjoaman rakentamisen kannalta tämä 
tarkoittaa, että uutta arvoa luotaessa pääarvoluokat ja niiden väliset suhteet muodos-
tavat käsitteellisen viitepisteistön, jota kohti synnytettävän uuden arvon rakenneosia 
kannattaa suunnata. Suhteiden optimoiminen tai maksimoiminen tapahtuu valitse-
malla, muokkaamalla ja yhdistelemällä tarjoaman rakenneosia ajatuksellisten enna-
kointien tai tosiasiallisten tapahtumien palautteen pohjalta. Tarjoaman rakentamisen 
kannalta kyse on nimenomaan tietoisesta suuntaamisesta. Jos esimerkiksi vaihdanta-
arvon pohdintojen kohdalla huomataan, että suoraan käyttäjäasiakkailta veloittami-
sen sijaan, enemmän vaihdanta-arvoa voisikin syntyä myymällä käyttäjiä potentiaali-
sina asiakkaina mainostajille, niin tarjoaman rakentaja valitsee, muokkaa, yhteenso-
vittaa tarjoaman rakenneosia tämän strategisen perusvalinnan mukaisesti. Tarjoa-
man rakentaja siis suuntaa rakenneosia eri tavalla, kuin jos käyttäjäasiakkailta pyrit-
täisiin myös saamaan vaihdanta-arvoa. Myös asiakas tekee tarjoaman rakenneosien 
suuntaamista, mutta usein tämän suuntaamisen reunaehdot ovat pitkälti annettu jo 
tarjoaman kehittäjien tekemien strategisten perusvalintojen seurauksena. Asiakas voi 
esimerkiksi säätää autossa ajoasentoa omalle käytölleen sopivammaksi, mutta vasta 
kun yritys on ensin kehittänyt, tuottanut ja toimittanut auton penkkeineen, rattei-
neen ja niiden säätömahdollisuuksineen. Tai parturissa asiakas voi kertoa millaiset 
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hiukset haluaa, mutta vasta sitten kun parturi on ensin perustettu kaikkine kuluineen 
ja valintoineen.  

 
Tietoisen suuntaamisen lisäksi arvoa voi syntyä tai muodostua myös tiedostamat-

tomien valintojen seurauksena, emergentisti, sattumaltakin. Erityisesti asiakkaan 
elämässä käyttöarvoa voi syntyä ja muodostua asiakkaan kontrolloimana paljonkin, 
ilman että yritys olisi siitä välttämättä edes tietoinen. Tässä väitöskirjassa ollaan eri-
tyisesti kiinnostuneita tietoisesti tehtävissä olevista valinnoista, mahdollisuuksista 
ajatella arvon luonnin tilanteita erilaisilla tavoilla. 

3.2 Asiakkaan päämäärä käyttöarvon keskeisenä edellytyksenä 

Kuten aiemmin jo todettiin, tässä työssä painotetaan erityisesti tulkintaa, jossa 
asiakas maksaa vaihdanta-arvon saadakseen käyttöarvoa (Priem 2007) ja asiakas tar-
vitsee tarjoamia ja niiden käyttöarvoa omien päämääriensä saavuttamisessa (Chris-
tensen et al. 2005). Toisin päin sanoen, asiakkaan päämäärä nähdään tässä työssä 
edellytyksenä käyttöarvolle ja asiakkaan suunnasta katsoen käyttöarvo nähdään siis 
edellytyksenä vaihdanta-arvolle. Siksi seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin asiakasta 
ja hänen päämääriään. 

 
Asiakas (customer) viittaa yksittäiseen ihmiseen tai organisaatioon, joka ostaa tar-

joaman. Englanniksi on olemassa vielä sanat client ja account, joita käytetään erityi-
sesti viitatessa B-to-B yritysasiakkaisiin. Käyttäjä (user) viittaa yksittäiseen ihmiseen 
tai organisaatioon, joka käyttää tarjoamaa. Tarjoama määriteltiin asiaksi, jota yritys, 
tarjoaja, tarjoaa asiakkaalle ostettavaksi tai vaihdettavaksi. Asiakkailla voi olla omat 
asiakkaansa ja heillä taas omat asiakkaansa. Jokaisella tasolla, jokaisessa tarjoaja-
asiakas parissa on oma tarjoamansa; tarjoama yleensä muuttuu merkittävästi näiden 
eri tasolla olevien ostamis-muokkaamis-myymis ketjujen aikana. Esimerkiksi erilai-
set metallit, puu, öljy ja muut raaka-aineet on ensin muokattu materiaaleiksi, materi-
aalit on kaupattu eteenpäin ja yhdistyneet elektroniikkaan ja muuhun teknologiaan ja 
on syntynyt moottoreita, hyttejä, ohjaamoja, ravintoloita, jotka on yhdistetty risteily-
laivaksi. Loppuasiakas on se taho, joka tarjoamasta viimeiseksi maksaa. Tässä eri 
asiakastasojen mielessä voidaan puhua lopputarjoamasta, joka viittaa loppuasiak-
kaalle ostettavaksi tarjottuun asiaan. Risteilylaivan tapauksessa loppuasiakas on ris-
teilystä maksava asiakas ja lopputarjoama on siten risteilylomapaketti, eli laiva on 
vielä pitänyt kytkeä satamiin, matkatoimistoihin, kuljetuspalveluihin, rekrytointipal-
veluihin, koulutuspalveluihin, viihdepalveluihin jne., jotta syntyy kokonainen risteily-
lomakokemus. Arvosysteemiksi (esim. Porter 1985) kutsutaan kaikkia näitä eri tasoil-
la olevia, mutta samaan lopputarjoamaan liittyviä yrityksiä, tarjoamia ja asiakkaita. 
Loppukäyttäjä on se käyttäjä, joka viimeisenä tarjoamaa käyttää; loppukäyttäjä voi 
siis olla sama tai eri taho kuin loppuasiakas. Joissain arvon luonnin pohdiskeluissa 
voi olla hyödyllistä erotella vielä lopputarvitsija loppukäyttäjästä; esimerkiksi päivä-
kotitarjoamassa maksava asiakas on lapsen vanhempi, loppukäyttäjä on lapsi ja lop-
putarvitsija voidaan ajatella olevan työnantaja tai yhteiskunta – ilman päiväkotia las-
ten vanhemmat eivät voi käydä töissä ja tuottaa verotuloja. Katso esimerkiksi Bright 
Horizons vinjetti, jossa lasten päivähoito on organisoitu niin, että arvoa syntyy lasten 
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ja vanhempien lisäksi myös työpaikoille. Luvussa kuusi keskustellaan uuden arvon 
luomisen mahdollisuuksista ja siinä kohtaa otetaan tarkemmin ja moniulotteisemmin 
kantaa tähän ”kuka on asiakas” kysymykseen. Tässä kohtaa riittää, että tiedetään mi-
tä tarkoitetaan asiakkaalla, että asiakkailla voi olla omia asiakkaitaan, ja että asiak-
kaat kaikilla arvosysteemin tasoilla ostavat tarjoamia ennen kaikkea saadakseen omia 
päämääriään toteutumaan. 

3.2.1 Käsikirjoitusasiakkaan tahdon suunnasta asiakkaan päämäärään 

Jotta arvoa olisi asiakkaalle mahdollista luoda, asiakkaan on haluttava jotain, yri-
tyksen olisi jollain lailla ymmärrettävä tämä halun suunta ja päämäärä ja pyrittävä 
tarjoamaan apua tämän päämäärän saavuttamisessa. Job-käsitteellä pyritään ku-
vaamaan sitä mitä asiakas varsinaisesti pyrkii saavuttamaan. Clayton Christensen 
valitsi job-käsitteen, koska Harvardin yliopiston kuuluisa markkinoinnin professori 
T. Levitt aikanaan totesi, että asiakkaat ostavat tuotteita ja palveluita, koska “he ha-
luavat saada asiat tehtyä… When people find themselves needing to get a job done, 
they essentially hire products to do that job for them” (Christensen et al. 2005). Esi-
merkiksi Levittin mukaan (1960) ihmiset eivät osta autoihin polttoainetta, vaan “oi-
keutta jatkaa auton ajamista”. Ulwickin (2017) sanoin “job konkretisoi mitä asiakas 
viime kädessä yrittää saada aikaan”. Christopher et al. (1991) argumentoivat jo 
aiemmin saman suuntaisesti, että “tavoite pitäisi aina olla sen identifioimisessa, mi-
tä asiakas yrittää tehdä yrityksen tarjoamalla tietyllä hetkellä ja tietyssä paikassa”. 
Tämä tarpeiden ja päämäärien konteksti- ja henkilöriippuvuus on tarjoaman kehittä-
jille suuri haaste. Tarjoamaa kehitettäessä joudutaan ennakoimaan näitä mahdollisia 
konteksteja ja yksittäisten ihmisten tarpeita ja päämääriä – siis jo paljon ennen kuin 
tarjoamaa voidaan myydä, ostaa tai käyttää näissä konteksteissa. Miten tämä enna-
kointi voidaan tehdä? 

 
Kaupallisten tarjoamien rakentajien tehtävässä on paljon samankaltaisuutta kuin 

käsikirjoittajien ja ohjaajien työssä. Kaikki uuden luojat joutuvat ensin ajattelemaan 
jotain, mitä ei ole vielä olemassa ja synnyttämään tämän uuden jollekin pohjalle. Sik-
si tässä väitöskirjassa käytetään hyväksi käsikirjoittajien sanastoa ja kutsutaan tar-
joaman kehittämisen aikaisia potentiaalisia asiakkaita “käsikirjoitusasiakkaiksi” 
(ja/tai ”käsikirjoituskäyttäjiksi” jos ostajaksi on ajateltu eri tahoa kuin käyttäjää). 
Samoin kuin käsikirjoittajien on valittava jokin päähenkilö ja hänen tahdon suuntan-
sa, jotta he voivat alkaa kirjoittamaan tarinaan juonta, henkilöhahmoja ja muita yksi-
tyiskohtia, niin myös tarjoaman rakentajien on valittava jokin käsikirjoitusasiakas jo 
paljon ennen kuin kukaan on ostanut tai käyttänyt tarjoamaa. Tarjoaman rakentami-
nen tarvitsee jonkun johtotähden, jota kohti tunnustellen aletaan rakentamisessa 
etenemään. 

 
Elokuvakäsikirjoittajien ja teatteriammattilaisten (Vacklin et al. 2008, Repo 2011, 

Myllyniemi 2019) käyttämä käsite “tahdon suunta” kuvaa mitä elokuvan 
(pää)henkilöt pyrkivät elokuvan tarinan aikana saavuttamaan. Tahdon suunnalla vii-
tataan “kaikkiin termeihin, jotka tarkoittavat henkilön suunnattua toimintaa jota-
kin kohti ja päämäärää jollakin tasolla. Tällaisia suomenkielisiä termejä ovat esi-
merkiksi henkilön tahdon suunta, toiminnan suunta, päämäärä, tarve ja intentio. 
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Englanniksi vastaavia termejä ovat esimerkiksi want, goal, need, objective” (Mylly-
niemi 2019). Käsikirjoittamisessa, elokuvissa, teatterissa, tahdon suunta on draaman 
pakollinen peruselementti: jos päähenkilö elokuvassa ei pyrkisi saavuttamaan mi-
tään, tarinassa ei ole mitään jännitettä, merkitystä. ”Tahdon suunta määrittelee, mil-
loin tarina alkaa ja loppuu” (Myllyniemi 2019, viitatessaan Howard & Mablyyn 
1993). ”Tarina on sarja tapahtumia, joiden aikana päähenkilö tavoittelee vaikeasti 
saavutettavaa, haluamaansa tavoitetta… Esteet ja konfliktit saavat aikaan eteen-
päin kaatuvan ja jatkuvan toiminnan. Muutenhan tarina loppuisi heti alkuunsa” 
(ibid). “Henkilö tarvitsee ulkoisen tahdon suunnan ja päämäärän, mikä pakottaa 
hänet matkalle ja mahdollistaa sisäisen muutoksen” (ibid). Samalla tavoin, jos asia-
kas ei pyrkisi elämässään mihinkään, hänellä ei olisi tarvetta tehdä itse mitään tai 
ostaa mitään muilta, eikä tarjoamia tarvittaisi. Käsikirjoituksiin, elokuviin, teatteri-
esityksiin tarvitaan juonen lisäksi henkilöhahmot ja näiden hahmojen kehittelyyn on 
apukeinoina käytetty tahdon suunnan lisäksi mm. ”kontrolloivan idean”, ”pääasialli-
sen suuntautumisen” ja ”hallitsevan näkökulmahenkilön” käsitteitä (Vacklin et al. 
2009 pp.32–33). ”Kontrolloiva idea on henkilöhahmon vallitseva näkökulma, pää-
näkökulma toimintaan ja ajatteluun… pelasta maatila, hanki rakkautta. 
…Pääasiallinen suuntautuneisuus tuottaa henkilölle voimakkaan oman identitee-
tin… äiti, liikemies, poliisi, alkoholisti. …Kirjoittajan on päätettävä, kenen näkökul-
masta elokuva näyttäytyy. Katsoja seuraa tarinaa hallitsevan näkökulmahenkilön 
kautta” (ibid).  

 
Käsikirjoituksen juoni ja päähenkilö realisoituu/ lihallistuu teatteriesityksessä näyt-

telijäntyönä ja toivottavasti katsojien/asiakkaiden tunteiden kokemisena. Kaupalli-
sissa tarjoamissa käsikirjoitusasiakas toivottavasti realisoituu a) maksavana asiak-
kaana, joka ostaa ”kehittäjien kertoman tarinan” potentiaalisesti käyttöarvosta, jota 
asiakas hankkimisen hetkellä tyypillisesti voi vain arvioida tarjoaman havaittavissa 
olevien ominaisuuksien pohjalta, ja b) tyytyväisenä käyttäjänä, joka tarjoamaa käyt-
tämällä saa omia päämääriään toteutumaan ja arvoa realisoitumaan. Tahdon suun-
nan täytyisi realisoitua kysynnäksi ja vaihdannaksi, koska yrityksen yleinen tahdon 
suunta, tai yrityksen toimintaa ”kontrolloiva idea” on saada asiakkaiden auttamisesta 
rahaa. Esimerkiksi syömiseen liittyviä tahdon suuntia voidaan hahmottaa hyvin mo-
nella tavalla: voidaan ajatella, että asiakkaat haluavat syödä nopeasti, koska monella 
tuntuu olevan arjessaan kiire, ja siksi kehitetään pikaruokaravintolaa. Tai voidaan 
ajatella, että asiakkaiden tahdon suunta on hidasta nautiskelua kohti (”slow food”), 
tai fine diningin suuntaan, aamupalabuffettia kohti, pakastepizzaa kohti, lounasruo-
kalaa kohti, energiapatukoihin, luomuruokaan, kokkauskursseja kohti. Mahdolli-
suuksia on lähes rajattomasti. Jopa sama asiakas voi samana päivänä haluta pikaruo-
kaa, energiapatukkaa ja hienoa illallista.  

 
Käsikirjoitusasiakkaan tahdon suunnan valitsemista ja asiakkaan päämäärän saa-

vuttamista voidaan ajatella saman jatkumon ajallisina ääripäinä. Tahdon suunnan 
valinta aloittaa tarjoaman kehittämisen, jossain vaiheessa käsikirjoitusasiakas muut-
tuu reaaliseksi, maksavaksi asiakkaaksi ja käyttäjäksi, joka tarjoaman käyttämisen 
avulla saavuttaa päämääriään. Saavutettuaan päämääränsä asiakas tyypillisesti siir-
tyy jonkin toisen päämäärän tavoitteluun, hän suuntaa tahtonsa muualle. Esimerkiksi 
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bussitarjoaman käyttämisen päämääränä on voinut olla vaikka päästä töihin. Sitten 
kun henkilö on päässyt työpaikalla, alkaa uusia päämääriä. Samalla tavoin kuin käsi-
kirjoitusammattilaiset ajattelevat, että tahdon suunta määrittää milloin tarina alkaa 
ja milloin se loppuu, niin tarjoaman kehittämisessä käsikirjoitusasiakkaan tahdon 
suunnan valitseminen aloittaa tarjoaman ja asiakkaan päämäärän toteutuminen 
suuntaa ihmisen huomion muihin suuntiin.  

3.2.2 Tahdon suunta herättää rakenneosien potentiaalin eloon 

Asiakas pitää autolla liikkumisen kykyä tärkeämpänä kuin sateessa päällysvaattei-
den kuivana pysymistä, siksi asiakas on valmis maksamaan autosta monta kertaluok-
kaa enemmän kuin sateenvarjosta. Maanviljelijä-asiakas pitää pellon kyntämistä tär-
keämpänä päämääränä kuin viileän juoman saamista pellolla. Asiakkaan päämäärä 
antaa tarjoaman rakenneosien valinnoille suunnan. Asiakkaan halu saavuttaa pää-
määriään synnyttää halun investoida, ostaa, käyttää, nähdä vaivaa. Teatteriammatti-
laisten termejä hyödyntäen, tämä pyrkimys synnyttää ”eteenpäin kaatuvan” dynamii-
kan. Tahdon suunta on juuri siksi niin sopiva termi, koska siinä on kaksi elementtiä: 
tahto ja sen suunta. Jos rakennetaan analogia fysiikkaan, niin potentiaalienergia voi-
daan määritellä vain suhteessa johonkin sovittuun nollatasoon (Mahesh 2009), ”lat-
tiaan”. Jos kappale on korkeammalla kuin lattian pinta, esimerkiksi pöydällä, sillä on 
potentiaalista energiaa suhteessa lattian pinnan tasolla oleviin kappaleisiin, lattia-
laudoilla on puolestaan potentiaalienergiaa maanpintaan nähden jne. Potentiaalissa 
on olennaisesti kyse suhteesta sovittuun nollatasoon. Potentiaalienergiaa vastaavalla 
tavalla, asiakkaan tahdon suunta ja päämäärä antavat tarjoaman rakenneosille tämän 
lähtötason ja tavoitetason välisen potentiaalisen arvon. Tarjoaman rakenneosilla ei 
itsenäisenä ole arvoa, vaan arvo syntyy rakenneosan potentiaalista suhteessa jonkin 
päämäärän saavuttamiseen. Arvo alkaa ikään kuin ”virtaamaan” tai vierimään alkuti-
lanteesta päämäärää kohti. Tässä mielessä, tahdon suunnan valinta ja päämäärään 
pyrkiminen herättää arvokomponenttien potentiaalin eloon. Samalla tavoin voidaan 
argumentoida, että yrityksen päämäärä herättää rakenneosien potentiaalia eloon, 
erityisesti yrityksen ylijäämän kannalta. Tarjoamia rakennettaessa täytyy löytää par-
haita kompromisseja näiden kahden ”navan” - asiakkaan haluaman arvon ja yrityk-
sen haluaman arvon - vetovoiman välillä.  

 
Seuraavalla lyhyellä vinjetillä kuvataan kuinka tahdon suunta tuo merkityksen pait-

si näytelmän tai yleisemmin tarjoaman kokonaisuuteen, niin myös tarjoaman yksi-
tyiskohtiin. Yksityiskohtien merkitys syntyy nimenomaan suhteesta tahdon suuntaan 
ja päämäärään. 

 
Vinjetti 1. Kun istumisen merkitys teatterilavalla syntyy pyrkimyksestä johonkin 

”Näyttelijän työ -teoksessa kuvataan, kuinka opettaja Tortsov opetti oppilaitaan istumaan 
näyttämöllä. Vaikka istuminen on mitä luonnollisin asia, alkoivat oppilaat heti vääntelehtiä 
epäaidosti koittaessaan suorittaa tätä tehtävää. Lopulta yksi oppilaista, Maria, sai itse Tort-
sovin näyttämölle tekemään harjoitusta hänen kanssaan. Maria laitettiin istumaan tuolille 
keskelle näyttämöä ja Tortsov seisoi hänen vierellään selaillen muistikirjaansa. Maria pelkäsi 
häiritsevänsä opettajaansa, joten hän lopetti ”näyttelemisen” ja odotti kärsivällisesti opetta-
jansa muistikirjan selailua tuijottaen, että saisi opettajaltaan ohjeita. Tämä keskittyminen jo-
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honkin, istuminen jotakin varten, teki Marian lavalla olosta luontevaa. Vaikka päällisin puolin 
lavalla ei juuri ollut mitään toimintaa, olivat katsojat heti kiinnostuneita, mitä siellä tapahtui. 
Marian sisäinen liike jotakin kohti teki siitä kiinnostavaa” (Myllyniemi 2019 viitatessaan Sta-
nislavski 2011, 81).  

 

Tahdon suunta – sekä asiakkaan että yrityksen tahdon suunta - muuttaa geneeriset 
komponentit ja geneeriset aktiviteetit arvokomponenteiksi ja arvoaktiviteeteiksi, 
merkityksellisiksi osiksi kokonaistarjoamaa, joiden avulla asiakas voi edetä kohti 
päämääriään ja yritys voi edetä kohti omia tavoitteitaan. Tässä mielessä tahdon suun-
taa voidaan pitää myös kehittäjien ”käyttöliittymänä” tarjoaman valintoihin. Yrittäen 
koko ajan pitää mielessä mitä käsikirjoitusasiakkaan oletetaan pyrkivän saavutta-
maan, yrityksen tavoitteen ollessa kehittäjille tiedossa, tarjoaman kehittäjillä on va-
linnoilleen jatkuvat perusteet. 

 
Käsikirjoituksen tekemistä ja kaupallisen tarjoaman rakentamista yhdistää sekin, 

että sitten kun tahdon suunta on valittu, se alkaa rajaamaan muita valintoja merkit-
tävästi. Vaikka reaalielämässä tahdon suuntia voi samanaikaisesti olla lukuisia pääl-
lekkäin ja limittäin menossa, niin tarjoaman kehittäjien ja käsikirjoittajien on valitta-
va tahdon suunnista joku. “Tahdon suunta ja sen luoma kaari löytyy koko elokuvas-
ta, näytöksestä, jaksosta, kohtauksesta ja jopa biitistä” (Myllyniemi 2019). 
”…näyttelijä voi näytellä vain yhtä päämäärää kerrallaan, muuten esityksestä tulee 
lattea” (ibid). Tarjoamat voidaan kehittää useamman (asiakkaan) tahdon suunnan 
tyydyttämiseen samaan aikaan, mutta riski kasvaa, että tarjoamasta tulee liian genee-
rinen, se ei ole hyvä minkään päämäärän saavuttamisessa. Tästä puhutaan lisää tar-
joaman leveyden valintojen yhteydessä kappaleessa 5.7.1. Siinä missä elokuvassa seu-
rataan muutaman henkilöhahmon tahdon suuntien kietoutumista, tarjoaman kehit-
täjät joutuvat tahdon suunnan valitsemisen yhteydessä arvioimaan kuinka monella 
asiakkaalla voisi olla, ja missä määrin, samankaltaisia tahdon suuntia. Koettu arvo on 
aina uniikkia, tilanne- ja henkilöriippuvaa, siksi yksittäisen asiakkaan kannalta saat-
taisi olla ideaalia, jos tarjoama olisi rakennettu ja räätälöity juuri hänen päämäärään-
sä ja ympäristöönsä sopivaksi. Mutta tyypillisesti yritykset joutuvat tarjoamia raken-
taessaan löytämään useita asiakkaita yhdistäviä ratkaisuja, parhaita kompromisseja, 
jotta kustannustaso saadaan sellaiseksi, että isommalla joukolla asiakkailla on mah-
dollisuus tarjoama hankkia ja yrityksen on mahdollista saada ylijäämää.  

 
Seuraavassa käydään läpi muutamia kaupallisia esimerkkejä, joiden avulla tuodaan 

esiin, kuinka keskeisessä osassa asiakkaan päämäärän valitseminen ja ymmärtämi-
nen on arvon luomisen pyrkimyksissä. Vinjettien avulla pyritään osoittamaan, kuinka 
tahdon suunta ja päämäärän tavoittelu herättävät arvoa luovan potentiaalin eloon ja 
synnyttävät yksityiskohtien merkityksen kokonaisuuden kannalta. 

 
Vinjetti 2. Pirtelötarjoaman muokkaamista asiakkaan päämäärä ymmärtäen 

Christensen et al. (2005) käyttivät omassa kirjoituksessaan esimerkkinä pirtelöitä ja niihin liit-
tyvä asiakkaiden päämääriä. Tutkijat olivat huomanneet, että 40% asiakkaista osti pirtelön 
aamuisin, yksin, ja he joivat pirtelöä autoissaan. ”Most bought it to do a similar job: They faced 
a long, boring commute and needed something to make the drive more interesting. They 
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weren't yet hungry but knew that they would be by 10 AM; they wanted to consume something 
now that would stave off hunger until noon. And they faced constraints: They were in a hurry, 
they were wearing work clothes, and they had (at most) one free hand” (ibid). Kun tutkija ky-
syi mitä muuta asiakkaat ostaisivat, jos eivät ostaisi pirtelöä, niin vastaus oli: “Sometimes, he 
learned, they bought a bagel. But bagels were too dry. Bagels with cream cheese or jam result-
ed in sticky fingers and gooey steering wheels. Sometimes these commuters bought a banana, 
but it didn't last long enough to solve the boring-commute problem. Doughnuts didn't carry 
people past the 10 AM hunger attack. The milk shake, it turned out, did the job better than any 
of these competitors. It took people 20 minutes to suck the viscous milk shake through the thin 
straw, addressing the boring commute problem. They could consume it cleanly with one hand. 
By 10:00, they felt less hungry than when they tried the alternatives. It didn't matter much 
that it wasn't a healthy food, because becoming healthy wasn't essential to the job they were 
hiring the milk shake to do” (ibid). Ja sitten kun tiedettiin mitä varten pirtelöitä ostettiin, 
voitiin optimoida sen ominaisuuksia ja ostamista: “How could they tackle the boring-commute 
job? Make the milk shake even thicker, so it would last longer. And swirl in tiny chunks of fruit, 
adding a dimension of unpredictability and anticipation to the monotonous morning routine, 
just as important, the restaurant chain could deliver the product more effectively by moving 
the dispensing machine in front of the counter and selling customers a prepaid swipe card so 
they could dash in, "gas up," and go without getting stuck in the drive-through lane” (ibid).  

 

Tässä vinjetissä tarjoaman kehittäjä ja operoija ymmärsi asiakkaan päämäärän vas-
ta tarjoaman ollessa jo markkinoilla. Kun tarjoaman kehittäjä ja operoija tuli selke-
ämmin tietoiseksi asiakkaan päämäärästä, palattiin uudestaan tarjoaman kehittämi-
seen ja tarjoaman käyttöarvon potentiaalia pyrittiin maksimoimaan tämä tahdon 
suunta mielessä pitäen. Tarjoaman käyttöarvon, sekä vaihdanta-arvon yksityiskohtia 
voitiin rakenneosia muuttelemalla optimoida suhteessa tähän päämäärään. Seurauk-
sena tästä asiakkaan päämäärien, rakenneosien ja niiden välisten suhteiden parem-
masta yhteensovittamisesta, samassa ajassa saatiin myytyä enemmän pirtelöitä ja 
useampia asiakkaita tyydytettyä. Sekä hyödyt lisääntyivät, että uhraukset vähenivät. 
Asiakkaan saama käyttöarvo parani, sekä yrityksen saama vaihdanta-arvo lisääntyi. 

 
Pirtelötarjoaman kehittämisessä ymmärrettiin asiakkaan päämäärä. Seuraavassa 

päinvastaisia esimerkkejä. Usein ajatus asiakkaan päämäärästä on epäselvä tai rat-
kaisun rakentaminen jää puolitiehen; asiakas ei selvästi saa sitä käyttöarvoa mitä on 
hakemassa, tarjoaman “käsikirjoitus” ei toimi. 

 
Vinjetti 3. Yökerhojen ja diskojen vaillinaisesta suhteesta asiakkaan päämäärään 

Suurimmalla osalla yökerhojen asiakkaista voidaan ajatella olevan yhtenä tahdon suuntana ta-
vata muita ihmisiä kasvokkain. Jos analysoimme yökerhojen rakenneosia ja vertaamme niitä 
asiakkaan päämäärään – haluun tavata muita ihmisiä, niin huomaamme, että paljon uutta arvoa 
olisi synnytettävissä. Yökerhon asiakaskokemus alkaa yleensä jonosta, mitä pidempi jono, sen 
suositumpi yökerho. Kenenkään asiakkaan päämääränä tuskin on seistä jonossa, joten par-
haimmillaankin jono auttaa vain siirtymään yökerhoon järjestyksessä (ja jonoja saatetaan käyt-
tää myös markkinointina ulkopuolella oleville, ”täällä sisällä on jotain kiinnostavaa, koska tänne 
jonotetaan”). Tällä hetkellä jono ei auta tutustumaan muihin ihmisiin, jonoa ei ole organisoitu 
niin, että siinä jo alkaisi tutustumaan. Ihmisten pitää itse keksiä keino tutustua, tarjoama ei sii-
nä auta, jono ei kuulu ”tutustumisen tahdon suunnan” käsikirjoitukseen. Jonoihin olisi helposti 
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keksittävissä tutustumisleikkejä tai organisoitaisiin useampi jono, jotka jotenkin siirtyisivät li-
mittäin toistensa ohi, jolloin syntyisi kohtaamisia tms.  
Seuraavaksi asiakas kohtaa tarjoamassa portsarin, ovimiehen, joka vahtii ovea, ulkomaailman ja 
yökerhon rajapintaa, mutta ei mitenkään auta tutustumaan toisiin ihmisiin. Portsarillakin on 
vain tarjoaman ”sisäistä käyttöarvoa” esimerkiksi turvallisuuden tuojana. Vaatenaulakoissa ja 
vessoissa ei ole mitään, mikä auttaisi tutustumaan, nekin on otettu mukaan vain sisäisen käyt-
töarvon takia. Entä itse yökerhon ydin? Pöydissä ei ole mitään tutustumista helpottavaa, baaris-
sa ei ole mitään tutustumisleikkejä, tanssilattiallakin asiakkaat jätetään oman onnensa ja aktii-
visuutensa nojaan. Kovalla soiva musiikki on ainoa tutustumista auttava (vai vaikeuttava?) tar-
joaman rakenneosa. Lyhyt analyysi paljastaa, että tilassa ei ole juurikaan tutustumista helpotta-
via rakenneosia tai mekanismeja. Ilta kuluu useimmilla kiertäen kehää: baari, vessa, pöytä, 
tanssilattia, jne., ilman varsinaista apua miten vieraisiin ihmisiin voisi tutustua. Ja sitten pitää-
kin jo lähteä kotiin – eivätkä yökerhot ja diskot auta ihmisiä pääsemään kotiin. Asiakkaan pää-
määrän suunnasta katsottuna tarjoaman rakenneosia ei ole valittu oikein, tutustumisen arvo-
komponentteja ja arvoaktiviteetteja ei ole paljoa tarjolla, illan ”käsikirjoitus” ei toimi. Tutustu-
misen auttamista sisältävien rakenneosien suhde tarjoaman kaikkien rakenneosien määrään on 
hyvin pieni.  

 

Esimerkki korostaa, kuinka olennaista tarjoaman kehittämisessä ja toisaalta arvon 
realisoitumisessa on asiakkaan päämäärän ymmärtäminen. Jos päämäärää ei ole 
ymmärretty tai tarjoaman kehittäminen on jätetty puolitiehen, arvoa ei voi realisoitua 
kovin paljon, vaikka kysyntää olisikin. Seuraavassa toinen esimerkki vaillinaisesta 
asiakkaan päämäärien ymmärtämisestä. Tässä esimerkissä ollaan Intian liikenteestä. 

 
Vinjetti 4. Tata Nano ja kuinka asiakkaiden päämääränä ei ole edullinen auto 

Intialaisen Tata Motorsin vuonna 2009 lanseeraamaa Tata Nanoa markkinoidaan maailman 
halvimpana autona. Nano, 1500-2000 dollarin hinnallaan kilpailee niiden satojen miljoonien 
ihmisten huomiosta, jotka tällä hetkellä liikkuvat skoottereilla tai mopoilla. Monia autotoi-
mialan perusoletuksia on mietitty uudestaan, jotta on päästy noin alas hinnoissa: Esimerkiksi 
jakelu on organisoitu niin, että koko auto on modulaarinen ja moduulit valmistetaan keskitetysti 
tehtaissa ja lähetetään IKEA-tyylisesti helposti kasattavissa olevina pakkauksina tuhansille pai-
kallisille yrittäjille, jotka myyvät, kasaavat, ja huoltavat autot hyvin pienillä aloituskustannuksil-
la (Govindajan 2009). Tämä järjestely korvaa perinteiset automyymälät ja marginaaleja voidaan 
siirtää asiakkaille halvempina hintoina. Nano ei ole ollut iso menestys; vuoteen 2012 mennessä 
vain yhtenä kuukautena autoa on myyty yli 10 000 kpl ja sillä on ollut vaikeuksia pysyä top 
10:ssä eniten myytyjen autojen listalla Intiassa (ibid). Miksi näin? Kun J.Hovis (2012) arvioi 
miksi asiakas siirtyisi moottoripyörästä Nanoon, niin hän huomasi, että: 

 “Vaikka Nano on pienikokoinen, se on silti auto ja siksi se jää helposti Intian paha-
maineisissa liikenneruuhkissa jumiin. Moottoripyörällä pääsee joustavammin liiken-
teen läpi. Siten Nano on pikemminkin hitaampi kuljetusmuoto, vaikka asiakkaan tar-
ve on nimenomaan nopealle kuljetukselle.  

 Nanon suunnittelussa on käytetty kuluja minimoivia periaatteita (Frugal Enginee-
ring) ja siksi lähes kaikki mukavuutta lisäävät ominaisuudet on karsittu. Niinpä auton 
sisätila (kovaa sadetta lukuun ottamatta) on käytännössä yhtä epämukava kuumassa, 
pölyisessä ympäristössä kuin moottoripyöräkin.  

 Pienikokoinen Nano on optimoitu matkustajille mutta ei tavarankuljetukseen; taka-
konttia ei ole, eikä sisätiloihinkaan mahdu paljoa tavaraa. Nano tarjoaa itse asiassa 
vähemmän kuljetuskapasiteettia kuin moottoripyörä, koska neuvokkaat intialaiset 
ovat oppineet sitomaan pyöriinsä merkittävän määrän tavaraa.  
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 Moottoripyörän vaihtaminen autoon on merkittävä statuksen osoitus henkilölle tai 
perheelle. Mutta koska Nanoa on kutsuttu lehdistössä “maailman halvimmaksi autok-
si” tai ”köyhän miehen autoksi”, niin se ei myöskään täytä statukseen liittyviä emotio-
naalisia tarpeita.” 

 
Pelkkä edullisuus ei selvästikään riitä tuomaan merkitystä tarjoamaan ja sen yksi-

tyiskohtiin, pitää myös miettiä asiakkaan päämääriä, missä ja milloin tarjoamaa käy-
tetään ja sitä, mihin tarjoamaa verrataan. Muuten uutta käyttöarvoa ei synny, ja kos-
ka ei synny käyttöarvoa suhteessa päämäärään, ei synny myöskään vaihdanta-arvoa. 
Nanon tapauksessa asiakkaat valitsevat pysyä moottoripyörissä, tai sitten he ostavat 
hieman paremman auton.  

 
Yllä olevissa esimerkeissä tarjoaman kehittänyt yritys toimii itsekin kyseisessä 

maassa ja kulttuurissa. Ei siis ihme, että ongelmia asiakkaiden päämäärien ymmär-
tämisessä syntyy vielä helpommin, jos ei itse edes ole kotoisin kyseisestä ympäristös-
tä. Winter & Govindarajan (2015) kuvailivat kuinka yleensä kehittyneiden maiden 
firmat yrittävät laskea kustannuksia vähentämällä tarjoaman ominaisuuksia. On suu-
ri vaara tehdä vääriä asioita, jos lähtökohdaksi otetaan länsimaisten ihmisten tarpeet 
ja päämäärät. 

 
Vinjetti 5. Amerikkalaiset autonvalmistajat Intiassa 1990-luvulla - käyttöarvo ja asiakkaan päämäärät riippuvat 
aina käyttökontekstista 

Amerikkalaiset autonvalmistajat 1990-luvulla yrittivät tuoda Intiaan autoja, jotka olivat riisuttu-
ja malleja alimmasta hintaluokasta USA:ssa (Winter & Govindarajan 2015). Esimerkiksi takaik-
kunoiden sähkötoiminen säätäminen jätettiin pois. Tuloksena oli autoja, jotka olivat edelleen 
niin kalliita, että vain sellaiset intialaiset, joilla oli varaa omaan kuskiin, pystyivät ostamaan näi-
tä autoja. Kävi siis niin, että kuski etupenkillä pystyi säätämään omia ikkunoitaan sähköllä, mut-
ta takapenkillä auton omistaja sääti ikkunoita käsipelillä kammesta vääntäen!  

 

Asiakkaan ympäristöä, käyttöarvon syntymistä ja päämääriä ei selvästikään ymmär-
retty - tämän esimerkin avulla on erityisen helppo ymmärtää mitä palvelututkijat tar-
koittavat, kun he kutsuvat käyttöarvoa pikemminkin ”kontekstiarvoksi” (Vargo 
2009). Tarjoaman parantaminen ja kulujen laskeminen oikeissa kohdin vaatii asiak-
kaan päämäärän ja kontekstin ymmärtämistä, sekä tämän ymmärryksen hyödyntä-
mistä tarjoaman yksityiskohtien valinnoissa, muokkaamisissa ja yhdistämisissä.  

 
Huomautettakoon tähän asiakkaiden päämäärien keskustelun lopuksi, että tämän 

työn kannalta olennaisinta ei ole miten asiakkaiden tarpeita tai päämääriä voidaan 
ylätasolla luokitella (katso esim. Almquist et al. 2016; Holbrook 1999; Otto & Wood 
2001; Patnaik 2004; Sheth et al. 1991 a,b). Samoin menetelmät millä asiakkaan pää-
määrä saadaan selville, eivät ole tämän työn ytimessä. Tässä työssä käytetty tarjoa-
matason analyysi lähtee oletuksesta, että a) on olemassa käytännön tarjoaman raken-
tamisen suunnasta katsoen rajattomasti asiakkaiden tahdon suuntia ja b) jotenkin 
saadaan selville, ymmärrettyä ja rajattua, että joillekin tahdon suunnille on potenti-
aalista kysyntää, c) tämä joku tahdon suunta on valittu tarjoaman kehittämisen poh-
jaksi, ja että d) käyttöarvo laajasti ajateltuna tavoittaa asiakkaan kokeman/ saaman/ 
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muodostaman arvon riippumatta mitä päämäärää hän tarjoaman avulla pyrkii saa-
vuttamaan.  

3.3 Käyttöarvon rakentamisen strategiset perusvalinnat 

Edellisessä kappaleessa ehdotettiin, että asiakkaan tahdon suunnan ja päämäärän 
valitseminen ja ymmärtäminen tulisi nähdä käyttöarvon luomisen edellytyksenä. 
Käyttöarvon luomisessa asiakasta ajatellaan ennen kaikkea tarjoaman käyttäjänä. 
Tässä kappaleessa pohditaan, mitä kaikkea tarvitaan, että (käyttäjä)asiakas voisi tar-
joaman avulla saavuttaa päämääriään. Mitä samaa on esimerkiksi pirtelön, yökerhon 
ja avaruuslennon käyttöarvon luomisessa? Tarvitaan käsitteitä, joiden avulla pysty-
tään kuvaamaan valintoja, joita tarjoaman kehittäjien on tehtävä tarjoamaan, jotta 
tahdon suunta ja asiakkaan päämäärä saadaan toteutumaan.  

3.3.1 Ydinmahdollistaja 

Levitt (1980,81) ehdotti, että tuote koostuu käsitteellisesti eri tasoista, eli että asiak-
kaalle tarjotaan eritasoisia asioita:  

1) geneerisestä tuotteesta, joka Levittin mukaan ”itsessään ei ole tuote; pikemmin-
kin, kuten pokerin pöytäpanoksissa, kyseessä on minimi, jota tarvitaan, että 
syntyy edes mahdollisuus pelata peliä”. Myöhemmin Levitt (1981) ja muut, ku-
ten Kotler et al. 1996 puhuvat ydintuotteesta, ydinhyödystä (core product, be-
nefit), kun viittaavat tähän geneeriseen tuotetasoon. 

2) Asiakkaan minimiodotukset ja ostomahdollisuuden sisältävä tuote, eli se on ni-
metty/brändätty, pakattu, hinnoiteltu, muotoiltu jne. (expected product tai ac-
tual product); 

3) Vahvistettu tuote (augmented product), jossa tuote on erilaistettu yli perusodo-
tusten esimerkiksi palveluiden, takuiden, kotiinkuljetuksien jne. osalta; 

4) Potentiaalinen tuote, jossa on tehty kaikki mahdollinen asiakkaiden houkutte-
lemiseksi ja pitämiseksi tyytyväisinä. Voidaan ajatella, että tässä viitataan jatku-
vaan parantamiseen kaikilla osa-alueilla. 

 
Käyttäen Levittin käsitteistöä vaikkapa bussitarjoaman kuvaamisessa, geneerinen 

bussi on väline, jolla on kyky liikkua, vähintään yksi ihminen kuormanaan. Kaikissa 
busseissa, kuten vaikkapa OnniBussin tarjoamassa, on tämä geneerinen ”tuote” sisäl-
lä. Koska tuo liikkumiskyky mahdollistaa asiakkaan päämäärän, niin tuota geneeristä 
tuotetta kutsutaan tässä työssä ydinmahdollistajaksi (engl. core enabler). Bussitar-
joaman ydinmahdollistaja on kyky liikkua. Kun bussi kykenee liikkumaan, on mah-
dollista alkaa vastaamaan esimerkiksi työhön osallistumisen tahdon suuntaan ja on 
mahdollista suunnitella reittejä, aikatauluja, pysäkkejä, lipun hintoja jne. Eli ydin-
mahdollistajan mahdollistavuus on riippuvaista asiakkaan päämäärästä, tarjoaman 
kehittäjän kyvystä hahmottaa tämä päämäärä, sekä tarjoaman rakenneosista, joiden 
avulla ydinmahdollistaja rakennetaan tarjoamaan ja joilla on suora kausaalisuhde 
asiakkaan päämäärän saavuttamiseen. Olennaista on nimenomaan manipuloitavuus 
ja kausaalisuhde: tarjoaman kehittäjien on nähtävä vaivaa ja tehtävä valintoja, jotta 
ydinmahdollistaja tarjoamaan rakentuu ja jotta ydinmahdollistaja mahdollistaa asi-
akkaan päämäärän saavuttamista. Joku voisi argumentoida, että myös hengitysilma 
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tai kyky hengittää mahdollistaa monia tarjoamia ja päämääriä, esimerkiksi töihin 
osallistumisen. Mutta yllä olevan määrittelyn mukaisesti, jos tarjoaman kehittäjät 
eivät mitenkään manipuloi hengitysilmaa tai kykyä hengittää, niin silloin sitä ei hah-
moteta tarjoaman ydinmahdollistajaksi.  

 
Jokaisessa tarjoamassa on löydettävissä ainakin yksi ydinmahdollistaja. Hissitar-

joaman ydinmahdollistaja on kyky liikkua vertikaalisesti. Lentoyhtiöiden ydinmah-
dollistaja on kyky lentää. Lastenhoidon ydinmahdollistaja on kyky hoitaa lapsia. Va-
kuutustoiminnan ydinmahdollistaja on kyky maksaa mahdollinen vahinko takaisin. 
Yliopistotoiminnan ydinmahdollistaja on kyky synnyttää uutta tietoa. Jos määritte-
limme yökerhon asiakkaan päämääräksi halun tutustua uusiin ihmisiin kasvokkain, 
niin silloin yökerhon toimialatasoinen ydinmahdollistaja on kokoontumispaikka -ja 
aika. Ydinmahdollistaja mahdollistaa tarjoaman kaikkein keskeisimmän, asiakkaan 
päämäärään kytkeytyvän suorituskyvyn, ydinhyödyn (Kotler et al. 1996), tai tässä 
työssä käytetyn käsitteen, ydinkäyttöarvon. Kyky liikkua bussin tapauksessa ei vielä 
saa asiakkaita osallistumaan töihinsä, eli ydinkäyttöarvoon tarvitaan muutakin kuin 
ydinmahdollistaja, mutta ilman liikkumiskykyä, ydinmahdollistajaa, asiakas ei aina-
kaan pääse työpaikalleen. Kuten Levittkin argumentoi, tyypillisesti ydinsuorituskyky 
ei itsessään vielä riitä asiakkaan ostopäätökseen, mutta ilman tätä ydinsuorituskykyä 
kauppoja ei varmuudella synny. Liikkumaton bussi voisi olla vaikkapa neuvottelutila 
tai kahvila, jolle voisi olla taas kysyntää eri päämäärien tyydytystä hakevien ihmisten 
toimesta. Ydinmahdollistaja on käsitteellisesti löydettävissä, kun pyritään hahmot-
tamaan tarjoaman mahdollistumisen juurisyitä ja kun pyritään löytämään taso, jossa 
ei enää viitata mihinkään erityiseen käyttämisen tapaan tai kontekstiin. ”Kyky liikkua 
maan pinnalla” voidaan purkaa vielä ”kykyyn liikkua” ja ”maan pinnalla”. Tämä erot-
telu voi olla merkitsevä esimerkiksi Venetsiassa, jossa sielläkin tarvitaan kykyä liik-
kua, mutta kyky liikkua vettä pitkin voisi olla parempi ratkaisuehdotus.  

 

Kuvio 7. Asiakkaan päämäärät ja ydinmahdollistajat ovat osa käyttöarvon perusvalintoja 

Samoin kuin käsikirjoitusasiakkaan tahdon suunnan valinta, niin myös ydinmah-
dollistajan valinta on nimenomaan strateginen perusvalinta. Jos ajatellaan, että asi-
akkaan päämääränä olisi osallistua töihin, niin asiakas voi osallistua töihin menemäl-
lä fyysisesti työpaikalle – jolloin ydinmahdollistaja olisi kyky liikkua. Ja sitten kun 
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analysoidaan mikä olisi eniten käyttöarvoa luova tapa liikkua, päädytään ehkä kykyyn 
liikkua maan pinnalla; jolloin tarjoamaksi voisi muodostua esimerkiksi bussi. Tähän 
”mitä pitkin liikutaan” kysymykseen otetaan lopullisesti kantaa seuraavassa vaihees-
sa, kun valitaan ydinkomplementteja. Mutta asiakas voi osallistua töihin myös etänä, 
jolloin ydinmahdollistaja on ”kyky kommunikoida etänä”, jolloin tarjoamaksi voisi 
muodostua esimerkiksi videoneuvottelu. Olisi suuri kiusaus määritellä ydinmahdol-
listaja kyvyksi kommunikoida etänä, virtuaalisesti. Mutta virtuaalisuus ottaa jo kan-
taa miten tarjoama pitäisi teknologisesti toteuttaa. Esimerkiksi joku vartija, jonka 
tehtävänä on ilmoittaa, kun uhka ilmestyy, voisi osallistua töihin etänä savumerkkien 
tai peilin avulla, kuten lännenelokuvissa tehdään, häntä varten ei tarvitsisi rakentaa 
videoneuvottelusysteemiä. Tai vanhassa tarinassa kerrotaan, että amerikkalaiset 
käyttivät pari miljardia kehittääkseen kuulakärkikynän, joka toimii kuivassa, painot-
tomassa tilassa avaruudessa, mutta venäläiset käyttivät kuulemma lyijykynää! Ydin-
mahdollistajatasolla, käyttöarvon potentiaalia rakennettaessa ja optimoidessa, ei 
kannattaisi ensisijaisesti ottaa kantaa, miten mahdollistaja teknologisesti realisoi-
daan, puhumattakaan miten ydinmahdollistaja mahdollistaisi arvon kaappaamisen 
mahdollisimman tehokkaasti, vaan pyrkiä kuvaamaan mahdollistava tarve mahdolli-
simman yleisellä tasolla. Näin tehden, ydinmahdollistajan toteuttamiseksi voidaan 
valita paras ja halvin keino, eikä valittu keino ala liian aikaisin rajaamaan päämäärää 
ja käyttöarvoa.  

 
Vinjetti 6. Arvon luonnin tilaisuuden avaaminen yleisestä kohti yksityistä: veden saanti kehitysmaissa 

Winter & Govindarajan (2015) kertovat kehittyneiden maiden asiakkaista. Esimerkiksi kirjoitta-
jat kuvailivat, kuinka joku voi haluta sähköä, jotta voisi pyörittää vesipumppuja. Helposti ajatel-
laan, että täytyy rakentaa sähköverkko tähän tarpeeseen, näinhän länsimaissakin tehtäisiin. 
Mutta ideana on fokusoida varsinaiseen päämäärään – veden saantiin. Siihen voi löytyä paljon 
halvempia ratkaisuja kuin sähköverkko. Eli asiakkaan päämäärä on janon tyydyttäminen tai 
kasvien kastelu. Jotta vettä saataisiin juotavaksi tai kasteltavaksi, sitä pitäisi pystyä nostamaan 
maan sisältä pinnalle. ”Kyky nostaa vettä maan pinnalle” (jos vettä ei sada tai vesistöjä ei ole) 
olisi tämän työn käsitteistössä ydinmahdollistaja. Sähköpumput olisivat länsimaissa itsestään 
selvä veden nostamisen ydinteknologia, mutta on myös muita mahdollisuuksia nostaa vettä, ke-
hitysmaissa erityisesti juuri siksi, että perusinfraa ja komplementteja ei välttämättä ole. Vettä 
voitaisiin nostaa esimerkiksi ihmisten tai eläinten lihasvoimalla.  

 

Olennaista yllä olevan vinjetinkin valossa on, että kun erotamme päämäärät ja 
ydinmahdollistajat (keinot) toisistaan, niin ymmärrämme tarjoaman reunaehtoja 
paremmin ja syntyy lisää mahdollisuuksia luoda uutta arvoa. Samalla tavoin ajatellen 
esimerkiksi hotellitarjoaman ydinmahdollistaja on turvallinen nukkumispaikka. Jos 
määrittelemme ydinmahdollistajan hotellihuoneeksi, olemme jo heti rajanneet po-
tentiaalia tiettyyn toteutustapaan, ja esimerkiksi Airbnb ei tulisi mieleen. Arvon 
luonnin tilaisuuden avaaminen kannattaa tehdä yleisestä kohti yksityistä. 

 
On selvää, että videoneuvottelutarjoaman kehittäminen on täysin erilaista kuin 

bussitarjoaman kehittäminen, vaikka asiakkaalla voisi molemmissa olla sama yläta-
son päämäärä. Vaikka ydinmahdollistaja kannattaa kuvata mahdollisimman yleisellä 
tasolla, ydinmahdollistaja silti tarkentaa, rajaa tahdon suuntaa ja päämäärää: yleinen 
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”osallistua töihin” tahdon suunta jakaantuu kahteen tarkempaan päämäärään: osal-
listua töihin fyysisesti läsnä ollen tai etänä. Tässä siirrytään yleisestä kohti yksityi-
sempää. Tarjoaman kehittäjät ovat ottaneet tahdon suunnan valinnan jälkeen en-
simmäisen askeleen kohti asiakkaan päämäärän tyydyttämistä. Arvon luonti on myös 
rajaamista. Paradoksaalisesti, rajaamalla voi lisätä arvoa, kuten huomattiin myös ra-
japintakeskustelun yhteydessä aiemmin. Joten, asiakkaan päämäärän ja siihen suo-
raan linkittyvän ydinmahdollistajan valinta on nimenomaan yksi tarjoaman kehittä-
jien tekemiä strategisia perusvalintoja. Asiakaskin voi yleensä valita käyttääkö bussia 
vai videoneuvottelua, tai molempia, mutta asiakas voi tehdä valinnan vain, jos joku 
on jo valinnut kyseiseen tarjoamaan monia asioita, esimerkiksi ydinmahdollistajan.  

3.3.2 Ydinkomplementit 

”Kyky liikkua”, eli ydinmahdollistajatasoinen suorituskyky ei vielä ole se suoritus-
kyky ja käyttöarvo, jota asiakas on hakemassa, tai jota hänelle tarjotaan. Käyttöarvon 
realisoituminen vaatii myös muuta. 

 
Ydinmahdollistajat (ja kaikki muutkin rakenneosat ja niiden yhdistelmät) tarvitse-

vat ympärilleen erilaisia lisätekijöitä. Komplementit lisäävät analyysin kohteena ole-
van tarjoaman arvoa asiakkaan silmissä (Brandenburger & Nalebuff 1995, 1996, Kim 
& Mauborgne 1999, 2005). Määritelmässä ei eritellä onko kyseessä käyttöarvon vai 
vaihdanta-arvon lisääntyminen. Sinappi lisää suoraan grillimakkaran käyttöarvoa, 
korkeintaan epäsuorasti vaihdanta-arvoa. Pyöräkaista lisää polkupyörän käyttöarvoa. 
Näyttäisi siltä, että komplementtien avulla ensisijaisesti käyttöarvo lisääntyy.  

 
Tässä työssä ydinkomplementin määrittelyssä hyödynnetään aiemmin käytyä kes-

kustelua sisäisistä ja ulkoisista rakenneosista. Sisäinen rakenneosa viittaa tarjoaman 
kehittäjien valitsemiin arvokomponentteihin ja arvoaktiviteetteihin, ulkoinen viittaa 
asiakkaan tai jonkun muun toimijan valitsemiin rakenneosiin. Ydinkomplementti on 
(a) ydinmahdollistajan arvoa lisäävä tarjoaman rakenneosa, jonka (b) joku toinen 
taho omistaa ja on kehittänyt (tyypillisesti jo ennen tarjoaman kehittämistä), johon 
(c) tarjoaman kehittäjät tarjoaman tietoisesti kytkevät (ajatuksellisesti ja/tai tosiasi-
allisesti) jonkun valitsemansa rajapinnan kautta. Esimerkiksi tiet ovat bussitarjoa-
man ”kyky liikkua” ydinmahdollistajan ydinkomplementteja, tai internet on videopu-
heluiden ”kyvyn kommunikoida etänä” ydinmahdollistajan ydinkomplementti. Bussi-
tarjoaman kehittäjä ei ole rakentanut tieverkostoa, mutta päättää kytkeytyä tiever-
kostoon renkaiden käyttöliittymän kautta, koska ”kyky liikkua” merkittävästi paranee 
laajaa tieverkostoa pitkin. Metsässä liikkumiseen telaketjut voisivat olla sopivampi 
rajapinta. Videoneuvottelutarjoaman kehittäjät eivät ole kehittäneet internettiä, mut-
ta päättävät tarjoaman siihen kytkeä rajapinnoilla, koska ”kyky kommunikoida etä-
nä” merkittävästi helpottuu laajalle levinneen internetin avulla.  

 
Voidaan ajatella olevan myös sellaisia ydinkomplementteja, joihin voitaisiin kytkey-

tyä, jotka olisivat liitettävissä tarjoamaan, mutta eivät tule jostain syystä valituiksi tai 
ylipäätään huomatuiksi kehittäjien toimesta. Tässä mielessä ydinkomplementin mää-
ritelmä c-kohdan osalta on laajennettavissa myös mahdollisiin ydinkomplementtei-
hin, eli että ydinkomplementteja voi olla löydettävissä, vaikka kyseinen tarjoaman 
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kehittäjä ei olisi sitä huomannut ja/tai valinnut. Käyttöarvon potentiaalia maksi-
moidessa, tarjoaman kehittäjien kannattaa aina valita tarjoamaan sellaisia rakenne-
osia, joilla pyritään maksimoimaan maailmassa jo tehtyjen investointien kytkeytymi-
nen tarjoamaan. Yleensä mitä paremmin komplementteja pystytään hyödyntämään, 
sen parempi arvon tuoton kannalta. 

 
Ydinkomplementit määrittävät ja rajaavat tarjolle tulevaa käyttöarvoa. Jos olemme 

kehittämässä taksikyytejä esimerkiksi Venetsiassa, huomaamme, että vettä ja vesi-
reittejä on poikkeuksellisen paljon tarjolla – vesi, mikä muualla erottaa, Venetsiassa 
yhdistää paikkoja keskenään. Ydinkomplementti jälleen tarkentaa, rajaa tarjoaman 
käyttöarvon potentiaalia: päästä töihin vettä pitkin tai teitä pitkin. Ydinkomplemen-
teilla on suoria seurauksia paitsi asiakkaalle, niin tietysti myös tarjoaman kuluraken-
teelle ja sitä kautta yrityksen ylijäämälle. 

 
Yleensä on myös monia komplementteja – usein erittäin tärkeitäkin - joita tarjoa-

man kehittäjät eivät voi täysin valita tai kontrolloida. Komplementit joko syntyvät 
tukemaan tarjoamaa tai eivät sen käyttämisen aikana, tarjoaman kehittäjien ulkopuo-
listen toimesta, usein tarjoaman lanseeraamisen jälkeen. Esimerkiksi pelikonsolit 
tarvitsevat pelejä ja mitä suositumpi pelikonsolista tulee, sen enemmän ulkopuoliset 
pelinkehittäjät ovat motivoituneet pelejä kehittämään. Toisaalta pelejä pitäisi olla 
alusta alkaen, että konsolista voi tulla suosittu. Muun muassa Armstrong 2006 ja 
Rochet & Tirole 2006 puhuvatkin ”kaksipuoleisista markkinoista”. Tässä työssä ei 
lähdetä tämän pidemmälle avaamaan tätä komplementtien syntymisen dynamiikkaa 
– tässä kohtaa olemme erityisesti kiinnostuneita ydinkomplementeista, yllä olevan 
määrittelyn mukaisesti. Tässä kohtaa riittää, että ymmärrämme, että tarjoaman ke-
hittäjät voivat hahmottaa tarjoaman ulkopuolisten toimijoiden omistamia ja raken-
tamia komplementteja, joista osa on olemassa jo ennen tarjoaman kehittämistä ja osa 
syntyy vasta tarjoaman lanseeraamisen jälkeen. Molempien hyödyntämisessä avain-
asemassa ovat tietoiset rajapintavalinnat, joilla ulkopuoliset investoinnit tarjoamaan 
voivat kytkeytyä.  

3.3.3 Ydinerottelijat 

Kuten toimialoja analysoimalla tiedämme, samastakin ydinmahdollistajasta ja 
ydinkomplementeista voidaan saada aikaan hyvin erilaisia tarjoamia. Esimerkiksi 
”kyvystä liikkua” (ydinmahdollistaja) ”maata/teitä pitkin” (ydinkomplementti) voi-
daan synnyttää bussitarjoamia, taksitarjoamia, autojen vuokrausta, pakettiautojen 
liisausta, sähköpotkulautoja, vuokrattavia kaupunkisähköpotkulautoja, superurheilu-
autoja, katumaastureita jne. Ydinmahdollistajan ja asiakkaan päämäärien välissä on 
siten vielä monia hahmotuksia ja valintoja tehtävänä, jotta käyttöarvoa voisi lopulta 
realisoitua. 

 
Tarjoaman kehittäjät joutuvat ottamaan huomioon ensinnäkin sen, että suoritusky-

kytarjoama nousee ja laskee usein portaittain teknologisista syistä, ihmisen fysiologi-
an takia, yhteiskunnan säädöksien takia yms. Myös asiakkaiden tarpeissa ja kysyn-
nässä saattaa olla portaittaisuutta. Esimerkiksi laitteet, jotka liikkuvat alle 25 km/h 
Suomen teillä rinnastetaan polkupyöriksi, 25–40 km/h kulkevat laitteet mopoik-
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si/mopoautoiksi jne. Jokaisesta lainsäädännön sallimasta luokittelusta seuraa erilai-
sia vaatimuksia jarrutehosta ja turvallisuudesta, erilaisia lakisääteisiä kustannuksia 
vakuutusten ja rekisteröintien suhteen, erilaisia velvoitteita ja valtuutuksia asiakkaal-
le, erilaisia reittimahdollisuuksia liikkua ja siten erilaista käyttöarvon potentiaalia. 
Laite, joka kulkee maksimissaan 25 km/h, vastaa todennäköisesti erilaisiin päämää-
riin kuin 80 km/h kulkeva laite, tai 240 km/h kulkeva laite, tai ainakin se on erilai-
nen monessa mielessä, ei vähiten hinnan suhteen. Samoin laite, jonka kyytiin voi 
mennä vain yksi ihminen on hyvin erilainen tarjoama kuin kaksipaikkainen, puhu-
mattakaan tyypillisestä perhekoosta johtuvat noin 5-paikkaiset autot. Tilatakseihin 
mahtuu alle kahdeksan ihmistä ja sitten mennään jo linja-autoihin. Tarjoamaan, joka 
liikkuu omalla voimallaan 20 km voi valita erilaisia rakenneosia kuin laitteeseen, joka 
liikkuu 200 km tai 2000 km. 

 
Tarjoaman suorituskykyä ja käyttöarvoa ei voida yleensä portaattomasti nostaa tai 

laskea, yleensä muodostuu joko/tai valintapisteitä, joista aukeaa hyvin erilainen kus-
tannusrakenne, palvelumalli, fyysinen koko ja paino jne. Usein nämä valintakohdat 
ovat johdettavissa teknologiaan ja/tai raaka-aineisiin liittyviin fysikaalisiin tai kemi-
kaalisiin fundamentteihin. Yhdellä akulla pääsee vain tietyn matkan, kahdella taas 
tietyn – mutta samalla myös kustannukset ja paino nousevat portaittain. Jos laite ei 
mahdu taskuun, eli se ei ole puettava, niin sitten laite on pakko kantaa. Energiapitoi-
nen ravinto on kiinteää tai nestemäistä. Vesi kiehuu sadassa asteessa ja jäätyy nollas-
sa. Ihmisen tietoinen mieli käsittelee alle kymmenen bittiä sekunnissa. Tällaisia fysi-
kaalisiin, kemiallisiin, inhimillisiin fundamentteihin perustuvia joko/tai-
valintakohtia kutsutaan tässä työssä ydinerottelijoiksi, koska ydinerottelijatason va-
linnat erottavat tarjoamien käyttöarvon kategorioita toisistaan. Jokaisessa tarjoamas-
sa on siten käyttöarvon realisoitumisen takia valittava ydinmahdollistajan ja ydin-
komplementtien lisäksi myös ydinerottelijat. Reaalielämässä voi olla, että tämä valin-
ta ei ole tarjoaman kehittäjien toimesta niin tietoinen ja selvärajainen kuin se tässä 
tekstissä hieman kaavamaisesti kuvataan. 

 
Siten ydinerottelijavalinnoilla rajataan ja määritellään käyttöarvoa taas lisää. Esi-

merkiksi kyky liikkua teitä pitkin (jonka avulla asiakas voi osallistua esim. töihin) 
voidaan ajatella koostuvan nopeudesta, toimintamatkasta ja kantavuudesta, eli millä 
vauhdilla, kuinka pitkän matkan ja millä kuormalla laite pystyy liikkumaan. Tarjoa-
man kehittäjien täytyy jo kehitysvaiheessa ottaa huomioon fyysiset suorituskykypor-
taat nopeudessa, toimintamatkassa ja kantavuudessa ja valita mikä kokonaisuus hei-
dän mielestään parhaiten vastaisi asiakkaan päämääriin, valmiuteen maksaa ja toi-
saalta kehittäjien omiin reunaehtoihin. Pelkästään kyky liikkua maan pintaa pitkin ei 
vielä tyydytä asiakkaan tarpeita, täytyy myös määritellä keskeiset käyttöarvon ulottu-
vuudet - esimerkiksi kuinka kovaa liikutaan, kuinka kauas, millä kuormalla – ja 
ydinerottelijat jokaisessa keskeisessä ulottuvuudessa. Ja jokainen ydinerottelijatasoi-
nen valinta sulkee yleensä toisia vaihtoehtoja pois.  

3.3.4 Käytön aloittaminen, käytettävyys ja käytön lopettaminen 

Ydinmahdollistaja-, ydinkomplementti- ja ydinerottelijatasoiset arvokomponentit 
luovat potentiaalista käyttöarvoa, mutta eivät vielä takaa, että tarjoama olisi käytettä-
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vissä. Esimerkiksi auton käyttäminen arjessa edellyttää, että auton saa käyntiin, au-
ton liikettä pystyy kontrolloimaan kiihdyttämällä, jarruttamalla, ohjaamalla, sitten 
auto pitää saada parkkeerattua, tankattua tai sähkö ladattua, renkaat vaihdettua, au-
tossa pitää olla valot pimeässä, kestävyyden ja turvallisuuden täytyy ylittää joku ylei-
nen hyväksyttävyystaso jne. Hotellibisneksessä asiakkaan on kirjauduttava sisään, 
saatava avaimet, jne. Tarjoama on tehtävä käytettäväksi, jotta käyttöarvoa voi syntyä. 
Käyttämiseen liittyvissä asioissa on rajapinnoissa siirrytty jo asiakkaan ja tarjoaman 
välisiin rajapintoihin, eli käyttöliittymään. Tarjoaman kehittäjien on siis ennakoitava 
ja määriteltävä, mitkä aktiviteetit käyttäjän on tehtävä saadakseen päämääränsä to-
teutumaan, ja mitkä ovat ne rakenneosat ja erityisesti käyttöliittymä(t), joiden avulla 
tarjoaman käytön aloittaminen, käyttäminen, sekä käytön lopettaminen on mahdol-
lista. 

 
Tarjoaman käytettäväksi tekeminen on lähellä Bettencourtin ja Ulwick:in 2008 aja-

tusta, että ”kaikki työt ovat prosesseja… kaikissa töissä on universaali rakenne”. Hei-
dän mielestään tämä rakenne koostuu kahdeksasta vaiheesta:  

1) määrittely (define), jossa asiakkaat määrittelevät tavoitteensa ja mitä resursseja 
he tarvitsevat;  

2) informaation kerääminen (locate), jossa he keräävät informaatiota ja asioita, 
jotka he tarvitsevat asian tekemiseen;  

3) valmistautuminen (prepare), jossa he asettavat kaiken valmiiksi;  
4) varmistautuminen (confirm), jossa he varmistuvat, että he ovat valmiita teke-

mään asian;  
5) asian toteuttaminen (execution);  
6) monitorointi, jossa he arvioivat onko työ tullut tehtyä, päämäärä saavutettua;  
7) muokkaaminen (modify), jossa tehdään joitain muutoksia prosessiin, jotta 

päämäärä saavutettaisiin vielä paremmin;  
8) päättäminen (conclude), jossa työ lopetetaan tai valmistaudutaan tekemään se 

uudestaan.  
 
Hieman yksinkertaisemmin sanottuna käyttämisen voi hahmottaa koostuvan kol-

mesta osasta: käytön aloittamisesta, varsinaisesta käyttämisestä, sekä käytön lopet-
tamisesta. Tämän väitöskirjan tavoitteiden kannalta tuo kolmivaiheinen erottelu riit-
tää. Jokaisessa kolmessa vaiheessa, riippuen tarjoamasta, voi olla eriasteisia suoria 
tai epäsuoria interaktioita tarjoajan, tarjoaman ja käyttäjän välillä. 

 
Kaikki tarjoaman kehittäjät joutuvat ottamaan kantaa tähän prosessimaisuuteen 

asiakkaan päämäärissä. Ei riitä, että esimerkiksi autolla tai bussilla on liikkumisky-
kyä, sillä pitää olla myös paljon muita kykyjä ja ominaisuuksia, että tämä liikkumis-
kykyä pystytään käytännössä hyödyntämään. Nämä muut kyvyt ja ominaisuudet tu-
levat ikään kuin sivutuotteena ydinkäyttöarvon haltuun ottamisen tarpeesta. Ja kuten 
1900-luvun alun sähköauto vs. polttomoottoriauto vinjetistä käy alla ilmi, nämä tar-
joaman käytön aloittamiseen ja lopettamiseen, sekä itse käyttämiseen kuuluvat asiat 
vaikuttavat usein merkittävästi tarjoaman käyttöarvoon (ja sitä kautta vaihdanta-
arvoon).   

 
Vinjetti 7. Sähköautojen vs. polttomoottoriautojen käyttäminen viime vuosisadan alussa 
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Vuonna 1900 pelkästään USA:ssa oli yli 100 sähköautovalmistajaa (Lukkari 2016). ”Runsas 
vuosisata sitten polttomoottoriauto oli monesta syystä altavastaaja ostajan valitessa ajokki-
aan. Suurin ero oli käynnistämisessä. Sähköauto käynnistyi helposti, kun taas bensiiniauto pi-
ti veivata kammella käyntiin. Sähköauto oli polttomoottorilla käyvään kilpailijaan verrattuna 
myös hiljainen ja siisti. Sen ajaminenkin oli helpompaa, kun ei tarvinnut pelata kytkimen ja 
vaihteiden kanssa. Rajallinen ajomatkakaan ei ollut suuri ongelma, sillä ajomatkat olivat 
yleensä lyhyitä. Autolla oli käyttöä vain kaupungeissa, sillä nykyisen kaltaista tieverkkoa ei 
ollut.  
Autojen nopeuksilla ei tuolloin ollut suurta väliä. Maksiminopeus jäi alle 40 km/h. Se riitti, sil-
lä auto oli joka tapauksessa nopeampi kuin kovin kilpailija, hevonen. …Polttomoottorin käyn-
nistäminen helpottui, kun Robert Bosch kehitti magneettoon ja sytytystulppaan perustuvan 
sytytysjärjestelmän. Käynnistyksen helpottuminen ei vielä ratkaissut teknologiakisaa, vaan 
sähköauton asema säilyi vahvana 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen. 
Ongelmia sähköautoilla toki oli, ja suurin niistä oli akku. Lyijyakut olivat hitaasti latautuvia, 
kalliita ja raskaita. Ladattaessa ne piti poistaa autosta… yksi ongelma oli saada selville, miten 
paljon varausta akussa oli jäljellä” (ibid.).  
Sähköautot olivat kehityksen kärjessä, kunnes Henry Ford valitsi T-Fordiin polttomoottorin 
vuonna 1908 ja polttomoottoriauton hinta laski alle puoleen sähköautojen hinnasta muutamas-
sa vuodessa. Lisäksi runsaat öljyesiintymät laskivat bensan hinnan ja sähköinen starttimoottori 
ratkaisi lopullisesti käynnistämisen hankaluudet vuonna 1912 (ibid). 
 

Huomioitavaa on se, että käytettäväksi tekemisen kohdalla määritellään ja rajataan 
käyttöarvon potentiaalia lisää. Käyttämisen aloittamisen, käyttämisen ja käyttämisen 
lopettamisen määrittelyillä otetaan kantaa siihen, mikä kokonaisuus on käyttäjän 
kannalta paras, miten käyttöarvoa syntyisi eniten. Käyttämisen yksityiskohtia päätet-
täessä on tärkeää ottaa huomioon myös arvon yhdessä luominen, eli on määriteltävä 
mitkä käyttöön liittyvät yksityiskohdat päätetään vasta käyttöhetkellä, yhdessä asiak-
kaan tai käyttäjän kanssa, tai asiakkaan toimesta. Ja nekin asiat, jotka ovat täysin 
asiakkaan päätettävissä, esimerkiksi missä ympäristöissä asiakas haluaa tarjoamaa 
käyttää, olisi syytä jollain tasolla pyrkiä ennakoimaan tarjoaman kehittäjien toimesta. 
Tästä käytettävyyden vaatimuksesta syntyy tarjoamaan ja sen valintoihin omia voi-
makenttiään – jotkut vaihtoehdot lisäävät hyötyjä enemmän kuin uhrauksia, eli ne 
lisäävät tarjoaman arvoa käyttäjille ja asiakkaalle, jotkut toiset eivät.  

 
Tärkeää on huomata sekin, että osa käytettävyyden asioista voi suoraan auttaa asia-

kasta saavuttamaan päämääriään, osaa tarvitaan vain tarjoaman sisäisiin siirtymiin, 
tarjoaman itsensä takia. Tässä työssä kutsutaan ydinkäyttöarvoksi sitä, mikä suoraan 
auttaa asiakasta saavuttamaan päämääriään. Yökerho vinjetissä asiaa jo kuvattiin: 
yökerhoasiakkaan ehkä yleisin päämäärä yökerhon käyttämisen aikana voidaan aja-
tella olevan tavata muita ihmisiä – näin hahmotettuna ydinkäyttöarvoa olisi kaikki 
se, mikä auttaa tutustumaan toisiin ihmisiin.  Samoin auton käyttäjän päämääräksi 
voidaan hahmottaa esimerkiksi sujuva arki. Kaikki mikä auttaa sujuvan arjen saavut-
tamisessa olisi tämän hahmotuksen mukaan autotarjoaman ydinkäyttöarvoa. Mutta 
auton tankkaaminen, katsastaminen, vakuuttaminen, talvirenkaiden vaihto, lasin-
pyyhkimien kumisulkien vaihtaminen, vuosihuollot jne. eivät sujuvoita arkea, vaan 
nuo asiat liittyvät erityisesti nykyisenkaltaisen (polttomoottori)auton sisäisiin siirty-
miin. Samoin yökerho vinjetissä kuvattiin kuinka asiakkaan päämääränä ei ole jonot-
taa sisään, tai jättää vaatteita naulakkoon, tai tavata portsaria, tai käydä vessassa – 
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näitä arvokomponentteja on valittu tarjoamaan vain sisäisten siirtymien takia. Tässä 
työssä kutsutaan tarjoaman sisäiseksi käyttöarvoksi sellaisia käyttämiseen liittyviä 
asioita, joita tarvitaan vain tarjoaman itsensä takia, tarjoaman sisäisiin siirtymiin. 
Olennaista on huomata, että siinä missä tarjoaman sisäistä käyttöarvoa tarjoavan 
rakenneosan avulla siirrytään tarjoaman sisällä vaiheesta toiseen, niin tahdon suun-
nissa ja päämäärissä on sisäänrakennettuna yleensä aina ”siirtymä” johonkin toiseen 
elämäntilanteeseen tai tahdon suuntaan, toiseen tarjoamaan. Sitten kun asiakas on 
bussin avulla päässyt työpaikalla, kun päämäärä on saavutettu, asiakas siirtyy seu-
raavien tahdon suuntien tyydyttämiseen, asiakas suuntaa tahtonsa muualle. Eli ydin-
käyttöarvon merkitys on johdettavissa tarjoaman suhteesta tarjoaman ulkopuolisiin 
asioihin, mutta sisäisen käyttöarvon merkitys löytyy tarjoaman sisältä.  

 
Reaalielämässä voi olla, että sisäistä ja ulkoista käyttöarvoa synnyttävien rakenne-

osien ero ei ole täysin yksiselitteinen – sisäistä ja ulkoista käyttöarvoa sisältävät ra-
kenneosat voivat käytännössä linkittyä toisiinsa monin tavoin – mutta pyrkimys 
hahmottaa niitä erillisinä on tärkeää arvonluonnin teoretisoinnin ja käytännön tar-
joamakehityksen kannalta. Sisäistä käyttöarvoa tuottavia arvokomponentteja ei tulisi 
lähtökohtaisesti lisätä, ainakaan ydinkäyttöarvoa tuottavien arvokomponenttien kus-
tannuksella, koska jokainen sisäinen siirtymä tyypillisesti maksaa jotain, jonka las-
kun asiakas lopulta aina maksaa ostaessaan – tai jättää maksamatta valitessaan jon-
kun toisen tarjoaman, jonka hän kokee paremmin auttavan häntä saavuttamaan 
päämääriään. 

 

Kuvio 8. Käyttöarvon takia tehtävät perusvalinnat 

Valaiseva tulokulma näihin käsitteisiin tulee ympäristönsuojelun kontekstista. 
Mont (2002) argumentoi kuinka resurssien käytön tulisi tehostua kymmenkertaiseksi 
seuraavan 40–50 vuoden aikana, jotta maapallo säilyisi asumiskelpoisena. Kirjoittaja 
kutsuu palvelutaloutta (ihmisistä yli puolet on töissä palveluissa) funktionaaliseksi 
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taloudeksi, koska siinä asiakas ei maksa tuotteesta vaan hyödyistä ja käytöstä. ”Funk-
tionaalisessa taloudessa kuluttajat ostavat liikkumista autojen sijaan, puhdistus-
palveluita pesuaineen sijaan ja elokuvia videokasettien sijaan” (ibid). Eli asiakas 
maksaa siitä, että hänen päämääränsä toteutuvat, ydinkäyttöarvosta, ei niinkään jos-
tain tietystä välineestä, jolla päämäärä ehkä toteutuisi. Ja, että kun huomio kiinnite-
tään ensisijaisesti päämääriin, niin keksitään esimerkiksi liikkumisen järjestämiseen 
ympäristön kannalta parempia ratkaisuja kuin henkilökohtaisesti omistetut poltto-
moottoriautot.   

 
Kaavamaisesti puhuen voidaan sanoa, että asiakkaan tahdon suunnan valitseminen 

ja ymmärtäminen on luontevaa nähdä keskeisenä lähtökohtana tarjoaman käyttöar-
von valinnoille. Pelkkä käsikirjoitusasiakkaan päämäärän ymmärtäminen ja valitse-
minen ei vielä takaa, että käyttöarvoa syntyisi. Siksi yllä olevassa keskustelussa ehdo-
tettiin mallinnustapaa, jota on pyritty visualisoimaan oheiseen kuvioon, jossa käyttö-
arvon rakentamisen valinnat puretaan käsitteellisiin pääalakohtiin. Esitetyn mallin 
mukaisesti, jotta käyttöarvoa olisi mahdollista realisoitua, tarjoamiin on valittava ra-
kenneosia vähintään ydinmahdollistajiin, ydinkomplementteihin, ydinerottelijoihin, 
sekä käyttämiseen (käytön aloittamisen-käyttämisen-käytön lopettamisen) liittyen. 
Tyypillisesti jokaisen alaluokan valitsemiseen liittyy sekä suoraan asiakkaan päämää-
rään kytkeytyviä asioita, eli ydinkäyttöarvoa sisältäviä rakenneosia, että myös sisäistä 
käyttöarvoa sisältäviä rakenneosia. Porterin (1985) yritystason aktiviteetteja kuvaa-
vaa ”arvoketjua” mukaillen, ydinkäyttöarvoa sisältävistä rakenneosista voidaan sanoa 
muodostuvan ”ydinkäyttöarvoketju”, jonka avulla asiakkaan on mahdollista saavut-
taa päämääränsä. Kappaleessa 6.3. käydään läpi uuden arvon luomisen mahdolli-
suuksia liittyen yllä kuvattuihin käyttöarvon valintoihin. 

 
Vaikka kaikki yllä lueteltu olisi hoidettu hienosti, tarjoama ei ole vielä myytävissä 

asiakkaille. Jo aiemmin tehtyjen määrittelyvalintojen mukaan, käyttöarvo nähdään 
asiakkaan suunnasta katsottuna edellytyksenä vaihdanta-arvolle, yrityksen suunnasta 
päinvastoin. Riippumatta katsotaanko tilannetta asiakkaan vai yrityksen puolelta, 
niin tähän mennessä tässä luvussa kuvattujen valintojen seurauksena vaihdantaa ei 
vielä voi tapahtua. Tarjoamiin tarvitaan vielä lisää rakenneosia ja niihin liittyviä va-
lintoja. 

3.4 Vaihdanta-arvon rakentamisen strategiset perusvalinnat 

Tarjoaman kehittäminen, tuottaminen ja toimittaminen maksaa, siksi pelkkä käyt-
töarvon synnyttäminen tai ehdottaminen ei riitä liiketoiminnallisesti relevanteissa 
konteksteissa. Yrityksenkin on saatava arvoa ja sen aikaansaamiseksi tarvitaan vaih-
dantaa. Mitä vähintään tarvitaan, jotta vaihdantaa on mahdollista syntyä? Van Wa-
terschoot & Van Den Bulte (1992) ovat tutkineet vaihdannan edellytyksiä ja toteavat, 
että vähintään pitää olla:  

1) jotain asiakasta kiinnostavaa,  
2) jolla on jokin hinta ja muut uhraukset,  
3) jossain, missä sitä voi arvioida. Lisäksi asiakkaat pitää saada  
4) tietoiseksi tarjoamasta.  
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Tuo lista on hyvin samankaltainen kuin 4P-viitekehyksissä (McCarthy 1964; Kotler 

1980): Product, Price, Place, Promotion – olisikin outoa, jos markkinoinnin perusvii-
tekehykset eivät jotenkin kytkeytyisi vaihdantaan ja siihen mitä asiakkaalle tarjotaan 
ostettavaksi. Vaihdanta-arvon rakentamiseen liittyvillä rakenneosilla otetaan kantaa 
asiakkaan kokemuksen alkupään vaiheisiin. Asiakkaan pitää tulla tietoiseksi, etsiä 
vaihtoehtoja, valita hintojen ja muiden ominaisuuksien perusteella jokin tarjoama, 
tilata, maksaa, rahoittaa, vastaanottaa, asentaa. Ja vasta sitten alkavat ne tarjoaman 
käyttöön ja käyttöarvoon liittyvät vaiheet – käynnistää, käyttää, varastoida jne. Alla 
olevaan kuvioon on kiteytetty mitä tarjoaman rakentamisen suunnasta katsoen tarvi-
taan, jotta vaihdanta on mahdollista tapahtua. 

 

Kuvio 9. Vaihdannan ja vaihdanta-arvon aikaansaamiseksi tarvittavat perusvalinnat 

Jotta vaihdanta-arvoa voisi tarjoaman avulla syntyä, kaikissa tarjoamissa voidaan 
vähintään ajatella otettavan kantaa kuviossa listattuihin, vahvasti toisiinsa kytköksis-
sä oleviin asioihin: 

0) Kuka on maksava asiakas (ja kuka on käyttäjä, sekä ovatko nämä sama taho 
vai eri taho) 

1) Mikä on myytävä yksikkö, sekä eroaako myytävä yksikkö käytettävästä yksi-
köstä, millä argumenteilla tarjoamaa pyritään myymään 

2) Miten tarjoama erottuu edukseen kilpailevia tarjoamia vastaan ja minkälai-
nen identiteetti tukisi erottumista 

3) Mikä ja mitkä ovat tarjoaman hinnan kantaja, hinta ja maksamisen käytän-
nöt 

4) Miten asiakas saadaan tietoiseksi tarjoamasta 
5) Mitä kanavaa pitkin asiakas tarjoaman voi hankkia 
6) Miten tarjoama sovitetaan lainsäädäntöön. 
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3.4.1 Maksavan asiakkaan ja myytävän yksikön päättäminen 

 
Aluksi pureudutaan hieman tarkemmin ilmiöön mihin Van Waterschoot & Van Den 

Bulten viittaavat ”jonain asiakasta kiinnostavana”. Ensinnäkin pitää olla (maksava) 
asiakas, joka voi olla eri taho kuin käyttäjä. Käyttöarvoa luotiin edellisessä vaiheessa 
erityisesti (käsikirjoitus)käyttäjälle (”asiakas käyttäjänä”), nyt vaihdanta-arvon koh-
dalla on otettava huomioon myös maksava asiakas (”asiakas ostajana”). Eli tar-
joamissa pitää rakentamisen aikana ottaa kantaa siihen, onko ajateltu käyttäjien ja 
asiakkaiden olevan sama taho. Jos on, niin silloin tarvitsee kehittää vain yhdenlaista 
käyttöarvoa. Mutta jos maksava asiakas on eri taho kuin käyttäjä, kuten esimerkiksi 
Facebookissa tai ilmaisjakelulehdissä, niin silloin käyttöarvoa on luotava sekä käyttä-
jille että maksaville asiakkaille, ja vaihdanta-arvoa rakennetaan tarjoamaan ennen 
kaikkea maksaville asiakkaille.  

 
Maksavan (kohde)asiakkaan lisäksi, on päätettävä myös myytävä kokonaisuus (unit 

of sales, MacMillan & MacGrath 1997). Myytävä yksikkö voi olla hyvinkin eri asia 
kuin käytettävä kokonaisuus, jonka strategiset perusvalinnat tehtiin käyttöarvon va-
lintojen kohdalla. Esimerkiksi liikkumisen kykyä voidaan myydä autoina, eli tuottei-
na tai kappaleina, mutta myös ajokilometreinä (katso Mercedes CharterWay vinjetti 
luvussa 6). Tai maalia voidaan myydä litroina tai maalattuina autoina (DuPont vinjet-
ti luvussa 6). Myymiseen ja myytävään yksikköön liittyvät vahvasti myös myyntiar-
gumentit. Tarjoaman kehittäjien on päätettävä millä argumenteilla tarjoamaa pyri-
tään myymään, sekä miten asiakkaan tarjoaman hankkimiseen liittyviä riskejä saa-
daan minimoitua tai kenties poistettua kokonaan. 

3.4.2 Positiivinen erottuvuus, identiteetti, hinta 

Van Waterschoot & Van Den Bulten (1992) ”asiakasta kiinnostava” on tämän väi-
töskirjan käsitteistössä luonteva jakaa kahteen luokkaan. Asiakkaan kiinnostumista 
edistää (1) jos tarjoama vaikuttaa synnyttävän käyttöarvoa suhteessa asiakkaan ha-
luamaan päämäärään. Eli asiakkaan on havaittava ennen ostoa tarjoamassa vähin-
tään käyttöarvon potentiaalia suhteessa päämäärään. Tätä ”asiakas käyttäjänä” ulot-
tuvuutta pyrittiin erityisesti käyttöarvon rakentamisella saamaan aikaan. Lisäksi (2) 
asiakkaan kiinnostus maksaa tarjoamasta riippuu tarjoaman suhteellisesta kiinnosta-
vuudesta kilpaileviin tarjoamiin nähden. Kuten Bowman & Ambrosini (2000) totesi-
vat, asiakas ostaa sen tarjoaman, jossa hän kokee olevan eniten asiakkaan ylijäämää. 
Eli kun vaihdanta-arvoa rakennetaan tarjoamaan, kaikissa päätöksissä on pyrittävä 
ottamaan huomioon, miten tarjoama erottuu edukseen muihin tarjoamiin verrattuna. 
On erikseen huolehdittava, että vaihdanta-arvon takia valituksille tulleilla rakenne-
osilla saadaan positiivista erottuvuutta aikaan. Erottuvuuden takia saatetaan joutua 
poistamaan, vähentämään, lisäämään tai kenties luomaan kokonaan uusia rakenne-
osia. Osana erottuvuuden pohdintoja tarjoamalle on rakennettava identiteetti, vähin-
tään nimi ja muoto. 

 
Markkinointikirjallisuuden perinteiden mukaan hinta voidaan asettaa joko kustan-

nusten pohjalta, kilpailijoiden hintojen pohjalta tai asiakasarvon pohjalta (katso 
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esim. Iverotha et al. 2013). Kun tiedetään minkä verran käyttöarvoa tarjoama (poten-
tiaalisesti) luo, kuka on käyttäjä ja kuka on maksava asiakas, mitä kokonaisuutta asi-
akkaalle tarjotaan ja millä argumenteilla tarjoamaa myydään, tarjoaman kehittäjillä 
on hyvät edellytykset miettiä hintaa (potentiaalisen) asiakasarvon pohjalta. Esimer-
kiksi myytävä yksikkö vaikuttaa merkittävästi tarjoaman hintaan: auton hinta voi olla 
50 000 euroa tai ajokilometrin hinta voi olla 0,5 €/ km plus jokin kiinteä kuukausi-
maksu. Hinnan kantaja (price carrier, esim. Stefan 2014) on teemallisesti lähellä 
myytävää yksikköä, tarkoittaen sitä, millä osalla tarjottua kokonaisuutta on hinta. 
Esimerkiksi hotellissa voi myytävä yksikkö olla huone per vuorokausi, hinnan kantaja 
on siis huone. Mutta aamupala, kuntosali tai nettiyhteys joko kuuluu huoneen hin-
taan tai maksaa erikseen, riippuen tarjoaman kehittäjien valinnoista. 

 
Nopea vilkaisu mihin tahansa markkinoinnin perusoppaaseen, tai mihin tahansa 

markkinaan, jopa kirjoittajan omaan sähkölaskuun, auttaa huomaamaan, että hinta 
on eräs moniulotteisimmista käsitteistä liiketoiminnassa. Myyntihinta, jälleenmyyn-
tihinta, nettohinta, suositushinta, alennushinta, kanta-asiakashinta, koko elinkaaren 
hinta, dynaaminen vs. staattinen hinta, huutokauppahinta, käänteinen huutokaup-
pahinta, kermankuorintahinta, yksikköhinta, kuukausihinta, kuluttamiseen perustu-
va hinta, siirtohinta, aloitusmaksu, palvelumaksu jne. Lisäksi ansaintamalli-
keskustelu liittyy suoraan hintaan ja asiakkaalta saataviin maksuihin. Esimerkiksi 
”Freemium” (Kumar 2014) – annetaan perusversio ilmaiseksi, mutta pyritään laskut-
tamaan lisäominaisuuksista - on yksi ansaintamalli. Termejä ja tapoja asettaa hinta ja 
miettiä ansainnan malli löytyy runsaasti.  

 
Huomautettakoon vielä erikseen, että hinnan kantaja on suppeampi käsite kuin 

myytävä yksikkö tai tarjoama: “…hinnan kantaja ja kokonainen tarjoama ovat eri 
asia ja, että jälkimmäinen on laajempi kuin edellinen, indikoi, että olemme tekemi-
sissä niputtamisen kanssa” (Normann 2001). Tarjoamaan on voitu kasata kaikenlai-
sia arvoa tuottavia arvokomponentteja, joista vain yhdellä tai muutamalla on hinta.  

3.4.3 Asiakkaiden tekeminen tietoiseksi tarjoamasta ja myynti 

Jotta vaihdanta-arvoa voisi syntyä, asiakkaiden täytyy tulla jotenkin tietoiseksi tar-
joaman olemassaolosta ja mistä kanavista sen voi hankkia. Näiden valintojen avulla 
erottuvuutta voidaan tarjoamaan rakentaa vielä lisää, mutta ei ole mielekästä alkaa 
tekemään asiakkaita tietoiseksi tarjoamasta tai valita myyntikanavia, jos ei ensin tie-
detä, miten tarjoama erottuu muista tarjoamista ja miten tarjoama on hinnoiteltu. 
Siksi tietoisuuden synnyttämisen- ja myyntikanavien valinnat on sijoitettu tässä kir-
jassa erottuvuusvalintojen ja hintavalintojen jälkeen. Huomautettakoon sekin, että 
käsiteanalyysin tarpeisiin nähden puhutaan ”päätöksistä” ja ”valinnoista” tavalla, jo-
ka kaikin osin ei vastaa reaalielämän iteratiivisia ja limittäisiä uuden arvon luomisen 
prosesseja. Tästä tarjoaman kehittämisen prosessimaisuudesta puhutaan luvussa nel-
jä lisää. 

 
Järjestäytyneessä yhteiskunnassa, kaikessa mitä myydään toisille, joudutaan otta-

maan huomioon myös lainsäädäntö, esimerkiksi takuiden ja turvallisuuden suhteen. 
Vaihdanta ei ole mahdollista, jos tarjoama ei huomio tiettyjä alakohtaisia ja/tai liike-
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toimintaa yleisesti sääteleviä minimivaatimuksia. Konseptiauto tai prototyyppiauto 
voi olla toimiva ja ajettava, mutta sitä joudutaan vielä muuttamaan paljon ennen 
markkinoille tuomista, jotta se läpäisisi törmäystestit, jalankulkijan törmäystestit, 
väistötestit, päästötestit, tuulitunnelitestit, alueelliset erityisvaatimukset, talvitestit, 
standardit, kierrätyskäytännöt jne. Vastaavasti lääketeollisuus joutuu tekemään pal-
jon testejä tietyssä järjestyksessä saadakseen myyntiluvan lääkkeille tai lääkinnällisil-
le laitteille. Jokaista myytävien asioiden sektoria säädellään jotenkin - elintarvikkeita 
myyville on omia asetuksiaan, sähkölaitteille, veneille, sairaanhoidolle, lentoliiken-
teelle, rahan lainaukselle, leluille, alkoholille, ilotulitteille, räjähteille, turvapalveluille 
jne. omiaan. Miten näihin säädöksiin ja lakeihin sopeudutaan niin, että sekä käyttö-
arvo että vaihdanta-arvo kärsisivät mahdollisimman vähän, tai mieluummin kasvai-
sivat, on eräs ennakkoehtojen avaruus, joka jokaisessa tarjoamassa täytyy ottaa huo-
mioon. Kappaleessa 6.4. käydään läpi uuden arvon luomisen mahdollisuuksia liittyen 
yllä kuvattuihin vaihdanta-arvon valintoihin. 

3.5 Suhdearvon rakentamisen strategiset perusvalinnat 

Edellisissä vaiheissa on rakennettu ne asiat, joita asiakkaat tarvitsevat päämäärien-
sä saavuttamiseen käyttämisen avulla, sekä ne asiat, joita asiakas tarvitsee tehdäk-
seen ostopäätöksen ja ostaakseen tarjoaman. Pelkkä yksittäinen vaihdanta ei yleensä 
ole myyjän eikä usein ostajankaan tavoite. Tarjoamiin valitaan rakenneosia myös sik-
si, että toivotaan pidempää asiakassuhdetta. Asiakas kohtaa tarjoaman todennäköi-
sesti useita kertoja - asiakkaan suunnasta katsoen ensimmäisen käyttökerran jälkeis-
tä aikaa kuvaa suhdearvon käsite (Ravald & Grönroos 1996).  

 
Käyttöarvo ja vaihdanta-arvo ovat suhdearvon syntymisen edellytyksiä, mutta eivät 

vielä takaa, että asiakassuhde syvenee. Jotta pidempi asiakassuhde olisi mahdollinen, 
tarjoamaan on rakennettava ensinnäkin yhtä käyttöepisodia pidemmän ajanjakson 
asioita, koko käyttöelinkaaren aikaiset asiakaskokemuksen vaiheet. Käyttöepisodin 
jälkeisiä vaiheita ovat esimerkiksi säilyttäminen, peseminen, huoltaminen, takuut, 
palautusoikeudet, päivittäminen, uudelleen käyttöönotto, uusintaostot, lisäosat, kier-
rättäminen, hävittäminen. Toiseksi suhdearvon syntymisen ytimessä ovat molem-
minpuoliset sitoutumiset ja investoinnit suhteeseen. Pine (2019) puhui ”oppivasta 
suhteesta”, jonka ytimessä on itseään ruokkiva kehä: interaktiot, joiden seurauksena 
opitaan toisesta, jonka seurauksena voidaan kustomoida tarjoamaa, jonka seurauk-
sena hyödytään enemmän. Mitkä rakenneosat ja interaktiot saavat aikaan sen, että 
suhde vahvistuu, ja että käyttöarvoa, vaihdanta-arvoa ja yrityksen ylijäämää syntyy 
lisää toisen osapuolen paremman tuntemisen myötä, on myös eräs tarjoaman kehit-
täjien valintojen alue. Koska suhde muodostuu kahden tahon välille ja se on asiak-
kaalle aina henkilökohtainen kokemus, tällä tasolla korostuvat arvon yhdessä luomi-
sen aktiviteetit ja arvokomponentit, jotka asiakas voi itse päättää, tai vähintään mer-
kittävästi vaikuttaa. Yhdessä luomista ovat erityisesti kaikki palvelulliset elementit, 
päivitykset, huollot jne. Kappaleessa 6.5. käydään läpi uuden arvon luomisen mah-
dollisuuksia yllä kuvattuihin suhdearvon valintoihin liittyen. 
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3.6 Yrityksen ylijäämän rakentamisen strategiset perusvalinnat 

Edellisten lisäksi tarjoaman kehittäjien pitää tehdä vielä enemmän valintoja. Vaih-
danta-arvo ja suhdearvo voidaan tässä työssä käytetyn hahmotukseen mukaan nähdä 
edellytyksenä yrityksen ylijäämälle, mutta vaihdanta ja asiakassuhde ei vielä itses-
sään tarkoita yrityksen ylijäämän syntymistä. Ei riitä, että tarjoama on ostettavissa ja 
että se tarjoaa asiakkaille oikeaa suorituskykyä koko käyttökokemuksen ja koko asia-
kassuhteen ajan, tarjoamasta pitäisi rakentaa hyvä myös tarjoajalle.  

3.6.1 Hankkimisen, tuottamisen ja toimittamisen kulut on saatava alle tuottojen 

Tarjoamaa hallinnoivan yrityksen on organisoitava tarjoaman tuotanto, toimitta-
minen ja interaktiot asiakkaan kanssa kaupallisesti kannattavalla tavalla. Asiakkaalta 
saatavien tuottojen, yksinkertaisimmillaan myyntihinnan, ja tarjoamaan liittyvien 
kulujen - panosten hankkimisen, tuottamisen (panosten transformaation) ja toimit-
tamisen kustannusten - erotuksen pitää olla positiivinen. Tässä yhtälössä kustannus-
ten osalta korostuu tuottamisen ja organisoitumisen tehokkuus suhteessa aikaansaa-
tuun arvoon. Tehokkuus on yleensä kilpailutilanteessa paitsi pakollista, niin se voi-
daan rakentaa tarjoamaan hyvin monilla tavoilla, siihen liittyy siis aito valintojen 
avaruus. Esimerkiksi haasteena voi olla, että kysynnän kasvamisen (ja laskemisen) 
yksikkö ei yleensä ole sama kuin tarjonnan kasvattamisen (ja laskemisen) yksikkö. 
Kysyntä voi esimerkiksi kasvaa puhelu kerrallaan, mutta tarjonta kasvaa puhelinpal-
veluhenkilö kerrallaan, tai kysyntä voi kasvaa pakkauslaatikko kerrallaan, mutta tar-
jonta kasvaa kartonkitehdas kerrallaan, eli aina tietyn kysynnän kasvun jälkeen jou-
dutaan tekemään investointi, joka on paljon isompi kuin kysynnän kasvun yksikkö. 
On löydettävä optimaalisia suhteita näihin dynamiikkoihin ja valita mitkä osat tar-
joamasta kannattaa integroida ja mitkä modularisoida. Myös organisoitumisen valin-
nat ja miten ne tukevat käyttöarvon luonnetta, liittyvät toistuvaan tuottamiseen ja 
toimittamiseen. 

3.6.2 Tarjoaman täytyy pystyä kaappaamaan ja puolustamaan synnytettyä ylijäämää 

Kaupallisesti positiivisesta suorituskyvystä ovat kiinnostuneita tietysti muutkin 
kuin tarjoava firma itse. Siksi arvonluojien täytyy myös varmistaa, että arvoa on kaa-
pattavissa tarjoamalla, eli miettiä keinoja, että asiakkaan maksuista saadaan riittävä 
osuus itselle. Tuottojen ja kustannusten positiivinen erotus on edellytys arvon kaap-
paamiselle, mutta tarjoaman kaupallinen suorituskyky ei vielä takaa, että toimialan 
rakenne suosii arvon kaappaamista. Esimerkiksi suomalaiset elintarvikefirmat ovat 
vahvasti S- ja K-ryhmien puristuksissa, koska S-ryhmä ja K-ryhmä kontrolloivat yli 
75 % päivittäistavarakaupan loppuasiakkaiden myyntikanavista. Mutta kuten esimer-
kiksi Porterin (1980,2008) kirjoituksista käy ilmi, arvoa voidaan kaapata tarjoaman 
avulla monin tavoin, se on siis jälleen eräs aito valintojen alue. 

 
Kaapattavissa olevan arvon avulla voidaan siis hakea tarjoaman vaihdanta-arvon ja 

arvosysteemin vertikaaliulottuvuuden (ylävirran toimittajat ja palveluntarjoajat sekä 
alavirran jakelukanavat ja asiakkaat) välisen suhteen maksimia. Tässä kirjassa ajatel-
laan niin, että arvo kaapataan arvosysteemistä pääosin tarjoaman luoman käyttöar-
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von ja siitä seuraavan vaihdanta-arvon avulla. Jos ei olisi tarjoaman luomaa vaihdan-
ta-arvoa, ei olisi mitään mistä kaapata. Mitä enemmän arvoa saadaan vaihdanta-
arvosta kaapattua, sen parempi yritykselle. 

 
Sekään ei vielä riitä, että tarjoaman avulla pystytään kaappaamaan arvoa muilta 

toimialan toimijoilta, silloin kuin tarjoama tuodaan markkinoille. Syntynyttä vaih-
danta-arvoa ja yrityksen ylijäämää pitää pystyä myös puolustamaan, muuten voittoja 
ei synny kuin hetkellisesti, kilpailijoiden reaktioihin saakka. Kaapattavissa oleva arvo 
on edellytys arvon puolustamiselle, mutta kaapattavissa oleva arvo ei vielä takaa, että 
arvoa pystytään puolustamaan. Siksi puolustaminenkin on tietoisesti tarjoamiin ra-
kennettava ja se voidaan tehdä monin tavoin, siksi sekin on aito valintojen alue, joka 
vaikuttaa rakenneosien valintaan.  

 
Puolustettavissa olevan arvon avulla haetaan vaihdanta-arvon ja kilpailevien tarjo-

amien välisen suhteen maksimia. Kilpailevat tarjoamat yrittävät ensisijaisesti vähen-
tää tarjoaman synnyttämää vaihdanta-arvoa. Jos vielä tehdään erottelu potentiaali-
sen tai ennakoidun käyttöarvon (arviot käyttöarvosta ennen tarjoaman ostamista) ja 
realisoituneen (käytön aikaisen ja käytön jälkeisen) käyttöarvon välillä, niin tyypilli-
sesti kilpailijat pyrkivät vähentämään kilpailevien tarjoamien potentiaalisen tai en-
nakoidun tai ennalta havaittavan käyttöarvon määrää asiakkaiden arvioinneissa (ja 
lisäämään oman tarjoamansa potentiaalisen käyttöarvon määrää arvioinneissa). Jos 
havaittua, potentiaalista käyttöarvoa saadaan vähennettyä suhteessa omaan tarjoa-
maan, saadaan vähennettyä kilpailevan tarjoaman synnyttämää asiakkaan ylijäämää, 
ja sitä kautta vähennettyä ostohalukkuutta ja vaihdanta-arvoa. Useimmissa arvon 
luonnin teorioissa kilpailijoiden vain yleisesti oletetaan vähentävän yrityksen saamaa 
arvoa, sen tarkemmin asiaa erittelemättä. Mitä enemmän vaihdanta-arvon syntymis-
tä saadaan puolustettua kilpailijoiden toimenpiteitä vastaan, sen parempi yritykselle.  

 
Arvon puolustaminen on siten ennen kaikkea kilpailijoita (horisontaali) vastaan 

pärjäämistä, ja puolustaminen ajoittuu pääasiassa tarjoaman lanseeraamisen jälkei-
seen aikaan. Puolustamista on järkevää ennakoida jo tarjoaman kehittämisen aikai-
sissa valinnoissa, pyrkien löytämään sellaisia erottavia tekijöitä, joita muiden tarjo-
amien on vaikea saavuttaa ja kopioida. Kappaleessa 6.6. käydään läpi uuden arvon 
luomisen mahdollisuuksia liittyen yllä mainittuihin yrityksen ylijäämän valintoihin. 

3.7 Yhteenveto tarjoaman arvoa luovista tekijöistä 

Tässä luvussa vastattiin toiseen tutkimuskysymykseen: Kuinka kuvata keskeisim-
mät käsitteelliset, liiketoiminnallisesti relevantit, arvoa luovat tekijät asioissa, joita 
voidaan tarjota ostettavaksi tai vaihdettavaksi? Ehdotettu kuvaamisen tapa koostuu 
ylimmällä tasolla pääarvoluokista, joiden aikaansaamiseksi on tehtävä oheiseen kuvi-
oon listatut päävalinnat, jotka konkreettisesti rakennetaan tarjoaman rakenneosien 
avulla (arvokomponenteista, arvoaktiviteeteista ja niiden välisistä rajapinnoista), jot-
ka puolestaan koostuvat materiaaleista ja teknologioista. Rakenneosat mahdollistavat 
suorat ja epäsuorat interaktiot asiakkaan kanssa. Osa rakenneosista on sisäisiä, tar-
joaman kehittäjien valitsemia, osa ulkoisia.  
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Kuvio 10. Tarjoamia yhdistävät pääarvoluokat ja keskeiset alavalinnat 

Synnytetyn hahmotuksen mukaan, jokaiseen tarjoamaan on valittava joku käsikir-
joitusasiakkaan tahdon suunta, jota kohti tarjoamaa aletaan suuntaamaan. Tahdon 
suunnan valinta ja sen ymmärtäminen nähdään edellytyksenä käyttöarvon rakenta-
miselle tarjoamaan. Tarjoaman ”käsikirjoittaminen” alkaa tästä valinnasta, aluksi 
ennakoiden käyttöarvoa asiakkaalle. 

 
Ehdotetun mallinnuksen mukaan, 
A) tarjoaman käyttöarvon rakentamiseen tarvitaan vähintään  
1) ydinmahdollistajat,  
2) ydinkomplementit,  
3) ydinerottelijat ja  
4) käyttämisen koko prosessin (käyttämisen aloittaminen - käyttämisen aikainen 

käytettävyys - käyttämisen lopettaminen) aikaansaavat rakenneosat. Kuten 
aiemmin jo argumentoitiin, osa rakenneosista voidaan nähdä kytkeytyvän suo-
raan asiakkaan päämäärään, jolloin ne sisältävät ydinkäyttöarvoa. Osa rakenne-
osista voidaan hahmottaa tarvittavan vain tarjoaman sisäisiin siirtymiin, jolloin 
ne sisältävät sisäistä käyttöarvoa. 

 
Näiden rakenneosien avulla määritellään suorituskyvyn ja käyttöarvon raamit. 

Käyttöarvoa voidaan ennakoida kehittämisen ja tuottamisen aikana, mutta se reali-
soituu vasta kun asiakas käyttää tarjoamaa ja saavuttaa omia päämääriään käyttämi-
sen avulla. Asiakkaat voivat joissain tapauksissa käyttää tarjoamaa myös näiden en-
nalta suunniteltujen raamien ulkopuolella – esimerkiksi vanhaa kännykkää voi joku 
käyttää verkonpainona – mutta tyypillisesti käyttämisen tavat ja käyttöarvo realisoi-
tuvat ennakoidun käyttöarvon raamien sisällä. 
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B) Tarjoaman vaihdanta-arvon takia on valittava vähintään  
5) kuka on maksava asiakas ja kuka on käyttäjä, sekä ovatko nämä sama taho vai 

eri taho;  
6) mitkä ovat päämyyntiargumentit ja mikä on myytävä yksikkö (sekä eroaako 

myytävä yksikkö käytettävästä yksiköstä);  
7) miten tarjoama erottuu edukseen kilpailevia tarjoamia vastaan ja mikä sen iden-

titeetti on;  
8) mikä on tarjoaman hinnan kantaja ja hinta sen kaikissa ulottuvuuksissa;  
9) miten asiakas saadaan tietoiseksi tarjoamasta;  
10) mitä kanavaa pitkin asiakas tarjoaman voi hankkia;  
11) miten tarjoama sovitetaan lainsäädäntöön ja miten myyjä ottaa lainopillisen 

vastuun myymästään asiasta esimerkiksi takuiden osalta.  
Asiakkaan kokemuksen kannalta katsoen, käyttöarvon valintojen aikana rakennet-

tiin käyttöhetkien aikana tarvittavat asiat, nyt vaihdanta-arvon valintojen avulla ra-
kennetaan erityisesti hankintapäätöksessä (tyypillisesti ennen käyttöä) tarvittavat 
vaiheet. Vaihdanta-arvoa voidaan ennakoida kehittämisen aikana, mutta se realisoi-
tuu vasta kun asiakas ostaa tarjoaman. Tarjoaman synnyttämän vaihdanta-arvon 
avulla syntyvät tuotot yritykselle. 

 
C) Suhdearvon aikaansaamiseksi, tarjoamaan on vähintään valittava:  
12) Käyttöepisodin jälkeisissä vaiheissa tarvittavat asiat, kuten säilytys, puhdistus, 

uusintakäyttöönotto, huollot, uusintaostot ja päivitykset, kanta-asiakasedut, se-
kä kierrätyksen tai hävittämisen mahdollistavat asiat.  

13) Rakenneosat ja interaktiot, joiden seurauksena opitaan toisesta, suhde syvenee, 
vuorovaikutus paranee ja tarjoama kustomoituu, koko elinkaaren aikana. Suh-
dearvon ytimessä on molemminpuolinen sitoutuminen suhteeseen, vuorovaiku-
tus, oppiminen, kustomointi, kytkeytyminen. Suhdearvoakin voidaan ennakoida 
tarjoaman kehittämisen aikaisissa valinnoissa, mutta suhdearvo realisoituu vas-
ta käyttökertojen ja yrityksen (tarjoaman) ja asiakkaan välisten interaktioiden 
aikana. 

 
D) Yrityksen ylijäämä on tuottojen (joiden potentiaali rakennettiin vaiheissa A, B, 

C) ja kustannusten välinen erotus, koko tarjoaman elinkaaren aikana. Yrityksen yli-
jäämän takia on jälleen palattava rakenneosien valintoihin ja mietittävä  

D1: miten kulut saadaan alle tuottojen. On haettava sopivinta arvokomponenttiark-
kitehtuuria, kytkettävä arvokomponentit erityisesti tuottamisen ja toimittamisen ar-
voaktiviteetteihin ja konfiguroitava arvoaktiviteetit sopivimmalla tavalla toisiinsa. 
Lisäksi tuottamisen ja toimittamisen aktiviteetit tulee kytkeä tuki- ja hallinta-
aktiviteetteihin, jolloin syntyy organisaatioarkkitehtuuri. Kaikki tämä pitää saada ai-
kaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, mutta kuitenkin niin, ettei asiakkaan 
saama arvo hämärry. Joitain rakenneosia on kenties poistettava tai niiden suoritus-
kykyä, linkitystä vähennettävä. Joitain rakenneosia täytyy kenties yhdistellä tai vaih-
dettava kokonaan toisenlaisiin. Ja niin edelleen. Jos tarjoaman kulut saadaan lasket-
tua alle tuottojen, on varmistettava, että kaupallisesti kannattavan tarjoaman 

D2: arvoa saadaan kaapattua arvosysteemistä ja  
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D3: puolustettua mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Yrityksen ylijäämääkin voi-
daan ennakoida tarjoaman kehittämisen aikaisissa valinnoissa, mutta yrityksen yli-
jäämä realisoituu vasta, kun asiakkaat ostavat tarjoamaa ja vaihdanta-arvo jaetaan. 
Lopullinen yrityksen ylijäämän summa selviää vasta sitten kun tarjoama lopetetaan, 
kaikki kulut ovat realisoituneet ja kaikki asiakkaat ovat ostaneet ja kaikki kilpailijat 
ovat reagoineet tarjoamaan. 

 
Lisäksi kaikkien rakenneosien valintoihin liittyy  

 raaka-aineita ja materiaaleja (mistä koostuu) ja  
 teknologioita (miten toimii).  
 Lopuksi kaikkien eri vaiheissa eri syistä valittujen rakenneosien on sovittava 

keskenään yhteen niin, että sekä asiakas että yritys molemmat saavat arvoa 
itselleen. 
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4. Tarjoaman osien yhteensovittamisen periaat-
teet ja reunaehdot 

Edellinen luku päättyi huomioon, että monista eri syistä valittujen rakenneosien 
olisi sovittava yhteen, jotta sekä asiakas että yritys saisivat arvoa itselleen. Tässä lu-
vussa siirrytään vastaamaan yhteensovittamiseen kytkeytyvään kolmanteen tutki-
muskysymykseen: mitä kaikille tarjoamille yhteisiä pääperiaatteita ja reunaehtoja 
tarjoamien osien valitsemisessa, muokkaamisessa ja yhteensovittamisessa voidaan 
yksilöidä? Yksityiskohtien on toimittava, mutta niiden on sovittava keskenään yh-
teen, koska kokonaisuus ratkaisee, luoko tarjoama sekä asiakkaalle että yritykselle 
arvoa. Ei riitä, että rakenneosia valitaan siksi, että ne saavat aikaan esimerkiksi 
ydinmahdollistajan, käytettävyyden, ostettavuuden – jokainen rakenneosa synnyttää 
itsensä ympärille toisiin rakenneosiin vaikuttavan voimakentän, joka vahvistaa ja 
aukaisee joitain mahdollisuuksia mutta samalla myös poissulkee ja vähentää joitain 
toisia mahdollisuuksia. Koska kaikki rakenneosat ovat suorasti tai epäsuorasti kyt-
köksissä toisiinsa, muutos yhdessä vaikuttaa muihinkin. Aina kun rakenneosien va-
lintaan tulee uusi vaihe, esimerkiksi ”ostettavaksi tekeminen”, niin kaikki aiemmissa-
kin vaiheissa valitut rakenneosat ja rajapinnat täytyy käydä uudestaan läpi ja arvioida 
niitä tässä ostettavuuden valossa ja toisaalta arvioida ostettavuuden takia valittuja 
rakenneosia näitä muita syitä vasten. Prosessi on sekä teoriassa että käytännössä 
vahvasti iteratiivinen. Seuraavassa käydään tarkemmin läpi, minkälaisten reunaehto-
jen sisällä rakenneosien yhteensovittamista tarjoamien kehittämisen aikana on tehtä-
vä. 

4.1 Yhteensovittamisen reunaehtoja ja konflikteja 

Tarjoaman rakenneosien yhteensovittamisessa voidaan eritellä monia reunaehtoja. 
Aloitetaan siitä, kuinka jokainen komponentti ja aktiviteetti tarjoaa ikään kuin suori-
tuskyvyn tai arvon ”vaihteluvälin”, joita vaihteluvälejä on sovitettava toisiinsa.  

 
Kuten jo aiemmin argumentoitiin, asiakkaan tahdon suunnan valinta ja ymmärtä-

minen nähdään tässä työssä keskeisenä edellytyksenä käyttöarvon luomisen valin-
noille. Jotkut komponentit ja aktiviteetit sopivat tahdon suuntaan, jotkut eivät. Jo-
kaisella päämäärällä on sille ominainen luonne, joka itsessään vaikuttaa mitkä asiat 
sopivat sen kanssa yhteen. 

 
Vinjetti 8. McDonald´s ja Golden Arches hotelliketju - päämäärän luonne sekä avaa että sulkee vaihtoehtoja pois 
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McDonald’s kokeili levittää toimintaansa hotellibisnekseen – onhan pikaruokaketjulla valtavasti 
osaamista kauppapaikkojen valintaan, palveluprosesseihin ja tilojen hallintaan liittyen – mutta 
heidän Golden Arches ketjunsa ei menestynyt (Zyman 2004). Ihmiset eivät kokeneet brändin 
ydintä – nopeasti sisään, nopeasti ulos, tasalaatuista - sopivaksi majoittumiseen (ibid).  
Haluaisitko itse majoittua hotelliin, johon pääsee kyllä nopeasti sisään, mutta koko ajan on tun-
ne, että pitäisi myös lähteä nopeasti ulos? Zymanin mukaan yritykset voivat myydä mitä tahan-
sa, joka resonoi brändin ytimen kanssa, mutta ei mitään sellaista, mikä ei sovi ytimeen. McDo-
nald’s ei esimerkiksi voisi tarjota hautauspalveluita omalla brändillään, jo siksikin, että pikaruo-
kaketjun brändin ydin ”nopeasti sisään ja nopeasti ulos, samaa kaikille” – ei ehkä ole ainutlaa-
tuisen ihmiselämän muistelemisessa ja kunnioittamisessa se tunnelma, jota tavoitellaan. Tai 
toisinpäin, jos hampurilaisesta tulee mieleen aina McDonald’sin hautausketju, niin siitäkin voisi 
tulla haasteita. 

 

Vaikka Zymanin argumentti on esitetty brändikehityksen kontekstissa, niin hänen 
ajatuksensa ja Golden Arches hotellitarjoamavinjetti sopii hyvin myös tarjoamien 
rakentamisen reunaehtojen analysointiin. On kiinnostavaa, tarjoamapohjaisesti aja-
teltuna, että syömisen kontekstissa on löydettävissä useita tilanteita ja asiakkaan 
päämääriä, joissa nopeus voi olla kilpailuetu – työpäivän aikana, kahvitauolla, auto-
matkalla jne. Mutta majoittumisessa nopeus ei ole ongelmaton ulottuvuus, se tuntuu 
helposti tukalalta, ei-lepoa-tarjoavalta. Muitakin päämääriä asiakkailla voi olla hotel-
lihuoneisiin liittyen, mutta suurimmalla osalla asiakkaista voidaan ajatella olevan 
lepäämisen päämäärä. Lepääminen on toimintaa, joka on kestoltaan pidempi ja lop-
pupäästä enemmän auki kuin vaikka syöminen. Ihminen palautuu paremmin, kun 
voi itse päättää milloin on levännyt tarpeeksi, ilman kiirettä. Nopea ravitseminen tar-
koittaa energiatason nousua nopeasti, mutta nopea lepääminen tarkoittaa ihmisten 
mielissä helposti vajaaksi jäänyttä energian palautumista. Ehkä jossain lentokentillä, 
lennon peruuntuessa myöhään illalla, McDonald’sin nopeasti sisään, nopeasti ulos, 
kaikille sama ”nukkumiskuutio” voisi olla asiakkaille houkutteleva tarjoama, jos vaih-
toehtona on yrittää nukkua muutama tunti lentokentän penkillä. 
 

Päämäärissä näyttäisi siis olevan jotain toiminnan tai olemisen itsensä luonteesta 
johtuvia rajoitteita, kaikki vaihtoehdot eivät ole mahdollisia kaikissa tapauksissa. 
Päämäärä ja siihen kytkeytyvän ja sitä tukevan suorituskyvyn ja käyttöarvon luonne 
synnyttää itsensä ympärille vaikutuskentän, joka aukaisee joitain laatumääreitä, joi-
tain suhteita, enemmän auki ja sulkee toisia. Toisin sanoen, aina kun arvoa avataan ja 
suunnataan johonkin suuntaan, samalla myös rajataan pois joitain toisia mahdolli-
suuksia. Tämä idea on pyritty visualisoimaan oheiseen kuvioon. 

 
Jos asiakkaan päämääränä on vaikkapa työmatkalla levätä seuraavaa tiukkaa työ-

päivää varten, tämä päämäärä itsessään sekä avaa joitain mahdollisuuksia kehittää 
tarjoamaa että sulkee joitain toisia pois. Esimerkiksi ihminen ei todennäköisesti le-
pää, jos nukkumapaikka vaikuttaa hälyisältä, kiireiseltä ja suojattomalta, eli jos ”le-
päämisen suorituskykyä” on liian vähän tarjolla. Samalla tavalla suorituskykyä ei voi 
myöskään lisätä rajattomasti, esimerkiksi liika rauhallisuuskin voi toimia itseään vas-
taan työmatkalla – makuupaikan olisi hyvä olla sielläpäin missä työtkin ovat, ei jos-
sain kaukana työstä olevassa maaseutuidyllissä. Jos työstä lepäämiseen siirtyminen 
kestää tunteja, syntyy liikaa uhrauksia ja käyttöarvo laskee. 
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Kuvio 11. Asiakkaan päämäärän luonne aukaisee ja sulkee vaihtoehtoja 

Samalla tavoin jokainen muukin valinta, yksittäiseen arvokomponenttiin asti, sekä 
avaa että sulkee jotain muuta pois. Kun valitaan jokin ydinraaka-aine, esim. teräs tai 
muovi tai puu, niin samalla valitaan tietty määrä painoa, lujuutta, lämpökestävyyttä, 
kosteuskestävyyttä, paloherkkyyttä jne. Kun valitaan jokin ydinteknologia, niin tek-
nologian täytyy ottaa huomioon valittujen ydinraaka-aineiden suorituskykyjen reu-
naehdot. Esimerkiksi polttomoottori ottaa vastaan erilaisten metallien ja öljyn tuo-
mat mahdollisuudet tuottaa energiaa ja vaikkapa liikkumiskykyä, mutta myös rajoit-
teet. Ydinteknologia välittää mahdollisuuksia ja rajoitteita eteenpäin ydinmahdollis-
tajalle; kykynä liikkua, mutta tiettyjen reunaehtojen sisällä, joita reunaehtoja ydin-
mahdollistajan valinta itsessään taas muokkasi. Samoin ydinkomplementit, kuten 
tiestö tai sähköverkko, aukaisevat joitain mahdollisuuksia, mutta sulkevat joitain toi-
sia pois. Samoin ydinerottajat ja käyttämisen vaatimukset ja lopulta päädytään sii-
hen, että asiakkaan on mahdollista päästä töihin tai levätä, tiettyjen reunaehtojen 
sisällä. 

 

Kuvio 12. Rakenneosien ja valintojen yhteensovittaminen suorituskyvyn ja ominaisuuksien vaihteluvälien rajoissa 
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Oheisessa kuviossa pyritään kuvaamaan tällaista yhteensovittamisen ketjua, jossa 
vaihteluvälistä toiseen etenemällä lisätään rakenneosia, jokaisessa välissä on tyypilli-
sesti jokin rajapinta, jolla arvokomponentit ja arvoaktiviteetit ajatuksellisesti ja lopul-
ta konkreettisesti liittyvät toisiinsa. Tässä tarkoituksena ei ole kuvata yhdenkään tar-
joaman kohdalta vaihteluvälejä ja reunaehtoja tarkalleen jokaisessa vaiheessa, vaan 
vain kuvata tuo vaihteluvälistä toiseen etenevä yhteensovittamisen logiikka. 

 
Arvokomponenttien ja arvoaktiviteettien yhdisteleminen voidaan siis ajatella tehtä-

vän vaihteluvälien reunaehtojen sisällä, rajapintojen avulla. Yksittäiset yhdistelmät 
muuttuvat isommiksi yhdistelmiksi ja lopulta pääarvoluokiksi ja niiden pääalaluokik-
si. Vaikka yhdistäminen sinänsä olisi mahdollista, se ei vielä takaa, että keskenään 
yhdistetyt asiat vahvistavat toisiaan. Monissa valinnoissa ja yhdistelmissä on paljon 
ristiriitaisia voimia ja ulottuvuuksia, jotka jotenkin täytyy ratkaista.  

 
Konfliktiksi kutsutaan tilannetta, jossa yhtä parametria pitää muuttaa, jotta saatai-

siin hyötyä, mutta tämän ensimmäisen parametrin muuttaminen huonontaa jotain 
toista tärkeää parametria (Horowitch & Maimon 1997). Esimerkiksi tehon nostami-
nen moottorissa lisää auton suorituskykyä, mutta samalla lisää päästöjä. Rutiinirat-
kaisuissa haetaan konflikteihin ratkaisua parhailla kompromisseilla, optimoinnilla, 
tai tekemällä eri painotuksia tai valintoja. Genrich Altshuller kehitti teknisen suunnit-
telun luovaan ongelmaratkaisuun TRIZ-menetelmän (Altshuller 1984, katso myös 
https://en.wikipedia.org/wiki/TRIZ). Hänen keskeinen löydöksensä analysoituaan tu-
hansia patentteja oli se, että luova ratkaisu sisältää jonkun ongelmatilanteen elimi-
noinnin. Altshuller keksi, että tekniset konfliktit voidaan indeksoida parametrien 
tyyppien mukaan. Tutkimalla paljon keksintöjä, hän pystyi kytkemään jokaiseen kon-
fliktiin sarjat mahdollisia ratkaisuarkkityyppejä, periaatteita. Näitä ylätason ratkai-
superiaatteita hän identifioi 40. Esimerkiksi Segmentointi, eli että objekti (tai ylei-
semmin analysoitava asia) jaetaan erillisiin osiin, ja/tai tehdään objektista helppo 
purkaa, ja/tai lisätään fragmentaation tai segmentoitumisen astetta 
(www.triz40.com). Alla listaus 20 ensimmäisestä konfliktien ratkaisemisen strategi-
oista, esimerkkeineen. Useimmat strategioista sopivat hyvin myös rakenneosien 
muokkaamisen mahdollisuuksien miettimiseen. 

 
Lukuisat konsultit ovat sittemmin hyödyntäneet TRIZ ja tehneet omia sovelluksi-

aan. SIT - systemic/ structured inventive thinking (www.sitsite.com) on yksi hyvistä 
esimerkeistä. Tarjoaman rakenneosien valinnassa ja yhteensovittamisessa olennaista 
on juuri tällaisten konfliktitilanteiden ratkaiseminen. TRIZ-menetelmä antaa yhden 
ratkaisuarkkityyppien katalogin, miten ylätasolla näitä konflikteja voi ratkoa. 
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Taulukko 2. TRIZ-menetelmän konfliktien ratkaisuperiaatteita 

 
Muutamia peruskonflikteja on ajateltavissa kaikissa tarjoamapohjaisis-

sa arvon luonnin tilanteissa: 
1) Ensinnäkin hyötyjen synnyttäminen asiakkaalle niin, että uhrauksia ei olisi liikaa. 

Tyypillisesti aina kun lisätään hyötyjä, hyötyjen lisäämiseksi on valittava lisää raken-
neosia ja/tai kalliimpia rakenneosia, jotka puolestaan lisäävät hintaa ja kenties ei-
rahallisiakin uhrauksia. Ideoita, jotka samanaikaisesti lisäävät hyötyjä JA vähentävät 
uhrauksia, kutsutaan arvoinnovaatioiksi (Kim & Mauborgne 1997). 

2) Koska asiakas ostaa sen tarjoaman, jossa hän ostohetkellä kokee olevan eniten 
asiakkaan ylijäämää (Bowman & Ambrosini 2000), tarjoamaan olisi siten ladattava 
sellaisia havaittavia, arvoa luovia ominaisuuksia, joiden perusteella asiakas voi osto-
päätöksensä tehdä. Mutta toisaalta on maksimoitava myös käyttöarvoa ja asiakkaan 
päämäärien saavuttamista, eli käyttöä ja käytön seurauksia. Vaikka ostohetki on tie-
tenkin kaupallisesti tärkeä, niin myös käyttöarvon on realisoiduttava, muuten tar-
joaman kaupallinen tulevaisuus on vakavasti uhattuna. Vaihdanta-arvon ja käyttöar-
von (ja suhdearvon) aikaansaavat rakenneosat eivät saisi laskea toinen toistensa ar-
voa.  

3) Ja tietenkin eräs keskeinen kaikkien tarjoamien kohdalla oleva konflikti on asi-
akkaalle luotavan arvon määrä ja yrityksen ylijäämän määrä. Arvoa pyritään kaap-
paamaan yritykselle toimittajien ja kilpailijoiden (ja potentiaalisten alalle tulijoiden) 
lisäksi tietenkin myös asiakkaalta. Toisaalta pitäisi maksimoida asiakkaan saamaa 
ylijäämää ja käyttöarvoa, mutta toisaalta tarjoaman kehittänyt ja myynyt yrityskin 
haluaa maksimaalisesti ylijäämää. Asiakkaan käyttöarvoa maksimoivat rakenneosat 
eivät välttämättä ole yrityksen ylijäämän kannalta parhaita rakenneosia, tai toisin 
päin. Eli yksittäisten rakenneosien lisäksi, myös kokonaiset pääarvoluokat voivat olla 
eriasteisesti konfliktissa keskenään. 

4) Lisäksi on lukuisa joukko pienempiä konflikteja, jokaisessa alaluokassa erikseen 
ja jokaisen luokan välillä, jotka on pyrittävä ratkaisemaan optimaalisilla tavoilla. 
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Arvon luojien täytyy siis luovia pääarvoluokkien ja niiden päävalintojen vaatimus-

kentissä jokaisessa erikseen ja sitten vielä kaikkien pitäisi yhdessä muodostaa uutta 
arvoa. Tarvitaan paljon systeemiajattelua, kaupallista ajattelua ja luovuutta, että mo-
net keskenään ristiriitaiset vaatimukset saadaan sovitettua keskenään ja muodosta-
maan asiakkaille ja yritykselle arvoa luova tarjoama.  

4.2 Tarjoaman osien yhteensovittamisen järjestys 

Kuten yllä jo todettiin, paitsi yksittäiset rakenneosat, niin myös pääarvoluokat - 
käyttöarvo, vaihdanta-arvo, suhdearvo, sekä yrityksen ylijäämä - eivät välttämättä ole 
keskenään ristiriidattomia. Missä järjestyksessä pääarvoluokkia pitäisi rakentaa, että 
tarjoaman arvontuottopotentiaali olisi isoimmillaan?  

4.2.1 Asiakasarvo kannattaa nähdä muiden arvoluokkien lähteenä 

Monet kirjoittajat ovat todenneet, kuinka arvon luonnissa asiakkaalle luotava arvo 
on muiden liiketoiminnallisesti relevanttien arvonluokkien lähde (Treacy ja Wierse-
ma, 1995; Hammer, 1996; Heskett et al., 1994; Lemon et al., 2001). Jos analyysi ja 
tarjoaman rakentaminen aloitetaan asiakkaan suunnasta, niin käyttöarvo on edelly-
tys vaihdanta-arvolle, joka on puolestaan edellytys arvon kaappaamiselle, puolusta-
miselle ja yrityksen ylijäämälle. Aloittamalla päinvastaisesta suunnasta, eli yrityksen 
ylijäämästä tai vaihdanta-arvon maksimoimisesta, päädytään lähes väistämättä epä-
optimaalisiin tuloksiin koko systeemin arvontuoton kannalta. Tämä käy ilmi myös 
alla olevasta ”arvoa tuottava aika” vs. ”arvoa vastaanottava aika” keskustelussa, sa-
moin kuin monissa tämän kirjan vinjeteissä. 

 
Modig & Åhlström (2012) mainiossa ”This is Lean” kirjassaan käyttävät termejä 

”arvoa tuottava aika” ja ”arvoa vastaanottava aika” (value-adding time ja value-
receiving time). Keskustelu liittyy tuottamisen ja toimittamisen tilanteisiin, mutta 
sitä voidaan hyödyntää myös tarjoaman rakentamisen aikaisissa valinnoissa. Arvoa 
tuottava aika viittaa yleensä tarjoaman tuotos ajatteluun (output), joidenkin tarjoa-
man arvon rakenneosien osalta. Esimerkiksi kuinka paljon vuorokaudesta kallis 
röntgenlaite on käytössä tai lääkäri hoitamassa potilaita. Jos röntgenlaite on 12 tuntia 
vuorokaudessa päällä, sen käyttöaste, arvoa tuottava aika, tuotoksia tuottava aika, on 
50 %. Arvoa tuottavassa ajassa tilannetta katsotaan yrityksen suunnasta; vaikka laite 
lisää arvoa 50 % ajasta, niin vähintään implisiittisesti ajatellaan, että laite synnyttää 
kustannuksia 100 % ajasta. Siksi arvoa tuottavaa aikaa, tuotantoaikaa, pyritään nos-
tamaan. Mainittakoon, että tässä ajattelussa ei eritellä synnyttääkö laite vaihdanta-
arvoa vai käyttöarvoa, puhutaan vain ”arvosta”. Molemmat tulkinnat ovat mahdolli-
sia, painottuen vaihdanta-arvoon, koska katse on kustannuksissa ja tuotoissa.  

 
Arvoa vastaanottava aika puolestaan viittaa asiakkaan tarjoamalta saamaan arvoon, 

eli panos (input) ajatteluun. Käyttöarvoa ei käsitteenä mainita, mutta siitä on kysy-
mys. Jos esimerkiksi jossain kaksi kuukautta kestävässä hoitoketjussa asiakas on var-
sinaisesti saanut 45 minuuttia hoitoa – arviointikäynti, röntgenkuvausta, kuvien ana-
lyysiä, diagnoosia, varsinaista ongelman poistavaa hoitoa yms. – niin asiakkaan arvoa 
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vastaanottava aika on 45 minuuttia, yhteensä 2 (kuukautta) x 30 (päivää kuussa) x 24 
(tuntia) x 60 (minuuttia per tunti) = 86400 minuutin kokonaisajasta! Modig & Åhl-
strömin mielestä arvon luonnin paradoksi on se, että pelkästään arvoa tuottavan ajan 
parantamiseen keskittymällä – mikä on aika tyypillistä monissa ”tehokkuusohjelmis-
sa” - itse asiassa huononnetaan koko systeemin tehokkuutta. Usein käy niin, että kun 
tehokkuutta halutaan parantaa, niin esimerkiksi röntgenlaitteelle organisoidaan jono 
asiakkaita, jotta laite ei seiso turhan panttina, jotta laitteen arvoa tuottavaa aikaa 
saadaan lisättyä. Jonosta seuraa puolestaan se, että jonon hallinnointiin täytyy kehit-
tää tietojärjestelmä, palkata ihmisiä vastaamaan asiakkaiden jonoon liittyviin kyse-
lyihin, kenties kasvattaa odotushuoneiden kokoa jne., joista mikään ei suoraan tuota 
asiakkaille arvoa. Investoinnit tarvitaan vain jonon hallinnoinnin takia, ei hoidon ta-
kia, ja asiakkaiden arvoa vastaanottava aika vain huononee. Keskittymällä asiakkaan 
saamaan arvoon, eli että asiakas pääsisi nopeammin hoitoon ja tulisi nopeammin ter-
veeksi, tarjoama ja systeemi asettuu parempaan optimiin – siksi asiakasarvon pitäisi 
ensisijaisesti ohjata tarjoaman valintoja.  

 
Jos analysoimme Modig & Åhlström esimerkin tässä työssä käytettyjen arvon käsit-

teiden avulla, niin huomaamme, että arvoa tuottava aika -ajattelun taustalla on tarjo-
ajan kulujen minimointi ja tuottoja synnyttävän ajan maksimointi, tarjoaman tuot-
tamisen ja toimittamisen vaiheessa. Mutta arvoa vastaanottava aika käsittelee asiak-
kaan käyttöarvoa ja päämäärien saavuttamista, käytön aikana. Arvoa tuottavassa 
ajassa arvoa selvästi ajatellaan tuotoksena. Kun taas arvoa vastaanottavassa ajassa 
arvoa ajatellaan panoksena asiakkaan omaan arvon luontiin, esimerkiksi terveeksi 
tulemiseen. Arvoa tuottavan ajan lisäämisessä pitäisi olla hyvin huolellinen, ettei sa-
malla lisäänny sisäistä käyttöarvoa tuovien rakenneosien osuus suhteessa ydinkäyt-
töarvoa sisältäviin rakenneosiin. Röntgenlaite sinällään liittyy asiakkaan päämää-
rään, tulla terveeksi, eli laite sisältää ydinkäyttöarvoa. Mutta jos laitteelle organisoi-
daan jono, ja jonon hallintaan ohjelmisto, niin jono ja sen ohjelmisto ei sisällä ydin-
käyttöarvoa, ainoastaan sisäistä käyttöarvoa. Jonoa tarvitaan vain tarjoaman sisäisiin 
siirtymiin, ei terveeksi tulemiseen. Itse asiassa jono vain hidastaa terveeksi tulemista, 
jolloin se on todellista hukkaa. Paradoksi on siis se, että usein kun tehokkuuden li-
sääminen ja kulujen karsinta aloitetaan yrityksen ylijäämän lisäämisen suunnasta, tai 
vaihdanta-arvon maksimoinnin suunnasta, tarjoaman ja koko systeemin arvontuot-
tokyky itse asiassa vähenee. Tämä johtuu siitä, että asiakkaan käyttöarvo useimmiten 
vähenee, joka lähtökohtaisesti vähentää vaihdanta-arvon potentiaalia ja sitä kautta 
yrityksen ylijäämän potentiaalia. Erityisesti kilpailutilanteessa, jos toisen tarjoaman 
avulla tulee terveeksi kahdessa kuukaudessa ja toisen avulla viikossa, on todennä-
köistä, että asiakas valitsee nopeamman, eli että hän kokee nopeammassa tarjoamas-
sa enemmän asiakkaan ylijäämää.  

 
Rakenneosien tasolla kuvaten, kun rakenneosia rajapintoineen valitaan väärässä 

järjestyksessä, niin edeltävät valinnat alkavat viedä tarjoaman seuraavia valintoja 
väärään suuntaan. Jokainen valinta avaa joitain vaihtoehtoja mutta samalla rajaa joi-
tain toisia pois. Esimerkiksi arvoa tuottavaan aikaan vaikuttavia muutoksia rakenne-
osiin tehdään ennen kuin on maksimoitu arvoa vastaanottavaan aikaan vaikuttavat 
asiat, jolloin vaikkapa röntgenlaitteelle tehdään jono. Röntgenlaitteen ja jonon väliin 
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pitää synnyttää rajapinta, jonka avulla jonoa hallinnoidaan. Jono ja tämä uusi raja-
pinta alkaa vaikuttamaan tilojen ja ohjelmistojen valintaan, tilat ja ohjelmistot alka-
vat taas vaikuttaa muihin asioihin jne. Lopulta asiakkaan saama käyttöarvo on valta-
van kaukana optimista. Ja koska käyttöarvo on kaukana optimista, niin myös vaih-
danta-arvon ja yrityksen ylijäämä ovat kaukana optimista tai maksimista. Tässä työs-
sä käytettyjen käsitteiden avulla pystytään sanomaan tarkemmin mikä muutos lisää 
ydinkäyttöarvoa, mikä sisäistä käyttöarvoa, mikä vaihdanta-arvoa ja mikä yrityksen 
ylijäämää. Tarjoamapohjaisesti ajatellen muutoksen ja sen vaikutuksen analyysi voi-
daan viedä yksittäisten rajapintojen, arvokomponenttien ja arvoaktiviteettien tasolle. 
Olennaista on myös huomata, että vaikka arvoa vastaanottava aika ilmiönä realisoi-
tuu käyttöhetkissä, yksittäisen asiakkaan tasolla, niin arvoa vastaanottava aika on 
pääosin päätetty strategisia perusvalintoja tehdessä. 

4.2.2 Valitsemisen järjestys arvon pääluokkien tasolla 

Yllä olevan hahmotuksen mukaisesti, arvon maksimoinnin pyrkimyksessä olisi siten 
ensin pyrittävä maksimoimaan asiakkaalle syntyvää käyttöarvoa. Ja käyttöarvon li-
säämisen edellytyksenä tässä työssä nähdään kehittäjien ymmärrys mitä asiakas pyr-
kii tarjoaman avulla saavuttamaan. Ensin täytyy siis valita ja ymmärtää mikä (käsi-
kirjoitus)asiakkaan tahdon suunta ja päämäärä on. Ekonomisesti ajatellen, kaikista 
asiakkaiden tahdon suunnista ja päämääristä kannattaa valita sellainen, joka a) olisi 
asiakkaille mahdollisimman tärkeä, b) sekä yritykselle mahdollisimman ison tuotto-
potentiaalin omaava. Myöhemmin alla, sekä kappaleessa 6.2. käydään läpi tarkem-
min isoimman tuottopotentiaalin omaavien tahdon suuntien valitsemista. Kehittäjil-
lä/ yrityksellä olisi hyvä olla jotain osaamista kyseisen tahdon suunnan tyydyttämi-
sestä, koska se todennäköisesti vähentää kehittämisen kuluja ja lisää ylijäämän to-
dennäköisyyttä, mutta esimerkkejä on siitäkin, että kokemus ei ole välttämätöntä. 
Liika tietämys ja kokemus alasta voivat olla jopa haitaksi. Tässä kirjassa kerrottavissa 
vinjeteissä käy ilmi, että Jeff Bezoksella ei ollut mitään kokemusta nettikirjakaupoista 
Amazonia perustettaessa, tai L.S. Shoenilla ei ollut kokemusta maanosan laajuisen 
muuttofirman perustamisesta U-haulin tapauksessa. Voi olla, että kaikkein isoimman 
potentiaalin omaavissa ideoissa, kenelläkään ei ole kokemusta asiasta. Kukaan ei ol-
lut aiemmin perustanut nettikirjakauppaa tai maanosan laajuista muuttofirmaa tai 
Airbnb:tä.  

 
Oheisessa kuviossa hahmotetaan visuaalisesti tässä työssä ehdotettua järjestystä ra-

kenneosien valinnasta. Käsikirjoitusasiakkaan ennakoidun tahdon suunnan arvon (ja 
ennakoidun yrityksen ylijäämän) maksimoimisen jälkeen (kuvion kohta 0), alkaa tar-
joaman rakentaminen päämäärän tyydyttämistä varten. Koska asiakkaan suunnasta 
katsoen käyttöarvo on edellytys vaihdanta-arvolle ja suhdearvolle, ensin kannattaa 
valita-muokata-yhdistellä (V-M-Y) käyttöarvoon itseensä suoraan liittyvät rakenne-
osat, käyttöarvon potentiaalin maksimoivalla tavalla (1); ydinmahdollistaja, ydin-
komplementit, ydinerottelijat, käytön aloittaminen-käyttäminen-käytön lopettami-
nen. Sitten V-M-Y vaihdanta-arvoon kuuluvia rakenneosia käyttöarvoa maksimoival-
la tavalla (2), mukaan lukien myytävä yksikkö. Sitten suhdearvoon (3) ja sitten yri-
tyksen ylijäämään (4). Näin toimien varmistetaan maksimaalinen käyttöarvon poten-
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tiaali. Mitä enemmän tarjoamassa on asiakkaalle käyttöarvoa, sen enemmän siinä on 
myös vaihdanta-arvon potentiaalia. 

 

 

Kuvio 13. Rakenneosien valitsemisen järjestys arvoa maksimoivalla tavalla 

Käyttöarvon maksimoimisen ja/tai optimoimisen jälkeen keskitytään vaihdanta-
arvoon, eli V-M-Y vaihdanta-arvoon suoraan kuuluvia rakenneosia vaihdanta-arvon 
itsensä maksimoinnin suunnasta (5). Erityisesti jos vielä on sellaisia vaihdantaan liit-
tyviä rakenneosia, joita ei edellisissä vaiheissa käsitelty. Ne vaihdanta-arvon raken-
neosat, jotka jo optimoitiin käyttöarvon suunnasta, niitäkin voidaan vielä optimoida 
vaihdanta-arvon suunnasta. Jos käyttöarvon kohdalla optimoitiin ”tuhannet”, niin 
nyt voidaan optimoida ”sataset, kympit ja ykköset”. Sitten V-M-Y suhdearvon raken-
neosat vaihdanta-arvon maksimoinnin kannalta (6) ja samoin yrityksen ylijäämän 
rakenneosat (7).  

 
Kun on varmistettu, että tarjoama synnyttää mahdollisimman paljon ennakoitua (ja 

toivottavasti myöhemmin realisoituvaa) käyttöarvoa asiakkaalle ja vaihdanta-arvoa 
(tuottoja) yritykselle, on aika siirtyä suhdearvon ennakointiin. Suhdearvosta on hyö-
tyä sekä asiakkaalle että yritykselle mutta suhdetta ei mielekkäästi voi alkaa enna-
koimaan tai rakentamaan jos käyttöarvoa ja vaihdantaa ei ole ensin varmistettu. Siksi 
käyttöarvon ja vaihdanta-arvon ennakoinnin jälkeen siirrytään V-M-Y suhdearvoon 
suoraan liittyviä rakenneosia suhdearvoa maksimoivalla tavalla (8) ja yrityksen yli-
jäämään liittyviä rakenneosia suhdearvon maksimoinnin kannalta (9).  

 
Tässä työssä ajatellaan, että yrityksen ylijäämä on pikemminkin seuraus onnistu-

neesta käyttöarvon, vaihdanta-arvon ja suhdearvon luomisesta, kuin päinvastoin. 
Siksi viimeisenä maksimoidaan yrityksen ylijäämään liittyviä rakenneosia yrityksen 
ylijäämän maksimoinnin takia (10). Näin toimien on teoriassa mahdollista ensin 
maksimoida tahdon suunnan tuottopotentiaali, sitten ennakoitu käyttöarvo, sitten 
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ennakoitu vaihdanta-arvo ja suhdearvo, ja näin tehden myös yrityksen ylijäämän po-
tentiaali, ennakoitu yrityksen ylijäämä. Jos ennakoidun käyttöarvon maksimoinnin 
sijaan lähdetään liikkeelle jostain muusta kohdasta, esimerkiksi suoraan maksimoi-
maan vaihdanta-arvoa ja/tai yrityksen ylijäämää, niin lopputulos on lähes väistämät-
tä vähemmän arvoa luova, ei-optimaalinen.  

 
Yritys- ja korporaatiotasolla on myös mahdollista löytää optimeja useilla ei-

optimaalisilla tarjoamilla, koska tarjoamien välille voi olla löydettävissä synergioita, 
joiden positiivinen vaikutus voi olla isompi kuin yksittäisen tarjoaman epäoptimaali-
suudesta syntyvä vaikutus. Samoin voidaan ajatella, että aina kun tarkasteluun ote-
taan yksittäistä tarjoamaa isompi kokonaisuus, esimerkiksi maapallolle ja elinympä-
ristölle koituvat seuraukset, niin silloin analyysiin olisi otettava vielä muitakin arvon 
luokkia kuin yllä mainitut asiakkaan ja yrityksen väliset pääarvoluokat. Luvussa 8 
olevassa työn seurauksien ja jatkokeskustelujen pohdinnassa esitetään yhtenä vaihto-
ehtona esimerkiksi ”planeetta-arvon” käsitettä, joka arvo siis pitäisi maksimoida tai 
optimoida ensin, ja sitten tästä tulevien reunaehtojen määrittämisen jälkeen siirry-
tään asiakkaan ja yrityksen välisen arvon maksimointiin tai optimointiin. 

4.3 Pääarvoluokkien keskinäinen yhteensovittaminen 

Seuraavana käydään tarkemmalla tasolla läpi, kuinka valita mahdollisista yhdistel-
mistä tarkoituksenmukaisimmat. Oheiseen kuvioon on tiivistetty keskeisimmät yh-
teensovitettavat asiakokonaisuudet, käytännössä kyse on pääarvoluokkien keskinäi-
sestä yhteensovittamisesta. Vaikka prosessi on kuviossa hyvin lineaarisen näköinen, 
käytännössä prosessi on pikemminkin iteratiivinen, sisältäen monia ristiin- ja takai-
sinkytkentöjä, epävarmuuksia, jotka vähenevät kehittämisen prosessin etenemisen ja 
tiedon lisääntymisen myötä. Tästä valintojen ja kehittämisen prosessimaisesta luon-
teesta lisää kappaleessa 4.5.  

 

Kuvio 14. Tarjoaman pääarvoluokkien yhteensovittamiset 
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Seuraavassa käydään läpi pääarvoluokkien yhteensovittamista kuvion esittämässä 
järjestyksessä. Liiketoimintaa englanniksi kuvaavassa kirjallisuudessa käytetään 
usein kätevän lyhyttä termiä ”fit” kuvaamaan asioiden yhteensopivuutta. Fit on hie-
man hankala termi suomentaa – sopivuus, yhteensopivuus, soveltuvuus, istuvuus, 
kelvollisuus voisivat olla käypiä käännöksiä. Englanniksi fitissä on myös suoritusky-
kyyn viittaava ulottuvuus, eli se on enemmän kuin soveltuvuutta, istuvuutta, kelvolli-
suutta tai yhteensopivuutta. Jos sellainen sana olisi olemassa, niin sopiva käännös 
voisi olla ”yhteensopivahvuus”. Strategiakirjallisuudessa (kts. esim. Porter 1996) fit 
viittaa erityisesti kuinka hyvin valitut asiat sopivat strategiaan, tuottaen pysyvää kil-
pailuetua. Bisnesmallikirjallisuudessa (kts. esim. Osterwalder et al. 2014) käytetään 
mm. problem-solution fit, product-market fit, sekä business model fit käsitteitä. Fit 
on siis soveltuvuutta, kelvollisuutta, istuvuutta, yhteensopivuutta suhteessa johonkin 
tavoitteeseen tai tavoiteryppääseen. Tässä työssä käytetään ”yhteensopivuutta” suo-
mennoksena fitille. Mutta koska fit on niin yleisesti käytetty, ja koska sanasta ”yh-
teensopivuus” puuttuu tuo fitin suorituskykyä arvottava ulottuvuus, tähän työhön on 
kehitetty suomenkielisten yhteensopivuus-termien rinnalle myös englanninkieliset 
versiot. 

4.3.1 Tilaisuuden ja liiketoimintatavoitteiden yhteensovittaminen 

Ennen kuin tarjoamaa aletaan varsinaisesti rakentamaan, ”käsikirjoittamaan”, täy-
tyy valita käsikirjoitusasiakkaan tahdon suunta. Koska asiakkaalla on jatkuvasti mo-
nia tahdon suuntia ja päämääriä ja vain rajallisesti aikaa ja muita resursseja, tarjoa-
malle kannattaisi liiketoiminnallisessa kontekstissa valita sellainen asiakkaan pää-
määrä, jonka asiakas kokisi mahdollisimman tärkeäksi ja arvokkaaksi. Seuraavassa 
muutamia tähän vaiheeseen liittyviä, tätä työtä varten kehitettyjä arvokäsitteitä. 

 
Tarjoama voidaan suunnata useampaan tahdon suuntaan kerralla. Yrityksen kan-

nalta katsoen, mitä useamman tahdon suunnan ja päämäärän yhdellä tarjoamalla voi 
tyydyttää, sen enemmän mahdollista kysyntää tarjoamalla on. Esimerkiksi bussitar-
joamaa voi käyttää ainakin töihin osallistumisen auttajana, tavaroiden kotiin saami-
sen auttajana, ystävien tapaamisen auttajana. Tarjoaman leveys viittaa siihen, kuinka 
moneen tahdon suuntaan tarjoama on tietoisesti suunnattu tarjoamaan käyttöarvoa. 
Leveyden lisääntyessä joudutaan tyypillisesti  

i. joko lisäämään rakenneosien määrää, että useampi tahdon suunta olisi 
mahdollista tyydyttyä, joka lisääminen yleensä johtaa myös kustannus-
ten, hinnan ja monimutkaisuuden kasvuun. Esimerkiksi älypuhelimiin on 
puhumisominaisuuksien lisäksi lisätty karttaominaisuudet, maksuomi-
naisuudet, taskulamppu, laskin, säätiedot, musiikkisoitin, kamera jne. 
Asiakkaan kannalta on kätevää, jos yhdellä tarjoamalla voi tyydyttää usei-
ta tarpeita, mutta kääntöpuolena on lisääntyvä monimutkaisuus ja kal-
leus.  

ii. Tai, jos rakenneosia ei lisätä, tarjoaman geneerisyys kasvaa, eli sitä huo-
nommin se yleensä sopii mihinkään yksittäiseen tahdon suuntaan. Esi-
merkiksi bussi, vaikka siinä on paljon tilaa, ei ole erityisen hyvä tavaroi-
den kotiin tuomisessa (siksi monet ihmiset vuokraavat pakettiauton), ei-
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kä töihin osallistumisessa (siksi monet ihmiset menevät töihin omalla au-
tolla tai polkupyörällä) jne.  

Tarjoaman kehittämisen vaiheessa, tarjoaman leveydellä haetaan siis tarjoaman 
oletettujen kustannusten ja erilaisten tahdon suuntien potentiaalisten tuottojen välis-
tä optimia tai maksimia. Tarjoaman leveyden määrittäminen on eräs keskeinen stra-
teginen perusvalinta tarjoaman kehittämisen aikana. Kappaleessa 6.6.1. kuvataan 
uuden arvon luomisen esimerkkejä ja mahdollisuuksia tarjoaman leveysvalintoihin 
liittyen. 

 
Tarjoaman laajuus viittaa siihen, kuinka monella asiakkaalla ajatellaan olevan jon-

kin tärkeäksi hahmotetun ilmiöluokan suhteen samanlaisia tarpeita, tahdon suuntia 
ja päämääriä. Yleensä lisääntyvän asiakaskunnan myötä myös variaatioiden tarve ja 
dynamiikat lisääntyvät. Jossain kohtaa, pelkkä ominaisuuksien variointi ei enää riitä, 
vaan on vaihdettava koko tarjoama toiseen, jotta uusi asiakasryhmä uusine tarpei-
neen tulisi tyydytetyksi. Asiakkaiden lisääntyessä ja tarjoaman laajuuden kasvaessa, 
saatetaan tarvita lisää sijainteja palvelemaan eri paikoissa toimivia asiakkaita. Tai 
tarvitaan pidempiaikaista läsnäoloa, takuita, vastuita jne. Nämä kaikki lisäävät myös 
kustannuksia. Tarjoaman laajuudella haetaan siis tarjoaman ja aina jossain määrin 
heterogeenisten (käsikirjoitus)asiakkaiden välisen suhteen optimia tai maksimia. Mi-
tä useammalle asiakkaalle tarjoama on sopiva, sen parempi yritykselle lisääntyvänä 
vaihdanta-arvon potentiaalina ja mahdollisina voittoina, jos kustannukset nousevat 
vähemmän kuin tuotot. Toisaalta yleensä myös asiakkaat hyötyvät isoista tuotanto- ja 
toimitusmääristä esimerkiksi parempana maantieteellisenä kattavuutena ja/tai hal-
vempina ostohintoina. Mutta ilman taitavia ja luovia ratkaisuja tarjoaman arkkiteh-
tuurissa, esimerkiksi modularisoinnin ja integroinnin suhteen (katso kappale 6.6.1.), 
voi olla, että yksittäisten asiakkaiden yksilölliset toiveet eivät tule tuotannossa otettua 
huomioon asiakkaita tyydyttävällä tavalla. Tarjoaman laajuus valitaan osin kehittä-
misen, arvon avaamisen, aikana, osin vasta realisoituneen kysynnän seurauksena, eli 
tuottamisen ja toimittamisen aikana. Mitä laajempi tarjoama pystytään kehittämään, 
tuottamaan ja toimittamaan, yleensä sen parempi yritykselle. 

 
Tarjoaman korkeuden avulla haetaan saman arvosysteemin eri tasoilla olevien asi-

akkaiden ja tarjoaman välisen suhteen maksimia tai optimia. Mitä useammalla tasol-
la olevien asiakkaiden tarpeita voidaan ottaa huomioon samalla tarjoamalla, sen pa-
rempi yritykselle (ja myös asiakkaille). Katso esimerkiksi TetraPak vinjetti luvussa 
kuusi. 

 
Tahdon suunnan arvo on tähän väitöskirjaan kehitetty termi, joka auttaa tarjoaman 

kehittäjiä hakemaan mahdollisimman arvokasta (ennakoidulla vaihdanta-arvolla 
ja/tai yrityksen ylijäämällä mitattuna) tahdon suuntaa. Tarjoamaa ja maksavaa asia-
kasta ei tässä vaiheessa vielä ole olemassa, on vain tahdon suuntia ja ennakointia. 
Tarjoaman leveyttä, korkeutta ja laajuutta voidaan käyttää käsitteinä apuna, kun 
mahdollisimman isoa tahdon suunnan arvoa etsitään. Mitä potentiaalisesti arvok-
kaampi tahdon suunta onnistutaan löytämään, sen parempi yrityksen (kehittäjien) 
kannalta.  
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Tarjoaman kehittäjien tehtävänä on siis päättää mikä tai mitkä asiakkaan tahdon 
suunnat otetaan tarjoaman kehittämisen kohteeksi, kenties hyödyntäen tahdon 
suunnan arvon, tarjoaman leveyden, korkeuden ja laajuuden käsitteitä valinnan te-
kemisessä. Valinnoissa täytyy siten sovittaa yhteen arvon luonnin tilaisuus ja liike-
toimintatavoitteet. Englanniksi asian voisi kiteyttää ”Opportunity – Business Target 
Fit”. Kun arvioidaan, että tilaisuus on riittävän kiinnostava kehittäjien liiketoiminta-
tavoitteisiin nähden, tilaisuuteen yleensä tartutaan, kehittäminen voi alkaa. 

4.3.2 Asiakasarvon rakentamiseen liittyvät yhteensovittamiset 

Kun käsikirjoitusasiakkaan tahdon suunta on valittu, voidaan alkaa rakentamaan 
ratkaisua asiakkaan ennakoituun päämäärään. Asiakas saavuttaa päämääränsä tar-
joamaa käyttämällä, siksi tarjoamaan on rakennettava ennakoitua käyttöarvoa sisäl-
tävät asiat. Käyttöarvon ja tahdon suunnan valinnan yhteensovittamista voidaan kut-
sua asiakkaan ongelman tai päämäärän ja tarjottavan ratkaisun yhteensopivuuden 
hakemiseksi, englanniksi ”Problem – Solution Fit”. ”Solution” ei tässä yhteydessä 
viittaa kappaleessa 7.4. kerrottuun ratkaisukirjallisuuteen (esim. Nordin & Ko-
walkowski 2010), vaan yleisellä tasolla asiakkaan ongelman ratkaisuun. 

 
Jos asiakas voi tarjottavan ratkaisun avulla saavuttaa päämääriään (tai vähintään 

olettaa saavuttavansa), eli tarjoamaan onnistutaan rakentamaan oikeanlaisen käyttö-
arvon potentiaalia, asiakas saattaa olla kiinnostunut ostamaan tarjoaman. Käyttöar-
von ja vaihdanta-arvon yhteensovittamista voidaan kutsua tarjoaman ja kysynnän 
yhteensovittamiseksi, englanniksi ”Offering – Market Fit”. Ensin on siis varmistetta-
va, että tehdään asiakkaan kannalta (”asiakas käyttäjänä”) katsoen oikeaa asiaa ja 
sitten seuraavaksi varmistaa, että löytyy myös maksavia asiakkaita (”asiakas maksa-
vana asiakkaana”), että syntyy myös vaihdanta-arvoa.  

 
Jos tarjoamaan onnistutaan rakentamaan käyttöarvoa ja vaihdanta-arvoa, niin sit-

ten voidaan ajatella olevan hyvät edellytykset rakentaa myös suhdearvoa (käytännön 
elämässä, esimerkiksi Freemium ajattelussa, käyttöarvoa ja suhdearvoa voi syntyä 
myös ennen vaihdanta-arvoa). Suhdearvon rakentaminen vaatii asiakkaiden kohtaa-
mista yksilöinä ja tarjoaman sovittamista yksilöllisiin, vaihteleviin käyttöhetkiin, kon-
teksteihin, koko asiakassuhteen aikana. Yleensä olennaista on nimenomaan se, miten 
tarjoaman ja asiakkaan välinen suhde kehittyy ajan myötä. Tätä yhteensovittamista 
voisi kutsua ”tarjoaman ja yksittäisten asiakkaiden kohtaamisten (ja/tai kokemusten) 
yhteensopivuudeksi”, englanniksi ”Offering – Experience Fit”. 

4.3.3 Yrityksen ylijäämän rakentamiseen liittyvät yhteensovittamiset 

Käyttöarvon, vaihdanta-arvon ja suhdearvon avulla määrittyy asiakkaiden kokema 
arvo. Samoin vaihdanta-arvon avulla suoraan ja käyttöarvon sekä suhdearvon avulla 
epäsuoraan (vaihdanta-arvon kautta), määrittyy tuottopotentiaali. Yrityksen tavoit-
teena on saada asiakkaille luodusta arvosta mahdollisimman paljon ylijäämää. Siksi 
tarjoaman kehittäjät joutuvat taas palaamaan rakenneosien valintoihin, pyrkien mi-
nimoimaan kustannuksia. Vähimmäistavoite on tehdä rakenneosa-, konfiguraatio- ja 
organisoitumisvalinnat niin, että tuottamisen ja toimittamisen kulut saadaan alle 
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tuottojen ja toiminta siten kaupallisesti kannattavaksi. Tarjoaman rakenneosien, kon-
figuraation ja organisoitumisen on sovittava asiakasarvon luonteeseen ja toisiinsa. 
Ideaalitapauksessa konfiguraatio ja organisoituminen ovat seurausta asiakkaalle syn-
nytettävän arvon luonteesta ja samalla erittäin kustannustehokkaita. Englanniksi tätä 
tarjoaman ja organisoitumisen yhteensovittamisen pyrkimystä voitaisiin kutsua ”Of-
fering – Organization Fit”. 

 
Jos tarjoaman kulut saadaan alle tuottojen, voidaan miettiä, että saadaanko ylijää-

mä jäämään yritykseen vai kaappaako joku muu toimija – kuten toimittaja tai jakelu-
kanava - arvosysteemissä kohtuuttoman paljon arvoa itselleen. Tarjoaman valintoi-
hin on jälleen palattava, nyt arvon kaappaamisen pohdintojen suunnasta. Tätä yh-
teensovittamisen pyrkimystä voisi kutsua ”tarjoaman ja arvosysteemin (tai toimialan) 
yhteensopivuudeksi, englanniksi ”Offering – Industry Fit” tai ”Offering – Value Sys-
tem Fit”. 

 
Jos tarjoaman kulut saadaan alle tuottojen ja arvoa saadaan vielä kaapattuakin ar-

vosysteemistä, on viimeistään syytä miettiä arvon puolustamista pidemmällä aikavä-
lillä. Tätä arvon puolustamisen suunnasta tulevaa yhteensovittamisen tarvetta voisi 
kutsua ”tarjoaman ja kilpailuedun yhteensopivuudeksi”, tai strategiseksi yhteensopi-
vuudeksi, englanniksi ”Strategy Fit”. Porter (1985, 1996) artikuloi yritystason analyy-
sissään aktiviteettien yhteydessä kolmen tyyppisen fitin olemassaoloa, jotka kolme 
eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta niissä on selkeä suorituskyvyn nousemisen lo-
giikka: 1) yksinkertainen konsistenssi geneeristen strategioiden sisällä – jos toinen 
arvokomponentti tai arvoaktiviteetti viestii asiakkaalle vahvasta erikoistumisesta ja 
korkeasta laadusta ja toinen viittaa halpuuteen ja heikompaan laatuun, osat eivät 
yleensä muodosta konsistenttiä kokonaisuutta. 2) Aktiviteetit vahvistavat toinen tois-
taan, ja 3) optimaalinen yhteensopivuus. Optimaalinen yhteensopivuus tarkoittaa 
sitä, että minkä tahansa yksittäisen arvon rakenneosan muuttaminen vähentää kil-
pailukykyä ja arvontuottokykyä. 

 
Arvokomponenttien ja aktiviteettien voidaan siten sanoa vaikuttavan toisiinsa: 
+ Positiivisesti, jossa voidaan ajatella olevan kolme alaluokkaa yllä mainittua Porte-

ria mukaillen; yksinkertainen konsistenssi, vahvistava, optimaalinen.  
0 Neutraalisti; eli jonkun rakenneosan valinta ei vaikuta toisiin negatiivisesti tai po-

sitiivisesti. 
- Negatiivisesti; eli rakenneosa tarvitaan joissain vaiheissa tarvittavan suoritusky-

vyn takia - esimerkiksi ostettavuuden takia täytyy sopeutua standardeihin, lakeihin ja 
turvallisuusasetuksiin - mutta tämä valinta heikentää jonkun toisen rakenneosan ar-
voa. Tämä ristiriita, tai konflikti täytyy pyrkiä ratkaisemaan mahdollisimman arvoa 
luovalla tavalla. Mitä vähemmän rakenneosat vähentävät toistensa arvoa, ja mitä 
enemmän ne lisäävät toistensa arvoa, yleensä sen parempi sekä asiakkaalle että yri-
tykselle. 
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4.4 Yhteensovittamisen onnistumisen mittaaminen: Tarjoaman tiheys asiak-
kaalle ja liiketoimintasopivuus 

Asiakkaan kannalta tarjoaman rakenneosien yhteensovittamisen hyvyyden arvioin-
tiin sopii tiheysperiaate. Normann (2001:27) puhui tiheysperiaatteesta (density prin-
ciple) tarjoamien rakentamisessa. “The best combination of resources is mobilized 
for a particular situation… independent of location, to create the optimum val-
ue/cost result. Density express the degree to which such mobilization of resources 
for a ´time/space/actor´ unit can take place” (ibid). Arvon ja kustannusten erottelu 
tarkoittanee hyötyjen ja uhrauksien välistä suhdetta, koska tässä kirjassa käytettyjen 
määritelmien mukaan arvossa on aina mukana sekä hyödyt että (rahalliset ja ei-
rahalliset) uhraukset. Tässä väitöskirjassa tiheys linkitetään tarjoaman rakenneosiin. 
Kuten aiemmin jo määriteltiin, ydinkäyttöarvoa sisältävät rakenneosat (arvokom-
ponentit, arvoaktiviteetit, rajapinnat) linkittyvät suoraan asiakkaiden päämääriin, 
muu käyttöarvo on tarjoaman sisäistä käyttöarvoa, eli niitä tarvitaan vain tarjoaman 
sisäisiin siirtymiin. Jos rakenneosassa on ydinkäyttöarvoa, niin siitä lähtökohtaisesti 
on hyötyä asiakkaalle. Tämän työn käsitteillä sanoen, tarjoaman tiheys asiakkaalle 
tarkoittaa sitä, että a) mitä suurempi on tarjoaman ydinkäyttöarvoa sisältävien ra-
kenneosien osuus tarjoaman eri rakenneosista, sen tiheämpi tarjoama. Mutta koska 
ydinkäyttöarvoa sisältävät rakenneosat voivat tuoda mukanaan hyvin erilaisen mää-
rän rahallisia uhrauksia – toinen voi olla kallis toteuttaa ja toinen edullinen - niin 
tiheys on määriteltävä hyötyjen lisäksi, samanaikaisesti, myös uhrauksien kautta. b) 
Mitä isompi on asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhrauksien välinen erotus, sen ti-
heämpi tarjoama. Tiheyden aikaansaamisen tiellä on useita rakenneosatason ja arvo-
luokkatason konfliktitilanteita, sekä yhteensovittamisen haasteita, joita käsiteltiin jo 
aiemmin. Kun a- ja b-kohdat yhdistetään, niin tässä työssä tiheysperiaatteella 
tarkoitetaan pyrkimystä maksimoida asiakkaan päämäärään liittyvien 
ydinkäyttöarvoa sisältävien rakenneosien osuutta tarjoaman eri raken-
neosissa, samalla maksimoiden asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhrauk-
sien välistä erotusta.  

 
Hyötyjen ja uhrauksien välisen erotuksen arviointiin voidaan löytää lisämääreitä 

esimerkiksi aiemmin mainittuja Modig & Åhlströmin (2012) käsitteistä: mitä suu-
rempi on asiakkaan arvoa vastaanottavan ajan osuus asiakkaan tarjoaman kanssa 
käyttämästä kokonaisajasta (ja/tai päämäärän tyydyttymiseen kuluvasta ajasta), sen 
(ajallisesti) tiheämmän tarjoaman voidaan ajatella olevan. Ihmisten fyysinen maail-
ma rajautuu ajan lisäksi myös tilallisesti. Arvoa vastaanottavan ajan, eli ajallisen ti-
heyden lisäksi, voinemme ajatella myös spatiaalisen tiheyden. Mitä suurempi osa asi-
akkaan tarjoamaan liittyvistä fyysisistä sijainneista (tai siirtymistä) liittyy asiakkaan 
saamaan (ydin)käyttöarvoon, sen suurempi tarjoaman tiheys. Jos asiakas esimerkiksi 
jonkun hoitoketjun aikana joutuu siirtymään useita kertoja kodin ja hoitopaikan vä-
lillä ja hoitopaikan sisälläkin paikoista toiseen, niin tarjoaman tiheys on huonompi, 
kuin silloin, jos asiakas saisi kaiken hoidettua yhdessä ja samassa, haluamassaan pai-
kassa. Internet-ostamisen raju lisääntyminen liittynee paitsi nettikauppojen isom-
paan valikoimaan ja kenties halvempiin hintoihin, niin todennäköisesti myös siihen, 
että ihmisen ei tarvitse kierrellä ympäri kauppakeskuksia ja kauppoja etsien halua-
maansa tuotetta. Tersine & Hummingbird (1995) puhuvat aikapoikkeamien ja tila-
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poikkeamien (time gaps, space gaps) lisäksi myös määrä-, valikoima- informaatio- ja 
laatupoikkeamista (quantity-, variety-, information-, quality gaps). Tarjoaman ti-
heyttä voi parantaa myös noissa ulottuvuuksissa.  

 
Tiheys nostaa tarjoaman kokonaisarvontuottokyvyn ja menestymisen todennäköi-

syyttä. Mitä isompi osa tarjoaman rakennusaineista kytkeytyy suoraan siihen mitä 
asiakas pyrkii saavuttamaan, sen todennäköisempää on, että paitsi hyödyt ovat asiak-
kaalle sopivat, niin myös että turhat kulut ja ei-rahalliset uhraukset on saatu karsittua 
pois. Yleisesti ottaen, mitä vähemmän rakenneosia tarvitaan sisäisiin siirtymiin, sen 
parempi. Mitä paremmin vaihdanta-arvon asiat, esimerkiksi myytävän yksikön va-
linnat, auttavat asiakasta saavuttamaan päämääriään, sen parempi. Edelleen esimer-
kiksi tarjoaman tuottamisen ja toimittamisen aktiviteettien hallinto ei yleensä suo-
raan synnytä ydinkäyttöarvoa, siksi hallinnon ja tukifunktioiden määrää tulisi lähtö-
kohtaisesti aina minimoida. Hallintoa pitäisi olla vain sen verran kuin yrityksen yli-
jäämien keräämiseen ja kumuloimiseen tarvitaan ja hallinnon tulisi tukea asiakkaille 
tehtävän arvonluonnin luonnetta, ei vaikeuttaa sitä. Samoin myös monet markki-
noinnin ja myynnin perinteiset käytännöt (kuten vaikka lehtimyyjien jatkuvat soitot) 
eivät auta asiakasta saavuttamaan päämääriään, eli ne eivät paranna tarjoaman ti-
heyttä, niitä tarvitaan "vain" kasvun ja yrityksen ylijäämän synnyttämiseen. Siksi 
pyrkimys maksimoida tiheyttä, ei pelkästään suoraan asiakkaalle tehtävissä asioissa, 
vaan myös yrityksen ylijäämään liittyvien rakenneosien yhteydessä, yleensä parantaa 
tarjoaman kokonaisarvontuottokykyä. Tiheysperiaatetta tai ”tiheys yhteensopivuutta” 
(Density Fit) voidaan käyttää arvioitaessa, kuinka hyvin kaikkien pääarvoluokkien ja 
niiden sisältämien rakenneosien yhteensovittamisessa onnistutaan asiakkaan suun-
nasta katsottuna. 

 
Mitä tiheämpi tarjoama, sen parempi asiakkaalle ja yleensä lopulta myös yrityksel-

le. Eli asiakkaan arvon ja yrityksen arvon takia tehtävien valintojen yhteensopimisen 
mittaaminen asiakkaan kannalta on yleensä erittäin hyödyllistä myös yrityksen voit-
tojen kannalta. Mutta asiakasarvon ja yrityksen ylijäämän takia tehtyjen valintojen 
yhteensopivuutta kannattaa mitata myös yrityksen kannalta, niin, että tuotot miinus 
kustannukset erotus olisi mahdollisimman iso, koko tarjoaman elinkaaren aikana. 
Tätä sopivuutta voidaan kutsua ”liiketoimintasopivuudeksi”, tai englanniksi ”Busi-
ness Fit”. Yrityksen tavoitteena on pyrkiä maksimoimaan yrityksen saamaan ylijää-
mää, koko tarjoaman elinkaaren aikana. Mainittakoon, että yrityksillä on yleensä 
useita tarjoamia samaan aikaan markkinoilla, eli yritys pyrkii maksimoimaan koko 
tarjoamaportfolion ylijäämää. Ja jos korporaatioon kuuluu useita bisnesyksiköitä 
ja/tai yrityksiä, niin korporaatio pyrkii maksimoimaan koko bisnesportfolion ylijää-
mää, mutta tämä monia saman yrityksen tarjoamia sisältävän yritystason tai korpo-
raatiotason analyysi on jo ohi tämän työn fokuksesta. 
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4.5 Rakenneosien valinnan ja yhteensovittamisen prosessimaisuus ja epä-
varmuuden hallinta 

Kuten on jo aiemminkin viitattu, käytännössä rakenneosien valitsemisen, muok-
kaamisen ja kytkemisen prosessi on pikemminkin iteratiivinen kuin lineaarinen. Mo-
nilla valinnoilla on seurauksia ”taaksepäin” aiempiin valintoihin, ja ”eteenpäin”, seu-
raavien vaiheiden valintoihin. Tässä työssä ehdotetun mallinnuksen mukaan, ennen 
kuin asiakkaan tahdon suunnan valinnasta päästään kaupallisesti kannattavaan, asi-
akkaalle tiheään tarjoamaan, matkalla on monia konflikteja, yhteensovittamisia ja 
epävarmuuksia. Useimmiten hyvällä suunnittelulla ja ennakoinnilla voidaan tehdä 
joitain parhaita arvauksia, kokeiluilla saadaan selville käyttäjien tosiasiallisia reakti-
oita, vasta lanseerauksen jälkeen suorissa interaktioissa selviävät todelliset asiakkai-
den ja kilpailijoiden reaktiot. Ja, aina kun jotakin rakenneosaa muutetaan, on samal-
la vähintään tarkistettava muutkin rakenneosat ja arvoluokat ja mietittävä tarvitaan-
ko niihinkin samalla muutoksia. Jotain on pakko jättää kustannus- tai muista syistä 
pois, joitain rakenneosia otetaan uusina mukaan. Jonkun arvokomponentin tai ar-
voaktiviteetin suorituskykyä on vähennettävä tai lisättävä. Tämä ylätason vähennä-
poista-luo-lisää nelijaottelu esitettiin jo Kim & Mauborgnen teksteissä (1999, 2005) 
keinona uudelleen konfiguroida tarjoamaa strategiseksi innovaatioksi, uuden mark-
kinatilan synnyttäväksi tarjoamaksi.  

 
Seuraavaksi katsotaan, minkälaisilla prosessivaihtoehdoilla on mahdollista vähen-

tää valintoihin reaalimaailmassa väkisinkin liittyvää epävarmuutta. Kehittämisen 
prosessi vaikuttaa vahvasti minkälaisia tarjoamia on mahdollista toteuttaa ja miten 
paljon arvoa lopulta luodaan. Alla olevaan kuvioon on kuvattu neljä erilaista kehittä-
misen prosessia, joiden keskeinen keskinäinen ero johtuu siitä, miten ne käsittelevät 
epävarmuutta. 

 

 

Kuvio 15. Neljä erilaista uuden kehittämisen prosessia (Tuulenmäki & Välikangas 2011) 
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“Salamakehittäminen” (Flash development, Vandenbosch & Cliff 2002) perustuu 
ajatukseen, että lopputulos, kehittämisen vaiheet ja menetelmät, sekä tarvittavat re-
surssit ovat kaikki tiedossa jo aloittamisen hetkellä. Nopeutta voidaan lisätä tekemäl-
lä mahdollisimman monia asioita yhtä aikaa, joka on mahdollista siksi, että myös asi-
oiden väliset riippuvuudet ja suhteet ovat täysin tiedossa. Ajurina kehittämiselle on 
saada haluttu lopputulos aikaan mahdollisimman nopeasti. 

 
”Portti-vaihe mallit” (Stage-Gate, Cooper 1979; Cooper & Kleinschmidt 1987, Cop-

per et al. 2002) perustuvat ajatukseen, että seuraamalla ennalta päätettyä prosessia, 
jonka ensimmäinen vaihe on huolellinen suunnittelu, ilmiöön liittyvä epävarmuus 
voidaan poistaa. Esimerkiksi silta voidaan suunnittelemalla kehittää, koska sillan ke-
hittäminen on ilmiönä täysin tunnettu (ellei kehitetä jotain täysin uudenlaista siltaa), 
kunhan tiedetään rakennusmateriaalit ja niiden kantokyky. Suunnitteleminen, asian 
etukäteen miettiminen ja laskeminen, siis poistaa ilmiöstä loputkin epävarmuusteki-
jät. Varmuustaso nousee eniten suunnittelun aikana, loppu on pääosin suunnitelman 
mukaista toteuttamista. Tarjoaman kehittämisen kannalta tämä merkitsee sitä, että 
tarjoaman spesifikaatio käytännössä jäädytetään ensimmäisen vaiheen, suunnittelun, 
jälkeen. Prosessi etenee vaihe kerrallaan ja edeltävä vaihe on saatava loppuun ja arvi-
oitava päätösportilla, ennen kuin seuraava vaihe voi alkaa. Kehittämisen ajurina on 
osua kerralla oikeaan. 

 
Kun epävarmuutta on enemmän, pelkkä etukäteen tehtävä suunnittelu ei enää riitä 

varmistamaan, että tehdään oikeita asioita oikein. Epävarmemmassa ja kompleksi-
semmassa ympäristössä kannattaa hyödyntää ”joustavia malleja” (flexible develop-
ment, Iansiti 1995; MacCormack et al. 2001, Verganti 1999), joissa spesifikaatio pyri-
tään jäädyttämään mahdollisimman myöhään, mahdollisimman lähellä lanseerausta. 
Jäädyttämisen siirtäminen myöhemmäksi mahdollistuu, kun useita vaiheita tehdään 
samanaikaisesti ja mahdollistetaan se, että vaiheissa syntyvä tieto vaikuttaa paitsi 
eteenpäin seuraaviin vaiheisiin ja päätöksiin, niin myös taaksepäin, edellisiin vaihei-
siin ja päätöksiin. Suurin hyppäys varmuustasossa tapahtuu, kun isoimmat kokonai-
suudet laitetaan ensimmäisen kerran yhteen ja katsotaan kuinka ne tosiasiallisesti 
vaikuttavat toisiinsa – ja vasta tämän tiedon avulla spesifikaatio jäädytetään. Jousta-
vissa malleissakin muuttujat ovat pääosin tiedossa, vähintään pian prosessin aloitta-
misen jälkeen – ei vain tiedetä miten muuttujat reagoivat toisiinsa tai millä vahvuu-
della mikin asia vaikuttaa tai ilmenee. 

 
Mutta entä jos tarjoama on aidosti uusi, tyyliin ”Movember”, eli että viiksiä kasvat-

telemalla pyritään lisäämään ihmisten tietoisuutta syövästä ja samalla keräämään 
vapaaehtoisilla lahjoituksilla rahaa syöpätutkimukseen? Kukaan ei ole tehnyt vastaa-
vaa aiemmin, suunnittelemalla ei voida mitenkään etukäteen tietää alkavatko ihmiset 
kasvattaa viiksiä, innostuvatko ihmiset muuttamaan käyttäytymistään. Monet aidosti 
uudet tarjoamat on kehitettävä erittäin suuren epävarmuuden vallitessa; miten tällai-
sissa tarjoaman kehittämisen tilanteissa voidaan edetä? 

 
Sarasvathy (2001) jaottelee uuden luomisen prosessit “causation, effectuation” ot-

sikoiden alle. “Causation processes take a particular effect as given and focus on 
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selecting between means to create that effect… Effectuation processes take a set of 
means as given and focus on selecting between possible effects that can be created 
with that set of means” (ibid). Sarasvathy antaa esimerkin illallisen laitosta: kausaa-
tio on sitä, että menu suunnitellaan etukäteen ja kokki listaa mitä aineita tekemiseen 
tarvitaan, hankkii aineet ja sitten hän illalla laittaa ruuan. Eli menu, yleissuunnitel-
ma, tehtiin ensin, sitten tämä annettu suunnitelma, tavoite, voidaan toteuttaa erilai-
silla tavoilla. Effektuaatio olisi puolestaan prosessina sellainen, jossa kokki katselee 
ensin keittiön hyllyt ja jääkaapit, että mitähän aineita ja keittiövälineitä olisi tarjolla, 
ja tämän pohjalta ideoi minkälaisia menuja voisi noista aineista saada, valitsee jon-
kun yhdistelmän ja tekee ruuat. Prosessi siis alkoi annetuista aineista ja tekovälineis-
tä, ei suunnitelmasta ja/tai tavoitteesta.  

 
Tarjoamia ja uutta arvoa voidaan kehittää, ja käytännössä kehitetäänkin, molem-

milla tavoilla. Perinteisesti on painottunut ”kausaatio”, eli ensin suunnitellaan koko-
naisuus ja sitten suunnitellaan yksityiskohdat ja sitten toteutetaan. Esimerkiksi bud-
jetoinnit, EU-hankehakemukset, liiketoimintasuunnitelmat ovat osa tätä ”suunnitte-
lemalla kehittämisen” paradigmaa (sekä yllä olevan kuvion Stage-Gate mallit). Jos 
epävarmuutta on enemmän, voidaan käyttää myös ”joustavia malleja”, mutta joissain 
tilanteissa joustavuuskaan ei enää riitä poistamaan epävarmuutta, vaan on edettävä 
kokeilemalla ja palautetta keräämällä. Onkin paljon evidenssiä, että aidosti epävar-
mat, uudet liikeideat ja tarjoamat kehitetään pikemminkin ”effektuaatiolla”. 

 
Vinjetti 9. U-Haulin synty - uuden arvon luomisen tilaisuus pikemminkin luodaan kuin löydetään valmiina 

Sarasvathy kertoo artikkelissaan, kuinka U-Haul syntyi. “After World War II the population of 
the United States became more mobile and migratory. There existed an obvious widespread 
need for do-it-yourself moving equipment on a one-way, nationwide basis. It was the vision-
ary approach of U-Haul that recognized this need, acted upon it and literally created an indus-
try.  
With $5,000, L. S. Shoen, his wife Anna Mary Carry Shoen …built the first U-Haul trailers in 
the fall of 1945, using the ranch's automobile garage (and milk house) as the first manufactur-
ing plant for the budding U-Haul Co. By the end of 1949, it was possible to rent a trailer one-
way from city-to-city throughout most of the United States.  
The historical facts are that in four years Shoen transformed his perception of an obvious 
widespread need, $5,000, and access to an automobile garage into a nationwide firm with a 
complicated production function, thousands of stakeholders, and what was essentially 100 
percent market share in the newly created do-it-yourself moving industry. In our thought ex-
periment we can now examine the minimal set of decisions that he had to make in effecting this 
transformation:  
How many moving vans/trucks should he buy or make? How many locations would he need to 
open? How many employees should he hire? (One per location or more?) From whom should 
he raise the capital? Should he open a few locations regionally or go national at once? How 
should he establish his market presence--advertise? If so, how? Putting it all together, how 
should he price the product?  Given the fact that all he had was $5,000 to begin with, should he 
move to Ridgefield and begin building the trucks?  
If we examine each of these entrepreneurial decisions using only causation processes, the best 
current theory and practice within each functional domain will fail to lead us to a good deci-
sion… This has been tested through class discussions using the creation of U-Haul as a case 
study. Students typically come to one of two conclusions:  
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-This project is not financially viable--the resource requirements are very large (estimates 
range between $20 million and $50 million in current dollars) and overwhelm any attempt to 
price the service viably; OR  
-This project is not viable psychologically--even if it were financially viable and potentially 
profitable, the initial resources required would be so large as to raise the question of why any-
body with control over $20 to $50 million would want to invest it in this relatively mundane 
but risky project consisting of buying trucks and renting locations across the country.  
Yet U-Haul was created with an almost instantaneous national Presence for a very small fi-
nancial outlay!  
…Shoen used processes of effectuation that involved his seizing and exploiting contingencies 
through an expanding network of human alliances. Instead of trying to raise the money to buy 
a large number of trucks or trying to start the company with very few locations, he did the fol-
lowing: 
-He began by establishing an identity. The trailers were painted bright orange. The name "U-
Haul Co." was established. Trailers were imaged on the sides and back with a sales message: 
"U-Haul Co., Rental Trailers $2.00 Per Day"--always advertising them, whether on the road 
or on display.  
-He convinced friends, family members, and customers (who then convinced others close to 
them, and so on) to individually make down payments on trucks and then lend him the use of 
the trucks.  
-He contracted with service station outlets (including national chains) to merchandise trailer 
rentals, eliminating the need for buying space in cities across the country and for recruiting 
employees to man the spaces 
-He offered early customers a discount on their trailer rental for establishing a U-Haul rental 
agent at their destination and established a commission structure for dealers.  
Thus, with hardly any employees and a ridiculously small outlay of funds, U-Haul came into 
being”. 
 

U-Haulin tapauksessa luova toteutus sai uuden, menestyksekkään tarjoaman syn-
tymään, sekä käyttöarvon kannalta, että yrityksen ylijäämän kannalta. Arvokom-
ponentteja osattiin hyvin innovatiivisesti valita, luoda, lainata, muokata, sovittaa yh-
teen. Eli effektuaatiossa yrittäjän (tarjoaman kehittäjän) rooli on enemmän kuin vain 
tarttua tilaisuuteen; näyttää siltä, että yrittäjä luo tilaisuuden itsessään, tilaisuutta ei 
ole olemassa ilman luovaa toteutusta. Joten, itse kehittämisen prosessi on selvästikin 
yksi selittävä tekijä, miksi tarjoamat ovat sellaisia kuin ne ovat.  

 
Otetaan toinen esimerkki kokeilemalla kehittämisen merkityksestä. Tyypillistä elä-

mässä on, että tulee vastoinkäymisiä. Monet menestyneet tarjoamat ovat nimen-
omaan alkaneet katastrofeista, tilanteista, joissa yleensä luovutettaisiin, mutta yrittä-
jät ovat nimenomaan nähneet tilaisuuden. BestBuyn synnylle rajumyrskyn aiheutta-
vat tuhot olivat keskeisessä osassa (katso vinjetti). IKEA:n historia on myös täynnä 
ongelmia. 

 
Vinjetti 10. IKEA:n syntyhistoria on täynnä ongelmia ja innovatiivisia ratkaisuja 

MacMillan & McGrath (1997) kertovat IKEA:n syntyhistorian vaikeuksista eräässä Harvard Bu-
siness Review:n vastineessa Porterin “What is Strategy” artikkeliin: “Take IKEA. It began when 
changes in taste and postwar pent-up demand for furniture in Sweden caused furniture prices 
to rise 41% faster than the prices of other household goods between 1935 and 1946. What made 
that situation an entrepreneurial opportunity? Primarily the fact that incumbents' oligopolis-
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tic positioning, which limited production, kept prices high and made it difficult for new en-
trants. When Ingvar Kamprad, Ikea's founder, tried to crack this market, he was shut out at 
every turn. Barred from selling directly at trade fairs, he resorted to taking orders there. 
When that was forbidden, he contacted customers directly (initiating a profitable mail order 
business, which necessitated that the furniture be easy to ship). When Swedish manufacturers 
refused his business, Kamprad sourced from Poland, getting even better prices than before. 
Locked out of traditional outlets, Kamprad converted a factory into a warehouse and show-
room, where explanatory tags, self-service, a colorful catalog, and the lure of instant availabil-
ity - thanks to on-site stocking - were deliberately distinctive. In every instance, the strategy 
was driven as much by necessity as it was by choice.”  
“This is not to disagree with Porter. In hindsight, Ikea's positioning is indeed brilliant and is 
indeed a source of real and sustainable differentiation. The position, however, was as much a 
consequence of adaptability as it was of strategy. It was persistence – and experimentation 
under the strict discipline imposed by constrained resources - that allowed Ikea to build its 
furniture franchise. To understand why that is important, let us consider a situation not 
touched on by Porter: Ikea's nearly disastrous entry into the U.S. market. In 1989, the compa-
ny had six U.S. stores but poor sales: Ikea was hemorrhaging money. Its marketing efforts 
were benefiting a horde of new entrants in Scandinavian-designed furniture, and companies 
such as California-based STØR were directly imitating Ikea's formula. 
Ikea could have blamed it on the weak dollar. It could have cut its losses and run. It could have 
abandoned its strategic position and tried to straddle. And it could, of course, have hired a 
consultant to tell it what the problem was. The company did none of those things. 
Instead, Ikea reacted entrepreneurially. Managers reexamined their initial assumptions about 
the U.S. market, gathered evidence, and redirected their efforts based on what they learned. 
Products were changed. Larger glasses suitable for an ice-loving public replaced the small 
ones that didn't sell. American-sized beds replaced the narrow metric ones initially offered. 
Kitchen cupboards were redesigned to accommodate a pizza-loving nation and meals no long-
er made from scratch. The processes, too, were changed. Because more products were sourced 
locally, stockouts decreased. More checkouts meant that the impatient could speed through 
20% faster. A next-day delivery service was added. But most important, the company's per-
spective on its position changed forever. Gone were assumptions of globally undifferentiated 
consumer tastes. Gone was the concept of long-distance production. What replaced those atti-
tudes were some useful lessons on how to adapt positioning for the company's next foray. 
…It is one thing to admire a company's positioning ex post facto. It is another to recognize it as 
one of a whole population of positions, including those that never made it” (ibid). 

 
Myös IKEA:n historia on täynnä effektuaatiota, kokeiluja erilaisilla arvokomponent-

ti- ja arvoaktiviteettiyhdistelmillä, oppimista ja tarjoaman muuttamista palautteen 
pohjalta. ”Kriittinen prosessi on kokeileminen (experimentation). Vain kokemus 
synnyttää uniikit, integroidut aktiviteettien yhdistelmät, jotka Porter linkittää kil-
pailuetuun” (MacMillan & McGrath 1997). Huomattavaa on myös jo johdannossa 
ilmi käynyt ajatus, että muutokset arvon luomisen ja kaappaamisen kykyyn tapahtu-
vat nimenomaan tekemällä muutoksia tarjoaman yksityiskohtiin. Eli tarjoamatason- 
ja arvokomponenttitason asiat vaikuttavat jopa toimialan rakenteisiin. 

 
Näiden samojen effektuaatio-periaatteiden ympärille rakentuu myös paitsi ”toteut-

tamisen innovaatiot” (Execution innovation) prosessimalli (Tuulenmäki & Välikan-
gas 2011), niin myös Lean start-up liike (Ries 2011, 2017; Blank 2007, 2013), kokei-
lemalla kehittäminen (Hassi et al. 2015; Moosa & Lee 2013), ”kokeilulliset projektit” 
(experimental projects) ajattelu (Lenfle & Loch 2010), sekä ”uuden arvon tutkimus-
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retkien markkinointi” (expeditionary marketing) (Hamel & Prahalad 1991) lähesty-
minen. Kaikissa yllä mainituissa pyritään ensin selvittämään mihin tarkalleen ottaen 
pitäisi tähdätä ja vasta sitten optimoidaan ja jäädytetään yksityiskohtia. Näiden kaik-
kien metodien keskiössä on rakentaa-mitata-oppia iteratiivinen kokeilemisen luuppi. 
Kehittämisen ajurina on siis synnyttää uniikkia uutta validoiden valintoja palautteen 
pohjalta, vaihe vaiheelta. Kun epävarmuutta on todella paljon, ainoa keino poistaa 
epävarmuutta ratkaisevasti on päästä kokemaan ilmiö jotenkin. Jotta ilmiö päästään 
kokemaan, täytyy rakentaa eriasteisia kokeiluja, prototyyppejä tarjoamasta. Raken-
tamista ohjaa ”vähimmällä vaivalla elinkelpoinen tuote” (minimum viable product) 
ajattelu, eli kun uutta kokeillaan, niin kokeilussa/ prototyypissä ei pitäisi olla mitään 
ylimääräistä, rakennetaan vain se osa tarjoamasta, josta halutaan palautetta – näin 
säästetään aikaa, rahaa ja vaivaa, siksi ”lean” viittaus Lean Startup ajattelussa (Ries 
2001). Sama ajan, vaivan ja kustannusten säästön idea on ”kokeilemisen ideoiden” 
ajatuksessa (Hassi et al. 2015). Jokainen ”rakentaminen” on itse asiassa rakenneosien 
strategisten perusvalintojen tekemistä ja tarkoituksenmukaisimpien valintojen ha-
kemista. Tehdään parhaan tiedon pohjalta valintoja ja kokeillaan, luovatko valinnat 
käytännössä käyttöarvoa ja myöhemmin vaihdanta-arvoa. Alla esimerkki epävar-
muuden poistamisesta tarjoaman kehittämisen aikana. 

 
Vinjetti 11. Nokian ensiaskeleet pelilaitekategoriassa - kuinka poistetaan epävarmuutta pienellä riskillä 

1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa Nokia Mobile Phones haki jatkuvasti uusia kasvu-
markkinoita mobiililaitteilleen. Eräs mahdollinen kasvusuunta oli pelilaitekategoria, jota Nin-
tendo ja Sony dominoivat. Nokia halusi tulla mukaan tähän isoon tarjoamakategoriaan, mutta 
pelilaite on tarjoamana monessa mielessä erilainen kuin kännykkä, sitä myydään eri kanavissa, 
eri argumenteille, eri komplementit ovat olennaisia jne. Nokian ensiaskeleet pelilaitekategorias-
sa otettiin perinteisen menestyskännykän avulla. Lähes ikoninen Nokia 3310 käännettiin vaaka-
tasoon, laitettiin näyttö keskelle ja näppäimet sivulle – ja yhtäkkiä uusi laite, Nokia 5510, muis-
tuttaakin pelikonetta, vaikka kuorien sisällä on lähes täsmälleen samat asiat kuin kännykkä 
3310:ssä (Takala 2005). Nokia pystyi heidän mittakaavassaan erittäin pienellä riskillä ja kus-
tannuksilla kokeilemaan kokonaan uutta tarjoamakategoriaa, millä argumenteilla myyntikana-
vat laitteita myyvät, mitkä ovat asiakkaiden reaktiot jne. Kirjoittajan tiedossa ei ole miten kokei-
lun asiakaspalaute kerättiin, tai mitä siitä opittiin, tai miten palaute vaikutti uusien tarjoamien 
kehittämiseen. Mutta selvästi Nokia keksi keinon saada palautetta kerättyä pienemmillä panok-
silla kuin rakentaa kokonaan uusi laite. Se tiedetään, että kokeilun pohjalta kehitettiin ja lansee-
rattiin N-Gage lokakuussa 2003, ja paranneltu N-Gage QD 2004, jotka eivät menestyneet mm. 
liian puhelimenomaisten näppäimien (https://en.wikipedia.org/wiki/N-Gage_(device)) ja pe-
lien vaikean vaihdettavuuden takia; myynti oli ”vain” n.2 miljoonaa kpl ja tuote lopetettiin 2005. 
Myös muita ”vaakatasomalleja” lanseerattiin 5510:n jälkeen (Takala 2005). Vertailun vuoksi 
mainittakoon, että 2000 luvun kannettavien pelilaitteiden kategorian johtajaa Nintendon Ga-
meBoyAdvancea on myynyt maailmalla yli 81,5 miljoonaa kpl 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Game_Boy_Advance). Sittemmin mobiilipelaaminen on tullut 
osaksi jokaista älypuhelinta ja fyysiset pelit on pääosin korvattu pilvessä olevilla. 
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Kuvio 16. Nokia 3310 ja Nokia 5510 (Roope Takala, NRC, 2005, lisättynä asemointikolmioilla) 

Tässä Nokian esimerkissä on vahva linkki tarjoamien rakenneosien valinnan pro-
sessimaisuuteen, kokeilemalla kehittämiseen ja Lean Startupiin. Kun yritys haluaa 
päästä selville, mitkä olisivat parhaat ydinerottajatasoiset valinnat, valintaan liittyy 
yleensä paljon epävarmuutta, erityisesti jos kyseessä on tekijöille uusi kategoria, ku-
ten Nokialle pelilaitteet tai Applelle ja Palmille PDA (katso PDA vinjetti). Koska 
muuttujat eivät ole kaikilta osin tiedossa, kokonaisuutta ei voi suunnitella, vaan olen-
naista on siten keksiä halvin tapa päästä kokeilemaan ja keräämään palautetta oikeil-
ta asiakkailta. Mitä edullisemmin arvon kokemisen tilaisuus pystytään avaamaan, sen 
parempi. Nokia 5510 on yksi esimerkki tuollaisesta ydinerottajatason kokeilemisen 
ideasta (kokeilemisen idea termi kehitettiin tutkimusryhmässämme, ja se on doku-
mentoitu kirjassa Hassi et al. 2015 lukuisien kokeilemisen ideoiden esimerkkien 
kanssa). Eli, sen lisäksi, että kehittäjät ideoivat tarjoaman rakenneosia, ja mistä niitä 
saisi halvimmalla ja miten ne parhaiten kytkettäisiin tarjoamaksi, kehittäjien on ide-
oitava myös itse etenemisen, arvon avaamisen, epävarmuuden poistamisen, proses-
sia. 

 
Kokeilut ja niistä saatava palaute ovat etenemisen väline hyvin epävarmassa tilan-

teessa. Blank (2013) kutsuu etsimisen vaiheita ”asiakkaan löytämiseksi” (customer 
discovery) ja ”asiakkaan validoimiseksi”. Kehittäjillä on hypoteeseja, joita kokeiluilla 
testataan, mitään ylimääräistä kokeiluihin ei rakenneta. Aina kun opitaan ja saadaan 
varmuus jostain kokonaisuudesta, lisätään yksityiskohtia, arvokomponentteja, ar-
voaktiviteetteja ja rajapintoja, ja pyritään näin löytämään se kokonaisuus, joka voi-
daan sitten toteuttaa ja kaupallistaa. Blank (2013) kutsuu näitä toteuttamisen vaihei-
ta ”asiakkaan luomiseksi” (customer creation) ja ”yrityksen rakentamiseksi”. Tämän 
väitöskirjan käsitteitä hyväksikäyttäen voisi todeta, että asiakkaan löytämisen ja asi-
akkaan validoinnin täytyy liittyä asiakkaan päämäärän ja ydinkäyttöarvon ennakoin-
tiin ja validointiin. Esimerkiksi käyttöarvoa voidaan ennakoida suunnittelemalla, 
mutta validointi vaatii kokeilemista käytännössä. Tarjoaman sisäisen käyttöarvon 
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yksityiskohtia, tuottamisen ja toimittamisen yksityiskohdista tai organisaatioarkki-
tehtuurista puhumattakaan, ei kannata tarjoamaan rakentaa, ennen kuin on varmis-
tettu ydinkäyttöarvon kriittiset kohdat. Vasta kun tarjoama tarjoaa käyttöarvoa suh-
teessa johonkin tahdon suuntaan ja sen avulla saa jonkun päämäärän edes potentiaa-
lisesti tyydytettyä, asiakas on potentiaalisesti valmis maksamaan tarjoamasta, eli tar-
joamaan syntyy vaihdanta-arvon realisoitumisen mahdollisuus. Kun käyttöarvoa on 
saatu validoitua oikeilla käyttäjillä käsikirjoituskäyttäjien ja käsikirjoitusasiakkaiden 
lisäksi, on aika alkaa validoimaan vaihdanta-arvoa. Eli tutkia muuttuuko käsikirjoi-
tusasiakas maksavaksi asiakkaaksi. Esimerkiksi voidaan tehdä hinnoittelun ja myytä-
vän yksikön kokeiluja. Ja sitten kun spesifikaatio alkaa olla haarukoitu, on aika miet-
tiä tuottamisen ja toimittamisen aktiviteetteja jne. 

 
Jos kuviot 13–16 ja niihin liittyvä keskustelu yhdistetään, niin saadaan aikaan alla 

oleva kuvio, jossa epävarmuutta poistetaan ensin käyttöarvon ympäriltä, sitten vaih-
danta-arvon jne.  

 
Kuvio 17. Tarjoaman yksityiskohtiin liittyvän epävarmuuden poistaminen 

Tyypillistä on, että kun yrittäjät rakentavat uutta, lopputulokseen päätymisessä voi 
olla monia suunnan vaihtoja, ”pivot” vaiheita (Ries 2011), eli että ”suuntaa vaihde-
taan muuttamatta visiota”. Esimerkiksi Flickr oli aluksi online-videopeli tarjoama, 
jonka yksi ulottuvuus oli, että siihen sai ladattua kuvia. Kokeilujen jälkeen tiimi päätti 
keskittyä pelkästään tähän kuvien lataamiseen ja jakamiseen (zoom-in pivot, Penen-
berg/Ries 2012). YouTube oli alun perin seuranhakusivusto, jonka yksi ominaisuus 
oli katsella videolta etukäteen, minkälaista henkilöä on menossa tapaamaan (ibid). 
Eli rakenneosia molemmissa tapauksissa merkittävästi vähennettiin ”zoom-in” vai-
heessa, ja syntyi uusi, fokusoituneempi tarjoama. Näidenkin esimerkkien valossa on 
selvää, kuinka ydinkäyttöarvo täytyy selvittää ensin, vasta käyttöarvon validoinnin 
jälkeen tarjoamaan syntyy vaihdanta-arvon potentiaali ja vasta sitten on aika alkaa 
miettimään organisoitumista ja arkkitehtuurin yksityiskohtia. Eli organisoitumisen 
pitäisi olla seuraus tarjoaman käyttöarvon ja vaihdanta-arvon luonteesta. Tähän lii-
ketoiminnan perusteisiin menevään tärkeään huomioon palataan myöhemmin. 
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Olennaista on ymmärtää, että silloin kun on paljon epävarmuutta, kun muuttujat 

eivät ole tiedossa, kokonaisuutta ei voi suunnitella ensin ja sitten edetä yksityiskoh-
tiin. Arvon luonnin tilaisuus voidaan ajatuksellisesti avata etukäteen, mutta epävar-
muuden keskellä toteuttamisessa täytyy muistaa, että kokeilut synnyttävät lopullisen 
spesifikaation, eikä toisinpäin. Suuren epävarmuuden keskellä on realisoimisessa 
edettävä yksityiskohdista kohti kokonaisuutta. Eli ensin on saatava edes yhden asiak-
kaan tasolla päämäärän tyydyttyminen ja ydinkäyttöarvo toimimaan. Jos ei löydetä 
yhtäkään asiakasta, joka aidosti haluaa tarjoamaa, sen rakentamista ei kannata jatkaa 
pidemmälle. Mikrotason validoinnin jälkeen voidaan mennä isompaan joukkoon asi-
akkaita, lisätä rakenneosien yksityiskohtia. Painopiste siirtyy tuottamisen ja toimit-
tamisen ongelmatiikkaan ja sen jälkeen organisoitumisen haasteisiin. On selvää, että 
paitsi asiakkaan päämäärän löytäminen ja validoiminen, niin myös seuraavat vaiheet 
tarjoaman vakioimisessa ja kasvattamisessa ovat jatkuvaa epävarmuuden poistoa ja 
rakenneosien valintaa, muokkaamista ja yhdistelyä. Oikeiden asiakkaiden kanssa 
toimivat yhdistelmät löytyvät kokeilemalla ja palautetta saamalla.  

 
Paitsi että Lean Startup ja kokeilemalla kehittäminen selventävät tarjoaman raken-

tamisen prosessimaista luonnetta, niin myös kehittämisen prosessit ja menetelmät 
hyötyvät tarjoamapohjaisesta ajattelusta. Kun selvitämme arvon luonnin teoreettista 
pohjaa, arvokomponenttien valitsemisen luokkia ja periaatteita, niin se auttaa täs-
mentämään myös kehitysprosessissa selvitettäviä asioita ja niiden selvittämisen ar-
vonluonnin kannalta järkevää järjestystä.  

 
Lean startup ja kokeilemalla kehittäminen on laajasti käytössä erityisesti startup 

yrityksissä, jotka pyrkivät luomaan uutta tarjoamaa, hyvin rajallisin resurssein. On 
myös paljon evidenssiä, että menetelmä toimii ja että monet tunnetut tarjoamat on 
metodiikan avulla synnytetty. Kokeilemalla kehittämisessä ja Lean Startupissa on 
selkeästi nähtävissä tässä työssä alleviivattu arvon luonnin logiikka: ensin asiakkaan 
päämäärän ymmärtäminen, sitten käyttöarvo, sitten vaihdanta-arvo ja vasta sitten 
yrityksen ylijäämän yksityiskohtien hiominen, mukaan lukien tarjoamalle sopivin 
organisoitumismalli.  

4.6 Skaalaamisen ja kasvattamisen epävarmuuden poistamisesta  

Riippumatta mikä prosessimalli valitaan tarjoaman rakentamiseksi, tarjoaman kas-
vattaminen kannattavaan mittakaavaan on keskeistä liiketoiminnallisissa ympäris-
töissä. Mitä kirjallisuus ja reaalimaailman esimerkit opettavat tarjoaman kasvattami-
sesta ja skaalaamisesta? EF Education (katso vinjetti) piti omat investointinsa ulko-
mailla pidettävissä kielikouluissa minimissä hyödyntämällä toisten valmiiksi inves-
toimia arvokomponentteja esimerkiksi majoituksessa. Skaalaaminen oli siten pää-
omien mielessä helppoa, koska paikallisia, valmiiksi investoituja koteja on lähtökoh-
taisesti enemmän kuin ulkomaille tahtovia opiskelijoita.  

 
Airbnb keksi innovatiivisia keinoja aivan taipaleensa alussa saada rahoitusta tar-

joaman kehittämiseen (katso vinjetti). Itse tarjoama skaalautuu helpommin kuin in-
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vestoimalla itse hotellihuoneisiin ja niiden ylläpitämisen operaatioihin – tästä todis-
teena räjähtävän nopea kasvu maailman suurimmaksi ”hotellitarjoamaksi”.  

 
Digitaalisen alustan lanseeraamisessa tärkeitä kaupallistamisen kysymyksiä ovat 

Edelmanin (2015) mukaan: 1) voiko tarjoamalla houkutella nopeasti ison joukon ih-
misiä asiakkaiksi? Hänen mukaansa se on mahdollista vain, jos yrityksellä on jo iso 
asiakasjoukko jossain muulla alustalla, tai käyttäjädata on julkisesti saatavilla, kuten 
Zillow löysi amerikkalaisista asunnoista ja asuinalueista kattavat tiedot julkisista tie-
tokannoista. 2) Tuoko tarjoama hyötyjä yksinään? Esimerkiksi videonauhureilla pys-
tyi 1980-luvulla nauhoittamaan ohjelmia - vaikka kenelläkään muilla ei olisi ollut 
nauhureita, tai videofilmejä ei olisi ollut tarpeeksi saatavilla - mikä omalta osaltaan 
pelasti markkinan ratkaisevilla alkuhetkillä. 3) Miten uskottavuutta rakennetaan, 
miksi asiakkaat uskovat tähän alustaan eikä johonkin muuhun kilpailevaan? 4) Mistä 
rahastetaan? Yleensä alussa täytyy tehdä kaikenlaisia promootiokampanjoita ja tarjo-
ta ensimmäisille asiakkaille erityisalennuksia tai muuta tukea. Tästä esimerkki seu-
raavaksi. 

 
Vinjetti 12. Lyft ja alustan alkutaipaleen tuet - käyttöarvon kokemisen helpottaminen, kun ennakkokokemusta 
asiasta ei ole  

“Lyft, the ride-sharing service, is a case in point (Edelman 2015). To attract drivers, Lyft could 
have offered them a higher fee per minute and per mile, but they probably would have been re-
luctant; with few early passengers, drivers would have worried that even at a higher rate, ze-
ro customers still equals zero dollars. Instead, Lyft restructured compensation to early driv-
ers: Rather than paying them for minutes worked and miles driven, it sometimes paid them 
simply to be on call in case passengers sought rides. At the same time, Lyft stimulated passen-
ger interest through generous promotions -- in some cities, it offered five free rides to anyone 
who joined early. Notably, the two promotions reinforced each other: Having already paid 
drivers to be on call, Lyft could provide free rides to promote the service at no additional cost” 
(ibid). Huomattavaa on, että alussa tarjottiin kyytejä jopa ilmaiseksi, jotta ensimmäiset asiak-
kaat voivat itse todeta käyttöarvon tässä täysin uudenlaisessa tarjoamassa, josta ei ollut koke-
muksia ja jota ei voinut arvioida pelkästään mainonnan perusteella. Vaihdanta-arvoa syntyi sit-
ten kun käyttöarvo oli osoittautunut erinomaiseksi ja sana alkoi leviämään.  

 
Vielä eräs tapa lisätä uuden alustan kasvutodennäköisyyttä on tarjota yhteensopi-

vuutta nykyisten ja vanhempien alustojen ja tarjoamien kanssa (Edelman 2015). 
Esimerkiksi Sony Playstationissa vanhemmat pelit sopivat myös uusiin konsoleihin. 
Tässäkin on vahva käyttöarvon takaamisen eetos: vanhat, jo hyviksi todetut pelit so-
pivat, mutta niiden lisäksi tarjolla on uutta, jotain vielä parempaa käyttöarvoa. Huo-
maa linkki komplementtiajatteluun käyttöarvon luomisessa. 

 
Tarjoaman kehitys ja skaalaus voidaan suunnitella niin, että asiakas osallistuu kus-

tannuksiin. Mullins (2013) on tutkinut malleja, joissa asiakas rahoittaa tarjoaman 
kehittämisen ja on identifioinut viisi tällaista arkkityyppiä:  

Ensimmäinen on ”matchmaking” -malli, jonka tunnetuimpia edustajia ovat jo 
aiemmin mainitut Airbnb ja eBay. Niissä yritys hoitaa vain maksavien asiakkaiden ja 
tarjoajien välittämisen – asiakkaat omistavat välitettävät asiat.  

Toinen arkkityyppi on ”Deposit/ talletus-malli”, josta Mullinsin esimerkki on Flight 
Raja. 
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Vinjetti 13. FlightRaja ja asiakkaiden kustantama tarjoaman kehitys ja skaalaus 

”…FlightRaja capitalized on the fact that India had very few broadband lines; the scarcity lim-
ited consumers’ ability to find their own tickets and also limited travel agents’ ability to find 
and issue tickets in real time. So, the company asked travel agents for a $5,000 deposit; in ex-
change, it provided a real-time connection and ticketing capacity. Within two months 
FlightRaja had signed up 180 agents and was booking 200 tickets a day. It reached profitabil-
ity just three months later; by its first birthday, it had signed up 3,000 agents in 290 cities and 
was issuing 5,000 tickets a day. By 2012 it had annual revenue of nearly $500 million.”  

 

Kolmas arkkityyppi on ”tilausmalli”, jonka tunnetuimpia hyödyntäjiä ovat lehdet ja 
Netflix. Mullinsin esimerkki on TutorVista: 

 
Vinjetti 14. TutorVista ja asiakkaiden etukäteen maksamat kuukausimaksut 

“In 2005 Krishnan Ganesh hired three teachers in Bangalore; gave each a PC displaying a dig-
ital whiteboard, a webcam, and a VoIP connection; and launched TutorVista, which quickly 
became a $100-a-month service offering web-based academic help in math, science, and Eng-
lish to children around the world. Within 14 months TutorVista had signed up 2,000 students 
in 13 countries and hired 240 teachers. In 2011, when it sold a controlling share to the educa-
tional publisher Pearson (its current owner), it was the largest private employer of teachers in 
India and had a market valuation of $213 million. 
TutorVista’s subscription model has been key to its growth. Because customers pay a predicta-
ble monthly fee in advance, the business is highly capital-efficient, and it enjoys smoother rev-
enue growth than most start-ups do.” 

 

Neljäs arkkityyppi on kehittää ratkaisu yhdelle maksavalle asiakkaalle, standardi-
soida syntynyt tarjoama ja myydä sitä uudelleen uusille asiakkaille. Näinhän Micro-
softkin toimi alussa, kun se kehitti IBM:lle käyttöjärjestelmän, jota se sitten alkoi 
myydä muillekin. Saman idean on esittänyt arvoehdotus-keskustelun yhteydessä 
myös Wouters et al. (2018); heidän mielestään arvoehdotuksia pitää olla kaksi: (lop-
pu)asiakkaalle, niin kuin yleensäkin, mutta sen lisäksi myös korporaatioasiakkaalle, 
joka yleensä maksaa kehittämisen kulut erilaisissa kiihdyttämö-ohjelmissa. 

 
Viides arkkityyppi on saada asiakkaat uskomaan, että tuotteista tulee olemaan pu-

laa, tai että niitä riittää vain harvoille ja saada asiakkaat maksamaan tilausmaksuja 
etukäteen. Mm. Tesla on toiminut ja toimii edelleen näin.  

 
Moore (1999a, 1999b) on tutkinut paljon korkean teknologian tuotteiden lansee-

rauksia ja elinkaaria. Hänen käytännön toimijoille suunnatut kirjansa puhuvat ”kui-
lusta” ensimmäisten omaksujien ja isomman markkinan välissä (chasm between ear-
ly adopters/ visionaries and mainstream market). Päämarkkina muodostuu ihmis-
joukosta, jota Moore kutsuu termillä ”pragmaattiset”. Mooren mukaan perusongelma 
on, että pragmaattiset eivät pidä visionäärejä luotettavina referensseinä. “Visionää-
reihin verrattuna pragmaattiset ovat varovaisempia, heillä on odota-ja-katso mentali-
teetti, keskittyvät pysymään vallassa, hallitsemaan odotuksia ja kuluttamaan budjetin 
mukaisesti. Visionäärien mielestä pragmaattiset ovat “jalankulkijoita”, kun taas 
pragmaattisten mielestä visionäärit ovat vaarallisia. Pragmaattiset eivät näe syytä 
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aloittaa uuden omaksumista, koska oma viiteryhmä ei ole vielä muodostunut ja on 
liian aikaista minkään olla “tuotannossa”.  

 
Monilla uusilla aloilla elinkaarensa alussa on usein paljonkin erilaisia tarjoamia ja 

teknologisia ratkaisuja, jotka ovat ostajan mielestä melko hyviä, mutta mikään niistä 
eivät ole kokonaisia ratkaisuja ongelmaan. Eli tämän työn käsitteistössä asiakkaan 
varsinainen päämäärä ei täyty. ”Pragmaattiset eivät osta 80 % ratkaisua, he halua-
vat olla varmoja.” Yleisin tarjoajan virhe Mooren mukaan on, että ”kehittäjät sitou-
tuvat yleisimpien parannustoivomuksien korjaamiseen, mutta eivät koskaan vii-
meistele yhtäkään yksittäistä toivomuslistaa.” Ja tästä loogisena ratkaisuna Moore 
ehdottaa, että tarjoajien ja kehittäjien kannattaisi valita edes yksi alue, yksi ongelma 
tai yksi toivelista, jonka he ratkaisisivat kokonaan ja näin alkaisi sille segmentille 
muodostua ”kokonainen tuote” (whole product). Mooren (2000) määritelmä ko-
konaiselle tarjoamalle on: “the whole product is the minimum set of products and 
services needed to fulfill the target customer’s compelling reason to buy”. Moore siis 
väittää, että ensimmäisten asiakkaiden päämäärä on erilainen kuin valtavirran asiak-
kaiden päämäärä – ja tarjoamankin pitäisi muuttua, jos halutaan palvella isompaa 
asiakasryhmää. Mooren kasvuajattelussa on selviä linkkejä Levittin klassiseen “actual 
product” tai “expected product” tasoon, Christensenin ”Job” ajatteluun ja siten asiak-
kaan päämäärään, sekä myös Lean Startup ajatteluun ja tarjoaman rakentamisen 
prosessimaisuuteen.  

 
Tarjoaman kasvun varmistamisessa olennaista on asiakkaiden lisäksi ymmärtää 

asiakkaiden hankkimisen kustannuksia (CAC - Customer Acquisition Costs) (esim. 
Espinal 2013; Felin 2020; Skok sivustolta www.forentrepreneurs.com/startup-killer/). 
Jotta tarjoaman kasvaminen on kaupallisesti mahdollinen, asiakkaiden hankkimisen 
kustannukset täytyy saada alle asiakkailta saatavien tulojen, eli lausekkeena LTV 
(asiakkaiden Life Time Value) > CAC (jossa Life Time Value viittaa siis asiakkaalta 
koko elinkaaren aikana saatavaan vaihdanta-arvoon). Skok antaa esimerkin: “Esi-
merkiksi, jos käytät Google Ad Wordsia liikenteen synnyttämiseen sivustollesi… hin-
taan 50 centtiä/ klikkaus ja tuloksena on, että noin 5 % klikkaajista muuttuu käyttä-
jiksi ja niistä noin 10 % muuttuu maksaviksi asiakkaiksi… niin jokainen asiakas 
maksaa $100 pelkästään näinä potentiaalisten asiakkaiden generoimisen kuluina.  
Monilla asiakassivustoilla on vaikea saada asiakas maksamaan yli $100 palvelus-
ta. Ja tämä kulu ei vielä sisällä markkinointihenkilökuntaa, web sivujen kuluja 
jne.”. Asiakkaiden hankkimisen kulu on siten erittäin olennainen taloudellinen mitta-
ri tarjoamaa kehitettäessä. 

 
Housman esitteli sijoittajien käyttämiä verrokkilukuja eri toimialojen asiakkaiden 

hankkimisen keskimääräisistä kuluista (blog.useproof.com/customer-acquisition-
cost). Esimerkiksi matkustus toimialalla CAC on 7 dollaria, kuluttajatuotteissa 22 
dollaria ja pankkisektorilla 303 dollaria. Alla olevaan kuvioon Skok on kiteyttänyt 
keskeisimmät asiat, jotka vaikuttavat LTV:n ja CAC:n väliseen tasapainoon tai suh-
teeseen. 
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Kuvio 18. Keskeiset asiakkaiden hankkimisen kustannuksiin ja asiakkailta saatavien tulojen suhteeseen vaikutta-
vat asiat (Skok sivustolta www.forentrepreneurs.com/startup-killer/) 

 
Mitä enemmän asiakkaiden hankkimisessa joudutaan käyttämään ihmistyövoimaa 

ja maksettua yritykseltä-asiakkaalle markkinointia, sen kalliimpaa asiakkaiden hank-
kiminen on. Toisaalta mitä enemmän voidaan käyttää automaatiota sekä viraali-
markkinointia, jossa asiakkaat kertovat tarjoamasta toisilleen, sen halvemmaksi asi-
akkaiden hankinta muodostuu. Samoin ilmaiskokeilut tai ilmaisversiot, seuraavassa 
kappaleessa kuvatut ulkoiset innovaattorit tai kehittäjät, kuin myös partneroitumiset 
ja jo yllä kuvatut tavat saada asiakkaat maksamaan kehittämisen kuluja, pienentävät 
asiakkaiden hankkimisen kustannuksia. Luvussa 6 kerrotaan lisää tapoja pienentää 
tarjoaman kulupuolta, esimerkiksi hyödyntämällä asemallista arvoa. 

 
Asiakkailta saatavia tuloja vähentää asiakaspoistuma ja huono asiakastyytyväisyys. 

Huomaa tässä suhdearvon muodostamisen tärkeys. Asiakkailta saatavia tuloja puo-
lestaan lisäävät mm. uusintaostot, skaalautuva hinnoittelu, ristiinmyyntimahdolli-
suudet, erilaisten lisäosien tai päivitysten myynti, tai asiakkaiden myynti joillekin 
toisille asiakkaiksi tai "liideiksi". Luvussa 6 kerrotaan lisää käytännön keinoja synnyt-
tää asiakkaalle lisää arvoa ja sitä kautta lisää tuottopotentiaalia.  

4.7 Ulkoisten innovaattoreiden ja resurssien käyttö tarjoaman rakentamisessa 
ja kasvattamisessa 

Tarjoaman rakentamisessa prosessivaihtoehtojen lisäksi olennaista on päättää millä 
resursseilla kehittäminen ja kasvattaminen tehdään. Viime vuosikymmeninä on pu-
huttu kasvavassa määrin ”avoimesta innovaatiosta” (Open Innovation, esim. Ches-
brough 2003, Bogers et al. 2018) ja ulkopuolisten resurssien käyttämisestä kehittä-
misessä. Linux lienee tunnetuimpia esimerkkejä avoimesta innovaatioajattelusta 
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(en.wikipedia.org/wiki/Linux). Seuraavassa kaksi esimerkkiä autotoimialalta ja yksi 
kaivosalalta miten ulkopuolisia resursseja käyttämällä tarjoaman kehittämistä on 
saatu merkittävästi nopeutettua tai skaalaa kasvatettua. 

 
Vinjetti 15: Local Motors ja uuden auton kehittäminen ulkoisten resurssien avulla 

Uuden auton kehittäminen on perinteisesti erittäin kallista. Local Motors on lähestynyt auton 
kehittämistä täysin eri tavalla kuin isot autonvalmistajat. ”The very first step in this whole pro-
cess is submitting your very own ideas, concepts and designs in a practical format. Local Mo-
tors invites the users to share their ideas and designs how they would like the car to look, feel 
and perform. It also encourages tinkering, which means though the contribution is open for 
the online community to share but it is the firm that has the final say on which design is possi-
ble to be produced. …Among the many designs available, the most popular, feasible and highly 
demanded design is voted and selected by users in the community which is eventually devel-
oped by the company on a small scale in the micro-factories. Though the car can be entirely 
tailor-made to a customer’s specifications, yet it has some things that are standard like the 
body and chassis which are made by Local Motors themselves 
(medium.com/@nidhi.titus/steering-the-drive-with-co-creation-local-motors-case-study-
b4fefe7a1ffe).” ”Rally Fighter is currently made with GM’s engine, Volkswagen’s turning sig-
nals module and Honda Civic’s tail light assembly. So, the components are easily available and 
easily serviceable (ibid).” ”Once the buyer places the order for the car, he is invited to any of 
the local micro factory for co-building the car from scratch. It is a 6 days process which means 
2 weekends (Friday-Saturday-Sunday). The buyer/owner of the car actually does the labour 
work with the professional to co-build their car” (ibid). …”This also allows the Rally Fighter to 
be titled as a kit car or component car in the United States” 
(en.wikipedia.org/wiki/Rally_Fighter). “The exterior of the car was built through the idea 
generation process while the interior of the car was built through competition with a prize. 
Around 160–200 plus people have contributed their ideas over time for Rally Fighter” (medi-
um.com/…). ”Through crowd-sourcing, Local Motors produced Rally Fighter in 18 months, 
about five times faster than through conventional processes. Local Motors had spent $3 mil-
lion on the car’s development, which is much less than what is spent on commercial models by 
the major automakers (ibid).” ”According to Justin Fishkin, Local Motors’ chief strategy of-
ficer, the Rally Fighter was profitable around its 60th unit. He also estimated that a micro-
factory costs an average of $20 million to build, a fraction of the billions that go into opening 
traditional auto plants (ibid)”. ”Local Motors aims to target only a niche market and pro-
duce/sell just 2000 units before retiring that model. Their focus is not to build a million units; 
instead their focus is on an “economy of scope” instead of an economy of scale (ibid)”. ”Keeping 
the niche target in mind, they also have opened up micro-factories in Knoxville and Washing-
ton, D.C. for 3D printed cars. Their plan is when a customer walks into their store, all they 
have to do is to go up to a screen, choose one of nine or 10 unibodies, choose powertrains which 
they buy from other manufacturers, choose wheels and tires and colors — and they will print it 
while the customer waits or by the next day when the customer comes back (ibid).” ”Local Mo-
tors are innovative in the way they retain their customer loyalty, for example if the customer 
wants to upgrade the hardware within a year then they would strip it down and melt it and 
give the credit to put towards your next vehicle. The other option is if the customer comes back 
within a month then they can swap in a new battery technology that has just comes out. Their 
focus is to integrate technology as quickly as it comes to the market rather than waiting seven 
years in order to give an entirely different experience to the consumer (ibid).” ”Local Motors 
has an online community which has been steadily growing and consists of engineers, design-
ers and enthusiasts. The idea is when you contribute to a vehicle, Local Motors brings the vehi-
cle to the market and you get paid a royalty on every unit they sell (ibid).” ”The company 
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achieved to spend about 3 million dollars by rethinking the car’s features, so they designed a 
five-point seat belt, which costs $10, instead of developing an airbag, which will cost them $6 
million” (en.wikipedia.org/wiki/Local_Motors).  

 
Siinä missä Local Motors valmistaa pieniä määriä kustomoituja autoja, Tesla on 

mielenkiintoinen kertomus siitä, kuinka on mahdollista rakentaa valtavia investoin-
teja vaativa uusi massatuotettu sähköauto toimialan ulkopuolisena toimijana. Tekno-
logiaa on saatu hankittua ja kehitettyä selvästi ”normaalia” halvemmalla ja nopeam-
min hyödyntämällä ulkopuolisia arvokomponentteja ja resursseja erilaisten sopimuk-
sellisten suhteiden avulla.  

 
Vinjetti 16. Tesla ja sähköauton kehittäminen ulkopuolisten resurssien tukemana 

”If one looks at Porter’s five forces analysis, industries like the automobile industry seem espe-
cially immune to the threat of new entry and upstart competitors. Numerous factors that Por-
ter identifies, including economies of scale, learning curves, access to distribution channels, 
patents, unrecoverable up-front R&D expenditures, and other capital requirements can serve 
as barriers to entry, and all of them seem to be present in the auto industry. … The cost of de-
veloping the Tesla Roadster and Model S were around $140 million and $650 million whereas 
General Motors spent $1 billion developing its first electric, the EV1, and $1.2 billion develop-
ing the Chevy Volt, and Nissan has spent $5.6 billion developing its relatively low-
performance electric cars” (Stringham et al. 2015). Miten tämä oli mahdollista? Partner-
oitumalla, hyödyntämällä muiden firmojen pääomia ja tuomalla autot markkinoille hyvin 
nopeasti: “In 2004, Tesla approached Lotus to discuss a partnership and over the next couple 
of years formed a relationship where Lotus would help with design, engineering, and technol-
ogy and be the contract assembler of Tesla’s first vehicle. …Tesla was able to “save time and 
money” by heavily relying on Lotus for issues related to structure and safety. Having shared 
safety components let Tesla buy windshields, airbags, and automatic braking systems from 
the same suppliers. Such modular relationships let Tesla incorporate relatively complicated 
components without having to design them anew. … Lotus assembled the car and about 6 per-
cent of Roadster parts overlapped with those of its British relative. 
… Musk states it was “the beachhead of the technology. It’s the introductory product [that] al-
lows us to refine the technology and make [it] more affordable over time.” Tesla was then able 
to plan for the larger-scale production Model S and got there through partnerships with 
Daimler, Panasonic, and Toyota. In 2009, Daimler invested $50 million and subsequently 
formed an agreement for Tesla to supply drivetrains to Daimler’s Smart and Mercedes, and in 
2010, Panasonic invested $30 million and created an agreement to develop batteries with Tes-
la. … Some of Tesla’s most important transactions were with Toyota, which in 2010 invested 
$50 million for shares in Tesla’s IPO and sold Tesla its (NUMMI) plant in Fremont, Cal, for 
$42 million. Tesla benefited from the purchase by having a space ready to retool, and Toyota 
benefited by not having to write the space off at a total loss. Recycling the factory freed up by 
General Motors and Toyota thus gave Tesla space to produce the Model S and subsequent 
higher-volume vehicles” (ibid). 
Yllä olevasta keskustelusta käy hyvin ilmi, että sähköauto ei todellakaan ilmesty asiakkaiden 
käytettäväksi ilman tarjoaman kehittäjien etukäteen tekemiä monia valintoja. Sähköauton käyt-
töarvon kasvattamisessa komplementeilla ja kasvavilla rajahyödyillä on oma osansa näyteltävä-
nä: “ More traditional products like cars can also have network effects when the number of us-
ers and service centers in an area matter… The more parking spaces that have 240-volt outlets 
and the more special charging stations there are, the more valuable Tesla cars become. One 
step that Tesla is taking is creating a Destination Charging program that subsidizes the instal-
lation of the $750 Tesla Wall Connectors at participating hotels, resorts, and restaurants. An-
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other important step that Tesla is taking is building a network of much faster charging sta-
tions that give Tesla owners electricity for 170 miles in a 30-minute charge. As of June 2015, 
Tesla has built 445 stations that charge at zero marginal cost to the user. Spending $500,000 
per station and not charging users anything is costly, but when viewing a charging network 
as equivalent to software in the “hw-software paradigm,” one can understand why Tesla pro-
vides this complementary product at zero marginal cost. 
…One of Tesla’s most interesting moves to deal with network effects was to free all of its pa-
tents into the public domain. As of June 12, 2014, Tesla had hundreds of patents, yet they de-
cided to make all of their patents open to the public to encourage other firms to enter the elec-
tric car space. As Musk states: “Our true competition is not the small trickle of non-Tesla elec-
tric cars being produced, but rather the enormous flood of gasoline cars pouring out of the 
world’s factories every day. We believe that Tesla, other companies making electric cars, and 
the world would all benefit from a common, rapidly evolving technology platform. Technology 
leadership is not defined by patents, which history has repeatedly shown to be small protection 
indeed against a determined competitor, but rather by the ability of a company to attract and 
motivate the world’s most talented engineers. We believe that applying the open source philos-
ophy to our patents will strengthen rather than diminish Tesla’s position in this regard. Being 
a key player in a large product infrastructure can be better than having complete control over 
a proprietary but small one” (ibid).  
Tällä hetkellä näyttää siltä, että Tesla on onnistunut tekemään lähes mahdottoman, toimialan 
ulkopuolelta tullut auto oli USA:n viidenneksi myydyin automalli jo elokuussa 2018, vuonna 
2019 Tesla toimitti jo 367500 autoa ja 1.7.2020 Teslan markkina-arvo ohitti Toyotan; Teslasta 
tuli maailman arvostetuin autonvalmistaja (Korosec 1.7.2020). 

 
Otetaan vielä esimerkki alalta, jossa ei nopeasti ajateltuna ole ulkopuolisilla mitään 

asiaa, kaivostoiminta. 
 

Vinjetti 17. Goldcorp ja oman tarjoaman kasvattaminen ulkopuolisten resurssien avulla 

Kanadalaisen kultakaivoksen geologit olivat sitä mieltä, että kaivos oli ehtymään päin. Löytääk-
seen lisää malmia, toimitusjohtaja Rob McEwen päätti kokeilla ulkopuolista apua. Hän oli kuul-
lut MIT:ssa Linus Torvaldsin tarinan kuinka hän oli avannut lähdekoodinsa ulkopuolisille ja 
kuinka löyhästi netin yli järjestäytynyt joukko oli kehittänyt kilpailukykyisen käyttöjärjestelmän 
Linuxin. Hän päätti kokeilla samaa kaivostoiminnassa (Tabscott & Williams 2006). “McEwen 
raced back to Toronto to present the idea to his head geologist. "I'd like to take all of our geolo-
gy, all the data we have that goes back to 1948, and put it into a file and share it with the 
world," he said. "Then we'll ask the world to tell us where we're going to find the next six mil-
lion ounces of gold." McEwen saw this as an opportunity to harness some of the best minds in 
the industry. Perhaps understandably, the in-house geologists were just a little skeptical 
(ibid).” Käytännössä GoldCorp järjesti kilpailun, jossa luvattiin 575 000 dollarin palkinto kaikil-
le, jotka voisivat kaivoksen jakaman datan avulla löytää lisää kultaa. Eli kaivosyhtiö jakoi tiedot 
siihenastisista löydöksistä, porauksista ja tuloksista – yleensä toimialalla nimenomaan nuo tie-
dot ovat se kaikkein pyhin ja salaisin tieto, jota ei ulkopuolisille kerrota. ”Every scrap of infor-
mation (some four hundred megabytes worth) about the 55,000-acre property was revealed 
on Goldcorp's Web site. News of the contest spread quickly around the Internet, as more than 
one thousand virtual prospectors from fifty countries got busy crunching the data” (ibid). 
Heidän kilpailunsa sai maailman johtavat geologit kilpailemaan keskenään – jokainen halusi 
osoittaa olevansa toimialan kärkeä. Geologien lisäksi myös täysin uusien alojen osaajilta tuli 
ehdotuksia: ”But entries came from surprising sources, including graduate students, consult-
ants, mathematicians, and military officers, all seeking a piece of the action. "We had applied 
math, advanced physics, intelligent systems, computer graphics, and organic solutions to in-
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organic problems. There were capabilities I had never seen before in the industry," says 
McEwen. "When I saw the computer graphics I almost fell out of my chair." The contestants 
had identified 110 targets on the Red Lake property, 50 percent of which had not been previ-
ously identified by the company. Over 80 percent of the new targets yielded substantial quan-
tities of gold. In fact, since the challenge was initiated an astounding eight million ounces of 
gold have been found. McEwen estimates the collaborative process shaved two to three years 
off their exploration time” (ibid).  
Olennaista on huomata, että puoli miljoonaa on yksittäiselle asiantuntijalle tai pienelle tiimille 
erittäin houkutteleva palkinto kunnian lisäksi, mutta kultakaivoksen mittakaavassa pieni kus-
tannus, jos kultaa löytyy lisää. Lopputuloksena oli 3 miljardin dollarin edestä uutta kultaa (Tap-
scott & Williams 2006) ja rajua uutta kasvua: “it catapulted his under-performing $ 100 million 
company into a $9 billion juggernaut while transforming a backward mining site in Northern 
Ontario into one of the most innovative and profitable properties in the industry” (Nyström 
2017). Tässä tarinassa arvon luonnin tilaisuus hyvin konkreettisesti avattiin ulkopuolisille toimi-
joille kilpailumuotoon puetun tarjoaman avulla. 

 
Yllä olevien esimerkkien valossa on selkeästi nähtävissä, että ulkopuolisten inno-

vaattoreiden ja resurssien hyödyntämisestä voi olla merkittävää hyötyä. Mutta miten 
motivoida ihmisiä ja yrityksiä osallistumaan tarjoaman kehittämiseen ja arvon tuot-
tamiseen? Tämä teema on lähellä vaihdannan valuuttojen päättämistä tarjoamien 
avulla: vaihdantaa voi olla paitsi yrityksen ja asiakkaiden välillä, niin tietysti myös 
yrityksen ja ulkoisen avun välillä. GoldGorpin (katso vinjetti yllä) tapauksessa ihmisiä 
motivoi merkittävä rahapalkinto ja oman asiantuntemuksensa osoittaminen. Turkish 
Airlinesin (katso vinjetti) kohdalla startuppeja motivoi rahoituksen saaminen, bisnes-
luokan ihmisiä sijoitusmahdollisuudet sekä mahdollisuus käyttää osa lentomatkaan 
joka tapauksessa kuluvasta istumisajasta potentiaalisesti uutta arvoa luovien ideoi-
den kuulemiseen. Threadless.comin (katso vinjetti) tapauksessa raha on osa motivaa-
tiota, osa motivaatiosta on käyttää omaa luovuuttaan ja nähdä kuinka moni ideasta 
innostuu. Osa motivaatiota on saada oma ideansa tuotantoon ja saada oma nimi pai-
dan pesulappuun. T-paidan kuvion suunnitteluun voi mennä parhaimmillaan viisi 
minuuttia, siksi parituhatta dollaria on motivoiva palkinto. Kullan löytämiseen kai-
voksen jakamasta datasta voi kulua viikkojen ja kuukausien analysointityö, siksi siitä 
täytyy palkita isommin. GroupOn:in tapauksessa (katso vinjetti) ihmisiä motivoivat 
reilut alennukset. Useimmissa sosiaalisen median palveluissa motivaatiota on tavoit-
taa iso joukko ihmisiä nopeasti ja saada tykkäyksiä tai nostaa omaa asemaansa vali-
tussa teemassa. Idols-tyylisissä konteksteissa motivaationa on päästä esille, saada 
töitä. Airbnb:n tapauksessa ihmisiä motivoi ansainta, omistetulla asunnolla voi tehdä 
rahaa. IKEA:n tapauksessa ihmisiä motivoi halvempi hinta ja ehkä myös nopeus; 
viemällä huonekalut itse kotiin ja kasaamalla ne itse, huonekalut saa saman päivän 
aikana paikoilleen. IKEA:ssa tätä motivointia helpottaa se tosiseikka, että suurin osa 
asiakkaista on joka tapauksessa tullut autolla liikkeeseen ja on seuraavaksi ajamassa 
kotiinsa. Autossa on ihmisten lisäksi yleensä valmiina tyhjää tilaa tavaroiden kuljet-
tamiseen. Pienellä omalla lisävaivalla saa reilusti halvemman ostohinnan ja saa tava-
rat heti mukaan. Pizzan kotiin tuomisen yhteydessä ihmiset joutuvat käymään sisäis-
tä keskustelua ovatko valmiita käyttämään omaa aikaansa pizzan kotiin saamiseen – 
tilaamaan, odottamaan ja kuljettamaan pizzat kotiin - jos kotiin tuomisen lisäkustan-
nus on pari kolme euroa noin kymmenen euron pizzaan. Local Motorsin kohdalla 
(katso vinjetti) ihmisiä motivoi päästä kehittämään uutta autoa, saada juuri omille 
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spekseille sopiva auto ja kuulua yhteisöön. Myös taloudellisia kannustimia oli käytös-
sä royaltien muodossa. ClubRedissa ihmiset (katso vinjetti) saavat arvoa paitsi palve-
luntarjoajan tarjoamasta sisällöstä, niin myös toisista asiakkaista ja heidän kysymyk-
sistään. EF Educationin tapauksessa englantilaisia perheitä motivoi saada omille lap-
sille kansainvälisiä uusia kavereita ja seuraa. Ja niin edelleen – joku tarjoaman luon-
teeseen sopiva motivointi ja vaihdannan ”valuutan” kehittäminen saattaa synnyttää 
merkittävästi uutta arvoa. 

 
Kehittämisvaiheen lisäksi ”ulkoisia innovaattoreita” voidaan hyödyntää myös käyt-

tämisen aikana. Cook (2008) kertoo omassa ”Contribution revolution” artikkelissaan, 
kuinka tarjoaman käyttäjät voivat joko aktiivisesti tai passiivisesti osallistua tarjoa-
man menestykseen. Aktiivisesti käyttäjät voivat luoda a) sisältöjä, josta tunnetuimpia 
esimerkkejä lienevät Wikipedia, YouTube, Instagram, Facebook ja erilaiset talent-
kilpailut, kuten Idols, Voice, X-factor. Olennaista on huomata, että kaikissa näissä 
tarjoaman kehittäjä saa valtavan määrän sisältöä ulkopuolisilta ilmaiseksi tai erittäin 
halvalla. Käyttäjät voivat synnyttää myös b) myytävää tavaraa, kuten eBayssä. eBayllä 
ei itsellään ole minkäänlaista varastoa tavaroita, käyttäjät tuottavat sekä myytävät 
tavarat, että ostamisen. Tarjoaman ulkopuolinen arvo virtaa eBayn sisään ja ulos 
esimerkillisen hyvin.  

 
Käyttäjät voivat myös passiivisesti synnyttää i) käyttäytymisen informaatiota, kuten 

Amazonin suosituksissa: ”asiakkaat, jotka ostivat tämän, ostivat myös tuon ja 
tuon…”. Useimmat sosiaalisen median ja pelimaailman algoritmit perustuvat käyttä-
jien reaktioihin, tiedon yhdistelyyn ja edelleen ohjaamiseen. Käyttäjät voivat passiivi-
sesti synnyttää myös iii) resursseja, kuten Skypen tapauksessa. Skype hyödyntää 
käyttäjillä jo olevien tietokoneiden tyhjäkäyntiä tai käyttämätöntä prosessoritehoa 
nettipuheluihin. Näissä kaikissa esimerkeissä valtavat määrät tarjoaman ulkopuolis-
ten arvokomponenttien arvoa ”virtaa” tarjoaman sisään ja siitä kaupallistettuna ulos 
asiakkaille ja yrityksille voittoina. 

4.8 Yhteenveto rakenneosien yhteensovittamisen pääperiaatteista 

Tässä luvussa vastattiin kolmanteen tutkimuskysymykseen: mitä kaikille tarjoamille 
yhteisiä periaatteita ja reunaehtoja tarjoamien rakenneosien valitsemisessa, muok-
kaamisessa ja yhteensovittamisessa voidaan yksilöidä? Ehdotetussa vastauksessa on 
muutamia eri tasoja. Ensinnäkin jokaisen rakenneosan voidaan hahmottaa tarjoavan 
luonteestaan, teknologiastaan ja materiaaleistaan johtuen suorituskyvyn vaihteluvä-
liä, jonka reunaehtojen sisällä yhdistäminen muihin rakenneosiin on mahdollinen. 
Toiseksi, mahdollisiin yhdistelmiin liittyy eriasteisia konflikteja – eli kun yhtä omi-
naisuutta tai arvon luokkaa pyritään nostamaan, niin samalla joku toinen tärkeä 
ominaisuus voi laskea. TRIZ metodiikka tarjoaa kategorisia konfliktien ratkaisuehdo-
tuksia. Kolmanneksi, olennaista on huomata, että yksittäisten rakenneosien lisäksi 
myös pääarvoluokat voivat olla konfliktissa keskenään, erityisesti asiakasarvo ja yri-
tyksen ylijäämä eivät ole ristiriidattomia pyrkimyksiä. Todennäköisyys mahdollisim-
man isolle arvon tuotolle kasvaa, kun rakenneosia valitaan ”ensin asiakasarvo, sitten 
yrityksen ylijäämä” logiikalla. Mitä enemmän tarjoamaan saadaan rakennettua käyt-
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töarvon potentiaalia, sen isompi potentiaali on myös vaihdanta-arvon syntymiselle. 
Yrityksen ylijäämä on tässä työssä ehdotetun hahmotuksen mukaisesti siis ennen 
kaikkea seuraus onnistuneesta käyttöarvon, vaihdanta-arvon ja suhdearvon luomi-
sesta ja vasta toissijaisesti seurausta onnistuneesta kulujen karsimisesta, arvon kaap-
paamisesta ja puolustamisesta. Ehdotetun logiikan mukaan ei ole mielekästä ensin 
karsia kuluja, jos tarjoama ei ylipäätään tuota käyttöarvoa tai vaihdanta-arvoa. Sa-
moin ei ole mielekästä keskittyä arvon kaappaamiseen ja puolustamiseen, ennen kuin 
on varmistettu, että on jotain mistä kaapata ja jotain mitä puolustaa. 

 
Neljänneksi, kappaleessa 4.3. käytiin tarkemmin läpi pääarvoluokkien keskinäisen 

yhteensovittamisen periaatteita. Tiheysperiaate (density fit) esitettiin kaikkien ra-
kenneosien väliseksi, yleiseksi yhteensovittamisen tavoitteeksi, asiakkaan suunnasta 
katsoen. Tiheys on hyödyllinen paitsi asiakkaalle, niin myös yritykselle, koska kaikki 
mikä ei synnytä ydinkäyttöarvoa on periaatteessa ylimääräistä ja siten turhaa kulu-
kertymää. Mitä enemmän on hyötyjä ja vähemmän on uhrauksia ja turhia kuluja, 
yleensä sen kilpailukykyisempi tarjoama. Tarjoaman sopivuus kannattavaan liike-
tomintaan (business fit) nimettiin yrityksen suunnasta katsoen tarjoaman rakenne-
osien yhteensovittamisen yleiseksi tavoitteeksi. 

 
Viidenneksi, yllä kuvatulla tavalla valittavia asioita, ratkaistavia konflikteja, yhteen-

sovittamisen periaatteita ja reunaehtoja on niin paljon, että jokaiseen valintaan liittyy 
paitsi paljon vaihtoehtoja, niin monia systeemisiä takaisinkytkentöjä. Tilannetta han-
kaloittaa entisestään se, että uuden luomisen luonteen takia kaikkea tarjoaman valin-
toihin tarvittavaa tietoa ei ole valinnan hetkellä olemassa. Tieto syntyy vasta, kun asi-
akkaiden ja kilpailijoiden reaktiot tosiasiallisesti tapahtuvat. Siten tarjoaman kehit-
tämisen prosessi on paitsi riskien hallintaa, niin ennen kaikkea epävarmuuden hallin-
taa, ja siksi prosessi on käytännössä pikemminkin iteratiivinen kuin lineaarinen. 
Kappaleessa 4.5. kerrottiin neljä erilaista tapaa kehittää tarjoamia prosessimielessä. 
Kun epävarmuutta on paljon, on olennaista valita kokeilemalla kehittämisen proses-
simalli ja ymmärtää, että kokeilut synnyttävät spesifikaation, ei toisinpäin. Lisäksi 
erikseen painotettiin asiakkaiden hankkimisen kustannusten minimointia sekä ul-
koisten innovaattoreiden merkitystä kustannustehokkaassa kehittämisessä. 
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5. Arvon luonnin ideaalityypit ja tiheyden li-
säämisen pääajurit 

 

Tässä luvussa etsitään vastausta neljänteen tutkimuskysymykseen, eli siihen, onko 
löydettävissä joitain arvon luonnin ideaalityyppejä ja/tai arvon maksimoinnin logiik-
koja. Kuten jo kappaleessa 2.3. kuvattiin, niin jokaisen pääarvoluokan taustalla voi-
daan tarjoamanäkökulmasta hahmottaa keskeinen suhde, joka on erityisen olennai-
nen yritysten ja asiakkaiden välisessä arvon luonnissa. Olennaisuus tässä tarkoittaa, 
että jokaista pääarvoluokkaa keskeisine suhteineen voidaan myös ajatella pääedelly-
tyksenä arvon realisoitumiselle. Koska jokainen pääarvoluokka voidaan nähdä arvon 
realisoitumisen pääedellytyksenä, niin jokaiseen pääarvoluokkaan liitetään tässä lu-
vussa käydyssä keskustelussa oma arvon luonnin ideaalityyppinsä, joissa jokaisessa 
on oma arvon suuntaamista ohjaava ajuri. 

 

Kuvio 19. Jokainen pääarvoluokka voidaan nähdä arvon realisoitumisen pääedellytyksenä, johon kytkeytyy oma 
arvon suuntaamista ja tarjoaman tiheyden lisäämistä ohjaava ajurinsa 

Seuraavassa argumentoidaan, kuinka kehittäjien (yrityksen) ennakoituun ylijää-
mään erityisesti liittyy tässä työssä Arvoavaukseksi kutsuttu arvon luomisen ideaali-
tyyppi. Taustalla on ajatus, että ilman yrityksen ennakoimaa ylijäämää, kehittämisen 
investointeja ei olla valmiita tekemään ja vaivaa ei olla valmiita näkemään; eli yrityk-
sen (ennakoimaa) ylijäämää pidetään tässä ideaalityypissä arvon realisoitumisen 



 

111 

pääedellytyksenä. Jos ajatellaan vaikka Airbnbtä, niin majoittamisen tarjoaman ar-
voa avattiin käyttämällä hotellihuoneiden sijaan ihmisten valmiiksi investoimia asun-
toja majoitustilana. Tämän tarjoaman kehittäjien tekemän avaamisen valinnan seu-
rauksena asiakkailla olikin valittavana ennennäkemätön valikoima majoitustiloja 
ympäri maailmaa. Tarjoaman tiheys nousi tämän avaamisen seurauksena kokonaan 
toiselle tasolle verrattuna perinteiseen hotelliketjuun, jossa asiakas joutuu valitse-
maan hyvin pienestä joukosta melko samanlaisia vaihtoehtoja ja hän yleensä joutuu 
maksamaan (vähintään epäsuorasti) vastaanottovirkailijasta, aulatiloista, lasten leik-
kialueesta, uima-altaasta jne., vaikkei niitä kaipaisikaan. Arvoavaus ideaalityypissä 
pyritään avaamaan mahdollisimman iso arvon luonnin tilaisuus – yli ajan ja yli sen 
hetkisten toimialan perusoletusten, organisoitumisen ja käytännön ratkaisujen. Mitä 
isompi arvon luonnin tilaisuus pystytään avaamaan, sen parempi kehittäjien (mah-
dollisen ylijäämän) kannalta. Tarjoaman rakenneosien suuntaamisen pääajurina on 
siten mahdollisimman ison arvon luonnin tilaisuuden avaaminen. 

 
Vaihdanta-arvoon kytketään tämän työn hahmotuksessa erityisesti Arvokonfiguraa-

tioksi nimetty arvon luonnin ideaalityyppi. Ilman vaihdanta-arvoa yritys ei voi odot-
taa saavansa tuottoja asiakkaalta, eikä yritys siten ole halukas tuottamaan ja toimit-
tamaan tarjoamaa asiakkaalle, jolloin myöskään asiakas ei siten saisi päämääriään 
toteutumaan. Arvokonfiguraatio ideaalityypissä tuottamisesta ja toimittamisesta syn-
tyvää tuotosta ja tuotoksesta syntyvää vaihdanta-arvoa pidetään siis arvon realisoi-
tumisen pääedellytyksenä. Arvokonfiguraatiossa tarjoaman rakenneosat konfiguroi-
daan tuottamisen ja toimittamisen toistuviin aktiviteetteihin ja näin päästään teke-
mään isompia investointeja, hyödyntämään skaalaetuja ja oppimisen kumuloitumista 
tuotoksien tekemisessä. Näiden avulla kulut yksittäiselle asiakkaalle saadaan lasket-
tua isompaa asiakasjoukkoa kiinnostavalle tasolle, sekä laatutaso vakiinnutettua riit-
tävän korkeaksi – ja, vaihdanta-arvoa voidaan odottaa isommalta joukolta asiakkaita. 
Henkilöautot, lääkäripalvelut, vakuuttaminen, esimerkiksi, ovat mahdollisia suu-
remmille kansanjoukoille juuri siksi, että jokaiselle asiakkaalle ei erikseen kehitetä, 
tuoteta ja toimiteta uniikkia tarjoamaa, vaan koska tuottaminen ja toimittaminen on 
konfiguroitu tehokkaasti arvoketjuksi, arvopajaksi, arvoverkoksi, tai joksikin yhdis-
telmäksi näitä konfiguraatioiden arkkityyppejä. Kun yksittäiselle asiakkaalle koituvat 
kulut saadaan laskettua kertaluokkaa, tai useita kertaluokkia, alemmas, tarjoaman 
tiheys paranee myös tätä kautta. Mitä tehokkaammin pystytään tuottamaan, tässä 
ideaalityypissä ajatellaan, sen parempi vaihdanta-arvon ja tuottajan ylijäämän kan-
nalta. Tarjoaman rakenneosien suuntaamisen pääajurina on siten tehokkaan tuotan-
non konfiguraation aikaansaaminen. 

 
Käyttöarvoon liitetään tässä työssä Arvohaluamaksi kutsuttu arvon luonnin ideaali-

tyyppi. Jos asiakas ei voi tarjoaman avulla luoda tai muodostaa itselleen käyttöarvoa, 
asiakas ei halua tarjoamaa käyttää, eikä hän halua sitä ostaa. Arvohaluamassa siten 
tarjoaman käyttämistä ja henkilökohtaisesti koettua käyttöarvoa pidetään arvon rea-
lisoitumisen pääedellytyksenä. Tarjoaman tiheys paranee haluamalla juuri tietynlais-
ta käyttöarvoa, yksityiskohtia, kokemusta, juuri kyseiseen kontekstiin ja tilanteeseen. 
Yksittäisellä asiakkaalla on tyypillisesti ylivoimainen ymmärrys omasta kontekstis-
taan ja tilanteensa yksityiskohdista. Mitä paremmin yksittäistä asiakasta voidaan aut-
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taa luomaan itselleen käyttöarvoa, tässä ideaalityypissä ajatellaan, sen parempi asi-
akkaalle. Tarjoaman rakenneosien suuntaamisen pääajurina on siten mahdollisim-
man hyvin juuri tähän yksittäiseen tilanteeseen ja tarpeeseen sopivan tarjoaman ai-
kaansaaminen. 

 
Suhdearvoon liitetään tässä työssä Arvositoumaksi kutsuttu arvon luonnin ideaali-

tyyppi. Jos tarjoamassa ei ole molemminpuolista sitoutumista suhteeseen, koko asia-
kassuhteen aikana, asiakas yleensä valitsee jonkun toisen tarjoaman. Arvositouma 
ideaalityypissä molemminpuolista, pidempiaikaista sitoutumista suhteeseen ja yhtei-
seen oppimiseen, eli suhdearvoa, pidetään arvon realisoitumisen pääedellytyksenä. 
Tarjoaman tiheys paranee aiemmissa ideaalityypeissä kerrottujen periaatteiden lisäk-
si myös sitoutumalla tutustumiseen, yhdessä oppimiseen, suhteen kehittämiseen ja 
vaalimiseen, jonka seurauksena tarjoamaa kustomoidaan molemmille paremmin so-
pivaksi ja saadaan aikaan tilanne, jossa 1+1>2. Mitä enemmän suhdearvoa voidaan 
synnyttää, mitä vahvempi sidos asiakkaan ja tarjoaman välille voidaan synnyttää, 
tässä ideaalityypissä ajatellaan, sen parempi asiakkaalle ja yritykselle. Tarjoaman ra-
kenneosien suuntaamisen pääajurina on siten mahdollisimman hyvin molemmille 
sopivan tarjoaman kustomoiminen. 

 
Taulukko 3. Tarjoama-ajatteluun sisältyvät neljä arvonluonnin ideaalityyppiä 

Jokainen ideaalityyppi kytkeytyy erityisesti paitsi yhteen pääarvoluokkaan niin 
myös arvon luonnin vaiheeseen. Arvoavaus sijoittuu erityisesti tarjoaman kehittämi-
sen aikaiseen strategisten perusvalintojen tekemiseen, arvokonfiguraatio tuottamisen 
ja toimittamisen aikaiseen arvon luontiin, arvohaluama käyttämisen ja kokemisen 
aikaiseen arvonluontiin ja arvositouma asiakassuhteen kaikkien episodien aikaiseen 
arvon luontiin. Arvon luomiseen osallistuvat sekä yritys että asiakas; molemmilla on 
itse kontrolloimansa alueet, sekä yhteinen arvon luonnin alue. Ideaalityyppeihin liit-
tyy myös omat arvon suuntaamisen pääajurinsa, eli ideaalityypit antavat ylätason 
ohjeita, kuinka tarjoamien tiheyttä voidaan nostaa. Tarjoaman tiheyttä voidaan lisätä 

Ideaalityyppi

”ARVOAVAUS”: tarjoaman kehittäjien
kontrolloimaa ja pääosin tekemää arvon
rakenneosien suuntaamista kohti ennakoituja
pääarvoluokkia. Miksi? Jotta löydetään ja
hyödynnetään mahdollisimman ison
potentiaalin omaava, asiakkaita yhdistävä,
arvon luonnin tilaisuus. Mitä isompi tilaisuus
pystytään avaamaan, sen parempi kehittäjälle.

”ARVOKONFIGURAATIO”: yrityksen
tekemää ja kontrolloimaa arvokomponenttien
kytkemistä pää- ja tukiaktiviteetteihin ja niiden
suuntaamista kohti vaihdanta-arvoa. Miksi?
Jotta toistuvan tuotannon ja toimittamisen
kautta syntyy mahd. paljon vaihdanta-arvoa (ja
siitä mahd. paljon voittoa). Mitä
tehokkaammin pystytään tuottamaan ja
toimittamaan, sen parempi tuottajalle.

”ARVOHALUAMA”: asiakkaan
kontrolloimaa arvon rakenneosien suuntaa-
mista kohti käyttöarvoa. Miksi? Jotta asiakas
saa mahd. paljon käyttöarvoa ja mahd. hyvin
omat päämääränsä toteutumaan yksilöllisissä
konteksteissaan. Mitä enemmän asiakasta
pystytään auttamaan luomaan itselleen arvoa,
mitä enemmän asiakas saa itse suunnata arvoa,
sen parempi asiakkaalle.

Vaihe, roolit ja kanssakäyminen

+Tarjoaman kehittämisen aikaiset strategiset
perusvalinnat.
+Intentiot luonnehtivat tarjoaman kehittäjien ja
käsikirjoitusasiakkaiden kanssakäymistä.
+Tarjoamien-, sekä tarjoamien ja
arvokomponenttien väliset, mahdolliset
arvopinnat ovat uuden arvon avaamisen
keskiössä.

+Tarjoaman tuottamisen ja toimittamisen aikaiset
taktiset ja operatiiviset valinnat.
+Transaktiot luonnehtivat (tuottaja- &
myyjä)yritysten ja kuluttajien (tai maksavien
asiakkaiden) välistä kanssakäymistä.
+Arvokomponenttien ja arvoaktiviteettien väliset
rajapinnat ovat tarjoaman tuottamisen ja
toimittamisen keskiössä.

+Tarjoaman kokemisen ja käyttämisen aikaiset
mikrovalinnat.
+Interaktiot luonnehtivat palveluntarjoajien ja
(käyttäjien tai) täydentyjien välistä
kanssakäymistä.
+Tarjoamien käyttöliittymät ovat keskiössä,
kun käyttäjät pyrkivät saavuttamaan päämääriään
tarjoamien avustamana.

Kirjallisuutta, esimerkkejäKeskeiset oletukset ja pääedellytykset

+Arvon luonnin tilaisuuden avaamista, kehittäjän/ yrityksen
ylijäämän mahdollisuutta, pidetään arvon realisoitumisen
pääedellytyksenä.
+Oletetaan, että kehittäjällä on motivaatio kehittää uusi
tarjoama, kyky ennakoida kaikkia pääarvoluokkia, ja että
asiakkaiden tahdon suunnista on löydettävissä yhteneviä
tekijöitä.
+Tarjoama on välittävä mekanismi arvon mahdollisuuksien
ja realisoitumisien välissä, ”avaus” (opening).

+Arvon tuottamisen ja toimittamisen tuotoksesta syntyvää
vaihdanta-arvoa, pidetään arvon realisoitumisen
pääedellytyksenä.
+Oletetaan, että (aiempiin tarjoamiin optimoitu) hallinto,
org. arkkitehtuuri, tuotanto, sekä kumuloituneet resurssit
ovat jo olemassa.
+Tarjoama on välittävä mekanismi yrityksen ja asiakkaan
välissä, vaihdanta-arvoa luova ”tuotos” (output)
konfiguraatiosta.

+Tarjoaman käyttämistä ja arvon kokemista, käyttöarvoa,
pidetään arvon realisoitumisen pääedellytyksenä.
+Oletetaan, että tarjoava taho on ennalta tehnyt aikaa ja
pääomia vaativat strategiset perusvalinnat kehittämisen sekä
tuottamisen osalta, tarjoama on koettavissa ja asiakas tietää
oman päämääränsä.
+Tarjoama on helpottava mekanismi käyttäjän ja hänen
päämääriensä välissä, ”panos” (input) asiakkaan omaan
arvon luontiin.

”ARVOSITOUMA”: Yrityksen ja asiakkaan
molemminpuolista, usein yhtäaikaista ja
iteroivaa, arvon suuntaamista kohti yhteistä
suhdearvoa. Miksi? Jotta molemminpuolisella
tutustumisella, oppimisella, kustomoinnilla ja
sitoutumisella saadaan enemmän arvoa
syntymään. Mitä syvempi suhde voidaan
synnyttää, sen parempi molemmille.

+Asiakkaan ja tarjoaman (ja tarjoaman taustalla olevan
yrityksen) välistä, pidempiaikaista suhdetta, suhdearvoa,
pidetään arvon realisoitumisen pääedellytyksenä.
+Oletetaan, että tarjoama on jo olemassa, asiakkaan tiedossa
ja koettu ainakin yhden episodin ajan.
+Tarjoama on ”sidos” (coupling): tutustumisen, suhteen
ylläpitämisen ja syventämisen – sitoutumisen – mekanismi.

+Koko asiakaskokemuksen aikaiset episodit ja
mikrovalinnat.
+Henkiset-, materiaaliset-, rahalliset-, ajalliset-,
tiedolliset-, ja/tai sopimukselliset kytkeytymiset
luonnehtivat sitoutuneiden välistä
kanssakäymistä.
+Tarjoama on arvoliittymä, joka kustomoituu ja
sen merkitys syvenee sitoutumisen seurauksena.

+Strategic Innovation, Lean Startup,
Stanislavskilainen käsikirjoitusperinne,
sekä (varauksin) yrittäjyyden
teoretisointi, käyttäjälähtöinen
suunnittelu, Design Thinking.
+Airbnb ”hotelli”-tarjoama, Tesla S-
type, Amazon verkkokauppa. Anti-
esimerkkejä: Makuuni videovuokraamo,
kahvipavut, kertakäyttö-vaipat.

+Arvoketju, IOT, RBV, TCE, Co-
opetition ja peliteoria, perinteinen
strategia-, tehokkuus-, portfolio-ajattelu,
kustannusinnovaatiot, sekä (varauksin)
bisnesmallikirjallisuus.

+Diapers.com, VW-konsernin
yhteisistä alustoista ja osista tuotetut
autot, risteilylaiva

+Customer Dominant logic (CDL),
Service Dominant Logic (SDL), Value
Co-Creation, Needing, sekä (varauksin)
Käyttäjäinnovaatiot.

+Bright Horizons lastenhoitopalvelu
työnantajan (ja työntekijöiden)
haluamalla tavalla, Local Motors Rally
Fighter

+Suhdearvokirjallisuus (Relationship
value), Social Exchange Theory (SET),
Relational view, sekä (varauksin)
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avaamalla tilanne paremmin, tarjoamalla tehokkaammin tuotoksia, haluamalla ja 
tarjoamalla yksilöllisiä panoksia asiakkaan omaan arvon luontiin, sekä vahvistamalla 
tarjoaman ja asiakkaan välistä sidosta sitoutumalla suhteeseen ja yhteiseen oppimi-
seen. Huomautettakoon, että ideaalityypit ovat nimenomaan käsitteellisiä ideaali-
tyyppejä, reaalielämän tarjoamat ovat pikemminkin eriasteisia yhdistelmiä neljästä 
eri logiikasta. Samoin arvon luonnin eri vaiheet menevät usein päällekkäin ja voivat 
toistua iteratiivisesti. 

 
Seuraavaksi ideaalityypit esitellään tarkemmin. Jokaisen ideaalityypin kohdalla esi-

tellään logiikan lisäksi myös ideaalityyppiä edustava kirjallisuus, sekä reaaliesimerk-
kejä, jotka ovat lähellä ideaalityypin ehdottamaan tapaa luoda arvoa. Keskeisimmät 
ulottuvuudet on kiteytetty yllä olevaan taulukkoon. 

5.1 Arvoavaus-ideaalityyppi 

Ymmärtääksemme paremmin, miten tarjoamiin valitaan asioita ja miten valintojen 
avulla arvoa pyritään luomaan, mietitään hetki kaupallista avaruuslentoa. Jotta pai-
noton ulkoavaruus olisi asiakkaan koettavissa, tarjoaman kehittäjän on ensinnäkin 
mietittävä etukäteen mahdollisia asiakkaan intentioita ja motivaatioita, tai tämän 
työn käsitteistössä tahdon suuntia, valittava niistä joku, esimerkiksi halu päästä ko-
kemaan painottomuus ja näkemään maapallo avaruudesta. Avaruuteen pääseminen 
vaatii valtavaa erikoistumista ja osaamisen keskittymää. Huomattavaa on, että yksit-
täiselle asiakkaalle avaruuteen pääseminen olisi liian kallista, jos tarjoaman kehittäjät 
eivät olettaisi, että riittävän monella muullakin potentiaalisella asiakkaalla on sama 
intentio ja siten halu ostaa ja jakaa kehittämisen ja toimittamisen kustannuksia. Jotta 
kustannukset saadaan jaettua - ja riittävän monelta asiakkaalta vaihdanta-arvoa, jot-
ta yrityksen ylijäämä olisi mahdollinen - asiakkaiden intentioista on välttämätöntä 
löytää tai ennakoida joitain yhteisiä tekijöitä; tämä tahdon suunnan ja päämäärän 
valinta on keskeinen osa arvon luonnin tilaisuuden avaamista. Asiakkaiden oletetun 
päämäärän valinta, sekä kantoraketin ja avaruusaluksen kehittäminen ja hinnoittelu-
päätökset – tarjoaman yksityiskohtien suuntaaminen kohdeasiakkaiden oletettuun 
tahtoon ja pääarvoluokkiin - ovat esimerkkejä tarjoaman kehittäjien etukäteen teke-
mistä strategisista perusvalinnoista.  

 
Tässä työssä kutsutaan arvoavaukseksi erityisesti tätä (kaupallisessa kontekstissa) 

yrityksen tekemään avausta, jolla tartutaan mahdollisuuteen synnyttää uutta yrityk-
sen ylijäämää. Arvoavaus viittaa siten ennen kaikkea tarjoaman kehittämisen aikais-
ten valintojen ulottuvuuteen, jossa ei ole vielä käytetty, ostettu tai toimitettu tarjoa-
maa; kehittämisessä ennakoidaan mahdollista kysyntää ja sen yksityiskohtia, valinto-
ja tehdään kehittäjien ja käsikirjoitusasiakkaiden intentioiden leikkauskohdissa. Ar-
voa avatessaan kehittäjät suuntaavat arvon rakennusaineita kohti ennakoituja pääar-
voluokkia. Kehittäjät pyrkivät näkemään asioita uutta arvoa luovilla tavoilla, esimer-
kiksi Airbnb keksi hyödyntää ihmisten valmiiksi investoimia asuntoja ”hotellitarjoa-
man” ydinmahdollistajana, Casella Wines suuntasi tarjoamansa toimialan ei-
asiakkaisiin, Jeff Bezos päätti perustaa internetin kautta toimivan Amazon kirjakau-
pan, L.S. Shoen synnytti maanosan laajuisen muuttopalvelu U-Haulin, JCDecaux, 
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Google ja monet ovat keksinet alkaa myymään käyttäjiä mainostajille. Arvonluonnin 
tilaisuuden avaaminen vaatii monia ajatuksellisia oivalluksia, sen miettimistä mitä 
voisi olla, mitkä asiat voisivat olla arvopintoja. Koko luku kuusi kuvailee erilaisia 
mahdollisuuksia luoda uutta arvoa, eli avata arvon luonnin tilaisuuksia uusilla tavoil-
la.  

 
Kirjassaan “Disclosing new worlds” Spinosa et al. (1997) korostivat uusien maail-

mojen avaamisessa herkkyyttä huomata ”tyylejä”, jotka koordinoivat erilaisia aktivi-
teetteja, työkaluja ja tarkoituksia, joista maailmat muodostuvat, sekä tyylien sisältä 
löytyviä poikkeavuuksia tai epätoimivuuksia. Kirjoittajat puhuvat ”historian tekemi-
sestä” ja maailmojen avaamisesta ja käyttävät liiketoimintamaailman esimerkkeinä 
muun muassa T-Fordia ja Applen ensimmäisiä henkilökohtaisia tietokoneita. En-
simmäiset massatuotetut autot eivät kilpailleet toisia autoja vastaan, vaan kokonaan 
toisenlaista elämäntyyliä vastaan, jossa eläimiä ja maailmaa yritettiin hallita, ohjata 
tai johtaa (govern) kohti haluttuja päämääriä. Uudessa massatuotettujen koneiden 
”tyylissä”, maailmoja ja tilanteita alettiin pikemminkin kontrolloida. Applen ensim-
mäiset henkilökohtaiset tietokoneet eivät kilpailleet toisia henkilökohtaisia tietoko-
neita vastaan, vaan pikemminkin auttoivat ihmisiä siirtymään keskitetystä, holhoa-
vasta maailmasta kohti vapautunutta ja itsenäistä tyyliä kohti. Tarjoama voidaankin 
nähdä arvoavaus-logiikassa erityisesti mahdollisten maailmojen ja realisoituvien 
maailmojen välisenä mekanismina. Tarjoama muuttaa liiketoiminnalliset ideat ja 
ajatukset konkreettiseksi arvoksi asiakkaille ja yrityksille ja parhaimmillaan (tai pa-
himmillaan) synnyttävät uusia elämäntyylejä. 

 
Harari (2011/2020) kertoo ihmiskunnan historiaa kuvaavassa suurilinjaisessa teok-

sessaan, kuinka ihmissuvun menestymisen kannalta aivan keskeinen ominaisuus oli 
kyky kuvitella jumalia, keijukaisia, uskontoja, kansakuntia, ihmisoikeuksia, rahaa, 
osakeyhtiöitä, tahdon suuntia. Nämä mielikuvituksen tuotteet mahdollistivat valta-
van isojen ihmisryhmien keskinäisen yhteistyön ennennäkemättömällä tavalla. Kun 
kaikilla on samanlainen ajatus, että raha on totta ja osakeyhtiö on totta, niin kaikki 
voivat toimia tehokkaammin ja investoida tulevaisuuteen. Siten, tämän työn käsit-
teistössä, esimerkiksi osakeyhtiön tai rahan keksiminen on arvoavaus. Kyky avata 
arvon luonnin tilaisuuksia on ollut koko ihmiskunnan kehityksen kannalta olennai-
nen kyky. 

 
Arvoavaus ajattelussa arvon luonnin tilaisuuden avaaminen, kehittäjän (yrityksen) 

ylijäämän mahdollisuus, esittäytyy arvon realisoitumisen pääedellytyksenä. Ilman 
avaamista, ilman tätä ennakoitua yrityksen ylijäämää, tässä ideaalityypissä ajatellaan, 
tarjoamia ei synny, eikä arvoa realisoidu. Mitä liiketoiminnallisesti isompi arvon 
luonnin tilaisuus pystytään avaamaan, sen parempi kehittäjän potentiaalisten voitto-
jen kannalta. Avaamalla tilanne joltain olennaisilta osiltaan uudestaan on kenties 
mahdollista synnyttää eniten yrityksen ylijäämää. 

 
Makuuni videovuokraamo näyttää ulkopuolisin silmin katsottuna tarjoamalta, jon-

ka arvon luonnin mahdollisuuksia ei juurikaan pystytty avaamaan. Näyttää siltä, että 
liiketoimintaa ei pystytty ajattelemaan avaavasti uusilla tavoilla. 
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Vinjetti 18. Makuuni ja arvon avaamattomuus 

Vuonna 1985 perustettuun Makuuni videovuokraamoketjuun kuului parhaimmillaan yli 80 lii-
kettä ja liikevaihtoa syntyi yli 24 miljoonaa euroa vuonna 2009 
(fi.wikipedia.org/wiki/Makuuni). Vuonna 2016 nettipohjaisten viihdetarjoamien puristuksessa, 
kuten Netflixin, liikevaihto oli enää 7 miljoonaa, josta tappiota 1,2 miljoonaa; yritys meni kon-
kurssiin vuonna 2018 (ibid). Vuonna 2012 Makuuni avasi oman verkossa toimivan videovuok-
raamon, mutta konsepti oli vain huonompi kopio raskaammalla kulurakenteella kuin täysin di-
gitaaliset, usein globaalit kilpailijansa, isoine viihdekirjastoineen. Tämän kirjan kirjoittajan tie-
dossa ei ole, että arvoa olisi yritetty avata uusiin suuntiin. Aivan kuin Makuuni olisi jo 2010-
luvun alussa hyväksynyt kohtalonsa, että me vuokraamme videoita ja myymme irtokarkkia vi-
deoiden komplementeiksi, antaa kysynnän vähentyä, me vuokraamme videoita konkurssiin asti. 
Videoiden vuokraamisen kysyntä väheni vuosi vuodelta, se ei varmasti tullut kenellekään yllä-
tyksenä; mitä muuta noista erinomaisista sijainneista voisi vuokrata tai myydä kuin videoita ja 
irtokarkkeja?  

 
Uuden avaaminen vaatii tyypillisesti uudenlaista ajattelua. Voi myös olla, että arvon 

luonnin tilaisuuksia avatessamme, emme tule loppuun asti ajatelleeksi, että mitä 
kaikkea itse asiassa tulemme avanneeksi. Koska kyse on ajattelusta ja ajattelun ajatte-
lusta, hyödyksi on uusi käsitteistö ja aikaisempaa kattavampi sanasto, jota tässä työs-
sä pyritään kehittämään.  

 
Katsotaan hetki kahvipapuja, esimerkkinä kuinka olennaista on ymmärtää, minkä-

laisia arvon luonnin tilaisuuksia avataan ja toisaalta jätetään avaamatta.  
 

Vinjetti 19. Kahvipavut voisivat synnyttää enemmän arvoa 

”Most people who drink coffee every day do not realize that they only ingest 0.2 percent of the 
coffee cherry, 99.8 percent of the bean is wasted. First the peel— the world’s richest source of 
antioxidants—is thrown away and subsequently we discard the grounds after the coffee is 
brewed. At best, we are composting. But that does not make any sense. How can farmers 
thrive when the business model only values a tiny fraction of their produce? However, in that 
injustice also lies the opportunity. If only 0.2 percent of the coffee bean is used, we can theoret-
ically do 500 times better. … My coffee cycle begins with the coffee grounds. They provide an 
ideal substrate for farming mushrooms. Mushrooms can be sold to humans and the leftovers 
can be fed to chickens that will give eggs. We do not have to ask the Earth to do more for us; 
we can do so much more with what the planet is already generously providing. It works. Since 
we first introduced this coffee model to a group of orphans in Zimbabwe twenty years ago, the 
experiment has been successfully replicated in some 5,000 communities around the world. In 
these communities, hunger and poverty have been overcome simply by using free available 
waste—from coffee grounds but also green waste from food crops—to produce food (mush-
rooms). …A recent invention takes the coffee story to a new dimension: Coffee Pixels, a startup 
in Latvia, has introduced a solid bar made from the whole coffee bean. The coffee cherry has a 
peel rich in nutrition. Ten grams of the bar has 50 milligrams of caffeine, about as much as in 
an expresso or a can of Red Bull for which people pay $2 or more. …Coffee bars can be sold at 
half the price of Red Bull but with the same amount of caffeine. That means that a ton of coffee 
can generate an income of $100,000. Today, a coffee farmer gets $600 for a ton, or perhaps 
$800 if the coffee is organic and fair trade. In other words: If you give value to 100 percent of 
the coffee bean, you are going to change lives” (Simeoni & Pauli 2020).  
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Nykyisessä arvontuotannossa on täysin sallittua avata arvon luonnin tilaisuus niin, 
että se hyödyntää vain 0,2 % raaka-aineestaan, muun osan – 500 kertaa enemmän 
kuin hyödynnettävän aineen määrä - synnyttäessä jätettä. Kahvipavun tapauksessa 
arvo voitaisiin avata satoja tai tuhansia kertoja paremmin tuottajien, asiakkaiden ja 
planeetan kannalta, tarjoaman tiheyttä voitaisiin parantaa valtavasti. Nyky-
yhteiskunnassa useimmissa tapauksissa otetaan ikään kuin annettuna, että saasteita, 
jätteitä syntyy. Tarjoamien kehittäjät ja tuottajat keräävät voitot itselleen, mutta on-
gelmat jätetään yhteiskunnan ja planeetan kollektiiviselle vastuulle.  Esimerkiksi ker-
takäyttövaippoja käytetään pari, kolme tuntia, vaikka niiden valmistamiseen on käy-
tetty valtavasti materiaaleja ja resursseja, kuten muovia. Parin tunnin käytön jälkeen 
vaipat säilyvät satoja tai tuhansia vuosia maaperässä ja merissä; kaikkia vaikutuksia 
ekosysteemiin ei tiedä kukaan. Kun muoviset kertakäyttövaipat on aikanaan keksitty, 
samalla on avattu valtavan kokoinen negatiivisten seurauksien mahdollisuus. Aina 
kun uusi tarjoama kehitetään, niin kehittäjien pitäisi osata ottaa avaamisessa huomi-
oon, että positiivisia seurauksia tavoitellessaan, saatetaan samalla synnyttää negatii-
visia seurauksia, jossain toisessa kokonaisuudessa. Tarjoamissa voi siten olla asiak-
kaan kannalta katsoen (puhumattakaan muista sidosryhmistä) myös sellaisia asioita, 
joita kukaan ei ole siihen valinnut, tai asioita, joilla on täysin ennakoimattomia seu-
rauksia, tai joita voidaan käyttää kokonaan toisissa tarkoituksissa kuin mitä alun pe-
rin on ajateltu, kenties kokonaan toisissa yhteyksissä. 

 
Arvon luonnin tilaisuuden avaamisessa voi tietoisten valintojen lisäksi olla myös 

tiedostamattomia tai kehittäjien ulkopuolisia ulottuvuuksia. Seuraavan esimerkin 
avulla saadaan vielä lisävalotusta arvoavauksen käsitteeseen. 

 
Vinjetti 20. BestBuy - tekikö myrsky vai tarjoaman kehittäjä arvoavauksen? 

”In 1981, a tornado touched down in Roseville Minnesota, blasting to pieces the showroom of 
the local Sound of Music store (Collins 2009). ...Luckily the storeroom remained largely un-
damaged, leaving founder Richard Schulze with boxes of stereos and TVs, but no storefront. A 
resourceful entrepreneur, he decided to throw a ”Tornado sale” in the parking lot. He spent his 
entire marketing budget on a local ad blitz that created a two-mile traffic jam as droves of cus-
tomers converged on the lot. Schulze realized that he’d stumbled upon a great concept: adver-
tise like crazy, have lots of name-brand stuff to sell in a no-frills settings (albeit a step up from 
a parking lot), and offer low prices. Based on his discovery, he invested all his money into cre-
ating a consumer electronics superstore that he dubbed Best Buy” (ibid).  
Tekikö myrsky vai tarjoaman kehittäjä arvoavauksen? Tässä esimerkissä ukkosmyrsky tuhosi 
osan liikkeestä ja siten muutti tarjoamaa ja arvon rakennusaineita merkittävästi. Myrsky avasi 
uudenlaisen tilaisuuden luoda arvoa kodinkoneliikkeellä; myrsky teki yrittäjän puolesta tarjoa-
maan strategisia perusvalintoja, myrsky teki tarjoaman ”kehittämistyötä” ja suuntasi kehittäjän 
tahtoa uudelleen, joten tässä mielessä myrsky oli arvoavaus. Mutta myrsky ei tietenkään saanut 
aikaan vaihdantaa eikä uutta tarjoamaa. Yrittäjä reagoi myrskyn tuhoihin ja järjesti tarjoaman 
osat tietoisesti uudella tavalla, jonka seurauksena syntyi uudenlainen tarjoama. Yrittäjä mm. 
järjesti mainoskampanjan, jonka avulla asiakkaat tiesivät myrskyn tuhoista ja isoista alennuk-
sista. Joten myös yrittäjä teki arvoavauksen, hän teki kehittämistyötä, hyvin tietoista, olkoonkin 
reaktiivista, ennen kuin asiakkaat olivat ostaneet tarjoamaa.  
 

Arvoavauksella viitataan tässä työssä tarjoaman kehittämisen aikaisiin perusvalin-
toihin, jotka mahdollistavat, aukaisevat arvon luomisen tilaisuuden. Useimmiten ja 
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suurimmaksi osaksi, valinnat ovat kehittäjien tekemiä tietoisia, proaktiivisia päätök-
siä, mutta myös reaktiivista, sekä tiedostamatontakin arvon avaamista on mahdollis-
ta tapahtua. 

 
Arvoavaus-logiikassa, kohderyhmää edustavan käsikirjoitusasiakkaan tahdon suun-

ta valitaan ensin ja sen ymmärtäminen nähdään edellytyksenä arvokomponenttien 
suuntaamiselle kohti käyttöarvoa. Mitä tärkeämpi tahdon suunta asiakkaille on, mitä 
useammin, ja mitä useammalla potentiaalisella asiakkaalla kyseinen tahdon suunnan 
voidaan olettaa olevan, sen suurempi on arvon suuntaamisen kaupallinen potentiaali. 
Koska asiakkaat eivät varsinaisesti ole käyttäneet tarjoamaa omissa konteksteissaan, 
käyttöarvo on vasta potentiaalista, ennakoitua käyttöarvoa. Käsikirjoitusasiakkaan ja 
kehittäjien välistä kanssakäymistä luonnehtivat nimenomaan tahdon suuntien arvi-
oinnit, intentiot. Käyttöarvon, vaihdanta-arvon, suhdearvon ja yrityksen ylijäämän 
ennakoinnit eivät synny tarjoamaan ilman, että tarjoaman rakenneosat tietoisesti 
valitaan, muokataan ja sovitetaan rajapinnoilla yhteen, suunnaten jokaiseen pää-
luokkaan erikseen. Lopulta kaikkien rakenneosien on vielä sovittava keskenään yh-
teen, edes ajatuksellisesti. Tässä ideaalityypissä tarjoaman spesifikaatio, rakenne-
osien arkkitehtuuri ja jopa organisoitumisen (vähintään ajatukselliset) valinnat, ovat 
seurausta asiakkaan tahdon suunnasta ja asiakkaalle tarjottavasta käyttöarvosta. 
Näin varmistetaan, että konfiguraatio tai organisaatioarkkitehtuuri - jotka ovat vain 
tuottamisen ja hallinnan keinoja, eivät arvon luonnin päämääriä itsessään - eivät tule 
arvonluonnin pullonkauloiksi tai määrääviksi tekijöiksi.  

 
Tällaista tarjoaman strategisten perusvalintojen tekemistä ja arvon avaamista ko-

rostavaa kirjallisuutta ovat esimerkiksi “strateginen innovaatio” kirjallisuus (katso 
kappale 7.1.6.), sekä prosessimielessä Lean StartUp- ja ”Kokeilemalla kehittämisen” 
kirjallisuus (katso kappale 4.5.). Uusien mahdollisuuksien ontologiaa avaa Spinosa et 
al. (1997). Monet yrittäjyyden olemusta tutkivat kirjoitukset voidaan myös laskea 
osaksi Arvoavaamisen teoreettista taustaa (esim. Drucker 1985a,b, Gilder 1992, Ves-
per 1980, Sarasvathy 2001), joskin ne eivät välttämättä ota kantaa tarjoamatason asi-
oihin, vaan esimerkiksi yksilötason ominaisuuksiin tai yrittäjyyden kognitiivisiin pro-
sesseihin. Myös jo aiemmin mainittu teatteritieteen sisältä löytyvä, erityisesti Stanis-
lavskiin liittyvä käsikirjoitus- ja ohjausperinne (Whyman 2008; Repo 2011) on synty-
nyt tarpeeseen luoda systematiikkaa ihmisiä koskettavien käsikirjoitusten ja esitysten 
rakentamiseen, eli ajattelun kehittämiseen ja suuntaamiseen tämän erityisen uuden 
arvon luomisen kentässä. Teatteriesityksen ja elokuvan rakentaminen alkuideasta 
käsikirjoitukseen ja siitä valmiiseen esitykseen on monia vaiheita. Tarjoaman kehittä-
jät joutuvat kuukausia kuvittelemaan jotain, mitä ei vielä ole olemassa kuin käsikir-
joitusasiakkaiden tahdon suuntina ja silti tekemään valtavan määrän yksityiskohtai-
sia valintoja sanojen, aktiviteettien ja fyysisten elementtien tasolla. Heidän tähän tar-
peeseen kehittämästään käsitteistöstä on hyötyä myös kaupallisten tarjoamien kehit-
tämisen kuvaamisessa. Design Thinking (esim. Buchanan 1992; Johansson-
Sköldberg et al. 2013; Martin 2009) ja ”Käyttäjälähtöinen suunnittelu” (esim. ISO 
13407 standardi) painottavat myös asiakkaista ja käyttäjistä lähtevää innovointia, 
käyttökontekstin ymmärtämistä, uusien merkitysten luomista ja merkitysten anta-
mista. Asiakkaita täytyy ymmärtää, mutta pelkkä käyttäjistä tai asiakkaista lähtevä 
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kehittäminen ei vielä itsessään takaa, että iso arvonluonnin tilaisuus saadaan avattua. 
Siksi esimerkiksi Jaworski et al. 2000, Kumar et al. 2000, sekä Carrillat et al. 2004 
erottelivat asiakaslähtöisen tai markkinalähtöisen (market-driven) ajattelun asiak-
kaiden tai markkinan johtamisesta (driving markets). Esimerkiksi Steve Jobs on sa-
nonut, että ei asiakkaan tarvitse tietää mitä hän haluaa seuraavaksi: ”Get closer than 
ever to your customers. So close that you tell them what they need well before they 
realize it themselves.” Samoin kukaan asiakas ei pyytänyt Teslaa kehittämään S-
typea, Elon Musk tiimeineen päätti kehittää toimialaa muuttavan tarjoaman. Eli ar-
von avaaminen on muutakin kuin asiakkaan kuuntelua tai reagointia olemassa ole-
vaan kysyntään. Arvon avaaminen on proaktiivista mahdollisuuksien ajattelua ja oi-
vallusten mukaista uutta synnyttävää toimintaa. 

5.2 Arvokonfiguraatio-ideaalityyppi 

Palataan takaisin edellisen kappaleen aloittaneeseen pohdiskeluun kaupallisesta 
avaruuslennosta. Avaruuslennon tuottaminen ja toimittaminen joinain tiettyinä päi-
vinä, lähtien ja saapuen joistain tietyistä paikoista, lentäen jotain tiettyä reittiä pitkin 
tietyn ajan, tietyllä miehistöllä, joka on pukeutunut tietyllä tavalla, tietyllä tavalla si-
sustetulla aluksella, tietyn maksavan asiakasjoukon mukana ollessa, on taktisen ja 
operatiivisen tason valintojen tekemistä. Huomionarvoista on sekin, että taktisen ja 
operatiivisen tason arvon luonti on vahvasti reunaehdoiltaan jo rajattu strategisia 
valintoja tehdessä. Kehitysvaiheessa alukseen esimerkiksi on valittu jokin tietty tek-
nologia, jonka avulla tuotetaan tietty työntövoima, on valittu tietty aluksen koko ja 
siten asiakaspaikkojen määrä, polttoaineen määrä, tietty lentoaika ja tietty aika pai-
nottomuudessa, tietyt nousemisen ja laskeutumisen aktiviteetit, huollon tarpeet ja 
kohteet, tietyt turvallisuuskäytännöt, ja niin edelleen. Nämä valinnat vaikuttavat mitä 
tarjoaman rakenneosia tarvitaan, mikä niiden keskinäinen painoarvo on ja ennen 
kaikkea miten niitä toistuvasti tuotetaan ja toimitetaan. Tässä työssä arvokonfiguraa-
tio kuvaa erityisesti tarjoaman tätä ulottuvuutta, tuottamisen ja toimittamisen aktivi-
teetteihin kytkeytymistä, jossa tarjoama on pikemminkin tuotos aktiviteeteista kuin 
arvon luonnin mahdollisuuden avaus.  

 
Arvokonfiguraatio ideaalityypissä arvon tuottamista ja toimittamista, tuotoksesta 

syntyvää vaihdanta-arvoa, pidetään arvon realisoitumisen pääedellytyksenä. Tämä on 
yleisin arvonluontia käsittelevän kirjallisuuden logiikka, se on löydettävissä lähes 
kaikista yritys- ja toimialatason teorioista, arvoketjuajattelusta, sekä lähes kaikista 
”tehostamiskeskusteluista”. Myös bisnesmallikirjallisuus tähtää ennen kaikkea vaih-
danta-arvon synnyttämiseen, mutta sen ongelmista puhutaan lisää kappaleessa 7.1.5. 
Arvon konfiguroimista voisi luonnehtia yrityksen tekemäksi arvokomponenttien kyt-
kemiseksi pää- ja tukiaktiviteetteihin, tuotantoon, toimittamiseen ja hallintoon. Ra-
kenneosat rajapintoineen on viimeistään tässä vaiheessa määriteltävä tarkasti, muu-
toin tuottaminen ja toimittaminen ei ole mahdollista. Tarjoama ei ole niinkään avaus 
vaan pikemminkin tuotos yrityksen toiminnasta: mitä tehokkaammin ja enemmän 
pystytään tuottamaan ja toimittamaan, tässä ideaalityypissä ajatellaan, yleensä sen 
parempi kaupallisen menestyksen kannalta. Logiikka on käyttöarvon ja vaihdanta-
arvon osalta päinvastainen kuin ensimmäinen: kun tuottaminen ja toimittaminen 
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alkaa, siirrytään reaalimaailman ajan ja tilan syy-seuraussuhteisiin, jossa kulut syn-
tyvät ennen tuottoja ja yleensä realisoituvasta vaihdanta-arvosta seuraa realisoituvaa 
käyttöarvoa ja vaihdanta-arvon kaappaamisen ja puolustamisen kautta yrityksen yli-
jäämää. Reaalimaailman syy-seuraussuhteiden mukaan eteneminen tarkoittaa myös 
yksityiskohdista kohti kokonaisuuksia etenevää logiikkaa. Tarjoama voidaan tuottaa, 
kokea ja arvoa kaapata vain yksittäisistä hetkistä kerrallaan; yksittäisistä hetkistä 
muodostuu kokonaisia kokemuksia, yksittäisistä vaihdanta-arvoista kumuloituu tuot-
toja ja yrityksen ylijäämiä. Huomattavaa on, että tässä lähestymisessä otetaan yritys 
ja sen organisoitumisarkkitehtuuri annettuna tekijänä – tarjoaman täytyy olla sopi-
valla tavalla sovitettavissa organisaatiolle, eikä toisinpäin, koska yritykseen jo kerty-
neet resurssit ja osaaminen halutaan käyttää hyväksi, eikä jo olemassa olevaa tuotan-
toa ja toimittamista – ”pääarvovirtaa” - haluta häiritä liian suurilla muutoksilla. 
Huomio on myös paljon kilpailevissa yrityksissä, jotka pyrkivät omien tarjoamiensa 
avulla vähentämään kilpailevien tarjoamien asiakkailta saamaa vaihdanta-arvoa. Tar-
joaman rakenneosat ja konfiguraatio suunnataan siten ensisijaisesti vaihdanta-
arvoon, käyttöarvo asiakkaalle on alisteinen yrityksen omille vaatimuksille ja reuna-
ehdoille.  

 
Reaalimaailman tarjoamista hyvä esimerkki arvokonfiguraatioajattelusta voisi olla 

VW-konsernin autot, jotka on tehty muutamien yhteisten alustojen päälle. Saman 
alustan päälle voi olla rakennettu Skoda, Seat, Volkswagen ja Audi, vain logot ja muut 
näkyvät yksityiskohdat erottelet autoja toisistaan. Yhteisten alustojen käyttö on sääs-
tänyt valtavasti kehitys- ja tuottamiskustannuksia. Myös Diapers.com ja superteho-
kas yhden tuotteen levyinen tarjoama voidaan nähdä arvokonfiguraatio ideaalityypin 
edustajana. 

5.3 Arvohaluama-ideaalityyppi 

Avaruuslennon käyttäminen ja kokeminen liittyy yksittäisen asiakkaan tekemiin va-
lintoihin. Kuten palvelututkijat argumentoivat (Vargo & Lusch 2004a,b; 2008; Grön-
roos & Gummerus 2014; Heinonen & Strandvik 2015), tarjoaman, esimerkiksi ava-
ruuslennon, (käyttö)arvo ei realisoidu asiakkaille ilman asiakkaiden omaa kokemus-
ta. Tai, kuten Strandvik et al. (2012) kutsuvat tarjoamaa ”haluamaksi” (needing) pai-
nottaen sitä, että se mitä asiakas haluaa ja ostaa, on usein eri asia kuin mitä yritys 
kokee tarjoavansa ja myyvänsä. Mutta samoin kuin operatiiviset ja taktiset valinnat, 
myös asiakkaiden kokemus on vahvasti reunaehdoiltaan rajattu tarjoaman kehittä-
jien tekemien perusvalintojen takia. Esimerkiksi kehittäjät ovat saattaneet etukäteen 
päättää minkä verran koulutusta ja perehdytystä asiakkaiden on ennen avaruuslentoa 
saatava, miten yhteyttä asiakkaisiin pidetään ennen lentoa ja sen jälkeen, miten asi-
akkaat valitaan, miten he istuvat koneessa, milloin turvavyöt voi avata, jos voi avata, 
pidetäänkö kypäriä päässä, saako lennon aikana kuvata ja millä välineillä, voiko ava-
ruudesta olla yhteyksissä maahan, onko lennon aikana jotain juotavaa tai syötävää 
tarjolla, montako henkilökunnan jäsentä lennolla on mukana ja mikä heidän roolinsa 
on, millaiset vessat ja vessakäytännöt ovat, mikä melutaso aluksen sisällä on, mikä 
näkymä ikkunoista avautuu, ja niin edelleen. Mutta asiakas lopulta päättää ostaako 
hän tarjoaman, asiakkaalla on yritykseen verrattuna ylivoimainen ymmärrys mitä 
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hän pyrkii tarjoaman avulla saavuttamaan, hän pystyy eriasteisesti omalla halullaan 
vaikuttamaan tarjoaman yksityiskohtiin ja ennen kaikkea asiakas kontrolloi omaa 
kokemustaan ja omia tulkintojaan, miten hän kertoo kokemuksesta ystävilleen jne. 
Tässä työssä arvohaluama ideaalityyppi kuvaa asiakkaan pyrkimystä ja mahdolli-
suuksia vaikuttaa omaan kokemukseensa, tarjoaman ominaisuuksiin ja käyttöarvoon. 

 
”Arvohaluamaa” voisi luonnehtia käyttöarvon suuntaamiseksi asiakkaan kontrol-

loimana, joka liittyy erityisesti (ostamisen ja) käyttämisen hetkien valintoihin, joita 
asiakas tekee, yksin, verkostonsa kanssa, ja/tai yhdessä yrityksen kanssa. Tätä näke-
mystä edustaa erityisesti asiakasdominantti logiikka (Heinonen et al. 2010, 2013; 
Heinonen & Strandvik 2015), customer needing ajattelu (Strandvik et al. 2012), Ser-
vice Logic ajattelu (Grönroos & Gummerus 2014; Grönroos & Voima 2013), sekä pal-
veludominantti kirjallisuus (esim. Vargo & Lusch 2008), joita yhdistää ajatus, että 
arvoa on luotu vasta, kun asiakas alkaa käyttämään tarjoamaa. Arvohaluama-
ajattelussa tarjoaman käyttämistä ja henkilökohtaista kokemista, käyttöarvoa, pide-
tään siis arvon realisoitumisen pääedellytyksenä. Käyttäminen nähdään edellytykse-
nä käyttöarvon realisoitumiselle ja käyttöarvon realisoituminen puolestaan nähdään 
edellytyksenä vaihdanta-arvolle ja suhdearvolle ja ne taas edellytyksinä yrityksen yli-
jäämälle. Arvo on aina henkilökohtaista, tilanneriippuvaa ja suhteellista (”uniikkia”, 
Grönroos & Gummerus 2014), arvon luonti on pitkälti asiakkaan kontrolloimaa 
(Grönroos & Voima 2013). Yrityksen roolina on luoda yhdessä arvoa asiakkaan kans-
sa (Michel et al 2008; Normann 2001; Prahalad & Ramaswamy 2003; Ramirez 1999) 
suorissa interaktioissa (Grönroos & Gummerus 2014). Mitä paremmin yksittäistä 
asiakasta voidaan auttaa hänen omassa arvonluonnissaan, mitä enemmän asiakas saa 
itse suunnata arvoa, sen parempi asiakkaalle. Yksittäisen asiakkaan tekemät arvon 
suuntaamisen valinnat voivat olla hänelle itselleen strategisia, mutta koko asiakas-
kunnan kannalta, sekä tarjoaman rakennearkkitehtuurin ja organisaatioarkkitehtuu-
rin kannalta, yleensä mikrovalintoja. Tämän ideaalityypin ajattelussa arvon luonnin 
kannalta korostuvat mitkä osat tarjoamasta kannattaa valita yrityksen toimesta, mit-
kä yhdessä ja mitkä kannattaa jättää asiakkaan päätettäviksi. Jonkinlaista ääripäätä 
tästä ajattelusta edustaa ”käyttäjäinnovaatiokirjallisuus” (von Hippel 1976,1977,1986, 
2002,2005; von Hippel et al. 1999), jossa käyttäjälle on syntynyt tarve, johon hän on 
itse kehittänyt ratkaisun ja joissain tapauksissa saattanut synnyttää kaupallisen tar-
joamankin (käyttäjäyrittäjät).  

 
Tämän kirjan vinjeteistä Local Motors Rally Fighter ja Bright Horizons lastenhoito-

tarjoaman voidaan ajatella edustavan hyvin tätä ideaalityyppiä. Local Motorsin tar-
joamassa asiakas osallistuu Rally Fighter auton ideointiin, suunnitteluun, yksityis-
kohtien valintaan, auton rakentamiseen ja käyttöönoton jälkeenkin hän voi mm. 3D-
teknologian käytön takia vielä helposti vaihtaa osia ja muuttaa teknologiaa – tämän 
yhteistyön seurauksena hän saa juuri sellaisen auton, juuri sellaista käyttöarvoa, kun 
itselleen haluaa. Bright Horizons tarjoaa lastenhoitopalveluita erityisesti työnantajil-
le, joille rakennetaan ja operoidaan juuri sellaista tarjoamaa, kuin heidän työpaikoil-
laan tarvetta on.  
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Tähän mennessä kuvatun kolmen ideaalityypin ja niiden välisten logiikkojen ero 
käy ilmi jopa siinä, miten liiketoiminnallisesti relevantin arvon luonnin toista osa-
puolta, asiakasta, kutsutaan. Usein loppuasiakkaita kutsutaan ”kuluttajiksi” (consu-
mer, esim. Priem et al. 2012, 2013). Kuluttaja terminä viittaa paitsi loppuasiakkaisiin, 
niin erityisesti tuotelogiikassa ja arvokonfiguraatioajattelussa vahvana olevaan aja-
tukseen, että asiakas tai käyttäjä kuluttaa tuotosta, vaikkapa autoa, ruokaa, bensaa 
(Normann & Ramirez 1993). Auton vaihdanta-arvo on suurimmillaan vaihdannan 
hetkellä, silloin kun se on uusi, auton käyttäminen kuluttaa arvoa pois. Tämä on on-
gelmallinen ajatusmalli erityisesti palvelututkimuksen ja käyttöarvon syntymisen 
kannalta (service-dominant logic, Vargo & Lusch 2004 a,b; 2008, Michel et al. 
2008). Kuten yllä jo kerrottiin, palvelututkijoiden mielestä käyttöarvoa voi realisoitua 
vasta sitten, kun asiakas käyttää tarjoamaa, vasta kun asiakas on mukana arvon 
luonnissa (samat kuin yllä tai Grönroos & Voima 2013). Eli kun asiakas hakee autolla 
esimerkiksi lapset hoidosta ja on kova vesisade, niin asiakas ei palvelututkijoiden 
mielestä kuluta auton arvoa, vaan päinvastoin synnyttää itselleen ja omille asiakkail-
leen (esim. perheelleen) käyttöarvoa auton kanssa. Tuoteajattelussa, jossa siis ajatel-
laan tarjoamaa tuotoksena (output), ja ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita vaihdanta-
arvosta (esim. Bowman & Ambrossini 2000), ja siten transaktiosta, auton arvo kului-
si käytössä vähemmän, jos se seisoisi sateella suojassa, käyttämättä. Palvelututkijoi-
den mielestä vasta käyttämällä auto luo käyttöarvoa, jolloin se on siis panos (input) 
asiakkaan omaan arvon luontiin. Sade ja loska vain lisäävät auton käyttöarvoa. Palve-
luajattelussa yritysten ja asiakkaiden väliset interaktiot ratkaisevat, kuinka paljon 
arvoa pystytään yhdessä luomaan (value co-creation, Cova et al. 2011; Michel et al 
2008; Normann 2001; Prahalad & Ramaswamy 2003; Ramirez 1999). Normann 
(2001) korostaa, kuinka englannin kielessä sanassa ”consume”, on sekä tuo ”kulutus” 
merkitys, että ”consummate”, täydellistyminen ja täydentyminen, merkitys. Panos-
ulottuvuudessa asiakkaita voisikin kutsua täydentyjiksi; kuluttaja vähentää tarjoa-
man arvoa käyttämällä tarjoamaa, täydentyjä saa ja luo lisää arvoa käyttämällä tar-
joamaa. Jos käytettäisiin termiä täydentäjä, niin silloin ajattelisimme arvon luontia 
ehkä enemmän tarjoaja-lähtöisesti. Tarjoajan tarjoama täydentyy asiakkaan toimien 
seurauksena. Mutta ”täydentyjä” ajattelussa asiakas itse on tarjoaman ydin, joka täy-
dentyy ulkopuolisen avun seurauksena. Tässä arvohaluama ajattelun kontekstissa 
”täydentyjä” sopii siten ehkä ”täydentäjää” paremmin erottamaan asiakasajattelun eri 
ulottuvuuksia ja se sopii myös hyvin ”kuluttaja” ajattelun vastakohdaksi. 

 
Tähän mennessä esitellyt kolme ideaalityyppiä voidaan siten ajatella myös sen kaut-

ta, kuinka eri lailla ne suhtautuvat tarjoaman ja asiakkaan väliseen suhteeseen: 
1) arvoavaus-logiikassa tarjoaman perusvalintojen tekemisen aikaisia 

asiakkaita kutsutaan tässä työssä käsikirjoitusasiakkaiksi ja käsikirjoitus-
käyttäjiksi (script customer, script user), intentioiden luonnehtiessa kehittäjien ja 
käsikirjoitusasiakkaiden välisen kanssakäymisen luonnetta. Kehittämisen aikainen 
tarjoama on ennen kaikkea arvon luonnin tilanteen mahdollistava avaus, jossa enna-
koidaan käyttöarvoa, vaihdanta-arvoa, suhdearvoa ja yrityksen ylijäämää. 

2) Arvokonfiguraatio-logiikassa, joka ajoittuu ennen kaikkea tarjoaman 
tuottamisen ja toimittamisen vaiheeseen, asiakkaita voidaan kutsua 
maksaviksi asiakkaiksi (customer, client, account) tai kuluttajiksi (consumer), 
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transaktioiden luonnehtiessa yritysten ja asiakkaiden välistä kanssakäymistä. Tar-
joama nähdään ennen kaikkea vaihdanta-arvoa synnyttävänä tuotoksena yrityksen 
aktiviteeteista. 

3) Ja tarjoaman käyttämisen ja kokemisen aikaisia asiakkaita voidaan 
kutsua täydentyjiksi (prosumer, consummator) tai käyttäjiksi (user), interakti-
oiden luonnehtiessa palveluntarjoajien ja täydentyjien välistä, ennen kaikkea käyttö-
arvoa luovaa kanssakäymistä. Tarjoama nähdään ennen kaikkea panoksena asiak-
kaan omaan (käyttö)arvon luontiin. 

5.4 Arvositouma-ideaalityyppi 

Arvoavauksessa kehittäjän ylijäämän mahdollisuus nähtiin pääedellytyksenä arvon 
realisoitumiselle, arvokonfiguraatiossa vaihdanta-arvo, ja arvohaluama-
ideaalityypissä käyttöarvo. Pääarvoluokista on jäljellä vielä suhdearvo. Kuten Ravald 
& Grönroos (1996) totesivat, ”the value of having a relationship, e.g. the value of 
commitment from both parties” on olennainen osa arvon muodostumista. Koska 
suhdearvo edellyttää molemminpuolista sitoutumista arvon luontiin, tässä työssä 
suhdearvosta ponnistavaa ideaalityyppiä kutsutaan ”arvositoumaksi”. Arvositoumas-
sa suhdearvoa, molemminpuolista sitoutumista suhteeseen, tiedon jakamiseen ja op-
pimiseen ja tämän sitoutumisen myötä koituvaa hyötyjen lisääntymistä ja/tai uh-
rauksien vähentymistä, pidetään arvon realisoitumisen pääedellytyksenä. Tarjoama 
on näin ajateltuna asiakkaan ja yrityksen välisen suhteen synnyttämisen, ylläpitämi-
sen ja syventämisen mekanismi, jossa suhteessa asiakas ei yleensä ole niinkään tar-
joamaa hallinnoivan tahon (yrityksen) kanssa tekemisissä, vaan suorat (ja epäsuorat) 
interaktiot tapahtuvat pikemminkin tarjoaman kanssa. Suhdeanalyysi alkaa tyypilli-
sesti tilanteesta, jossa tarjoama on jo kehitetty, sen tuottaminen ja toimittaminen on 
jo alkanut ja asiakas on tarjoaman jo ostanut, tyypillisesti ensimmäinen käyttöepi-
sodikin on jo menossa tai tapahtunut.  

 
Molemminpuolinen sitoutuminen, parempi tutustuminen toisen yksityiskohtaisiin 

tarpeisiin ja tarjolla olevan tarjoaman yksityiskohtiin, sekä tässä mielessä arvon yh-
dessä suuntaaminen, mahdollistaa isomman arvon syntymisen molemmille osapuo-
lille, kuin jos vain toinen osapuoli on sitoutunut arvon luontiin. Mitä syvempi suhde, 
mitä vahvempi sidos saadaan synnytettyä, ja mitä enemmän tämän yhteisen sitoutu-
misen ja oppimisen seurauksena saadaan tarjoamaa kustomoitua ja sitä kautta hyöty-
jen ja uhrauksien välistä erotusta kasvatettua ja yritykselle ylijäämää, tässä ideaali-
tyypissä ajatellaan, sen parempi molemmille osapuolille. Suhde syvenee, mitä enem-
män kytkeydytään yhteiseen arvon luontiin henkisesti, materiaalisesti, ajallisesti, ta-
loudellisesti, tiedollisesti, ja/tai sopimuksellisesti. Yhteisen sitoutumisen avulla pääs-
tään pintaa syvemmälle ja tilanteeseen, jossa 1+1>2; käytännössä tarjoaman raken-
neosat kustomoituvat juuri tämän suhteen seurauksena molempia osapuolia hyödyt-
tävillä tavoilla.  

 
Business-to-business markkinan kilpailuedun kontekstissa käydyssä keskustelussa 

Dyer & Singh (1998) argumentoivat, kuinka ostaja-myyjä pareissa voidaan synnyttää 
kilpailuetua perusmarkkinavaihdantaan verrattuna, kun tehdään ”investointeja suh-
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de-spesifeihin assetteihin; kun tehdään merkittävää tiedonvaihtoa, mukaan lukien 
sellaista tiedonvaihtoa, joka johtaa yhteiseen oppimiseen; kun tehdään toisiaan tu-
kevien, mutta niukkojen resurssien tai osaamisten yhdistelyä; kun alennetaan 
transaktiokuluja verrattuna kilpaileviin alliansseihin”. Suhteesta syntyvät ”normaa-
lia” parempi arvontuotto ja suuremmat voitot ovat mahdollisia juuri tällaisten toi-
mien, paremman tuntemisen ja luottamuksen parantumisen myötä. Pine (2019) pu-
hui ”oppivasta suhteesta”, jossa jokaisen interaktioiden seurauksena opitaan toisesta, 
jonka seurauksena voidaan paremmin kustomoida tarjoamaa, jonka seurauksena 
hyödytään lisää. 

 
Suhdearvon (relationship value) kirjallisuuden lisäksi (esim. Grönroos 1997; Ravald 

& Grönroos 1996; Wilson & Jantrania 1994; Ulaga & Eggert 2001, 2005, 2006), myös 
Social Exchance Theory, SET (esim. Blau 1986; Calhoun et al. 2007; Molm 1997) ja 
niin kutsuttu Relational View teoretisointi (esim. Bateson 1972; Gergen 2009; Selig-
man 2018) perustuvat ajatukselle, että suhteet ovat ensisijaisia olioita ja analysoitavia 
yksiköitä, ja vasta suhteiden seurauksena muut asiat ja tapahtumat, kuten arvon 
luonti tahojen välillä, tulevat oleviksi. SET-ajattelun perusoivallus on ajatus siitä, että 
kaikenlaisessa vaihdannassa sosiaaliset suhteet muokkaavat vaihdantaa, ei esimer-
kiksi pelkästään hinta (vaihdanta-arvo) tai tarjoaman käyttöarvo. Myös tarjoaman 
ympärille voi muodostua sosiaalisia suhteita tarjoaman, palvelua tarjoavan henkilös-
tön ja palvelua vastaanottavan asiakkaan välille. Kuten jo johdannossa todettiin, 
asiakas saattaa vaihtaa asiakaspalveluhenkilön vaihtumisen mukana toisen yrityksen 
asiakkaaksi, koska suhde on muodostunut tarjoamaan ja asiakaspalveluhenkilöön 
tarjoaman osana, ei niinkään yritykseen tarjoaman hallintamekanismina ja voittojen 
kumuloimisen mekanismina. Suhteista koituvia hyötyjä voidaan ajatella sekä irral-
laan suhteesta, tai sitten että suhde on itsessään osapuolien tarpeita tyydyttävä asia 
(Blau 1986). Myös ”sosiaalisen pääoman” (Social Capital, esim. Dasrupta & Seragel-
din 2000; Nahapiet & Ghoshal 1998) lähestymisen voidaan ajatella kytkeytyvän suh-
deajatteluun. Jotta sosiaalisesta pääomasta olisi hyötyä, jotta se olisi ”pääomaa”, 
osallisilla täytyy olla mm. jaettua kieltä, koodistoa, narratiivejä, sekä luottamusta 
(Nahapiet & Ghoshal 1998). Nämä ovat kaikkien suhteiden rakennusaineita, mutta 
Social Capital kirjallisuuden analysoitava yksikkö ei ole suhde sinänsä tai molem-
minpuolinen sitoutuminen suhteeseen. Sosiaalisen pääoman tutkijat keskittyvät pi-
kemminkin verkostossa toimimiseen ja verkostojen hyödyntämisen tutkimiseen. Täs-
sä väitöskirjassa pitäydytään asiakkaan-tarjoaman-yrityksen välisissä suhteissa ja 
siksi sosiaalinen pääoma listataan arvositouma-ajattelun taustakirjallisuuteen yllä 
kerrotuin varauksin. 

 
Tämän kirjan vinjeteistä arvositouma-ideaalityyppiä voidaan ajatella edustavan eri-

tyisesti Zappos nettikenkäkauppa, Norstrom tavaratalot, Patagonia vaatteet, sekä 
Dupont maalatut autot. Zappos pyrkii nimenomaan elinikäisiin asiakassuhteisiin, on 
siirtänyt markkinointibudjettinsa asiakaskohtaamisiin, pyrkii synnyttämään wau-
elämyksiä ja henkilökohtaisia kohtaamisia jokaisen asiakkaan kanssa. Norstrom on 
kuuluista erinomaisesta asiakaspalvelusta ja tähtää myöskin pitkiin ja syviin asiakas-
suhteisiin; jos jokin tuote on loppu tavaratalosta, se käydään hakemassa asiakkaalle 
jopa kilpailijalta, ettei asiakkaan tarvitse pettyä tavarataloon. Patagonia pyrkii luo-
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maan ympäristötietoisiin asiakkaisiinsa syvällisen asiakassuhteen sekä ekologisesti 
kestävillä materiaalivalinnoilla, läpinäkyvällä toiminnalla, että lahjoittamalla voittoja 
ympäristöä suojeleviin hankkeisiin. Dupont myi aiemmin maalia autotehtaille, kun-
nes huomasi, että asiakas haluaa maalattuja autoja, ei maalipurkkeja. Uusi tarjoama 
oli siirtyä asiakkaan tiloihin maalaamaan autoja – siirryttiin siis tuoteajattelusta pal-
veluajatteluun - ja tämän asiakkaan haluaman arvon tarjoamisen seurauksena sekä 
asiakkaalla että Dupontilla oli yhteinen intressi maalata autot mahdollisimman te-
hokkaasti. Nyt kun Dupont itsekin oli autotehtaassa kokemassa tarvittavan käyttöar-
von yksityiskohtia, niin arvoa luovia ratkaisuja oli helpompi kehittää juuri kyseisen 
asiakkaan kontekstiin sopivaksi. Tässä on vahva linkki paitsi arvohaluama logiikkaan, 
niin myös suhdearvon synnyttämiseen; molemmat osapuolet oppivat toisistaan itera-
tiivisesti, pidemmän ajan kuluessa ja voivat kustomoida omia rajapintojaan ja tarjo-
amiaan tämän suhteen seurauksena. 

5.5 Tarjoamapohjainen näkemys arvon luontiin 

Tässä työssä ehdotettu tarjoamapohjainen näkemys arvon luontiin (Offering Based 
View) ottaa huomioon sekä asiakkaille että yrityksille syntyvän arvon. Tarjoamapoh-
jainen näkemys koostuu kuvatuista neljästä pääarvoluokasta – käyttöarvosta, vaih-
danta-arvosta, suhdearvosta ja yrityksen ylijäämästä - neljästä arvon luonnin ideaali-
tyypistä, sekä tiheysperiaatteesta. Arvoa siten luodaan:  

1) Avaamalla mahdollisimman iso arvon luonnin tilaisuus ajattelemalla innovatiivi-
sesti mahdollisia käsikirjoitusasiakkaita ja arvopintoja, ohi sen mitä nyt jo on, kohti 
sitä mitä voisi olla. Tämä arvon luonti on tyypillisesti yrityksen kontrolloimaa. Tämän 
ideaalityypin mukaisesti ajatellen siis, arvon suuntaamisen ja tarjoaman tiheyden 
nostamisen kannalta on parasta nimenomaan ajatella yli nykyisten asiakkaiden, to-
teutustapojen, organisoitumisen. 

2) Konfiguroimalla mahdollisimman tehokas ja tarkoituksenmukainen tuottamisen 
ja toimittamisen asetelma, kaikkine rajapintoineen, jotta voidaan hyödyntää skaala-
etuja ja tietotaidon kumuloitumista useiden asiakkaiden palvelemisesta. Konfiguraa-
tion rakentaminen on yleensä yrityksen kontrolloimaa. Huomattavaa on, että kolme 
geneeristä arvokonfiguraatiovaihtoa ovat (Stabell & Fjeldstad 1998):  

 ”arvoketju”, joka hyödyntää pitkäaikaista teknologian, rakenneosien, sekä 
tuottamisen ja toimittamisen aktiviteettien kytkeymistä ja siksi pystyy las-
kemaan yksikkökuluja,  

 ”arvopaja”, joka kerää intensiteettiä vaihtelevien ongelmien ratkaisemiseen, 
sekä  

 ”arvoverkko”, joka perustuu välittävään teknologiaan, jonka avulla isommat 
joukot voivat toimia keskenään ajasta ja paikasta riippumatta. 

3) Arvoa luodaan ja tarjoaman tiheyttä voidaan nostaa myös asiakkaan kontrol-
loimana haluamalla ostaa, käyttää ja kokea juuri sellaista mitä täydentyjän yksilölli-
sissä tilanteissa ja ympäristöissä tarvitaan. 

4) Sekä sitoutumalla molemminpuoliseen suhteeseen, jossa arvoa suunnataan yh-
dessä, kaikkien asiakkaan ja tarjoaman välisten interaktioiden ja episodien aikana. 
Suhteen seurauksena kytkeydytään toiseen osapuoleen, ”sitoutujaan” (pikemminkin 
kuin käsikirjoitusasiakkaaseen, kuluttajaan, maksavaan asiakkaaseen, käyttäjään, tai 
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täydentyjään) erilaisin tavoin, jonka seurauksena tarjoaman rakenneosat rajapintoi-
neen ja käyttöliittymineen kustomoituvat synnyttämään arvoa paremmin juuri tässä 
suhteessa kaivatulla tavalla. 

 
Jokainen lähestymistapa ajoittuu pääasiallisesti omaan vaiheeseensa (kehittämi-

seen, tuottamiseen, käyttämiseen, koko asiakassuhteen kaikkiin episodeihin) ja jokai-
sella voidaan nähdä olevan oma arvon maksimoinnin ja tarjoaman tiheyden lisäämi-
sen logiikka taustallaan. Ensimmäisen ja toisen logiikan eroavaisuuksia on käsitelty 
innovaatiokirjallisuudessa (implisiittisissä tai eksplisiittisissä keskusteluissa mitä on 
vs. mitä voisi olla). Toisen ja kolmannen ideaalityypin erottelua on käsitelty palvelu-
tutkimuksen piirissä. Neljännen tärkeyttä on pyritty korostamaan suhdearvon kirjoit-
tajien toimesta. Mutta näitä ideaalityyppejä ja pääarvoluokkia ei ole aiemmin tarkas-
teltu erittelevästi ja kokonaisvaltaisesti yhdessä, eikä osin ristiriitaisia ja jopa päin-
vastaisia arvon luonnin logiikkoja ole eroteltu. Tässä työssä tehtävä yhteiskäsittely 
mahdollistaa arvon syntymisen mekanismien kokonaisvaltaisen ja toisaalta aikai-
sempaa yksityiskohtaisemman ymmärtämisen, koska eri suuntiin vetävien tavoittei-
den vaikutus on helpommin eriteltävissä yksittäisen arvokomponentin, arvoaktivitee-
tin ja rajapinnan tasolle asti.  

 
Huomioitavaa on, että tässä työssä tehdyn hahmotuksen mukaan potentiaalien 

avaaminen tehdään olennaisesti eri logiikalla kuin arvon kaappaaminen yritykselle. 
Vaikka vaihdanta-arvo reaalimaailmassa syntyy pääosin ennen käyttämistä ja käyttö-
arvon syntymistä, ja yritysten suunnasta katsoen vaihdanta-arvo on edellytys käyttö-
arvon ennakoinnille, arvon luonnin mahdollisuudet liiketoimintaympäristöissä kan-
nattaisi avata pikemminkin Arvoavaus-ideaalityypin mukaan, jolloin käyttöarvo näh-
dään edellytyksenä vaihdanta-arvolle. Helposti yrityselämässä ja arvon luonnin teo-
retisoinneissakin ajatellaan vain yleistä, samanlaista ”liike-elämän arvon luontia”, 
huomaamatta, että eri arvoluokkien ja eri arvon luonnin vaiheiden logiikat voivat olla 
jyrkästi toisistaan poikkeavia, jopa osin päinvastaiset.  

 
Arvon avaaminen on myös ajallisen orientaation mielessä syvällisesti erilaista toi-

mintaa kuin arvon realisoiminen. Erityisesti tarjoaman kehittämisen aikana, arvoa on 
pyrittävä avaamaan ”palaamalla tulevaisuudesta taaksepäin”, kohti perustavimpia 
nykyhetken oletuksia. Arvon luonnin eräs keskeinen haaste on nimenomaan se, että 
tarjoaman rakentamisen aikaan, arvoavaus-logiikassa, kehittäjät joutuvat kuvittele-
maan jotain sellaista, mitä ei vielä ole olemassa muuna kuin ennakoitavissa olevina 
arvoluokkina. Kehittäjät joutuvat siis kulkemaan tulevaisuudesta takaisinpäin kohti 
nykyhetkeä. Tässä kirjassa kerrotulla tavalla, esimerkiksi majoittumisen ydinmahdol-
listaja on kyky tarjota suojaisa majapaikka. Mutta tämä ei tarkoita, että majapaikan 
pitää välttämättä olla hotellihuone, niin kuin hotellibisneksessä on perinteisesti aja-
teltu. Majapaikka voi olla myös ihmisten itsensä valmiiksi investoima asunto, siellä-
kin on suojaisaa tilaa tarjolla. Näin syntyi Airbnb, josta tuli maailman suurin ”hotelli-
tarjoama”. Mitä enemmän palataan oletusten juurille, sen enemmän arvon luonnin 
tilanne on auki uusille vaihtoehdoille. Tilanne on eniten auki, jos ei ole tehty yhtä-
kään perusoletusta!  
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Kuvio 20. Arvon luonnin ideaalityyppien aikaorientaatio 

Jos arvon luonnin tilaisuuden huomaamisen ja ideointivaiheen (sen ajattelun ”mitä 
voisi olla”) voidaan ajatella vaativan ”palaamista tulevaisuudesta nykyhetkeen”, niin 
ideoiden kehittäminen tarjoamaksi vaatii etenemistä myös nykyhetkestä kohti tule-
vaa. Kun edetään kohti toteutusta, arvoa suunnataan yleisestä kohti yksityiskohtia 
(kun arvon luonnin oletusten avaamisessa edettiin yksityiskohdista, yksittäistapauk-
sista kohti yleisempää). Joku asiakkaan tahdon suunta on valittava kehittämistä oh-
jaavaksi tekijäksi. Kun tahdon suunta valitaan, tarjoaman potentiaalista arvoa samal-
la rajataan, esimerkiksi keskitytään kaikista maailman tahdon suunnista ruokaan, ja 
kaikista ruokaan liittyvistä tahdon suunnista pikaruokaan. Ennakoituun käyttöar-
voon liittyvät valinnat rajaavat potentiaalia, vaihdanta-arvon ennakoinnissa on myös 
pakko tehdä rajaavia valintoja, ja niin edelleen. Lopulta kaikkien keskeisten arvo-
luokkien potentiaali on strategisella tasolla määritelty. Potentiaalia raamitetaan, ar-
voa suunnataan, eniten tekemällä strategisia perusvalintoja, kuten esimerkiksi valit-
semalla vaihdannan valuutat, sitten potentiaalia määritetään lisää, kun valitaan tar-
joaman spesifikaatiolle sopivin konfiguraatio ja hallintaorganisoitumisen muoto. 
Huomattavaa on, että jotta tarjoamaa voidaan toistuvasti tuottaa ja toimittaa, raken-
neosat rajapintoineen on määriteltävä hyvin tarkasti. Esimerkiksi pikaruokaa ei voi 
tuottaa ja toimittaa, ellei ruuan toistuvaa valmistamista ole määritelty pikaisuutta 
silmällä pitäen. Ruokaa voidaan tarjota pikaisesti, koska hitaammat tavat tarjota ruo-
kaa on rajattu pois. Vain yksityiskohtainen potentiaali realisoituu: jonkun yksittäisen 
ihmisen on haluttava ja kyettävä ostaa jollain tietyllä ajanhetkellä, jossain tietyssä 
paikassa, johonkin hintaan, sekä haluttava ja kyettävä käyttää tarjoamaa omassa kon-
tekstissaan jollain tietyllä tavalla. Jokainen valinta sulkee muita mahdollisuuksia 
pois. Arvoa luodaan paitsi avaamalla, palaamalla taaksepäin perustavampiin oletuk-
siin, niin myös rajaamalla, erikoistumalla, poistamalla mahdollisuuksia.  
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Jokainen valinta paitsi rajaa, niin myös avaa arvoa johonkin suuntaan, samalla lail-
la kuin jokainen valittu legopalikka mahdollistaa seuraavien palojen asettelun, edel-
listen palojen reunaehtojen sallimissa rajoissa. Jokainen rajaus on myös avaus ja toi-
sinpäin. Siksi on hyvin olennaista, että mistä lähtöpisteestä ja mihin suuntaan arvoa 
lähdetään avaamaan. Jos ajattelemme sinfoniaa ja sinfoniaorkestereita, niin useim-
mat yritykset käytännön liike-elämässä (samoin kuin useimmat arvonluonnin teoriat 
käsitteellisesti) lähtevät oletuksesta, että sinfonia on jo sävelletty, sinfonia musiikin 
lajina on jo keksitty, oopperatalo on jo rakennettu ja orkesterikin on jo olemassa. Nyt 
vain pyritään kaappaamaan Mozartin tekemästä spesifikaatiosta, partituurista, mak-
simaalisesti arvoa itselle, kilpaillen muita toimijoita vastaan. Suurempia uuden arvon 
luonnin mahdollisuuksia on löydettävissä määrittämällä tahdon suunta ja asiakkaan 
päämäärä uudelleen, kehittämällä uusi spesifikaatio ja sille sopivin tuotanto ja toi-
mittaminen, sekä organisoitumismuoto. Eli arvoa voidaan avata uudella tavalla, ku-
ten ”Elvis keksi rockin ja Las Vegas showt”, tai Airbnb keksi käyttää miljoonia ihmis-
ten itsensä investoimia asuntoja ”hotellihuoneina”. Kehittämisen aikana, arvoavaus-
logiikassa, kehittäjien on siten osattava vaihdella aikaorientaatiotaan sekä tulevai-
suudesta ja mahdollisuuksista taaksepäin kohti nykyhetkeä, että nykyhetkestä kohti 
tulevaa toteutettua tarjoamaa. Siksi oheiseen ”aikaorientaatio” kuvioon on piirretty 
arvoavaus-logiikan kohdalle kaksi vastakkaisiin suuntiin osoittavaa katkoviivaa. 

 
Vaikka tarjoaman mahdollista arvoa voidaan kehittää yleisestä kohti yksityiskohtia, 

niin arvoa voidaan tuottaa, toimittaa ja kokea vain pala kerrallaan. Arvon realisoitu-
minen tapahtuu siis päinvastoin kuin mahdollisuuden määrittely, aina yksityiskoh-
dista kohti kokonaisuutta. Esimerkiksi sinfoniaa voidaan kokea ja soittaa vain nuotti 
kerrallaan, nuoteista koostuu esitys. Samoin teatteriesitystä voi näytellä ja kokea ilme 
kerrallaan, sana kerrallaan, vaikka käsikirjoituksen tekijä onkin joutunut kuvittele-
maan koko tarinan ennen sen esittämistä, lähtien liikkeelle jostain kuvitellusta pää-
henkilöstä ja hänen kuvitellusta tahdon suunnastaan. Samoin palvelutilannetta voi 
kokea vain hetki kerrallaan. Potentiaali ikään kuin ”tihkuu” inhimilliseen todellisuu-
teen yhden kokemuksen, yhden arvokomponentin ja yhden hetken kokoisesta reiästä. 
Arvokonfiguraatio logiikka liittyy erityisesti tuottamisen ja toimittamisen vaiheisiin ja 
aikaorientaatio on selvästi nykyhetkestä kohti tulevaisuutta. Koska tuottaminen ja 
toimittaminen on pääosin yrityksen kontrolloimaa, aikaorientaatiossa yleensä ajatel-
laan ohi yksittäisen asiakkaan kokemuksen, koko asiakaskuntaa, ja pyritään kumu-
loimaan vaihdanta-arvoa transaktio ja asiakas kerrallaan yritykseen. 

 
Arvohaluama logiikassa puolestaan ollaan jo kokemassa ja käyttämässä tarjoamaa, 

eli jonkun on pitänyt tarjoama jo kehittää, alkaa tuottamaan ja toimittamaan. Arvo-
haluamassa ikään kuin edetään nykyhetkestä seuraavaan hetkeen, käyttöarvo muo-
dostuu pala palalta, yksityiskohta kerrallaan yksittäiselle asiakkaalle, asiakkaan kont-
rolloimana.  

 
Arvositoumassa puolestaan aikaorientaatio on yhteisestä historiasta, aikaisempien 

kohtaamisten muistoista ja niiden muodostamasta ”lähtötilanteesta” kohti seuraavaa 
kohtaamista ja yhteistä tulevaisuutta. Tyypillisesti lähtöpiste on tilanne, jossa tar-
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joama on jo kehitetty, tuotettu ja toimitettu, vähintään kerran jo suorien interaktioi-
den aikana käytettykin. 

 
Kun liiketoiminnallisesti relevanttia arvon luontia pyritään ymmärtämään, on olen-

naista olla tietoinen teorian aikaoletuksista. Kuten muita arvonluontia sivuavia teore-
tisointeja käsittelevästä luvusta 7 huomataan, monissa yritystason teoretisoinneissa 
lähdetään liikkeelle tilanteesta, jossa tarjoaman oletetaan olevan jo tuotettu, toimitet-
tu ja keskitytään arvon kaappaamisen pohdintoihin. Tai tyypillisesti asiakkaan koke-
musta korostavissa teoretisoinneissa jätetään huomioimatta yrityksen tekemät arvon-
luonnin ponnistelut ennen kuin käyttäminen ja asiakkaan kokeminen on mahdollista. 

5.6 Mitä uuden arvon luominen on? 

Arvon luonti ylätasolla on siis sekä asiakkaan että yrityksen päämäärien tyydyttä-
mistä, tarjoaman näytellessä merkittävää osaa toimijoiden välissä, neljän pääarvo-
luokan aikaansaamisessa. Uuden arvon luominen viittaa tilanteeseen, jossa jostain 
lähtöhetkestä ja tilanteesta katsoen pystytään synnyttämään uutta arvoa. Uuden ar-
von luominen vaatii luovuutta, innovatiivisuutta ja käytännössä yleensä uuden tai 
merkittävästi parannellun tarjoaman kehittämistä suhteessa lähtötilanteeseen jossain 
markkinassa. Asiakkaan kannalta katsoen uuden arvon luominen on (yhdistellen 
esim. Kim & Mauborgne 1997, Ravald & Grönroos 1996, Woodall 2003):  

i. lisähyötyjen saamista uhrauksien (rahallisten ja ei-rahallisten) pysyessä en-
nallaan (tai uhrauksien noustessa vähemmän kuin hyödyt),  

ii. uhrauksien vähenemistä hyötyjen pysyessä ennallaan (tai hyötyjen vähene-
mistä vähemmän kuin uhraukset vähenevät),  

iii. samanaikaisesti hyötyjen lisääntymistä ja uhrauksien vähentymistä.  
 
Miten hyödyt ja uhraukset linkittyvät pääarvoluokkiin? 

 Käyttöarvoon liittyvät rakenneosat synnyttävät asiakkaalle hyödyt (erityisesti 
ydinkäyttöarvoa sisältävät rakenneosat), osan rahallista uhrauksista ja osan 
ei-rahallisia uhrauksia (erityisesti sisäistä käyttöarvoa sisältävät rakenne-
osat).  

 Vaihdanta-arvoon (ja yrityksen ylijäämään) liittyvät rakenneosat synnyttävät 
asiakkaalle rahalliset uhraukset ja osan ei-rahallisia uhrauksia (kuten mak-
samiseen, rahoittamiseen liittyvää ajankulua ja vaivaa).  

 Suhdearvoon liittyvät rakenneosat synnyttävät asiakkaalle hyötyjä (esim. 
asiakas saa tarkemmin mitä haluaa, koska palveluntarjoaja jo tuntee asiak-
kaan ja asiakas tuntee tarjoaman yksityiskohdat) ja vähentävät uhrauksia 
(esimerkiksi kanta-asiakasalennukset), mutta voivat myös synnyttää uhrauk-
sia (esimerkiksi kanta-asiakaskortteihin liittyvä vaivannäkö).   

 
Yrityksen kannalta katsoen uuden arvon luominen on (ibid):  
iv. vaihdanta-arvon lisääntymistä kustannusten pysyessä ennallaan (tai kustan-

nusten nousua vähemmän kuin vaihdanta-arvo lisääntyy) 
v. kustannusten vähenemistä vaihdanta-arvon pysyessä ennallaan (tai vaihdan-

ta-arvon vähenemistä vähemmän kuin kustannukset vähenevät),  
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vi. vaihdanta-arvon lisääntymistä ja kustannusten vähenemistä samaan aikaan. 
Arvon kaappaamiskyvyn (poikkileikkausanalyysi) lisäksi voidaan ajatella, et-
tä yritykselle arvon luontia voi olla sekin, että 

vii. vaihdanta-arvon ja kustannusten erotusta pystytään puolustamaan pidem-
män ajan jonkin toimenpiteen seurauksena.  

 
Yrityksen kannalta vaihdanta-arvo, eli tuotot, on yrityksen ylijäämän mahdollistaja. 

Yritykselle kaikki rakenneosat tyypillisesti synnyttävät kuluja, joita yrityksen ylijää-
män pohdinnoissa pyritään minimoimaan. Suhdearvoon liittyvät rakenneosat voivat 
laskea kuluja suhteessa samalta asiakkaalta saataviin uusintaostoihin/ lisäostoihin ja 
voi lisätä asiakasuskollisuutta ja siten parantaa tarjoaman kykyä puolustaa arvoa. 
Asiakkaalle synnytettävä käyttöarvo, erityisesti ylivoimainen käyttöarvo suhteessa 
johonkin asiakkaan päämäärään, paitsi mahdollistaa vaihdanta-arvon ja suhdearvon, 
niin saattaa mahdollistaa myös arvon puolustamisen pohjan pidemmällä aikavälillä.  

 
Vaikka tarjoaman rakenneosalla ei välttämättä ole itsessään, erillisenä entiteettinä 

arvoa, niin sillä voi olla monia arvoa tuottavia suhteita sitä ympäröiviin asioihin, mu-
kaan lukien asiakkaaseen ja hänen päämääriinsä. Kuinka ”hyviä” suhteista saadaan, 
on arvonluonnissa aivan olennaista. Tarjoaman rakenneosien yhteydessä esitettyä 
Goldenberg & Mazurskyn (2002) käsitteistöä ja systematiikkaa (katso kappale 3.1.) 
voidaan käyttää hyväksi, kun arvon luontia mietitään rakenneosien tasolla. Voidaan 
lähteä liikkeelle jostain olemassa olevasta tarjoamasta tai ajatuksellisesta tarjoamasta 
ja alkaa varioimaan sitä. Esimerkiksi poistetaan tuolista jalat, eli yksi keskeinen, si-
säinen arvokomponentti, mutta säilytetään sen funktio, eli tukea istumista, istuin-
osaa. Mistä tuolin ulkoisista arvokomponenteista - seinästä, lattiasta, käyttäjästä jne. 
- voisi saada vastaavaa tukea istuinosalle? Noh, esimerkiksi tuolin voisi kiinnittää 
tuolin välittömässä läheisyydessä olevaan pöytään ja syntyy jalaton syöttötuoli (ibid). 
Tuolin ja pöydän välillä voidaan nähdä tällainen uudenlainen arvopinta. Syöttötuolis-
ta on löydettävissä monia hyötyjä, uudenlaista käyttöarvoa verrattuna perinteiseen 
tuoliin: se sopii pienille lapsille kaiken korkuisissa pöydissä, syöttötuoli on vaivaton 
kantaa, koska siinä ei ole jalkoja ja sen alta on helppo siistiä ruuantähteet pois. Jalat-
toman tuolin kiinnittäminen pöytään vaatii käytännössä tarjoaman kehittämisen ai-
kana määritellyn rajapinnan, jolla kytkeytyminen erilaisiin pöytiin onnistuu turvalli-
sesti ja vaivattomasti. Näin hahmottaen arvopinta edeltää ajatuksellisesti rajapintaa. 
Uuden arvoa luovan yhteyden, arvopinnan, mahdollisuus pitää ensin huomata, ja 
sitten valita ja kehittää rajapinta, joka vakinaistaa, standardisoi tämän uuden, arvoa 
luovan suhteen. Näin ajatellen arvon luonti voidaan hahmottaa asioiden välisten suh-
teiden innovointina: tuolin ja pöydän välinen suhde voi olla arvoa luova useilla tavoil-
la. Arvon luonnin voisikin kiteyttää optimaalisten ja/tai uudenlaisten suhteiden ha-
kemiseksi tarjoaman sisäisten, sekä sisäisten ja ulkoisten asioiden välille.  

 
Tämän työn raamituksen sisällä, uuden arvon luominen on sellaisten rakenneosava-

lintojen, muokkaamisien ja yhdistelyiden tekemistä tarjoamiin, että ylläkuvatut vaih-
toehdot asiakkaille ja yrityksille ovat mahdollisia. Seuraavassa luvussa keskitytään 
näihin mahdollisuuksiin. 
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6. Millä päätavoilla tarjoamiin voi löytää uutta 
arvoa? 

 

Tässä luvussa siirrytään vastaamaan viidenteen tutkimuskysymykseen: minkälaisia 
toimialasta riippumattomia strategisen tason mahdollisuuksia uuden arvon luomi-
seen voidaan yksilöidä tarjoamanäkökulmasta? Kuten äskeisen luvun viimeisessä 
kappaleessa todettiin, uuden arvon luominen viittaa tilanteeseen, jossa jostain lähtö-
hetkestä ja tilanteesta katsoen pystytään synnyttämään uutta arvoa. Uuden arvon 
löytäminen ja luominen on mahdollista juuri siksi, että valittavia asioita, keskinäisiä 
linkkejä, konflikteja sekä toteuttamisen vaihtoehtoja on niin paljon. Neoklassisen 
täydellisen tiedon ja kilpailun sijaan tilannetta luonnehtii pikemminkin tarjoaman 
rakentajien ”rajallinen ymmärrys” (bounded rationality, Simon 1947) ja informaation 
asymmetria eri toimijoiden kesken, sekä tilanteissa vaikuttavien muuttujien dynaa-
minen kontekstuaalisuus sekä asiakkaan että yrityksen puolella.  

 
Arvon luominen liiketoiminnallisesti relevanteissa konteksteissa on hyvin käytän-

nöllinen ilmiö – siksi teorian lisäksi tässä työssä halutaan esittää myös käytännön 
soveltamista helpottavia keinoja. Tarjoamapohjaisesti lähestyen, liikkeenjohdon bis-
nesluovuudella on keskeinen rooli uuden arvon luomisessa, koska monilla valinnoilla 
voidaan aidosti vaikuttaa pääarvoluokkiin ja niiden alakohtiin merkittävästi. Näitä 
valintoja ja mahdollisuusavaruuksia esitellään lähes sadan vinjetin tukemana noin 
120 sivun verran. Jos lukija on kiinnostunut enemmän arvon luonnin teoriasta ylei-
sellä tasolla kuin uuden arvon luomisen mahdollisuuksista käytännössä, niin luvun 6 
voi vain silmäillä läpi. Käytännön liike-elämässä toimivalle tämä luku tarjoaa moni-
ulotteisen uuden arvon luomisen mahdollisuusavaruuden, jota kokonaisuutta voi 
pyrkiä soveltamaan omassa liiketoiminnassa.  

 
Keskustelu aloitetaan tarkastelemalla niitä uuden arvon luomisen mahdollisuuksis-

ta, jotka liittyvät yleisesti kaikenlaisiin tarjoaman rakenneosiin, kaikissa pääarvo-
luokissa (kappale 6.1.). Käsikirjoitusasiakkaan tahdon suunnan valitsemiseen liitty-
vien uuden arvon luomisen mahdollisuusavaruuksien esittelyn (kappale 6.2.) kautta 
siirrytään yksittäisiin pääarvoluokkiin liittyviin uuden arvon luomisen mahdolli-
suusavaruuksiin, aloittaen käyttöarvosta (kappale 6.3.), vaihdanta-arvon (kappale 
6.4.), suhdearvon (kappale 6.5.) ja yrityksen ylijäämän (kappale 6.6.) seuratessa. Uu-
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den arvon luonnin mahdollisuuksien keskustelu päätetään yhteenvetävällä esimerkil-
lä Xerox kopiokonetarjoamasta (kappale 6.7.). 

6.1 Erilaisiin tarjoaman rakenneosiin, kaikissa pääarvoluokissa liittyviä uuden 
arvon luomisen mahdollisuuksia 

Tässä kappaleessa käsitellään kaikkia rakenneosia ja arvoluokkia koskevia uuden 
arvon luomisen mahdollisuuksia. Asiat on jaettu kahteen kokonaisuuteen oheisen 
kuvion mukaisesti.  

 

Kuvio 21. Kappaleen 6.1. rakenne 

Koska kaikkien rakenneosien voidaan ajatella koostuvan raaka-aineista/ materiaa-
leista ja teknologioista, niin ensiksi käydään niihin liittyviä keskeisimpiä uuden arvon 
luomisen mahdollisuuksia läpi. Kaikilla rakenneosilla, kaikissa pääarvoluokissa voi 
olla tilanteellista tai asemallista arvoa alkuperäisen tarjoaman ulkopuolella. Näitä 
asemallisen arvon mahdollisuuksia käydään läpi toisena kokonaisuutena.  

6.1.1  Strategisen tason uuden arvon luomisen mahdollisuuksia materiaali- ja tekno-
logiavalinnoissa 

Paitsi että raaka-aineet ja teknologiat ovat rakennusaineina kaikissa rakenneosissa, 
niin niillä voi olla myös keskeinen rooli arvon pääalaluokissa. Esimerkiksi raaka-
aineet ja teknologiat voivat tarjoamassa olla keskeisin erottuvuustekijä, kilpailuedun 
lähde, arvon kaappaamisen mahdollistaja tai estäjä, tai keskeinen arvon puolustami-
sen mahdollistaja tai estäjä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä. 

 
Vinjetti 21. Alessi ja muovi erottuvan muotoilun mahdollistavana materiaalina 

Verganti kuvaa kirjassaan (2009) kuinka Alessi valitsi muovin keittiölaitteiden materiaaliksi, 
siksi, että muovista voitiin muotoilla helposti hyvin erilaisia muotoja: ”Alessi…was not the first 
to use plastic in kitchen ware. Competitors had long been substituting polymers for steel and 
other expensive materials for a simple reason: to cut costs. Plastic kitchenware conveyed the 
meaning of cheap, convenient, sometimes even disposable goods. That meaning remained un-
changed until Alessi understood that the formative properties of plastic were perfectly suited 
to freedom of expression and playful objects that used the same materials as toys. The goal 
was not to reduce costs, make kitchenware disposable (one would never trash an Alessi ob-
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ject), or improve convenience (people often give Alessi objects as presents). Instead, it was to 
reveal the quiescent meaning of plastic”. Alessin tuotteita ostaville muovi on osa ydinkäyttöar-
voa, koska he haluavat nimenomaan erottuvaa, mielikuvituksellista muotokieltä esineisiin. 

 
Kasvavassa määrin yritykset korostavat oman tarjoamansa raaka-aineen 100 % 

luonnonmukaisuutta tai kierrätettävyyttä tai hiilineutraaliutta. Esimerkiksi Globe 
Hope Oy valmistaa kaikki tuotteensa kierrätysmateriaaleista, kuten armeijoiden käy-
töstä poistetuista vaatteista ja mainostekstiileistä (www.globehope.com/tarina). Ma-
teriaalivalinta on siis koko tarjoaman ydinidea. Materiaalivalinnat ovat erityisen 
olennaisia silloin, kun tarjoama tulee asiakkaan iholle. 

 
Vinjetti 22. Patagonia ja luonnonmukainen puuvilla 

Patagonia käytti puuvillaa ja jakoi asiakkaiden huolen siitä, että puuvillan tuotanto kuormittaa 
ympäristöä paljon mm. lannoitteiden käytön takia. Patagonia löysi luonnonmukaisen tavan kas-
vattaa puuvillaa Texas Organic Cotton Marketing Cooperativesta ja siirtyi käyttämään vain hei-
dän tekemäänsä raaka-ainetta (Ersek et al. 2015). Myynti kasvoi nopeasti 25 %, vaikka raaka-
aine oli kalliimpaa. Asiakaslojaalisuuden kasvun myötä myös Patagonia triplasi liikevaihtonsa 
vuosien 2001–2013 välissä (ibid). Yritys myös luovuttaa osan voitoista ympäristön kannalta 
hyödyllisiin hankkeisiin: “Their “1% for the Planet” program donates profits to environmental 
projects around the world. A note on their company site claims Patagonia has donated more 
than $89 million to such causes since the program first launched” (ibid). Patagonia selvästi ot-
taa tosissaan myös suhdearvon rakentamisen oman, kestävää kehitystä arvostavan 
asiakaskuntansa kanssa. 

 
Raaka-aine voi myös olla tarjoaman arvon kaappaamisen mahdollistaja. Pullon-

kaula on asia, joka rajoittaa koko systeemin arvontuottokykyä; sähköautojen kysyn-
nässä ja erityisesti tarjonnassa yksi pullonkaula ovat akut ja niiden raaka-aineet. Si-
ten, eräs keino kaapata arvoa on tietenkin pyrkiä dominoimaan tai monopolisoimaan 
jokin raaka-aine tai materiaali. De Peers on timanteissa pyrkinyt toimimaan juuri 
näin, Kiina on investoinut globaalisti valtavasti akkumateriaaleihin ja näiden raaka-
aineiden syntypaikkojen kontrolliin, NFL on käytännössä monopoli ammattilaistason 
amerikkalaisessa jalkapallossa. Lääkärit, apteekkarit, lentäjät, juristit, arkkitehdit, 
poliisit, lennonjohtajat jne. ovat pyrkineet institutionalisoimaan oman ammattikun-
tansa koulutuksen niin, että koulutusputkesta valmistuneet ovat ainoita, jotka kyseis-
tä ammattia voivat harjoittaa.  

 
Raaka-aineita, materiaaleja, teknologioita, eli arvokomponenttien rakennusaineita, 

voidaan lähestyä ainakin kolmella tavalla: i) käyttää sellaisenaan; ii) muokata sopi-
vammaksi tarjoamaan; iii) löytää/kehittää jokin uusi materiaali ja/tai teknologia, 
(erinomainen katsaus uusista teknologioista ja materiaaleista Linturi & Kuusi 2018). 

 
On yksi asia valita tarjoaman (käyttöarvon, vaihdanta-arvon, suhdearvon ja yrityk-

sen ylijäämän) kannalta sopivimmat materiaalit ja teknologiat. Kokonaan toinen asia 
on ottaa huomioon, kuinka materiaalien ja teknologioiden elinkaaret vaikuttavat mitä 
kannattaa valita ja mitä ei. Teknologian S-käyrällä kuvataan sitä, kuinka paljon tek-
nologian suorituskyky nousee, jotain panosyksikköä kohden (Foster 1988). Käyrä 
muodostaa S-kirjainta muistuttavan kuvion, koska aluksi yleensä kehitys on hidasta, 
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investointeja vasta tehdään ja kaikkia muuttujia ei tunneta. Sitten kehitys nopeutuu, 
kun kaikki tarvittava tieto kehitykseen on tarjolla. Loppuvaiheessa on koko ajan vai-
keampaa löytää parannettavaa, jokainen parannus vaatii isompia investointeja. Pur-
jelaivat eivät seilaa juurikaan nopeammin, vaikka tehtäisiin mitä. Teknologian epä-
jatkuvuuskohdaksi (eli asiaa, joka saa siirtymään edeltävästä S-käyrästä seuraavaan) 
kutsutaan innovaatiota, joka merkittävästi muuttaa toimialan hinta/suorituskyky 
suhdetta (esim. Anderson & Tushman 1990). Epäjatkuvuuskohta ei ainoastaan siirrä 
toimialan parasta suorituskykyä eteenpäin, se yleensä myös tarkoittaa kokonaan uu-
denlaista tapaa ratkaista suorituskyvyn ongelma, kokonaan uudella arkkitehtuurilla. 
Esimerkiksi muutos purjelaivoista höyrylaivoihin, tyhjiöputkista puolijohteisiin tai 
siirtyminen propellikoneista suihkukoneisiin ovat tällaisia epäjatkuvuuskohtia.  

 
Vinjetti 23. Gloster ja hävittäjien suorituskyvyn epäjatkuvuuskohta  

Suihkukoneet ovat puhutteleva esimerkki erityisesti englantilaisen Gloster yhtiön suunnasta 
katsoen. Vuonna 1937 firman kehittämä Gloster Gladiator (Spencer 2000) yksimoottorinen pot-
kurikone oli Royal Air Forcen (RAF) viimeinen palvelukseen otettu kaksitasoinen hävittäjäkone. 
Nk. ensimmäistä sukupolvea luonnehti kaksitasoisuus, kiinteä laskuteline, mäntämoottori ja 
potkuri. Firma teki vielä pari yksitasoista, nostettavalla laskutelineellä varustettua toisen suku-
polven potkurikoneprototyyppiä, kunnes 1941 he keskittyivät pelkästään suihkukoneen kehityk-
seen, myös valtionhallinnon toivomuksesta. Eli he ikään kuin jättivät yksitasoisten potkuriko-
neiden sukupolven väliin siirtymällä suoraan suihkukoneisiin, kolmanteen hävittäjäsukupolveen 
– ja jo v.1944 otettiin käyttöön RAF:n ensimmäinen suihkuhävittäjä Gloster Meteor (Buttler 
2000). Siinä missä Gladiatorin huippunopeus oli noin 400 km/h ja aseistuksena oli kaksi kevyt-
tä konekivääriä, niin Meteor Mk.IV lensi marraskuussa 1945 jo 976 km/h nopeudella (ibid.sivu 
25) ja aseistuksena oli neljä tykkiä, raketteja ja pommeja. Muutamassa vuodessa tapahtui valta-
va tekninen kehitys, epäjatkuvuuskohta, ja tarjoaman suorituskyky, käyttöarvo, tuhovoima, siir-
tyi aivan toiselle tasolle.  

 
Teknologioilla on oma syklinsä. Epäjatkuvuus aloittaa ”kypsymisvaiheen” (era of 

ferment), jonka aikana monia erilaisia versioita kilpailee keskenään (Andersen & 
Tushman 1990, Tushman & Rosenkopf 1992).  Hetken aikaa myös vanha ja uusi kil-
pailevat keskenään. Jossain kohtaa ilmestyy dominoiva design, yksi tarjoamavariant-
ti, joka ”voittaa” valintaprosessissa (ibid). Esimerkiksi T-Ford ja sen myötä poltto-
moottori tuli valituksi 1910-luvulla ja sen myötä sähkömoottoreiden ja akkujen kehi-
tys pysähtyi/hidastui sadaksi vuodeksi. Kun dominoiva design ilmestyy, alkaa inkre-
mentaalisten parannusten aikakausi, joka päättyy taas uuteen epäjatkuvuuskohtaan.  

 
On monia syitä, miksi toimialaa hallitseva yhdistelmä ilmestyy (Tushman 1990). 

Kasvavat rajahyödyt (Katz & Shapiro 1985, 1986) ovat pääsyy, sekä tarjontapuolella 
että kysyntäpuolella: 1) oppimiskäyräedut, eli kun teknologiaa käytetään, sen kehitys 
yleensä nopeutuu, kehitetään tehokkaampia versioita jne. 2) Kasvavat kysyntäpuolen 
rajahyödyt, eli mitä useampi teknologiaa tai tarjoamaa käyttää, sen hyödyllisempi se 
on kaikille. Kysyntäpuolen kasvavat rajahyödyt voivat olla suoraan seurausta fyysises-
tä kappalemäärästä (kuten puhelin), johtua epäsuorasti esimerkiksi ohjelmistoista tai 
appien määrästä, tai siitä, että palvelut ja huoltojen saatavuus sekä laatu voivat olla 
kytköksissä käyttäjien määrään (Katz & Shapiro 1985). Mitä useampi asiakas ostaa, 
sen enemmän tarjoajilla on rahaa kehittää teknologiaa ja sen sovelluksia (Tushman 
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1990). Edelleen, mitä laajemmin teknologia on käytössä, sen enemmän kertyy komp-
lementteja sen ympärille (ibid). Voi olla, että myös tietoa on helpommin saatavilla 
suosituimmista teknologioista ja tarjoamista. Lisäksi ihmiset usein tulkitsevat laajan 
asiakaskunnan hyvän laadun merkiksi (ibid). Yhteensopivuus on yksi asia, joka vai-
kuttaa dominoivan designin valituksi tulemiseen, samoin lainsäädäntö – usein halli-
tukset sopivat yleishyödyllisistä standardeista, kuten GSM-verkoista jne. Näistä syistä 
syntyy itseään vahvistava kierre, jossa valituksi ei välttämättä tule absoluuttisesti pa-
ras tai tehokkain teknologia. Tarjoaman kehittäjien täytyy siis olla tietoisia teknologi-
oiden elinkaarista, kasvavista rajahyödyistä, toisiaan täydentävistä ulottuvuuksista.  

 
Kun tarjoamaan valitaan jokin teknologia, on erittäin tärkeää, että tarjoama ei jää 

teknologian osalta ulos kilpailusta. Teknologinen ulosjääminen tai uloslukittuminen 
(technological lockout, Schilling 1998) on erityisen mahdollista, jos teknologia on 
kypsymisvaiheessa elinkaartaan (era of ferment), eli silloin, kun on vielä monia eri 
teknologioita kilpailemassa keskenään samasta asiasta. Asiat, jotka vaikuttavat ulos-
jääntiin on otettava arvon luonnissa huomioon ja tietenkin pyrittävä kääntämään 
oman tarjoaman vahvuuksiksi. 

 
Adner & Levinthal (2002) ovat kehittäneet ”Ilmestyvä teknologia” (Emerging tech-

nology) -viitekehyksen ”yhtäkkisen tasapainon” -teorian (punctuated equilibrium) 
ympärille. Kirjoittajat korostavat ”lajillistumishetkiä” (speciation events), joka tar-
koittaa, että populaatio eriytyy alkuperäisestä populaatiostaan ja alkaa kehittyä uu-
den evoluutiopolun mukaan. Monella dramaattisesti ja nopeasti massakäyttöön tul-
leella teknologialla, kuten valokopioinnilla, kotivideoilla ja internetillä, on usein pitkä 
teknisen kehittämisen historia jollain toisella, pienellä sovellusalueella. Adnerin & 
Levinthalin viitekehyksessä teknologiamuutosten ajurina on kaksi valintaprosessia. 
Ensimmäinen on adaptaatioprosessi; teknologia omaksutaan käyttöön jotakin erityis-
tä tarvetta varten uudessa sovellusalueessaan. Toinen muutoksen ajuri on ylimääräis-
ten resurssien määrä tässä uudessa sovellusalueessa. Luova tuho tapahtuu, kun tek-
nologia ilmestyy johonkin uuteen sovellusalueeseen, kenties jopa alkuperäiseen so-
vellusalueeseen, ja onnistuu valtaamaan sen. Kolmen ja puolen tuuman tietokonele-
vyt ja ilmatäytteiset autonrenkaat ovat kirjoittajien käyttämät esimerkit tästä. Tämän 
viitekehyksen pohjalta uuden arvon luojien kannattaa fokusoida teknologioiden ja 
markkinoiden leikkauskohtiin, ei vain teknologioihin tai markkinoihin erikseen. Mo-
net teknologiat voivat alkaa kehittyä nopeasti, mutta vain sopivassa ympäristössä.  

 
Joskus teknologia on ajurina useita eri toimialoja muuttaville muutoksille. Esimer-

kiksi Internet oli 1990-luvulla uusi teknologia, joka mullisti kaupankäymistä monilla 
tavoin.  

 
Vinjetti 24. Jeff Bezos ja Amazonin perustaminen - uuden arvon luomista suuntaamalla tarjoama sinne, missä 
kasvu on kovinta 

Jeff Bezos toimi ennen Amazonin perustamista osakemarkkinoiden analysoinnissa, hän siis 
työkseen seurasi mitkä asiat kasvavat ja mitkä pienenevät 
(www.wordiq.com/definition/Jeff_Bezos). Kun hän huomasi, että internet-teknologiaa hyödyn-
tävät yritykset ja tarjoamat kasvavat satoja, jopa tuhansia prosentteja vuodessa, hän alkoi kes-
kittyä siihen, missä tuottopotentiaali oli isoin. Siis riippumatta siitä, että hänellä ei ollut ennes-
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tään kokemusta internet-kaupankäynnistä, eikä varsinkaan kirjojen myynnistä. Kiinnostavaa on 
toisaalta sekin, etteivät vakiintuneet kirjakauppiaat halunneet tarttua tähän uuteen yrityksen 
ylijäämän mahdollisuuteen, kuin vasta myöhemmin, sitten kun Amazon oli jo tehnyt arvoavauk-
sensa ja vallannut markkinan. Kirjat valikoituivat myytäväksi juuri siksi, että ne sopivat parhai-
ten tämän nopeimmin tuottopotentiaaliaan kasvattavan alustan luonteeseen: “Books were the 
commodity for which no comprehensive mail order catalogue existed, because any such cata-
log would be too big to mail. The catalog was perfect for the Internet, which could share a vast 
database with a virtually limitless number of people.  
He flew to LA, California the very next day to attend the American Booksellers' Convention 
and learn everything he could about the book business. He found that the major book whole-
salers had already compiled electronic lists of their inventory. All that was needed was a single 
location on the Internet where the book-buying public could search the available stock and 
place orders directly” (ibid). Kirjat olivat jo valmiiksi digitaalisesti indeksoitu, kirjoja on niin 
valtavasti erilaisia, että netin hakuominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa ja kirja mahtuu yleensä 
normaalin postin mukana postilaatikosta. Netin kautta kirjan löytäminen, valitseminen, osta-
minen on selkeästi helpompaa ja halvempaa kuin kivijalasta ostaminen – ja valikoima on lähes 
rajaton. Kivijalkamyymälässä kirjojen selailu on ehkä helpompaa ja kirjan saa välittömästi mu-
kaansa, ilman postituskuluja, mutta valikoima on hyvin rajallinen – ja silti erittäin kallis ylläpi-
tää. Perinteinen kirjakauppa on ollut aika paikallista bisnestä, mutta netin kautta voidaan tarjo-
ta kirjoja globaalille asiakaskunnalle; kaikille, joilla on netti ja varaa ostaa kirja.  

 
Internet teknologiana mm. pienensi merkittävästi transaktiokuluja ja vähensi fyy-

sisten sijaintien merkitystä. Eli kaikki ne tarjoamat kaikilla niillä toimialoilla, joissa 
transaktiokuluilla ja fyysisillä sijainneilla on aiemmin ollut merkitystä ovat jotenkin 
muuttuneet Internetin myötä. Olennaista on huomata tällaisia teknologisia (tai mate-
riaalisia) muutosajureita ja ajatella kuinka se vaikuttaa omaan tarjoamaan ja omaan 
toimialaan. Tarjoaman muuttamiselle, tai kenties kokonaan uuden tarjoaman kehit-
tämiselle, jää enemmän aikaa ja vaihtoehtoja, jos näitä ennakointeja pyrkii tekemään 
pikemminkin proaktiivisesti kuin pakotetun reaktiivisesti. 

6.1.2 Asemallisen arvon mahdollisuus uuden arvon luomisessa 

Fysiikasta lainaten: ”Potentiaalienergia eli asemaenergia kuvaa kappaleen kykyä 
tehdä työtä asemansa ansiosta” (Mahesh 2009 ja 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Potentiaalienergia). Vastaavasti voidaan ajatella olevan 
olemassa myös asemallista arvoa (Normann 2001), eli että jotkut alun perin tarjoa-
man ulkopuoliset asiat voivat synnyttää arvoa asemansa takia. Kun tarjoamia raken-
netaan ja tiheyttä pyritään nostamaan, on olennaista ymmärtää asemallisen arvon 
käsite, eli että kokonaan toisilla toimialoilla, toisissa tarjoamissa, saattaa olla valmii-
na arvopintoja, joiden kautta kehitettävään tarjoamaan saadaan kytkettyä uusia ar-
von rakenneosia. Kuten jo aiemmin kappaleessa 3.2.2. kuvattiin, asiakkaan tahdon 
suunta ja pyrkimys saavuttaa päämääriään, sekä yrityksen tahdon suunta ja halu 
synnyttää yrityksen ylijäämää herättävät rakenneosien uinuvan arvopotentiaalin 
eloon. Kehittäjien on vain nähtävä tämä uusien yhdistelmien mahdollisuus. Seuraa-
vassa käytetään JCDecaux’n katukalustetarjoamaa esimerkkinä, jonka avulla voidaan 
kuvata asemallista arvoa. Vinjetissä hyödynnetään löyhästi Richard Normannin 
(2001: sivun 108 ympärillä) kertomusta JCDecaux’sta, samoin kuin yrityksen omilta 
nettisivuilta löytyvää historiikkia.  
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 Vinjetti 25. JCDecaux ja katukalusteiden asemallinen arvo  

Bussipysäkkien idea julkisen liikenteen systeemissä on olla asiakkaille ja bussikuskille selvästi 
erottuva paikka, jossa tietää odottaa bussia ja jossa bussi pysähtyy. Lisäksi pysäkin ohi ja ympäri 
kulkee paljon ihmisiä – julkisen liikenteen pysäkit sijoitellaan paikkoihin, jossa on lähtökohtai-
sesti paljon ihmisiä ja liikennettä. Näistä syistä johtuen pysäkillä on nähty olevan myös muuta 
arvoa kuin bussin odotus- ja pysähtymispaikka. Jean Claude Decaux keksi katukaluste konsep-
tin Lyonissa 1964, jonka jälkeen hänen yrityksensä on tarjonnut kaupungeille ilmaiseksi aina 
kunnossa olevia, siistejä bussipysäkkejä 20 vuoden sopimuksilla. Ajatuksena on, että bussi-
pysäkit ovat näkyvän ja keskeisen sijaintinsa takia erinomaisia mainostiloja, joita JCDecaux myy 
huomiota tarvitseville mainostajille.  
JCDecaux esimerkin avulla on löydettävissä tarjoaman muodostavista arvokomponenteista 
useita arvon luokkia, useita arvoa luovia suhteita. Ensinnäkin arvokomponenteilla on Norman-
nin mukaan ”tarkoitettua” tai ”luontaista” arvoa (Intrinsic Value, Normann 2001). Esimerkiksi 
bussipysäkki on tarkoitettu julkisen liikenteen systeemin odotuspaikaksi. Normannin ”tarkoitet-
tu arvo” voidaan tämän työn käsitteistöllä purkaa kahteen osaan: ydinkäyttöarvoksi ja tarjoa-
man sisäiseksi käyttöarvoksi.  Jos ajatellaan, että asiakkaan päämääränä olisi esimerkiksi päästä 
töihin, niin bussin kyytiin pääseminen sisältää ydinkäyttöarvoa, mutta bussin odottaminen si-
sältää vain tarjoaman sisäistä käyttöarvoa, eli sitä tarvitaan vain tarjoaman sisäisiin siirtymiin. 
Bussipysäkin voidaan julkisen liikenteen systeemistä siten ajatella olevan sekä rajapinta ihmisen 
ja julkisen liikenteen välillä että arvokomponentti; systeemiin kuuluva fyysinen rakennelma, 
jossa ihminen tietää odottaa pysähtymistä ja josta saa aikatauluinformaatiota. Edelleen bussi-
pysäkin voidaan ajatella sisältävän sekä ydinkäyttöarvoa (bussin kyytiin pääsemisen hetkellä) 
että tarjoaman sisäistä käyttöarvoa (bussin odottelun aikana; odottelua tarvitaan vain tarjoa-
man sisäisten syiden takia, ei asiakkaan päämäärän takia). JCDecaux:n tarjoamassa pysäkit ovat 
aina siistejä, hyvässä kunnossa, niistä saa tarvittavaa suojaa ja informaatiota – ja bussi saa otet-
tua ihmiset kyytiinsä. Tämän julkisen liikenteen tarjoamaan kuuluvan käyttöarvon lisäksi, bus-
sipysäkeillä on myös asemallista tai tilanteellista arvoa (positional value, Normann 2001), jois-
sain toisissa arvosysteemeissä. Esimerkiksi mainostamisen ja menekinedistämisen arvosystee-
missä, sen takia, että pysäkkien ympärillä liikkuu ja seisoo paljon ihmisiä, siellä on paljon huo-
miota ja joutilasta odotteluaikaa tarjolla. Pysäkki synnyttää siten käyttöarvon lisäksi myös vaih-
danta-arvoa JCDecaux:n ja mainostajien välille. JCDecaux, joka operoi yli 4000 kaupungissa, 
yli miljoonalla mainoslaitteella, pystyy myös hankkimaan ja/tai tuottamaan pysäkit ja niiden yl-
läpidon selvästi halvemmalla kuin mikään yksittäinen kaupunki. Siten myös tarjoaman tuotta-
misen ja toimittamisen kustannusrakenne on tehokkaampi skaalaetujen takia, joka entisestään 
parantaa vaihdanta-arvon kautta syntyvää yrityksen ylijäämää. 
Sittemmin firma on tarjonnut julkisia vessoja, kaupunkipyöriä, infotauluja jne. samalla idealla. 
Tämä idea on kannattanut hyvin; vuonna 2011 yrityksestä tuli maailman suurin ulkoilmamai-
nostaja, 2018 liikevaihto oli €3,6 mrd. ja se työllisti 13000 ihmistä, sillä on yli miljoona mainos-
paikkaa yli 4000 kaupungissa ympäri maapallon (www.jcdecaux.com/group/history). 
 

Asemallinen arvo on ikään kuin positiivinen optio, joka on periaatteessa mahdollis-
ta hyödyntää kaikissa pääarvoluokissa, kaikkien rakenneosien kohdalla. Toisella toi-
mialalla, muita päämääriä varten rakennetuissa tarjoamissa voi olla valmiina koko-
naisuuksia ja arvopintoja, joita voidaan hyödyntää erittäin edullisesti uusien tarjo-
amien rakentamisessa. Mitä enemmän tarjoaman rakentamisessa pystytään hyödyn-
tämään muiden tarjoamien asemallista arvoa, sen parempi kehittäjille, koska yleensä 
sitä vähemmällä vaivalla ja pienemmillä kustannuksilla tarjoaman osat saadaan ra-
kennettua. Toisaalta mitä enemmän kehitetty tarjoama tarjoaa asemallista arvoa 
muille tarjoamille, sen parempi yritykselle, koska se yleensä aukaisee kiinnostavia 
vaihdanta-arvon luomisen mahdollisuuksia. Katso esimerkiksi Williams Companies 
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vinjetti tästä kirjasta, jossa maakaasuyhtiö tarjosi omaa valmiiksi kaivettua linjasto-
aan kuituoptiikkatarjoamiin edullisena ratkaisuna. Asemallista arvoa ei välttämättä 
huomaa, ellei tiedosta tätä ulottuvuutta rakenneosien avaruudessa ja tietoisesti päätä 
käyttää tätä katsontakantaa hyväkseen. Tarjoamat ovat kuin vektoreita menossa koh-
ti päämääräänsä tahdon suunnan ohjaamana. Koska jokaisessa markkinassa on tyy-
pillisesti valtavasti ihmisiä ja erilaisia päämääriä, sekä erilaisia tarjoamia pyrkimässä 
tyydyttämään näitä päämääriä, tarjoamat muodostavat ”vektoreiden viidakkoja”, jot-
ka väkisinkin risteävät ja limittyvät. Siksi uutta arvoa voi synnyttää paitsi yhden tar-
joaman sisällä suhteessa asiakkaan päämäärään ja yrityksen ylijäämään, niin myös 
suhteessa näihin risteäviin päämääriin ja mahdollisuuksiin. Oma tarjoama voi tarjota 
asemallista arvoa muille ja muut tarjoamat voivat tarjota asemallista arvoa omalle 
tarjoamalle. Risteävät kohdat voivat synnyttää merkittäviä tilaisuuksia lisätä hyötyjä 
tai vähentää uhrauksia tai molempia samaan aikaan. Tästä löytyy lukuisia esimerkke-
jä seuraavissa alakappaleissa, kun käydään läpi uuden arvon luomisen mahdollisuuk-
sien avaruuksia. 

6.2 Uuden arvon luomisen mahdollisuuksia liittyen asiakkaan tahdon suun-
taan 

Kaikkia arvokomponentteja ja arvoluokkia koskevien uuden arvon luomisen poh-
dintojen jälkeen siirrytään käymään läpi jokaisen pääarvoluokan uuden arvon mah-
dollisuusavaruuksia. Jo aiemmissa kappaleissa kuvatun hahmotuksen mukaan, tarjo-
amien rakentamisen aikaisista perusvalinnoista ensimmäinen on valita joku käsikir-
joitusasiakkaan tahdon suunta.  
 

6.2.1  Yleiskuva mahdollisuuksista suunnata tarjoamaa erilaisiin asiakkaan tahdon 
suuntiin 

Tarjoamat pyrkivät auttamaan asiakkaita saavuttamaan päämääriään. Asiakasryh-
miä analysoitaessa saattaa löytyä erilaisia tahdon suuntia, kuin lähtien pelkästään 
käsitteestä tahdon suunta, tarve tai päämäärä. Asiakasryhmiä voidaan miettiä ennen 
tahdon suuntia, koska harva tarjoama syntyy tyhjiöön, täysin uuteen markkinatilaan. 
Pikemminkin tarjoamat synnytetään osaksi jotain tarjoamakategorioiden ryhmiä, 
joilla on jo olemassa erilaisia asiakasryhmiä, joilla on jo todennettuja tahdon suuntia. 
Tahdon suuntia ja päämääriä voi siis päätellä arvioimalla erilaisia asiakasryhmiä. 
Kappaleessa 6.2.2. kuvataan näitä ”KENEN” otsikon alle meneviä uuden arvon luo-
misen mahdollisuuksia kuudessa kuviossa nimetyssä alaulottuvuudessa. 
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Kuvio 22. Yleiskuva uuden arvon luomisen päämahdollisuuksista asiakkaan päämääriin liittyen 

Erilaisten asiakasryhmien analyysin lisäksi, tahdon suuntia ja päämääriä voi päätel-
lä myös analysoimalla erilaisia ympäristöjä, eli MISSÄ käyttäminen ja päämäärien 
saavuttaminen tapahtuu tai voisi tapahtua. Asiakkaan tahdon suunnat, tarpeet ja 
päämäärät jollekin suorituskyvylle tulevat esiin ja toisaalta tyydyttyvät joissain ympä-
ristöissä ja tilanteissa. Jotkut palveluiden tutkijat korostavatkin ”kontekstiarvon” 
(value-in-context, Vargo 2009) käsitettä käyttöarvon rinnalla. Kappaleessa 6.2.3. ku-
vataan näitä ”MISSÄ” otsikon alla olevia arvon luonnin avaruuksia kolmen alaulottu-
vuuden sisällä. 

 
Samalla tavoin myös ajallinen ulottuvuus voidaan ajatella tahdon suuntien ja pää-

määrien alakohdaksi. Aika ei sinänsä tarvitse ihmisiltä mitään, mutta asiakkaat tar-
vitsevat aikaa käyttämiseen ja käyttöarvon syntymiseen. Pidemmällä aikavälillä voi 
tulla esiin erilaisia päämäärien painotuksia kuin lyhyissä sykäyksissä. Ottamalla 
huomioon erilaisia ajanjaksoja arvon luojien on mahdollista löytää erilaisia käyttöar-
von tarpeita ja päämääriä. Siksi päämääriä ja uuden arvon luomisen tilaisuuksia kan-
nattaa katsoa myös ajallisen ulottuvuuden suunnasta. Kappaleessa 6.2.4. kuvataan 
näitä ”MILLOIN” otsikon alla olevia mahdollisuuksia neljän alaulottuvuuden sisällä. 

 
Kappaleessa 6.2.5. kuvataan uuden arvon luomisen mahdollisuuksia liittyen kysy-

mykseen: MIKSI asiakas haluaa jonkun päämäärän saavuttaa. Kaupallisesti kiinnos-
tava päämäärä voi löytyä mistä tahansa suunnasta katsoen erikseen, mutta tahdon 
suunnan valinnassa ja varsinkin sen tyydyttämisessä, täytyy lopulta ottaa kantaa 
kaikkiin noihin keskeisiin ulottuvuuksiin. Kenen tahdon suunnasta ja päämäärästä 
on kyse, milloin/ mikä on tahdon suunnan ajallinen kesto, missä päämäärä ilmenee 
ja tyydyttyy, sekä miksi hän haluaa jonkun päämäärän saavuttaa? Seuraavaksi katso-
taan tarkemmin jokaista ulottuvuutta. Aloitetaan ensin kysymyksestä kenen tahdon 
suunta ja päämäärä. 
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6.2.2 KENEN päämäärään tarjoama suunnataan? 

Suorat käyttäjät ja suorat asiakkaan ovat yrityksille yleensä niitä perinteisimpiä 
ryhmiä, joita pyritään palvelemaan ja jotka myös tunnetaan parhaiten. Siksi keskus-
telu aloitetaan tästä yrityksille tutuimmasta mahdollisuudesta. Sen jälkeen edetään 
yrityksien kannalta ei niin tuttuihin mahdollisuuksiin. 

Suorien ja epäsuorien käyttäjien päämäärät 
 
Käytettävyystutkimuksen kentässä Faulkner (2003) on luokitellut käyttäjät a) suo-

riin käyttäjiin, jotka käyttävät systeemiä itse saadakseen asioitaan tehtyä, b) epäsuo-
riin käyttäjiin, jotka pyytävät muita käyttämään systeemiä omasta puolestaan, c) etä-
käyttäjiin (remote users), jotka eivät itse käytä systeemiä mutta ovat riippuvaisia jär-
jestelmästä ja sen tuotoksista, sekä d) tukikäyttäjiin, jotka hallitsevat ja huoltavat jär-
jestelmää. Usein järjestelmät tehdään ensimmäiselle ryhmälle, suorille käyttäjille. 
Uuden arvon luomisen tilaisuuksia löytyy katsomalla myös muiden ryhmien tahdon 
suuntia. Jokaisella ryhmällä on tyypillisesti erilaisia tarpeita tarjoamaa kohtaan, hyö-
dyllisyyden ja arvon kriteerit vaihtelevat. Tarjoama voi siis luoda uutta käyttöarvoa, 
koska uudessa tarjoamassa tai uudessa versiossa (i) kaikki eri käyttäjäluokat on otet-
tu paremmin huomioon, tai koska (ii) nyt on otettu paremmin huomioon joku käyttä-
järyhmä, jota aiemmin ei ole otettu huomioon. 

Eri osaamistason käyttäjien päämäärät  
 
Käyttäjiä voidaan luokitella myös osaamistason mukaan. Noviiseilla ei ole ollenkaan 

tai hyvin vähän tietoa tarjoamasta. Designtoimisto IDEO tarjosi aikanaan omille asi-
akkailleen palvelupaketteja, joiden avulla asiakas pyrkii ymmärtämään paremmin 
omia asiakkaitaan – usein näissä palvelupaketeissa korostetaan oman ensikäden ko-
kemuksen merkitystä. Yrityksen johto on esimerkiksi laitettu siivoamaan yrityksen 
tarjoamilla siivousvälineillä ymmärtääkseen paremmin asiakkaan kokemusta 
(www.ideo.com, vuonna 2005). Ekspertit tietävät tarjoamasta ja sen yksityiskohdista 
kaiken. Suomalainen Suunto esimerkiksi, on kuuluisa siitä, kuinka se palkkaa joiden-
kin lajien, kuten sukelluksen, eksperttejä töihin ja käyttää tätä osaamista parempien 
tuotteiden kehittämisessä (Kotro 2005). Eri osaamistasoisilla ihmisillä on tyypillisesti 
ihan erilaisia tahdon suuntia ja päämääriä suhteessa tarjoamaan, ekspertillä tarjoama 
voi liittyä identiteetin rakentamiseen tai itsensä toteuttamiseen ja tarjoamalta vaadi-
taan parasta mahdollista suorituskykyä. Noviiseilla kyse voi olla vaikka hetkellisestä 
ajanvietosta. Siinä missä huippu-urheilijat esimerkiksi ovat valtavan kiinnostuneita 
sykkeen ym. kehollisten indikaattoreiden mittaamisesta, noviisikäyttäjä ei välttämät-
tä edes ymmärrä miksi hänen pitäisi sykettä ylipäätään mitata. Uutta käyttöarvoa voi 
siis luoda ottamalla paremmin huomioon eri osaamistason käyttäjät ja heidän pää-
määränsä. 

Selvästi parempaa suorituskykyä, laatua ja käyttöarvoa hakevien ihmisten päämäärät. 
 
Nunes et al. artikkelissaan ”Selling to moneyed masses” (2004a) ja kirjassaan ”Mass 

affluence” (2004b), sekä Silverstein & Fiske (2003) argumentoivat kuinka kotitalou-
det ovat vaurastuneet ja on syntynyt ennennäkemättömän laaja ja varakas keskiluok-
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ka, joka tarjoamien mielessä sijoittuu huippuluksuksen ja massatuotteiden väliin. 
Perinteisesti tarjolla oli vain kahdenlaisia tuotteita; halpoja perustuotteita, esimer-
kiksi $2 hammasharjoja ja hammastahnoja ja sitten pienelle piirille ammattilaisia ja 
huippurikkaille suunnattuja $1,000 hampaiden valkaisuohjelmia. “Now, however, 
there are enough people earning at increments between the average and the top in-
comes that many market positions in between are economically viable”, kirjoittajat 
mainitsevat esim. $35 hintaisen Whitestripsin (Nunes et al. 2004b). Monilla muilla-
kin toimialoilla on nähty samanlaista kehitystä selvästi kalliimpien ja suorituskyvyl-
tään parempien tarjoamien suuntaan, esimerkiksi maastopyörät ja nyt viimeisimpänä 
sähköpyörät. 

 
Vinjetti 26. DiGiorno pakastepizza - uuden arvon luomista suuntaamalla tarjoama parempaa laatua hakeviin 
asiakkaisiin 

Pakastepizzaa tarjottiin ensimmäisen kerran Amerikassa 1950-luvulla (Wohleber 2005). Vielä 
1990-luvulla pakastepizza oli 0,5–2.50 dollaria maksava tarjoama ja markkinan koko vuonna 
1995 oli noin 1 miljardi dollaria. DiGiorno tarjosi ensimmäisenä $5.59 pakastepizzaa (Nunes et 
al. 2004a) monien ”asiantuntijoiden” skeptisestä suhtautumisesta huolimatta. DiGiorno perusti 
tarjoamansa huomioon, jonka he tekivät pizzamarkkinan kehityksestä vuosi aiemmin: “Home 
delivery (the high-end product) had dropped to a $7 price point, making it a weekly habit for 
many families and not an occasional indulgence” (ibid). Näytti siis siltä, että oli kasvavissa 
määrin asiakkaita, jotka maksoivat viikoittain seitsemän dollaria kotiin tuodusta pizzasta, eli 
markkinatilaa oli hintaluokassa 2,5–7 dollaria. Yli viiden dollarin hinnalla pakastepizzasta voi-
tiin tehdä raaka-aineiltaan selvästi laadukkaampi ja DiGiorno asemoi pizzansa lauseella ”It´s 
not home delivery. It´s DiGiorno.” Eli, että saat yhtä hyvää pizzaa kuin kotiin tuotuna, mutta 
kaupasta muiden ostosten yhteydessä ostettuna nopeammin ja kätevämmin, ilman erillisiä ko-
tiin tuonnin kustannuksia. Näin arvon luonnin mahdollisuuksia avaten, pakastepizzamarkkinan 
koko nousi v.1997 mennessä 2 miljardiin dollariin, eli kaksinkertaistui kahdessa vuodessa (ibid). 

 

Nunes et al. (2004 a, b) ehdottavat, että ylläkuvatun mukaista markkinatilaa on 
löydettävissä identifioimalla kaikki tarjoaman hyödyt ja verrata niitä todella kalliita 
high-end tarjoamia vasten. Olennaista on ajatella, että jos tarjoaman hintaa voi nos-
taa kaksinkertaiseksi tai kymmenkertaiseksi, niin mitä tarjoamaan voisi silloin lisätä 
ja mitä tarpeita se voisi silloin tyydyttää. Toisella tavalla asiaa voisi lähestyä niin, että 
jokaisen tarjoaman kohdalla voidaan miettiä, onko jossain toisessa kanavassa selvästi 
parempia ja kalliimpia tai huonompia ja edullisempia versioita tarjoamasta tarjolla. 
Jos on, voidaanko kalliimpia ominaisuuksia siirtää edullisemman kanavan tarjoa-
maan tai toisinpäin? Eri kanavissa olevien, eri hintaluokkien tarjoamien vertailemi-
sen voisi listata myös vaihdanta-arvon alla olevien uuden arvon etsimisen tapojen 
alle. 

Kilpailijoiden asiakkaiden päämäärät 
 
Tyypillisesti jokaisella toimialalla on kilpailua, asiakkaat ostavat eri kilpailevia tar-

joamia eri syistä. Joku pitää jostain, toinen toisesta. Uusia tarpeita, tahdon suuntia ja 
päämääriä on mahdollista löytää analysoimalla omien asiakkaiden lisäksi kilpailijoi-
den tarjoamia ja syitä miksi jotkut asiakkaat ostavat mieluummin kilpailijalta.  
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Mutta ketä vastaan tarjoama itse asiassa kilpailee, keitä ovat kilpailijoiden asiak-
kaat? Käyttöarvon kohdalla kuvattujen ydinmahdollistajan, ydinkomplementtien, 
ydinerottelijoiden ja asiakkaan päämäärän avulla voidaan määritellä melko eksaktis-
ti, minkälaisten tarjoamien kanssa tarjoama kilpailee: samaan ”toimialaan”, kilpailu-
tilanteeseen, kuuluvat ne tarjoamat, joilla on sama asiakkaan päämäärä kohteenaan. 
Esimerkiksi taksi ja bussi, joilla molemmilla on sama ydinmahdollistaja – kyky liik-
kua - voivat toimia samalla tai eri toimialalla, riippuen mihin asiakkaan päämäärään 
ne pyrkivät vastaamaan. Vesibussi ja tavallinen bussi voidaan ajatella kuuluvan sa-
maan toimialaan, jos molemmilla on sama asiakkaan päämäärä - esimerkiksi osallis-
tua töihin tai kokea nähtävyyksiä - vaikka ydinmahdollistaja on sama, mutta ydin-
komplementeissa on eroa; vesibussissa kyky liikkua vettä pitkin ja bussissa kyky liik-
kua teitä pitkin. Molemmissa on asiakkaan päämäärien lisäksi myös hyvin samankal-
taiset ydinteknologiat, esimerkiksi dieselmoottorit. Jos vettä ja teitä pitkin pääsee 
täysin eri paikkoihin, niin asiakkaiden päämäärät ovat todennäköisesti erilaisia, josta 
seuraa, että tässä tilanteessa vesibussi ja maabussi eivät ole samalla ”toimialalla”. 
Toinen tapa määritellä kilpailijat, on määritellä kaikki sellaiset tarjoamat kilpailijoik-
si, jotka vähentävät analyysin kohteena olevan tarjoaman (vaihdanta-)arvoa, jossain 
aikayksikössä (Brandenburger & Nalebuff 1995, 1996). 

 
Suorat kilpailijat voidaan myös määritellä tässä työssä esitettyjen käyttöarvon käsit-

teistön avulla: suora kilpailija on tarjoama, johon on valittu sama asiakkaiden pää-
määrä tyydytettäväksi samalla ydinmahdollistajalla, samoilla ydinkomplementeilla ja 
samoilla ydinerottelijoilla. Sähköpotkulaudat kilpailevat suoraan toisia sähköpotku-
lautoja vastaan, mopoautot kilpailevat suoraan mopoautoja vastaan, perheautot kil-
pailevat perheautoja vastaan jne. koska niiden tarjoama suorituskyky ja käyttöarvo 
vaihtelee keskenään samoilla akseleilla ja samoilla vaihteluväleillä.  

 
Suorien kilpailijoiden lisäksi voidaan erotella myös epäsuoria kilpailijoita. Substi-

tuutti on tarjoama, jolla on sama asiakkaan päämäärä, sama ydinmahdollistaja, sama 
ydinkomplementti, mutta eri ydinerottelija. Esimerkiksi polkupyörässä ja taksissa on 
kyky liikkua maan pinnalla, ja ne voivat useinkin vastata samaan päämäärään, vaik-
kapa haluun osallistua töihin, mutta niillä on selkeitä ydinerottelijoita. Molemmilla 
on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia, tilanteesta ja vaadittavasta suorituskyvystä 
riippuen. 

 
Vaihtoehto (alternative) voidaan määritellä myös yllä olevalla käsitteistöllä melko 

tarkasti. Erityisesti ero substituuttiin on selvä. Vaihtoehto on tarjoama, jolla on sama 
asiakkaan päämäärä, mutta eri ydinmahdollistaja ja eri ydinkomplementti. Esimer-
kiksi bussi ja videoneuvottelu vastaavat samaan päämäärään, töihin osallistumiseen 
(busseilla voi myös saada tavaroita perille jne.), mutta ne perustuvat aivan eri ydin-
mahdollistajiin (ja sitä kautta teknologioihin). Ja, kuten substituuteillakin, molem-
milla on vahvuuksia ja heikkouksia, riippuen tilanteesta ja tarvittavasta suoritusky-
vystä. Vaihtoehtoja analysoimalla on löydettävissä muut mahdolliset ydinmahdollis-
tajat asiakkaan päämäärän ratkaisemiseen - ja muut epäsuorat asiakasryhmät. 
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Porter puhuu vain substituuteista, (Porter 1980:23), mutta Kim & Mauborgne erot-
televat vaihtoehdot ja subsituutit: ”vaihtoehdot ovat laajempia kuin substituutit. 
Tuotteet ja palvelut, joilla on erilaisia muotoja, mutta jotka tarjoavat samanlaista 
toiminnallisuutta tai ydinhyötyjä ovat usein substituutteja keskenään. Toisaalta, 
vaihtoehdot sisältävät tuotteita ja palveluita, joilla on erilaisia funktioita ja muotoja 
mutta sama tarkoitus” (Kim & Mauborgne 2005:49). Esimerkiksi kynä+paperi ja 
tietokoneohjelmisto voivat olla substituutteja vaikkapa kirjanpidossa. Tai ”NetJets 
tarjoamalla 1/16 omistusosuutta pieneen suihkukoneeseen, jolla voi lentää yli 5500 
lentokentälle Amerikassa - verrattuna noin 30 lentokenttään, jolle suurin osa kau-
pallisista lentoyhtiöistä lentää - tekee bisnesjetin reaaliseksi liikkumisen substituu-
tiksi monille työn puolesta lentäville tai varakkaille yksityishenkilöille, jotka eivät 
ole sitä aiemmin ajatelleet” (ibid).  

 
Vaihtoehdoista Kim & Mauborgnen esimerkki on elokuvat ja ravintola; tarjoamat 

ovat keskenään hyvin erilaisia mutta molemmat tarjoavat samaan yleiseen tarpee-
seen vaihtoehtoja: viettää ilta ulkona. Jos ajatellaan, että ”viettää ilta ulkona” olisi 
tämän työn käsitteistössä asiakkaan tahdon suunta ja päämäärä, niin silloin Kim & 
Mauborgne määritelmä vaihtoehdolle on sama kuin tässä työssä yllä esitetty. Tässä 
työssä esitetyn käsitteistön (ydinmahdollistajat jne.) avulla substituuttien ja vaihto-
ehtojen eron voi sanoa hieman eksaktimmin. Ja siten, uusien arvon suuntaamisen 
mahdollisuuksien etsiminen on ehkä hieman systemaattisempaa tämän työn käsittei-
tä hyödyntäen. 

 
Jokaisella suorasti ja epäsuorasti kilpailevalla tarjoamalla on joku ydinmahdollista-

ja. Analysoimalla näitä suoria ja epäsuoria kilpailijoita ja niiden asiakaskuntia, tar-
joaman kehittäjä saa lisää vaihtoehtoja asiakasryhmien, asiakkaiden päämäärien ja 
ydinmahdollistaja-valintojen tekemiseen. Ja tietysti ymmärrämme samalla käsitteel-
lisellä tasolla selkeämmin, ketä vastaan tarjoama itse asiassa kilpailee. 

Arvosysteemin eri tasoilla olevien asiakkaiden päämäärät 
 
Arvosysteemillä tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, aktiviteetteja, tarjoamia, jotka liit-

tyvät samaan lopputarjoamaan (esim. Porter 1985). Kim & Mauborgnen (1999, 
2005a) ehdottamista pääsuunnista mistä uutta arvoa voi löytää, yksi on katsoa yli 
ostajien ketjun (looking across the chain of buyers). Heidän logiikkansa on, että 
“useimmilla toimialoilla kilpailijoilla on hyvin samanlainen määritelmä, kuka on 
kohdeasiakas. Lääkeyritykset keskittyvät pääasiassa vaikuttajiin, eli lääkäreihin, 
kun taas toimistotarvikkeita myyvät keskittyvät korporaatioiden osto-osastoihin, 
kun taas vaateyritykset myyvät pääasiassa käyttäjille. Tähän voi olla painavia ta-
loudellisia syitä, mutta syynä voi olla usein myös se, että tätä ajattelua ei ole kos-
kaan kyseenalaistettu” (Kim & Mauborgne 2005a:61). Kun uutta arvoa pyritään löy-
tämään ja luomaan, kyse on nimenomaan bisnesajattelun ajattelun ajattelusta, pyr-
kimyksestä ajatella toisilla tavoilla kuin muut. Samanlainen ajattelu johtaa samanlai-
siin valintoihin ja samanlaisiin tarjoamiin.  

 
Käytännössä jokaisella toimialalla on ketju toimijoita, jotka ovat suoraan tai epä-

suoraan linkittyneitä tarjoaman ostamiseen ja käyttämiseen. Arvon luonnin kannalta 
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kiinnostavaa on, jos toimiala on hyvin samaa mieltä siitä, kuka on asiakas ja kuka on 
käyttäjä, mitä arvoa kellekin tarjotaan tai ei tarjota.  

 

Kuvio 23. Kim & Mauborgnen ostajien ketju -argumentti visualisoituna 

Oheisessa kuviossa ostajien ketjun argumentti on käsitteellistetty visuaalisesti. Tyy-
pillisesti ketjussa ymmärretään parhaiten suorat asiakkaat (taso 1) ja loppuasiakkaat 
(end customer), eli ne, jotka tarjoamasta viimeksi maksavat. Olennaista olisi katsoa 
koko ketjua, koska jokaisella ryhmällä on oma määritelmänsä mitä käyttöarvoa he 
tarvitsevat ja omasta ympäristöstään johtuvat tahdon suuntansa, jotka vaikuttavat 
siihen, mitä he kokevat tärkeäksi ja arvokkaaksi. Kohdistamalla huomiota eri ryh-
miin, voidaan löytää merkittävää uutta arvoa. Erityisesti olisi tärkeää poistaa tilantei-
ta, jossa tarjoaman parantaminen jonkun asiakasryhmän ehdoilla – vaikkapa logis-
tiikkayhtiöiden - samalla huononnetaan toisten ryhmien kokemaa arvoa.  

 
Uutta arvoa voi olla löydettävissä, esimerkiksi, kun yritys katsoo ohi omien suorien 

asiakkaidensa kohti loppuasiakasta ja loppukäyttäjää, ja, joko pyrkii myymään suo-
raan sinne tasolle ohi väliportaiden, kuten esimerkiksi Dell teki aikanaan tietokoneis-
sa ja Tesla nykyään autoissa, tai sitten pyrkii ymmärtämään loppuasiakkaan päämää-
riä niin hyvin, että voi ottaa nämä tarpeet huomioon, kun tarjoaa asioita edeltäville 
portaille. Näin tehden yritys luo omille asiakkailleen paremmat edellytykset palvella 
heidän asiakkaitaan ja asiakkaiden asiakkaita, jotta loppuasiakas saisi parhaan mah-
dollisen ratkaisun omaan päämääräänsä. Molemmissa tapauksissa, mutta erityisesti 
myymällä suoraan loppuasiakkaalle, tarjoaman tiheys yleensä paranee. Jos asiakas 
voi ostaa tietokoneen suoraan valmistajalta, niin miksi asiakkaan pitäisi maksaa väli-
portaiden katteet? Jos asiakas voi viedä huonekalut suoraan kotiinsa omalla autol-
laan, miksi asiakas maksaisi kuljetusliikkeelle samasta asiasta? Jne. Seuraavassa esi-
merkkejä käyttöarvon luonnista arvosysteemin eri tasoilla oleville asiakkaille.  

 
Vinjetti 27. Ensto ja sähköasentajat - uuden arvon luomista keskittymällä siihen asiakastasoon, joka tosiasialli-
sesti valitsee tuotteen 

Suomalainen muotoilutoimisto Desigence suunnitteli aikanaan Enstolle uuden sähkörasian (Sa-
volainen 2006). Kun toimialaa ja tuotetta analysoitiin, huomattiin, että itse asiassa koko ar-
vosysteemissä sähkörasian kannalta tärkein taho on sähkömies. Hän asentaa rasiat, hän on ai-
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noa henkilö, joka varsinaisesti koskee rasiaan koko sen olemassaolon aikana, ja useimmiten va-
litsee rasiat. Loppuasiakkaan ”käyttö” tapahtuu toimialalaajuisen standardikäyttöliittymän 
kautta; rasia on hyvä, kun se on mahdollisimman huomaamaton, toimiva ja turvallinen. Tukku-
kauppias on kiinnostunut lähinnä siitä, että tuote myy. Niinpä tarjoaman kehittämisen kohteek-
si otettiin ensisijaisesti sähköasentajien tarpeet ja heidän päämääränsä. Asentajan työtä on 
asentaa, päämääränä on saada työt tehtyä mahdollisimman helposti ja nopeasti, siksi päätettiin 
kehittää mahdollisimman helposti asennettava rasia. Tuloksena oli aiempaa pienempi tuote, 
jonka seurauksena asennustilaa oli enemmän, johdoille on ruuvien sijaan pikaliittimet ja tuot-
teen voi asentaa miten päin tahansa. Asennuksen jälkeen kaluste on täysin turvallinen. Tästä 
taas seuraa, että asennusvaihe on olennaisesti nopeampaa, kun päällysmuovia ei tarvita. Muovi 
voidaan asentaa myöhemminkin, loppuasiakas voi tehdä sen jopa itse. Tuotteessa oli myös vä-
hemmän osia, josta seurasi, että kokoonpano ja valmistus olivat halvempia. Muutokset pistok-
keiden asentamisessa eivät suoraan vaikuttaneet urakoiden hintoihin, joten hyöty nopeammasta 
asennuksesta siirtyy suoraan sähkömiehelle, hän saa enemmän omalle yritykselleen ylijäämää 
tai itselleen palkkaa. On selvää, mitä rasioita sähkömiehet halusivat käyttää, mitä he suositteli-
vat muillekin ja koska tukkuhinnat uuden rasian myötä eivät ainakaan laskeneet, Ensto sai 
enemmän ylijäämää lisääntyneestä myynnistä ja vähentyneistä kuluista per myyty yksikkö. Uut-
ta arvoa luotiin arvosysteemissä Enstolle ja sähköasentajille, pitäen tukkuportaan ja loppu-
asiakkaan käyttöarvo ja vaihdanta-arvo ennallaan.  

 
Seuraavaksi toinen esimerkki, lastenhoidon toimialalta. Tässä esimerkissä tarjoama 

on suunnattu eri tasolle arvosysteemissä, kuin mihin muut tarjoamat on suunnattu. 
 

Vinjetti 28. Bright Horizons - uuden arvon luomista suuntaamalla lasten päivähoito aikuisten työnantajille 

“Roger and Linda Mason decided to start a child-care company in 1987 (Markides 2008). The 
industry in the US was run as commodity business, characterized by low margins, no barriers 
to entry, few economies of scale, massive labor intensity, and no brand distinction. Yet Masons 
succeeded in building their new company – Bright Horizons – into the world’s leading provid-
er of employer-sponsored childcare, early education, and work-life solutions, operating in 
more than 600 centers for the world’s leading employers in the US, Europe, and Canada. Plus, 
they did all this while delivering high returns – on average, a 50% ROI per center. …Rather 
than target parents as prospective customers (as all other child-care centers do), Bright Hori-
zons focused on employers. Rather than build their own centers at locations of their choosing, 
they formed partnerships with employers who financed the building of centers on their prem-
ises. Rather than compete on cost, they differentiated themselves on quality. Rather than pay 
their teachers an average salary to control their costs, they offered 20-30% above average 
compensation along with comprehensive benefits. And rather than offer a standardized cur-
riculum in every center, they customized the centers so that their design, hours of operation, 
and age-group configuration matched the requirements and needs of their clients.”  
 
Tarjoama on siis suunnattu lasten vanhempien (ja lapsien) sijaan – joka on toimialan yleisin 
suuntaamisen kohde – vanhempien työnantajille. Erilaisella asiakkaalla on erilaisia tarpeita 
käyttöarvolle. Lasten vanhempien päämäärä on saada lapsille hyvä hoito ja huoleton työpäivä. 
Vanhempien työnantajien päämääränä on saada työntekijät keskittymään töihin, eikä huolehti-
maan milloin lapsi pitää lähteä missäkin ruuhkatilanteessa hakemaan hoidosta. Lisäksi erilaisil-
la työnantajilla on erilaisia tarpeita lastenhoidon järjestämisen suhteen, joissain voi olla vaikka 
paljon vuorotyötä tai ulkomaanmatkoja. Bright Horizons on siis miettinyt minkälainen lasten-
hoitotarjoama loisi työpaikoilla ja vanhempien lisäksi työnantajille eniten arvoa ja on saanut 
työnantajat osallistumaan tarjoaman rakentamiseen ja siten sen kustannuksiin. Pikkulasten 
vanhempien työnantajille ja työpaikoilla asiakkaan päämäärä ja käyttöarvon tarve on hieman 
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erilainen kuin vaikkapa kunnallisella, yleisellä päivähoidolla. Lasten vieminen päivähoitoon ta-
pahtuu juuri ennen ja juuri työssäkäynnin jälkeen, jolloin peräkkäisyydestä syntyy asioiden vä-
lille linkki, suhde, johon voidaan luoda uutta arvoa. Mitä enemmän voi luoda linkkejä tahdon 
suunnan ulkopuolisiin päämääriin, seuraaviin ja edeltäviin, sen arvokkaammaksi tahdon suun-
nan arvo nousee. Tarjoaman spatiaalinen tiheys myös nousi sekä vanhempien että työnantajan 
kannalta: lastenhoitoon ei tarvitse erikseen ajaa ennen työpäivän alkua ja työpäivän jälkeen, 
vaan kaiken saa hoidettua samassa sijainnissa. 

 
Tyypillisesti tarjoamaa myydään itsestä seuraavalle asiakastasolle. Mutta kuten 

Bright Horizons ja Ensto vinjeteissä huomattiin, arvosysteemistä voidaan valita myös 
toinen asiakastaso ja suunnata arvo erityisesti sille tasolle, pitäen muille tasoille syn-
tyvä arvo ennallaan.  

 
Uutta arvoa voi löytää myös vastaamalla useamman eri tason asiakkaan päämääriin 

arvosysteemissä samanaikaisesti.  Jo aiemmin esitetty käsite tarjoaman korkeus viit-
taa tähän ulottuvuuteen, eli kuinka monelle eri tasolla arvosysteemissä olevalle asi-
akkaalle tarjoama on suunnattu luomaan arvoa. Otetaan tästä tarjoaman ”korkeu-
den” kasvattamisesta muutama esimerkki. 

 
Vinjetti 29. KONEen konehuoneeton hissi luo arvoa usealle eri tasolla olevalle asiakasryhmälle 

KONE Oyj:n vuonna 1996 lanseeraama konehuoneeton hissi, Monospace® 
(www.kone.com/en/company/history/), luo arvoa ainakin arkkitehdeille, jotka voivat suunnitel-
la rakennuksia ilman konehuonekerrosta, ja rakennuksen omistajille, jotka saivat yhden asuin-
kerroksen lisää rakennuskaavan mukaista rakennusta, koska konehuone ei vienyt ylintä kerros-
ta. Lisäämällä tarjoaman “korkeutta” uuden arvon luomisen tilaisuuksia hyvin konkreettisesti 
avattiin sekä arkkitehdeille, että rakennusten omistajille – ja sitä kautta yrityksen (Koneen) 
saamalle vaihdanta-arvolle ja ylijäämälle. 
 

Ideaalitilanteessa uutta arvoa voidaan luoda tarjoamalla kaikille arvosysteemin 
asiakastasoille. TetraPak on hyvä esimerkki tästä. 

 
Vinjetti 30. Tetra Pak - uuden arvon luomista tarjoamalla käyttöarvoa kaikille asiakastasoille 

Perinteisesti tuotepakettien valmistajat tekivät vaikkapa maidon tai mehun säilytysastiat etukä-
teen omissa tehtaisissaan ja sitten näitä tyhjiä asioita kuljetettiin maidon ja mehujen valmista-
jien tehtaisiin. Valmistajat kaatoivat maidon tai mehun astioihin ja sitten kuljettivat nämä, 
yleensä kylmäketju säilyttäen, ruokakauppojen keskusvarastoihin tai kauppoihin myytäväksi 
loppuasiakkaille. Huomaa, että tässä vanhassa mallissa asiakkaan asiakkaan arvoa vastaanotta-
va aika oli hyvin pieni – vain se aika, kun valmistettua, kuljetettua, säilytettyä juoma-astiaa var-
sinaisesti käytettiin tehtaalla esimerkiksi mehun kaatamisen aikana. Asiakkaalle tuotettavan ar-
von malli muutettiin Tetra Pakin myötä tästä kuljetetaan-säilytysastioita-kaadetaan-neste-
säilytysastioihin-huolehditaan-kylmäketjusta toimintatavasta sellaiseen malliin, jossa säilyty-
sastia syntyy juuri sillä hetkellä, kun sitä tarvitaan. Koska asiakkaan päämääränä ei ole saada 
tyhjiä pulloja vaan myyntipakettiin pullotettua nestettä, Tetra Pak otti hoitaakseen koko pullo-
tusprosessin asiakkaan tehtaissa ja teki innovaation, jossa yhtäkään tyhjää astiaa ei kuljetella, 
vaan kartonkiastia syntyy vasta kun neste on valmista paketoitavaksi (Govindarajan & Gupta 
2001). Prosessi on aseptinen, eli se ei vaadi kylmäketjua. Esimerkiksi mehut säilyvät 12 kuu-
kautta. Uutta arvoa syntyi: 1) pakettien valmistamisen tasolla, koska valmistamisessa säästetään 
nyt tehdastiloissa, työvoimakuluissa, ilmaa ei kuljeteta ja käsittelykulut laskevat. 2) Myös vir-
vokkeiden prosessoijat saivat uutta arvoa, koska heiltä poistui suurin osa saapuvan tavaran kä-
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sittelystä, varastoja ei tarvittu, eikä kylmäkoneita, lisäksi neliskulmainen muoto säästää tilaa. 
Virvokkeiden prosessoijien ei tarvinnut itse enää huolehtia pullottamisprosessin teknologioista 
tai linjan ylläpidosta, koko prosessin sai yhdestä paikasta. TetraPak vuokrasi laitteiston ja huo-
lehti katkottomasta tuotannosta. 3) Keskusliikkeille ja ruokakaupoille syntyi uutta arvoa käsitte-
lykustannusten pienentymisen myötä ja vähentyneen kylmätilan muodossa. 4) Loppuasiakkaille 
uutta arvoa luotiin myös kylmätilan vähemmällä tarpeella, pidemmällä säilyvyydellä ja toisaalta 
kartonkiastia ei mene niin helposti rikki kuin lasinen. Tetra Pakin innovaatiossa monilla, ellei 
jopa kaikilla tasoilla olevat asiakkaat voittivat ja saivat lisää (käyttö)arvoa.  

 
Mitä useamman asiakastason käyttöarvoa arvosysteemissä voidaan parantaa samal-

la ratkaisulla, mitä ”korkeampi” tarjoama on, ilman että minkään tason käyttöarvo 
vähenee, sen arvokkaammaksi tahdon suunnan arvo nousee, sen paremmin arvon 
luonnin mahdollisuus on avattu. Katsotaan vielä yksi esimerkki samasta tarjoaman 
korkeuden lisäämisen teemasta. 

 
Vinjetti 31. Krafts Food Capri Lemonade – uuden arvon luomista tarjoamalla käyttöarvoa kaikille asiakastasoille  

Yhdysvaltalainen designtoimisto IDEO, kertoo sivuillaan (www.ideo.com, 2005) kuinka he pys-
tyivät luomaan uutta arvoa Kraft Foodsille. Kraftin haasteena, päämääränä, oli saada lisää 
myyntiä Capri Lemonade tuotteille. Kun IDEO selvitti, miksi tuotteet eivät myy, kävi ilmi, että 
ongelma johtuu arvosysteemin useissa vaiheissa tehtävistä asioista. Ensinnäkin keskusvarastoil-
la tuotteet kerätään lavoille ja rullakoihin. Capri tuotteet kerättiin kierron alussa ja ne päätyivät 
kestävinä pakkauksina useimmiten rullakon pohjalle. Keskusvarastojen päämääränä on tehokas 
logistiikka. Kun rullakot toimitettiin ruokakauppoihin, kuten Safeways-ketjulle, kauppojen hen-
kilöstö kovalla kiireellä kaiken muun toiminnan keskellä pyrki täyttämään myyntihyllyjä sitä 
mukaa, kun tuotteita menee kaupaksi. Täyttääkseen Capri Lemonade myyntitilan, henkilöstön 
piti siis purkaa koko muu rullakko saadakseen pohjalla olevat tuotteet esiin. Usein kävi niin, että 
näin ei ehditty tai haluttu tehdä ja tuotetta ei yksinkertaisesti ollut aina tarpeeksi myynnissä, 
vaikka sitä oli toimitettu riittävä määrä. Ratkaisuna tähän kehitettiin uusi lavaratkaisu: “a new 
pallet design was developed in which each flavor gets “chimney-stacked” vertically enabling 
stockers easily reach any flavor that goes out of stock. Also, the pallet was looking so good that 
it was often carried directly to the shop floor” (www.ideo.com, 2005). Tällä arvosysteemin eri 
toimijoiden aktiviteetit huomioon ottavalla uudella pakkaus- ja esillepanoinnovaatiolla säästet-
tiin keräilijöiden aikaa keskusvarastolla, säästettiin esillepanijoiden aikaa ruokakaupoissa ja 
tuotiin heille hyvältä näyttävä myyntiyksikkö, mahdollistettiin loppuasiakkaille helppo tuottei-
den mukaan ottaminen ja saatiin aikaan 162 % myynnin kasvu Krafts Foodille, ruokatuotteen 
valmistajalle. 

Ei-asiakkaiden päämäärien ymmärtäminen avaa isoja kasvun mahdollisuuksia 
 
Ei-asiakkaat eivät osta koko kategoriasta mitään. Esimerkiksi Suomessa 60 000 

ihmistä käy iltarasteilla suunnistamassa, eli noin 99 % suomalaisista on toimialan ei-
asiakkaita, vaikka lähes kaikki pitävät metsässä liikkumisesta. Ei-asiakkailla on tyy-
pillisesti erilaisia tahdon suuntia ja päämääriä kuin asiakkailla, tai jotain muita rajoit-
teita miksi he eivät halua käyttää ja/tai ostaa. Joskus syy ei-asiakkuuteen voi olla se-
kin, että tarjoamaa ei vain ole tarjottu uusille kohderyhmille. 

 
Vinjetti 32. Golden Wonder - uuden arvon luomista suuntaamalla sipsit aiempaa isommalle asiakasryhmälle 

Vielä 1960-luvulle asti suolaiset sipsit olivat syötävää, jota tarjottiin pubeissa, jossa miehet pää-
asiassa kävivät, samalla kun juotiin olutta (Geroski 1998). Markkinaa hallitsi Englannissa firma 
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nimeltään Smiths, ”who ran a well-organized operation delivering crisps to pubs on a very re-
gular basis” (ibid). Vuonna 1960 Smiths osti pääkilpailijansa Tudor Crisps:in ja samalla sen 
markkinaosuus nousi 65 %:iin (Farrell 2015). 
“In the early 1960s, a small, regional producer named Golden Wonder was acquired by Impe-
rial Tobacco, who used it to launch a major assault on the national market (Geroski 1998). The 
novel feature of their strategy was that they aimed their product at women and children, turn-
ing it from male pub fodder into a family snack. Not only did this tactic tap into what turns out 
to have been a huge latent demand for snacks, but it also had the happy effect of circumvent-
ing the entry barriers which had protected Smiths´ market position. The new market for crisps 
was served by new retail outlets (shops and supermarkets), it could be marketed through new 
channels (national TV advertising) and supplied by a different distribution system. The conse-
quence of all this was that Golden Wonder became the market leader in almost no time” (ibid). 

 
Usein ei-asiakkuuden syy on jokin käytön este, esimerkiksi monimutkaisuus, joka 

pitäisi tarjoamassa jotenkin ratkaista, jotta ei-asiakkaat kiinnostuisivat. 
 

Vinjetti 33. Casella Wines - uuden arvon luomista suuntaamalla viini toimialan ei-asiakkaille 

USA:n viinimarkkinassa oli 1990-luvun lopulla yli 1600 erilaista viinimerkkiä, jotka kaikki olivat 
päätyneet hyvin samanlaiseen ajatteluun siitä mitä asiakkaille tarjotaan ja miten toimialalla kil-
paillaan ja toimitaan (Kim & Mauborgne 2005). Perinteisen toimiala-analyysin pohjalta näytti, 
että markkina- ja toimialarakenne oli erittäin epähoukutteleva: kova kilpailu 1600 viinibrändin 
kesken, hyvin keskittynyt osto- ja jakeluporras (aivan kuin Suomessa S- ja K-ketju päivittäista-
varoissa), kahdeksalla isoimmalla toimijalla oli 75 % markkinasta hallussaan ja kaikki kortit kä-
sissään kilpailuttaa toimittajia keskenään, kova paine laskea hintoja, eikä kysyntä ollut kasvanut 
enää vuosiin, runsaasta valikoimasta huolimatta. Miksi lähteä tuomaan 1601. viinimerkki jo täy-
sin kyllästettyyn markkinaan ja vielä toiselta puolen maapalloa, kun USA:ssa on omastakin ta-
kaa valtavasti viinimerkkejä, Etelä-Amerikasta ja Euroopasta puhumattakaan? Casella Wines 
analysoi markkinaa ja huomasi, että alkoholia sisältävien viinin vaihtoehtojen – oluen, valmii-
den drinkkien jne – markkina oli kolme kertaa isompi kuin viinin. “Casella Wines found that 
the mass of American adults saw wine as a turnoff” (ibid), koska pitivät viiniä liian vaikeana ja 
monimutkaisena. Koko viiniteollisuudella oli sama perusviesti kuluttajille, että viini on erityinen 
juoma erityisiin hetkiin ja tätä mielikuvaa vahvistettiin hienoilla etiketeillä ja nimillä, viittauksil-
la vanhoihin viinitiloihin jne. Kaikki investoinnit vain vahvistivat tätä toimialan ydinviestiä. 
Genren ulkopuoliselle tuli helposti olo, että pitää olla valtavasti tietoa ja osaamista, jotta voi tie-
tää mitä voi ostaa minkäkin ruuan kanssa ja miten voin kuvailla juomani makua. Äh, taidanpa 
ottaa oluen tai drinkin, kun grillaan illalla naapureiden kanssa. Casella Wines tarttui tähän 
huomioon ja loi viinitarjoaman, joka oli kohdistettu erityisesti toimialan ei-asiakkaille, niille, 
joita nykyisenkaltaisen viinitarjoaman ”suorituskyky” ei kiinnostanut ollenkaan. He loivat ”hel-
pon ja hauskan” viinin, jota sai aluksi vain kahtena versiona, valkoisena ja punaisena. Pullossa 
ei ole mitään viittausta viinitilaan tai edes rypäleeseen, nimikin on laitettu sulkuihin - [yellow 
tail] - ja pullon erottaa isosta keltaisesta kengurusta. Tuotetta myytiin usein laatikoista, jolloin 
iso keltainen pinta kenguruineen erottui visuaalisesti vielä paremmin muista tuhansista pak-
kauksista. Kaikki viittaukset ja aktiviteetit ikääntymiseen ja vuosien kypsyttelyyn poistettiin ja 
tämän seurauksena tietysti myös varaston kiertonopeus parani ja varastoon sitoutuneet pää-
omat pienenivät. Lanseerauksessa käytettiin lisää vastaavia, toimialalle uusia keinoja. Seurauk-
sena tästä uudelleen määrittelystä viinitoimialan ja muun alkoholitoimialan väliin oli, että Ca-
sella Wines’ta tuli historian nopeimmin kasvanut viinimerkki ja USA:n suosituin viini kahdessa 
vuodessa (ibid). 
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Monessa tapauksessa syy ei-asiakkuuteen on, että tarvetta olisi, mutta ei ole rahaa 
ostaa jotain tarjoamaa. Seuraavassa pari esimerkkiä markkinan alareunan onnistu-
neesta avaamisesta. 

 
Vinjetti 34. Grameen Bank - uuden arvon luomista suuntaamalla pankki ihmisille, joilla ei ole rahaa 

Grameen Bank on pystynyt tarjoamaan lainoja pankkitoimialan ei-asiakkaille, varattomille ih-
misille. Miten? Laina annetaan viiden hengen joukolle, jonka koko kyläyhteisö tietää lainan-
neen. Eli rahan sijaan ”takauksena” on sosiaalinen paine. Huomaa, että tässäkin esimerkissä 
tarjoama on vaihdannan valuuttojen määrittämisen mekanismi. Mikrolainat köyhille eivät ole 
perinteisten pankkien mielestä taloudellisesti mahdollisia, saatikka hyvää bisnestä. Kuitenkin 
95–99 % Grameen Bankin myöntämistä lainoista maksetaan takaisin (yli $7,6 miljardia lainattu 
vuoden 2008 loppuun mennessä, yli $21 miljardia vuoden 2017 loppuun mennessä) ja 97 % lai-
naajista on naisia (yli 9 miljoonaa jo), jotka haluavat perustaa yrityksen (www.grameen-info.org 
ja en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank). Grameen Bankissa oli jo vuonna 2006 yli 25 000 
työntekijää ja se tuotti parikymmentä miljoonaa dollaria voittoa (ibid). 
 

Vinjetti 35. Cemex ja tandas - uuden arvon luomista suuntaamalla sementtitarjoama toimialan ei-asiakkaille 

Meksikolaisen Cemex betonifirman asiakkaat tarvitsevat sementtiä hyvin erilaisiin tarkoituk-
siin, joten kullekin ryhmälle on tehty omanlaisensa tarjoama. Jos isot, kiireiset rakennusprojek-
tit ovat toinen ääripää, tee-se-itse-rakentajat ovat toinen. Tee-se-itse-rakentajia on esimerkiksi 
Cemexin kotimaassa Meksikossa valtavasti. Kun kilpailijat myyvät betonin säkeissä rautakau-
poissa, Cemexille betoni on unelmien lahja (Kim&Mauborgne 2005). Iso osa meksikolaisista on 
köyhiä, ja väki pakkaantuu ylikansoitettuihin kaupunkeihin, joissa betonitalo on monen unelma. 
Pelkästään Mexico Cityssä asuu noin 20 miljoonaa ihmistä. Noin 80 % meksikolaisista ansaitsee 
alle 1300 dollaria kuussa. Eräs meksikolainen perinne on ”tandas”, tapa säästää yhteisön sisällä 
yhdessä juhliin tai muihin menoihin. Ideana on, että jokainen osallistuu pienellä summalla vii-
koittain esimerkiksi 10 viikon ajan ja jokainen voittaa vuorollaan koko summan. Cemex kytki 
sementtitarjoamansa tähän perinteeseen siten, että voittaja saa enemmän kerralla, mutta ei ra-
haa, vaan betonia, jolla rakentaa lisähuoneen taloonsa tai kokonaan uuden talonosan. Cemex 
jopa järjestää pienet juhlat aina kun talo tai unelmien lisähuone valmistuu.  
Cemex keksi hyvin innovatiivisen ratkaisun saada kasvua aikaan pienellä omalla pääomalla ja 
olemattomalla riskillä, koska sosiaalinen paine ja perinne kyllä huolehtivat siitä, että ihmiset 
maksavat kaiken ajallaan. Tällä järjestelyllä miljoonat sellaiset perheet, jotka eivät aiemmin olisi 
pystyneet rakentamaan mitään sementistä, toimialan ei-asiakkaat, tulivat yrityksen asiakkaiksi 
heille itselleen tutulla ja sopivalla tavalla. Perinteet eivät ole pelkästään estämässä tai hidasta-
massa uuden luomista, oikein ajateltuna ne voivat olla myös mahdollisuus. Ikiaikainen perinne 
vahvistui Cemexin tarjoamassa kaikkia auttavalla tavalla. 
 

Vinjetti 36. Canon - uuden arvon luomista suuntaamalla printterit toimialan ei-asiakkaille 

1970-luvulla, Xerox palveli isoja korporaatioita, joilla oli keskitettyjä kopiointitoimintoja. Mah-
tavat alalle tulon esteet suojelivat bisnestä: yli 500 patenttia, osaava suoramyyntiverkosto, 24 h 
palvelu, liisausosaaminen ja brändi: ”xeroxing” oli muuttunut synonyymiksi kopioinnille samoin 
kuin googlaaminen on nykyään synonyymi tiedon etsimiselle netistä selaimen ja hakukoneen 
avulla. Xeroxin laitteet ottivat noin 120 kopiota minuutissa ja laitteiden hinta oli noin $ 100 000 
(Govindarajan & Gupta 2001). Porterin viiden voiman mallin mukaan, Xeroxin asema toimialal-
la oli erittäin vahva. Tämä strategia toimi hyvin 3M:ää ja muita kilpailijoita vastaan, kuten IBM 
ja Kodak, jotka pyrkivät tekemään samaa kuin Xerox samalla lailla (Markides 1999). 
Canon lähestyi toimialaa eri tavalla keskittyen lopputarvitsijoihin, yksittäisiin ihmisiin ja pieniin 
yrityksiin, joilla oli tarvetta printata jotain (Markides 1999, Govindarajan & Gupta 2001). Ideana 
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oli tarjota ratkaisua, jossa lopputarvitsijat voisivat itse printata itselleen tarvittavat dokumentit 
ilman välikäsiä. Lopputarvitsijan suunnasta katsoen on helpompaa, jos laite on vieressä, kun 
printtaa muutaman sivun, kuin että joutuu kävelemään käytäviä pitkin johonkin printtaushuo-
neeseen. Tarjolla oli siis paljon patoutunutta arvoa, mutta koska käyttöarvon tarve oli erilainen, 
tarvittiin myös erilainen ratkaisu. Canon kehitti teknisesti huonomman printterin, joka kykeni 
printtaamaan vain n. 10 kopiota minuutissa, mutta laitteen hinta oli vain n.1000 dollaria, kaksi 
kertaluokkaa halvempi kuin Xeroxin (Govindarajan & Gupta 2001). Canon myi uudet laitteet 
hajautettuun käyttöön pienille yrityksille tai yksityishenkilöille perinteisien kolmansien osapuo-
lien jakelukanavien kautta. Koska kohderyhmä oli paljon laajempi kuin Xeroxilla, yksi menes-
tyksen avain oli suunnitella laitteet niin, että asiakkaat pystyivät itse niitä huoltamaan ja vaih-
tamaan värikasetteja. Laitteet muotoiltiin niin, että ne koostuivat kahdeksasta moduulista ja 
kaikki osat, joita asiakkaan piti vaihtaa, olivat helposti irrotettavia ja takaisin laitettavia. Yksin-
kertaisuus tarkoitti myös halpoja valmistuskuluja ja luotettavuutta. Tällä toimialan perinteisiin 
ei-asiakkaisiin kohdistetulla strategisella innovaatiolla Canonin markkinaosuus nousi nollasta 
35 %:iin noin 20 vuodessa (Markides 1999). 

 
Olennaista on huomata, että kaikissa esimerkeissä, joissa tavoitellaan toimialan ei-

asiakkaita, yritykset joutuivat muuttamaan tarjoaman fundamentteja vallitsevista 
konventioista. Nykyisenkaltainen tarjoama kiinnostaa ja on mahdollinen vain nykyi-
sille asiakkaille – täysin uusi asiakaskunta tarvitsee erilaista ydinkäyttöarvoa ja tar-
joaman sisäistä käyttöarvoa - ja siksi uudenlaisen tarjoaman, saadakseen päämäärän-
sä toteutumaan. 

6.2.3 MISSÄ tilanteessa tai ympäristössä tarve käyttöarvolle syntyy ja päämäärä halu-
taan saavuttaa? 

Seuraavaksi siirrytään kysymyksestä ”kenen” päämäärä kysymykseen ”missä” pää-
määrä pyritään saavuttamaan. Alla käydään läpi missä tilanteissa käyttöarvoa tarvi-
taan ja päämääriä voi syntyä ja toteutua. Voisiko näitä ympäristöjä ja tilanteita analy-
soimalla löytää kiinnostavia päämääriä tyydytettäväksi? 

Nykyisen käyttöympäristön parempi huomioiminen 
 

Yrityksen kannalta katsoen ehkä luontevin ympäristö pohdiskella uuden arvon 
luomisen mahdollisuuksia on tarjoaman pääkäyttöympäristö, eli se ympäristö, jossa 
tarjoamaa pääasiallisesti käytetään. Useimmiten uutta arvoa voidaan löytää paljon 
pelkästään ottamalla nykyinen käyttöympäristö paremmin huomioon tarjoamassa. 

 
Vinjetti 37. Valtran jääkaappi - uuden arvon luomista miettimällä mitä käyttöympäristössä tarvitaan 

Valtra on tutkinut hyvin tarkkaan, miten heidän tarjoamansa loppuasiakkaat, eli maanviljelijät, 
käyttävät traktoreitaan ja missä ympäristöissä. Esimerkiksi huomattiin, että kun viljelijä lähtee 
aamulla pelloille töihin traktorilla, hän ottaa usein mukaansa eväitä, koska pelloille voi olla ko-
dista pitkä ja/tai hankala matka tai muutenkaan ei viitsi irrottaa laitteita traktorista ja keskeyt-
tää työntekoa kokonaan biobreikin takia. Silloin kun säätila on sopiva ja viljapelto/sato on tie-
tyssä vaiheessa, työ on saatava nopeasti tehtyä, aikaikkuna ei ole kovin montaa päivää. Ratkai-
suna traktoreihin alettiin tarjoamaan pieniä jääkaappeja, joissa eväät ja juomat sai pidettyä vii-
leinä, tuoreina ja siististi tallessa. Tämä ei ollut tullut mieleen pelkästään traktorin toiminnalli-
suutta – esim. vetokykyä, etenemiskykyä, ohjattavuutta, lisälaitteiden kytkemiskykyä - mietittä-
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essä. Vaikka kaikki yrityksen sisällä eivät uskoneet onko tarve todellinen, kaappiratkaisu kehi-
tettiin ja siitä on tullut hyvin suosittu lisävaruste (Wihinen 2017).  

 
Loogisesti ajatellen maanviljelijä hakee maanviljelyn suorituskykyä hankkiessaan 

traktorin – keskeinen osa tätä suorituskykyä on hänen oma suorituskykynsä laitteen 
kanssa operoidessa. Laitteen tehot menevät hukkaan, jos ohjaaja on tauolla tai ener-
giapulassa. Tässä mielessä jääkaappi on jopa osa traktorin ydinkäyttöarvoa! Pellolla 
traktorilla on monopoliasema tarjota kylmätilaa.  

Uudet samalla alueella olevat käyttöympäristöt 
 
Nykyisen pääkäyttöympäristön lisäksi tarjoamalle voisi olla kysyntää myös muissa 

samalla maantieteellisellä alueella olevissa käyttöympäristöissä. Tyypillisesti erilai-
sissa käyttöympäristöissä tarvitaan tarjoaman muuttamista joltain osin. 

  
Vinjetti 38. Enterprise-rent-a-car ja korvausautot - uuden arvon luomista suuntaamalla autovuokraustarjoama 
uusiin käyttöympäristöihin  

“Rather than target travelers as its customers (as Hertz and Avis did), Enterprise focused on 
the replacement market, that is, providing cars to customers who’d had an accident. Rather 
than operate out of airports, it located offices in downtown areas. Enterprise has its 2400 of-
fices within 15 min of 70 % of America’s population and picks up customers from their homes 
at no extra cost. Rather than use travel agents to push its services to end customers it uses in-
surance companies and auto mechanics. Rather than wait for the customer to pick up the 
rental, it brings the customer to the car. …allowed it to start out in 1957 as a new start up firm 
in the industry and grown into the biggest competitor in less than fifty years” (Markides 
2008).  

 
Enterprise on ottanut tarjoamansa valintojen perustaksi erilaisen käyttötilanteen ja 

tarpeen kuin matkustamiseen liittyvät tilanteet ja päämäärät. Siksi tarjoaman raken-
neosat on pitänyt suunnata monilta osin eri tavalla. Ero Valtran esimerkkiin on se, 
että Valtran tapauksessa pysyttiin samassa kontekstissa, pellolla, ja mietittiin mitä 
lisäresursseja työskentelyssä kyseisessä kontekstissa tarvitaan. Mutta Enterprisen 
auton vuokrausesimerkissä tietoisesti etsittiin uusia konteksteja ja käyttötilanteita ja 
rakennettiin tarjoama tähän uuteen käyttötilanteeseen ja tarpeeseen.  

 
Coca Cola on vielä parempi esimerkki uusien käyttöympäristöjen ja käyttötilantei-

den miettimisestä. Kokista ei ole viety vain yhteen uuteen käyttöympäristöön, vaan 
mahdollisimman moniin.  

 
Vinjetti 39. Coca Cola - uuden arvon luomista tarjoamalla eri konteksteihin helposti saatavilla olevaa juomaa 

Nijaj (2013) kertoo yhden perusesimerkin, kuinka eri käyttötilanteissa samallakin asialla on eri-
lainen käyttöarvo. ”Consider a consumer's purchase of a can of Coca-Cola. In a supermarket or 
warehouse club the consumer buys the drink as part of a 24-pack. The price is about 25 cents a 
can. The same consumer, finding herself in a park on a hot summer day, gladly pays two dol-
lars for a chilled can of Coke sold at the point-of-thirst through a vending machine. That 700% 
price premium is attributable not to a better or different product but to a more convenient 
means of obtaining it. What the customer values is this: not having to remember to buy the 24-
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pack in advance, break out one can and find a place to store the rest, lug the can around all 
day, and figure out how to keep it chilled until she's thirsty”.  

 
Eli vaikka asiakas maksaa automaatista ostetusta juomasta satoja prosentteja 

enemmän, hän silti kokee saavansa käyttöarvoa enemmän kuin muistamalla tuoda 
juomatölkin kotoa asti. Ruuan kotiin saamisen päämäärä on eri asia, kuin virkistäy-
tyä puistosta. Valitsemalla uuden päämäärän, uudessa kontekstissa, suuntaamalla 
käyttöarvoa uudestaan juuri tähän käyttöympäristöön, voidaan synnyttää uutta käyt-
töarvoa. Isompi käyttöarvo saa aikaan isomman vaihdanta-arvon ja isompi vaihdan-
ta-arvo mahdollistaa isomman yrityksen ylijäämän. 

 
Mitä muita tilanteita asiakkaan elämässä on, jotka muistuttavat tarjoamamme käyt-

tötilannetta? Onko näissä tilanteissa jotain, jonka takia hieman erilaiselle suoritusky-
vylle ja käyttöarvolle olisi tarvetta? On aina mahdollista tehdä vielä tarkemmin jo-
honkin tilanteeseen fokusoitu tarjoama. Esimerkiksi golf t-paita, vesiurheilukengät, 
vaelluskengät, ajohanskat, maastopyörä katujen ulkopuoliseen ajoon, leveärenkainen 
maastopyörä lumelle tai pehmeään maastoon, perinteisen tyylin sukset ja monot ja 
sauvat, vapaan tyylin varusteet, umpihangen sukset jne. Jokaisessa noista esimer-
keistä käyttöarvo on mietitty erityisen sopivaksi juuri kyseiseen kontekstiin. Vaikka 
käyttöarvo juuri tälle kohderyhmälle paranee, yrityksen kannalta haaste on tietysti 
löytää riittävästi kysyntää jokaiseen eri versioon. Asiakkaan kannalta haasteena on, 
että esimerkiksi urheilukenkiä kertyy helposti kymmenittäin erilaisia, jos harrastaa 
erilaisia lajeja. Ydinkäyttöarvon lisäksi alkaa väistämättä syntymään myös sisäisen 
käyttöarvon vaatimuksia, varastointia jne. Eli sekä tarjoaman kehittäjät että tarjoa-
man ostajat/ käyttäjät joutuvat tekemään valintoja kuinka fokusoitu tarjoama on ko-
konaisuuden kannalta paras.  

Maantieteellisesti eri puolella olevat ihmiset ja heidän päämääränsä 
 
Eri kulttuureissa ja ympäristöissä asuvilla ihmisillä voi olla erilaisia päämääriä liit-

tyen samankaltaiseenkin tarjoamaan. Pohjoisessa Suomessa ollaan 9 kuukautta vuo-
dessa pääasiassa sisällä ja sisätila on nimenomaan lämmittelyä varten. Eteläinen Es-
panja puolestaan on ympäristö, jossa ollaan 9 kuukautta vuodessa ulkona ja sisään 
mennään usein vilvoittelemaan. On selvää, että tämä ympäristön erilaisuus vaikuttaa 
merkittävästi ihmisten arjen päämääriin ja tarpeisiin ja sitä kautta tarjoamien kehi-
tykseen.  

 
Mahajan (2013) fokusoi omassa artikkelissaan erityisesti arabiasiakkaisiin ja kuinka 

tärkeää on myös kaupallisissa tarjoamissa ottaa huomioon Islamin viisi peruspilaria, 
eli uskontunnustus, päivittäiset rukoushetket, paasto, almuvero ja pyhiinvaellus.  

 
Kapur et al. (2014), Simanis (2012), Simanis & Duke (2014), Economist 15.4. 2010 

ja 27.11. 2011 antavat vinkkejä ja kertovat käytännön esimerkkejä miten kaikkein 
köyhimmän mutta ison asiakaskunnan kanssa voi luoda uutta arvoa. Käänteinen 
suunnittelu (Reverse Engineering, Winter & Govindarajan 2015) viittaa toimintata-
paan, jossa tarjoama suunnitellaan ensin kehitysmaiden köyhimpien tarpeisiin ja sit-
ten tässä prosessissa opittuja asioita – esimerkiksi äärimmäistä kustannusten karsi-
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mista – sovelletaan myös kehittyvien maiden tarjoamien suunnittelussa ja myynnis-
sä.  

 
Vinjetti 40. Godrej & Boyce - uuden arvon luomista suuntaamalla jääkaappi Intian köyhän maaseudun käyttötilan-
teisiin  

Bettencourt et al. (2014) kertovat tarinan kuinka intialainen monialayritys Godrej and Boyce 
kehitti jääkaapin ihmisille, jotka ansaitsevat alle viisi dollaria päivä ja asuvat pääosin maaseu-
dulla. Tämä ympäristö synnyttää erilaisia päämääriä tutuillekin asioille ja asettaa siten aivan 
omanlaisiaan ehtoja tarjoamalle. Kontekstin ja päämäärien ymmärtäminen kulkevat 
käsikädessä: “…the $69 portable ChotuKool refrigerator was designed with input from village 
women to ensure its acceptability in the usage context. Rather than focusing on helping villag-
ers keep a large supply of perishables on hand, the ChotuKool refrig was crafted to help with 
the job of preserving a daily meal or two for households for whom it is common to shop daily. 
Because the vast majority of people in India live in rural areas that have very poor access to 
power, the ChotuKool was designed with high-end insulation that enables it to stay cool for 
hours without power. It also runs on a cooling chip and fan rather than a compressor, which 
allows it to be powered by batteries. To appeal to the nearly 100 million households in India 
who earn approximately $5 a day, the ChotuKool was designed with only 20 parts. This also 
ensures that the refrigerator is lightweight so that it can be moved out of the way during fami-
ly gatherings.” 
Käyttöympäristö on otettu huomioon monissa tarjoaman strategisissa perusvalinnoissa. Edulli-
nen hinta, kannettavuus, vähäinen virrantarve, yksinkertaisuus käyttää ja korjata muodostavat 
yhdessä käyttöarvoa juuri Intian maaseudun kontekstissa. Amerikkalaisella esikaupunkialueella 
isossa omakotitalossa tai suomalaisella pellolla traktorissa jääkaappien käyttöarvo muodostuu 
erilaisista ominaisuuksien painottamisesta. 

6.2.4 MILLOIN tarpeet syntyvät ja päämäärät tyydyttyvät  

Tähän mennessä on käsitelty mahdollisuuksia löytää uutta arvoa analysoimalla 
KENEN ja MISSÄ päämääriä voitaisiin pyrkiä tyydyttämään. Seuraavaksi tarkastel-
laan ajallisia mahdollisuuksia (MILLOIN) liittyen tahdon suuntiin ja päämääriin. Eri-
laisten asiakasryhmäluokkien ja käyttöympäristöjen analysoinnin lisäksi kiinnostavia 
päämääriä voi löytyä myös analysoimalla erilaisia ajanjaksoja. 
 

Pidemmän ajanjakson miettiminen asiakkaan elämässä tarjoaa enemmän tilaisuuksia luo-
da arvoa 

Pine & Gilmour (1999) kirjassaan Experience Economy erittelivät kiinnostavasti, 
kuinka asiakkaan auttamisessa voidaan nähdä eri tasoja. Alimmalla tasolla vain tarjo-
taan raaka-aineita tai hyödykkeitä (extract commodities). Kun hyödykkeitä kusto-
moidaan, siirrytään valmistamaan tuotteita, esimerkiksi jotain tiettyä öljylaatua tai 
reilun kaupan banaaneja. Kun tuotteita kustomoidaan, siirrytään toimittamaan pal-
veluita. Kun palveluita kustomoidaan tarkemmin asiakkaiden tarpeisiin sopivimmik-
si, aletaan synnyttämään kokemuksia (stage experiences). Kun kokemusta vielä kus-
tomoidaan jokaiselle asiakkaalle, aletaan ohjaamaan transformaatioita. Tällä ylim-
mällä tasolla myytävä tarjoama on asiakas itse, hänen muuttumisen tarpeensa ja pro-
sessinsa. Olennaista on määritellä yhdessä asiakkaan kanssa, minkälaisen muutoksen 
asiakas haluaa saada aikaan, esimerkiksi asiakas voi haluta tulla huippu-urheilijaksi 
tai huippumalliksi. Ja sitten asiakasta autetaan kaikin keinoin saavuttamaan tämä 
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päämäärä. Edelleen olennaista on, että tällä muutoksien aikaansaamisen tasolla asia-
kasta autetaan yli perinteisten toimialarajojen – esimerkiksi huippu-urheilijaksi ai-
kovan tueksi saatetaan organisoida tekniikkavalmentajia, voimavalmentajia, fysiote-
rapeutteja, unieksperttejä, ravitsemuseksperttejä, sopimusneuvottelijoita, markkinoi-
jia jne. Ja ehkä kaikkein olennaisinta on, että muutoksen aikaansaamisen ohjaami-
sessa asiakasta autetaan hyvin pitkän aikaa, muutos ei tapahdu hetkessä, yhdellä 
transaktiolla.  

 
Yleisesti voidaan todeta, että mitä pidempään ajanjaksoon asiakkaan elämästä tar-

joama pyrkii apua tuomaan, sen enemmän on myös arvon luomisen tilaisuuksia tar-
jolla. Seuraavassa kaksi esimerkkiä pidemmän ajanjakson hoitamisesta. 

 
Vinjetti 41. KONE ja People Flow - uuden arvon luomisen mahdollisuudet lisääntyvät, kun asiakkaan elämästä 
otetaan hoidettavaksi pidempi jakso 

KONE Oyj:n aikaisempi slogan oli ”Heart of the building”, joka viittasi loppuasiakkaan elämässä 
siihen aikaväliin, kun hissillä liikuttiin rakennuksessa ylös tai alas. Nykyinen slogan on ”Dedica-
ted to people flow”, joka viittaa ajallisesti paljon pidempään jaksoon ja useampaan asiakasluok-
kaan. Asiakasvirta alkaa siitä, miten rakennukseen tai tilaan saavutaan sisään, miten tunnistau-
dutaan ja milloin hissi tilataan ja miten se saapuu optimoiden kaikissa kerroksissa olevan liik-
kumistarpeen, miten hissi vie oikeaan kerrokseen ja miten asiakas löytää perille kerroksessa. Li-
säksi toimintavarmuus ja korjauksien reagointinopeus on sovitettu virtauksen luonteeseen. 
Esimerkiksi jatkuvasti auki oleva sairaalan teho-osasto ja vaikkapa kirjasto ovat ajallisten vaa-
timusten kannalta erilaisia ympäristöjä. Teho-osaston virtaus ei saa katketa mistään syystä ja tä-
tä virtausta tukevan tarjoaman täytyy olla kokonaiskonseptiltaan erilainen kuin vähemmän ai-
kakriittisten ympäristöjen tarjoamat.  

 

Vinjetti 42. Gadue Dry Cleaning - uuden arvon luomista hoitamalla kausivaatteiden pesemisen lisäksi myös va-
rastoimisen ajanjakso 

Vermontissa USA:ssa on paljon sopivan kokoisia vuoria puolen päivän ajomatkan päässä esi-
merkiksi New York Citystä, siksi siellä käydään paljon laskettelemassa. Laskettelu on hyvin kau-
siluontoista ja se vaatii erityisvarusteita. Gadue Dry Cleaning Burlington, Vermontissa, varastoi 
asiakkaiden talvivaatteet kesän ajaksi ja tarvittaessa kesävarustusta talvea varten (Sawhney et 
al. 2004). Yritys pesee, silittää vaatteet ja viikon varoitusajalla vaatteet ovat valmiita haettavaksi 
uuden sesongin alussa.  
Huomattavaa on, että ideaa ei ole toteuttanut talvivaateyritys tai lasketteluvälineyritys, vaan pe-
sulayritys. Yritys on alkanut ajattelemaan erilaisten asiakkaiden tarpeita ohi hetkellisen pesemi-
sen tarpeen ja kohdistanut yhden tarjoaman suoraan kausilaskettelijoille. Asiakkaan elämään 
tuodaan siten lisää käyttöarvoa vuoden ympäri, myös varastoinnin ajaksi. Vermontissa varasto-
tila on varmasti halvempaa kuin vaikkapa Manhattanilla.  

Mitä päämääriä löytyy, jos ajatellaan sukupolvien yli menevää asiakassuhdetta?  
 
On mahdollista myös ajatella yhtä elinikää pidempää asiakassuhdetta. Monilla yksi-

tyiskouluilla esimerkiksi on saattanut olla samoista perheistä asiakkaita jo monia su-
kupolvia. Samoin kellovalmistaja Patek Philippe muistuttaa asiakkaille, että “its wat-
ches are not owned, just kept safe for the next generation” (Nunes et al. (2004a).  
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Uusien päämäärien löytäminen miettimällä rytmejä ja toistuvuuden syklejä 
 

Sen lisäksi, että asiakkaiden elämästä voidaan hoitaa lyhyempiä ja pidempiä jakso-
ja, niin aikaa voidaan myös ajatella rytmin ja toistuvuuden kautta. IKEA sopii erityi-
sen hyvin nuorille, nopeasti muuttuvissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille. Har-
vemmin IKEA:n huonekalua ostetaan sillä ajatuksella, että sen oletettaisiin kestävän 
kymmeniä vuosia.  

 
Vinjetti 43. Cemex ja pikasementti - uuden arvon luomista sovittamalla tarjoama asiakkaan bisneksen rytmiin 

Meksikolainen Cemex on kasvanut rajusti niinkin vakiintuneessa bisneksessä kuin sementin 
myynnissä (Kanter et al. 2009). Sementtiä valmistetaan tehtaissa, koska valmistus vaatii korkei-
ta lämpötiloja. Sementtiä myydään joko raaka-aineena, josta betoni sekoitetaan rakennuspaikal-
la lisäämällä siihen mm. vettä, tai valmiina betonina. Molemmissa tapauksissa kyseessä on hy-
vin kilpailtu perusraaka-aine, jossa kuljetuskustannukset näyttelevät merkittävää osaa kustan-
nuksista tehden betonibisneksestä melko paikallista. Valmiin betonin markkinassa on vielä se 
lisähaaste, että betoni alkaa kuivua välittömästi, kun se lastataan rekkaan. Siksikin, betonia ei 
voi kuljettaa kovin kauas. Miten kasvaa ja luoda uutta arvoa tällaisessa tilanteessa? Cemex on 
tehnyt sen kahdella tavalla: yritysostoilla ja kehittämällä tarjoamaa. Ensimmäinen on yritysta-
son asia, mutta pureudutaanpa jälkimmäiseen hieman lisää.  
Ratkaisuja lähdettiin etsimään asiakkaiden arjesta. Betonin hinta on yleensä melko marginaali-
nen suhteessa siihen, jos rakennusprojekti seisoo turhaan. Asiakkaan päämääränä on saada ra-
kennukset valmistumaan ja käytännössä hän haluaa oikean määrän betonia oikeaan paikkaan, 
oikeaan aikaan. Rakentamisessa ja kuljettamisessa voi sattua kaikenlaisia viivästyksiä, erityises-
ti niinkin kaoottisessa liikenteessä kuin Mexicossa. Viivästyksien seurauksena betoni saapui 
Cemexinkin tapauksessa rakennuspaikalle liian myöhään, jolloin asiakas menettää rahaa viiväs-
tyksinä, tai liian aikaisin, jolloin betoni ehtii kuivua ja taas menetetään aikaa ja rahaa. Eli asiak-
kaalle aika, viivästykset, maksavat enemmän kuin betoni, siksi on käyttöarvon ja vaihdanta-
arvon kannalta oikein keskittyä oikea-aikaisuuden parantamiseen. Asiakkaan ydinkäyttöarvoa 
on oikeaan aikaan saatavissa oleva betoni. Strateginen arvoavaus oli alkaa myydä betonitonnien 
sijaan taatusti oikeaan aikaan toimitettavaa betonia: asiakkaan ei tarvinnut kuin kertoa kolme 
tuntia etukäteen tarpeestaan, niin Cemex takasi betonin (McGrath & MacMillan 2005). Sittem-
min kaikki tehtaan ja autot on kytketty toisiinsa satelliittipaikannuksella ja internetillä, asiak-
kaan tarvitsee ilmoittaa tarpeestaan vain 20 minuuttia etukäteen, ja jokaisesta 5 minuutin myö-
hästymisestä asiakas saa 5 % alennusta (ibid) - monessa ravintolassa ruuan saaminen kestää 
kauemmin kuin Cemexiltä betonin saaminen työmaalle, Meksikon ruuhkissa! Nopeammasta 
palvelusta asiakas maksaa hieman enemmän betonitonnia kohden, mutta asiakkaan saama 
käyttöarvon lisääntyminen korvaa tämän helposti. Kun aiemmin jokainen tehdas toimi itsenäi-
sesti, uudessa systeemissä useita tehtaita käsittävä maantieteellinen alue otettiin tehtaan sijaan 
joustavasti hallittavaksi yksiköksi. Eli sen jälkeen, kun ymmärrettiin asiakkaan päämäärän ole-
van aikakriittinen, piti tehdä syvällisiä muutoksia tarjoaman rakenneosiin; sekä myytävää yk-
sikköä, että organisoitumisen yksikköä muutettiin nopeamman rytmin aikaansaamiseksi. Orga-
nisoitumisen mallia haettiin ambulansseista ja pikapostipalveluista, joilla oli enemmän koke-
musta palvella vaikeasti ennakoitavaa kiireellistä kysyntää (ibid). Päivästä päästiin tunteihin ja 
lopulta 20 minuuttiin ja synnytettiin asiakkaille paljon uutta arvoa.  

 
Arvon luonnin tilaisuuksia syntyy valtavasti lisää, jos tilaisuudet saadaan avattua 

päivän sijaan 20 minuutin viiveellä. Olennaista tässä oli, että organisaatio ja tarjoama 
sovitettiin asiakkaan rytmiin, eikä toisinpäin, eli että asiakkaan on pakko sovittautua 
yrityksen omaan arvokonfiguraatioon, joka on ehkä se yleisempi tapa tehdä bisnestä.  
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Seuraavassa B-to-C bisneksestä esimerkki, miten nopeampi rytmi saatiin tarjoa-

maan aikaiseksi ja kuinka se tuottaa asiakkaille arvoa ja sitä kautta myös yritykselle. 
 

Vinjetti 44. Zara ja supernopea muoti - uuden arvon luomista tarjoamalla nopeammin uutta kuin muut 

Zara on tehnyt monia epäintuitiivisia valintoja arvokonfiguraatioonsa erittäin kilpaillussa vaa-
tebisneksessä (esim. Ferdows et al. 2004). Zara ei ole ulkoistanut tuotantoa halpamaihin, vaan 
valmistaa vaatteet pääosin itse pieninä sarjoina lähellä markkinoita olevissa tehtaissa, vaatteet 
toimitetaan liikkeisiin valmiiksi henkareissa jne. Päätarkoitus ei ole ollut optimoida logistiikka-
ketjua tai karsia kustannuksia, vaan pyrkiä siihen, että asiakkailla on jatkuvasti syytä tulla liik-
keeseen katsomaan uutuuksia: Zaralta kuluu kaksi viikkoa suunnittelun aloittamisesta siihen, 
kun vaatteet ovat liikkeissä esillä – ja suurin osa vaatteista myydään täyteen hintaan. “Integrat-
ed production may cost 20 % more than outsourced production, but this is compensated for by 
a faster response time and a lower risk: only 50 % of the Zara collection is in the stores at the 
start of a season, against 80 % on average for its rivals (notably H&M). So, what Zara loses in 
production costs compared to its competitors, it claws back in faster stock turnover” (Leh-
mann-Ortega & Schoettl 2005). Muoti on kuin kala kaupassa – se menee nopeasti vanhaksi. Za-
ran tavalla suunnata tarjoama nopeaan uusiutumiseen, asiakkaat saavat jatkuvasti uutta ja yri-
tys pystyy myymään enemmän täyteen hintaan. 

 
Cemexin ja Zaran tapauksessa uutta arvoa luotiin tai vastaamalla paremmin asiak-

kaan päämäärän aikaulottuvuuteen. On myös olemassa esimerkkejä, joissa on tar-
jonnan puolelta asetettu rytmi, ja asiakkaiden päämäärineen on ollut pakko mukau-
tua tähän. ”Ajan rytmittäminen” (time pacing) (Eisenhardt 1998) perustuu ajatuk-
seen, että asioita muutetaan ajan funktiona, eikä tapahtumien mukaan. Eli, että ensin 
päätetään rytmi ja sitten tapahtumat, eikä niin kuin yleensä, että tapahtumat määrit-
tävät rytmin. Esimerkiksi G.Mooren ennustus, joka on pitänyt hyvin paikkaansa jo 50 
vuotta, että prosessoriteho tuplaantuu noin kahdessa vuodessa, mahdollisti prosesso-
rivalmistaja Intelin rytmittää koko tietokonealaa (Cusumano & Gaver 2002).  

Tulevaisuuden asiakaspäämäärät 
 
Kim & Mauborgne 1999, 2005a kehottivat katsomaan yli ajan uusia arvon luonnin 

mahdollisuuksia (looking across time). Keinoja tunnustella tulevia muutoksia on ke-
hitetty paljon, esimerkiksi skenaariot (Wack 1985a, 1985b, Hejden 1996, Mannermaa 
1999, Schnaars & Ziamou 2001), joiden ideana on miettiä minkälaisia konteksteja 
tulevaisuudessa voisi olla. Olennaista on pystyä identifioimaan potentiaalisia kim-
mokkeita (trigger events), tapahtumia, joiden seurauksena kehitys voisi siirtyä jolle-
kin toiselle polulle nykyisestä jatkumosta.  

 
Tulevaisuutta voidaan tunnustella myös ”kulttuurisilla prototyypeillä” (cultural 

prototyping, Manzini 2002). Niiden ideana on selvittää uusien ideoiden sosiokult-
tuurista hyväksyttävyyttä: esimerkiksi unelma-auto konseptit tai tulevaisuuden talot, 
ovat ” ‘cool products’, which enables us to observe how context reacts upon them”. 
Normaalissa tarjoamankehityksessä yritykset pyrkivät kehittämään optimaalisen tar-
joaman nykyiseen, annettuun kontekstiin, kulttuuristen prototyyppien tekijät pyrki-
vät tekemään päinvastoin, löytämään optimaalisia konteksteja uusille tarjoamille.  
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Tulevaisuutta voidaan ennakoida analysoimalla trendejä, eli ”tulevaisuutta, joka on 
jo tapahtunut” kuten Drucker (1998) totesi. Esimerkiksi syntyvyys ja ikärakenne, 
kaupungistuminen jne. megatrendit vaikuttavat vahvasti moniin tulevaisuudessa vää-
jäämättä tapahtuviin asioihin. Jotkut tutkijat puhuvat ”heikoista signaaleista” (Hiltu-
nen 2010).  

 
Yksi menetelmä arvioida tulevaisuuden muutoksia on ”Platforms, Pieces and Pro-

babilities model – the 3P-model (Aaltonen 2007). Isommat muutokset tapahtuvat 
mallin mukaan klustereittain, ja niitä edeltää pitkä evoluutio. Koko alustan pitää olla 
valmis, ennen kuin muutos tapahtuu. Esimerkiksi teollinen alusta tuli valmiiksi noin 
vuonna 1890, kun energia (sähkö), kuljetuskyky (höyryjunat ja laivat, ja myöhemmin 
autot ja lentokoneet), ja kommunikaatio (radio) olivat kehittyneet niin pitkälle, että 
ne hyödyttivät suuria massoja. Informaatioyhteiskunta syntyi noin 1990, kun kaikki 
tarvittavat osat olivat valmiit: laskentateho, digitalisointi ja linkittyminen. Seuraava 
vallankumous tullee hyödyntämään nanoteknologian, biotieteiden, IoT:n ja tekoälyn 
synergioita. Kiinnostavaa on, että alustoissa olevat asiat ovat lähellä tämän työn 
ydinmahdollistaja ja ydinkomplementti yhdistelmää. Riittävä määrä uusia ydinmah-
dollistajia ja ydinkomplementteja pitää syntyä, jotta on mahdollista siirtyä uuteen 
aikaan, laadullisesti ja määrällisesti uuteen tekemiseen.  

 
Erinomainen katsaus uusista radikaaleista teknologioista ja niiden vaikutuksista 

ihmisiin ja yhteiskuntiin on ilmaiseksi tarjolla Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan 
sivuilla (Linturi & Kuusi 2018). Tämän väitöskirjan fokus ei ole tulevaisuuden kysyn-
nän ennakoinnin menetelmissä, vaan sellaisten uuden arvon luomisen mahdollisuuk-
sien löytämisessä, joita voidaan alkaa kehittämään välittömästi ja jotka voidaan to-
teuttaa lyhyehkön ajan kuluessa. Siksi tässä väitöskirjassa ei mennä tulevaisuuden 
ennakoinnin keskustelussa tämän syvemmälle. 

6.2.5 MIKSI asiakas haluaa saavuttaa jonkun päämäärän? 

Almquist et al. (2016) ehdottavat 30 erilaista asiakkaan tarvetta neljässä eri pääluo-
kassa: a) funktionaalisia tarpeita (esim. ajansäästö, yksinkertaistaminen); b) Emotio-
naalisia tarpeita (esim. jännityksen vähentäminen, itsensä palkitseminen); c) Elämää 
muuttavia (life-changing) tarpeita (esim. toivon tarjoaminen, itsensä toteuttaminen; 
d) Sosiaalisen vaikutuksen- /yhteiskunnan muuttamisen tarve. Näitä tarveluokkia 
voitaisiin ajatella myös jonkinlaisina päämäärien luokittelukategorioina. Jos muut 
toimialan tarjoamat ovat selkeästi fokusoineet esimerkiksi funktionaalisiin päämää-
riin, niin ehkä uutta arvoa voisi olla löydettävissä noista kirjoittajien ehdottamista 
kolmesta muusta pääluokasta. Esimerkiksi Teslan sähköautoja monet ostavat funk-
tionaalisten ja emotionaalisten päämäärien lisäksi myös siksi, että haluavat yhteis-
kunnan lopettavan fossiilisen energian käytön. 

 
Eräs tapa ajatella päämääriä nimenomaan tarjoamien suunnasta, on jakaa päämää-

rät kahteen luokkaan;  
i. niihin päämääriin, jotka pystytään saavuttamaan yksittäisellä tarjoamalla ja  

ii. niihin päämääriin, joiden saavuttaminen vaatisi usean perinteisesti erillään 
olevan tarjoaman integroimista. 
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Usein päämäärän saavuttamisen merkitys löytyy useamman päämäärän yhdistel-
mästä. 

 
Kun ihminen haluaa jotain, vaikkapa järjestää työkalut, niin joku voi alkaa tarjota 

järjestämis-säilytysratkaisuja tähän tarpeeseen. Ajatuskulussa voi mennä vielä pi-
demmälle ja kysyä miksi asiakas haluaa järjestää työkalut? No vaikkapa siksi, että 
saisi helpommin kodin remontoitua tai siksi, että autotallin pöydillä olisi enemmän 
tilaa. Voidaan tarjota remontointiin kaikenlaista apua tai pöytätilaa lisääviä tarjo-
amia. Miksi hän haluaa kodin remontoitua tai enemmän tilaa pöydille? Hän voi halu-
ta lisää kauneutta elämäänsä tai hän voi haluta aloittaa jonkun uuden, tilaa vievän 
projektin. Tässä miksi-kysymysten ketjussa voidaan siirtyä useita tasoja ylöspäin (tai 
alaspäin, vielä yksityiskohtaisempiin päämääriin) ja aina löytyy uutta arvoa luotavak-
si, uusia ongelmia ratkaistavaksi, uusia päämääriä täytettäväksi, uudenlaisia tarjo-
amia rakennettaviksi. Vain tarjoaman rakentamisen fundamentit ja mielikuvitus ra-
joittavat näitä arvon suuntaamisen valintoja.  

 
Tähän työhön kehitetyn ulkoisen käyttöarvon käsitteen avulla voidaan hakea tah-

don suunnan ja muiden tahdon suuntien (edelliset, seuraavat, samanaikaiset) välisiä 
arvontuottomahdollisuuksia, sekä asiakkaan että yrityksen kannalta. Mitä saumatto-
mammin seuraavaan tahdon suuntaan siirtyminen toteutuu tarjoaman avulla, sen 
parempi asiakkaan arjen kannalta ja toisaalta sen enemmän syntyy tuottomahdolli-
suuksia yritykselle. Yleensä tarjoamat ”pilkkovat” asiakkaan arkea ja aina kun asiakas 
siirtyy tarjoamasta toiseen, esimerkiksi lasten päiväkodista työpaikalle tai märästä 
sateenvarjosta autoon, syntyy ylimääräistä vaivaa, uhrauksia, epäoptimaalisuuksia. 
Auto on yleensä optimoitu ajamisen suhteen, ei märän sateenvarjon käsittelyn suh-
teen. Siksi on tärkeää määrittää mihin tahdon suuntaan tarjoama suunnataan. On 
merkittävä ero suunnata esimerkiksi liikkumisen tarjoama ajamiseen, verrattuna että 
tarjoama suunnataan esimerkiksi sujuvaan arkeen. Todennäköisesti valituksi tulee 
erilainen kokonaisuus tarjoaman rakenneosia. 

 
Vinjetti 45. Rolls Royce Phantom - uuden arvon luomista suuntaamalla tarjoamaa myös edellisiin ja seuraaviin 
asiakkaan päämääriin 

Rolls Royce Phantomin etuoviin on integroitu sateenvarjo. Phantom on kiinnostava esimerkki 
käsitteellisesti, koska siinä ikään kuin luksusauton asiakkaan päämäärä liukuu yli pelkän auton 
käyttämisen hetken muille toimialoille. Jos ajatellaan, että luksusauton asiakkaan päämääräksi 
on ajateltu esimerkiksi saapua tyylikkäästi ravintolaan tai kutsuille, Christensenin käsitteistössä 
asiakas on siis palkannut auton saattamaan hänet tyylikkäästi ravintolaan tai kutsuille. Päämää-
rän suunnasta on luontevaa ajatella, että itse auton lisäksi, sen mukavien sisätilojen – nahka-
penkkien, hiljaisuuden, ilmastoinnin, tyylikkään ulkomuotoilun jne. - lisäksi tarvitaan vielä in-
tegroitu, design-sateenvarjokin, jotta tyylikäs saapuminen saadaan hoidettua loppuun asti. Sa-
teenvarjon saa laitettua sille tehtyyn koloon ovessa, jossa on myös sateenvarjon kuivain. Yleensä 
autoja valmistetaan omalla toimialallaan ja sateenvarjoja valmistetaan omalla toimialallaan ja 
aina kun asiakas siirtyy tarjoamasta toiseen, kuten märästä sateenvarjosta autoon, syntyy raja-
pintaongelmia. Phantomissa nämä on integroitu, ehkä siksi, että Rolls Roycea valmistetaan 
Englannissa ja siellähän tunnetusti sataa usein. Uuden arvon luomisen tilaisuuksia syntyy pal-
jon lisää, jos tarjoamissa mietitään myös edeltäviä ja seuraavia asiakkaan päämääriä. 
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Ulkoisen käyttöarvon käsite pyrkii tavoittamaan tätä päämäärien välistä ulottuvuut-
ta. Jos tarjotaan vaikka vuokra-autoja, niin silloin kaikki asiakkaiden liikkumisen 
tarpeet ja päämäärät ovat tietysti luontevia mietinnän kohteita. Mutta toinen mah-
dollisuus on katsoa tilannetta asiakkaan elämän suunnasta laajemmin ja miettiä 
minkä kokonaisuuden osa vuokra-auto on. Esimerkiksi isompi kokonaisuus voisi olla 
seutukuntaan tutustuminen, lomalla rentoutuminen tms. Tämä isompi kokonaisuus, 
horisontaali, avaa uusia päämääriä vastattavaksi, uusia arvon luomisen tilaisuuksia. 
Tarjoaman suuntaaminen seutukuntaan tutustumiseen on strategisesti eri asia kuin 
vuokrata autoja. Samoin sateenvarjolla ja autolla oli ulkoista käyttöarvoa toisilleen ja 
Bright Horizons tapauksessa työssä käymisellä ja lastenhoidolla oli selkeästi löydet-
tävissä ulkoista käyttöarvoa toisilleen.  

6.2.6 Yhteenvetoa: mikä asiakkaan päämäärä tarjoaman kehittäjien kannattaa valita? 

Tässä kappaleessa 6.2. käytiin läpi uuden arvon luomisen mahdollisuuksia asiak-
kaiden päämääriin liittyen. Tarjoaman kehittäjät voivat hahmottaa hyvin monilla ta-
voilla kenen päämäärää pyritään tarjoaman avulla tyydyttämään, missä tilanteissa 
päämääriä syntyy ja asiakas pyrkii niitä tyydyttämään, milloin päämäärä syntyy tai 
tyydyttyy, sekä miksi asiakas haluaa päämääriään tyydyttää. Mahdollisuuksia luoda 
uutta arvoa on hyvin runsaasti pelkästään tässä asiakkaan päämäärä ulottuvuudessa. 
Mutta mikä päämääristä kannattaisi valita?  

 
Kappaleessa esitettyjen vinjettien valossa tapoja lisätä tahdon suunnan arvoa ovat 

ainakin:  
1)Löytää mahdollisimman iso potentiaalinen asiakasjoukko (eli pyrkiä lisäämään 

”tarjoaman laajuutta”). Ei-asiakkaat ovat tämän periaatteen ääritapaus; jos ei-
asiakkaita on toimialalla enemmän kuin asiakkaita, niin lähtökohtaisesti ei-
asiakkaisiin suuntaaminen tuottaa isompia arvon luonnin tilaisuuksia kuin asiakkai-
siin suuntaaminen.  

 vinjetit Casella Wines, Canonin printterit, jääkaappi Intian maaseudulle, En-
terprise sijaisautot, sipsit naisille ja lapsille, Cemexin palkkiosementti, Gra-
meenin mikrolainat; niissä kaikissa on löydetty valtava ei-asiakkaiden ryh-
mä, jota kyseisellä hetkellä, sen hetkisillä tarjoamilla, ei palveltu mitenkään 
tai hyvin huonosti 

 
2)Identifioida kenen tahdon suunta nykyisen arvosysteemin asiakkaista on oman 

tarjoaman kannalta arvokkain ja kehittää tarjoaman arvoa erityisesti heille:  
 vinjetti Ensto ja sähköasentajat: Sähkömiehen rooli tarjoaman valinnassa on 

suurin, eli hänen tahdon suuntansa arvo on isoin, siksi se avaa isoimman ar-
von luonnin mahdollisuuden. 

 
3)Pyrkiä löytämään valitun kohdeasiakkaan päämääristä mahdollisimman tärkeä 

päämäärä. Mitä tärkeämpi päämäärä on asiakkaalle sen enemmän arvon luonnin ti-
laisuuksia. 

 Xerox vinjetissä tarjoama suunnataan printistä dokumentin hallintaan, joista 
jälkimmäinen on asiakkaalle strategisesti selvästi tärkeämpi päämäärä. Kone 
People Flow vinjetissä suunnattiin tarjoama ylös-alas liikkeestä ihmisten vir-
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taukseen, joista jälkimmäinen päämäärä on asiakkaalle strategisesti tärke-
ämpi.  

 Yleensä mitä pidemmän ajanjakson tarjoama tarjoutuu hoitamaan asiakkaan 
puolesta, sen tärkeämpi päämäärä voi olla ja sen enemmän on arvon luonnin 
tilaisuuksia. Gadue Dry Cleaner vinjetissä pesula ei pelkästään huolehdi kau-
punkilaisten lasketteluvarusteiden pesusta vaan myös näiden paljon tilaa 
vievien kausivarusteiden säilyttämisestä seuraavaa sesonkia varten. 

 
4)Pyrkiä löytämään tärkeän päämäärän saavuttamisesta hetkiä ja tilanteita, joissa 

on mahdollisimman heikkoja muita tarjoamia tarjolla.  
 Cokiksen juoma-automaattivinjetissä automaatteja viedään sellaisiin paik-

koihin – kuten urheiluhalleihin tai puistonreunalle – joissa on kova tarve 
mutta ei muita keinoja saada kylmää virvoitusjuomaa kuin tuoda se kotoa as-
ti. Tahdon suunnan arvo kasvaa kyseisessä tilanteessa, koska kylmän juoman 
saaminen helteessä voi hetkellisesti nousta ihmiselle kaikkein tärkeimmäksi 
asiaksi. Siksi vaihdanta-arvo on satoja prosentteja enemmän kuin kaupasta 
ostetuissa juomissa. Hieman samanlainen idea oli Valtran jääkaappi trakto-
riin. Traktorilla on pellolla monopoli jääkaapin tarjoamisessa. DiGiorno 
huomasi, että heikkolaatuisen ruokakaupasta saatavan pakasteen ja kotiin 
tuodun kalliimman pizzan välissä on iso aukko, iso potentiaalinen kysyntä 
laadukkaammille pakastepizzoille. Heti mukaan saatavalle laadukkaammalle 
pizzalle ei ollut kilpailua mutta paljon kysyntää.  

 Cemexin pikasementti ja Zaran supernopea muoti ovat esimerkkejä, joissa 
asiakkaan päämäärä on ennen kaikkea aikakriittinen. Tahdon suunnan arvo 
ja sen tuottopotentiaali nousee, kun tämä aikakriittisyys otetaan optimaali-
sesti huomioon: alle puolessa tunnissa saatavalle betonille on hyvin vähän 
kilpailijoita tarjolla, erityisesti Meksikossa. Samoin, jos Zara saa uusimman 
muodin kauppoihin kahdessa viikossa ja muut kolmessa kuukaudessa, Zaral-
la on monta viikkoa aikaa myydä sellaista, mitä muualta ei saa, monta viik-
koa arvon luomisen tilaisuuksia ilman kilpailua. Ei-asiakkaita kannattaa aja-
tella myös tässä mielessä; ei-asiakkailla voi olla kova tarve, jota ei palvella 
tällä hetkellä mitenkään. 

 
5)Linkittää tahdon suunta paremmin asiakkaan edeltäviin ja seuraaviin tahdon 

suuntiin; eli pyritään lisäämään ”ulkoista käyttöarvoa”.  
 Rolls Royce Phantomissa huolehdittiin paitsi ajamisesta, niin myös ennen ja 

jälkeen ajamisen tapahtuvista asioista, esimerkiksi sateenvarjosta. Bright 
Horizons hyödynsi ulkoista käyttöarvoa, eli että lastenhoidolla voi olla arvoa 
myös työssä käymisen päämäärässä. Miten enemmän voi hyödyntää ulkoista 
käyttöarvoa, mitä enemmän siis voi luoda linkkejä tahdon suunnan ulkopuo-
lisiin päämääriin, seuraaviin ja edeltäviin, sen arvokkaammaksi tahdon 
suunnan arvon on mahdollista nousta. 

 
6)Pyrkiä ratkaisemaan samalla tarjoamalla arvosysteemin useiden asiakastasojen 

tahdon suuntia ja käyttöarvotarpeita yhtä aikaa. Tässä pyritään siis lisäämään tar-
joaman ”korkeutta”.  
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 Konehuoneeton hissi, Tetra Pak, Capri Limonade vinjetit osoittivat, että mitä 
useamman asiakastason käyttöarvoa ja tahdon suuntia voidaan parantaa 
samalla tarjoamalla, mitä ”korkeampi” tarjoamasta voidaan tehdä, sen 
enemmän arvosysteemiin on mahdollista syntyä uutta käyttöarvoa, vaihdan-
ta-arvoa ja yrityksen ylijäämää.   

 
Ideaalitapauksessa arvoa pystyttäisiin suuntaamaan valtavan isoon ei-asiakkaiden 

joukkoon, joita ei tällä hetkellä palveltaisi mitenkään, samalla tarjoamalla voitaisiin 
luoda käyttöarvoa monelle tai kaikille asiakastasoille arvosysteemissä, lisäksi arvoa 
pystyttäisiin suuntaamaan jokaisen asiakastason kaikkein strategisimpaan käyttöar-
von tarpeeseen, ja vielä niin, että jokaisella tasolla pystyttäisiin ottamaan huomioon 
kyseisen asiakastyypin edeltäviä ja seuraaviakin tahdon suuntia! 

6.3 Uuden arvon luomisen mahdollisuuksia käyttöarvon valintoihin liittyen 

Tässä työssä esitetyn hahmotuksen mukaan, asiakkaan tahdon suunnan valinta ja 
ymmärtäminen nähdään edellytyksenä käyttöarvon luomiselle. Asiakkaan tahdon 
suuntaan liittyviä uuden arvon luomisen mahdollisuuksia käsiteltiin yllä. Kun asiak-
kaan tahdon suunta ja päämäärä on tiedossa, voidaan tarjoamaan alkaa rakentamaan 
tämän päämäärän tyydyttämiseen tarvittavaa ennakoitua käyttöarvoa.  

 
Seuraavaksi käsitellään mitä uuden arvon luomisen mahdollisuuksia on löydettävis-

sä käyttöarvon pääalaluokista. Oheiseen taulukkoon on kiteytetty käyttöarvoon liitty-
viä uuden arvon luomisen mahdollisuuksia ja samalla tämän kappaleen rakenne. Kä-
sittely aloitetaan ydinmahdollistajiin liittyvistä uuden arvon luomisen mahdollisuuk-
sista. 

 

 
Taulukko 4. Kappaleen 6.3. rakenne 
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6.3.1 Uutta arvoa ydinmahdollistajan avulla 

Kuten jo aiemmin argumentoitiin, ydinmahdollistaja mahdollistaa päämäärän to-
teutumisen, mutta ei saa sitä yksin aikaiseksi. Esimerkiksi laitteen kyky liikkua mah-
dollistaa töihin osallistumisen. Seuraavassa esitellään mahdollisuuksia löytää uutta 
arvoa liittyen ydinmahdollistajiin. 

Ydinmahdollistajan etsiminen palaamalla erityistapauksesta yleisempään 
 
Kuinka löytää arvoa luova ydinmahdollistaja? Joissain tapauksissa valinta voi olla 

itsestään selvä, mutta joissain tapauksissa arvoa tuottavan valinnan löytäminen voi 
vaatia ajattelua uudella tavalla. Herättävä, hypoteettinen esimerkki on Titanicin up-
poaminen ja ihmisten pelastaminen ydinmahdollistajan avulla. 

 
Vinjetti 46. Titanic - kyky kellua on sekä laivan, pelastusveneen että jäävuoren ydinmahdollistaja 

“…Imagine how many more might lived if crew members had thought of the iceberg as not just 
the cause of the disaster but a life-saving solution (McCaffrey & Person 2015)… The Titanic it-
self was navigable for a while and might have been able to pull close enough to the iceberg for 
people to scramble on.  …It's impossible to know if this rescue attempt would have worked. At 
the least it's an intriguing idea -- yet surprisingly difficult to envision. The reason is a common 
psychological bias -- called functional fixedness -- that limits a person to seeing an object only 
in the way in which it is traditionally used (ibid).” Kuinka fiksaatio tiettyyn muotoon ja tarkoi-
tukseen voidaan purkaa? “We consider each element of an object in turn and ask two ques-
tions: "Can it be broken down further?" and "Does our description imply a particular use?" If 
the answer to either question is yes, we keep breaking down the elements until they're de-
scribed in their most general terms, mapping the results on a simple tree. When an iceberg is 
described generically as a floating surface 200 feet to 400 feet long, its potential as a life-
saving platform soon emerges” (ibid). Samoin laivassa oli paljon muita kelluvia asioita kuin pe-
lastusveneitä ja pelastusliivejä; puupöytiä, autonrenkaita jne., joilla kaikilla olisi ollut tarjota 
kellumisen arvoa tuossa tragediassa. Pelastusvene on erityistapaus, kyky kellua on yleinen, ve-
destä pelastumisen ydinmahdollistaja. Pitäisikö laivojen kapteeneille opettaa merimiestaitojen 
lisäksi myös tarjoamapohjaista arvonluontia? 

 
Yritykset useinkin yrittävät löytää omalle osaamiselleen ja tarjoamilleen lisää asiak-

kaita. Innovatiiviseksi tämän pyrkimyksen muuttaa se, että jos osataan erottaa toi-
minnallisuus ja hyödyt erilleen siitä muodosta, jolla kyseinen toiminnallisuus ja/tai 
hyöty tällä hetkellä tarjoillaan (separate function and form, Hamel 1996). Esi-
merkiksi luottokortit tekevät Hamelin mukaan kahta asiaa: “First, a credit card in-
spires a merchant to trust that you are who the card says you are…Second, a credit 
card gives you permission to charge up to your credit limit. What new opportunities 
appear if you distinguish permission as a general function from the particular case 
of permission to charge? In many hotels, a card with a magnetic stripe gives guests 
"permission" to enter their rooms.” Luottokorttiostamisen edellytys on, että myyjä 
voi luottaa siihen, että ostaja on se kuka hän väittää olevansa, ja että hänellä on rahaa 
ostaa. Luottokorttitarjoamaan on rakennettu nuo mahdollistajat jo valmiiksi ja siksi 
niitä voisi käyttää myös huoneisiin pääsyssä ja muissa sellaisissa tilanteissa, jossa 
henkilö pitää tunnistaa ja pääsyä rajoittaa vain tietyille.   
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Samalla logiikalla toimivia uuden arvon ideoita on helppo löytää kaikkialta. Esi-
merkiksi päiväkodit hoitavat lapsia. Voisiko tätä hoitovastuun vastaanottamiskykyä 
käyttää asiakkaan muidenkin asioiden vastuulle ottamiseen; lapsen kotiin tuomiseen, 
ruokakaupassa käyntiin jne.? Määrittelemällä hoitovastuu yleiskäsitteeksi ja hoito-
vastuu lapsesta erityistapaukseksi, voidaan tarkastella molempia omina kokonai-
suuksinaan. Asioiden hoitovastuun ottajille olisi varmaan paljon tarjolla töitä, jos tar-
joama osataan muuten rakentaa hyvin. Tai jos isoa vuokra-autokantaa operoitaessa 
toimija on samalla tullut hyväksi rahoitusinstrumenttien hyödyntäjiksi, niin voisiko 
tätä rahoitusosaamista tarjota asiakkaiden muihinkin rahoitusta vaativiin päämääriin 
kuin liikkumiseen? Sama käsitteellinen erottelu kuin yllä: kyky rahoittaa on ydin-
mahdollistaja, yläkäsite, ja autonrahoitus erityistapaus. Arvoa voisi syntyä asiakkaan 
elämään paljon enemmän kuin rahoittamalla pelkästään autoja. 

 
Vinjetti 47. Iltapäivälehti vai irtonumero? Uuden arvon luomista palaamalla erityistapauksesta yleisempään  

Nenonen ja Storbacka (2010) kertoivat omassa ”Markkinamuotoilu” kirjassaan esimerkin ilta-
päivälehdistä. Ilta-Sanomat ja Iltalehti kilpailevat markkinaosuuksista ja jollain markkinointi-
tempulla voidaan markkinaosuutta saada hetkellisesti nostettua promillen tai prosentin pari, 
kunnes toinen nokittaa samalla idealla ja palataan taas takaisin. Kasvua etsiessään joku oli kek-
sinyt, että iltapäivälehtihän on irtonumero, voisimme alkaa myymään erilaisia irtonumeroita, 
muulloinkin kuin iltapäivisin. Sittemmin iltapäivälehdiltä on jo useita vuosia tullut tarjolle kai-
kenlaisia liitteitä, irtonumeroita: Beatles-liite, Talvisota-liite, MM-kisaliite jne. Ja uuden arvon 
luomisen tilaisuuksia ja kasvua oli taas tarjolla. Yrityksellä ja toimituksella on valtavasti osaa-
mista irtonumeroiden toimittamisesta ja jakelusta, jotka ovat iltapäivälehtien mahdollistajia. 
Tässä huomattiin, että iltapäivälehti on ennen muuta lehti, irtonumero, ja vasta erityistapauk-
sena iltapäivälehti. 

 

Tämä funktion ja muodon erottaminen toisistaan – josta yllä esimerkkeinä kuvat-
tiin jäävuori, luottokortti, hoitovastuu, rahoittaminen, irtonumero - linkittyy jo 
aiemmin mainittuun ”toiminnallinen fiksaatio” (functional fixedness, Duncker 1945) 
käsitteeseen, joka pyrkii kuvaamaan, kuinka vaikeaa on nähdä vakiintuneita asioita 
käytettävän kokonaan uudenlaisissa tehtävissä. Ydinmahdollistajatason analyysi hel-
pottaa erottamaan sen hetkiset muodot, tekemisen tarkoitukset ja mahdollisuudet 
toisistaan. Ydinmahdollistajan miettiminen auttaa arvon luojia palaamaan taakse-
päin, ideoiden juurille, perusoletuksiin, erityistapauksesta yleisempään, ja sitä kautta 
löytämään kenties uusia arvon luomisen mahdollisuuksia. 

Valmiiksi investoidun ydinmahdollistajan etsiminen oman toiminnan sivutuotteista 
 
Ydinmahdollistaja uuteen tarjoamaan voi löytyä muun oman toiminnan sivutuot-

teista. Tämän ”sivutuotteen” huomaaminen voi sekin vaatia asioiden katsomista uu-
della tavalla. 

 
Vinjetti 48. Ärräpaketti - uuden arvon luomista hyödyntämällä johonkin toiseen omaan tarjoamaan syntynyttä 
asiaa uuden tarjoaman ydinmahdollistajana 

R-Kioski-ketju on läpi Suomen levinnyt kioskiketju, jossa nimenomaisesti olennaista on olla 
keskeisissä sijainneissa, eli siellä missä ihmisiä liikkuu. Voisiko tätä tiheää kioskiketjua hyvillä 
sijainneilla ja pitkillä aukioloajoilla läpi Suomen, hyödyntää muuhunkin kuin päivittäistavaroi-
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den myyntiin? Vuonna 2007 lanseerattu Ärräpaketti mahdollistaa pakettien lähettämisen R-
kioskien välillä. R-kioskiketjulla on jo valmiiksi tiheä kauppapaikkojen ketju, joiden välille on 
synnytetty logistiikkaketju ja älykäs kassajärjestelmä, nämä kaikki ovat keskeisiä mahdollistajia 
myös pakettien lähettämisen kannalta. Ärräpaketti-tarjoama on asiakkaan kannalta usein pa-
rempi kuin perinteinen posti, koska R-kioskeja on ainakin kaupungeissa tiheämpi verkosto kuin 
postin toimipisteitä ja kioskit ovat myöhempään auki – ja samalla käynnillä voi hankkia kotiin 
muutakin. R-kioski sai lisätuloja jo muista syistä tehdyille investoinneilleen kauppapaikkoihin ja 
tietojärjestelmiin, suhteellisen pienillä lisäinvestoinneilla itse pakettibisnekseen. Asiakkaan 
kannalta pakettitarjoama on a) itsessään kaupunkiolosuhteissa tiheämpi kuin Postin pakettitar-
joama. b) Toinen olennainen asia on, että lisäämällä pakettitarjoaman muuhun R-kioskin tar-
joamaan, myös koko kioskiverkon arvon luonnin tiheys parani – syntyi uusia hyötyjä asiakkaille 
pienillä lisäkustannuksilla. 

 

Vinjetti 49. Williams Companies ja kaasuputket nettibisneksen ydinmahdollistajana  

Williams Companies Inc oli 1900-luvun lopulla USA:n isoin maakaasun kuljettaja, joka työllisti 
yli 20 000 ihmistä (Boulton et al. 2000a,b). Yhtiö haki uusia kasvuaihioita ja mietti voisiko fir-
man isoa maakaasulinjastoa ja linjoihin liittyviä käyttöoikeuksia hyödyntää uusilla tavoilla. Juu-
ri säätelystä vapautettu telekommunikaatioteollisuus alkoi vetää valtavasti kuituoptiikkajohtoja 
ympäri maanosaa ja Williams Companies keksi tarjota omia valmiiksi kaivettuja putkilinjastoja 
kuituoptiikkalinjoja vetävälle teollisuudelle. Kehitettiin liisaussopimukset, joiden avulla toiset 
yritykset pääsivät hyödyntämään valmiita elementtejä, linjastoja: “The price advantage looked 
impressive: pulling cable through an existing pipeline cut installation costs by about 40 per-
cent – from $5 to $3 a foot. The company began by snaking fiber-optic cables through some 
660 miles of idle pipelines that linked Chicago, Illinois, Omaha etc. That effort led to the birth 
of WinTel network services. In 1994, Williams sold Wintel for $2,5 billion to… MCI WorldCom” 
(Boulton et al. 2000a:33). 

 

Lentoliikenteestä löytyy esimerkki, jossa on hyödynnetty sekä sisäisiä että ulkoisia 
valmiiksi investoituja arvokomponentteja. 

 
Vinjetti 50. Turkish Airlines ja bisnesluokan näytöille kasvuyritysten esittelyitä - uuden arvon luomista yhdistämäl-
lä eri toimialojen arvokomponentteja uudeksi tarjoamaksi  

Turkkilainen lentoyhtiö on kokeillut tuoda bisnesluokan asiakkaille mahdollisuutta katsoa star-
tuppien ja kasvua hakevien uusien yritysten esityksiä lennon aikana 
(https://skift.com/2013/11/08/turkish-airlines-caters-to-investors-with-in-flight-startup-
pitches/). Lentokoneissa on näytöt valmiina, varakkaat, potentiaaliset sijoittajat valmiina, he is-
tuvat paikallaan tuntitolkulla ja saattavat jopa kaivata kiinnostavaa tekemistä, eli huomiota on 
”ilmaiseksi” tarjolla. Toisaalta startup yrityksillä on omat esittelyvideonsa valmiina, koska he 
hakevat jatkuvasti rahaa kasvulleen. Viihtymisen ydinmahdollistaja on kiinnostava sisältö, si-
joittamisen ydinmahdollistaja on varallisuus, sijoittajien saamisen ydinmahdollistaja on varak-
kaiden tahojen huomio. Ideassa vain yhdistettiin kahdella eri toimialalla valmiina olevat arvon 
rakenneosat toisiinsa lentokoneessa valmiina olevan rajapinnan kautta (näytöt) ja annettiin asi-
akkaiden luoda toisilleen ja ulkopuolisille arvoa. Monet bisnesluokassa lentävät ovat joka ta-
pauksessa menossa tekemään sijoituksia, miksi ei hyödynnettäisi jo matkaan kuluvaa aikaa. 
Ideassa hyödynnettiin varakkaiden ihmisten huomion asemallista arvoa sijoituksia hakeville ja 
toisaalta startup yritysten asemallista arvoa lentoyhtiön omille asiakkaille potentiaalisina sijoi-
tuskohteina ja kiinnostavana sisältönä. Tämän kirjan kirjoittajan tiedossa ei ole maksavatko 
startup yritykset lentoyhtiölle tästä mahdollisuudesta. Jos eivät maksa, niin tämän idean takia 
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saadaan matkustajia kiinnostavaa sisältöä joka tapauksessa halvemmalla kuin ostamalla eloku-
via ja sarjoja Hollywood studioilta. Jos maksavat, niin vielä parempi lentoyhtiöiden kannalta. 

 
Olennainen kysymys yllä kuvattujen asemallisen arvomahdollisuuksien aukaisemi-

sessa on: mitä meidän toiminnassamme on paljon toiminnan luonteen takia? Maa-
kaasuyhtiöllä on paljon putkilinjoja, lentoyhtiöillä on ajallisesti ja määrällisesti paljon 
varakkaiden ihmisten huomiota tarjolla, kioskiketjulla hyviä sijainteja ja pitkiä auki-
oloaikoja jne. Voisiko tätä varsinaisen toiminnan pakollisena sivutuotteena syntynyt-
tä ”arvopotentiaalia”, näitä arvopintoja, käyttää jonkun toisen tarjoaman ydinmah-
dollistajana? Esimerkiksi maakaasutoimitusten ydinmahdollistaja on itse kaasun li-
säksi fyysisesti katkeamaton linjasto. Minkä muun tarjoaman ydinmahdollistaja on 
katkeamaton linjasto? Miksi emme avaisi oman linjastomme arvontuottokykyä muil-
lekin linjastoja tarvitseville, ei-kilpaileville tarjoamille?  

 
Parturitarjoamissa ihminen on pakotettu istumaan paikallaan vähintään puolisen 

tuntia kerran kuussa – voisiko tätä oman toiminnan sivutuotteena syntyvää arvopin-
taa hyödyntää jossain toisessa tarjoamassa? Millä toisella toimialalla yritetään saada 
ihmisten huomiota edes puoleksi minuutiksi ja ollaan valmiita maksamaan siitä? 
Erittäin hyvin asiakkaan päämäärään sopivia ydinmahdollistajia omalle tarjoamalle 
saattaa lojua toisilla toimialoilla käyttämättömänä tai vajaakäytössä, erittäin edulli-
sesti, erittäin laajassa mitassa. 

Valmiiksi investoidun ydinmahdollistajan etsiminen oman toiminnan ulkopuolelta 
 

Ydinmahdollistajan valitsemisessa asiakkaan kannalta olennaista on, että pyritään 
mahdollisimman suureen tiheyteen, eli että ydinkäyttöarvoa sisältävien rakenneosien 
määrä suhteessa kaikkiin rakenneosiin olisi mahdollisimman suuri, samalla hyötyjen 
ja uhrauksien erotusta maksimoiden. Laajalle levinnyt, tiheä ydinmahdollistaja saat-
taa löytyä oman toiminnan ulkopuolelta valmiiksi investoituna.  

 
Vinjetti 51. Uber ja tavallisten ihmisten autot takseiksi - uuden arvon luomista valitsemalla mahdollisimman laajal-
le levinnyt ja tiheä ydinmahdollistaja 

Taksitarjoaman ydinmahdollistaja on kyky liikkua, ja hieman tarkemmin sanoen kyky hakea 
ihmiset haluamastaan paikasta ja viedä haluamaansa paikkaan, juuri silloin kuin ihmiset sitä 
haluavat. Perinteisesti tämä on hoidettu investoimalla erikseen taksitoimintaan erikoistuneisiin 
autoihin ja kuljettajiin. Mitä enemmän takseja, jollain alueella on, sen varmemmin ja nopeam-
min taksin saa, sen tiheämpi tarjoama asiakkaan kannalta. Maailman suurin taksitarjoama Uber 
(ja kopiot, kuten Baltiassa toimiva Bolt) perustuu ideaan, että tavallisilla ihmisillä on valtavasti 
valmiiksi investoituja autoja ja halua saada lisätuloja kuljettamalla ihmisiä. Kykyä liikkua ja kul-
jettaa ihmisiä on valmiiksi investoituna – ja ympäri maapalloa, kaikissa kaupungeissa - paljon 
enemmän kuin perinteisiä takseja. Itse kuljetuskykyyn ei tarvinnut investoida, tarvittiin vain di-
gitaalinen alusta, jonka avulla asiakkaat, kuljettajat ja Uber voivat keskenään kommunikoida.  
Uber ja Bolt ovat asiakkaan kannalta erittäin tiheitä tarjoamia: sovelluksen lataamisen ja luotto-
korttitietojen syöttämisen jälkeen, joihin kuluu pari minuuttia, taksin tilaaminen onnistuu siitä 
eteenpäin aina parilla napin painalluksella. Sovellus kertoo puhelimen avulla (jonka investoin-
nin asiakas ja kuljettaja ovat joka tapauksessa tehneet jo muista syistä) asiakkaan sijainnin, tak-
sin sijainnin, reaaliaikaisen liikkumisen, parhaan reitin asiakkaalle ja asiakkaalta loppupistee-
seen, samoin sovellus antaa heti tiedon mitä kyyti kestää ja tulee maksamaan. Asiakkaan ei tar-
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vitse enää kyytiin noustessaan kertoa mihin on menossa tai maksaa, eikä kuskin tarvitse miettiä 
miten ajaa kohteeseen, kaikki on jo hoidettu. Ja, kyyti on selvästi ”normaalitaksia” edullisempi. 
Lopuksi sovellus vielä pyytää asiakasta arvioimaan kyydin yhdellä napin painalluksella, 0–5 täh-
teä. Tällä varmistetaan, että huonot kuskit saadaan pois tai heidän asiakaskuntansa pienene-
mään. Kaikki turhat investoinnit asiakkaalta, kuskilta ja yritykseltä on minimoitu, mitään tur-
haa ei tarvitse tehdä tilaamisen, maksamisen, käytön ja arvioinnin aikana.  
Automaattiautojen sallimisen myötä, seuraavan kymmenen vuoden sisällä, myös kuljettajaan 
liittyvät kulut poistuvat ja periaatteessa jokainen autonominen auto voi omistajansa niin halu-
tessa osallistua Uberin kaltaisiin taksipalveluihin. 
 

Vinjetti 52. Airbnb ja ihmisten omistamat asunnot ”hotellihuoneiksi” - uuden arvon luomista valitsemalla majoitus-
tarjoamalle mahdollisimman laajalle levinnyt ja tiheä ydinmahdollistaja 

Hotellibisneksen ydinmahdollistaja on kyky tarjota suojaisa majapaikka. Tämä ydinmahdollista-
ja on perinteisesti synnytetty joko rakentamalla rakennuksia ja huoneita itse tai ostamalla tois-
ten valmiiksi rakentamia rakennuksia ja huoneita. Vuonna 2008 perustettu Airbnb on kasvanut 
räjähdysmäisen nopeasti hankkimalla ydinmahdollistajan tarjoamaansa välittämällä ihmisten jo 
valmiiksi omistamia asuntoja. Ihmisten asunnot ovat levinneet planeetalle tiheämmin kuin mi-
kään muu majoittamisen muoto – ja ne on jo valmiiksi investoitu ihmisten toimesta. Kymme-
nessä vuodessa yrityksen tarjoamien huoneiden määrä on kasvanut perustajien yhdestä huo-
neesta San Franciscossa yli 6 miljoonaan huoneeseen yli 81 000 kaupungissa, asiakkaita oli 80 
miljoonaa vuonna 2016 ja vuonna 2019 noin 2 miljoonaa asiakasta nukkui Airbnb kautta joka yö 
(Sherwood 2019). Firmalla on tarjota huoneita enemmän kuin kolmella seuraavaksi isoimmalla 
hotelliketjulla maailmassa yhteensä. Tarina alkoi vuonna 2007 hyvin vaatimattomasti: 
“In 2007, designers Brian Chesky and Joe Gebbia couldn’t afford the rent on their San Fran-
cisco apartment. To make ends meet, they decided to turn their loft into a lodging space, but, 
as Gebbia explains, “We didn’t want to post on Craigslist because we felt it was too imperson-
al. Our entrepreneur instinct said ‘build your own site.’ So we did” (growthhack-
ers.com/growth-studies/Airbnb). 
“There was a design conference coming to town and hotel space was limited, so they set up a 
simple website with pictures of their loft-turned-lodging space—complete with three air mat-
tresses on the floor and the promise of a home-cooked breakfast in the morning. This site got 
them their first three renters, each one paying $80, and after that first weekend they began re-
ceiving emails from people around the world asking when the site would be available for des-
tinations like Buenos Aires, London, and Japan” (ibid). 
”The following spring, they enlisted former roommate and engineer Nathan Blecharczyk to 
help them get Airbed & Breakfast off the ground. They planned the launch around the Demo-
cratic National Convention in order to capitalize on the resulting lack of hotel space” (ibid). 
“As they were starting out in the summer of 2008, the founders needed a way to raise money. 
They bought a ton of cereal and designed special edition election-themed boxes, released that 
fall—Obama O’s and Cap’n McCain’s, which they sold at convention parties for $40 a box. 
They sold 500 boxes of each cereal, helping them to raise around $30k for Airbed & Breakfast” 
(ibid). Tässä on hyvin vahva linkki effektuaatio (Sarasvathy 2001) keskusteluun – ensimmäinen 
rahoitus kerättiin hyvin innovatiivisella tavalla, tilaisuus ja ratkaisu ei ollut mitenkään itsestään 
selvästi tarjolla. 
“The founders of Airbnb realized that platform technology made it feasible to craft an entirely 
new business model that would challenge the traditional economics of the hotel business (Ka-
vadias et al. 2016). Unlike conventional hotel chains, Airbnb does not own or manage property 
-- it allows users to rent any livable space (from a sofa to a mansion) through an online plat-
form that matches individuals looking for accommodations with home owners willing to share 
a room or a house. Airbnb manages the platform and takes a percentage of the rent (ibid). 
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Because its income does not depend on owning or managing physical assets, Airbnb needs no 
large investments to scale up and thus can charge lower prices (usually 30 % lower than hotels 
charge). Moreover, since the homeowners are responsible for managing and maintaining the 
property and any services they may offer, Airbnb's risks (not to mention operational costs) are 
much lower than those of traditional hotels. On the customer side, Airbnb's model redefines the 
value proposition by offering a more personal service -- and a cheaper one” (ibid). 
 

Jo Normann & Ramirez (1993) sanoivat aikanaan, että “IKEA creates more value 
because it mobilizes more activities – of customers and suppliers”. Saman voi todel-
lakin sanoa Uberista ja Airbnbstä – ne mobilisoivat valtavan määrän asiakkaiden ak-
tiviteetteja ja arvokomponentteja osaksi omaa tarjoamaansa. Mitä enemmän voidaan 
hyödyntää toisten tekemää työtä, investointeja ja arvokomponentteja, sitä pienem-
millä kustannuksilla tarjoama saadaan aikaiseksi. 

6.3.2 Uutta arvoa ydinkomplementtien avulla 

Komplementtien etsiminen ja ydinkomplementtien määrittäminen 
 
Koska komplementit lisäävät tarjoaman käyttöarvoa, komplementtien valinnan pe-

riaate on yksinkertainen. Tarjoama kannattaa suunnitella niin, että maailmaan jo 
muista syistä tehdyt investoinnit tukevat tarjoamaa mahdollisimman paljon. Esimer-
kiksi koska sähköpotkulauta on suunniteltu keveäksi, kannettavaksi, pieneksi liikku-
misvälineeksi, sähköpotkulaudalla siirtyessä voi hyödyntää jo valmiiksi tehtyjä valta-
via investointeja sähköverkkoon, pyöräteihin, juniin ja muihin julkisiin kulkuvälinei-
siin, joiden kyytiin laitteen saa pidempiä siirtymiä varten, jotka siis ovat sähköpotku-
laudan ydinkomplementteja. Mitä laajemmalle levinnyt komplementti on, mitä vä-
himmin kuluin se saadaan hankittua tai kytkettyä tarjoamaan, esimerkiksi vain 
suunnittelemalla jokin rajapinta, ja mitä suoremmin se kytkeytyy asiakkaiden pää-
määrään, sen parempi arvon luonnin kannalta. Komplementtiarvon avulla tarjoaman 
kehittäjät voivat hakea tarjoaman (ja sen yksittäisten rakenneosien) ja ulkopuolisten 
tarjoamien (ja niiden yksittäisten rakenneosien) välisen suhteen maksimia tai opti-
mia. Mitä enemmän tarjoama pystyy hyödyntämää ulkopuolisia investointeja käyttö-
arvon kasvattamisessa, eli mitä enemmän siinä on komplementtiarvoa, sen parempi 
asiakkaalle ja yritykselle. 

 
Kaikista mahdollisista komplementeista erotuksena, kappaleessa 3.3.2. ydinkomp-

lementti määriteltiin (a) ydinmahdollistajan arvoa lisääväksi arvokomponentiksi 
ja/tai arvoaktiviteetiksi, jonka (b) joku toinen taho omistaa ja on kehittänyt (jo ennen 
tarjoaman kehittämistä), johon (c) tarjoaman kehittäjät tarjoaman tietoisesti kytke-
vät (ajatuksellisesti tai tosiasiallisesti), tai voisivat kytkeä, jonkun valitsemansa raja-
pinnan kautta. Eräs koko maailmaan eniten vaikuttaneista ydinkomplementtien hyö-
dyntämisinnovaatioista liittyi meriliikenteeseen, laivojen ja satamien välisiin rajapin-
toihin. 
Vinjetti 53. Rahtilaivat - uuden arvon luomista kytkemällä komplementit paremmin tarjoamaan 

“For 50 years after the turn of the century, shipbuilders and shipping companies worked hard 
both to make ships faster and to lower their fuel consumption (Drucker 1985). …By 1950 or so, 
the ocean freighter was dying, if not already dead. All that was wrong, however, was an in-
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congruity between the industry's assumptions and its realities. The real costs did not come 
from doing work (that is, being at sea) but from not doing work (that is, sitting idle in port), 
Once managers understood where costs truly lay, the innovations were obvious: the roll-on 
and roll-off ship and the container ship. These solutions, which involved old technology, simply 
applied to the ocean freighter what railroads and truckers had been using for 30 years. A shift 
in viewpoint, not in technology, totally changed the economics of ocean shipping and turned it 
into one of the major growth industries of the last 10 to 30 years” (ibid). 
Laivarahdissa eniten maksaa se aika, jolloin laiva ei kuljeta mitään rahtia. Haasteena arvon 
luonnin kannalta oli siis laivan ja sataman välinen rajapinta, eivät niinkään laivan sisäiset raja-
pinnat. Rahtilaivan ydinkäyttöarvoon - kykyyn kuljettaa isoja lasteja - suoraan kytkeytyviä 
komplementteja ovat vesireitit, satamat ja rahdin kuljetukseen käyvät astiat, säiliöt, kontit. Esi-
merkissä keksittiin keinot saada näiden tarjoaman ulkopuolisten investointien käyttöarvo tu-
kemaan paremmin tarjoamaa, auttamaan rahtilaivojen omaa arvontuottoa. Standardisoiduilla, 
modulaarisilla konteilla, joita voidaan nostaa valtavia määriä nopeasti kannelle isoilla nostureil-
la, tai ajaa suoraan sisään ja ulos sitä varten suunnitelluista sisäänajorampeista, kyky luoda uut-
ta arvoa, arvon ”virtaus”, hyvin konkreettisesti parani.  

 
Olennaista arvon luomisen kannalta on siten ensin määrittää mitkä asiat ovat 

komplementteja ja erityisesti mitkä ovat ydinkomplementteja ja pyrkiä kytkemään ne 
tarjoamaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Ydinkomplementtien integroiminen osaksi tarjoamaa 
 
Christensen ja kumppanit (2016) esimerkissään kuvaavat erästä asuntokauppiasta. 

Tätä tarinaa analysoimalla huomataan, kuinka asiakkaan päämäärän ymmärtäminen 
ohjaa myös komplementtien integroimisen valintoja. 

 
Vinjetti 54. Uudet asunnot vai elämän muuttaminen uuteen paikkaan - uuden arvon luomista integroimalla asiak-
kaan päämäärän kannalta keskeiset komplementit osaksi asunnon vaihtamisen prosessia 

“…helping bolster sales of new condominiums for a Detroit-area building company. The com-
pany had targeted downsizers -- retirees looking to move out of the family home and divorced 
single parents. Its units were priced to appeal to that segment -- $120,000 to $200,000 -- with 
high-end touches to give a sense of luxury. "Squeakless" floors. Triple-waterproof basements. 
Granite counters and stainless-steel appliances. A well-staffed sales team was available six 
days a week for any prospective buyer who walked in the door. A generous marketing cam-
paign splashed ads across the relevant Sunday real estate sections.  The units got lots of traf-
fic, but few visits ended up converting to sales. 
But the conversations revealed an unusual clue: the dining room table. Prospective customers 
repeatedly told the company they wanted a big living room, a large second bedroom for visi-
tors, and a breakfast bar to make entertaining easy and casual; on the other hand, they didn't 
need a formal dining room. And yet, in Moesta's conversations with actual buyers, the dining 
room table came up repeatedly. "People kept saying, 'As soon as I figured out what to do with 
my dining room table, then I was free to move,'" reports Moesta. He and his colleagues could-
n't understand why the dining room table was such a big deal. In most cases people were re-
ferring to well-used, out-of-date furniture that might best be given to charity -- or relegated to 
the local dump. 
But as Moesta sat at his own dining room table with his family over Christmas, he suddenly 
understood. Every birthday was spent around that table. Every holiday. Homework was 
spread out on it. The table represented family. 
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What was stopping buyers from making the decision to move, he hypothesized, was not a fea-
ture that the construction company had failed to offer but rather the anxiety that came with 
giving up something that had profound meaning. The decision to buy a six-figure condo, it 
turned out, often hinged on a family member's willingness to take custody of a clunky piece of 
used furniture. 
That realization helped Moesta and his team begin to grasp the struggle potential home buyers 
faced. "I went in thinking we were in the business of new-home construction," he recalls. "But I 
realized we were in the business of moving lives." 
With this understanding of the job to be done, dozens of small but important changes were 
made to the offering. For example, the architect managed to create space in the units for a din-
ing room table by reducing the size of the second bedroom. The company also focused on eas-
ing the anxiety of the move itself: It provided moving services, two years' worth of storage, 
and a sorting room within the condo development where new owners could take their time 
making decisions about what to discard. 
The insight into the job the customers needed done allowed the company to differentiate its of-
fering in ways competitors weren't likely to copy -- or even comprehend. The new perspective 
changed everything. The company actually raised prices by $3,500, which included (profita-
bly) covering the cost of moving and storage. By 2007, when industry sales were off by 49% 
and the market was plummeting, the developers had actually grown business by 25%.” 

 

Yritys ymmärsi kohderyhmän asiakkaan varsinaisen päämäärän – pitkään eletyn 
elämän muuttamisen uuteen osoitteeseen - ja muokkasi tarjoamansa vastaamaan tätä 
tahdon suuntaa paremmin. Esimerkiksi muuttopalvelu ja varastointipalvelu, jotka 
alun perin olivat tarjoaman ulkopuolisia palveluita, komplementteja, ovat itse asiassa 
osa tämän nimenomaisen kohderyhmän tahdon suunnan ydinkäyttöarvoa ja siksi 
niiden integroiminen osaksi tarjoamaa kasvattaa tarjoaman tiheyttä. Jossain toisella 
tavalla määritellyssä päämäärässä ja tarjoamassa, jollekin toisenlaiselle kohderyh-
mälle, varastointi voisi luoda vain tarjoaman sisäistä käyttöarvoa, jos sitäkään, jolloin 
sitä ei kannattaisi integroida.  

Komplementtien puute voi olla pullonkaula 
 
Komplementtien puute voi olla pullonkaula. Kim & Mauborgne (2005) käyttävät 

esimerkkinä pienten lasten vanhempia, jotka haluaisivat mennä elokuviin. Käytän-
nössä se ei onnistu ilman, että joku huolehtii lapsista. Eli elokuvateattereiden ydin-
käyttöarvoa on viihtyminen elävien kuvien parissa. Mutta jos tavoitteena on saada 
pienten lasten vanhempia viihtymään elokuvien parissa, teattereiden pitäisi tarjota 
komplementtia, lastenhoitoa, jotta aikuinen voisi viihtyä. Yleistäen voidaan todeta, 
että tyypillisesti eri kohderyhmään kuuluvilla ihmisillä on erilaisia esteitä tarjoamiin 
nähden. Jotkut näistä esteistä voivat liittyä tarjoamaan itseensä, mutta usein esteet 
liittyvät nimenomaan komplementtien puutteeseen. Paljon uutta arvoa on tarjolla 
analysoimalla näitä esteitä ja puuttuvia komplementteja. Jos komplementeista on 
pulaa, komplementteja voi innovoida ja integroida ne osaksi tarjoamaa 

 
Vinjetti 55. Bike Lane Light - uuden arvon luomista innovoimalla komplementti osaksi tarjoamaa 

Eräs turvallisuutta lisäävä komplementti-idea on nimeltään Bike Lane Light, jossa pyörään voi 
ostaa kympillä valot, jotka heijastavat pyörän ympärille pyöräkaistan. Pyöräkaistat ovat polku-
pyörien yksi keskeinen komplementti – tässä ideassa pyöräkaistoja ei tarvitse rakentaa etukä-
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teen, vaan ne syntyvät juuri sinne missä niitä tarvitaan, juuri oikealla hetkellä! Aina kun jokin 
arvokomponentti synnytetään asiakkaan tarpeen kannalta liian myöhään tai liian aikaisin, arvoa 
hukataan optimaaliseen tilanteeseen verrattuna. Tämä vinjetti olisi voitu sijoittaa ydinmahdol-
listaja otsikon alle, jos analysoitaisiin pyörän sijaan pyörätietä, koska pyörätien turvallisuuden 
ydinmahdollistaja voidaan ajatella olevan sen erottuminen muusta tiestöstä, erityisesti autoteis-
tä. 

 
Vetäen yllä olevan keskustelun yhteen, komplementtien avulla uutta arvoa voi luoda 

useilla tavoilla. Ensinnäkin tarjoaman kehittäjien kannattaa määritellä mitkä tarjoa-
man ulkopuolisten kehittämät asiat ovat komplementteja tarjoamalle, eli lisäävät tar-
joaman käyttöarvoa. Mitä enemmän ulkopuoliset, jo valmiiksi investoidut asiat, saa-
daan auttamaan tarjoamaa synnyttämään käyttöarvoa asiakkaalle, sen parempi. Vä-
hintään on huolehdittava, että komplementteja ei estetä tukemasta tarjoamaa miet-
timällä rajapinnat ja muutkin valinnat komplementtien kannalta sopiviksi. Tarjoa-
man kehittäjien kannattaa erotella mitkä asiat ovat ydinkomplementteja ja mitkä 
muita komplementteja. Ydinkomplementti kytkeytyy suoraan ydinmahdollistajaan, 
ydinkäyttöarvoon ja siten asiakkaan päämäärän saavuttamiseen. Kannattaa valita 
mahdollisimman laajalle levinneet, mahdollisimman monia asiakkaita ja käyttötilan-
teita auttavat ydinkomplementit, sekä tietysti aina miettiä, mikä on edullisin tapa 
saada ydinkomplementit tukemaan tarjoamaa tai suorastaan integroitua osaksi tar-
joamaa. Toiseksi, liittyen vahvasti edelliseen kohtaan, tarjoaman kehittäjien kannat-
taa tehdä huolellinen analyysi, mitkä komplementit kannattaa integroida osaksi tar-
joamaa, mitkä kannattaa jättää asiakkaan päätettäväksi ja hankittavaksi, jonkun va-
kioidun rajapinnan taakse. Erityisesti niiden ulkopuolisten asioiden integroimista, 
jotka lisäävät ydinkäyttöarvoa, voi olla hyödyllistä harkita. Kolmanneksi komple-
menttien puute voi olla monille asiakasryhmille tai käyttötilanteille pullonkaula, 
käyttöä ja päämäärien saavuttamista estävä tekijä. Jos näin on, komplementteja voi 
synnyttää, innovoida, asiakkaan tueksi. 

6.3.3 Uutta arvoa ydinerottelijoilla 

Edellisissä kappaleissa puhuttiin ydinmahdollistajiin ja ydinkomplementteihin liit-
tyvistä uuden arvon luomisen mahdollisuuksista. Seuraavaksi käsitellään (enna-
koidun) käyttöarvon luomisen kolmatta pääalaluokkaa, ydinerottelijoita, ja niihin 
liittyviä uuden arvon luomisen mahdollisuuksia. 

 
Ydinerottelija määriteltiin kappaleessa 3.3.3. joko/tai valintapisteeksi, joka erottaa 

eri tarjoamien kategorioita toisistaan. Kategorioita muodostuu, koska tarjoamisessa 
on selkeää ”portaittaisuutta”, eli tarjoaman suorituskyvyn ja käyttöarvon nostami-
nen/laskeminen ei yleensä tapahdu portaattomasti. Portaittaisuus voi johtua laista ja 
asetuksista, tai fysikaalisista, kemiallisista fundamenteista. Esimerkiksi jos sähköpot-
kulaudan nopeutta nostetaan yli 25 km/h, se rinnastetaan lainsäädännössä pyöräilyn 
sijaan mopoiluun, jota koskevat erilaiset turvallisuussäännöt kuin pyöräilyä. Mopoil-
lessa pitää olla kypärä, jarrutehoa pitää olla enemmän jne. Eli 25 km/h nopeuteen 
asti tarjoaman suorituskykyä ja ominaisuuksia voidaan nostaa portaattomasti, mutta 
tuon kohdan yli menevissä valinnoissa onkin rakennettava jo selvästi enemmän asioi-
ta, asia hyppää kerralla toiseen kategoriaan.  
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Kaikki suorituskyvyn ulottuvuudet voidaan ajatella jatkumoina, joissa on portaittai-

sia hyppyjä. Arvon luojien tehtävänä on asettaa tarjoama johonkin asemaan suoritus-
kyvyn jatkumolla, esimerkiksi fyysisen liikkumiskyvyn suhteen, ja määrittää suori-
tuskyvyn vaihteluväli joidenkin portaiden väliin. Asiakkaan suunnasta katsottuna, 
jokaisen ostopäätöksen kohdalla asiakas vertaa tarjoamaa enemmän tai vähemmän 
tietoisesti paitsi suoraan kilpaileviin tarjoamiin, niin myös muihin keinoihin saada 
sama asia aikaiseksi, mukaan lukien substituutteihin ja vaihtoehtoisiin tarjoamiin 
(Kim & Mauborgne 1999, 2005a). Jos henkilö haluaa päästä johonkin paikkaan, 
vaikkapa työpaikalle, hän voi käyttää autoa, bussia, junaa, taksia, sähköpotkulautaa, 
polkupyörää, kävellä, tai yhdistellä noita jotenkin. Jokaisella eri substituutilla ja vaih-
toehdolla on omat vahvuutensa asiakkaan kannalta katsoen; joku on nopea, joku on 
halpa, jossain näkee muita ihmisiä, jossain saa kuntoilla jne. Vaihtoehdot ja substi-
tuutit auttavat kehittäjiä näkemään selkeämmin näitä suorituskyvyn jatkumoita ja 
portaita, koska vaihtoehdoissa ja substituuteissa suorituskyky on tyypillisesti erilaista 
kuin toimialan sisällä olevien tarjoamien suorituskyky.  

 
Paitsi että tarjoamisessa voi olla tarjontapuolen lainalaisuuksista johtuen portaittai-

suutta, niin myös asiakkaasta johtuvissa asioissa voi olla portaittaisuutta. Esimerkiksi 
joku tarjoama on ihmisen fysiikasta johtuen joko puettava tai kannettava tai paikal-
laan pidettävä. Asiakkaan ei kannata kantaa taulutelevisiota mukanaan kaupungilla, 
siihen sopii paremmin laukussa kannettava läppäri tai puettava/ vaatteiden taskuun 
mahtuva älypuhelin. Joten, sekä tarjonnan suunnasta katsoen, että asiakkaan elä-
mästä, kysynnän suunnasta katsoen, käyttöarvon nostamisessa/laskemisessa on sel-
keitä portaita, joko/tai valintapisteitä. Haasteena ydinerottajien valinnassa on siis 
löytää tästä asiakkaan suunnasta tulevalle ”portaittaisuudelle” ja tarjonnan suunnas-
ta tulevalle ”portaittaisuudelle” sellaisia leikkaavia kohtia, joissa käyttöarvoa olisi so-
pivasti tarjolla päämäärään nähden, ja joissa yrityksen kulujakaan ei syntyisi liikaa. 
Seuraavassa esimerkki miten arvoa voidaan hukata, kun ei ymmärretä, mikä tosiasi-
allisesti on ydinerottelija. 

 
Vinjetti 56: PDA-markkina 1990-luvulla - uutta arvoa ei synny, kun ei ymmärretä ydinerottelijaa  

Lähes kaikki isommat IT-yritykset Japanista, Euroopasta ja USA:sta yrittivät ottaa 1990-luvun 
alkupuolella haltuun markkinaa, jota kutsuttiin nimellä PDA – Personal Digital Assistant, hen-
kilökohtainen digitaalinen avustaja. Laitteet yhdistivät puhelimen, faksin, tietokoneen ominai-
suuksia uuden sukupolven mobiililaitteeksi. Apple oli eräs yrityksistä ja lanseerasi oman tuot-
teensa, Newtonin, suurin odotuksin vuonna 1991 ja tuote tuli lopulta markkinoille vasta 1993. Se 
oli 700–1000 $ maksava laite, joka oli niin iso, että se ei mahtunut taskuun. Koska laite ei ollut 
“puettava” (wearable), eli taskuun mahtuva, ihmiset vertasivat sitä tietoisesti tai tiedostamat-
taan muihin kannettaviin laitteisiin (portable), kuten kannettavaan tietokoneeseen (laptop). 
Tarjoaman kehittäjät olisivat halunneet, että laitetta olisi verrattu sen aikaisiin puhelimiin, tai 
että se olisi synnyttänyt kokonaan uuden älylaitekategorian. Näin ei tapahtunut, koko oli mää-
räävämpi tekijä asiakkaiden kategoriavalinnassa kuin ominaisuudet. Intuitiivisestikin tämä tun-
tuu järkevältä: jos jo kannan yhtä tietoteknistä laitetta mukanani, kannettavaa tietokonetta, ver-
taan uutta kannettavaa tietoteknistä laitetta tähän ja mietin alanko kantamaan kahta laitetta vai 
luovunko vanhasta. Tässä vertailussa Apple Newton hävisi: siinä oli vähemmän muistia kuin 
kannettavassa tietokoneessa, pienempi näyttö, huonompi näppäimistö jne. eli vähemmän käyt-
töarvoa. Toisin sanoen, jos laite kerran on kannettavaan kategoriaan kuuluva, silloin ei kannata 
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rakentaa mahdollisimman pientä kannettavaa. Newton vedettiin markkinoilta vuonna 1998 val-
tavien tappioiden takia. 
Vuonna 1996 markkinoille tuli Palm Pilot, joka oli ensimmäinen menestynyt PDA, yli miljoona 
kpl myytiin 18 kuukaudessa (Migdley 2009, Innovation Manual). Kiinnostavaa on, että Palmin 
ensimmäinen ehdotus, Zoomer, ei menestynyt samasta syystä kuin Newton (Patnaik & Becker 
1999). Palm huomasi, että ihmiset käyttivät Zoomerissa kalenteria ja osoitekirjaa mutta eivät 
esitysten valmistamisfunktiota tai sanojen prosessointia – heidän johtopäätöksensä oli, että ih-
miset eivät ole hakemassa korvaavaa laitetta PC:lle tai läppärille (ibid), eli Palm oppi sen mitä 
Apple ei ollut ymmärtänyt. Siksi päädyttiin Pilotiin. Oheisesta kuviosta näkyy, kuinka se oli sel-
västi pienempi, se mahtui aidosti taskuun, eli se kuuluu puettavien laitteiden kategoriaan, siinä 
oli selvästi vähemmän ominaisuuksia ja siten se oli myös halvempi, 299 $. Laite asemoitiin tie-
tokoneen lisälaitteeksi, eli vakiintuneen kategorian osaksi, joka kilpaili erityisesti perinteistä pa-
perikalenteria ja muistivihkoa vastaan. Paperikalenteriin verrattuna sähköinen kalenteri ei pak-
sune, vaikka siihen laitetaan tuhat nimeä, asiat pysyvät järjestyksessä, kaikki päivittyy tietoko-
neen kanssa yhdellä painikkeella jne.  

 

Kuvio 24. Apple Newton (1993), IBM Simon (1994), Palm Pilot (1996) ja Nokia Communicator (1998) (kiitos kuvi-
osta Juha Ainoalle) 

Yllä olevan valossa, kuinka ydinerottelijat kannattaa valita? Olennaista näyttäisi 
olevan pyrkiä ensinnäkin ymmärtää asiakkaan tahdon suunta, päämäärä ja tehdä 
ydinerottelijavalinnat sen tiedon avulla. Tarjoaman kehittäjien kannattaa valita se 
kategoria, ne ydinerottelijat, se kokonaisuus tarjoaman rakenneosia, joiden avulla 
ydinkäyttöarvoa sisältävien rakenneosien osuus kaikista rakenneosista on mahdolli-
simman suuri, samalla maksimoiden asiakkaan hyötyjen ja uhrauksien välistä erotus-
ta. Ei siis niin, että tehdään ydinerottelijatason valinnat vaikkapa teknologian suori-
tuskyvyn mukaan tai matkimalla kilpailijoita. PDA-esimerkissä Newtoniin oli ladattu 
joko liian paljon ominaisuuksia tai liian vähän. Kannettavaksi laitteeksi siinä oli liian 
vähän ydinkäyttöarvoa, liian pieni näppäimistö ja näyttö, esimerkiksi. Puettavaksi 
laitteeksi siinä oli liikaa ominaisuuksia, koska koko kasvoi liian suureksi, jotta se olisi 
mahtunut taskuun.   
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6.3.4 Uutta arvoa käyttämiseen liittyen 

Ydinmahdollistajien, ydinkomplementtien, ydinerottelijoiden avulla on vasta ra-
kennettuna edellytyksiä ja raameja käytölle, tässä kappaleessa keskitytään itse käyt-
tämisen valintoihin. Käyttäminen määriteltiin kappaleessa 3.3.4. yksinkertaisimmil-
laan tarkoittamaan käyttämisen aloittamista, itse käyttämishetken käytettävyyttä, 
sekä käyttämisen lopettamista. Jokaista kohtaa ja ulottuvuutta erikseen ja yhdessä 
voidaan innovoida monilla, uutta arvoa luovilla tavoilla. Ja kuten kappaleessa 5.6. 
todettiin, asiakkaan kannalta uuden arvon luominen on ylätasolla hyötyjen lisäämistä 
ja/tai uhrauksien vähentämistä. 

 
Kaikilta toimialoilta löytyy valtavasti esimerkkejä, miten käyttöhetkeä on pyritty pa-

rantamaan lisäämällä hyötyjä. Esimerkiksi autojen suorituskyky, turvallisuus ja mu-
kavuus on lisääntynyt merkittävästi viimeisen 100 vuoden aikana. Koska tämä hyöty-
jen lisäämispyrkimys on niin yleinen arvon luomisen tapa, tässä ei käytetä sen esitte-
lyyn enempää tilaa. 

Asiakkaiden vaivan ja uhrauksien vähentäminen 
 
Hyötyjen lisäämisen lisäksi voidaan tietysti myös pyrkiä vähentämään asiakkaan 

uhrauksia ja vaivanäköä. Yleisellä tasolla ajatellen jokaisen tarjoaman kohdalla voi-
daan analysoida kaikkia niitä vaivaa ja uhrauksia sisältäviä käyttämisen vaiheita ja 
alavaiheita, joista aiheutuu asiakkaalle vaivaa ja uhrauksia ja pyrkivä vähentämään 
tai poistamaan näitä. Eräs geneerinen tapa saada uutta arvoa luotua käyttöhetkellä 
on keksiä keinoja yhdistää peräkkäisiä tekemisen vaiheita ja näin säästää asiakkaan 
vaivaa. 

 
Vinjetti 57. Magisson POC-kakkulapio – uuden arvon luomista käyttövaiheita yhdistämällä 

Perinteisesti kakun leikkaamisessa otetaan kakkulapio, leikataan toinen sivu (vaihe 1) ja sitten 
toinen sivu (vaihe 2), jonka jälkeen kakkulapio laitetaan leikatun palan alle (vaihe 3) ja kuljete-
taan pala lautaselle (vaihe 4). Maria Kivijärven suunnitteleman ja Magisso-brändin alla myydyn 
POC-lapion (Piece of cake) avulla pala leikkaantuu molemmista reunoista yhtä aikaa painamalla 
lapio kakkuun (vaihe 1) ja leikatun palan voi vielä puristaa leikkausreunojen väliin siirtämättä 
kakkulapiota ja nostaa lautaselle (vaihe 2). Neljästä vaiheesta päästiin kahteen vaiheeseen, tar-
joaman tiheys tässä mielessä parani. Lisähyötynä POC:in käytöstä on se, että juhlien järjestäjä 
voi etukäteen tarkasti tietää kuinka monta kakkupalaa kakusta voi ottaa, koska kaikissa POC:lla 
otetuissa paloissa on aina sama maksimileveys. 

  
Jokaiselle tarjoamalle voidaan tehdä samanlainen analyysi: mitä vaiheita asiakkaan 

on tehtävä käytön aikana, voisiko näitä vaiheita yhdistää ja näin vähentää asiakkaan 
vaivaa ja uhrauksia? 

Asiakkaan käyttöarvon lisääminen ja yrityksen kulujen vähentäminen samaan aikaan 
 
Hyötyjen lisäämisen tai uhrauksien vähentämisen lisäksi vielä enemmän uutta ar-

voa voisi luoda, jos asiakkaalle syntyvän uuden käyttöarvon lisäksi voitaisiin samalla 
vähentää yrityksen kustannuksia. Seuraavassa esimerkki tästä. 
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Vinjetti 58. Progressive Insurance - uuden arvon luomista lisäämällä asiakkaan käyttöarvoa ja samanaikaisesti 
vähentämällä yrityksen kuluja 

Vakuutuksen ydinmahdollistaja on kyky korvata vahinko. Käytännössä tämä tarkoittaa rahallis-
ta korvausta, eli isoja pääomia. Ydinerottelijatasoinen asia on esimerkiksi valinta vakuuttaa au-
toja. Vakuutuksen “käyttäminen” liittyy yleensä siihen, kun jotain on tapahtunut ja pitäisi alkaa 
tekemään korvausilmoituksia ja korvausanomuksia ja “käyttö” päättyy siihen, kun saa korvauk-
sen. Byrokratiaa tarvitaan vain tarjoaman sisäisiin siirtymiin; asiakas ei sinänsä halua soitella ja 
täytellä lappuja, hän haluaa korvauksen tililleen (tai korjatun tai uuden auton pihaan mahdolli-
simman nopeasti). Kuinka anomus tehdään ja korvaukset maksetaan, voidaan toteuttaa asiak-
kaan kannalta helposti tai paljon vaivaa tuottavasti, tähän voi kulua paljon aikaa tai vähän. 
“Consider how difficult it can be to get an auto accident claim processed and paid by an insur-
ance company (MacMillan & McGrath 1997). Now consider how Progressive Insurance of 
Cleveland, Ohio, tackled the problem. The company has a fleet of claims adjusters on the road 
every day, ready to rush to the scene of any auto accident in their territory (ibid). There they 
can record all the information they need and often settle claims on the spot for policyholders. 
The process has greatly increased customer satisfaction by eliminating the hassle and delay... 
A side benefit for the company is that its approach also has decreased the incidence of fraud by 
reducing the opportunity to file false claims and inflate repair bills.” Kuvitellaan, että on sattu-
nut onnettomuus ja toisen osapuolen asiat hoidetaan tällä tavalla ja toinen joutuu soittelemaan 
ja täyttelemään erilaisia kaavakkeita ja odottelemaan, että joku vastaisi. Progressiven tarjoa-
massa asiakas saa palvelun erittäin helpolla ja nopeasti, asiakkaan arvoa vastaanottava aika li-
sääntyy suhteessa prosessin kokonaisaikaan ja samalla yritys säästää kuluissa, kun valheelliset 
ilmoitukset vähenevät.  

 

Ei ole mitenkään itsestään selvää löytää sellaisia rakennevalintoja, joissa samaan 
aikaan asiakkaan käyttöarvo lisääntyy ja yrityksen kulut vähenevät; tässä esimerkissä 
se on onnistunut. 

Tarjoaman sisäistä käyttöarvoa tuottavien rakenneosien muuttaminen ydinkäyttöarvoa 
sisältäviksi 

 
Jo aiemmin eroteltiin asiakkaan päämäärään suoraan kytkeytyvä ydinkäyttöarvo ja 

tarjoaman sisäisiin siirtymiin tarvittava tarjoaman sisäinen käyttöarvo toisistaan. 
Myös tarjoaman sisäistä käyttöarvoa sisältäviä rakenneosia voidaan innovoida uutta 
arvoa luovalla tavalla. 

 
Vinjetti 59. EF Education ja sisäistä käyttöarvoa sisältävien arvokomponenttien muuttaminen ydinkäyttöarvoa 
sisältäviksi 

EF Education perustettiin 1960-luvulla Ruotsissa. Jo 2000-luvulla se oli maailman suurin kieli-
koulu, jossa oli yli 25 000 opettajaa, vapaaehtoista ja oppilasta (www.eftours.com). Ajatuksena 
on aina ollut, että ihminen oppii parhaiten vieraita kieliä menemällä sinne missä kyseistä kieltä 
puhutaan, esimerkiksi Englantiin. Itse luokkahuoneissa tapahtuva oppiminen järjestettiin kesäl-
lä tyhjillään oleviin kouluihin ja monet opettajistakin ovat tavallisia opettajia, jotka haluavat ke-
säisin lisätienestejä (Normann 2001). Kielen (ja kulttuurin) oppiminen voidaan ajatella olevan 
EF Educationin ydinkäyttöarvoa, asiakkaan päämäärä. Ydinkäyttöarvoa sisältävien rakenne-
osien lisäksi tarvitaan myös lukuisa joukko rakenneosia tarjoaman sisäisiin siirtymiin; matkus-
tamiseen kohteeseen, majoittumiseen, ruokailuun jne. EF Education ratkaisi oppilaiden majoit-
tumisen järjestämällä majoituksen tavallisista englantilaisista kodeista. Kielen opiskelun kan-
nalta tämä on kiinnostava ratkaisu – kieltä oppii myös asuessaan, aamupalalla jne. – ei siis pel-
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kästään luokkahuoneessa. Englantilainen koti on ennen kaikkea koti siellä asuville, mutta hei-
dän normaalit toimensa aamuisin, päivällä ja illalla tarjoavat myös kielikoululle ja kieltä opiske-
levalle arvokasta sisältöä. Eli tarjoaman sisäistä käyttöarvoa luova rakenneosa muuttuikin ydin-
käyttöarvoa luovaksi rakenneosaksi, koska jo aamupalalla ja majoittuessaan oppii englantia ja 
paikallista kulttuuria. Asiakkaan päämäärän kannalta tämä majoittumistapa lisää arvoa vas-
taanottavaa aikaa, tarjoaman tiheys kasvaa. Lisäksi tämä tapa majoittaa on erittäin edullinen, 
englantilaiset perheet ovat jo investoineet majoituskapasiteettiin valmiiksi, mitään isoja uusia 
investointeja ei tarvita. Monilla on kotonaan tyhjiä huoneita tai vapaita sänkyjä, monet ottavat 
mielellään esimerkiksi eksoottisia skandinaaveja omien lastensa seuraksi viikoksi-pariksi, jopa 
ilmaiseksi.  
EF Education siis pystyi 1) muuttamaan sisäistä käyttöarvoa sisältävän tarjoaman rakenneosan 
ydinkäyttöarvoa sisältäväksi, suoraan asiakkaan päämäärää tukevaksi. Tämä lähtökohtaisesti li-
sää tarjoaman tiheyttä. Mitä suurempi osa tarjoaman rakenneosista liittyy ydinkäyttöarvoon ja 
mitä suurempi osa asiakkaan käyttämästä ajasta liittyy ydinkäyttöarvoon, sen parempi. 2) Saa-
maan tämän rakenneosan erittäin edullisesti, koska koteja on investoitu jo valmiiksi. Ulkopuoli-
set investoinnit tukevat tarjoamaa, ulkopuolinen arvo ”virtaa” tarjoaman sisään. Tämäkin lähtö-
kohtaisesti mahdollistaa panokseen nähden arvokkaamman tuotoksen ja siis uuden arvon luo-
misen. 3) Ja koska EF Educationin ei itse tarvitse investoida majoitustiloihin (eikä opetustiloi-
hin), niin tarjoaman skaalaaminenkin helpottui suhteessa tilanteeseen, jossa laajeneminen olisi 
aina kiinni omista investoinneista. Tällä on suoria seurauksia keskusteluun siitä, miksi toiset 
tarjoamat ovat suuria ja toiset pieniä. 

Asiakkaiden roolien muuttaminen toisilleen arvoa luoviksi 
 
Monissa tarjoamissa, kuten esimerkiksi ruokakaupoissa, lentoliikenteessä ja sairaa-

loissa, toisista asiakkaista on yleensä vain haittaa. Toisien asiakkaiden takia joutuu 
jättämään auton kauemmas parkkiin, jonottamaan kassalla, turvatarkastuksessa, 
väistelemään toisia hyllyjen välissä, istumaan ahtaasti, jonottamaan hoitoa jne. Asi-
akkaat tuovat yritykselle ylijäämää, mutta asiakkaat lähinnä vähentävät tarjoaman 
tiheyttä toinen toisilleen. Voisiko rakenneosat suunnata ja arvon luonnin tilaisuuksia 
avata niin, että myös ihmiset keskenään voisivat luoda toisilleen arvoa? 

 
Vinjetti 60. Club Red ja yhteisöllinen lääkärin vastaanotto - uuden arvon luomista muuttamalla asiakkaiden keski-
näistä roolitusta  

Sairaita hoidetaan yleensä yksilöinä ja yksityisyys on eräs toimialan pyhistä opinkappaleista. 
Ramdas et al. (2012) kertovat tarjoamasta, jossa tätä perusfundamenttia on haastettu ja luotu 
uudella tavalla arvoa. “This is Club Red, a shared-medical-appointment concept, introduced at 
the University of Virginia Health System, which represents a radical innovation in the delivery 
of preventive cardiac health care. Traditionally, cardiology patients at UVA are allotted a half 
hour with the doctor. At Club Red, they are given a choice between that one-on-one appoint-
ment and a 90-minute shared appointment, in which the cardiologist sees each patient in a 
group setting with as many as 11 others. 
Members of Club Red don't sit in a waiting area; they gather in a meeting room, where they 
fill out any needed forms and may chat informally while each patient sees the doctor privately 
for a brief physical exam. In the shared appointment, the doctor then provides individual 
counsel, goes over prescriptions, orders tests, and discusses progress, challenges, and future 
treatment plans for each patient. The Club Red consultation, while confidential among partici-
pants, is not private. That's a big deal in health care, an industry where personal service and 
privacy have long been sacrosanct. 
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The shared appointment clearly improves productivity: In 90 minutes a doctor can see 10 to 12 
patients rather than three to five. Patients seem to prefer it as well: Satisfaction is at about 
98%. Patients experience shorter waits for appointments and may even drop in to see the doc-
tor in a group setting. They learn by quietly listening to the doctor counsel others and to pa-
tients' questions and reactions. As a result, they become more knowledgeable about symptoms, 
lifestyle changes, medications they may need in the future, and how others deal with challeng-
es. Patients rarely speak to one another in shared medical appointments and will often en-
counter different patients at each Club Red meeting. They can, however, opt in to more inter-
action with fellow attendees through recommended classes and exercise groups. Counterintui-
tively, Club Red members develop a stronger connection with the doctor, largely because they 
observe his or her expertise and empathy in dealing with many patients. The health benefits 
are tangible: Obese patients in Club Red achieve higher weight loss than those in traditional 
one-on-one consults.” 

 

Esimerkin pohjalta yksi tapa ajatella tarjoamia on jaotella ne kahden akselin mu-
kaan: onko yksi tarjoaja vai useampia ja onko samalla kertaa palveltavana yksi vai 
useampia asiakkaita (Ramdas et al. 2012). Esimerkiksi sairaalassa usein tilanteena on 
yksi spesialisti kerrallaan ja yksi asiakas kerrallaan. On selvää, että useamman asiak-
kaan hoitaminen kerralla pienentää kustannuksia, koska lääkäri voi samassa ajassa 
hoitaa useampia potilaita. Mutta olennaista on, että synnyttääkö se arvoa myös asi-
akkaille. Club Redin tapauksessa toisten asiakkaiden kysymykset ja kuuntelu toivat 
lisäarvoa. Eli jo odottamisen aikana asiakas saa jobin tyydyttämiseen liittyvää arvoa, 
koska pääsee kuuntelemaan muiden vastaavassa tilanteessa olevien kysymyksiä ja 
vastauksia ja hoitosuosituksia. Asiakkaan arvoa vastaanottava aika (Modig & Åhl-
ström 2012) lisäntyy ja tarjoaman tiheys kasvaa. Näinhän yökerhon jono esimerkissä 
ei ole (katso yökerhovinjetti). Toinen lisää arvoa luova asia oli, että näin järjestettynä 
asiakas voi piipahtaa istunnoissa paljon useammin, pienemmällä viiveellä, jopa ilman 
ajanvarausta, kuin varaamalla yksittäisajan; uhrauksetkin pienenevät ja tarjoaman 
käyttäminen helpottuu. On selvää, että ylläkuvattu tapa ei toimi kaikessa sairaanhoi-
dossa – joistain sairauksistaan ihmiset eivät halua puhua toisten ihmisten ollessa 
läsnä - erityisen hyvin useamman asiakkaan samanaikaisuus sopii ylläkuvatun tapai-
sissa ennaltaehkäisevissä hoidoissa. 
 

Vinjetti 61. Gallerie Lafayette Gourmet ja sinkkujen ostoskorit - uuden arvon luomista auttamalla ruokakaupan 
asiakkaita luomaan arvoa toisilleen  

Ruokakaupassa asiakkaan päämääränä voidaan ajatella olevan ruuan saaminen kotiin. Tätä tar-
koitusta varten ruokakauppiaat hankkivat ison määrän tuotteita, järjestävät myyntitilan, hyllyt, 
kassat jne. Eräs tarjoaman sisäistä arvoa synnyttävä arvokomponentti on, että mihin asiakkaat 
itse valitsemansa tuotteet keräävät – perinteisesti ratkaisuina ovat olleet ostoskorit ja ostoskär-
ryt. Asiakkaat siis kiertelevät ympäri kauppaa keräten ostoksiaan koriin tai kärryyn. Huomatta-
vaa on, että ruokakaupoissa toisista asiakkaista on pääsääntöisesti haittaa toisilleen, toiset asi-
akkaat vaikeuttavat ja hidastavat ruuan saamista kotiin. Ranskalaisen tavarataloketjun Gallerie 
Lafayetten ruokaosasto kehitti idean, jossa sinkuille tarjottiin erilaista ostoskoria, purppuran 
väristä, kuin pariskunnille ja perheille (www.theage.com.au/articles/ 
2004/03/19/1079199420226.html). Eli jos olet sinkku ja haluat viestittää muille kaupassa ole-
ville olevasi sinkku, ota purppuran värinen ostoskori. Ostoskori on yksi kaupan näkyvä arvo-
komponentti, jota yleensä käytetään vain ostosten keräämiseen, tarjoaman sisäiseen käyttöar-
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von luontiin. Mutta koska ostoskori on hyvin näkyvä arvokomponentti, niin sitä voidaan käyttää 
myös sinkkustatuksesta viestimiseen, eli ostoskorilla voidaan nähdä olevan myös tilanteellista 
tai asemallista arvoa seuran löytämisen tahdon suunnassa, joka on eri tahdon suunta kuin ruu-
an saaminen kotiin. Mutta molemmat päämäärät voivat toteutua samaan aikaan. Aina kun yh-
dellä asialla voikin saada aikaan useampia asioita, ollaan lähtökohtaisesti luomassa uutta arvoa. 
Loppuasiakkaalle tällä keksinnöllä voi potentiaalisesti olla elämää muuttavia seurauksia.  
Kokeilimme Aalto-yliopistolla MIND-tutkimusryhmässämme tätä samaa ideaa yhdessä hank-
keessa Ison Omenan Citymarketissa ja se keräsi kovasti huomiota eri medioissa. Kuulimme 
kauppiaalta, että jopa Keravalta asti väkeä oli tullut Espooseen ostoksille, koska siellä on tällai-
nen ostoskori! Uutta arvoa luotiin paitsi sinkuille, niin myös ruokakaupalle, koska eri lailla toi-
miminen on helposti uutiskynnyksen ylittävä ja/tai somepäivityksiä generoiva asia. 

 

Uutta arvoa ollaan lähtökohtaisesti aina luomassa, kun yhtä tarkoitusta varten kehi-
tettyä rakenneosaa saadaan käytettyä aiotun perustehtävän lisäksi vielä johonkin 
muuhunkin arvoa luovaan. 

6.4 Uuden arvon luomisen mahdollisuuksia vaihdanta-arvon valintoihin liitty-
en 

Edeltävässä kappaleessa keskityttiin uuden arvon luomisen mahdollisuuksiin erityi-
sesti ensimmäiseen pääarvoluokkaan, käyttöarvoon, liittyen. Jotta vaihdantaa voisi 
tapahtua, tarjoama täytyy tehdä ostettavaksi. Seuraavaksi käydään vaihdanta-arvon 
luomiseen liittyviä uuden arvon luomisen mahdollisuuksia läpi oheisen kuvion esit-
tämässä järjestyksessä. 

 
Taulukko 5. Kappaleen 6.4. rakenne 

6.4.1 Maksavan asiakkaan valinta 

Aloitetaan vaihdanta-arvon kannalta ehkä olennaisimmasta valinnasta, eli siitä, ku-
ka on maksava asiakas ja onko maksava asiakas eri taho kuin käyttäjä. Periaatteessa 
kaikki tahot, jotka hyötyvät tarjoamasta jotenkin, voidaan kytkeä myös maksamaan 
tarjoamasta jotain. Katsotaan seuraavaksi muutama esimerkki ja sen jälkeen kiteyte-
tään erilaiset mahdollisuudet kuvioon. 

 
Vinjetti 62. Lifestraw ja vaihdanta-arvon innovointi päästökaupan avulla 
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Suomesta käsin maailmaa katsoessaan ei välttämättä ymmärrä, että jossain päin maailmaa voi 
olla pulaa puhtaasta vedestä. Joka vuosi viisi miljoonaa ihmistä kuolee ja yli 250 miljoonaa sai-
rastuu likaisen juomaveden seurauksena (www.vestergaard-frandsen.com/lifestraw). Tällaisissa 
ympäristöissä juomisen päämäärän tyydyttäminen on erilainen tehtävä kuin puhtaan hanave-
den maissa. Lifestraw on 56 grammaa painava juomapilli, joka samalla puhdistaa juomaveden. 
Yksi pilli maksaa 5$ plus kuljetuskulut ja kykenee puhdistamaan 700 litraa juomavettä, eli noin 
vuoden tarpeen yhdelle ihmiselle. Kehitysmaissa juomiseen usein sisältyy myös veden puhdis-
taminen – tässä tarjoamassa ne on yhdistetty halpaan, erittäin intuitiivisesti käytettävään tar-
joamaan. Jo se on iso innovaatio, että veden puhdistaminen on saatu yhdistettyä pillin avulla 
juomiseen. Mutta LifeStraw’n yhteydessä innovoitiin myös ostettavaksi tekemistä, ostamisen 
helppoutta, vaihdanta-arvoa: “…780 million people in the world lack access to clean water in 
their daily lives (Michel 2014). So Vestergaard saw a much larger potential market than its 
NGO customer base -- and proved that it could innovate in another way. The challenge was 
LifeStraw's cost, which is beyond the means of most households in developing countries. The 
company found a clever means for families to fund their purchases: with carbon offset credits. 
Thanks to the worldwide carbon emissions trade, any documented CO2 savings can now be 
monetized -- and using LifeStraws means not having to burn petrol or wood to boil dirty wa-
ter, Vestergaard's Carbon For Water initiative has enabled hundreds of thousands of Kenyan 
families to pay for its product, growing its business substantially” (ibid).  
Ei siis riittänyt, että kehitettiin hyvin kompakti ratkaisu likaisen veden juontiin – teknologiat, 
ydinmahdollistajat, päämäärän tyydyttävä, käytettävä tarjoama – myös maksavaa asiakasta piti 
innovoida, koska kohderyhmään kuuluvilla ei ollut tarpeeksi rahaa ostaa tarjoamaa perinteisillä 
tavoilla. 

 
Kaikissa yllä olevissa pohdiskeluissa tarjoaman käyttämisestä on hyötynyt joku ta-

ho. Maksavan asiakkaan innovoinnissa voidaan myös suoraan miettiä, kuka hyötyy 
käyttäjistä. Seuraavassa eräs klassinen esimerkki erottaa käyttäjät ja maksajat toisis-
taan hyödyntäen asemallisen arvon ulottuvuutta. 

 
Vinjetti 63. Ilmaislehdet - uuden arvon luomista innovoimalla kuka on maksava asiakas 

Ilmaislehdet, kuten Metro, pyörivät pelkästään mainosten voimalla. Käyttäjät saavat lukea leh-
teä ilmaiseksi, koska maksavana asiakkaana ovat mainostajat. Uudenlaiseen ansaintamalliin 
liittyvät myös monet toimet laskea tarjoaman alkuinvestointeja ja muita kuluja; “the key money 
for its dailies is around 50 million euros, compared to 150 to 200 million for a paid-for daily” 
(Lehmann-Ortega & Schoettl 2005); lower production costs through investment in more mod-
ern equipment for page layout etc.; skeleton editorial staff  - Metro is supported by the Metro 
Worlds News press agency group; lower printing and distribution costs  - the newcomers are 
not involved by printing union and press distribution syndicate monopolies, a weighty factor 
in the paid-for papers’ commitments” (ibid).  

 
Sveitsiläinen 20 Minuten toimii samalla mainostaja maksaa periaatteella ja tavoit-

taa 2 miljoonaa lukijaa päivittäin julkisen liikenteen risteyksissä jaettavalla lehdel-
lään (Michel 2014). Googlen hakukone on käyttäjille ilmainen mutta mainostajat 
maksavat. Facebookissa samoin. Vielä eräs esimerkki, jossa mainostajia käytetään 
maksajina. 

 
Vinjetti 64. Ecohangers ja henkarin vaihdanta-arvon innovointi 

Ecohangers (Calderon 2007) on kartongista tai 100 % kierrätettävästä muovista tehty vaateri-
pustin, jonka yläosaan – siihen, joka näkyy kaapista, kun vaatteet roikkuvat henkareissa – voi 
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laittaa mainoksia. Firman mukaan muovisia ja rautalankaisia vaateripustimia päätyy vuosittain 
kaatopaikalle yli 3,5 miljardia kappaletta – se on iso ekologinen ongelma. Ympäristöystävälli-
syyden lisäksi liikeidea perustuu siihen, että suurin osa toimihenkilötason ihmisistä käyttää päi-
vittäin kauluspaitaa töissä – ja kauluspaita riippuu aina vaateripustimessa säilytyksessä. Kohde-
ryhmän ihminen koskee vaateripustimeen ainakin pari kertaa päivässä ja tyypillisesti sillä het-
kellä kotona ei ole mitään muita kilpailevia viestejä taistelemassa huomiosta. Tarjoama on kyt-
ketty erityisesti pesuloihin, jotka toimittavat pestyt vaatteet Ecohangers henkareissa, jolloin 
markkinointiapua tarvitseva firma voi päättää hyvin tarkasti, minkä alueen hyvätuloisia ihmisiä 
se haluaa tavoittaa. Erotuksena JCDecaux bussipysäkit mainostilana esimerkkiin, tässä mainos-
tajan lisäksi myös loppuasiakas maksaa; mainostaja maksaa mainostilasta ja loppuasiakas pe-
susta. 

 

Kuvio 25. Maksavan asiakkaan valinnan vaihtoehtoja 

Kun maksavaa asiakasta lähdetään valitsemaan, olennaista on aluksi miettiä mitkä 
tahot hyötyvät tarjoamasta. Oheiseen kuvioon on visualisoitu keskeisimmät hyötyjien 
vaihtoehdot. Hyötyjät voidaan jakaa tarjoaman käyttämisestä hyötyjiin, käyttäjistä 
hyötyjiin, tai tarjoaman tarjoamasta kilpailusta tai toisista ostajista hyötyjiin. Käyt-
täminen voidaan vielä jakaa kahteen alaluokkaan: käyttäminen osana organisaatiota 
tai käyttäminen yksityishenkilönä. Yksityishenkilön kohdalla voidaan valita maksa-
vaksi asiakkaaksi käyttäjä tai käyttäjää lähimpänä olevat tahot, kuten lasten kohdalla 
vanhemmat tai isovanhempien kohdalla lapset, tai ystävät tms. Tai, maksavaksi asi-
akkaaksi (edes osittain) voidaan pyrkiä löytämään työnantaja, kuten Bright Horizons 
tapauksessa, yhteiskunta verovaroin tai planeetta päästökaupan ansiosta. Organisaa-
tion sisällä käyttämisen tapauksessa, kuten esimerkiksi Xeroxin printtereiden tai Ko-
neen hissien käyttäminen työpaikalla, maksava asiakas on tyypillisesti joku organi-
saation osasto, tai sitten voidaan pyrkiä saamaan yhteiskuntaa tai planeettaa vähin-
tään osamaksajaksi.  

 
Käyttäjistä hyötyvät mainostajat, muut yritykset, jotka pyrkivät myymään omia tar-

joamiaan jonkun toisen tarjoaman käyttäjille. Vaikka tarjoamaa ei ostettaisi, niin jo-
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ku taho voi silti hyötyä siitä, että markkinassa on kilpailevia tarjoamia. Tästä esi-
merkkinä on Holland Sweetener vinjetti alla. 

 
Vinjetti 65. Holland Sweetener ja aspartaami - ostaja voisi maksaa vaikkei ostaisikaan  

Sekä Holland Sweetener että NutraSweet myivät aspartaamia Coca Colalle ja Pepsille. Kun soke-
riton markkina lähti lentoon, NutraSweet oli patentoinut monia keskeisiä asioita, sillä oli jo 
vahva brändi ja sillä oli monta vuotta enemmän kokemusta aspartaamin valmistamisesta. As-
partaamin myymisen pelissä Holland Sweetener ei tuonut peliin mitään arvon lisää, eikä sitä lo-
pulta valittu toimittajaksi limuvalmistajille. Kuitenkin Holland Sweetener olisi voinut saada 
merkittävän korvauksen limuvalmistajilta vain siitä, että tuli mukaan peliin (ibid 1998: 72-75), 
ilman, että olisi valmistanut yhtään aspartaamia. Firman arvo pelissä oli tuoda kolavalmistajille 
lisää neuvotteluvoimaa dominantin NutraSweetin kanssa, jonka avulla kolavalmistajat olisivat 
voineet säästää $200 miljoonaa vuodessa. Nyt Holland Sweetener antoi tämän kilpailupalvelun 
ilmaiseksi kolafirmoille.  

 
Kuinka ostaja voi hyötyä toisista ostajista? Tästä esimerkki seuraavaksi. 
 

Vinjetti 66. Bidster - käänteinen huutokauppa ja vaihdanta-arvon saaminen ostamisen prosessista 

Käänteinen huutokauppa tarkoittaa nettipohjaista digitaalista huutokauppamekanismia, jossa 
halvin yksittäinen tarjous voittaa (https://fi.wikipedia.org/wiki/Senttihuutokauppa). Toinen ero 
perinteiseen huutokauppaan tulee siitä, että jokaisen tarjouksen tekeminen maksaa. Perinteisen 
huutokaupan tavoin myös käänteisessä huutokaupassa on asetettu joku aikatakaraja, esimerkik-
si viisi päivää, sekä mikä on minimikorotus, esimerkiksi 0,1 euroa. Eli voit tarjota 0,1 euroa, ja 
maksat tarjouksen tekemisestä esimerkiksi 2 euroa. Kun teet tarjouksen, järjestelmä kertoo a) 
onko joku muukin tarjonnut kyseistä summaa, ja jos ei ole, b) onko tarjouksesi halvin yksittäi-
sistä tarjouksista. Jos kukaan muu ei ole tarjonnut 0,1 euroa silloin kun tarjousaika päättyy, voi-
tat huutokaupan kohteena olevan tuotteen 2,1 eurolla, eli tarjous plus tarjoamisen hinta. Jos jo-
ku muu tarjoaa huutokaupan aikana 0,1 euroa, niin järjestelmä kertoo, että tarjouksesi ei enää 
ole halvin yksittäin tarjous. Voit halutessasi tehdä uuden tarjouksen, jälleen hintaan 2 euroa, 
esimerkiksi 243,2 euroa ja jälleen järjestelmä kertoo, onko joku muu tarjonnut saman summan 
ja jos ei ole, niin onko tarjous halvin. Ruotsalainen Felix Lieberman törmäsi vuonna 2006 web-
sivuihin, jossa myytiin hammasharjoja ym. halpaa tavaraa käänteisen huutokaupan mekanis-
milla (Lieberman 2007). Hän ymmärsi välittömästi käänteisen huutokaupan potentiaalin kal-
liimpien tavaroiden myymisessä. Alle 12kk:n päästä vuonna 2007 Bidster.com sivusto avattiin ja 
mainetta kerättiin tarjoamalla alussa Porscheja ja asuntoja – julkisuutta saatiin roppakaupalla, 
kun ihmiset voittivat autoja parilla sadalla eurolla. Mitä houkuttelevampia tuotteita on tarjolla, 
sen useampi ihminen innostuu tarjoamaan ja sen enemmän tarjoamista syntyy vaihdanta-arvoa 
yritykselle. Suomessa Bidster törmäsi arpajaislainsäädäntöön ja tiedossani ei ole miten Bidste-
rin lopulta kävi muissa maissa, nykyään sivut eivät ole enää toiminnassa. 

 
Tämän väitöskirjan kannalta kiinnostavaksi tämän esimerkin tekee se, että tarjoa-

man käyttöarvon innovoinnin lisäksi on todellakin paljon mahdollisuuksia innovoida 
tarjoaman myymistä ja vaihdanta-arvon synnyttämistä. Esimerkiksi uusi urheiluauto 
on mahdollista myydä parilla sadalla eurolla ja saada silti voittoa. Bidster esimerkissä 
maksava asiakas oli paitsi se, joka lopulta sai tuotteen, niin myös ne kaikki, jotka 
osallistuivat ostamisen prosessiin tarjoamalla jotain. Tämäkin esimerkki korostaa 
tarjoaman tärkeyttä näiden vaihdannan valuuttojen määrittelyn mekanismina. 
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6.4.2 Myyntiargumentit, myytävä yksikkö 

Kun tiedetään, kuka tai ketkä ovat maksavia asiakkaita, voidaan alkaa innovoida 
myytävää yksikköä ja myyntiargumentteja. Seuraavassa käydään läpi esimerkkejä, 
minkälaisia strategisen tason uuden arvon luomisen mahdollisuuksia liittyy myyn-
tiargumentteihin, myytävään yksikköön, tarjoaman identiteettiin ja asiakkaan riskien 
poistamiseen. Nämä kaikki asiat kytkeytyvät vahvasti toisiinsa eli käytännössä nämä 
päätökset tehdään vahvasti iteroiden, vaikka ne tässä esitetäänkin peräkkäin.  
 

Myyntiargumentit ja toimialan perusviesti 
 
Tässä väitöskirjassa ei olla kiinnostuneita yksittäisen tarjoaman myymisessä käyte-

tyistä tarkoista sanamuodoista, vaan haetaan myyntiargumenttien erilaistamisen 
kaikille yhteisiä luokkia. Hyvin yleisellä tasolla myyntiargumentit voidaan luokitella 
toiminnallisten hyötyjen korostamiseen tai tunneperäisten hyötyjen korostamiseen. 
Tai jos käytämme Almquist et al. (2016) käyttämiä ulottuvuuksia, niin toiminnallis-
ten ja emotionaalisten argumenttien lisäksi voidaan käyttää elämää- tai yhteiskuntaa 
muuttavia argumentteja. Kim & Mauborgne argumentoivat kuinka jokaisella toi-
mialalla on tyypillisesti samankaltainen painotus noissa pääulottuvuuksissa – ja, että 
sitä voidaan tietenkin haastaa (look across functional or emotional appeal, Kim & 
Mauborgne 1999, 2005a). Kuten Kim & Mauborgne (2005a) kirjoittavat, “jotkut toi-
mialat kilpailevat pääasiassa hinnalla ja toiminnallisuudella, joka perustuu hyödyl-
lisyyslaskelmiin; he vetoavat järkeen. Toiset toimialat vetoavat tunteisiin ja kilpai-
levat emotionaalisilla argumenteilla”. Kuitenkin kaikki toimialat myyvät ihmisille, 
siksi on vaikea kuvitella tilannetta, jossa toimintatapa olisi jotenkin sisäsyntyisesti ja 
peruuttamattomasti vain funktionaalinen tai emotionaalinen. Starbucks muutti funk-
tionaalisen tuotteen, kahvin, tunneperäiseksi tuotteeksi (esim. Vishwanath & Har-
ding 2000) ja Sweet Dreams Security tekee samaa turvallisuustuotteissa tuoden 
huumoria ja sisustussuunnitteluelementtejä perinteisesti hyvin maskuliiniseen, tek-
niseen alaan. Body Shop puolestaan muutti emotionaalisen tarjoaman enemmän 
funktionaaliseksi uudelleen täytettävillä, yksinkertaisilla pakkauksilla, luonnon raa-
ka-aineilla (ei high-tech laboratorioimagoa kuten muilla) ja minimaalisella mainos-
tamisella (Kim & Mauborgne 1999). Ja samalla kosmetiikka osallistuu myös yhteis-
kunnan muuttamiseen kestävän kehityksen mukaisemmaksi. 
 

Vinjetti 67. Dove ja Real Beauty - uuden arvon luomista muuttamalla toimialan perusviesti 

Koko kosmetiikkateollisuuden perusviesti on, että ulkonäössäsi on jotain vikaa, mutta kosme-
tiikka korjaa sen. Charles Revsonin lentävä lause kiteyttää tämän hyvin: “In the factory we 
make cosmetics; in the store we sell hope”. Dove pyrki kehittämään brändiään ja teki tutkimuk-
sen, jossa selvisi, että vain 2–3 % naisista globaalisti piti itseään kauniina (Etkoff et al. 2004). 
Dove huomasi, että jopa johtoryhmän jäsenten omat lapset halusivat korjata omaa ulkonäkö-
ään! Johto huomasi, että “the definition of beauty had become restrictive and unachievable” 
(ibid). Vuodesta 2004 alkaen Dove muutti omaa strategiaansa pois tuosta kauneuskäsityksestä 
ja lanseerasi “Real Beauty” kampanjan, jonka tavoite (sittemmin koko Doven innostava missio) 
on ollut laajentaa vallitsevia kauneuskäsityksiä. Seurauksena tästä uudelleenmäärittelystä on ol-
lut jopa 700 % kasvu joissain kategorioissa muuten täysin kypsällä toimialalla (www.dove.com). 
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Kampanja oli pitkälti viestinnällinen – mainoksissa, videoissa, työpajoissa käytettiin tavallisia 
naisia, ei hoikkia supermalleja. 

  
Seuraavassa esimerkissä funktionaalinen perusviesti muutettiin enemmän emotio-

naaliseksi.  
 

Vinjetti 68: Cialis vs. Viagra - uuden arvon luomista miettimällä uudestaan toimialan perusviesti 

Niraj (2013) kertoo kuinka Cialis asemoitiin eri tavalla, kuin markkinoilla olevat muut tarjoamat 
ja kuinka tämä puhutteli ihmisiä paremmin kuin vakiintunut myyntiargumentointi: ”Consi-
der…the $5 billion market for erectile dysfunction drugs. Pfizer launched the first such drug, 
Viagra, in April 1998, with a record 600,000 prescriptions filled that month alone. At a price 
of $10 per dose and a gross margin of 90 %, Pfizer could afford to splurge on marketing and 
sales. It rolled out a $100 million advertising campaign, and sales reps made a whopping 
700,000 physician visits that year. In the process, Pfizer created an entirely new market on 
the basis of one key criterion of purchase: efficacy. The drug got the job done. 
By 2001 annual sales had reached $1.5 billion, and other pharmaceutical companies had taken 
note of the size, growth, and profitability of the market. In 2003, Bayer introduced Levitra, the 
first competitor to Viagra. The drug had a profile very similar to Viagra's and a slightly lower 
price -- classic "me too" positioning. 
Soon after, Lilly Icos, a joint venture between Eli Lilly and the biotech firm ICOS, entered the 
market with a new product -- Cialis -- that was different from its competitors in two ways. 
First, whereas Viagra and Levitra were effective for four to five hours, Cialis lasted up to 36 
hours, making it potentially much more convenient for customers to use. Second, product tri-
als showed fewer of the vision-related side effects associated with Viagra and Levitra. 
At the time, the key criteria that physicians considered in prescribing a drug for erectile dys-
function were efficacy and safety. Those two criteria accounted for a relative importance of 
70%. Duration had a relative importance of less than 10%. 
The strategic question for Lilly Icos was whether it could influence how physicians perceived 
the importance of the criteria. The positioning was hotly debated prior to launch: Should the 
company center its marketing strategy on Cialis's lack of side effects, given that safety was al-
ready one of the two key criteria? Or should it attempt to establish duration as a new criteri-
on? The marketing team decided to emphasize the benefits of duration -- being able to choose a 
time for intimacy in a 36-hour window -- in its launch campaign, and it set the price for Cialis 
higher than that for Viagra to underscore the product's superiority. 
The new criterion of purchase -- marketed as romance and intimacy rather than sex -- caught 
on. …In 2012 Cialis passed Viagra's $1.9 billion in annual sales, with duration supplanting ef-
ficacy as the key criterion of purchase in the erectile dysfunction market”. 

 

Dawar (2013) korostaa omassa artikkelissaan ostamisen kriteereihin vaikuttamista. 
Yritykset investoivat valtavasti uusiin teknologioihin ja uusiin tarjoamiin, mutta 
olennaista on muuttaako uusi teknologia tai tarjoama asiakkaiden ostokriteeriä. Esi-
merkiksi aiemmin kerrotussa PDA-vinjetissä ostamisen kriteeri säilyi edelleen kan-
nettava vs. puettava jaottelussa, vaikka Apple kovasti yritti synnyttää uutta ostamisen 
kriteeriä. Seuraavaksi esiteltävä GoodGrips pystyi muuttamaan asiakkaiden ostokri-
teeriä keittiövälineen terästä kahvaan, osin siksi, että terät olivat jo riittävän teräviä 
asiakkaiden päämääriin nähden. Tässä esimerkissä ei siis muutettu myyntiargument-
teja kokonaan funktionaalisista emotionaalisiin, vaan ostokriteerejä pyriittiin muut-
tamaan pikemmin toiminnallisten argumenttien sisällä. 
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Vinjetti 69. Good Grips - uuden arvon luomista synnyttämällä uusi ostopäätöskriteeri 

Good Grips on OXO brändin tuotesarja keittiötarvikkeista, joissa on erityisesti kiinnitetty huo-
miota hyvään otteeseen. Idean takana on Sam Farber, joka huomasi kuinka vaikeaa hänen nivel-
tulehduksestansa kärsivällä vaimollaan oli kuoria omenoita tavallisilla kuorintaveitsillä. Toi-
mialahan oli perinteisesti keskittynyt terään, mitä kalliimpi työkalu, sen parempi terä. Mutta it-
se kahva oli yleensä märkänä liukas, kahvoista jäi helposti jälkiä käsiin paljon käytettynä, ne ei-
vät olleet kovin turvallisia, niistä sai huonon otteen jne. Kehitettiin Good Grips, ”hyvät otteet” 
tai ”hyvät kahvat” brändi, jossa perinteisesti metallinen tai puinen tai muovinen kahva oli kor-
vattu erittäin pitävällä kumilla (thermoplastic rubber TPR), ja kahvan alareunassa oli vielä evät 
estämässä sormien liukumista teräalueelle (kts kuva). Huomaa, että nimi valittiin käyttöarvoa 
tukevaksi. Evät valittiin myös markkinointisyistä: ”Since the kitchen tool market had never seen 
anything like the Good Grips line before, Sam knew he had to make the big black handles en-
gaging to consumers. And that’s how the “fins” were born. On the sides of each handle were a 
little set of fins that flexed when you touched them. They invite people to give them a try, and 
helped get the brand-new Good Grips products in people’s hands (plus, they’re fun to touch!) 
(http://blog.oxo.com/behind-design-oxos-iconic-good-grips-handles/.) 
Tuotteen materiaali oli konepesua kestävä ja lisäksi kahvaan tehtiin päähän reikä, josta tuotteen 
sai helposti roikkumaan keittiössä. Eli myös käyttöä seuraavia vaiheita on mietitty. Tuote esitel-
tiin messuilla 1990 ja oli siellä valtava hitti. Myynti ei aluksi ollut kodintarvikeliikkeissä nopeaa: 
”initially sales were very, very slow. We brainstormed how we’d get this to pick up. We con-
vinced them they should put out big stainless-steel bowls we provided with peelers and carrots, 
so people could pick up a peeler and try it. With that display, it took off” 
(www.fastcompany.com/90239156/the-untold-story-of-the-vegetable-peeler-that-changed-the-
world). Myynti kasvoi tuon myynninedistämiskeinon avulla nopeasti, ensimmäisen vuoden lii-
kevaihto oli 3 miljoonaa dollaria, kasvu oli vuosittain keskimäärin 35 % vuosien 1991–2002 vä-
lissä, tuote päätyi jo vuonna 1994 MoMa:n pysyvään kokoelmaan ja se on voittanut yli 100 de-
sign palkintoa (www.cdf.org/cdf/atissue/vol2_1/kitchen/kitchen.html). Tuotesarja on kasvanut 
sittemmin yli 1000 eri tuotteeseen ”and nearly three decades after its release, it maintains 4.8 
stars out of 5 on Amazon” (www.fastcompany.com/90239156/the-untold-story-of-the-
vegetable-peeler-that-changed-the-world).  

 

Myytävä yksikkö ja sen valinta arvoa luovalla tavalla 
 
Myyntiargumentit kytkeytyvät vahvasti myytävään yksikköön – ja toisinpäin. Myy-

tävä yksikkö on eräs tarjoaman kehittämisen perustavimmista valinnoista, joka vai-
kuttaa paitsi vaihdanta-arvoon, niin myös ”taaksepäin” käyttöarvoon. Myytävä yksik-
kö viittaa siihen mitä asiakkaalle myydään; esimerkiksi konsultointipalveluissa ja 
hotelleissa myydään aikayksikköä – tunteja, vuorokausia – ja monissa tuotebisnek-
sissä myydään kappaletta (MacMillan & MacGrath 1997). Olennaista on miettiä, että 
myytävä yksikkö vastaa asiakkaan tahdon suuntaa ja päämäärää, muuten tarjoaman 
tiheys laskee ostettavaksi tekemisen valintojen myötä.  

 
Vinjetti 70: Madden Communications - Uuden arvon luomista myymällä promootiokampanjoita printtien 
sijaan 

Mcgrath & MacMillan (2005) kirjassaan “Market Busters” kertovat Madden Communications 
yrityksestä, joka myi kaupoille ja muille yrityksille promootioesitteitä. Voitettuaan erään Ameri-
kan suurimman ruokayrityksen sopimuksen 100 000 printistä kauppoihin, Maddenin myynti-
mies vieraili eräässä sopimuksen piiriin kuuluvassa kaupassa vain huomatakseen, että promoo-
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tiomateriaalia ei ollut missään esillä. Pian hän huomasi, että ei ollut ollenkaan tavatonta, että 
materiaaleja ei ollut esillä. Kaupat operoivat hyvin pienillä marginaaleilla ja niillä on tuhansia 
tuotteita hallittavanaan. Niinpä kauppojen pyörittäjillä ei useinkaan ollut aikaa laittaa promoo-
tiomateriaaleja esille kunnolla. Lisäksi Madden huomasi, että heidän omat asiakkaansa tilasivat 
usein varman päälle paljon ylimääräisiä kappaleita promootioprinttejä varmistaakseen, etteivät 
ne ainakaan lopu kesken. Eli paljon rahaa ja arvoa hukattiin tässä prosessissa. Näistä löydöksis-
tä viisastuneena Madden rakensi uudenlaisen ”direct-to-store printing and shipping” tarjoaman. 
Tässä uudessa tarjoamassa asiakkaat eivät enää ostaneet printtejä, eli myytävä yksikkö ei enää 
ollut määrä printtejä, vaan kokonaisia promootio-ohjelmia. Madden ei ainoastaan huolehtinut, 
että kaikissa kaupoissa oli tarvittava määrä printtejä, ei liikaa, eikä liian vähän, vaan myös siitä, 
että ne olivat aina hyvin esillä, hyvässä kunnossa. Ja, sitten kun ohjelma päättyi, Madden kävi 
vielä hakemassa vanhat promootiot pois ja siistimässä kaupan siltä osin. Seurauksena oli paljon 
luotua uutta arvoa kaupoille ja mainostajille ja vahvaa kasvua Maddenille (ibid). 

 
Myytävä yksikkö määrittää paitsi vaihdanta-arvoa, niin myös tarjoaman käyttöar-

voa merkittävästi. Kun käyttämisen vaiheiden määrityksen aikana määritettiin se ko-
konaisuus, määrällisesti ja laadullisesti, jolla asiakkaan tarvitsema käyttöarvo pää-
määränsä tyydyttämiseksi tarkalleen ottaen on saavutettavissa, niin nyt vaihdanta-
arvon valintojen kohdalla mietitään, onko myytävä yksikkö sama kuin käytettävä yk-
sikkö. Kun sopivaa myytävää yksikköä haetaan, kannattaa sitä hakea ensisijaisesti 
asiakkaan päämäärän kautta ja siis pyrkiä löytämään sellainen myytävä yksikkö, joka 
resonoi asiakkaan päämäärän saavuttamisessa tarvittavan käyttöarvon kautta. Jos 
asiakas ei varsinaisesti tarvitse printtejä, vaan promootiokampanjaa, silloin kannat-
taa pyrkiä myymään mieluummin jälkimmäistä. Tämä ”käyttöarvo ensin” periaate 
kuvattiin jo kappaleessa 4.3., kun puhuttiin arvon rakenneosien yhteensovittamisen 
järjestyksestä. Jos myytävä yksikkö päätetään pelkästään yrityksen ylijäämän kautta, 
tai vaihdanta-arvoa maksimoivalla tavalla, helposti käy niin, että lopputulos ei ole 
optimaalinen asiakkaan eikä sitä kautta yrityksenkään kannalta. 

 
Myytävän yksikön valinta resonoi vahvasti tarjoaman rakentamisen vaiheiden tai 

tasojen kanssa. Tekstien ja kuvien saaminen kaupoissa näkyviin on kaupoissa tapah-
tuvan passiivisen promootiotoiminnan ydinmahdollistaja. Jos tekstiä ja kuvia ei ole 
näkyvissä, promootio ei ole mahdollista. Ydinteknologioita saada tuo näkyminen ai-
kaan ovat ainakin printtaaminen (fyysiset kappaleet) tai näyttöteknologia (digitaali-
nen promootio). Jos oletetaan, että näyttöjä ei varsinkaan parikymmentävuotta sitten 
ollut ihan joka paikassa kustannusten takia, printti jää jäljelle keskeisenä teknologia-
na. Ydinerottelija-tasoisia valintoja ovat esimerkiksi digitaalinen vs. fyysinen pro-
mootioteksti, printtikoko, monivärisyys, jne. Mutta nuo ydinteknologiat, ydinmah-
dollistajat ja ydinerottelijat eivät vielä riittäneet saamaan aikaan menestyksekästä 
promootiokampanjaa. Tarvittiin vielä lisää käyttöarvoa, käyttämisen koko prosessin 
suorituskykyä, että promootioprintit olivat oikeasti esillä, oikeina määrinä, oikeissa 
paikoissa, oikeina aikoina, ja että ne tulivat periodin jälkeen sieltä myös asianmukai-
sesti poistetuiksi. Jotta tämä uusi tarjoama olisi ostettavissa, tämä uusi myytävä yk-
sikkö hinnoiteltiin, brändättiin jne. eli tehtiin ostettavaksi uutena, laajempana koko-
naisuutena, jonka vaihdanta-arvo oli korkeampi kuin myymällä promootiota per 
printattu sivu. 
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Vastaavia myytävän yksikön muuttamisen innovaatioita löytyy kirjallisuudesta ja 
reaalielämästä paljon eri toimialoilta.  

 
Vinjetti 71: Mercedes CharterWay - uuden arvon luomista myymällä ajokilometrejä autojen sijaan  

Rekkojen ja pakettiautojen käyttämisen yksikkö on yleensä auto, kaikkine lisävarusteineen. 
Mercedeksen Charter Way on eräs strategisten innovaatioiden tunnetummista esimerkeistä 
(Kachaner 2010). Mercedes huomasi, että kun itä-Eurooppa tuli mukaan kilpailuun 1990-
luvulla, Mersulla itsellään oli vaikeuksia tehdä rahaa rekoilla ja pakettiautoilla – ammattiostajat 
osasivat kilpailuttaa autoja ja paras tuotto tuli varaosista ja huolloista. Tällaisessa tilanteessa voi 
tulla kiusaus valmistaa hieman huonompia autoja, jotta varaosia ja huoltoja syntyy enemmän! 
Syntyy siis helposti tilanne, jossa kukaan ei enää halua investoida toimialan ytimen kehittämi-
seen, tehdä autoista parempia. Mercedes analysoi tilannetta ja päätti, että se ei enää myy rekko-
ja tai pakettiautoja, vaan ajokilometrejä. Eli siinä missä asiakas oli aiemmin systeemi-
integraattori keräten huollot, rahoituksen jne., niin nyt Mercedes hoiti tämän kaiken. Ostajalla 
ei tarvinnut olla pääomia, nyt tehtiin leasing-sopimus. Jos yrittäjä ei käyttänyt autoa, hän ei 
myöskään maksanut siitä mitään. Hän maksoi vain, kun auto on tuottavassa käytössä - inves-
tointihyödykkeeksi, tuotannonvälineeksihän laite on joka tapauksessa ostettu.  
Tässä väitöskirjassa esitetyillä käsitteillä tästä vinjetistä on löydettävissä useita arvon luonnin 
kannalta hyviä ratkaisuja. Ensinnäkin, kun asiakas maksaa vain silloin kun auto on käytössä, 
hänen ”arvoa vastaanottava aikansa” paranee merkittävästi tilanteesta, jossa hän maksaisi au-
tosta silloinkin, kun auto seisoo paikallaan. Toiseksi, Mercedes saattaa joissain tapauksissa 
vuokrata auton uudelleen siksi ajaksi, kun varsinainen käyttäjä ei sitä tarvitse. Tämä lisää tar-
joaman tehokkuutta, eli myös arvoa tuottava aika paranee. Kolmanneksi, nyt kun Mercedes itse 
maksoi huollot, varaosat, ja joissain tapauksessa polttoaineetkin, niin yrityksellä on kova intres-
si tehdä autoista mahdollisimman kestäviä ja energiatehokkaita – joka oli sama intressi kuin 
asiakkaallakin. Huomattavaa on sekin, että nyt kun Mercedes on itse vastuussa käytön kuluista, 
Mercedes pysyy luontevasti lähellä käyttöarvon syntymisen juuria, mekanismeja ja yksityiskoh-
tia. Myymällä autoja (perinteinen myytävä yksikkö), yritys helpommin kiinnittää huomiota 
vaihdanta-arvoon vaikuttaviin tekijöihin, ei niinkään käyttöarvoon ja arvon yhdessä luomiseen. 
Aina jos myyjällä ja ostajalla on erilaiset kannustimet tarjoaman kehittämisen suhteen, lähtö-
kohtaisesti hukataan arvoa verrattuna tilanteeseen, jossa molemmat osapuolet pyrkivät kehit-
tämään samanlaista käyttöarvoa. Aina kun myyjän ja ostajan intressit saadaan samansuuntais-
tettua, syntyy paljon uusia arvon luonnin tilaisuuksia. Muuttamalla myytävää yksikköä, saatiin 
siis asiakkaan päämäärät toteutumaan paremmin, arvoa-vastaanottava aika, ydinkäyttöarvo ja 
tarjoaman tiheys nostettua, arvoa tuottavaa aikaa lisättyä, riskit pienenemään asiakkaalta, sekä 
saatiin asiakkaan ja myyjän intressit tarjoaman käyttöarvon kehittämiseen samansuuntaisiksi. 
Jokainen näistä valinnoista erikseen ja varsinkin yhdessä, avaavat isoja arvon luonnin tilaisuuk-
sia. 

 
Samantyylisiä myytävän yksikön innovointeja on tehty monilla muillakin toimialoil-

la. Bettencourt et al. (2014) kertovat kuinka Ranskassa jotkut toimijat eivät enää myy 
ilmastointilaitteita, vaan sopiva lämpötila myydään palveluna. Tai kuinka John Deere 
traktoreiden sijaan on siirtynyt myymään tuottavia viljelyksiä. ”Mikroprosessorien, 
GPS:n ja ohjelmistojen avulla JD traktorit eivät ainoastaan helpota viljelemään 
maata nopeammin ja vähemmällä polttoaineella, vaan ne myös auttavat asiakasta 
arvioimaan maan kuntoa ja määrittämään sopivan määrän lannoitteita eri maa-
tilkuille” (ibid). Asiakkaan päämäärä on sopivan lämmin asunto tai tuottava viljelmä, 
siksi myytävä yksikkökin olisi syytä olla päämäärään suoraan kytkeytyvä, ei pelkäs-
tään joku laite, joka on vain yksi keino kohti päämäärää. Eli vaikka myytävä yksikkö 
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liittyy vaihdanta-arvoon, myytävä yksikkö on ensisijaisesti sovitettava maksimoimaan 
käyttöarvoa ja asiakkaan päämäärän saavuttamista, koska sen seurauksena vaihdan-
ta-arvon potentiaali nousee. 

 
Katsotaan vielä yksi myytävän yksikön innovointiesimerkki, jossa ydinkäyttöarvon 

lisääntyminen käy hyvin selvästi ilmi myytävän yksikön innovoinnista.  
 

Vinjetti 72. DuPont - uuden arvon luomista myymällä maalipurkkien sijaan maalattuja autoja 

DuPont möi aiemmin maalilitroja autotehtaille, kuten Fordille, kunnes huomasi, että autoteh-
taat haluavat maalattuja autoja (Sawhney et al. 2004). Sen jälkeen DuPont otti hoitaakseen koko 
maalaamisen prosessin. Kun aiemmin yritys pyrki myymään mahdollisimman paljon maalilitro-
ja, niin uuden myytävän yksikön myötä maalaaminen pyrittiin tekemään mahdollisimman te-
hokkaasti, mahdollisimman vähällä maalilla – joka oli sama tavoite kuin asiakkaalla. ”After Du-
Pont contracted with Ford to run its paint shops, Ford’s painting costs were reduced by 35% to 
40%, while its emissions of volatile organic compounds declined by 50%. DuPont, which is 
paid on the basis of the number of painted vehicles, actually sells less paint than before because 
it has an incentive to paint cars with the least amount of waste” (ibid).  
Olennaista on siis määritellä se kokonaisuus, jolla asiakkaan päämäärä toteutuu ja myydä sitä. 
Maali on vasta ydinmahdollistaja: maalipönttö ei vielä synnytä maalattuja autoja, vaikka maali 
on ehdoton edellytys auton maalaantumiselle. Tarvittiin maalaamisen koko prosessin miettimis-
tä autotehtaan kontekstissa, että asiakas sai sellaista maaliin liittyvää käyttöarvoa mitä oli ha-
kemassa. Olennaista on myös huomata, että oikein valitun myytävän yksikön avulla myyjän ja 
ostajan kannustimet saadaan saman käyttöarvon kehittämisen ympärille. Asiakkaan kulut laski-
vat jopa 40 %, mutta koska Dupont on nyt itse paikan päällä luomassa käyttöarvoa ja huomaa-
massa uusia arvon luonnin tilaisuuksia, niin myös Dupont saa enemmän ylijäämää itselleen. 
Mainittakoon sekin, että maalaamisen prosessi on selkeästi strategisesti tärkeämpi asia autoteh-
taassa kuin maalipurkki. Olemalla syvällisesti kiinni autojen maalaamisen yksityiskohdissa itse 
tehtaalla, Dupontin on helpompi puolustaa synnyttämäänsä arvoa kilpailijoita vastaan, erityi-
sesti niitä vastaan, jotka yrittävät edelleen myydä maalipönttöjä autotehtaalle. 

 

6.4.3 Positiivinen erottuvuus 

Tarjoamien eräs keskeisimpiä valintakokonaisuuksia liittyy siihen, miten tarjoa-
masta saadaan positiivisella tavalla erottuva.  

Asemointikolmio 
 
Ehkä suorimmin erottuvuuspohdintoihin kytkeytyvä viitekehys on markkinoijien 

käyttämä ”asemointikolmio” (Positioning Triangle, Mastering Marketing 1999:44). 
Työkalun ideana on ohjata tarjoaman kehittäjät ensin valitsemaan kategoria, ”raami”, 
mihin kehittäjät haluavat, että tarjoamaa tullaan vertaamaan. Kategoria antaa raamin 
sille, minkä hintaiseksi asiakkaat asian ajattelevat, minkälaisia ominaisuuksia siinä 
on, minkälaista suorituskykyä suurin piirtein on tarjolla. Nokia 5510 viittasi selkeästi 
pelilaitteeseen muotoilunsa osalta (katso vinjetti), vaikka siinä oli lähes kaikki samat 
komponentit Nokia 3310 kännykän kanssa. Vertailukohde ei välttämättä tarvitse aina 
olla fyysinen tuote vaan myös käytäntö tai kulutustottumus, johon uusi tarjoama jo-
tenkin liittyy; pyrkii korvaamaan, parantamaan, muuttamaan sitä jotenkin (Mazum-
dar 1993). Kategoriavalinta voi kytkeytyä ydinerottelijavalintoihin, kuten esimerkiksi 
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PDA vinjetissä nähtiin. Seuraava päätös on valita, miten tarjoama on erilainen kuin 
muut saman kategorian tarjoamat. Ideana on valita sellainen kategoria, jossa tarjoa-
ma erottuu edukseen, tai sen on mahdollista erottua. Havaittu arvo, erityisesti uuden 
tarjoaman arviointivaiheessa ennen käyttökokemuksia, perustuu siis vertailuille mitä 
samaa ja mitä erilaista tässä on verrattuna muihin asioihin, joilla saisi samantyyppi-
siä tarpeita tyydytettyä ja päämääriä saavutettua. 

 

Kuvio 26. Asemointikolmio (muokattu Mastering Marketing 1999) 

Yksi tarjoaman kehittäjien arvon suuntaamisen strategisista perusvalinnoista on si-
ten kategoriavalinta ja sen sisällä erottumisvalinta. Asemointikolmio on siitä kiinnos-
tava työkalu, että siinä yhdistyvät käyttöarvon ja vaihdanta-arvon maksimoinnin 
pohdinnat. Kategoriavalinnalla pyritään ensin löytämään käyttöarvon kannalta paras 
mahdollinen luokka ja sitten erottumisvalinnoilla muista saman kategorian tarjoa-
mista, pyritään maksimoimaan vaihdanta-arvoa. Eli valintoja pyritään tekemään juu-
ri siinä realisoituvaa arvoa maksimoivassa järjestyksessä kuin kappaleessa 4.3. keho-
tettiin tekemään. 

 
Aina ei tarvitse asemoida tuotetta kokonaan uudelleen tai keksiä kokonaan uusia 

kategorioita tai myyntiargumentteja; riittää kun pystyy kontrolloimaan, missä ja mil-
loin tarjoamaa verrataan johonkin muihin. 

 
Vinjetti 73: makeat juomat - vaihdanta-arvon kasvattamista kontrolloimalla missä ja milloin vertailu tapah-
tuu 

Christensen et al. (2007) kertovat tarinan makeista juomista ja kuinka olennaista on pystyä 
kontrolloimaan mihin tarjoamaa verrataan. “A maker of boxed drinks, whose products were a 
mixture of 40 % fruit juice and 60 % flavored sugar water, had placed its products in the boxed 
drink section of supermarkets, juxtaposed with competing products that were 100 % fruit 
juice. Though the pure juice products were much more expensive, sales of the juice/water 
drinks were languishing. When interviewed about their purchases, customers, who were most-
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ly parents, revealed that the job they were trying to get done had a functional dimension — to 
put a healthy drink in their children’s school lunches — and an emotional dimension — to feel 
like they were taking good care of their children. When pitted against the job candidates that 
contained 100 % juice, the mixture drink simply wasn’t qualified; it rarely got hired.  
The company then had its drink placed in another location in the supermarket, in snack foods, 
and sales improved markedly. When compared to the job candidates in the snack aisle, a drink 
that had 40% real fruit juice solved the emotional component of the “good parent” job much 
better than the competing candidates”.  

 
Tämä on kiinnostava tapaus, jos tarjoaman ominaisuuksia ajatellaan jatkumoina, 

jolle jatkumolle tarjoaman kehittäjien täytyy tarjoama asettaa. Tässä tapauksessa jat-
kumon toisessa päässä on 100 % hedelmämehu ja toisessa päässä 100 % sokeriliemi 
ilman yhtään aitoa hedelmää. Tarjoaman kehittäjät olivat tehneet erottuvuusvalin-
nan, että meidän tarjoamamme on juotava tuote, jossa on 40 % hedelmää. Mutta os-
tettavaksi tekemisen kohdalla asettamalla 40 % hedelmää sisältävän tuotteen kau-
poissa liian lähelle 100 % hedelmää sisältäviä tuotteita, asiakkaat valitsivat terveelli-
semmän. Mutta asettamalla 40 % tuotteen fyysisesti lähemmäs limsoja ja sipsejä, 
tuote menikin kaupaksi, koska nyt tuote tuntui terveelliseltä valinnalta. Jos kuvitel-
laan, että kaikki pullot olisivat samalla pitkällä käytävällä, niin olisi kiinnostavaa tie-
tää, missä kohtaa on fyysisesti ”liian lähellä” täysmehuja tai ”liian kaukana” sipseistä. 

Erottuvuuden ja uuden arvon hakemista strategisen ryhmän avulla 
 
Strateginen ryhmä viittaa ryhmään yrityksiä toimialan sisällä, joilla on keskenään 

samanlainen strategia (McKee & Howard 1986, Porter 1985, Kim & Mauborgne 1999, 
2005). Strategisten ryhmien olemassaolo on hyvin dokumentoitu (katso esimerkiksi 
McKee & Howard 1986 kirjallisuuskatsaus tai monia kauppakorkeakoulun väitöskir-
joja, kuten Lahti 1983; Luukkainen 2012; Salimäki 2003; Vikkula 1993). “It is supply-
side concept insofar as it defines structures within industries, but is in all its essen-
tials a behavior or conduct concept fitting neatly between the supply idea of an in-
dustry and the demand idea of a market” (McKee & Howard 1986:158). Kim & Mau-
borgne (1999, 2005) argumentoivat, että asiakkaan suunnasta – ja tarjoamien luokit-
telun suunnasta – katsottuna, toimialan tarjoamat muodostavat hierarkkisen järjes-
tyksen kahden akselin ympärillä, hinnan ja suorituskyvyn. Tyypillisesti aina kun hin-
ta nousee, nousee myös joku suorituskyvyn keskeinen ulottuvuus. Esimerkiksi Fiat-
ryhmän edullisin ja vähiten suorituskykyä edustava brändi automalleineen on Fiat, 
sitten Lancia, sitten Alfa Romeo, Maserati ja viimeisenä kallein ja tehokkain Ferrari 
(joka irrotettiin ryhmästä 2016).  

 
Useimmat yritykset keskittyvät parantamaan tarjoamiensa kilpailukykyä strategisen 

ryhmän sisällä tai nousemaan askeleen ylemmäs. Esimerkiksi 2014 julkaistun suun-
nitelman mukaan ”Alfa Romeosta tulee ylemmän luokan merkki, joka kilpailee Mer-
sua, BMW:tä ja Audia vastaa, Maserati tulee olemaan yrityksen ultra-luksus bran-
di, joka kilpailee Bentleyn ja Rolls-Roycen kanssa” (Autoblog May 6 2014). Kim & 
Mauborgnen mukaan uutta markkinatilaa löytyy pikemminkin luokkien väleistä ja 
yhdistelemällä luokkien ominaisuuksia uusilla tavoilla. Jotta tarjoaman kehittäjät 
voisivat tehdä niin, heidän täytyy ymmärtää mikä asiakkaan saa vaihtamaan ylem-



188 

pään tai alempaan luokkaan (Kim & Mauborgne 1999:86) ja rekonfiguroida tarjoama 
sen mukaisesti. Monet asiakkaat ovat valmiita maksamaan lisää tehosta, nopeudesta, 
hiljaisuudesta tai luksuksesta. Yleensä noiden asioiden lisääminen automaattisesti 
lisää muitakin ominaisuuksia kuin tehoa – ja tietenkin hintaa tarjoamaan. Toyota 
haastoi näitä lainalaisuuksia Lexus merkillään, tarjoten Mercedes, BMW, Jaguar -
tason yläluokan laatua alemman luokan hinnalla. Sittemmin hintataso on nostettu 
ylös, koska asiakkaat ovat tottuneet ajatukseen, että Lexus maksaa. Samalla lailla 
Nissanilla on Infiniti brändi ja Citroenilla DS brändi. Polo Ralph Lauren löysi uutta 
markkinatilaa ”by combining haute couture to the higher volume, but lower-priced 
classical lines of Burberry’s, Brooks Brothers etc.” (Kim & Mauborgne 2005). Myös 
Voss vesi voidaan nähdä tämän viitekehyksen kautta. Norjalaiseen vesijohtoveteen 
linkitettiin luksustuotteen ominaisuuksia paketoimalla vesi erottuvaan pulloon ja 
sijoittamalla tuotteita luksushotelleihin ja tähtiartistien tiedostustilaisuuksiin. ”Ha-
luamme, että ihmiset muistavat, missä joivat ensimmäisen Vossinsa” kiteytti mark-
kinoinnista vastaava Olav Roeyset (Pulkkinen 2006). Pelkästään vuonna 2005 yritys 
teki 45 miljoonaa dollaria rahaa Voss vedellä (ibid). 

 

Kuvio 27. Esimerkkejä uudesta markkinatilasta haastamalla hinta-suorituskykyluokat 

Uutta arvoa voi löytää siis ajattelemalla ominaisuuksia jatkumoina, luokkina ja 
kimppuina ja pyrkiä löytämään sellaisia rakoja tarjoamassa, joissa päämääriä jää tyy-
dyttymättä, arvoa syntymättä, tai tarjoamassa on liikaa (tai liian vähän) ominaisuuk-
sia. Aina kun hinta ja ominaisuudet nousevat käsi kädessä, on mahdollista purkaa 
tämä ”lainomaisuus” ja katsoa jokaista ominaisuutta erikseen ja miettiä miten asiak-
kaat saisivat käyttöarvoa eniten. 

Identiteetin ja näkyvien asioiden muotoilu 
 
Kun myyntiargumentit, myytävä yksikkö, mihin kategoriaan halutaan kuulua ja mi-

ten kategorian sisällä haluttaisiin erottua edukseen ovat tiedossa, niin kehittäjillä on 
hyvät perusteet ottaa kantaa mikä tarjoaman identiteetti voisi olla. Kuten GoodGrips 
vinjetistä yllä nähtiin, myyntiargumentti ohjasi vahvasti tuotteen muotoilua ja sen 
yksityiskohtien korostamista, jopa tarjoaman nimeämistä. Karjalainen (2004) omas-
sa väitöskirjassaan linkittää brändin ytimen ja tarjoamien identiteetin muotoilun toi-



 

189 

siinsa. Esimerkiksi Volvon brändin ydin on jo pitkään ollut turvallisuus ja tätä ulottu-
vuutta on pyritty korostamaan myös autojen ulkoasun suunnittelussa. Volvoissa on jo 
kauan ollut ”paksut näköiset ovet”, eli sivulinja pullistuu ovien kohdalla leveämmäksi 
aivan kuin ovet olisivat tavallista paksummat. Tämä sama vahvasti identiteettiä luova 
elementti on säilytetty, vaikka sukupolvet vaihtuvat automaailmassa tiuhaan. BMW-
autojen ulkonäkö on muuttunut vuosikymmenien myötä paljon, mutta kaikissa mal-
leista vuodesta 1961 lähtien on ollut aina samannäköinen sivuikkunoiden päättymis-
kohdassa oleva vahvikekolmio, muotoilijansa mukaan nimetty ”Hofmeister knick” 
(en.wikipedia.org/wiki/Hofmeister_kink). Twinings Tea:lla on maailman vanhin 
muuttumattomasti käytetty yritys- ja tuotelogo – ja yritys on sijainnut samassa osoit-
teessakin vuodesta 1706 lähtien (247wallst.com/special-report/2019/04/02/the-
oldest-corporate-logos-in-the-world/)! 

 
Kaikilla arvokomponenteilla ei ole samanlaista painoarvoa tarjoamassa asiakkaan 

kokemuksen tai tarjoaman muiden osien suunnasta katsottuna. Tämä vaikuttaa mm. 
siihen, miten niiden muotoiluun kannattaa keskittyä. Cagan & Vogel kehittivät “Osien 
erottelu matriisin” (Part Differentation Matrix, PDM; Cagan & Vogel 2002) omien 
autoteollisuuden kokemustensa perusteella. Kuten kuviosta alla näkyy, heidän työka-
lunsa on nelikenttä, jossa komponentit tai osat, tai tämän työn käsitteistössä arvo-
komponentit, erotellaan kahdella akselilla: onko arvokomponentti yksinkertainen vai 
monimutkainen suunnitella/ muotoilla ja toisaalta onko arvokomponentilla millai-
nen vaikutus asiakkaan kokemukseen ja elämäntyyliin (lifestyle impact). Alhaalla 
vasemmalla olevat osat ovat yksinkertaisia, usein geneerisiä, eivätkä vaikuta asiak-
kaan kokemukseen, brändiin tai myyntihetkeen juurikaan. Vasemmalla alhaalla ole-
vat perusosat ovat usein piilossa, ja ne yleensä ostetaan ulkopuolisilta, vaikkapa akku 
polttomoottoriautossa tai suuntavilkkujen elektroniikka. Alhaalla oikealla olevat ar-
vokomponentit eivät suoraan vaikuta ostopäätöksiin mutta vaikuttavat maineeseen, 
koska nämä osat muodostavat ydinteknologian ja integraatioalustan, jonka yksityis-
kohdat vaikuttavat vahvasti, miten asiakkaalle tärkeät, elämäntyyliin vaikuttavat asiat 
voidaan muotoilla. Esimerkiksi tuotteen paino, koko, kiinnityskohdat ovat usein suo-
raan riippuvaisia teknologia- ja alustavalinnoista.  

 

Kuvio 28. Osien erottelumatriisi (muokattu Cagan & Vogel 2002) 

Ylhäällä vasemmalla olevien arvokomponenttien, eli yksinkertaisten, yleensä ei-
funktionaalisten mutta vahvasti asiakkaan kokemukseen vaikuttavien asioiden, muo-
toilun ajurina on visuaalinen estetiikka. Nämä arvokomponentit ovat kriittisiä brän-
di-identiteetin luomisessa ja tukemisessa (ibid). Logon suunnittelu on eräs esimerkki. 
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Oikealla ylhäällä olevissa arvokomponenteissa yhdistyvät teknologia, tyyli ja brändi-
imago. Nämä arvokomponentit ovat kriittisiä tuotteen ulkonäössä, siinä miltä tuote 
tuntuu, sekä tuotteen suorituskyvylle (ibid). Tuotteen ulkokuori ja kontrollointilait-
teet ovat esimerkkejä näistä. Tarjoamiin täytyy siten rakentaa paitsi funktionaalista 
suorituskykyä, niin myös valmistettavuutta ja kaupallista kannattavuutta, sekä myös 
ostettavuutta ja erottuvuutta. Tarjoaman eri rakenneosat ovat erilaisissa rooleissa 
näissä tavoitteissa ja ne täytyy siksi muotoilla eri tavoilla. 

6.4.4 Hintojen ja hinnan kantajan päättäminen 

Kun tiedetään, kuka on maksava asiakas, mitä kokonaisuutta asiakkaalle tarjotaan, 
millä argumenteilla tarjoamaa myydään, ja miten halutaan erottua positiivisesti, tar-
joaman kehittäjillä on hyvät edellytykset miettiä tavoitehintaa ja maksamisen käytän-
töjä.  

 
”Hinnan kantaja” (price carrier, esim. Stefan 2014) on lähellä myytävän yksikön 

käsitettä teemallisesti. Esimerkiksi hotellissa voi myytävä yksikkö olla huone/ vuoro-
kausi ja siten hinnan kantaja on huone. Asiakas maksaa huoneesta kaiken muun kuu-
luessa hintaan. Mutta tarjoama voi olla rakennettu myös niin, että aamupala, kunto-
sali ja/tai nettiyhteys maksaa erikseen. McDonald’sissa vain ruoka ja juoma maksaa, 
langaton netti ja lasten leikkipaikka on ilmainen. Halpalentoyhtiöt myyvät halpoja 
lippuja mutta sen päälle kaikki maksaa; ruoka, ylimääräiset matkatavarat jne. ”Kaikki 
sisältyy hintaan” (all-inclusive) on eräs matkailun muoto, esimerkiksi risteilyillä tai 
hotelleissa, eli kaikki viihde, ruuat ja suurin osa juomista kuuluu hintaan. Keskeinen 
syy tähän on se, että esimerkiksi risteilyllä voi olla pari-kolmetuhatta ihmistä pienes-
sä tilassa ja kaikki haluavat syödä suurin piirtein samoihin aikoihin – ruuhkaa tulisi 
paljon lisää, jos jokaiselta asiakkaalta vielä veloitettaisiin jokaisessa kohtaa ostokset. 
Lisäksi veloittamiseen tarvittaisiin paljon henkilötyövoimaa, joka kaikki tekisi vain 
sisäiseen käyttöarvoon ja vaihdanta-arvon keräämiseen liittyvää työtä, ei varsinaista 
asiakkaiden lomasta nauttimisen lisäämistyötä. Mikä maksaa ja mikä ei maksa mis-
säkin kokonaisuudessa on yksi tarjoaman kehittäjien perusvalinnoista. Edelleen voi-
daan ajatella hienojakoisemmin ja miettiä alennuksen kantajaa: mikä myydään hal-
valla ja mikä ei. Nk. sisäänheittotuotteet ovat esimerkki tästä ajattelusta. Tai vanha 
esimerkki, että partakone tai printteri myydään halvalla, jotta päästään myymään 
kalliita teriä tai musteita. Tai toisinpäin; myydään kallis laite, kuten iPhone, ja myy-
dään halvalla musiikkia. 

 
Iverotha et al. (2013) ehdottavat ottamaan hinnan asettamisessa huomioon viisi 

ulottuvuutta (jotka eivät kirjoittajien mukaan ole kaikki mahdolliset hintaan vaikut-
tavat ulottuvuudet, eikä ulottuvuuksia ole listattu mihinkään kausaliteettia kuvaa-
vaan järjestykseen):  

1) Scope, tarjoaman ”rakeisuus”, eli että myydäänkö kokonaista pakettia (kuten 
vaikka all inclusive risteilyt) vai onko jokainen ominaisuus erikseen hinnoiteltu. 
Tämä kytkeytyy yllä mainittuun hinnan kantaja ajatteluun, sekä tietysti myytävä 
yksikkö keskusteluun. 

2) Base, minkä informaation pohjalta päätös tehdään (jo kolmosluvussa mainittu 
kustannus-, kilpailu- tai asiakasarvopohjainen);  
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3) Influence, onko myyjällä vai ostajalla eniten vaikutusvaltaa hinnan asettamiseen 
(tämän he jakavat ota-tai-jätä hintalistaan, neuvotteluun hintalistasta, ennalta 
tiedossa olevan tuloksen mukaiseen hinnoitteluun, asiakas päättää mitä maksaa 
(kts. esimerkki alla), huutokauppaan, jossa ei myyjällä eikä yksittäisellä ostajal-
lakaan ole kontrollia lopulliseen hintaan, täysin ulkopuolelta määräytyvään hin-
nan asettamiseen);  

4) Formula, eli minkä logiikan mukaan hinta reagoi myytävään määrään (ääripäi-
den ollessa yhtäältä kiinteä hinta riippumatta volyymistä ja toisaalta yksikkö-
kohtainen hinta, joka on täysin kiinni ostettavasta määrästä);  

5) Temporal rights, eli kuinka pitkää oikeutta käyttää tarjoamaa asiakkaalle tarjo-
taan (ikuinen-leasing-vuokraus-tilaus- hinta käytön mukaan). Esimerkiksi yllä 
olevaa listaa voi käyttää hyväksi, kun tarjoaman kehittäjät miettivät hinnoittelu-
valintojaan ja minkälaisia uuden arvon luomisen mahdollisuuksia hintaan liit-
tyy. 

 
Hinta voi olla staattinen tai sitten se voidaan tehdä jatkuvasti muuttuvaksi. Kaiken-

laiset dynaamiset hinnoittelumallit ovat osa keinovalikoimaa silloin, kun pyritään 
saamaan mahdollisimman paljon vaihdanta-arvoa vaihtelevan kysynnän oloissa. Dy-
naamisen hinnoittelun mahdollistava SABRE-varausjärjestelmä otettiin käyttöön jo 
1980-luvulla lentoliikenteessä (Girotra & Netessine 2014). 

 
Vinjetti 74. Bierborse - uuden vaihdanta-arvon luomista hinnoittelemalla olut kysynnän mukaan 

Hauska sovellus dynaamisista hinnoista löytyy olutbaarista. Bierborse (olutpörssi) on saksalai-
sen Berliner Republik ravintolan idea, jossa hanaoluiden hinta määräytyy niiden kysynnän mu-
kaan klo 18 jälkeen (http://www.die-berliner-republik.de/restaurant/bierboerse/). Sen lisäksi, 
että tämä hinnoittelu tasaa kysyntää ja nopeuttaa palvelua, hintojen vaihtelun seuraaminen tar-
joaa asiakkaille hauskoja puheenaiheita, joka taas lisää syitä tulla juuri tähän baariin. Tarjoa-
man käyttöarvokin voi parantua hinnoittelun avulla. 

 
Myös Googlen tapa järjestää huutokauppa avainhakusanoista, kuten ”asuntolaina”, 

on yksi tapa hinnoitella kysynnän mukaan. Löytyy myös esimerkkejä, joissa asiakas 
saa itse päättää mitä haluaa maksaa. 

 
Vinjetti 75. Priceline.com – uuden arvon luomista antamalla asiakkaan päättää hinta 

Priceline.com tuli kuuluisaksi ”Name your own price” lähestymisestään, jossa asiakas kertoi, 
milloin on matkustamassa ja minne, ja mitä olisi valmis maksamaan lennoista ja majoituksesta 
(Michel 2014). Tämä on lähellä huutokauppaa, mutta sillä erolla, että vain lähettäjä ja tarjouk-
sen vastaanottaja, eli palveluiden myyjä, tietävät rajahinnan. Tämä mahdollisti teoriassa yksilöl-
listen halpojen hintojen tarjoamisen joissain tilanteissa ja silti yleisen hintatason pitämisen 
yleensä korkeammalla tasolla. Sittemmin mm. sosiaalinen media ja hintojen vertailun siirtymi-
nen nettiin on tehnyt mahdottomaksi hintojen pitämisen salassa; vuonna 2016 yritys luopui len-
tojen myymisestä ja vuonna 2018 autojen vuokraamisesta tällä periaatteella ja keskittyi vain 
halpojen tarjousten keräämiseen ja välittämiseen (Schaal 2018).  

 
Tämä tarina on myös hyvä esimerkki, kuinka tietyillä toimimisen logiikoilla on 

omat reunaehtonsa, ja kun reunaehto muuttuu, myös tarjoaman elinkaari kyseisellä 
logiikalla päättyy. 
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Keskeinen osa ansaintamallia on mistä ja milloin maksetaan ja mitä tarjotaan ilmaiseksi 
 

Hinta on keskeinen osa ansaintamallia; erilaisia ansaintamallivaihtoja on olemassa 
kymmenittäin, katso esimerkiksi Rappa (2008). Freemium, eli yhdistelmä ilmaista ja 
preemiumia, on lähes ”dominoiva design” ansaintamalli tarjoamissa, joissa pyritään 
leviämään mahdollisimman isolle joukolle käyttäjiä, kuten älypuhelinten sovelluksis-
sa, ja sosiaalisen median tarjoamissa, kuten LinkedIn. Huomattavaa on, että tässä 
mallissa asiakas alkaa käyttämään tarjoamaa joltain osin, ennen kuin vaihdanta-
arvoa syntyy. Eli käyttöarvoa syntyy jo ennen vaihdanta-arvoa. Kumar (2014) analy-
soi keskeisiä valintoja tämän mallin kanssa onnistumisessa. Ensimmäinen pääkysy-
mys on, mikä on ilmaista ja mikä maksaa. Mitä enemmän on ilmaista, sen isompi on 
todennäköisesti liikenne tarjoaman ympärillä, mutta toisaalta tuottoja voi tulla liian 
vähän. Tarjoaman kehittäjien täytyy siis osin suunnitella, mutta pääosin kokeillen 
löytää, optimaalinen kompromissitaso käyttöarvon ja vaihdanta-arvon synnyttämisen 
välille. Toinen pääkysymys on, että ymmärtävätkö asiakkaat mitä he saavat, jos päi-
vittävät maksulliseen? Onko lisäarvo riittävän selvä? Esimerkiksi Dropboxissa saa 
selvästi lisää serveritilaa säilöä kuvia ja dokumentteja. Ideana on siis päästää asiakas 
kokemaan tarjoaman käyttöarvoa, ja saada kokemuksesta niin hyvä, että asiakas ha-
luaisi lisää. Ja sitten vielä etukäteen miettiä, että mikä se selvästi parempi käyttöarvo 
on, jonka saa vain maksamalla. Kolmas pääkysymys Kumarin mukaan on konversio-
astetavoite, eli kuinka monta prosenttia käyttäjistä tavoitellaan käännytettäväksi 
maksaviksi asiakkaiksi. Useimmat isot toimijat tavoittelevat kirjoittajan mukaan 
mahdollisimman isoa käyttäjäjoukkoa ja niistä 2–5 % ostaviksi asiakkaiksi. Jos koh-
deryhmä on pienempi, silloin maksavien osuus täytyy olla isompi. Seuraavia kysy-
myksiä ovat konversioelinkaaren ymmärtäminen, eli myöhäisempien omaksujien 
suhtautuminen lisäarvoon voi olla erilainen kuin aikaisilla omaksujilla, muuttuuko 
osa käyttäjistä evankelistoiksi ja onko yritys valmis kehittämään tarjoamaa jatkuvasti.  

Asiakkaan ostamisen riskien minimointi arvokomponenttivalinnoilla 
 
Myyntiargumentteihin ja myytävään yksikköön, sekä tietysti hinnoitteluun hyvin 

läheisesti kytkeytyvä asia on, että asiakas ei koe ostopäätöstä liian paljon riskiä sisäl-
täväksi. Jos riskejä tai uhrauksia on liikaa, ostaminen jää tekemättä. Monet menesty-
neet tarjoamat ovat nimenomaan osanneet poistaa asiakkaan kokeman riskin pa-
remmin kuin muut. Warpy Parker esimerkissä (katso vinjetti alempana) asiakkaalla 
ei ole mitään riskiä: hänelle lähetetään viisi paria silmälaseja ilmaiseksi kotiin ja hän 
voi kysellä ystäviensä mielipiteitä. Ystävillä ei myöskään ole mitään syytä epäillä tar-
joamaa, koska kaveri jo käyttää sitä ja hekin saavat halutessaan viisi paria ilmaiseksi 
kotiin.  

 
Seuraavana riskin poistamisen esimerkki, jossa on vahva linkki myytävään yksik-

köön. Tarjoamasta tulee tiheämpi, kun ostajalla ja tarjoajalla on samanlainen käsitys 
arvosta.  

 
Vinjetti 76. USA:n puolustusministeriö ja lentokonetoimittajat - uuden arvon luomista yhdistämällä ostajan ja 
myyjän intressit riskin pienentämiseen  
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“Traditionally, when the U.S. Department of Defense (DoD) bought aircraft…Unfortunately, 
this model doesn't provide suppliers with customer-friendly incentives; the more problems the 
client has, the better. It has been estimated that for every dollar the government spent to buy a 
new airplane, it spent seven more over the plane's life (Girotra & Netessine 2014). …In 2003, 
facing pressure to cut costs and improve performance, the department adopted what's called 
performance-based contracting, which changed the revenue model for contractors. They 
would be paid for the amount of time the aircraft was actually in service, with the DoD speci-
fying, for example, 95% availability as its threshold. As a result, the longer a jet performed 
without needing to be taken out of service for maintenance or repair, the more the contractor 
earned” (ibid). 
Tässä olennaista on huomata lähtötilanteen ekonomia: jokaista ostettua konedollaria kohti kului 
seitsemän dollaria huoltoihin ja ylläpitoon. Ja siis, mitä enemmän huoltoja, sen parempi koneen 
myyjälle, josta seuraa arvon kaappaamisen kannalta superhyvä tilanne, mutta käyttöarvon 
luonnin kannalta todella huono kannustin. Asiakkaan päämääränä on laitteiden toimiva palve-
luskyky, ei se, että kone seisoo kentällä epäkunnossa tai huollossa poissa käytöstä. Siksi kehitet-
tiin myytävä yksikkö, joka poisti ostajalta huoltojen riskin ja yhdisti ostajan ja myyjän intressit 
käyttöarvon parantamisen ympärille.  

 
Huomattavaa on, että tässä asiakas oli aktiivinen osapuoli vaatimaan uutta myytä-

vää yksikköä, uusia riskin poistamisen ratkaisuja, asiakas halusi avata arvon luonnin 
tilaisuuden. Tämä idea vaatii toimiakseen sen, että kustannukset ja suorituskyky ovat 
tarkasti mitattavissa, koko elinkaaren aikana. Suomen ilmavoimat miettivät varmasti 
vastaavia järjestelyitä hyvin huolella nyt kun seuraavan sukupolven hävittäjähankin-
toja toteutetaan. Hävittäjät ovat valtava taloudellinen riski, jonka hallitsemiseen pyri-
tään löytämään parhaat keinot.  

 
Vielä toinen strategisen tason riskin poistamisen esimerkki B-to-B puolelta, maan-

viljelystä. Tässä myyjä oli innovoinnin aktiivinen osapuoli: 
 

Vinjetti 77. Netafim ja maksu asiakkaan lisääntyneestä tuotannosta 

“Netafim, is the Israeli market leader in drip-irrigation (Girotra & Netessine 2014). …The 
company demonstrated to farmers that its system could increase crop yields by 300 % to 500 
%, making it a potentially lucrative investment. Initially, though, the technology was a hard 
sell. …Netafim solved the problem by offering them a free integrated package that included 
system design and installation, all required hardware, and periodic maintenance. Payback 
came from a share of each farmer's increased crop yields. …the risks were a lot smaller for the 
company than for the individual farmers. Moreover, it could spread the risk: If the system 
failed at one farm, Netafim could make up for it elsewhere. As farmers achieved greater suc-
cess, word would spread; Netafim would increase its sales and realize economies of scale.”  
Asiakkaan kokema riski saatiin siis poistettua tarjoamalla alkuinvestointi ilmaiseksi ja vasta 
jos/kun investointi tuottaa, tarjoaman kehittäjäkin nettoaa, eli sekä asiakkaalla että tarjoavalla 
yrityksellä on sama intressi, nostaa tuotantoa. Olennaista tässä oli myös se, että teknologian ke-
hittänyt yritys oli selvästi yksittäistä asiakasta paremmassa asemassa kantamaan riskin. Yrityk-
sellä oli ylivoimainen tietämys asiasta, enemmän rahaa kuin yksittäisellä maanviljelijällä, ja se 
pystyi hajauttamaan toteutusvaiheen riskit monille tiloille.  

  
Monia energiaa säästäviä ratkaisuja myydään samalla periaatteella – investointi on 

ilmainen tai hyvin halpa ja vasta toteutuneista säästöistä tarjoaja saa omat tuottonsa. 
Miksi joissain tapauksissa asiakas/ ostaja on innovoinnin aktiivisempi osapuoli ja 
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toisissa tapauksissa myyjä? Yleensä se aktivoituu ensimmäisenä, jolla on enemmän 
hävittävää tai voitettavaa, kenen riski on isoin. Puolustusministeriö kulutti jokaista 
ostettua konedollaria kohti seitsemän huoltoihin. Myyjän intressinä ei ole muuttaa 
tätä asetelmaa ensimmäisenä. Netafimin tapauksessa taas myyjällä oli paljon enem-
män voitettavaa kuin yksittäisellä tilallisella, siksi myyjä oli innovoinnin ja uuden 
arvon luonnin aktiivisempi osapuoli. Kustannukset, voitot, pääomat vaikuttavat tar-
joamissa ja arvon luomisen tilaisuuksien avaamisessa painovoiman lailla. 

 
Yllä kuvattujen strategisen tason riskin poistoesimerkkien lisäksi, katsotaan myös 

eräs taktisemman tason esimerkki, jossa itse tarjoaman ytimeen ei tehty muutosta, 
mutta asiakkaan elämää osattiin katsoa poikkeuksellisen kokonaisvaltaisesti. 

 
Vinjetti 78. Hyundai ja ostamisen riskin poistaminen 

Auton ostaminen on monissa perheissä asunnon jälkeen se toiseksi isoin ostos. Isoihin ostoksiin 
liittyy aina isot taloudelliset riskit. Hyundai myy edullisia autoja ja tähän markkinaan lama iski 
erityisen kovaa: myynti USA:ssa laski 37 % vuonna 2008 (Minaj 2013). Helmikuussa 2009 Hy-
undai ei laskenut hintoja, vaan tarjosi asiakkailleen uudenlaista diiliä, joka kerrottiin SuperBowl 
ja Oscar-gaalassa näytetyissä mainoksissa: "Finance or lease any new Hyundai, and if you lose 
your income in the next year, you can return it with no impact on your credit (Ersek et al 
2015)". Eli Hyundai lupasi ottaa autot takaisin, jos asiakas jää työttömäksi seuraavan vuoden ai-
kana. Finanssikriisi oli päällä ja monet asiakkaat olivat erityisen epävarmoja tulevaisuudestaan. 
Poistamalla ostamisen riskin, Hyundain myynti kasvoi Amerikassa 8 % vuonna 2009 ja 24 % 
vuonna 2010. Kiinnostava yksityiskohta on, että Hyundai joutui ostamaan takaisin vain 350 au-
toa (Ersek et al. 2015), joiden jälleenmyyntiarvo ei vuodessa ollut laskenut kovinkaan paljon. 
Riskin poistaminen asiakkailta oli erittäin kannattavaa myös yritykselle.  
Huomionarvoista on, että tarjoaman ydintä, autoa ja sen käyttöarvoa, ei muutettu mitenkään, ei 
edes auton hintaa, vain ostamisen riskin poistamista ja siten vaihdanta-arvoa innovoitiin, takti-
sella, mutta asiakasta ymmärtävällä tasolla. 

6.4.5 Asiakas tietoiseksi tarjoamasta - markkinointikanavien vaihtoehtoja 

Myynti- ja markkinointikanavien päättäminen on eräs keskeinen vaihdanta-arvon 
innovointiin liittyvä alue. Minkälaisia kanavia pitkin asiakkaan voi tehdä tietoiseksi 
tarjoaman olemassaolosta? Markkinointiviestinnän määrää tutkivat (Mainonnan 
neuvottelukunta 2015) käyttävät seuraavaa jaottelua:  

1) Mediamainonta, joka jaotellaan päivälehtiin (sanomalehtiin), painettuihin ai-
kakauslehtiin, painettuihin hakemistoihin, verkkomainontaan, televisio-, radio-
, elokuvamainontaan, ulko- ja liikennemainontaan.  

2) Suoramarkkinointiin, joka jaotellaan osoitteelliseen suoramainontaan, osoit-
teettomaan suoramainontaan, esitteisiin, mobiilimarkkinointiin, sähköposti-
markkinointiin, telemarkkinointiin, sekä  

3) Menekinedistämiseen, joka jaotellaan messuihin, sponsorointiin, myymälämai-
nontaan, sekä liike- ja mainoslahjoihin.  

 
Noiden peruskanavavalintojen lisäksi voidaan tehdä erilaisia yhdistelmiä kanavista 

ja tietenkin itse viestit ja viestimisen tavat voivat vaihdella valtavasti. Tässä kirjassa 
on jo esitetty monia esimerkkejä, joissa itse asiassa on myös tarjottu innovatiivisia 
tapoja saada asiakas tietoiseksi tarjoamasta. Ecohangers (katso vinjetti) tarjosi mai-
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nospaikkaa henkareiden näkyviin jäävästä osasta. JCDecaux (katso vinjetti) tarjosi 
muille yrityksille keinoja mainostaa omia tarjoamiaan bussipysäkeillä ja muissa ka-
tukalusteissa.  

6.4.6 Myyntikanavat asiakkaan päämäärän kannalta arvoa luovasti 

Kun tarjoamalle mietitään parasta mahdollista myyntikanavaa, eli isointa myyntiä 
pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla, Pelton et al. 2002 katsauksessaan kehotta-
vat ottamaan huomioon ennen kaikkea miksi kohderyhmän asiakkaat ostavat: jotkut 
kanavat tuovat mukanaan oston helppoutta ja läheistä sijaintia, toiset tarjoavat pal-
jon vaihtoehtoja, kolmannet kenties hyvää palvelua, eri ostokokoja jne. Seuraavassa 
esimerkki, jossa uutta arvoa on luotu valitsemalla myyntikanavaksi postitse toimit-
taminen suoraan asiakkaiden kotiin. 

 
Vinjetti 79. Warpy Parker - uuden arvon luomista muuttamalla tarjoaman asiakkaat myyntimiehiksi 

“Neil Blumenthal, the cofounder and CEO, thought the old process of buying glasses was a 
pain. And it was. You had to schedule going down to the store, and the scheduling was a bear 
because you had to bring your most judgy friend with you. Blumenthal said, "I'm going to re-
think that. I'm going to mail you the glasses so you try them on, you can post photos on Insta-
gram, and you can then ask all your judgy friends which one they like" (Halligan 2020). Seu-
rauksena on tuhansia asiakkaiden tekemiä postauksia sosiaaliseen median ja kavereiden kutsu-
mista mukaan tarjoamaan. Warpy Parkerin ei tarvitse perinteisessä mielessä myydä tarjoamaa, 
asiakkaat tekevät sen yrityksen puolesta.  

 
Siten, ensiksi kannattaa miettiä tarjoaman ostettavuutta mahdollisimman tehok-

kaalla tavalla ja vasta sitten myöhemmin päättää esimerkiksi ”myyntiorganisaation” 
koko. Kuten yllä nähtiin, tarjoama voidaan suunnitella niin, että mitään sisäistä 
myyntiorganisaatiota ei tarvita. Toiston uhallakin, organisaatio kannattaisi ajatella 
seurauksena tarjoamatasoisesta arvonluonnista eikä päämääränä itsessään. 

6.5 Uuden arvon luomisen mahdollisuuksia suhdearvon valintoihin liittyen 

Edellisissä kappaleissa kuvattiin käyttöarvoon ja vaihdanta-arvoon liittyviä uuden 
arvon luomisen mahdollisuuksia. Tässä kappaleessa siirrytään pohtimaan kolman-
teen pääarvoluokkaan, suhdearvoon, liittyviä uuden arvon luomisen mahdollisuuksia. 
Suhdearvon synnyttäminen vaatii molemminpuolista sitoutumista suhteeseen. Yri-
tyksen kannalta katsoen on iso haaste kohdata jokainen asiakas niin, että asiakkaasta 
tuntuu, että hänet on kohdattu henkilönä, erityistapauksena, eikä vain numerona 
muiden joukossa.  

 
Tutkijat ovat huomanneet, että monilla saturoituneilla markkinoilla, joissa koko-

naan uusien asiakkaiden määrä ei kasva, asiakkaiden vaihtuvuus tarjoamasta toiseen 
on kovaa. Esimerkiksi kännykkäliittymissä asiakkaiden vaihtuvuus (churn) on noin 2 
% kuukaudessa (Berson et al. 2000), eli noin neljäsosa asiakkaista vaihtuu vuoden 
aikana. Kun tähän lisätään, että uusien asiakkaiden hankkiminen maksaa noin viisi 
kertaa enemmän kuin pitää olemassa olevat asiakkaat (Hung et al. 2006), niin suh-
dearvon kasvattamiselle on asiakkaiden lisäksi kova tarve myös yrityksillä.  
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Samansuuntaisesti McKinsey on tutkinut nettipohjaisten firmojen markkinointia 

(Winer 2001) ja tullut siihen tulokseen, että asiakkaiden pitämiseen (customer reten-
tion) keskittyvät ponnistelut ovat selvästi tuottavampia kuin asiakkaiden houkuttelun 
(customer attraction) aktiviteetit tai pyrkimykset kääntää sivustoon tutustuneita ih-
misiä maksaviksi asiakkaiksi (customer conversion).  

6.5.1 Esimerkkejä suhdearvoa parantavista valinnoista 

Asiakkaiden pitämiseen tyytyväisinä kannattaa siis panostaa. Zappos on esimerkki 
tarjoamasta, joka näyttää toimivan tämän periaatteen mukaan. 

 
Vinjetti 80. Zappos ja elinikäinen asiakkuus tavoitteena 

Zappos, online kenkäkauppa, on ottanut yllä mainitun markkinoinnin lainalaisuuden nykyisten 
asiakkaiden pitämisen tärkeydestä aidosti tosissaan. Heidän tavoitteensa on synnyttää a) jokai-
selle asiakkaalle wau-elämys, b) joka kerta kun asiakas kohdataan (Hsiesh 2010). Laittamalla 
nettiselaimen hakukoneeseen “Zappos AND Customer Experience”, löytyy paljon esimerkkejä 
erinomaisesta asiakaspalvelusta. Esimerkiksi kerran eräs asiakas oli unohtanut palauttaa tuot-
teen ja kun tätä selvitettiin, kävi ilmi, että asiakas oli unohtanut kenkänsä siksi, että häneltä oli 
kuollut äiti. Zappoksen reaktio oli, että asiakkaalle lähetettiin pikalähetti tuomaan suruun osaa 
ottavat kukat ja hakemaan ilmaiseksi kengät pois. Todennäköisesti samalla synnytettiin lojaali 
asiakas, joka muistaa kokemuksen loppuikänsä ja kertoo siitä muillekin. 
Zappoksen sivuilla joka paikassa lukee ilmainen puhelinnumero, johon asiakkaat voivat soittaa 
24/7. Asiakaspalvelun henkilöitä ei mitata sillä perusteella, että kuinka monta puhelua he pysty-
vät käsittelemään – pisin puhelu on kestänyt 10 tuntia 29 minuuttia, jonka seurauksena asiakas 
osti yhdet kengät – vaan asiakaspalvelun tarkoituksena on synnyttää wow-elämyksiä näissä 
asiakaskohtaamisissa. Kerran yöllä hotellin respan mentyä kiinni, henkilöt soittivat Zap-
pos.comiin, koska halusivat tilata pizzaa, mutta eivät tienneet onko kaupungissa vielä jokin piz-
zeria auki. Asiakaspalvelu hoiti tämänkin asian, vaikka firma myy kenkiä. 
Zappoksella on ilmainen kotiinkuljetus ja palautus, sekä vuoden palautusoikeus - karkauspäivi-
nä tarjotaan kuulemma neljän vuoden palautusoikeus!  
Rekrytoinnit ja tulosarvioinnit “are 50 % based on core values and culture fit” (ibid). Yritykses-
sä nähdään paljon vaivaa löytää kulttuuriin sopivia henkilöitä, valitut käyvät vielä viiden kuu-
kauden koulutuksen työn alussa. Rekrytoiduille henkilöille maksetaan 2000 dollarin palkinto, 
jos he haluavat lopettaa (ibid), koska Zappoksen mielestä on tärkeintä, että henkilöt oikeasti ha-
luavat työskennellä asiakkaiden eteen, “deliver happiness”, kuten firman slogan kuuluu.  Ideana 
on, että kun asiakas on kerran kohdannut Zappoksen, hän haluaisi olla koko loppuelämänsä 
firman asiakas.  
Perinteistä mainontaa ei ole, mainosbudjetin rahat on siirretty asiakaskohtaamisiin. Zappoksen 
mielestä siis ylivoimaiset asiakaskohtaamiset ovat tehokkainta markkinointia. Yritys perustet-
tiin vuonna 1999, ensimmäisen vuoden myynnin ollessa $1,6 miljoonaa 
(en.wikipedia.org/wiki/Zappos) ja jo vuonna 2008 ylitettiin miljardin dollarin raja, Amazon osti 
yrityksen v.2009 $1,2 miljardilla (ibid). Vuonna 2015 ylitettiin kahden miljardin dollarin myynti 
(ibid). Tarjoaman idea tuottaa maksimaalista suhdearvoa (ja käyttöarvoa) ensisijaisesti, näyttää 
toimivan myös vaihdanta-arvon ja yrityksen ylijäämän kannalta hyvin. 

 
Zappos on esimerkki tarjoamassa, jossa asiakkaiden kohtaamiseen käytetään sel-

västi enemmän rahaa kuin ehkä perinteisesti on ajateltu voitavan käyttää. Panostuk-
sen on laskettu kannattavan juuri siksi, että asiakaspoistuma saadaan pienenettyä, 
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asiakkaiden elinkaari saada pidemmäksi ja koska mainoskulut on siirretty kohtaami-
siin. Jos ihminen ostaisi vuodessa esimerkiksi kolmet kengät, ja jos yksittäinen ken-
käpari olisi keskimäärin 100 euroa, niin yksittäinen asiakas ostaisi esimerkiksi 20 
vuodessa 6000 eurolla kenkiä, jos hänet saadaan ostamaan kaikki kenkänsä samalta 
tarjoamalta. Tätä kokonaistuottopotentiaalia vasten on taloudellisesti järkevää pa-
nostaa yksittäisiin kohtaamisiin ja rakentaa elinikäisiä asiakassuhteita. Seuraavassa 
pari esimerkkiä lisää erinomaisesta asiakaspalvelusta ja suhdearvon rakentamisesta. 

 
Vinjetti 81. Norstrom ja palautusten hoitaminen erottuvalla tavalla 

“Too many companies put all their efforts into the selling side of the product life cycle, forget-
ting that long-term loyalty requires attention to customers' needs throughout their experience 
with a product (MacMillan & McGrath 1997). …Nordstrom is an excellent example of a com-
pany that has taken this issue to heart. The clothing retailer captured national publicity in the 
1970s when one of its store managers "took back" a set of tires from a customer despite the fact 
that Nordstrom did not sell tires. …By focusing on and aggressively promoting its no-
questions-asked return policy, Nordstrom has enhanced its position as a company that pro-
vides unique customer service. Customers may be unhappy with the brands they return, but 
they are not unhappy with the store (ibid).” 

 

Vinjetti 82. Allen Edmonds - uuden arvon luomista käytettyjä kenkiä korjaamalla 

Allen-Edmonds, high-end kenkien valmistaja, on lanseerannut ‘recrafting’ palvelun. “For 
about half what a man would pay for a new pair of Allen-Edmonds shoes, he can have his cur-
rent pair refurbished and looking as good as ever” (ibid). Omien tuotteiden kannibalisaati-
oriskistä huolimatta tämä lähestymistapa on tuonut kolmenlaisia hyötyjä: “The promise of re-
crafting (and what it signals about the intrinsic quality of the shoe) increases the value propo-
sition, driving increased initial sales. The need to drop off worn shoes for recrafting at a retail 
outlet means more traffic in the stores. And, critically, recrafting yields higher margins than 
original manufacture does” (ibid). 

 
Kaikissa tämän kappaleen esimerkeissä asiakkaat on kohdattu yksilöinä ja on pa-

nostettu myös ostamisen ja ensikäytön jälkeisiin vaiheisiin. 

6.5.2 Tarjoaman rakenneosien valitseminen asiakaskokemuksen synnyttämisen kan-
nalta katsoen 

Asiakkaan kokemuksesta on käytetty monia eri termejä; ”asiakkaan aktiviteettisyk-
li” (Customer-Activity Chain, Vandermerve 1993, Sawhney et al. 2004), ”kulutusket-
ju” (Consumption Chain, MacMillan & McGrath 1997, McGrath & MacMillan 2005), 
”ostajan kokemuskierto” (Buyer Experience Cycle, Kim & Mauborgne 2005b), ja, eri-
tyisesti palvelumuotoilijoiden keskuudessa, ”palvelupolku” (Service String, Customer 
Journey, esim. Koivisto 2007). Asiakaskokemuksen suunnasta katsoen, kokonaisen 
käytettävyyden ja ylipäätään käyttöarvoon liittyvät arvokomponenttivalinnat kytkey-
tyvät asiakkaan käyttöhetkiin tai hetkiin juuri ennen tai sen jälkeen, kuten asentami-
nen, käyttöönotto, varastointi. Ostettavaksi tekeminen liittyy kaikkiin vaiheisiin en-
nen käyttöä – kuten tulla tietoiseksi, etsiä vaihtoehtoja, valita, tilata, maksaa, rahoit-
taa. Ja asiakassuhteen arvokomponenttivalinnat liittyvät vaiheisiin ostamisen ja en-
sikäyttämisen jälkeen. McGrath & MacMillan (2005) argumentoivat, että tyypillisesti 
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yritykset pilkkovat kulutuskokemusta omien funktioidensa mukaan, kuten myynti, 
markkinointi, rahoitus, operaatiot jne. Erikoistuminen on tietysti tehokasta yrityksen 
sisällä, mutta asiakas arvioi kokemusta kokonaisena, riippumatta organisaation sisäi-
sistä tai ulkoisista rajapinnoista.  Yrityksen sisäinen tehokkuus ja optimaalinen asia-
kaskokemus ovat helposti hankauksessa keskenään, koska ne usein ovat eri suuntiin 
osoittavia voimia. Tämän jännitteen ratkaiseminen on yksi arvon luonnin keskeisiä 
haasteita ja alleviivaa, kuinka myös organisoituminen ja arkkitehtuurivalinnat tulisi 
tehdä asiakkaan päämäärien kannalta oikein. Asiakkaan kokemuksen ja tarjoaman 
tulisi ohjata organisoitumisvalintoja, eikä toisinpäin. 

  
McGrath & MacMillan (2005) tarjoavat hyvin konkreettisia keinoja, miten uutta ar-

voa voi löytää ja luoda asiakaskokemusta muuttamalla: (1) rekonstruoida koko koke-
mus – esim. Coinstar alkoi tarjoamaan laitteita, joiden avulla irtokolikot voi muuttaa 
seteleiksi ja siten hävitti perinteisen kolikkojen käsittelytavan tarpeen jaotella eri ko-
likot, laskea ne, laittaa niitä kuljetusrulliin jne. Olennainen kysymys on: voiko saman 
päämäärän saavuttaa kokonaan erilaisella kokemuksella, tai tämän työn käsitteistös-
sä tarjoamalla, halvemmalla, nopeammin jne.? (2) Digitalisoimalla voi yhdistellä tai 
korvata linkkejä nykyisessä kokemuksessa, esimerkiksi CarsDirect.com oli ensimmäi-
siä, jonka kautta koko auton oston pystyi tekemään verkossa. (3) Tehdä joistain lin-
keistä älykkäämpiä. Esimerkiksi jos Ritz-Carltonin asiakas kysyy Bostonissa aller-
giatyynyjä, tämä sama valinta on tiedossa siitä eteenpäin kaikissa ketjun hotelleissa 
ympäri maailman – ja suhdearvoa voi alkaa syntymään. (4) Eliminoida ajanhukkaa 
linkeissä ja vaiheissa. (5) Monopolisoida hetki, jolloin siirrytään seuraavaan vaihee-
seen kokemuksessa (trigger event); esimerkiksi Koneen hissit soittavat automaatti-
sesti huollon paikalle, kun systeemi huomaa huoltotarpeen. Erityisesti kolmessa vii-
meisessä esimerkissä on vahva linkki asiakassuhdetta kehittäviin rakenneosavalin-
toihin. 

  
Intuitiivisesti yllä olevaan McGrath & MacMillanin listaan on helppo lisäillä poten-

tiaalisia uuden arvon lähteitä. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää myös:  
 asioihin, vaiheisiin, jotka toistuvat usein. Ajatuksena se, että pienikin paran-

nus on merkittävä usein tapahtuvassa asiassa. Ersek et al. 2015 analysoides-
saan pullonkauloja kiinnittivät huomionsa samaan asiaan, eri idealla. Asiak-
kaan suunnasta katsoen asioista, joita pitää tehdä toistuvasti, voi muodostua 
pullonkaula, eli ostoa rajoittava tekijä.  

 Vaiheisiin, asioihin, jotka ärsyttävät asiakkaita eniten. 
 Vaiheisiin, asioihin, jotka vaativat asiakkaalta eniten panostusta; rahaa, ai-

kaa, vaivaa, tietoa, työkaluja jne. Yleensä näitä asioita ratkomalla tarjoama 
alkaa myös kiinnostaa isompia asiakasryhmiä. 

 Vaiheisiin, asioihin, joissa pienellä vaivalla saadaan aikaan yksilöllinen ko-
kemus.  

 
Olennaista suhdearvon muodostumisen kannalta on, että asiakaskohtaamisten 

myötä syntyvän asiakkaan paremman tuntemisen seurauksena asiakkaan vaivan pi-
täisi vähentyä ja hyötyjen lisääntyä. Ennestään tunnetun asiakkaan ei pitäisi joutua 
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tekemään uudestaan niitä asioita, jotka eivät ole päämäärän kannalta välttämättö-
miä, jotka eivät sisällä ydinkäyttöarvoa. 

 
Bettencourt & Ulwick (2008) kehottivat keskittymään yksittäisten vaiheiden tasolla 

mm. niihin asioihin, jotka aiheuttavat eniten vaihtelua vaiheen toteuttamisessa tai 
tuloksissa. Tersine & Hummingbird (1995) puhuvat ”raoista” tuottamisen ja kulutta-
misen välissä. Lähtökohtaisesti tarjoaman tiheys aina paranee kun ”raot” pienenevät 
- ideaalitapauksessa kaikki nämä ”raot” olisi häivytetty jokaiselle asiakkaalle. Tämä 
vaatii tarjoaman sovittamista juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin. Tämä sovittaminen 
ja ”rakojen” poistaminen lähtökohtaisesti aina lisää suhdearvoa, koska siinä asiakas 
kokee, että tehdään molemminpuolista investointia tilanteeseen. Mutta jokainen as-
kel kohti ideaalia yleensä maksaa jotain, jolloin vähintään rahalliset uhraukset nou-
sevat ja riskinä on, että tarjoaman tiheys sitä kautta laskee. Siksi sopivan tason mää-
rittäminen yhdessä asiakkaan kanssa on olennaista ostettavaksi tekemisessä (ja kau-
pallisesti kannattavan tarjoaman kannalta). Erityisen kiinnostavia ovat sellaiset va-
linnat tarjoamaan, jossa asiakkaiden kokemat ”raot” pienenevät ja samalla säästetään 
tarjoaman kustannuksista. 

 

6.6 Uuden arvon luomisen mahdollisuuksia yrityksen ylijäämän valintoihin 
liittyen 

Tässä kirjassa ehdotetun hahmotustavan mukaan käyttöarvo (ja suhdearvo) on 
edellytys vaihdanta-arvolle, vaihdanta-arvon aikaansaaminen ja hyvä asiakassuhde 
ovat edellytyksiä yrityksen ylijäämälle, mutta eivät vielä takaa, että ylijäämää syntyy. 
Siksi yrityksen ylijäämäkin on erikseen tarjoamaan rakennettava. Tässä kappaleessa 
yrityksen ylijäämään liittyvät uuden arvon luomisen mahdollisuudet on jaoteltu kol-
men pääteeman alle:  

a) ensiksi miten tuottamisen ja toimittamisen kulut saadaan alle tuottojen, eli 
operatiivisen tehokkuuden haasteita tarjoaman kannalta katsoen.  

b) Toiseksi, vaikka tuottamisen ja toimittamisen kulut saadaan alle tuottojen, se 
ei vielä takaa, että arvoa saataisiin kaapattua. Muutkin toimijat ovat kiinnos-
tuneita kannattavasta liiketoiminnasta ja pyrkivät omalta osaltaan kaappaa-
maan arvoa. Siksi tarjoaman valintoihin on jälleen palattava, tällä kertaa ar-
von kaappaamisen pohdintojen takia.  

c) Kolmanneksi, vaikka tarjoamisen kulut saataisiin alle tuottojen ja arvoa pys-
tyttäisiin kaappaamaan, se ei vielä takaa, että arvoa voitaisiin kaapata myös 
jatkossa. Kilpailijat pyrkivät omilla tarjoamillaan reagoimaan uuteen tarjoa-
maan ja vähentämään muiden tarjoamien kykyä synnyttää vaihdanta-arvoa 
ja kykyä kaapata arvoa. Siksi tarjoaman valintoihin on jälleen palattava – nyt 
arvon puolustamisen pohdintojen takia.  

6.6.1 Tuottamisen ja toimittamisen kulujen saaminen alle tuottojen 

Tuottamisen ja toimittamisen kohdalla on tehtävä monia valintoja, joille on hahmo-
teltavissa järjestystä tai hierarkiaa. Mainittakoon, että reaalielämässä nämäkin valin-
nat pikemminkin iteroituvat tiedon lisääntymisen myötä kuin, että olisivat peräkkäi-
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siä, selvärajaisia päätöksiä. Oheinen kuvio vetää yhteen keskeiset ratkaistavat haas-
teet ja konfliktit tuottamisen ja toimittamisen kulujen optimoimiseksi alle tuottojen. 

 
Jotta tarjoamaa voidaan tuottaa ja toimittaa, täytyy ensin tietää, kuinka monia 

päämääriä tarjoamalla pyritään tyydyttämään. Tätä ulottuvuutta, jolla viitataan, 
kuinka montaa päämäärää tarjoamalla pyritään tyydyttämään, kutsutaan tässä työssä 
tarjoaman ”leveydeksi”. Leveys keskeisesti määrittää tarvittavat rakenneosat, erityi-
sesti tarvittavat arvokomponentit. Kun tiedetään tarjoaman leveys, voidaan analysoi-
da kuinka paljon variaatiota ja asiakkaiden heterogeenisuutta valitun leveyden sisällä 
on ja kuinka tarjoaman ajatellaan vastaavan tähän. Käytännössä päädytään tarjoa-
man arvokomponenttiarkkitehtuurin päätöksiin: mitkä komponentit integroidaan ja 
mitkä modularisoidaan, erilaisten asiakkaiden erilaisten tarpeiden huomioon otta-
miseksi ja riskien minimoimiseksi. Kun rakenneosien kokonaisuus on tiedossa, on 
aika pohtia arvokonfiguraatio, eli miten rakenneosat toistuvasti tuotetaan ja toimite-
taan asiakkaalle kokonaisena tarjoamana. On tärkeää huomata, että yrityksen aktivi-
teetit tuottamisen ja toimittamisen vaiheissa ovat pääosin seurausta tarjoaman kehit-
tämisen aikaisista rakenneosavalinnoista. On myös otettava kantaa, miten tarjoami-
sen riskejä voidaan minimoida, mitä ostetaan ulkoa, mitä tehdään itse ja päättää ak-
tiviteettien hallinnoinnin ja siten organisoitumisen arkkitehtuuri. Sitten on vielä tar-
jonnan laajuuden sovittamista kysyntään.  

 

Kuvio 29. Tarjoaman tuottamisen ja toimittamisen strategiset valinnat tiivistettynä 

Monet kirjallisuuskokonaisuudet pyrkivät hahmottamaan näitä kaupallisen kannat-
tavuuden valintoja. Seuraavaksi niitä käsitellään yllä kerrotun mukaisessa järjestyk-
sessä, joka järjestys reaalielämässä saattaa olla vähemmän selvärajainen kuin tässä 
kirjallisessa muodossa esitetty. 
 

Tarjoaman leveyden valinnalla sovitetaan ydinkäyttöarvoa, tuottoja ja kustannuksia 
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Kaupallisen kannattavuuden pohdinnoissa tarjoaman leveys, eli se kuinka monen-
laisia päämääriä asiakas saa tarjoaman avulla tyydytettyä, on erittäin keskeinen va-
linta. Mitä useamman päämäärän tarjoaman avulla saa tyydytettyä, sen suurempi on 
potentiaalinen asiakaskunta. Mutta leveyttä ei voi lisätä määrättömästi, koska joko 
samalla pitää lisätä rakenneosien määrää, joka yleensä nostaa kuluja ja muita uh-
rauksia (esim. monimutkaisuutta), tai jos rakenneosien määrää ei nosteta, niin hel-
posti käy niin, ettei tarjoama ole erityisen hyvä yhteenkään päämäärään. Mitä ka-
peampi tarjoama, sen paremmin se yleensä hoitaa yksittäisen päämäärän tyydyttämi-
sen. Kapeampi tarjoama on ehkä helpompi rakentaa tiheäksi. Tarjoaman leveyden 
avulla sovitetaan siis yhteen ydinkäyttöarvoa, tuottopotentiaalia ja kustannuksia. Toi-
sin sanoen, vaikka käsikirjoitusasiakas päämäärä valittiin jo paljon aiemmin, käyttö-
arvon rakentamisen kohdalla, nyt käsikirjoitukseen ja käsikirjoitusasiakkaaseen on 
palattava uudestaan, tällä kertaa yrityksen ylijäämän takia, erityisesti kulujen saa-
miseksi alle odotettujen tuottojen. Katsotaan muutamia valaisevia esimerkkejä tästä 
problematiikasta. 

 
Vinjetti 83: Diapers.com - uuden arvon luomista yhden tuotteen supertehokkaalla tarjoamalla 

Amazon.com osti n 300M dollarin liikevaihtoa tekevän Diapers.comin $550 miljoonalla vuonna 
2011 (renaissanceinnovator.com/2011/05/24/how-to-beat-amazon-com-at-its-own-game/). Os-
tetun firman tarjoama liittyy nimensä mukaisesti vain yhteen tuotteeseen, vaippoihin. ”On the 
surface, diapers and such represent a terrible product to bet on. They are bulky (hence expen-
sive to ship) and low-margin (because of competition form Wal-Mart and Costco, among oth-
ers). …But if you think about it, diapers are very different from many other products because 
their demand is very predictable (in the end, children pee pretty constantly!) and product va-
riety is pretty minimal (unlike, say, for books). Another great thing about diapers is that, un-
like many other products, diapers are consumed over extended periods of time and therefore 
each single customer acquisition leads to a solid stream of revenues for months to come. Thus, 
predicting demand for diapers is orders of magnitude easier than for just about any other 
product and therefore this category represents minimal risk with respect to matching supply 
with demand. Of course, the next big issue is figuring out how to ship diapers efficiently.  To be 
able to do so the company developed a really cool supply chain solution which is a must-see.  
The coolest parts of it are Kiva-robots and the packaging optimization which saves a dollar or 
two per package by selecting the smallest-size box for the shipment (remember all that empty 
space inside Amazon.com packages? – what a waste!). 
…The risks involved in managing supply chain for a single product line (especially diapers) is 
orders of magnitude lower than for generalists like Amazon.com.  Of course, focusing on just a 
single product category limits growth opportunities but it makes… (Diapers.com)… several 
times more efficient than Amazon.com (ibid).” 

 

Äärimmäisen kapea, mutta helposti ennustettavaan kysyntään suunnattu tarjoama 
oli helpompi optimoida äärimmäisen tehokkaaksi. Seuraavassa toinen kapean tar-
joaman esimerkki, toiselta toimialalta. 

 
Vinjetti 84. MinuteClicic - uuden arvon luomista tekemällä normaalia kapeampi tarjoama 

“MinuteClinic, a company founded in 2000 and already an industry leader in the retail-based 
health clinics in US (Markides 2008). The company is based on the premise that certain simple 
health problems can be more quickly and cheaply diagnosed and treated at a walk-in clinic 
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than in doctor’s office or an emergency room. Unlike traditional clinics that treat a wide varie-
ty of health problems, the company treats only common ailments such as strep throat and ear 
infections. It employs nurse practitioners armed with software (SW) that helps them test for 
and treat a handful of medical conditions. The SW has the most up-to-date medical guidelines 
for diagnosis and treatment and applies strict rules that help ensure consistency of service. A 
doctor is generally available for phone consultation only. Prices are posted for all to see. Pa-
tients who come in with complaints not on the list or symptoms that indicate something more 
serious are referred to a doctor or an emergency room without a fee. The service does not re-
quire an appointment; it is quick (about 15 min from start to finish), and it is cheap – a visit to 
test for strep throat costs 44$ vs an average of 109$ at a doctor’s office or 328$ in an emer-
gency room” (ibid). CVS apteekkiketju osti MinuteClinicin vuonna 2006 ja jatkoi aggressiivis-
esti tarjoaman levittämistä sen jälkeen (info.cvscaremark.com/our-company/our-
businesses/minuteclinic v2009).  
Jos suurimmalla osalla asiakkaista on helposti ja nopeasti hoidettava sairaus, kannattaa heitä 
varten perustaa oma fokusoitu tarjoamansa ja varata kaikki mahdolliset sairaudet hoitava yk-
sikkö harvinaisemmille ja vaikeammille sairauksille. MinuteClinic päätyi siksi tekemään tarjoa-
man niihin muutamiin perussairauksiin, joille on paljon kysyntää, mutta jotka voidaan diagno-
soida ilman lääkäriä ohjelmiston ja sairaanhoitajan avulla, pienessä tilassa ja ilman kalliita lait-
teita, ja jotka voidaan hoitaa ilman hoitohenkilökuntaa ja laitteita, asiakkaan kotona, esim. le-
päämällä ja ottamalla lääkkeitä. Näin helposti hoidettavan sairauden omaava asiakas ei joudu 
kokemaan kaikkea sitä monimutkaisuutta ja kalleutta, joka liittyy kaikki vaivat hoitavaan kes-
kussairaalaan.  
 

MinuteClinic esimerkin voisi kiteyttää oheisella kuviolla. Sairaanhoidon ydinmah-
dollistaja on kyky diagnosoida- ja hoitaa sairauksia. On erilaisia sairauksia, joista asi-
akkaat haluavat parantua, kuviossa nämä on laitettu x-akselille Päämäärä 1,2,3… Mi-
tä useampaa päämäärää tarjoama palvelee, sen leveämpi tarjoama. Y-akselilla arvioi-
daan kysyntää yhtenäisellä viivalla ja toisaalta kuluja katkonaisella viivalla. Yksinker-
taisuuden vuoksi kysyntä voisi tarkoittaa myös suoraan liikevaihtoa tai tuottoja. 
Päämäärien 1 ja 2 kulut ovat pienet, ainakin pienemmät kuin saatavat tuotot, mutta 
päämäärä 3:n tyydyttäminen onkin jo selvästi kalliimpaa. Keskeisiä sairaanhoidon 
kulujen joko/tai valintoja, ”kuluportaita” ovat: 1) kalliiden, erikoistuneiden laitteiden 
hankinta diagnosointiin ja/tai hoitamiseen (kyllä/ei), 2) lääkäri vs. hoitaja (kumpia ja 
kuinka monta), 3) tilatarve diagnosointia ja hoitamista varten (esim. makuupaikkoja 
vai ei), pitkä intensiivinen hoitojakso vai lyhyt. Toisella tavalla sanoen, tarjoaman 
leventämisen yksikkö, esimerkissä yhden lisäsairauden tai lisäpäämäärän mukaan 
ottaminen, aiheuttaa erilaisia seurauksia kuluihin ja tuottoihin.  
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Kuvio 30. Tarjoaman leveyden sovittaminen kuluihin 

Olennaista on siten tarjoaman leveyttä mietittäessä hahmottaa mitkä tahdon suun-
nat aiheuttavat minkäkin kulurakenteen, ja pyrkiä löytämään kokonaisuus, jossa 
asiakas saa mahdollisimman tiheän tarjoaman ja yritys saa vähimmillä kuluilla eniten 
tuloja. 

 
Vinjetti 85. Pret a Manger - uuden arvon luomista tarjoamalla kapeaa tarjoamaa useisiin päämääriin 

Kim & Mauborgne (2015) kertovat Pret a Mangerista (Pret), brittiläisestä ruokaketjusta, joka ei 
ajatellut työn puolesta ravintolassa kävijöitä, pikaruokailusta kiinnostuneita ja luonaskassin 
kantajia erillisinä segmentteinä, vaan ihmisinä, jotka kaikki ovat kiinnostuneita lounaasta, jonka 
saa nopeasti, joka on terveellinen ja tuore, sekä kohtuuhintainen. Pretin vastaus näihin kaikkiin 
tarpeisiin oli yhdistelmä: “offer restaurant-quality sandwiches made fresh every day from 
high-end ingredients, preparing them at a speed even greater than that of fast food, and deliv-
ering that experience in a sleek setting at reasonable prices. Today, nearly 30 years on, Pret A 
Manger continues to enjoy robust profitable growth in the new market space it established” 
(ibid).  

 
Näennäisesti kapealla tarjoamalla voi olla paljon kysyntää, monista asiakassegmen-

teistä. Tarjoaman ja kysynnän laajuus on eri asia kuin tarjoaman leveys.  
 
MinuteClinic ja Pret -esimerkeissä molemmissa löydettiin paljon kysyntää kapealle 

tarjoamalle. MinuteClinicissä eri tahdon suuntia tai asiakastarpeita yhdisti, että kaik-
ki olivat sairauksia, joiden hoitamiseen tarvitaan ulkopuolista apua. Pret-esimerkissä 
kaikilla “segmenteillä” ja niitä palvelevilla tarjoamilla oli samoja yhdistäviä tekijöitä: 
sama ydinmahdollistaja (syötävä energia) ja osa ydinerottelijoistakin olivat samoja; 
terveellinen, tuore (samoja laadullisia otsikoita arvokomponenteille), nopea lounas 
(sama aikariippuva tarve) lähellä työpaikkaa (sama sijaintitarve). Näyttää siltä, että 
sekä tarjonnan puolella että kysynnän puolella on löydettävissä yhdistäviä tekijöitä, 
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jotka kannattaa ottaa huomioon, kun käyttöarvoa ja vaihdanta-arvoa pyritään luo-
maan kuluja minimoivalla ja yrityksen ylijäämää maksimoivalla tavalla. 

Mikä arvokomponenttiarkkitehtuuri on sopivin vaihtelevan asiakaskunnan palvelemiseen? 
 
Kun tiedetään tarjoaman leveys, voidaan analysoida, kuinka paljon heterogeenisyyt-

tä asiakkaiden tarpeissa on valitun fokuksen sisällä ja kuinka tähän erilaisuuteen vas-
tataan arvokomponenttiarkkitehtuurin tasolla. Kamrad et al. (2017) kirjoitus modu-
laarisuudesta vs. integroidusta tarjoamasta linkittää alusta-ajattelua ja asiakkaiden 
erilaisten tarpeiden huomioon ottamista. He käyttävät nelikenttää, jossa vaaka-
akselina on käyttäjien tarpeiden erilaisuus ostohetkellä (user heterogeneity… consu-
mers differ in their needs and wants) ja pystyakselina on tarjoaman osien päivittämi-
sen tarpeen eritahtisuus (disparity in updating) ostamisen jälkeen. Näiden akselei-
den avulla he pystyvät erottelemaan neljä perustilannetta, kun yritys pyrkii tarjoa-
mallaan palvelemaan markkinakokonaisuutta kaupallisesti kannattavalla tavalla. 

 
Jos kaikilla asiakkailla on samanlaisia tarpeita (tai asiakkaita on vain yksi!) osto-

hetkellä ja tarjoaman päivittäminen tapahtuu samalla rytmillä, niin tähän tilantee-
seen sopivin ratkaisu kirjoittajien mukaan on integroitu tarjoama. Esimerkiksi mat-
ka-/älypuhelimien rautapuoli – prosessorit, näytöt, muistit - on kehittynyt vuosien 
varrella merkittävästi, ja lähes kaikki asiakkaat ovat halunneet näitä parannuksia. Ja 
mikä tärkeintä, pienin, kevein ja tehokkaimmin toimiva järjestelmä on saatu ai-
kaiseksi integroimalla kaikki rauta yhteen jokaisen valmistajan toimesta erikseen. 
Näistä syistä johtuen ei ole vielä toistaiseksi tullut modulaarisia puhelimia, modulaa-
risia puettavia laitteita. Jos asiakas haluaa vaihtaa suorituskykyisemmän prosessorin 
tai tehokkaamman kameran, hänen on tähän asti pitänyt vaihtaa koko puhelin 
enemmän tai vähemmän tiheällä vaihtovälillä. Läppäreissä ja pöytätietokoneissa, eli 
kannettavissa ja staattisissa laitteissa, pieni koko ja paino ei ole ollut niin kriittistä, 
siksi kuka tahansa on voinut rakentaa PC:n itse modulaarisista osista jo pidemmän 
aikaa. Komponenttien pieneneminen muuttanee tämän puettavien laitteiden modu-
laarisuusdynamiikan piakkoin. Alamme siirtyä kehollisen teknologian aikaan, jossa 
teknologia ei ole enää puettavaa, vaan se integroidaan ihon alle, osaksi kehoa. 

 

Kuvio 31. Arvokomponenttien integrointi vs. modularisointi (Kamrad et al. 2017) 
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Mitä isompi määrä asiakkaita, yleensä sitä enemmän tarpeet alkavat erilaistua 

ja/tai käyttämisen eritahtisuudesta johtuva päivittämisen tarve erilaistuu. Ja nämä 
erilaisuudet taas vaativat tarjoaman käyttämiseltä ja erityisesti sen tuottamiselta eri-
laisia ratkaisuja.  Jos asiakkailla on samanlaisia ostohetken tarpeita, mutta päivittä-
mistahti vaihtelee (esimerkiksi printtereiden värikasettien kulumistahti vaihtelee 
riippuen asiakkaan käytön määrästä), niin paras ratkaisu kirjoittajien mukaan on 
tehdä tarjoamasta käytön osalta modulaarinen ja myydä näitä päivitysmoduuleja 
erikseen (modular-in-use, ”sell cartridges”, ibid).  

 
Jos päivittämistarve on samatahtinen, mutta asiakkaiden ostohetken tarpeet vaihte-

levat, niin silloin tarjoamasta täytyy tehdä tuotannon osalta modulaarinen (modular-
in-production). Eli tarjoaman arkkitehtuuri kannattaa rakentaa sellaiseksi, että tar-
joamaa voidaan ”massakustomoida” (Pine 1993, Pine et al. 1993, 1995, Gilmore & 
Pine 1997). Olennaista massakustomoinnissa on se, että yritys tekee tämän sovituk-
sen, asiakas valitsee ennalta annetuista vaihtoehdoista tilaushetkellä. Tarjoaman ke-
hittäjien strategiset perusvalinnat rajoittavat näitä asiakkaiden valintoja. Kun asiakas 
pääsee itse ”luomaan” omaa tarjoamaansa, on huomattu, että ihmiset ovat halukkaita 
maksamaan tällaisista tarjoamista enemmän (Screier 2006). Autot ovat tyypillisesti 
juuri tällaisia – asiakkaiden erilaiset tarpeet otetaan huomioon auton ostamishetkellä 
tuotannossa, autoon voi valita hyvin erilaisia yhdistelmiä komponentteja, mutta asia-
kas ei odota, että hän voisi vaihtaa auton alustaa, voimalinjaa tai sisustaa ostamisen 
jälkeen (Kamrad et al. 2017). Jos asiakas haluaa vaihtaa polttomoottorin sähkömoot-
toriin, niin asiakas joutuu ostamaan kokonaan uuden auton. Mikrotasolla auton käyt-
tämisen eritahtisuus on hoidettu niin, että asiakas käy itse tankkaamassa autoa käy-
tön mukaan yhden standardikäyttöliittymän kautta. Muiden osien kulumisen eritah-
tisuutta ei ole hoidettu moduuleilla, jotka asiakas voi itse vaihtaa, vaan niin, että vah-
vasti integroitu tarjoama viedään huoltoon, jossa kuluvat osat vaihdetaan tietyn ki-
lometrimäärän jälkeen erikoistuneen korjaamohenkilökunnan toimesta, tähän osien 
vaihtamiseen erikoistuneessa tilassa ja välineillä. Tuotteita ja palveluita voidaan teh-
dä omia tarpeita paremmin palveleviksi myös hankinnan jälkeen. Äijälän (2006) työ-
tä seuraillen, ”personointi” on asiakkaan tekemään sovittamista, esimerkiksi känny-
köihin saa ostaa erilaisia värikuoria. Yritys on tuottanut erilaisia vaihtoehtoja, asiakas 
valitsee ja itse asentaa tämän uuden ”persoonallisen” sovituksen. Tarvetta ei pitänyt 
tietää laitteen ostohetkellä, personoinnin voi hoitaa jälkikäteen, kunhan tarjoaman 
modulaarisuuden rajapinnat on etukäteen mietitty. Ydintoiminnallisuuteen perso-
nointia ei yleensä käytetä. Sitten on tietysti ”tuunaamista”, esimerkiksi autojen lait-
taminen asiakkaan toimesta aivan uuteen kuosiin, jälkikäteen, ilman että autonval-
mistaja on siitä mitenkään tietoinen. 

 
Jos sekä asiakkaiden ostohetken tarpeet ovat hyvin erilaisia ja vielä tarjoaman päi-

vittämistahtikin on hyvin erilainen, niin tarjoaman täytyisi tällaisessa tilanteessa olla 
käytön osalta modulaarinen ja tyypillinen esimerkki on myydä sovelluksia (modular-
in-use, ”promote apps”, Kamrad et al. 2017). Verrattuna moduulien myymiseen, so-
velluksilla tarjoamaan saa kokonaan uusia toiminnallisuuksia, riippuen mitä käyttö-
arvoa asiakas on hakemassa.  
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Ostohetken tarpeiden ja päivitysrytmin erilaisuuksien lisäksi Kamrad et al. ajattelun 

kolmas keskeinen ulottuvuus on modulaarisuuden suorituskykyä laskeva vaikutus, 
”modulaarisuusrangaistus” (modularity penalty), tai toisinpäin ajatellen, ”integroin-
nin suorituskykyä nostava vaikutus” (integrality advantages). Tilanteesta riippuen, 
joskus kannattaa modularisoida, joskus integroida. Integroimalla, eli optimoimalla 
esimerkiksi älypuhelimen kaikki rautapuolen osat toisiinsa nähden, saadaan parempi 
suorituskyky aikaiseksi pienempään tilaan, kuin jos arkkitehtuuri on täysin geneeri-
nen, eli että mikä tahansa osa voidaan vaihtaa johonkin toisen valmistajan osaan. 
Suorituskyvyn lasku johtuu siitä, että komponentit jossain moduulissa on eristetty 
toisesta moduulista ja nämä moduulit juttelevat keskenään jonkun standardisoidun 
rajapinnan kautta. Esimerkiksi lentäminen Helsingistä suoraan johonkin Afrikan 
pieneen kylään olisi tietenkin nopeinta ja mukavinta, mutta se olisi myös kalleinta, 
koska Helsingistä ei ole montaa ihmistä päivässä menemässä juuri siihen pieneen 
kylään Afrikassa. Siksi lentoyhtiöt ovat yleensä organisoineet tarjoamansa niin, että 
pienemmiltä kentiltä lennetään keskuskentille (standardikäyttöliittymä) ja pitkä väli 
mantereelta toiselle lennetään isoilla koneilla, jotka pyritään saamaan täyteen, ja sit-
ten taas toisen pään keskuskentältä lennetään pienillä koneilla pienemmille paikka-
kunnille. Tarjoama on siten modularisoitu, se ei ole integroitu. Se mikä hävitään yk-
sittäisen asiakkaan suorituskyvyssä, voitetaan kokonaistarjoaman kustannustehok-
kuudessa ja keskimäärin halvempana hintatasona, joka taas mahdollistaa isomman 
asiakaskunnan kiinnostuksen lentämisen tarjoamia kohtaan, isomman mittakaavan. 
Käyttöarvo ei ole pelkästään suorituskykyä, vaan siinä on mukana myös asiakkaan 
päämäärä ja uhraukset. Keskiluokkaiselle asiakkaalle keskihintainen lippu tuo kui-
tenkin enemmän käyttöarvoa kuin ultrakallis privaattijetti. Modularisointi voi helpot-
taa kilpailijoiden mukaan tulemista – eli vaikuttaa toimialan rakenteeseen – voi nos-
taa materiaalikuluja jne. Integrointikaan ei ole pelkästään hyvä asia. Integroiminen 
voi nostaa suunnittelun ja valmistuksen kuluja, koska muutos yhteen vaikuttaa kaik-
kiin muihinkin (ajatellaan vaikka pankkikriisiä ja integroitua eurovaluuttaa, tai ko-
ronavirusta ja integroitua maailmaa vs. liikkumisrajoitukset, eli modulaariset alueet) 
ja jokaista varianttia pitää varastoida, jokainen variantti pitää valmistaa erikseen jne.  

 
Seuraavassa terveydenhuollon esimerkki, jossa on kerätty yleensä erillään olevia 

toimijoita integroiduksi tarjoamaksi.  
 

Vinjetti 86. Virginia Mason - uuden arvon luomista integroimalla selän hoidossa tarvittavat toiminnot 

Porter & Lee (2013): “Take, for example, care for patients with low back pain -- one of the most 
common and expensive causes of disability. In the prevailing approach, patients receive por-
tions of their care from a variety of types of clinicians, usually in several different locations, 
who function more like a spontaneously assembled "pickup team" than an integrated unit. One 
patient might begin care with a primary care physician, while others might start with an or-
thopedist, a neurologist, or a rheumatologist. What happens next is unpredictable. Patients 
might be referred to yet another physician or to a physical therapist. They might undergo ra-
diology testing (this could happen at any point -- even before seeing a physician). Each en-
counter is separate from the others, and no one coordinates the care. Duplication of effort, de-
lays, and inefficiency is almost inevitable. Since no one measures patient outcomes, how long 
the process takes, or how much the care costs, the value of care never improves. 
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Contrast that with the approach taken by the IPU at Virginia Mason Medical Center, in Seat-
tle. Patients with low back pain call one central phone number (206-41-SPINE), and most can 
be seen the same day. The "spine team" pairs a physical therapist with a physician who is 
board-certified in physical medicine and rehabilitation, and patients usually see both on their 
first visit. Those with serious causes of back pain (such as a malignancy or an infection) are 
quickly identified and enter a process designed to address the specific diagnosis. Other patients 
will require surgery and will enter a process for that. For most patients, however, physical 
therapy is the most effective next intervention, and their treatment often begins the same day. 
Virginia Mason did not address the problem of chaotic care by hiring coordinators to help pa-
tients navigate the existing system -- a "solution" that does not work. Rather, it eliminated the 
chaos by creating a new system in which caregivers work together in an integrated way. The 
impact on value has been striking. Compared with regional averages, patients at Virginia Ma-
son's Spine Clinic miss fewer days of work (4.3 versus 9 per episode) and need fewer physical 
therapy visits (4.4 versus 8.8). In addition, the use of MRI scans to evaluate low back pain has 
decreased by 23 % since the clinic's launch, in 2005, even as outcomes have improved. Better 
care has actually lowered costs... Virginia Mason has also increased revenue through in-
creased productivity, rather than depending on more fee-for-service visits to drive revenue 
from unneeded or duplicative tests and care. The clinic sees about 2,300 new patients per year 
compared with 1,404 under the old system, and it does so in the same space and with the same 
number of staff”.  

 
Tässä esimerkissä integrointi on ollut hyvä ratkaisu: asiakkaan arvoa vastaanottava 

aika on lisääntynyt, asiakkaan fyysinen siirtyminen on vähentynyt, tarjoaman käyttö-
arvo ja tiheys on lisääntynyt, ja samaan aikaan kokonaiskulut ovat laskeneet ja tar-
joama pystyy käsittelemään isomman joukon potilaita samassa ajassa, eli myös tulo-
potentiaali kasvaa. 

 
Näiden integrointi vs. modularisointi kompromissien tekeminen ja optimin etsimi-

nen mittakaavan ja asiakastarpeiden erilaisuuden haasteeseen on aivan tarjoama-
ajattelun ytimessä. Olennaista on ymmärtää, että tämä erilaisten tarpeiden, erilaisten 
rytmien huomioonottaminen kaupallisesti kannattavalla tavalla ratkaistaan nimen-
omaan rakenneosien tasolla ja tarjoamatasolla, modularisoimalla joitain osia, integ-
roimalla joitain toisia. Yksittäisten asiakkaiden ja asiakasryhmien käyttöarvon määrä 
vaihtelevissa tilanteissa ratkeaa tarjoaman yksityiskohtien tasolla, ei yritystasolla, 
eikä toimialatasolla.  

 
Integrointi vs. modularisointi vaikuttaa paitsi edeltäviin käyttöarvoa ja vaihdanta-

arvoa koskeviin valintoihin, niin se vaikuttaa hyvin vahvasti seuraaviin valintoihin. 
Kun komponenttiarkkitehtuuri on tiedossa, on hyvät perusteet miettiä, miten raken-
neosat kannattaa toistuvasti tuottaa ja toimittaa.  
 

Käyttöarvon luonteeseen sopivan arvokonfiguraation valinta 
 

Kun yritys haluaa operoida isomman asiakasryhmän kanssa ja/tai pidemmän aikaa, 
tarvitaan toistuvuutta tuottamiseen ja toimittamiseen. Tätä toistuvan arvon luonnin 
vaatimusta varten yritysten täytyy rakentaa jonkinlainen toistuvuuden mahdollistava 
rakenne, linkittää arvokomponentit aktiviteetteihin ja aktiviteetit toisiinsa pidem-
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mäksi aikaa. Tällaista arvoa luovien aktiviteettien toisiinsa linkittämistä tuottamista 
ja toimittamista varten kutsutaan arvokonfiguraatioksi (Stabell & Fjeldstad 1998; 
Normann 2001). 

 
Tarjoamissa, jotka ovat fyysisiä tuotteita, tai jos niissä on jotain keskeisiä materiaa-

lisia arvokomponentteja, toistuvaan tuottamiseen ja toimittamiseen tarvitaan tehdas-
valmistusta. Toistuvuuden mahdollistaja on kytkeä aktiviteetit pitkäaikaisesti toisiin-
sa (long-linked technology, Thompson 1956), jolloin kyseessä on Porterin (1985) ”ar-
voketjumainen” toiminta. Pitkäaikaisuuden taustalla on usein isoja investointeja, iso-
ja kiinteitä kuluja, kuten muotteja, tuotantolinjoja, automaattirobotteja, joiden avulla 
yksikkökustannus saadaan merkittävästi laskettua. Kiinteät kulut saadaan kuoletet-
tua vasta pidemmän ajan kuluttua, suuremmalla yksikkömäärällä. Voisi sanoa, että 
arvoketjun ”ydinmahdollistaja” on nimenomaan tämä pitkäaikainen linkittyminen. 
Koska tiedetään, että kytkeydytään pitkäksi aikaa, niin se mahdollistaa isompien in-
vestointien tekemisen, monimutkaisten asioiden integroimisen tehokkaimmaksi 
mahdolliseksi yhdistelmäksi ja kiinteiden kulujen jakamisen pidemmälle ajanjaksolle 
ja siten yksikkökustannuksen laskemisen kertaluokkaa alemmas. Pitkäaikainen in-
tegrointi vähentää väkisinkin variaatiota; arvoketjun tuottamat ratkaisut ovat väki-
sinkin samankaltaisia keskeisiltä osiltaan, ja tarjoaman kehittäjän on pakko määritel-
lä tarjoaman ominaisuuksia hyvin paljon etukäteen, massakustomoinnillakin on ra-
jansa. Huomautettakoon, että arvoketju voi olla kokonaan yhden yrityksen sisällä, tai 
TCE-kirjallisuuden pohdintoja noudatellen levittäytynyt useisiin firmoihin.  

 
Stabell & Fjeldstad (1998) argumentoivat, kuinka arvoketju on vain yksi kolmesta 

geneerisestä arvokonfiguraatiosta. Arvoketjussa arvon luomisen logiikka on trans-
formoida panokset tuotoksiksi. Aktiviteetit - kuten panosten sisään ostaminen, val-
mistuksen operaatiot, toimitukset - tehdään tyypillisesti peräkkäin ja kustannusaju-
reina ovat skaala ja kapasiteetin käyttöaste (Stabell & Fjedstad 1998). Arvoketjua 
määriteltäessä aktiviteettien erottelu perustuu siihen, että niillä on erilainen kustan-
nusrakenne, merkittävä osuus kustannuksista ja/tai ne ovat keskeisessä roolissa lop-
putuotoksen eroavuudessa kilpailijoihin nähden (Porter 1985:45). Aktiviteetit eivät 
ole kokoelma itsenäisiä aktiviteetteja, vaan keskenään vahvasti kytköksissä olevia 
aktiviteetteja, siitä nimi arvoketju. Kilpailuetu on pysyvää, jos aktiviteeteista yksin ja 
varsinkin yhdessä muodostuu erottavuuksia, joita eroja voidaan pitää yllä (Porter 
1996). Kilpailuedun pitää rakentua uniikeista aktiviteeteista ja niiden yhdistelmistä 
(Porter 1996, 2001), eli aktiviteettisysteemin kontekstuaalisuus on olennaista (Porter 
& Siggelkow 2008). Parolini (1999) kehitti arvoketjuideaa pidemmällä toteamalla, 
että taloudellisesti erottamattomat (economically inseparable) aktiviteetit, jotka siis 
voivat olla teknologisesti eroteltavissa, ovat relevantti analysoitava yksikkö, eivät ak-
tiviteetit sellaisenaan, kuten Porter (1985) ehdotti.  

 
Paperitehdas on hyvä esimerkki tällaisesta pitkäaikaisesti toisiinsa kytketyistä tek-

nologioista ja aktiviteeteista. Arvon luonnin kannalta olennaisimmat valinnat teh-
dään silloin kun valitaan mitä tarjoamaa aletaan tuottamaan ja mille segmentille.  
Pääaktiviteetit, eli raaka-aineen logistiikka, tuotannon operaatiot, markkinointi, toi-
mitukset, ovat keskenään ryhmissä riippuvaisia toisistaan (pooled interdependence) 
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sekä myös vaiheistettu toisiinsa nähden (sequential interdependence). Kustannus ja 
(vaihdanta-)arvo ovat arvoketjussa läheisessä suhteessa; jos tehdas A tuottaa tuottei-
ta hintaan 10 euroa/kpl ja tehdas B identtisiä tuotteita 5 euroa/kpl, niin tehdas B 
yleensä voittaa asiakkaat itselleen, tai ainakin saa puolet enemmän voittoa, koska on 
puolet tehokkaampi. Porterin malli on jaoteltu ”pääaktiviteetteihin” (primary), jotka 
suoraan tuottavat asiakkaille arvoa, kuten kokoonpano, ja ”tukiaktiviteetteihin”, joi-
den avulla pääaktiviteetit voidaan suorittaa, kuten vaikka ylläpito. Tässä on vahva 
analogia ydinkäyttöarvoa ja sisäistä käyttöarvoa tuottaviin arvokomponentteihin tar-
joamatasolla. Huomautettakoon, että asiakkaan käyttöarvon syntymistä ja päämää-
rien saavuttamista arvoketju ei selitä, eikä se ylipäätään erottele käyttöarvoa, vaih-
danta-arvoa, suhdearvoa ja yrityksen ylijäämää. 

 

Kuvio 32. Kolme geneeristä arvokonfiguraatiovaihtoehtoa (muokattu Stabell & Fjeldstad 1998). 

 
Stabell & Fjeldstad (1998) erottelussa toinen geneerinen arvokonfiguraatio on ”ar-

vopaja” (value shop), jonka arvon luomisen logiikka perustuu toistuvasti luotettavaan 
asiakkaiden vaihtelevien ja usein akuuttien ongelmien ratkaisemiseen (ibid.). Tällai-
nen toiminta – esimerkiksi ”sepän pajat”, konsulttitoimistot, lääkäriasemat - perus-
tuu ”intensiiviseen teknologiaan” (Thompson 1967). Asiakastilanne, tarve ja sen rat-
kaisu ovat aina jossain määrin ainutlaatuisia, tarvitaan hetkellistä intensiteettiä, jotta 
ongelma saadaan ratkaistua. Mutta ratkaisun aikaansaamisen menetelmissä ja pro-
sessin vaiheissa, kuten ongelman löytäminen, ongelman ratkaiseminen ja kontrol-
li/evaluointi, voi olla paljonkin yhteneviä piirteitä, toistuvuutta (Stabell & Fjeldstad 
1998). Vahva informaation epäsymmetria luonnehtii arvokauppatilanteita. Informaa-
tion ja aktiviteettien kulku ei ole lineaarinen vaan iteratiivinen ja syklinen, usein mo-
nitieteellisen osaamisen avittamana. Aktiviteetit ovat erittäin vahvasti kytköksissä 
toisiinsa monilla eri tavoilla, mutta aktiviteetin suhteellinen (ja absoluuttinen) kus-
tannus ei välttämättä ole juurikaan kytköksissä syntyvään asiakasarvoon. Joku inno-
vaattorikonsultti voi esimerkiksi keksiä asiakkaalle muutaman tuhannen tai kymme-
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nen tuhannen euron korvauksella idean, jonka käyttöarvo ja vaihdanta-arvo asiak-
kaan kontekstissa on miljardeja. Siinä missä arvoketju painotti kustannuksia, kuinka 
halvalla saadaan tehtyä samaa tai hyvin samanlaista isolle joukolle asiakkaita, niin 
arvokaupassa fokus on nimenomaan (käyttö)arvon tuottamisessa. Maine ja suhteet 
(suhdearvo) ovat sekä syy että seuraus onnistuneesta arvon luonnista - onnistuneet 
ratkaisupajat saavat vielä ”parempia” ongelmia ratkaistavakseen. Jos ja kun arvon 
luonnissa olennaista on kyky tuottaa intensiteettiä ja ratkaista uniikkeja tilanteita, 
arvon luojien olennaisimpia valintoja ovat ihmisten ja keskeisten aktiviteettien valin-
ta, jatkuva kehittäminen ja operointi niin, että asiakkaiden ongelmat pystytään mää-
rittämään ja synnyttämään erinomaisia ratkaisuja kyseisiin ongelmiin. Myös toimin-
nan laajuuden ja sijainnin valinta ovat keskiössä. Yleisesti ottaen, iso määrä pieniä 
arvokauppoja viittaisi siihen, että arvokaupoissa on hyvin rajalliset mahdollisuudet 
hyödyntää skaalaetuja mutta paikallisuus ja sijainti ovat olennaisia kilpailutekijöitä 
(Stabell & Fjeldstad 1998).  

 
Kolmas geneerinen arvokonfiguraatio on Stabell & Fjeldstadin (1998) mukaan ”ar-

voverkko” (value network), jonka keskeinen arvon luonnin logiikka on asiakkaiden 
linkittäminen toisiinsa. Tällainen toistuva toiminta perustuu ”välittävään teknologi-
aan” (mediating tech, Thompson 1967) ja keskeiset aktiviteetit tehdään tyypillisesti 
samanaikaisesti, rinnakkain. Pankit, vakuutusyhtiöt, verkko-operaattorit ja sosiaali-
sen median palvelut ovat esimerkkejä tällaisesta toistuvasta operoinnista. Arvover-
kossa arvon luonnin tilanteena on se, että sekä myyjät tai toimittajat ja asiakkaat ovat 
hyvin hajallaan ajallisesti ja/tai fyysisesti, mutta haluavat kuitenkin hyötyä toisistaan. 
Yritys tai tarjoama ei ole itsessään erityisesti verkosto, vaan se tarjoaa verkostomais-
ta, välittävää palvelua, jatkuvaluonteisesti koko markkinaa ajatellen. Arvoverkkomai-
sen toiminnan kustannusten ajurina toimii skaala ja kapasiteetin käyttöaste (Stabell 
& Fjeldstad 1998). Arvon tuottamisessa maine ja skaala ovat ajureina (ibid), usein 
myös kasvavien rajahyötyjen logiikka (Katz & Shapiro 1985, 1986) on merkittävässä 
asemassa tällaisessa toiminnassa. Mitä enemmän ihmisillä on kännykkäliittymiä, 
nettiliittymiä, somepäivityksiä, videopostauksia jne., sen arvokkaammaksi palvelu 
muuttuu kaikille sitä käyttäville. Siksi standardien määrittäminen on olennaista tässä 
hyötyjen koordinoinnissa. Arvon luojien keskeisimpiä tehtäviä kytkiessä aktiviteetteja 
toisiinsa Arvovälittäjälogiikan mukaan, on huolehtia, että tarjoama synnyttää kasva-
via rajahyötyjä. 

 
Sheehan & Vaidyanathan 2009 ehdottavat, että yritykset voisivat luoda uutta arvoa 

asiakkaille ottaen parhaita puolia kaikista kolmesta geneerisestä arvoaktiviteettien 
yhdistämisen logiikasta: tarjota halpaa hintaa arvoketjumaisella tehostamislogiikalla, 
tarjota parempaa sopivuutta asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin arvopajamaisella, 
tietointensiivisellä logiikalla ja kytkeä asiakkaat toisiinsa ja yritykseen arvoverkko-
maisilla toimilla. Tämän väitöskirjan esittämän tarjoamapohjaisen ajattelun valossa 
arvokonfiguraation valinnan kannattaisi olla seuraus asiakkaan päämäärän ja käyttö-
arvon luonteesta. Yksikkökustannuksen laskemisen, intensiivisen variaation käsitte-
lykyvyn ja/tai jatkuvaluonteisen välityskyvyn täytyy auttaa asiakkaita saavuttamaan 
päämääriään paremmin. Valituksi pitäisi tulla se tapa tuottaa ja toimittaa, joka sopii 
tahdon suunnan ja päämäärän luonteeseen parhaiten. Arvoketjulla ei voi tuottaa 
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maksimaalista, lyhytkestoista intensiteettiä rajusti vaihteleviin tarpeisiin. Arvopaja, 
eli lyhytkestoinen intensiteetti, puolestaan ei sovi tuottamisen tavaksi, jos intensitee-
tin kustannukset ovat kertaluokkaa liian isot asiakkaan tarpeeseen nähden. Välitys-
kyvystä ei ole hyötyä asiakkaalle, jos asiakkaan päämäärän luonne ei vaadi mitään 
välittämistä. Tarjoaman kehittäjien on siten mietittävä asiakkaiden päämääriä myös 
tästä kolmikannan suunnasta, eli että tarvitaanko edullisia yksikkökuluja pitkäaikai-
sella linkittymisellä, tarvitaanko variaation käsittelyä ja hetkellistä intensiteettiä, vai 
tarvitaanko välityskykyä.  

 
Viimeistään sitten, kun tiedetään tarjoaman spesifikaatio ja miten se kannattaisi 

ylätasolla tuottaa ja toimittaa toistuvasti, voidaan pohtia, miten tarjoamisen riskejä 
voitaisiin minimoida. 

Tarjoamisen riskien vähentäminen kaupallisesti kannattavalla tavalla 
 
Aiemmin jo puhuttiin ostamisen riskien poistamisinnovaatioista. Myös tarjoamisen 

riskejä voidaan hallita tarjoaman rakenneosien valinnoilla. Eräs tapa hallita tarjoami-
sen riskiä on kehittää useita tarjoamia eri asiakkaille, pääosin samoilla rakenneosilla, 
joiden eri tarjoamien kysyntä tukee toinen toistaan.   

 
Vinjetti 87. Chile LAN Airlines ja kuinka toisiaan tukevat tarjoamat pienentävät tarjoamisen riskiä 

Useimmat USA:n perinteiset lentoyhtiöt saavat alle 5 % tuotoistaan tavaroiden kuljetuksesta, 
mutta LAN käyttää samoja laajarunkokoneita ulkomaanreiteillään sekä matkustajien että rah-
din kuljetukseen (Girotra & Netessine 2014), saaden 31 % tuotoistaan rahdista (Casadeus-
Masanell et al. 2012).  “Because almost all travel from the Americas to Europe is on overnight 
flights, passenger-only airlines keep their planes on the ground for long periods. LAN uses the 
downtime to carry cargo: A plane to Santiago that has picked up cargo in Europe can deliver 
it to other Chilean cities before returning to Santiago for its next overnight flight” (Girotra & 
Netessine 2014). “…premium service… It transports salmon from Chile, asparagus from Peru, 
fresh flowers from Ecuador, and other such perishables to the U.S. and Europe while flying 
high-value-to-weight merchandise such as computers, mobile phones, and small car parts 
from the U.S. and Europe to Latin America” (Casadeus-Masanell et al. 2012). 
Lisäksi rahtilastien kuljettaminen mahdollistaa kannattavan toiminnan vähemmällä asiakas-
määrällä, eli yhtiö voi lentää myös sellaisiin kohteisiin, johon muut eivät halua lentää (Girotra & 
Netessine 2014). “In 2010, for instance, the break-even-load-factor percentage for LAN's San-
tiago-Miami route would have been 68% if the aircraft had flown only passengers, but trans-
porting cargo as well lowered it to 50%. What's more, without cargo, LAN's Santiago-Madrid-
Frankfurt route, to take just one, would have terminated in Madrid, because going on to 
Frankfurt is not profitable when carrying only passengers” (Casadeus-Masanell et al. 2012). 
Itse asiassa yhtiöllä on kolme tarjoamaa: perinteinen kansainvälinen matkustajaliikenne, kan-
sainvälinen rahdin kuljetus, sekä kansallinen halpalentotarjoama (Casadeus-Masanell et al. 
2012). “From 1993 to 2010, LAN posted 17% compound annual revenue growth through good 
times and bad (from $318 million in 1993 to $4.2 billion in 2010), while steadily raising annu-
al net profits from zero to $420 million. LAN's market capitalization, at $8.9 billion as of 
March 11, 2011, exceeds that of most of its main global rivals… and every other Latin American 
airline” (ibid).  
Miksi kansallinen lentobisnes on halpalento-tarjoama, mutta kansainvälinen lentotarjoama on 
normaali “premium” palvelu ruokineen ja bisnesluokkineen? Kansainvälinen bisnes lennetään 
laajarunkokoneilla, joihin mahtuu tarvittaessa myös paljon rahtia. Kun taas maan sisäisissä len-
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noissa rahti kilpailee rekkojen, junien ja kaupunkikohtaisten tuotteiden kanssa, eli kysyntää on 
vähemmän, eikä lyhyen matkan kapearunkoisiin koneisiin mahdu kannattavaa määrää rahtia.  

 
Erityisen hyvää riskinhallintaa ovat tilanteet, joissa tarjoama palvelee kahta asia-

kaskuntaa, joiden kysynnän vaihtelut ovat negatiivisesti korreloivia. Esimerkiksi las-
ketteluvälinevalmistaja voi myydä sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa, joiden seson-
git ovat juuri päinvastoin, pitäen kokonaiskysynnän lähes samalla tasolla ympäri 
vuoden (Markides & Charitou 2004).  

 
Tarjoamisen riskiä voidaan hallita rakentamalla tarjoama niin, että tiedetään etukä-

teen, että kysyntää on. Tähän on kehitetty menetelmä, ”asiakkaan kollektiivinen si-
toutuminen” (collective customer commitment, Ogawa & Piller 2006), joka puoles-
taan perustuu ”kustomoituun massatuotantoon” (Elofson & Robinson 1998). Asiak-
kaan kollektiivinen sitoutuminen tarkoittaa systeemiä, jossa asiakkaat etukäteen va-
litsevat äänestämällä tms. menetelmillä mitä haluavat, ja kun tarvittava määrä ha-
lukkaita on ilmaantunut, tuote/palvelu toteutetaan.  

 
Vinjetti 88. Threadless.com tietää asiakkaiden avulla etukäteen meneekö tuote kaupaksi 

”Threadless.com Started in Jan 2000 by two designers is selling t-shirts. Threadless relies on a 
community of customers, including hobbyists as well as professional graphic designers, who 
submit, inspect and approve all designs. In this way Thredless can exploit a pool of talent and 
ideas that is much larger than the company could possibly afford if it relied instead on an in-
ternal process. Moreover, Threadless will manufacture (by using Fruit of the Loom garment) 
only those designs that have garnered the necessary number of preorders from interested cus-
tomers, thereby ensuring each product’s success” (Ogawa & Piller 2006). From Threadless 
PressKit April 2006: “Threadless is an ongoing t-shirt design competition. four to six designs 
are chosen every week from 600+ submissions to be printed and sold from the site with the 
winning designers receiving $2000 in cash and prizes.” Also, the name of each winner is 
printed on the label of his or her particular t-shirt. 
Each new design is evaluated on a scale from 0-5. On average, each design is rated by 1500 
people. In addition, customers can express their desire to purchase a submission, and Thread-
less uses that information to determine which products should be developed and manufac-
tured. Since starting the company over 450 winning designs have been chosen for print from 
more than 60 000 submissions (jo huhtikuuhun 2006 mennessä). The Threadless community 
was thriving with over 300 000 users signed up to score designs and an average of 3000 more 
signing up every week.”  
Asiakkaat siis tuottavat uudet designit, arvioivat ja valikoivat ne tuotantoon, arvioinneilla pois-
tetaan tuottamisen ja myymisen riskit. Tuotannon ja toimittamisen riskit on minimoitu käyttä-
mällä ulkopuolisia palvelun tarjoajia. Tässä tarjoamisen tavassa asiakkaat ja ulkopuoliset tuot-
tavat monia sellaisia arvokomponentteja, joita perinteisesti on pidetty yrityksen sisäisinä. Asi-
akkaan kollektiivinen sitoutuminen sopii erityisen hyvin juuri T-paitoihin, joita ihmisillä on 
useita, joita voi vaihtaa helposti (vs. keittiön tiskipöytä, joka on paikallaan vuosia), jonka sopi-
vuus on helppoa arvioida ilman fyysistä sovittamista, joissa on mahdollista löytää hyvin erilaisil-
le designille omia kannattajaryhmiään, ja jotka voidaan helposti valmistaa ja toimittaa nykyisten 
kanavien ja palveluiden avulla. Sittemmin firma on laajentanut mukeihin, reppuihin, keit-
tiömagneetteihin jne. 

 
Myös Kickstarter ja muut joukkorahoituskanavat perustuvat ideaan, että asiakkaat 

sijoittajat haluamansa summan ja vasta sitten kun kysyntää ja rahaa on tarpeeksi, 
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uusi tarjoama toteutetaan. GroupOn on myös esimerkki riskinhallinnasta, jossa hyö-
dynnetään asiakkaiden aktiviteetteja.  

 
Vinjetti 89. GroupOn - uuden arvon luomista hallitsemalla tarjoamisen riskiä 

Monissa tarjoamissa ja liiketoimissa kannattavuuden kannalta keskeinen haaste on saada ky-
syntä ja tarjonta vastaamaan toisiaan. Monet rakentavat kiinteitä resursseja – kuten ravintolat, 
tavaratalot, kaupat, huvipuistot, uimahallit, kirjastot, koulut, sairaalat - vastatakseen kysyntään, 
mutta ne ovat tuottavia vain, jos niille on riittävästi kysyntää. Monet kalliit ravintolat voivat olla 
viikonloppuna loppuun varattuja moniksi viikoiksi eteenpäin, mutta maanantaisin puolityhjiä. 
Tyypillisiä keinoja lisätä investointien tuottoja ovat erilaiset promootiokampanjat ja/tai dynaa-
minen hinnoittelu kysynnän mukaan. Perinteiset promootiokeinot yleensä lisäävät kysyntää hil-
jaisemmille ajoille mutta niiden myötä yleensä myös katteet pienenevät. Katteet voivat jopa 
mennä miinukselle, jos alennuksella tulevia ei ole tarpeeksi. GroupOn on rakennettu juuri tähän 
tarpeeseen: diili toteutuu vain, ja vain jos kysyntää on tarpeeksi. Näin esimerkiksi ravintolan pi-
täjä voi joko pitää paikan kokonaan kiinni, jos kysyntää ei ole tarpeeksi, tai aukaista tietäen 
varmuudella, että asiakkaita on riittävästi. Ravintolan pitäjä on valmis antamaan osan tästä syn-
tyneestä arvosta GroupOnille vastapalveluna riskinhallinnasta. Loppuasiakkailla on vahva kan-
nustin levittää tarjousta myös kavereilleen, jotta varmistetaan, että diili toteutuu. Eli loppu-
asiakkaat on valjastettu tekemään riskinhallinnan lisäksi myös markkinointityötä Grouponin 
asiakkaan hyväksi.  

 
Usein riski tarjoamisessa kiteytyy pääomien tarpeeseen. Kun tiedetään mikä genee-

risistä yhdistämisen tavoista painottuu milläkin tavalla ja mitä arvokomponentteja ja 
aktiviteetteja tarvitaan, kulukertymä on pääpiirteittäin tiedossa ja samalla selviää 
pääomien tarve. Tarjoamapohjaisen arvonluonnin kannalta katsoen on kiinnostavaa, 
että joidenkin päämäärien tyydyttäminen vaatii tarjoaman rakentajien puolelta isoja 
investointeja, uponneita kustannuksia. Jos asiakkaan päämäärä on saada viihdykettä 
laskemalla mäkeä alas, jonkun on investoitava laskettelumäkeen, siis satoja metrejä 
pitkiin rinteisiin jonkun korkeuseroa tarjoavan vuoren kyljessä. Vuori on ”raaka-
aine” laskettelurinteelle. Laskettelukokemuksen ydinmahdollistaja on laskettelijan 
vauhdin aikaansaava korkeusero sopivassa kulmassa, ei liian jyrkässä, eikä liian loi-
vassa. Lisäksi rinteen on oltava riittävän pitkä; viisi metriä pitkä korkeusero on eri 
asia kuin muutaman kilometrin kestävä sopiva kaltevuuskulma. Ja jotta asiakkaat 
voisivat laskea kilometrin alamäkeä, tarvitaan väistämättä maaston ostamista/ vuok-
raamista pitkiksi ajoiksi, rinteiden tasoittamista, puuston kaatamista, lasketteluhis-
sien rakentamista, että korkeuseron huonot puolet eivät estä viihtymistä, ja koska 
tällaiset korkeuserot eivät välttämättä ole siellä missä ihmiset valmiiksi asuvat, tarvi-
taan teitä, parkkipaikkoja, ravintoloita jne. Ja tämä investointi on taseen pohjalla ke-
sät talvet, käyttipä rinnettä kukaan tai ei. Isot etukäteisinvestoinnit arvoketjuun mak-
setaan pidemmän ajan kuluessa takaisin. Laskettelurinnettä ei saada aikaiseksi arvo-
pajalogiikalla tai arvoverkkologiikalla, aluksi on valittava arvoketjumainen pitkäai-
kaisesti toisiinsa kytkeytynyt toimintamalli ja sen päälle voidaan sitten rakentaa ar-
vopajamaisia aktiviteetteja tai arvoverkkomaisia ulottuvuuksia. Tiettyjen tarpeiden 
tyydyttämiseen liittyy tarjoaman kannalta katsoen sisäsyntyisesti isoja investointeja, 
toisten tarjoamien rakentamiseen ei. Ja tästä ”kuolleesta painosta” tarjoaman pohjal-
la seuraa erilainen toimimisen logiikka ja jopa erilainen uuden arvon mahdollisuuk-
sien avaruus kuin sellaisissa tarjoamissa, joissa ei ole isojen pääomien tuottovaati-
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musta mukana. Vaikka tarjoama vaatii pääomia, kaikkea pääomaa ei tarvitse olla it-
sellä, koska kaikkea ei kannata tehdä itse.  

 
Eräs tapa pienentää tätä riskiä on nopeuttaa pääomien kiertoa ja siten vähentää 

pääomien kokonaistarvetta. Muualla omina vinjetteinään kerrotut Zara ja Dell ovat 
onnistuneet vähentämään pääomien tarvetta nopealla tavaran kierrolla ja saamalla 
rahat asiakkailta nopeammin. 

 
Tarjoamisen riskin voi myös hajauttaa ja ylipäätään siirtää sen sille taholle tarjoa-

massa, joka on parhaassa asemassa sen kantamaan. Hajauttaminen sopii erityisen 
hyvin tilanteisiin, jossa kenelläkään ei ole ylivoimaista tietoa tilanteesta. Rajoitteena 
on, että kaikkien päätöksentekijöiden kannustimien täytyy olla samansuuntaiset. 

 
Vinjetti 90. Amazon ja tarjoajaverkostolle hajautettu kysynnän riski ja pääomien tarve 

“The key to Amazon's early prosperity was its drop-shipping model, which allowed it to offer 
more than a million books while stocking only 2,000 or so of the most popular titles (Girotra & 
Netessine 2014). For the rest, Amazon forwarded orders to book wholesalers or publishers, 
who then often shipped the products directly to customers using Amazon packaging. In this 
innovative model, Amazon's network of wholesalers and publishers independently managed 
their inventories. They, not Amazon, bore the risk of carrying books without knowing the likely 
demand for them. But because the risk was widely distributed, all were able to manage their 
own bits of it with relative ease” (ibid). 
“The original business plan of Amazon hinged on its ability to finance its operations using 
money from suppliers (http://renaissanceinnovator.com/2011/06/11/the-ultimate-internet-
retail-innovator/#more-347).  How can one do this? In short, if you can collect money from 
customers before you have to pay suppliers, you can use this advantageous cash conversion 
cycle to finance your operations.  The problem with traditional book sellers is that the book 
seats on the shelf for an average of 6 months before being sold and it is hard to find a supplier 
who would agree to be paid only 6 months later.  Financing all this inventory on the shelf is 
not cheap.  But Amazon manages to turn over inventory many times faster through clever ap-
proaches to fulfillment.  First, inventory is centralized in a few (originally one) warehouses 
which reduces the risk of getting the forecast of demand wrong – surely, forecasting demand 
in 10 warehouses is easier than doing the same in 1000 stores! Second, only a small fraction of 
products listed on Amazon’s web site are carried in stock: most of them are “procured-to-
order” from suppliers after the customer orders them, similar to…Dell. Moreover, some of the 
products are “drop-shipped“, i.e., shipped directly to customers by, say, publishers, but with 
Amazon’s label on the box. By combining these multiple procurement modes, the company 
minimizes its risk exposure to inventory. Of course, there is a price to pay: fewer warehouses 
means higher transportation costs, and procurement-to-order means the supply chain must be 
fast and responsive. Not surprisingly, Amazon looses close to $1B on shipping charges per 
year and it continues to spend about 10% of its revenues on order fulfillment” (ibid).  

 
Arvosysteemin eri tasoilla olevien asiakkaiden tarpeista puhuttiin asiakkaiden pää-

määrien löytämisen yhteydessä. Eri toimijoilla voi olla myös erilainen kannattavuus-
dynamiikka ja riski, siksi uutta arvoa voi luoda kehittämällä keinoja, joilla riskit ja 
tuotot jaetaan. Klassinen esimerkki on elokuvien myymisen järjestelyt. 

 
Vinjetti 91. Elokuvastudioiden ja videovuokraamojen tuottojen jako uudella tavalla 
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”Before 1998, many customers left video stores empty handed because of insufficient availabil-
ity (Sekip Altug & van Ryzin 2014). The source of the problem was not inadequate forecasting 
or poor inventory management; rather, it was a matter of simple economics. Because it costs 
about $60 a copy to buy DVDs from the studios (and tapes before that), rental companies did 
not find it profitable to purchase a sufficient number of copies to meet peak demand for a new 
release. At around $3 per rental, they had to rent a copy 20 times just to break even. The in-
cremental copies needed to satisfy peak demand were simply not rented out often enough to 
justify the added investment. Yet movie studios, for their part, needed to charge such high 
wholesale prices to make a profit on the massive fixed investments required to produce a mov-
ie. The result was a lose-lose-lose situation; customers were frequently unsatisfied because 
they could not rent popular new releases at peak times; video rental companies like Block-
buster missed out on incremental rentals by not having copies available to rent; and the movie 
studios were unable to capture as much value from the new rental phase of a movie because of 
video rental companies’ reluctance to stock more copies (ibid). 
The problem was solved with revenue sharing. Video rental companies agreed to share a cer-
tain percentage of rental revenues with the movie studios in exchange for a much lower up-
front payment for each DVD or content. Under the new arrangement, video rental companies 
could justify purchasing more copies, thus increasing product availability and generating 
more total revenue on each release; customers also enjoyed greater access to hit movies. By 
sharing in the increased rental revenues, the studios also generated higher profits on each 
movie title. The result was a win-win-win for consumers, video rental companies, and the stu-
dios alike” (ibid). 

 
Kiinnostavaa tuonkin esimerkin valossa on, kuinka jokaisessa tarjoamakokonai-

suudessa on oma ”luontainen” kulurakenteensa; elokuvan tekeminen maksaa tietyn 
suuruusluokan, DVD-kopio maksaa tietyn verran, myymälän kustannukset ovat tie-
tyn verran ja näistä muodostuu yhdessä asiakaskunnan määrän kanssa yksittäisen 
elokuvakokemuksen hinta loppuasiakkaalle. Sitten jokaisessa kohdassa on omat raja-
pintansa, sekä jokaisessa myyjä - ostaja parissa on omat riskinsä, jonka juurisyy on 
johdettavissa siihen, että kysynnän kasvamisen yksikkö ei ole sama kuin tarjoaman 
kasvattamisen yksikkö. Videokasettien kohdalla kysyntä kasvoi 3 dollaria kerrallaan 
ja tarjonta kasvoi 60 dollaria kerrallaan. Keskeinen osa tarjoaman kehitystä ja valin-
toja on näiden kustannusten ja riskien innovointi. Esimerkiksi tuottojen jakamismalli 
ikään kuin siirtää studioiden ja videovuokraamojen rajapintoja päällekkäin muodos-
taen uuden kokonaisuuden, joka on sopimuksellisesti rajattu uudeksi rajapinnaksi. 

 
Yllä kuvattu tuottojen jakaminen on Sekip Altug & van Ryzin (2014) mukaan hyvä 

toimintamalli tilanteissa, joissa ”there is heterogeneity in valuations for units lead-
ing to channel inefficiency under simple wholesale pricing (ensimmäinen video on 
varmin sijoitus, toinen myy sen minkä ensimmäisestä jää kysyntää yli, kolmas taas 
vähän vähemmän jne.), the supplier has market power (so wholesale pricing well 
above marginal cost is the equilibrium outcome), and the added costs of contracting 
— in terms of verification, arbitrage losses, and credit risk — are low”. Tarjoaman 
kehittäjien täytyy ymmärtää näitä reunaehtoja ja voimia, jotka vaikuttavat eri toimin-
tatapojen toimivuuteen ja avata tarjoamaa sopivilta osin toisten osapuolten suuntaan.  
 

Ostaako ulkoa vai tehdäkö itse? 
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Viimeistään sitten kun tarjoaman kehittäjät tietävät tarvittavan arvokomponent-
tiarkkitehtuurin ja konfiguraation, on hyvät perusteet alkaa miettimään mitä kannat-
taa tehdään itse ja mitä kannattaa ostaa ulkoa. Pitää siis päättää tehokkain organisoi-
tumisen tapa tukemaan tarjoamaa. Huomattavaa on, että näillä ”tee itse vs. osta ul-
koa” päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia arvon kaappaamiseen, jota käsitellään 
myöhemmin alla. Näillä päätöksillä myös pääomien tarvetta voi merkittävästi vähen-
tää. Yritystasolla tai arvosysteemitasolla operoivat vertikaali-integraatio keskustelu 
(esim. Stuckey & White 1993), hankintastrategiakeskustelu (esim. Kraljic 1983; Ca-
niels & Gelderman 2005), sekä Transaktiokustannusteoria antavat lisäeväitä näiden 
valintojen tekemiseen. Transaktiokustannusteoriaa käsitellään tarkemmin luvussa 7, 
kun arvioidaan arvon luontia sivuavia teorioita suhteessa tarjoamapohjaiseen ajatte-
luun. Huomautettakoon, että kun asiakas kerran ei osta yritystä vaan tarjoaman, ja 
siis pääasiallinen kilpailu tapahtuu asiakkaiden mielessä tarjoamien välillä pikem-
minkin kuin yritysten välillä, niin myös hankinnan aktiviteetteja ja osta-tee-itse pää-
töksiä tulisi ajatella pikemminkin tarjoaman tasolla kuin yrityksen tasolla. Hankin-
nan tai jonkun muun yrityksen funktion pohdiskelu tätä yleistä tasoa syvemmälle on 
jo ohi tämän väitöskirjan fokuksen. 
 

Organisoituminen ja arkkitehtuuri tukemaan tarjoaman käyttöarvon luonnetta 
 
Kuten jo valintojen prosessimaisuus keskustelussa kävi ilmi, käytännön liike-

elämässä monet uudet startup-yritykset rakentavat ensin tarjoaman (esim. Ries 
2011,2017, Blank 2013) ja vasta sitten kun asiakas ja hänen tarpeensa on löydetty ja 
validoitu (Blank 2013 – customer discovery, customer validation), alkaa toteutus, 
skaalaaminen ja organisoitumisen miettiminen. Eli järjestyksen logiikka on sama 
kuin TCE:ssä (transaktiolle haetaan optimaalinen hallintamekanismi) ”suositellaan”.  

 
ABB:n ja Masa-Yards telakan yhdessä synnyttämä Azipod on kiinnostava tarina 

moneltakin arvonluonnin kannalta katsoen: tarina voitaisiin kertoa osana myytävän 
yksikön pohdintoja tai tarjoamisen riskien vähentämistä, tai pohdintoja mitä tehdään 
itse, mitä ostetaan ulkoa, mutta tässä tarinaa käytetään havainnollistamaan raken-
teellisen yhteistyön pohdintojen tärkeyttä.  

 
Vinjetti 92. Azipod ja uuden myytävän yksikön vaatima uudenlainen rakenteellinen yhteistyö 

Perinteisesti potkuri ja peräsin ovat eri tarjoamat, mutta Azipodissa ne yhdistyvät rungon ulko-
puolelle asennettavaksi yksiköksi, joka pyörii 360 astetta, eli työntövoima voidaan kohdistaa 
mihin suuntaan tahansa. Tämä järjestely vähentää rungon sisäpuolista tilatarvetta, helpottaa 
laivan liikuttelua satamissa ja säästää polttoainetta, kokonaistehokkuuden ollessa noin 18 % pa-
rempi (en.wikipedia.org/wiki/Azipod). Matkustajalauttojen tapauksessa polttoaineiden kustan-
nussäästön on arvioitu olevan noin $1,7 miljoonaa per alus per vuosi 
(www.greencarcongress.com/2019/06/20190606-abb.html). Alun perin Azipod suunniteltiin 
jäänmurtajiin, joiden piti päästä pois jäähän tekemästään urasta auttaakseen muita laivoja (Pa-
kaste et al 1998). Ensimmäinen Azipod asennettiin 1979 rakennettuun ”Seili” jäämurtajaan jäl-
kikäteen 1990, jossa konsepti osoittautui hyvin toimivaksi (Pakaste et al. 1998). Riskiä siis pie-
nennettiin asentamalla yksikkö olemassa olevaan laivaan, jota pyrittiin muuttamaan mahdolli-
simman vähän tässä kokeilussa. Selvästi tehokkaampi yksikkö asennettiin arktiseen tankkeri 
”Uikkuun” 1993, jossa Azipodit yhdessä sisarlaivansa kanssa keräsivät yli 30 000 tuntia käyttö-
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kokemuksia (ibid). Vuonna 1997 Azipod asennettiin ensimmäiseen risteilyalukseen (ibid). Uu-
simmissa versioissa Azipodin huoltaminen voidaan suorittaa laivan ollessa vedessä, ei siis olles-
saan kuivilla telakalla (en.wikipedia.org/wiki/Azipod), joka säästää lisää laivayhtiöiden kuluja ja 
vähentää aikaa, jolloin laiva on poissa tuottavasta käytöstä.  
 
Tässä tarinassa uusi myytävä yksikkö syntyi teknisen läpimurron ja siitä syntyvien lainalaisuuk-
sien seurauksena, mutta pelkkä tekniikka ei ratkaissut tarjoaman kaupallista menestystä. Koska 
kehittämisen alkaessa oli selvää, että 1) kehittämiseen liittyy paljon epävarmuuksia – idea oli 
”new-to-world”, 2) ja koska aiemmin tuntemattoman peräsimen ja potkurin yhdistelmän myy-
minen tulisi olemaan haastavaa, kun laivayhtiöt olivat tottuneet ostamaan peräsimet ja potkurit 
erikseen, 3) ja koska konsepti muuttaa laivaa ja sen suunnittelua merkittävästi, päädyttiin ra-
kenteelliseen yhteistyöhön aluksi ABB:n ja Masa-Yardsin välille ja vuodesta 1997 eteenpäin 
ABB:n (laivojen osatoimittaja), Masa-Yards telakan (laivan rakentaja) ja Fincantieri varustamon 
(laivan tilaaja) välille. Jatkokehittäminen, tuotanto ja myyminen tehtiin yhteistyönä, yhteisyri-
tyksen kautta (Pakaste et al. 1998). 

 
Tarjoamia kehitettäessä ei riitä, että uusi tarjoama ja sen osana myytävä yksikkö 

synnyttää ylivoimaista käyttöarvoa. Voi olla, että vaihdanta-arvon ja yrityksen yli-
jäämän takia saatetaan joutua miettimään myös organisoitumista uudestaan. Azipo-
dinkin tapauksessa ylivoimaisen käyttöarvon ja vaihdanta-arvon synnyttämisen takia 
tarvittiin myös uudenlainen organisoituminen tarjoaman taakse. 

 
Vaikka tarjoaman kehittämisessä järjestyksen logiikan suositellaan tässä kirjassa 

olevan asiakastarve-tarjoaman spesifikaatio ensin ja vasta sitten organisaatioarkki-
tehtuuri, käytännön liike-elämässä vaikutus on usein toisin päin. Vakiintuneet yrityk-
set joutuvat aina ottamaan huomioon myös nykyisen arkkitehtuurinsa uusia tarjo-
amia kehittäessään (Henderson & Clark 1990) – ja tämä jo aiemmin, edellisiä tarjo-
amia varten synnytetty organisoituminen ja arkkitehtuuri saattaa olla yksi keskeinen 
estävä tekijä ja syy, miksi aidosti uudet, toimialoja muuttavat tarjoamat syntyvät 
usein uusien yritysten tekeminä (Christensen 1996,1997, Henderson & Clark 1990). 

 
Vinjetti 93. Panssarivaunut ja raskaat pommikoneet Saksan salamasota-arkkitehtuurissa 1935-44 - organisaatio-
arkkitehtuuri mahdollistavana ja estävänä tekijänä  

Englanti, samoin kuin muutamat muut maat, käyttivät panssarivaunuja ensimmäisen kerran 
1.maailmansodassa, hyvin vaatimattomin tuloksin. Englantilainen J. F. C. Fuller ehdotti, että 
uudet Medium D tankit, jotka kykenivät liikkumaan 200 mailia 20 mailin vauhdilla, kerättäisiin 
yhteen paikkaan ja ne hyökkäisivät yllättäen Saksan sodanjohdon keskukseen noin tunnin mat-
kan päässä linjojen takana (Harford 2018). Ilmatuki tuhoaisi teitä ja rautateitä estäen saksalais-
ten vahvistusten saapumisen. Johto olisi yllätetty, seuraisi sekasortoa ja paniikkia… “It would, 
Fuller declared, be “the winning of the war in a single battle”. His astonishing idea became 
“the most famous unused plan in military history”, according to his biographer Brian Holden 
Reid” (ibid). Hänen ideaansa käytettiin erittäin menestyksekkäästi vuonna 1939 Puolaa vastaan 
ja vuonna 1940 Ranskaa vastaa — saksalaisten toimesta. J.F.C. Fuller keksi salamasodan, soti-
misen tavan, jota ei otettu käyttöön hänen omassa kotimaassaan, vaan vihollisen toimesta, vaik-
ka saksalaiset eivät saaneet edes kehittää sotavoimiaan kuin vasta 1930-luvulla. 
Miksi englantilaiset eivät kehittäneet tankkien ympärille uutta sodankäyntitapaa, vaikka heillä 
oli parhaat tankit käytössä vuonna 1918 ja paras visio miten niitä pitäisi käyttää? Miksi Xerox ei 
alkanut myymään PC:tä, vaikka henkilökohtainen tietokone hiirineen, graafisine käyttöliittymi-
neen kehitettiin heidän omassa kehitysyksikössään, Xerox Park:ssa? Muistikortti-Walkman oli 
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olemassa Sonylla jo muutama vuosi ennen iPodia, mutta miksi se ei kasvanut Sonyn sisällä? 
Jne. Syy on Hendersonin ja Clarkin (1990) ajatuksia mukaillen arkkitehtuurissa. 
Kuvaavaa on, että kun englantilaiset saivat selville Saksan aseistautumisasteen, erityisesti pans-
sareiden määrän lisääntymisen, heidän sodanjohtonsa reaktio oli lisätä hevosjoukkojen resurs-
seja kymmenkertaiseksi (Hartfod 2018).  
 

Henderson & Clark (1990) määrittelevät arkkitehtuuri-innovaation innovaatioksi, 
joka muuttaa tuotteen arkkitehtuuria muuttamatta komponentteja. Eli monet asiat 
näyttävät samoilta, isoin muutos on, että asiat sopivat keskenään eri lailla yhteen, 
niiden välinen suhde muuttuu. Ja kuten he omilla esimerkeillään osoittavat, organi-
saation informaatio-prosessointirakenne ja tietorakenne alkavat peilata tuotearkki-
tehtuuria. Ja informaation ja tiedon arkkitehtuurit määrittävät valtasuhteita, inves-
tointeja jne. Siksi arkkitehtuuri-innovaatiot ovat yrityksille niin haasteellisia, usein 
mahdottomia, esteitä ja sisäistä politiikkaan on liikaa edestä raivattavaksi.  

 
Tarjoamapohjaisen ajattelun käsitteistöllä sanottuna, rakenneosavalinnoista raken-

tuu tarjoaman spesifikaatio ja arvokomponenttiarkkitehtuuri. Komponenttivalinnat 
on kytkettävä aktiviteetteihin ja aktiviteetit on konfiguroitava toisiinsa, jotta tarjoama 
saadaan tuotettua ja toimitettua toistuvasti. Aktiviteettien hallinnointiin tarvitaan 
yleensä jonkinlainen (yritys)organisaatio ja hallinnointi itsessään tarvitsee tiettyjä 
aktiviteettejä, informaation prosessointia ja tietorakenteen pystyttämistä. Hallintaa 
tarvitaan ”vain” tarjoaman takana olevan organisoitumisen sisäisiin siirtymiin, se ei 
ole ydinkäyttöarvoa synnyttävää toimintaa, eikä se siten lisää vaihdanta-arvoa, ja si-
ten hallinnon kulut lähtökohtaisesti pienentävät yrityksen ylijäämän potentiaalia. 
Mutta, kuten Henderson & Clark ovat osoittaneet, tämä hallinnan takia pystytetty 
informaation ja tiedon arkkitehtuuri määrittää valtasuhteita ja uuden tarjoaman syn-
nyttäminen tai nykyisen muuttaminen on aina reaalimaailmassa valtakysymys.  

 
Siksi myös englantilaisilla oli vaikeuksia panssareiden omaksumisen suhteen. “The armies of 
the late 19th century were organised — as armies had long been — around cavalry and infan-
try. Cavalry units offered mobility. Infantry offered strength in numbers and the ability to dig 
in defensively. Three technologies emerged to define the first world war: artillery, barbed wire 
and the machine gun. They profoundly shaped the battlefield, but also slipped easily into the 
existing decision-making structures. Barbed wire and machine guns were used to reinforce in-
fantry positions. Artillery could support either cavalry or infantry from a distance. Tanks, 
however, were different. In some ways they were like cavalry, since their strength lay partly 
in their ability to move quickly. In other ways, they fitted with the infantry, fighting alongside 
foot soldiers. Or perhaps tanks were a new kind of military capability entirely; this was the 
view taken by J F C Fuller” (Hartford 2018). 
Jotta panssarivaunut voisivat kehittyä, jonkun organisaation oli alettava puhumaan niiden pu-
olesta, kehitettävä, harjoiteltava, investoitava, saatava tankit toimimaan teknisesti ja taktisesti 
jne., muutoin kehitystä ei tapahdu. ”Perhaps the two most obvious places to put the tank were 
as a standalone unit (since it offered quite new capabilities) or in cavalry regiments (since it 
was highly mobile and the horse was becoming obsolete). There were traps along either route: 
the established regiments would resist a standalone structure for tanks, which would compete 
for resources while the postwar army was shrinking. A new tank regiment would lack both al-
lies and the heft of historical tradition” (ibid). Englannissa tankit sijoitettiin lopulta ratsu-
väkeen, koska siinä aselajissa ymmärrettiin liikkuvuuden perään. ”But they were never really 
organised around the concept of “mobility”. They were organised around horses. The cavalry 
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officer loved his horse and rode it with skill. His regiment was devoted to feeding and caring 
for the horses. Would he not resist the usurper tank with every fibre of his being?” (ibid). Sa-
moin yleinen ilmapiiri Englannissa suuren sodan jälkeen oli erittäin epäsuotuisa uusille inves-
toinneille ja sitten tuli vielä suuri lama. Vuonna 1932 Englannin armeija tilasi yhdeksän tankkia 
(ibid). 
Tankkien etenemistä ei helpottanut, että niiden suuri puolestapuhuja ja innovaattori Fuller oli 
poliittisesti naiivi. Häntä ärsytti hidas eteneminen, hän ei jaksanut byrokratiaa jne., jonka seu-
rauksena hän menetti vähäisetkin tukijansa (ibid). Saksalaisilla ei ollut vanhaa armeijaa organi-
saatioineen taakkana, vaan heidän piti aloittaa puhtaalta pöydältä 1920-luvun lopussa, ensin sa-
laa ja sitten avoimesti. Uutta sodankäyntitapaa päästiin vielä kehittämään käytännössä Espan-
jan sisällissodassa ja salamasota osoittautui voittoisaksi vuosina 1939–41; Puola vallattiin rei-
lussa kuukaudessa, Ranska ja Alankomaat vallattiin 46 päivässä! Ero ensimmäisen maailman-
sodan juoksuhautoihin ja vuosia kestäneeseen asemasotaan ei voisi olla selvempi. 
Sitten sodan tilannekuva muuttui. Sodankäynti pysähtyi Neuvostoliiton suurille aroille ja liittou-
tuneet aloittivat strategiset pommitukset Englannista käsin. Salamasota ei riittänyt lopulliseen 
voittoon. Uudessa tilanteessa olisi tarvittu strategisia pommikoneita, jotta Englannin ja Neuvos-
toliiton sotatarviketuotantoa ja kauppamerenkulkua olisi voitu ratkaisevasti häiritä samoin kuin 
liittoutuneet tekivät Saksalle. Kuvaavaa on, että saksalaisten pääasiallisen raskaan pommiko-
neen, Heinkel He 177:n, spesifikaatio vaati konetta toimimaan myös syöksypommittajana (Dar-
ling 2000), koska salamasotadoktriinin keskiössä ovat täsmäpommitukset, joilla tuetaan tank-
kien nopeaa etenemistä. Iso pommilasti vaati ison koneen ja ison rakenteen soveltaminen syök-
sypommittamiseen osoittautui epärealistiseksi tavoitteeksi. Käytännössä tämä aiheutti valtavaa 
monimutkaisuutta ja viivästyksiä. Koneen suunnittelu alkoi 1937, kone lensi ensi kerran 11.1939, 
se otettiin koekäyttöön vasta 1942 ja siinä vaiheessa, kun lastentaudit saatiin korjattua vuonna 
1944, oli jo liian myöhäistä. Koneita ehdittiin rakentaa vain reilu tuhat kappaletta, joka on hyvin 
pieni määrä verrattuna liittoutuneiden isoihin pommikonearmadoihin – liittoutuneilla oli useita 
pommituslentoja, joissa samalla kertaa ilmassa oli yli tuhat konetta. Tiivistäen, se arkkitehtuuri, 
joka auttoi saksalaisia omaksumaan tankit ja salamasodan, ja jolla sodan voitot saatiin vv.1939–
41, aiheutti myös sen, että raskaita pommikoneita ei koskaan saatu käyttöön isossa mittakaavas-
sa. Kaikki tämä ensimmäisen ”tarjoaman” mahdollistava ja toisen estävä kehityskulku tapahtui 
reilussa kymmenessä vuodessa. 

 
On siis hyvin olennaista tiedostaa tarjoaman ja organisaation arkkitehtuuri (tai sen 

puuttuminen startuppien kohdalla) ja olla tietoinen, mitkä uudistukset vaativat ark-
kitehtuuriin ja organisaatiorakenteeseen kajoamista ja mitkä eivät. Mitä monimut-
kaisempi on kilpailuedun lähde, niin kuin salamasodassa, sen enemmän asiat ovat 
kytköksissä keskenään (Porter & Siggelkow 2008), sen vaikeampi on ottaa käyttöön 
uusi tarjoama, joka muuttaa näitä suhteita (Henderson & Clark 1990). Ideaalia olisi 
pystyä seuraamaan tarjoaman rakentamisen valinnoissa tässä kirjassa esitettyä jär-
jestystä, kuitenkin iteroiden: ensin varmistaa asiakkaan päämäärän ja tarjoaman 
käyttöarvon välinen suhde, sitten varmistaa vaihdanta-arvon potentiaali ja vasta sit-
ten valita ideaali tapa tuottaa ja toimittaa, eli keskittyä organisoitumiseen ja yrityksen 
ylijäämän maksimointiin. Joka tapauksessa, tarjoaman ja organisaation välinen yh-
teensopivuus (offering-organization fit) on löydettävä. 

 
Miten organisoitumisen saadaan tukemaan myös käyttöarvon luomista, vaatii inno-

vointia, itsestään selviä ratkaisuja ei ole valmiina olemassa. ”Johtamisinnovaatiot” 
ovat keränneet kovasti huomiota. Hamelin (2006) mukaan ”viimeisen sadan vuoden 
aikana johtamisinnovaatiot, enemmän kuin mitkään muut innovaatiot, ovat mah-
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dollistaneet yritysten uusien suorituskykyrajojen ylittämiset”. Massatuotanto ja liik-
kuva liukuhihna oli Hamelin mukaan nimenomaan johtamisinnovaatio – siinä uudel-
leenorganisoitiin ihmisten työnteko ja työnjohto ja sen seurauksena massatuotettujen 
tuotteiden hinta laski ennennäkemättömälle tasolle. Hamel listaa monia merkittäviä 
johtamisinnovaatioita mutta tässä väitöskirjassa ollaan erityisesti kiinnostunut sellai-
sista ideoista, joissa tarjoaman takana oleva organisoituminen on seurausta tarjoa-
man käyttöarvon luonteesta. Katsotaan muutama esimerkki. 

 
Vinjetti 94. HCL Technologies ja käännetty tilivelvollisuus - uuden arvon luomista johtamisinnovaation avulla  

Toimitusjohtaja V.Nayar (2010) kertoo kirjassaan ”Employee first, customer second” intialaisen 
ohjelmistoyritys HCL Technologies tarinan. Yritys oli jäämässä 2000-luvun alussa jälkeen Inti-
an ICT-sektorin rajusta kasvuvauhdista ja etsi syitä kasvun hitauteen. Työntekijöiden ja asiak-
kaiden haastattelujen jälkeen selvisi, että usein työntekijät jo tiesivät mitä asiakkaille ja oman 
organisaation kanssa pitäisi tehdä, mutta organisaatio ja sen tapa organisoitua estivät arvon-
luonnin asiakkaille. Ratkaisuksi kehitettiin radikaali läpinäkyvyys – kaikki taloudellinen infor-
maatio, joka ylimmällä johdolla oli, annettiin kaikille, kaikkien johtajien 360 arviot tulivat julki-
siksi jne. ”Increased transparency led to quicker action at the grassroots level. It also motivat-
ed the teams that were doing well. They felt that their success was being recognized, and they 
worked even harder to remain in the top performer club. A new sense of purpose and direction 
was quite visible in the teams. Problems: some people were demotivated by the info their saw 
and some info leak out. …but positives far outweighted the negatives.” Toinen osa ratkaisua oli 
organisoitumisen malli itsessään, jota yritys kutsuu ”käännetyksi tilivelvollisuudeksi” (reversed 
accountability). ”At HCLT, our biggest problem with the organization structure was that it did 
not support the people in what we call the value zone (painotus lisätty tähän työhön): the place 
where value is truly created for customers. Traditionally, IT had essentially been a manufac-
turing industry… value zone was in HW design and manufacture. Knowledge economy 
changed all that…Paradoxically, these value-creators are almost always accountable to bosses 
and managers – typically located at the top of the pyramid or in so-called ”enabling functions” 
- who do not directly contribute to the value zone. But, because these ”superiors” hold formal 
authority and the value-creators are accountable to them, they occupy a zone of power (paino-
tus lisätty tähän työhön). Reverse accountability simply meant that we wanted to get certain 
elements of the hierarchy to be more accountable to the value zone.”  
Käytännössä siis, jos asiakasrajapinnassa olevilla henkilöillä oli joku ongelma oman organisaa-
tionsa kanssa, he laittoivat sisäiseen järjestelmään ”bugi” merkinnän. Vain tämä henkilö, joka 
oli bugimerkinnän antanut organisaatiolle, saattoi ottaa kaikille näkyvä merkinnän pois. Jos 
häntä ei palveltu 24 tunnin sisällä, ongelma eskaloitui seuraavalla organisaatiotasolle; ongelma 
päätyisi siis muutamassa päivässä toimitusjohtajan pöydälle, jos ongelma ei ratkennut ennen si-
tä. Ongelmat alkoivat ratkeamaan hyvin nopeasti, täysin läpinäkyvästi, luottamusta lisäävällä 
tavalla. Ja ennen kaikkea, organisoituminen lisäsi asiakkaille käyttöarvoa luovaa toimintaa. 

 

Huomattavaa yllä olevan vinjetin valossa on, että valtaa ja hallinnointia ylläpitävät 
aktiviteetit eivät välttämättä, tai useinkaan, tuota arvoa asiakkaalle. Erityisesti tämä 
tulee esiin, jos hallinnointi on optimoitu edellisen sukupolven tarjoamalle ja nyt tar-
vittaisiin merkittävästi uudenlainen tapa tuottaa arvoa. Hallinnoinnin aktiviteetteja 
tulisi yllä kuvatun tavoin pitää samalla tavoin innovoitavana asiana kuin muitakin 
osia tarjoamasta ja pyrkiä lisäämään tarjoaman tiheyttä myös tällä tasolla. 

 
Vinjetti 95. Whole Foods Market - uuden arvon luomista organisoitumalla arvon tuotannon logiikkaan sopivalla 
tavalla 
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Eräs Hamelin (2006) esimerkeistä on luomuruokakauppaketju Whole Foods, joka kasvoi 25 
vuodessa 161 liikkeeseen, $3.8 miljardin vuotuiseen myyntiin ja toimialan parhaaseen neliötuot-
toon hyvin toimialan muiden toimijoiden käytännöistä poikkeavalla johtamismallilla. “At Whole 
Foods, the basic organizational unit isn’t the store but small teams that manage departments 
such as fresh products, prepared foods, and seafood. Managers consult teams on all store-level 
decisions and grant them a degree of autonomy that is nearly unprecedented in retailing. Each 
team decides what to stock and can veto new hires. Bonuses are paid to teams, not to individu-
als, and team members have access to comprehensive financial data, including the details of 
every coworker’s compensation. Believing that 100:1 salary differentials are incompatible 
with the ethos of a community, the company has set a salary cap that limits any executive’s 
compensation to 14 times the company average. Just as startling is the fact that 94% of the 
company’s stock options have been granted to nonexecutives” (ibid). Mainittakoon, että Whole 
Foodsilla on myös hyvin erilainen suhtautuminen toimittajiin kuin vaikkapa kotimaisilla S- ja 
K-ketjuilla. Siinä missä perinteiset kauppaketjut kilpailuttavat toimittajia ja pyrkivät siirtämään 
kaiken menekkiin kuuluvan riskin toimittajille, Whole Foods pyrkii rakentamaan tiiviit suhteet 
toimittajiin ja kehittämään yhdessä toimittajien kanssa parhaita luomutuotteita.  
Alan paras neliötuotto perustuu laatuun, luomuun, raaka-aineiden jatkojalostamiseen puoli-
valmiiksi ruuiksi, sekä erittäin hyvään palveluun ja miellyttävään ostokokemukseen. Tämän ta-
voitteen aikaansaamisessa tarvitaan henkilöstön ja toimittajien innovatiivisuutta sekä perusta-
son ylittävää oma-aloitteisuutta ja yrittelijäisyyttä. Siksi Whole Foods on rakentanut sellaisen 
organisoitumis-johtamismallin, joka tukee tätä tapaa luoda arvoa. 

 

Otetaan seuraavaksi esimerkki kokonaan toiselta toimialalta, jossa organisoitumi-
nen ja johtamismalli tukee tarjoaman arvontuottoa asiakkaille. 

 
Vinjetti 96. AA-kerho - uuden arvon luomista organisoitumalla toiminnan luonteeseen sopivalla tavalla 

Eräs hyvin erilainen esimerkki löytyy kolmannelta sektorilta. “Imagine… an enterprise that has 
more than 2 million members and only one criterion for joining: You have to want in. It has 
virtually no hierarchy, yet it spans the globe. Its world headquarters has fewer than 100 em-
ployees. Local leaders are elected, not appointed. There are neither plans nor budgets. There is 
a corporate mission but no detailed strategy or operating plans. Yet this organization delivers 
a complex service to millions of people and has thrived for more than 60 years. What is it? Al-
coholics Anonymous” (Hamel 2006). AA-kerhon erittäin matala hierarkia ja joustava toiminta-
tapa on mahdollistanut, että se pystyy tarjoamaan hyvin paikallista, intensiivistä, monimutkais-
ta palvelua, hyvin pienillä kustannuksilla ympäri maapalloa. Samoin kuin aiemmissa esimer-
keissä, myös AA-kerhossa johtamis-organisoitumismalli on elimellisesti kytkeytynyt käyttöar-
von tuottamisen tapaan. 

 

Tuottomittareiden uudelleen miettiminen  
 
Yksi tulokulma – joka liittyy vahvasti myös organisoitumiseen ja tarjoaman kaupal-

lisen kannattavuuden hallintaan - on ajatella miten kannattavuutta ja tuottoja mita-
taan. Mcgrath & MacMillan (2005 a,b) ehdottavat ottamaan sijoittajien näkökulman. 
Sijoittajat arvioivat yrityksiä yleensä kahdesta suunnasta – myytävän yksikön (mitä 
myydään) ja sen keskeisen mittarin (eli kuinka hyvin myydään) suunnista. Myytävä 
yksikkö käytiin läpi jo aiemmin myytäväksi tekemisen kohdalla. Keskeinen mittari on 
jokin sellainen mittari, jonka avulla voidaan arvioida kuinka paljon yritys saa myytä-
viä yksikköjä myytyä ja kuinka paljon tuottoja yritys saa myynnistään. Esimerkiksi 
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lentoliikennettä yleensä mitataan kahdella mittarilla: kiinteät kulut per lennetty asia-
kasmaili ja koneiden täyttöaste (Mcgrath & Macmillan 2005a). Katso Norwegian-
vinjetti ja kuinka he ovat erittäin tehokkaita näissä kahdessa mittarissa. Fyysisiin 
liikkeisiin perustuvassa jälleenmyyntibisneksessä, kuten Whole Foods, keskeisiä mit-
tareita ovat neliötuotto ja myynnin kehitys per myymälä. Collins (2001) kertoo suosi-
tussa kirjassaan, kuinka menestyneimmille yrityksillä oli yksi erityinen mittari, min-
kä avulla he pystyivät seuraamaan ”taloudellisen koneensa” suorituskykyä. Esimer-
kiksi Wahlgreens seurasi ennen kaikkea tuotot/ asiakasvisiitti mittaria, ei niinkään 
perinteistä tuotot/ myymälä mittaria. Syy tähän jakolaskun nimittäjän valintaan oli 
se, että Wahlgreensin myymälöiden idea on asioinnin helppous; myymälöiden sijain-
ti, suunnittelu, valikoima tähtää tähän. Jos tuottomittarina olisi pidetty tuotot/ myy-
mälä mittaria, niin tuo mittari paranisi helpoiten vähentämällä liikkeiden määrää ja 
sijoittamalla niitä edullisempiin paikkoihin, mutta tämä sotisi pävittäisasioinnin 
helppoutta vastaan. Mittaamalla sitä, kuinka paljon voittoa per asiakaskäynti voidaan 
tehdä, tavoitetaan paremmin tarjoaman voittojen synnyttämisen ydin. Vastaavasti 
asuntoluottoja myyvä Fannie Mae ei niinkään mitannut voitot per asuntolaina suh-
detta, vaan voitot per asuntolainan riskiaste suhdetta. Riskin ymmärtäminen oli hei-
dän tarjoamansa ydin ja voittoja tehtiin ennen kaikkea jakamalla riskiä, vakuuttamal-
la jne. Tai teräsfirma Nucor ei mitannut voitot per kiinteät kulut tai voitot per työnte-
kijä suhdetta, vaan voitot per viimeistelty terästonni, koska heidän voittojensa ydin 
oli sekä vahva työkulttuuri että kehittyneiden uusien teknologioiden hyödyntäminen. 
Viimeistelty terästonni tavoittaa nämä molemmat keskeiset asiat voittoa synnyttävän 
tarjoaman takana. 

 
Ydinmittari on linkittynyt yleensä jonkinlaiseen toimialan keskeisen toiminnan ta-

voittavaan yhdistelmään suoria- ja kiinteitä kuluja, sekä assettien tuottavuuteen. Si-
ten, jos yritys haluaa määritellä uudestaan ydinmittarin, se tarkoittaa joko: 1) paran-
taa dramaattisesti suorituskykyä käytössä olevassa mittaamisessa; tai 2) muuttaa 
myytävää yksikköä ja kehittää uusi ydinmittari. Kirjoittajat argumentoivat uuden ar-
von luomisen kannalta kiinnostavasti, että ”toimialojen kehittyessä ja vakiintuessa 
useimmat pelurit asettuvat saman myytävän yksikön ympärille” (Mcgrath & Macmil-
lan 2005a). Eli, kuten Kim & Mauborgnen kohdalla jo aiemmin todettiin, kyse on ni-
menomaan liiketoiminta-ajattelun ajattelun ajattelusta; uuden arvon luominen vaatii 
totutun ajattelun kyseenalaistamista ja uusien vaihtoehtojen kehittelyä. 

 
Mcgrath & MacMillanin ehdotukset (2005) “Market Busting” liikkeiksi määritellä 

ydinmittari uudelleen ovat: 
 Radikaalisti muuttaa myytävää yksikköä: GE Medical Systems, esimerkiksi, 

muutti fokustaan lääkelaitteiden myynnistä ”to selling equipment utilization 
contracts” ja IBM muutti myyntiään yksittäisistä laitteista ”selling total IT 
solutions” (ibid). Lisää myytävän yksikön muuttamisinnovaatioita kerrottiin 
jo aiemmin vaihdanta-arvon aikaansaamisen kohdalla.  

 Radikaalisti parantaa omaa tai asiakkaan kassavirran nopeutta (cash flow 
velocity). Parhaimmillaan rahat voi saada asiakkailta ennen kuin joutuu 
maksamaan toimittajille, kuten lehtibisneksessä yleensä ja Dell tietokoneis-
sa. 



 

223 

 Assettien käyttöä voi radikaalisti muuttaa, vaikka ulkoistamalla tai hyödyn-
tämällä asiakkaiden omistamia arvokomponentteja (josta aiemmin kerrottu 
Airbnb on huippuesimerkki), jolloin pääomia sitoutuu vähemmän ja ainakin 
paperilla mittarit näyttävät parempaa. 

 

Tarjoamisen laajuuden sovittaminen vaihtelevaan kysyntään 
 

Monessa liiketoiminnassa tarjoaman kysyntä ei ole tasaista vaan pikemminkin hy-
vin vaihtelevaa. Valitun laajuuden sisällä kysyntä voi vaihdella paljonkin; ajallisesti 
joko kelloajan, viikonpäivän tai vuosisyklin mukaan, tai eri alueilla tai kysyntä voi 
kohdistua eri osaan tarjoamaa eri voimakkuuksilla. Eräs keskeisimmistä tarjoaman 
kehittämisen valinnoista on päättää tuottamisen ja toimittamisen laajuus suhteessa 
vaihtelevaan kysyntään. Liian pieni tarjonta tarkoittaa menetettyjä voittoja ja liian iso 
tarkoittaa liian suuria kuluja ja taas menetettyjä voittoja. Ongelmana on useimmiten 
se, että kysynnän kasvamisen (ja laskemisen) yksikkö ei ole sama kuin tarjonnan kas-
vattamisen (ja laskemisen) yksikkö. Esimerkiksi kysyntä voi nousta puhelu kerral-
laan, mutta tarjonta kasvaa yksi kuukausipalkka kerrallaan. Tämän eritahtisuuden 
hallintaan on olemassa monenlaisia ratkaisuja. 

 
Vinjetti 97. LiveOps - uuden arvon luomista joustavasti skaalautuvan tarjonnan avulla 

Girotra & Netessine (2014) kertovat erään esimerkin tähän kysynnän ja tarjonnan vastaavuus-
ongelmaan. LiveOps toimii call-center bisneksessä. “Traditional centers make up-front invest-
ments in facilities and hard infrastructure (primarily communications) before they sign a sin-
gle client or take their first call. They must also decide how many agents to hire, at what levels 
of skill and expertise, and provide training…LiveOps, in contrast, employs agents as the calls 
come in. Its agents work independently from home and signal LiveOps when they are ready to 
take calls. They are paid according to the duration of a call and -- because calls are automati-
cally recorded and scored -- their skill at meeting callers' needs. Intelligent software routes 
callers to the most qualified agents available according to the nature of the call, so capacity 
and staffing are constantly adjusted in real time to meet actual demand. …the business model 
depends on having an ample supply of people for whom downtime has a relatively low cost.” 
Tällaisia ihmisiä kaupungeissa on aika paljon; kotiäitejä, opiskelijoita jne., jotka mielellään ke-
räävät hieman lisätuloja ja jotka eivät halua olla kokopäivätöissä tai ylipäätään töissä tiettyyn 
kellonaikaan. LiveOpsissa ihmiset saavat itse päättää omat työaikansa ja voivat työskennellä 
suoraan kotoaan. LiveOps ei toimi, jos tätä nopeasti ja edullisesti ylös-alas skaalautuvaa osapäi-
väistä resurssia ei ole tarpeeksi tarjolla.  

 

Optimaalisen mittakaavan haaste 
 
Tyypillisesti jokaisella tarjoamalla on jokin mittakaava, ”breakeven point”, jonka 

yläpuolella tarjoama on kannattava. Liian pienessä mittakaavassa (kiinteiden) kulu-
jen osuus on liian suuri tuottoihin nähden. Mittakaava vaikuttaa tehokkuuteen, sopi-
vassa mittakaavassa arvokomponentit ovat käytössä optimaalisella tavalla. Mainitta-
koon sekin, että sopiva mittakaava ei ole pelkästään tarjoajan valinta; tarjoaja ei voi 
päättää, että puoli miljoonaa asiakasta pitää tarjoamaa arvokkaana ja haluaa sen os-
taa.  
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Monien liiketoimintojen ja tarjoamien ajatellaan olevan ”luonnostaan” paikallisia 

ja/tai tilariippuvia ja toisten ajatellaan olevan luonnostaan ison mittakaavan toimin-
taa ja/tai paikkariippumattomia. Jo aiemmin kerrottu EF Education on hieno esi-
merkki, kuinka, yleensä hyvin paikallisesti toteutetusta kielikoulutuksesta, on saatu 
tehtyä globaali tarjoama. Samoin esimerkiksi parturit ja hautaustoimistot ajatellaan 
perinteisesti hyvin paikallisina bisneksinä, asiakkaiden ajatellaan olevan ajomatkan 
päässä, koska asiakkaan itsensä on pakko olla fyysisesti paikalla palvelun käyttöhet-
kellä. Eräs mahdollisuus luoda uutta arvoa on miettiä mitkä osat on pakko tehdä pai-
kallisesti ja mitkä voitaisiin tehdä paikkariippumattomasti. 

 
Vinjetti 98. Service Corporation International - uuden arvon luomista hakemalla skaalaetuja  

Service Corporation International on tehnyt perusluonteeltaan paikallisesta tarjoamasta maan-
laajuista bisnestä, jopa kansainvälistä (Hamel 1996). Firma perustettiin 1960-luvulla USA:ssa ja 
on sittemmin ostanut paikallisia perheyrityksiä, hautaustoimistoja, ja saavuttanut skaalaetuja 
hankinnoissa, markkinoinnissa, hallinnossa ja tehostamalla pääomia vaativien resurssien, kuten 
ruumisautojen, käyttöastetta. Firma hautasi jo 1990-luvun puolivälissä yli 320 000 ihmistä 
vuodessa ja pyöritti 2000-luvun alussa yli 2 miljardin dollarin ”end-of-life-services” bisnestä 
(www.sci-corp.com).  

 
SCI tarina yllä on hyvä esimerkki, kuinka tarjoaman kannattavuutta voidaan paran-

taa, kun operoidaan isommissa kokonaisuuksissa, joissa kokonaisuuksissa investoin-
tien käyttöastetta saadaan temporaalisesti ja/tai spatiaalisesti optimoitua, arvoa tuot-
tavaa aikaa saadaan lisättyä, ilman että asiakkaiden arvoa vastaanottava aika huono-
nee. Jollain kalliilla investoinnilla, esimerkiksi ruumisautoilla, on tarjoaman luon-
teesta johtuen tietty käyttöaika per asiakas plus siirtymiin ja huoltoihin kuluva aika. 
Tietyn rajan jälkeen kasvavaan kysyntään on reagoitava ostamalla toinen auto. Mutta 
ostettu auto ei ole 100 % käytössä ennen kuin kysyntä taas nousee toisen auton mak-
simitasolle. Operoimalla koko seutukuntaa pystytään löytämään optimaaliset käyttö-
asteet, joissa siirtymiin ei kulu liikaa aikaa, mutta investoinnit eivät myöskään seiso 
turhaan käyttämättä. 

 
Siinä missä SCI esimerkissä tarjoaman mittakaavaa kasvatettiin ostamalla erillisiä 

yrityksiä yhden firman sisälle ja sitten jakamalla tiettyjen tarjoaman rakenneosien 
potentiaalia isommalle kokonaisuudelle, tarjoamia on mahdollista yhdistellä myös eri 
yritysten välillä, jos niillä on sama asiakas. Ideana on, että nimenomaan käyttöarvo ja 
tarjoaman kulut yhdistävät eri aktiviteetteja ja yrityksiä toisiinsa, ei niinkään yritys-
taso. Prosessiguru Michael Hammer (2001) on käyttänyt termiä co-supplier, ”yhteis-
toimittaja” lienee käypä käännös. Yhteistoimittajat ovat yrityksiä, jotka toimittavat 
tavaraa samalle asiakkaalle. 

 
Vinjetti 99. Kauppalogistiikka - uuden arvon luomista muodostamalla yhteistoimittajien kokonaisuus 

Hammerin oma esimerkki on USA:n kauppalogistiikka, jossa kylmätuotteet ja kuivatuotteet 
ovat luonteeltaan hyvin erilaisia tuotteita ja jossa seitsemän isointa kuivatuotevalmistajaa muo-
dostavat 40 % markettien myynnissä olevista tuotteista kuivatuotekategoriassa (Hammer 2001). 
Kaikilla seitsemällä on oma jakeluverkostonsa, varastot, rekat. Kylmätuotteissa seitsemällä 
isoimmalla toimijalla on vain 15 % osuus markettien myynnistä – silti niilläkin on jokaisella 
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omat systeeminsä. Hammerin idea on, että kylmätuotteet ja kuivatuotteet ja niitä toimittavat 
yritykset eivät kilpaile suoraan keskenään mutta toimittavat silti samoille asiakkaille. Kylmätuo-
tefirmat ja kuivatuotefirmat ovat siis yhteistoimittajia (co-suppliers). He omistavat yhdessä 30 
miljoonaa neliöjalkaa varastotilaa suur-Chicagon alueella, mutta vain 82% tilasta oli käytössä 
(Hammer 2001).  
Yhteistoiminnalla he voisivat saada aikaan merkittävää tehostusta toimintaansa ja selvästi ti-
heämmän tarjoaman. Hammerin mukaan firmojen välisen tehokkuuden nostaminen vaatii en-
sinnäkin valintoja siitä, mitä bisnesprosesseja voisi olla hyödyllistä suunnitella uudelleen, de-re-
koodata. Valittavan prosessin tulisi tarjota merkittävää koko bisneksen suorituskyvyn parantu-
misen suorituskykyä ja kyseisen prosessin tulisi pyöriä jo lähellä omaa sisäistä tehokkuuttaan. 
Toisena vaiheena olisi etsiä ja valita ulkoinen partneri/ asiakas, joka myös voittaa yhteistoimin-
nassa. Kolmantena vaiheena on prosessien yhdistäminen ja uudelleensuunnittelu kokonaisuu-
tena. Ajurit tässä suunnittelussa ovat Hammerin mukaan: “loppuasiakas tulee aina ensin, koko 
prosessi tulisi suunnitella yhtenä kokonaisuutena, jossa on yksi tietopankki, yhtäkään aktivi-
teettia ei tulisi toistaa turhaa ja työn tulisi tehdä aina se taho, joka on parhaassa asemassa sen 
tekemään” (Hammer 2001).  

 
Hammer siis suosittelee ensin analysoimaan asiakkaan päämäärän, sitten kehittä-

mään sellaisen tarjoaman, josta syntyy eniten käyttöarvoa vähimmillä kuluilla – ja 
kehottaa vasta sitten rakentamaan organisoituminen kyseisen tarjoaman tuottami-
seen ja toimittamiseen. Olemassa olevien yritysten rajat eivät välttämättä ole opti-
maalinen mittakaava tarjoamalle ja sen tiheydelle.  

 
Myös sellaiset tilanteet, joissa toinen toimittaa aamupäivällä ja toinen illalla tarjoa-

vat tilaisuuksia arvon luomiseen, koska aamupäivän kiireiden loputtua arvokom-
ponentit saattavat lojua iltapäivän käyttämättöminä ja toisessa iltakiireiden loputtua 
arvokomponentit saattavat olla vähällä käytöllä aamupäivän. Tarjoaman tiheys voisi 
merkittävästi nousta, jos samoilla arvokomponenteilla voitaisiin hoitaa sekä aamu 
että ilta. Co-ajatusta voi tietysti myös laajentaa muihin rooleihin kuin vain toimitta-
miseen; voimme olla yhteisasiakkaita, yhteiskilpailijoita, yhteiskomplementteja, yh-
teisvaihtoehtoja, yhteisalalletulijoita jne. Katso myös Frow et al. 2015 ja heidän lis-
tauksensa. 

 
On tärkeää huomata ero Hammerin ”yhteistoimittaja” ajattelussa ja Normannin 

(2001) ”asemallinen arvo” ajattelussa. Vaikka molemmissa hyödynnetään alun perin 
toisessa arvokonfiguraatiossa olevia arvokomponentteja omassa toiminnassa, yhteis-
toimittaja-ajattelussa arvokomponentit ovat samassa arvosysteemissä (molemmat 
toimittavat esimerkiksi samaan tavarataloon tavaraa) ja niitä käytetään samalla lailla, 
saman käyttöarvon luomiseen, kuin alun perinkin, nyt vain yhdistettynä kuluraken-
teen kannalta sopivamman mittakaavan kokonaisuudeksi. Mutta asemallista arvoa 
hyödyntävissä ideoissa arvokomponentit ovat yleensä kokonaan toisissa arvosystee-
meissä, niitä tyypillisesti käytetään erilaisen käyttöarvon tuottamiseen kuin alkupe-
räisessä tarjoamassa. Esimerkiksi julkinen liikenne ja mainostaminen ovat täysin eri 
systeemejä, ja bussipysäkki ja mainostaulu ovat eri asiat, silti JC Decaux yhdisti ne 
katukaluste-konseptillaan.  

 
Tarjonnan laajuus voi heilua ennustettavasti ylituotannon ja niukkuuden välillä. 

Ylituotanto-niukkuus kierrot johtuvat yleensä systeemisistä syistä. Esimerkiksi jos 
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jokainen investoi kapasiteetin nostoon, niin “yksittäisten toimijoiden rationaalinen 
käytös voi johtaa kollektiivisesti absurdeihin lopputuloksiin” (McGrath & MacMilla-
nin 2005:122). Näitä kiertoja voi hyödyntää esimerkiksi organisoimalla tehottomia 
tuotantolaitoksia mukaan vasta siinä vaiheessa, kun hinnat ovat korkealla, tai part-
neroitumalla muiden kanssa, kuten italialaiset huonekaluvalmistajat tekevät korkean 
kysynnän aikaan (ibid p.124). Sykleistä riippumaton just-in-time valmistus on myös 
eräs vaihtoehto (ibid p.126).  

 

6.6.2 Arvon kaappaamisen mahdollisuuksista ja valinnoista 

Äskeisessä kappaleessa keskityttiin erityisesti keskusteluihin, kuinka tarjoaman ku-
lut pyritään saamaan alle vaihdanta-arvon, alle tuottojen. Jos tarjoama saadaan kau-
pallisesti kannattavaksi, niin tarjoaman kehittäjien, tuottajien ja toimittajien on vielä 
varmistettava, että arvoa saadaan kaapattua toimialan rakenteesta itselle. Kuten jo 
luvussa 2 todettiin, arvoa on kaapattu, kun yritys (i) saa itselleen asiakkaiden mak-
samat maksut (ii) ja samanaikaisesti pystyy pitämään nuo maksut itsellään estämällä 
ylävirran toimijoiden (toimittajat ja palveluntarjoajat) ja/tai alavirran toimijoiden 
vaatimukset (asiakkaat ja jakelukanavat) saada osa maksuista itselleen (Foss 2003; 
Mol et al 2005). Arvon kaappaaminen liittyy siis siihen, miten tarjoaman synnyttämä 
vaihdanta-arvo jaetaan. Kaappaamisen ”suorituskyky” ei yleensä synny tarjoamaan 
sattumalta, vaan se on tarjoamaan tietoisesti rakennettava. 

Toimialan rakenteita ja siten kaapattavissa olevan arvon määrää voi muuttaa tarjoa-
matason valintojen avulla 

 
Toimialarakenne liittyy elimellisesti arvon kaappaamisen pohdintoihin, koska toi-

mialan rakenne määrittää kuka arvoa toimialalla pystyy kaappaamaan ja minkä ver-
ran. Porterin viiden voiman malli (1980) on de facto standardi. Seuraavassa käydään 
hyvin lyhyesti läpi kaikki Porterin toimiala-analyysin viisi voimaa. Ensimmäinen 
voima on ”uusien alalle tulijoiden uhka”. Logiikkana on se, että jos alalle tulon kyn-
nys on matala ja uudet tulijat odottavat hyvin vähän vastatoimia jo alalla olijoilta, 
alalle tulijoiden uhka kasvaa ja se aiheuttaa puolestaan sen, että toimialan voittopro-
sentti on tyypillisesti vaatimaton. ”Sisälle tulemisen esteet (entry barriers) ovat sisäl-
lä jo olevien etuja suhteessa uusiin tulokkaisiin” (Porter 2008:81). Alla olevaan kuvi-
oon on listattu kahdeksan alalle tulon estettä plus odotetut vastatoimet, jotka kaikki 
vaikuttavat alalle tulon uhkaan. 

 
Tarjoamanpohjaisen ajattelun suunnasta katsoen ”alalle tulijoiden uhkan” kohdat 

1,2,3,4,6,8 ovat suoraan tarjoaman kehittämisvaiheessa huomioon otettavia tekijöitä. 
Hyvällä suunnittelulla voidaan lisätä tai vähentää noiden kohtien toteutumisen to-
dennäköisyyttä merkittävästi. Esimerkiksi Airbnb kiersi kohdan neljä pääomatarpeen 
hyväksikäyttämällä asiakkaiden valmiiksi investoimien asuntojen asemallista arvoa 
omassa majoitustarjoamassaan ja sai valtavan määrän majoituskapasiteettia il-
maiseksi. Airbnbstä tuli maailman suurin ”hotellitarjoama” muutamassa vuodessa. 
IKEA ei aikanaan päässyt tiettyihin kanaviin ja alkoi myydä postimyyntinä ja sittem-
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min omien liikkeiden kautta. Tesla myy autoja suoraan netistä loppuasiakkaille, eli 
kohtaa kuusi voidaan myös innovoimalla kiertää. Ja niin edelleen.  

 
Toinen toimialan voima on ”toimittajien voima”, jonka alle Porter on listannut seit-

semän tekijää (10–16). Kohdat 12,13,15 ovat eniten tarjoamatasolla vaikutettavia asi-
oita, muut enemmän epäsuorasti. 

 

Kuvio 33. Porterin viiden voiman malli (muokattu Porter 1980, 1985, 2008) 

Kolmas voima on ”ostajien voima”. Kohdat 18,19,24,25,28 ainakin ovat sellaisia, 
joihin tarjoaman suunnittelulla ja kehittämisellä voidaan suoraan vaikuttaa. Kirjalli-
suudesta ja liike-elämästä on löydettävissä vielä muitakin keinoja kaapata ostajilta, 
erityisesti loppuasiakkailta, arvoa kuin mitä Porterin ehkä enemmän yritysasiakkai-
siin keskittyvä toimialatason analyysi tuo esiin. Gadiesh & Gilbert (1998) käyttävät 
käsitettä “tuottotasku” (Profit Pool), jonka he määrittelivät: “as the total profits 
earned in an industry at all points along the industry's value chain” (ibid.). Kirjoit-
tajat analysoivat USA:n autoteollisuutta, joka vuonna 1996 tuotti liikevaihtoa noin 
$1.1 triljoonaa ja voittoa $44 miljardia. Liikevaihdot jakaantuvat monille arvoketjun 
toimijoille, joista autonvalmistajat ja auton myyjät tuottavat isoimmat liikevaihdot, 
eniten vaihdanta-arvoa. Mutta isoimmat voitot tulevatkin eri lähteistä: autojen liisaus 
on selvästi kannattavinta toimintaa arvoketjussa, ja autorahoitus ja vakuutus ovat 
myös keskiarvon yläpuolella (ibid). Tarjoamaa kehitettäessä voidaan siten analysoida 
missä kohdissa toimialaa on eniten voittopotentiaalia tarjolla (ei siis pelkästään liike-
vaihtoa ja kysyntää) ja suunnata tarjoama erityisesti sinne. 

 
Vinjetti 100. U-Haul ja katetaskut - arvon kaappaamista keskittymällä liikevaihdon sijaan katteeseen 

U-Haul, Ryder, Hertz-Penske, and Budget kilpailivat kovaa keskenään kuluttajien muuttoauto-
vuokraus-palveluissa. U-Haul löysi itse autonvuokrauksen ulkopuolelta laajan voittolähteen: li-
sätarvikkeet, eli laatikot, vakuutukset, peräkärryt jne. joiden avulla muutto saadaan kokonaan 
hoidettua. “The margins in truck rentals are low because customers shop aggressively for the 
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best daily rate. Accessories are another matter altogether. Once a customer signs a rental 
agreement for a truck, his propensity to do further comparison shopping ends. He becomes, in 
effect, a captive of the company from which he's renting the truck. Because there is virtually no 
competition in this piece of the value chain, the accessories business enjoys highly attractive 
margins” (Gadiesh & Gilbert 1998). 
Kirjoittajat jatkavat tarjoamatason yksityiskohtien kertomista: “Recognizing the true profit 
structure of its business, U-Haul seized first-mover advantages in accessories. For example, it 
scooped up the cheapest storage space in key locations before its competitors could react, gain-
ing a sizable cost advantage. And, since control of the accessories business was tied directly to 
the volume of truck rentals, U-Haul deliberately kept its daily rental rates low in order to at-
tract more and more customers to whom it could sell more and more high-margin accessories” 
(ibid.). Kilpailijat sen sijaan eivät ymmärtäneet yhtä selvästi mistä voitot syntyivät ja hinnoitte-
livat autonsa niin, että se maksimoisi liikevaihdon itsessään. “U-Haul recognized that while the 
core rental business represented the vast majority of the industry's revenue pool, accessories 
provided a large share of the industry's profit pool” (ibid). 

 
Kiinnostava kysymys tarjoamapohjaisen ajattelun kannalta on, että ovatko muutto-

laatikot tarjoaman ydinkäyttöarvoa sisältäviä arvokomponentteja vai vain sisäistä 
käyttöarvoa. Hieman riippuen siitä miten asiakkaan tahdon suunta ja päämäärä on 
määritelty, ne voivat olla kumpaa tahansa. Yksi mahdollinen tulkinta olisi, että ver-
taillessaan tarjoamien hankintahintoja, asiakas ei miellä muuttolaatikoiden olevan 
ydinkäyttöarvoa, siksi hän päätyy ostamaan halvimman auton, jonka avulla tavarat 
varmimmin saa siirrettyä. Sitten ostohetkellä, todennäköisesti myyjän avittamana, 
hän ymmärtää, että laatikot ovat aivan keskeinen osa tavaroiden muuttamista, ja 
päättää hankkia myös ne samalla, vaikka katteet ja hinta olisivatkin korkeammat 
kuin alkaa kilpailuttamaan laatikoita erikseen eri paikoista.  

 
Miten arvoa voidaan kaapata, jos toimintaa luonnehtii iso mittakaava, isot inves-

toinnit, isot kiinteät kulut, jotka on sidottu johonkin tiettyyn paikkaan tai tilantee-
seen tai toimintatapaan? Nunes et al. (2004) kertovat muutamia esimerkkejä, miten 
uutta arvoa ja sitä kautta uusia tuottoja voisi luoda erityisesti pääomaintensiivisissä 
tarjoamissa.  

 
Vinjetti 101. Copper Mountain - arvon kaappaamista asiakkailta tarjoamalla lisäetuja lisämaksua vastaan 

Copper Mountain on hiihtokeskus Coloradossa, joka tarjoaa Beeline Advantage ohjelmaa, niille, 
jotka ovat valmiita maksamaan $124 päivän laskettelusta – noin puolet enemmän kuin normaa-
listi. Beeline asiakkaat saavat kahdenlaisia hyötyjä: he pääsevät 15 minuuttia aiemmin rintee-
seen aamulla tuoreeseen puuterilumeen ja he saavat ohituskaistan hisseihin (Nunes et al. 2004). 
Olennaista on huomata, että hiihtokeskuksen kulut eivät juurikaan lisäänny näissä ideoissa, 
vaikka hinta asiakkaille tuplaantui. 

 

Vinjetti 102. Hertz ja #1 Club Gold - arvon kaappaamista tarjoamalla pääsyä jonon ohi  

Hertzillä on tarjolla sama jonon ohi idea 50 dollaria vuodessa maksavalla "#1 Club Gold" kortil-
la, jonka voi hankkia, vaikka kävisi vain kerran asiakkaana. Tällainen sopii kirjoittajien mukaan 
hyvin tilanteisiin ja yrityksiin “that have tremendous sunk costs in their existing assets and lack 
the flexibility to come up with fundamentally new products” (Nunes et al. 2004). “Some cus-
tomers who don't do a large volume of business with a company still value the extras enough 
to pay for them. In fact, customers with low usage levels who pay for recognition are poten-
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tially more profitable than loyal customers, who are likely to take fuller, more-frequent ad-
vantage of a company's perks” (ibid).  

 

Tämän arvon kaappaamisen keinon keskeinen toimimisen edellytys on, että tar-
joamassa on jotain uhrauksia, kuten jonottaminen, jonka asiakas voi halutessaan 
ohittaa maksamalla lisää – ja että näitä asiakkaita, jotka ovat halukkaita maksamaan 
lisää, löytyy. Olennaista on ymmärtää, onko kyse vain tarjoaman sisäisestä käyttöar-
vosta ja siksi tarjoaman kehittäjien pitää olla tarkkana: jos muilla kilpailijoilla tai 
substituuteilla ei ole samaa ongelmaa alun perinkään, niin asiakkaat eivät maksa li-
sää siitä, minkä saavat halvemmalla toiselta tarjoajalta muutenkin. Asiakkaan tahdon 
suunta ja päämäärä ei ole jonottaa tai päästä jonon ohi, vaan päästä laskettelemaan 
laskettelukeskuksen tapauksessa, tai päästä tutustumaan alueeseen, tai osallistua töi-
hin jne. – joissa päämäärissä vuokra-auto on yksi mahdollinen keino. Jos vuokra-
auton saamiseen sisältyy aina jonottamista eli aikauhrauksia tai rahallisia uhrauksia, 
niin se huonontaa tarjoaman tiheyttä joka tapauksessa ja vaihtoehtojen suhteellinen 
arvo nousee asiakkaan silmissä. Eli tämän tyylisellä sisäisen käyttöarvon parantami-
seen perustuvalla rahastamisella on selkeät reunaehdot reaalitilanteissa. 

 
Neljäs Porterin toimialan voima on ”substituuttien uhka”. Viimeistä sen alle lista-

tuista tekijöistä, eli tuotekategorioiden ja teknologioiden konvergoitumista, ei maini-
ta Porterin kirjoituksissa, mutta tämän toi esiin aikanaan Provoken toimitusjohtaja 
Mikko Kämäräinen. Tuttu esimerkki on se, kuinka mobiililaitteet, kamerat, musiikki-
soittimet konvergoituessaan vaikuttivat aikaisemmin erillään olleisiin toimialoihin. 
Näistä substituuttien uhkaan liittyvistä tekijöistä ainakin 30,31,33 ovat suoraan tar-
joamatasoisia kysymyksiä. 

 
Viides toimialan voima on ”kilpailun intensiivisyys”. Porter argumentoi, kuinka 

“kilpailun voimakkuus ei pelkästään heijastele kilpailun intensiteettiä, vaan myös 
kilpailun perustaa. Minkä ulottuvuuden mukaan kilpailu pääasiassa tapahtuu ja mis-
sä määrin kilpailijat kilpailevat samalla ulottuvuudella, vaikuttaa merkittävästi kan-
nattavuuteen. Kilpailu on erityisen tuhoisaa kannattavuudelle, jos kilpaillaan ainoas-
taan hinnalla, koska hintakilpailu siirtää voitot toimialalta asiakkaille” (Porter 
2008:85). Kilpailu muilla asioilla kuin hinnalla – ominaisuuksilla, tukipalveluilla, 
toimitusajoilla jne. – on vähemmän todennäköisesti syömässä toimialan kannatta-
vuutta, koska nuo muut asiat lisäävät asiakkaille syntyvää arvoa ja siten tukevat kor-
keampia hintoja. Ainakin kohdat 36, 38, 39 ovat suoraan vaikutettavissa tarjoaman 
suunnittelun ja kehittämisen kautta, muutkin enemmän tai vähemmän epäsuorasti.  

 
Yhteensä siten ainakin 20 noista 42:sta viiden voiman alakohdasta ovat suoraan 

tarjoamalla ja tarjoaman rakenneosien valinnoilla vaikutettavissa. Yleisesti voidaan 
todeta, että kehittämällä selvästi enemmän käyttöarvoa luovan tarjoaman, kuten Air-
bnb tai Uber, monet voimat voivat muuttua merkittävästi tai tulla irrelevanteiksi.  

 
Jos Porterin toimiala-analyysissa voimien muuttaminen on pikemminkin sivujuon-

ne kuin pääasia, niin Brandenburger & Nalebuff (1995, 1998) Co-opetition mallissa 
arvon kaappaaminen ja voimien muuttaminen on jatkuva, moniulotteinen, dynaami-
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nen peli. Malli yhdistää nimensä mukaisesti kilpailua ja yhteistyötä peliteoreettisen 
viitekehyksen kautta. Mallin ytimessä on dynaaminen ”peli”, jota yritykset jatkuvasti 
käyvät keskenään. Peliä pelataan episodi kerrallaan ja jokainen episodi vaikuttaa seu-
raaviin ja jokainen episodi vaikuttuu edellisistä episodeista ja tulevien episodien odo-
tuksista. Jokainen peli on kytköksissä muihin peleihin ja arvo pelissä on aina neuvot-
telun kohteena, neuvoteltavissa.  

 
Co-opetition mallissa, samoin kuin Porterilla, on myös viisi perus”voimaa”, joista 

uutta arvoa on löydettävissä: Players, Added values, Rules, Tactics, Scope – yhdessä 
etukirjaimista muodostuu ‘PARTS’. Kirjoittajat listaavat alla olevasta kuviosta näky-
vät 17 erilaista tapaa muuttaa peliä ja kaapata lisää arvoa. 

 

 

Kuvio 34. Co-opetition, PARTS ja Value Net (yhdistetty Brandenburger & Nalebuff 1995, 1996, 1998) 

Vaikka malli korostaa, kuinka kakun luominen (cooperation) on eri asia kuin kakun 
jakaminen (competition) ja, että molempia tarvitaan (co-opetition), malli on kuiten-
kin ennen kaikkea arvon kaappaamisen viitekehys, yrityksen (taktisen tason) ylijää-
mien selittäjä. Asiakkaiden käyttöarvosta tai päämääristä ei puhuta ollenkaan. Tar-
joamat tietyllä tavalla oletetaan tässä mallissa jo olevan olemassa, tai jatkuvassa 
muutoksessa taktisilta osiltaan, ja niitä muokataan tilanteiden vaihdellessa, jotta nii-
den avulla saataisiin arvoa kaapattua itselle mahdollisimman paljon. Mutta peleistä 
ei pysty kaappaamaan arvoa, jos ei ole jotain mitä peliin tarjotaan. Ja usein arvo mitä 
peliin tarjotaan, on sidoksissa tarjoamaan. Tässä mielessä tarjoama on koko ajan läs-
nä heidänkin ajattelussaan.  

6.6.3 Arvon puolustamisen mahdollisuuksista ja valinnoista 

Vaikka yritys pystyisi luomaan käyttöarvoa, vaihdanta-arvoa ja saamaan kulut alle 
tuottojen ja vielä kaappaamaan arvoa itselleen, se ei vielä takaa, että kaappaamista 
pystytään tekemään jatkossakin. Asiakasarvon ja yrityksen ylijäämän luomisen kykyä 
täytyy vielä pystyä puolustamaan. Mitä pidempään tarjoama pysyy voittoa tuottava-
na, sen parempi ylijäämän kertymän kannalta.  

 
Seuraavassa käsitellään arvon puolustamiseen liittyvät asiat kahdessa osassa. En-

siksi käsitellään puolustamista geneeristen strategioiden kannalta katsoen. Käytän-
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nössä tarjoaman pitää pyrkiä olemaan edullisin tai muuten paras. Universaalisti op-
timaalisten roolien löytämisellä voidaan edesauttaa sellaisen aseman syntymistä, joka 
on puolustettavissa kilpailijoiden reaktioita vastaan yli ajan. Toisena kokonaisuutena 
on ajatus siitä, että vaikka lanseeratessa tarjoama olisikin erittäin kilpailukykyinen, 
niin ajan kuluessa tarvitaan väistämättä muutoksia, jatkuvaa parantamista. Aloite-
taan puolustamisen keskustelu geneeristen strategioiden valitsemisen pohdinnoilla.  
 

Edullisin vai muuten paras? 
 
Aktiviteettien yhteensopivuuden tarvetta on perinteisesti argumentoitu nimen-

omaan yritystasolla, yrityksen ja ympäristön yhteensovittamisena, yrityksen sisäisten 
asioiden yhteensovittamisena ja strategian piirissä, kilpailijoita paremman suoritus-
kyvyn kannalta (Drazin & Van de Ven 1985; Porter 1985, 1996). Strategiakeskustelus-
sa yhteensovittamista on ajateltu nimenomaan kilpailuedun kannalta. Porter (1985, 
1996) argumentoi kuinka yrityksen kilpailuetu täytyy juontua joko halvemmasta kus-
tannusrakenteesta (low cost) tai erilaistumisesta (differentation). Molemmat voivat 
olla tarkemman fokuksen, pienemmän markkinakokonaisuuden sisällä oleva etu, tai 
sitten isommassa markkinakokonaisuudessa säilyvä etu. On tärkeää muistaa, että 
pelkkä edullisuus tai olla edullisin ei vielä takaa, että tarjoama menestyy. Tämä kävi 
hyvin ilmi esimerkiksi aiemmin kerrotussa Tata Nano tarinassa (katso vinjetti). Trea-
cy & Wierseama (1993) kutsuivat geneerisiä strategioita, eli halpoja kustannuksia, 
erilaistumista ja fokusta ”arvodisipliineiksi” (Value disciplines) ja nimesivät ne ”ope-
rationaaliseksi erinomaisuudeksi” (Operational Excellence), ”tuotejohtajuudeksi” 
(Product Leadership) ja ”asiakasläheisyydeksi” (Customer Intimacy). Treacy & Wier-
sema puhuvat johtajuuden tai parhaana olemisen lisäksi myös riittävän hyvästä ta-
sosta (threshold value), eli että yrityksen pitää olla vähintään yhdessä kolmesta arvo-
disipliinistä todella hyvä ja kahdessa muussa sen verran hyvä, että ei tipu pois pelistä. 
Toisin sanoen, jostain pitää tulla kilpailuetua ja muissa riittää, kun on kilpailukykyi-
nen. Tämän väitöskirjan käsitteillä sanottuna, erityisesti tuotejohtajuudessa ja asia-
kasläheisyydessä pitää ymmärtää hyvin asiakkaan päämäärä ja siinä tarvittava käyt-
töarvon luonne. Yhteensopivuutta haetaan siis ensin asiakkaan päämäärän ja tarjoa-
man välille (problem – solution fit, kappaleen 4.4. käsitteillä sanoen).  

 
Kuten jo aiemmin todettiin, Porter (1985, 1996) kuvaili kolmea eri tasoa strategises-

sa yhteensopivuudessa: 1) yksinkertainen konsistenssi geneeristen strategioiden si-
sällä. Rakenneosat ovat joko ristiriidassa tai ristiriidattomia asiakkaan päämäärän 
kanssa, sekä yrityksen valitseman arvodisipliinin kannalta. 2) Aktiviteetit vahvistavat 
toinen toistaan, ja 3) optimaalinen yhteensopivuus. Porter & Siggelkown (2008) 
mukaan yhteensopivuus on optimissa kun: “A set of activities is said to be consistent 
(internal fit) if changing any single activity (and not changing any other activity) 
leads to a performance decline.”  

 
Yhteensopivuuden tarkemmassa hakemisessa Porter & Siggelkow (2008) pohdiske-

levat kuinka aktiviteetteja voidaan luokitella sen mukaan, kuinka paljon niiden arvo 
riippuu toisista aktiviteeteista, eli kuinka paljon on keskinäisiä riippuvuuksia. Toises-
sa ääripäässä ovat aktiviteetit, joiden arvo ei riipu mistään toisesta aktiviteetista, eli 
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niiden arvo on täysin riippumatonta kontekstista (tarjoamasta tai yrityksestä tai toi-
mialasta). Näille geneerisille aktiviteeteille on löydettävissä yksi ja sama optimaalinen 
konfiguraatio ja niitä yleensä myös käytetään kaikissa yrityksissä. Esimerkiksi tieto-
koneiden käyttö kirjanpidossa. Toisessa ääripäässä ovat aktiviteetit, joiden arvo riip-
puu monista muista valinnoista, ne ovat siten tarjoamaspesifisiä tai strategiaspesifi-
siä (ibid). Aktiviteettien kontekstuaalisuuden lisäksi voidaan myös arvioida keski-
näisvaikutusten kontekstuaalisuutta. Näillä kahdella akselilla voidaan hahmottaa, 
onko kyse geneerisistä käytännöistä, toimialan laajuisista parhaista käytännöistä, 
strategisten ryhmien tasoisista parhaista käytännöistä tai yksittäisen strategian vah-
vasti vuorovaikutteisista aktiviteeteista. ”geneeriset aktiviteetit eivät ole epätärkeitä 
– päinvastoin. Ne asettavat riman kilpailulle… kuitenkin, samaan aikaan, koska 
nämä aktiviteetit ovat hyödyllisiä kaikille yrityksille, muilla yrityksillä on vahvat 
kannustimet hyödyntää näitä aktiviteetteja. Sen seurauksena on epätodennäköistä, 
että firmat saisivat pysyvää kilpailuetua näiden aktiviteettien avulla. Todennäköi-
semmin kilpailuetu nousee aktiviteeteista, joilla on enemmän kuin yksi optimaali-
nen konfiguraatio, toisin sanoen, strategia-spesifeistä aktiviteeteista. Koska nämä 
aktiviteetit ovat hyödyllisempiä yritykselle kuin sen kilpailijalle, niin kilpailijoille ei 
ole vahvoja kannustimia kopioida näitä valintoja (tai se voi olla vaikeaa)” (ibid). 
Olennaista on ymmärtää, että yksittäisen rakenneosan arvo tarjoamassa voi olla hy-
vin riippuvainen muista tarjoamaan valituista rakenneosista, koko spesifikaatiosta ja 
koko konfiguraatiosta. Kun rakenneosia sovitellaan yhteen, on pyrittävä hyödyntä-
mään geneerisesti parhaita yhdistelmiä, mutta ennen kaikkea pyrittävä rakentamaan 
kyseiseen asiakkaan päämäärään ja käyttökontekstiin kaikkein sopivin tarjoama ja 
tarjoamalle sopivimmat tuottamisen ja toimittamisen aktiviteetit, sekä hallinnoinnin 
tavat. Erilaisia yhdistelmiä on tarjolla erittäin paljon pelkästään tässä työssä kuvattu-
ja arvon luonnin päätapoja yhdistelemällä. 

 
Kuinka geneeristen strategioiden mukaisia tarjoamia sitten rakennetaan, miten 

puolustautumisen mahdollistava asema rakennetaan? Lähdetään liikkeelle esimer-
keillä, miten tulla edullisimmaksi. 

 
Vinjetti 103. Southwest Airlines - arvon puolustamista olemalla maanosan edullisin 

“Southwest Airlines (SA) was founded by Rollin King, Lamar Muse, and Herbert Kelleher in 
1967. …It took three and a half years of legal struggle to get the permission to actually begin 
offering passenger service. … In fact, SA was so short of cash when it began flying in 1971 that 
it had to sell one of its four planes. The company went to its employees and explained the situa-
tion – it could scale back its schedule, or fly the same schedule with just three planes. The em-
ployees agreed to operate the same schedule with fewer aircraft, but this required turning the 
planes around more quickly. This is how and why the company’s vaunted quick turnaround 
originated” (O’Reilly 2000). “From the very beginning to the present, Southwest has main-
tained the same strategy and operating style. It concentrates on flying to airports that are un-
derutilized and close to a metropolitan area …although it does fly to major airports such as LA 
International and San Francisco” ibid). 
”The company also began by flying fuel-efficient 737s and now has over 300 of them, the only 
type of aircraft it flies. Southwest service involves frequent on-time departures as well as low-
cost fares. The company emphasizes point-to-point routes, with no central hub and an average 
flight time of 80 minutes. Roughly 80 % of Southwest’s customers fly nonstop to their final des-
tination. By avoiding hub-and-spoke system, the company is able to avoid the systemwide de-



 

233 

lays often associated with connecting flights through hub airports that experience bad weath-
er. This makes short-haul trips more attractive to travelers who might otherwise consider 
driving. It also pays off in shorter turnaround times (70%) of their flights have a 15 min 
ground time) and higher equipment utilization. For example, Southwest aircraft spend an av-
erage of eleven hours in the air daily compared with an industry average of eight, and they 
average 10,5 flights per gate vs 4,5 for the industry” (ibid). ”…In 1997, Southwest had the low-
est fares among the nine largest US airlines, with an average cost per mile of less than half 
that of its closest competitor” (ibid). ”… Consistent with a strategy of low costs, low fares, and 
frequent flights, Southwest also keeps its fares simple. Unlike other airlines that rely heavily on 
computers and artificial intelligence programs to maximize flight revenue, Southwest typically 
offers only two fares on a route: a regular coach fare (there is no 1. or 2.class) and an off-peak 
fare. It also tries to price all fares the same within a state. Traditionally, Southwest did not sell 
interline connections with other carriers… 
To further simplify their operations, Southwest has never offered meal service on its flights… 
There is no assigned seating. …Kelleher recognized that short-haul flying was inherently more 
costly than longer flights (the plane takes off and lands more often and has to be handled at 
every gate). He understood that the lowest-cost provider could leverage that cost advantage 
most where costs are highest. 
…Part of this cost advantage derives from the remarkable productivity Southwest gets from its 
workforce. For example, Southwest people routinely turn around an aircraft in fifteen 
minutes… Continental and United average 35 min for similar activities. Southwest’s gates are 
typically staffed by a single agent and have ground crew of six, rather than the three agents 
and twelve ground crew found at other airlines. 
Southwest pilots, for example, spend more time in the air than pilots at other airlines. Whereas 
some pilots at United etc earn more than $200 000 a year for flying 50 hours a month, 
Southwest pilots average $100 000 a year flying 70 hours a month. ...Another cost advantage 
comes from having people who will do as many different tasks as required to get the flight out. 
Flight attendants and pilots will help the clean the aircraft or check passengers in at the gate” 
(ibid). Ihmiset antavat panoksensa, koska ihmisiin on satsattu paljon.  
Southwest Airlines tarjoamana on siis lentää kahden lähellä toisiaan olevien paikkojen väliä 
edestakaisin ja tehdä kaikki mahdollinen sen eteen, että koneiden maassaoloaika olisi minimis-
sään. Heidän strategiansa toimii, jos he ovat maassa vähemmän kuin muut lentoyhtiöt. Tässä on 
vahva linkki ydinmittari -keskusteluun. Vaikka kulut on pyritty minimoimaan joka kohdassa, 
asiakastyytyväisyys on silti toimialan parasta luokkaa. Yhtiö on ollut yli 20 vuotta vahvasti voi-
tollinen, vaikka toimiala kokonaisuutena on ollut pitkään tappiollinen (O´reilly & Pfeffer 2000).  
 

Norwegian lentoyhtiö on toinen hyvä esimerkki kokonaisvaltaisesta uuden arvon 
miettimisestä. Norwegian pyrkii olemaan halvin mannertenvälinen lentoyhtiö. Siksi 
tarinassa on selkeitä eroavaisuuksia maanosan sisällä toimivaan Southwestiin. 

 
Vinjetti 104. Norwegian - arvon puolustamista systemaattisella kustannusten alentamisella 

 ”In 2000, Norwegian bought Lufttransport, a helicopter transport company that serviced 
Norway’s oil and mining industry. The idea was to hedge against the volatile airline industry. 
It turned out to be a smart decision, if not a lucky one” (Thomas 2007). Pian tuon oston jälkeen 
terroristit törmäsivät New Yorkissa kaksoistorneihin, ilmamatkustaminen väheni 7,5 % ja alkoi 
finanssikriisi. Norwegian oli ajautumassa konkurssiin. ”In 2007, as bankruptcy loomed, the 
leap of faith moment arrived. “There was a possibility to start a low-cost [Boeing] 737 opera-
tion,” he says. “But the only way to compete was to get the cost down as fast as possible, and in 
order to get the cost down, scale was essential.” Yhtiö maksoi 3,1 miljardia dollaria 42 konee-
staan. ”It was a bet-the-house moment… “‘Would you rather go bankrupt on old planes or 
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brand-new ones?'” They both agreed that it’d be better to go down in style. “If we hadn’t placed 
that order, we wouldn’t be alive today.” (ibid). 
Lentoyhtiön skaalaaminen paikalliselta tasolta transatlanttiseksi peluriksi ei ole mikään helppo 
tehtävä, erityisesti laman aikana. Maanosien välistä halpalentoyhtiötä oli yritetty neljä kertaa 
aiemminkin, kuuluisin on Laker Airways 70-luvulla, jonka tarina päättyi nopeasti konkurssiin: 
”five years after launching no-frills flights from New York to London though, the global econ-
omy went into a recession, interest rates hit double digits, and oil prices skyrocketed. Laker 
was hit by the perfect storm in a capital-intensive business that relies on high consumer spend-
ing and low fuel costs. The company went belly up in 1982 (ibid)”. Kjos kommentoi tarinaa: 
“[Laker] didn’t have access to the internet. He had to rely on aircrafts with high operational 
costs and travel agencies which were owned by his competitors” (ibid). Norwegian perusti en-
simmäisten joukossa nettiin perustuvan varausjärjestelmän, joka laski kuluja entisestään, koska 
asiakkaat pystyivät ostamaan liput suoraan ilman välikäsiä. Yritys perusti Irlantiin yrityksen, 
jonka avulla Norwegian pääsi kiinni EU:n ilmailusäännöksiin ja vuokraa suurimman osan hen-
kilöstöstään toisten yritysten kautta. “All Norwegian’s pilots are hired under permanent con-
tracts by Norwegian, one of Norwegian’s subsidiaries, or one of our partner recruitment com-
panies,” ja “Norwegian partners with or partly owns the recruitment companies it works 
with.” Tämä käytäntö, jossa henkilöstö ei ole palkattuna suoraan Norwegianin palkkalistoille 
antaa kriittisiä joustoja: “When travel between Europe and North America peaks in the sum-
mer, Norwegian can hire pilots through one of its partner agencies. When demand drops in 
the winter, they don’t have the burden of idle employees. Jorens says low-cost carriers like 
Norwegian had up to 60 % less labor costs than legacy carriers that hire employees directly. 
Due to stricter labor laws, airlines in the U.S. are unable to apply the same hiring strategy” 
(ibid). Yhtiö käyttää taitavasti hinnoittelua markkinointina. Esimerkiksi kun yhtiö lanseerasi 65 
dollarin liput USA:n ja Euroopan välillä, kilpailijat pitivät hintoja epärealistisina: ”Willie Walsh, 
the CEO of International Air Group—which owns British Airways and Iberia— said, “The fares 
that they’ve launched are clearly just designed to get some headline media coverage.” Shortly 
afterwards, Lars Sande, Norwegian’s SVP of sales, confirmed Walsh’s comment saying, 
“That’s how we do it, instead of spending huge amounts on marketing.” Myös lentokenttäkulut 
on pyritty minimoimaan. ”Of the 200 planes that Norwegian purchased in 2012, half were Boe-
ing’s new 737 MAX 8. The plane is 17 % more fuel-efficient than the old model, but most im-
portantly, it is the first narrow-body plane built with enough range to fly across the Atlantic. 
“That means we can fly into smaller airports,” he says. For example, Norwegian will be able to 
offer a transatlantic flight between small airports like Providence, Rhode Island, and Belfast, 
Ireland… While fuel prices usually make headlines, they are only about 4 % of your typical air-
fare. About 20 % of your fare goes toward gate fees, which is why low-cost carriers fly out of 
smaller airports that have lower fees” (ibid). 
Myös koneiden ostamisen ja omistamisen kulut on pyritty minimoimaan. ”In 2007, a bad 
economy actually helped Norwegian. Kjos told me that the 42 Boeing planes he bought were 
only available because another airline withdrew from negotiations and the recession allowed 
him to buy the fleet at a discount. When unemployment rose and wages dropped, passengers 
became more price sensitive and Norwegian—thanks to its new fuel-efficient fleet—could offer 
lower prices than the big guys. As most of the industry suffered in 2008 and 2009, Norwegian 
managed to grow—and even made a small profit” (ibid). 
“On January 25, 2012, Norwegian Air Shuttle announced the largest aircraft deal in European 
history: It purchased 222 airplanes with options for 100 more, a move that made little sense to 
anyone outside the company. Norwegian wasn’t even the biggest airline in Europe, and here it 
was acting like the biggest in the world. To Kjos, it was an obvious decision. “If I have the 
scale, nobody can take me on cost. If I buy 200 Airbuses, I definitely will have a much better 
price than if I buy 20. If I don’t need them, I can sell them out or lease them.” In effect, Kjos fig-
ured out a way to punch above his weight class” (ibid).  
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Kuvio 35. Norwegianin tarjoaman halpuus on rakennettu monista keskenään yhteensopivista rakenneosista 

Saa nähdä kuinka tässä Norwegianin skaalan tavoittelussa käy, kun heillä on ollut 
valtavia ongelmia Boeingin Max-lentokoneiden lentokieltojen kanssa (2019–2020) ja 
sen päälle 2020 helmikuusta alkanut globaali korona-virusepidemia ja matkustaja-
lentojen väheneminen yli 90 %. Vaihdetaan toimialaa ja katsotaan lisää esimerkkejä, 
kuinka voi olla toimialan halvin tai tehokkain. 

 
Vinjetti 105. Redbox - arvon puolustamista olemalla halvin 

Ersek et al. 2015 analysoivat toimialojen pullonkauloja mm. kustannusten suunnasta. He käyt-
tävät esimerkkinä Redbox videovuokrausta. Kirjoittajien mukaan: “Many industry bottlenecks 
develop because companies don't question whether customers really want all the features of a 
particular product or service. What happens is that a first mover achieves success with a par-
ticular offering, and its model gets established as the way to do business. The customer is hap-
py because the advantages outweigh any disadvantages, the industry accepts the cost of the 
entire offering, and a bottleneck is born”. Näin kävi videovuokrausbisneksessä, jossa 1990-
luvun lopussa Blockbuster kehitti elokuvayhtiöiden kanssa voitonjakomallin, jonka avulla iso 
määrä elokuvia saatiin videovuokraamoihin tarjolle ja pystyttiin tekemään laaja videovuokraus-
ketju. Kilpailijat seurasivat toimintaperiaatetta ja syntyi ajatus, että videovuokraamo on ainoa 
tapa saada videoita nähtäväkseen. “But in 2002, the new-venture unit of fast-food giant 
McDonald's was looking for ideas that could drive additional traffic to the company's restau-
rants. "They were also looking for a worldwide product outside of the food sector... A concept 
for renting DVDs from a vending machine looked promising. Kaplan and his team began ex-
perimenting with location, pricing, and DVD selection, eventually settling on a robotic kiosk to 
be located outside McDonald's stores. The no-membership-fee format priced DVD rentals at a 
dollar a day, far below the then-prevalent pricing at Blockbuster and others” (ibid).  
Miksi Redbox pystyi olemaan halvin? Redbox oli automaatti, jolloin säästettiin videovuokraa-
moiden henkilöstökulut ja käytännössä lähes kaikki vuokrakulut ja muut videovuokraamon ti-
loihin liittyvät kulut. Automaattikioski maksoi $15000 ja vei vain pari neliömetriä tilaa (ibid). 
Toimialan halvin tarjoama kasvoi erittäin nopeasti: “becoming the fifth-largest movie rental 
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company in the United States by the end of 2007. By 2009, its more than 15,000 locations had 
taken 19 % of the market, leaving 36 % for rent-by-mail operators like Netflix and 45% for tra-
ditional stores. In July 2013, Redbox rented its three billionth disc, from an assortment that by 
then incorporated movies and video games. It reckoned that some 68 % of the American popu-
lation lived within a five-minute drive of a Redbox kiosk” (ibid). 

  
Miten siis tulla halvimmaksi? Tarjoaman kehittäjien pitää miettiä kohta kohdalta, 

mistä kustannukset koostuvat, voisiko joitain vaiheita jättää kokonaan pois, voisiko 
asioita tehdä eri tavalla, että kustannukset saadaan alas, mikä on absoluuttisesti hal-
vin tapa saada kyseinen rakenneosa, suorituskyky tai ominaisuus aikaan?  

 
Kavadias et al. (2016) argumentoivat, kuinka: ”millä tahansa toimialalla dominoiva 

bisnesmallilla on taipumus tulla esiin ajan myötä. Markkinavääristymät poislukien, 
dominoiva malli heijastelee tehokkainta tapaa allokoida ja organisoida resursseja”. 
Eli yleensä tehokkain toimintatapa valikoituu markkinan toimesta; Airbnb on ylivoi-
maisen tehokas ”hotellitarjoama” ja siksi siitä on tullut maailman isoin. EF Education 
on maailman isoin kielikoulu, koska se hyödyntää tehokkaasti maailmassa jo olevia 
resursseja jne. Tästä kaikkiin tarjoaman tasoihin vaikuttavasta ajattelusta klassinen 
esimerkki on Dell ja kuinka he valtasivat PC-/läppärimarkkinaa.  

 
Vinjetti 106. Dell - arvon puolustaminen kilpailijoita tehokkaammalla tarjoamalla 

Perinteisesti PC-toimiala kehitti ja valmisti omat laitteensa varastoon ja myivät ne kolmansien 
jälleenmyyjien tai omien liikkeiden kautta asiakkaille. Dell muutti monia perusoletuksia omalla 
toiminnallaan (Govindarajan & Gupta 2001). Sen sijaan, että olisi ajatellut tuotekehityksen ole-
van keskeisin asiakkaille arvoa luova osa tarjoamassa, Dell osti komponentit ulkoa ja vain koko-
si laitteet itse. Dell eliminoi jälleenmyyntikerroksen myymällä koneet suoraan netistä asiakkaille 
(tai puhelimitse). Lisäksi koko ketju komponenteista asiakkaalle integroitiin yhdeksi, tehok-
kaaksi järjestelmäksi. ”Dell turns its inventory 50 times a quarter and Compaq manages just 
10–12 times per quarter” (Hamel 1998). Kaksi trendiä teki Dellin tavan toimia mahdolliseksi: 
ensinnäkin asiakkaat alkoivat ymmärtää laitteista niin paljon, että he pystyivät tekemään kus-
tomoituja tilauksia (ja niille, jotka eivät ymmärtäneet, kehitettiin oma systeemi, tyyliin: ”haluat-
ko pienen koneen”). Toiseksi, komponentit standardisoitiin ja modularisoitiin, eli eri valmista-
jien muistit esimerkiksi kävivät samaan laitteeseen. Tilauksen tekemiseen ja koneen saamiseen 
tehtaalta kotiin asiakas itse, nettisivut ja postitoimitus ovat ylivoimaisesti halvin keino, paljon 
halvempi kuin jälleenmyyntiketju myyntitila- ja henkilökuluineen. 
Ohessa olevasta yhteen vetävästä kuviosta näkyy, että Dellin mallissa osaset vahvistavat toisi-
aan. Jokaisessa vaiheessa syntyy säästöjä tai hyötyjä, jotka ovat muutettavissa asiakasarvoksi 
ja/tai paremmiksi tuotoiksi yritykselle. Pelissä, jossa on paljon toistoja, kuten tenniksessä tai 
tietokoneiden myynnissä, pienetkin erot tulevat merkitseviksi. PC-markkinassa tämä tarkoitti 
sitä, että vuonna 1984 perustetun Dellin markkinaosuus globaalisti oli 2,7 % vuonna 1994 (4,2 % 
USA:ssa), mutta jo 10,5 % (18,4 % USA) vuonna 2000 ja noin 19 % (34 % in US) vuonna 2005 
(www.dell.com, 2005). Dellistä tuli suurin PC-toimija, ohi arvostettujen IBM:n, HP:n ja Com-
paqin. 
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Kuvio 36. Dellin tarjoaman arvonluonnin logiikka (muokattu Govindarajan & Gupta 2001) 

Miten tulla parhaaksi muuten kuin olemalla halvin? Ja, ennen kaikkea, kuinka puo-
lustaa asemaa? Yksi keskeinen suunta on kehittää sellainen tarjoama, jonka kilpai-
luetu vain vahvistuu, mitä enemmän sitä käytetään. Nettimaailmassa on tuttua löytää 
ja nojata kasvaviin rajahyötyihin, eli että mitä useampi käyttää vaikkapa sosiaalisen 
median palvelua, sen enemmän arvoa kaikille käyttäjille. Miten saada kasvavia raja-
hyötyjä perinteisemmissä tarjoamissa aikaan? 

 
Vinjetti 107. Orica - arvon puolustamista kumuloituvalla ymmärryksellä räjäyttämisestä 

Niraj (2013) kertoo artikkelissaan Oricasta, australialaisesta räjähteitä myyvästä yrityksestä: 
“…commodity business in Australia. The primary concern of its customers -- quarries that 
blast rock for use in landscaping and construction -- was to meet well-defined specifications 
while minimizing costs. Because the products on the market were virtually indistinguishable, 
the quarries saw no reason to pay a premium for Orica's or any other company's explosives. 
At the same time, Orica knew that blasting rock is not as straightforward as it may appear. 
Many factors affect the performance of a blast: the profile of the rock face; the location, depth, 
and diameter of the bored holes; even the weather. Mess up the complex formula for laying the 
explosives often enough and your profits crumble into dust and get blown away by the wind. 
Orica realized that customers harbored much unspoken anxiety about handling the explosives 
without accidents, not to mention transporting and storing them safely. If it could systemati-
cally reduce even some of those costs and risks, it would be providing significant new value for 
the quarries -- far in excess of any price reduction that competitors could offer. So Orica's en-
gineers set to work gathering data on hundreds of blasts across a wide range of quarries and 
found surprising patterns that led them to understand the factors that determine blast out-
comes. Using empirical models and experimentation, Orica developed strategies and proce-
dures that greatly reduced the uncertainty that, until then, had gone hand in hand with blast-
ing rock. It could now predict and control the size of the rock that would result from a blast 
and could offer customers something its competitors could not: guaranteed outcomes within 
specified tolerances for blasts. Quarries soon shifted to Orica, despite lower prices from com-
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petitors. Not only had the company developed an edge over rivals, but the advantage was ac-
cumulative: As Orica amassed more data, it further improved the accuracy of its blast predic-
tions and increased its advantage relative to its competitors”. 

 
Seuraavassa esimerkki tarjoamasta, jossa eri pääarvoluokkien rakenneosat ja jopa 

johtamis-/organisoitumismalli tukevat toinen toisiaan niin hyvin, että muodostuu 
kilpailuetuinen tarjoama. 

 
Vinjetti 108. Urban Outfitters ja keskenään yhteensopivat arvokomponentit 

“…Urban Outfitters, a $1.1 billion specialty retail store chain whose sales and profits have been 
growing at about 30% a year for the last 15 years (Porter & Siggelkow 2008). It has adopted a 
set of activities and practices that are highly interdependent and quite distinctive (Bhakta et 
al., 2006). Its stores create a bazaar-like ambience with eclectic and nonstandardized mer-
chandise, including clothes and home accessories, and the assortment in each store is broad 
but shallow, underscoring the atmosphere. Each store has a unique design; some occupy build-
ings previously used as movie theaters, banks, or stock exchanges. Store managers have con-
siderable authority to, for instance, change the store layout, or to experiment with the music 
being played. Strengthening this shopping experience is a substantial investment of 2% to 3% 
of annual revenue into visual display teams who change the layout of each store every two 
weeks, creating a new shopping experience whenever customers return. As a result, customers 
spend considerably more time in Urban Outfitters stores than in other specialty stores (three 
to four times as much). To finance this investment, the company shuns traditional forms of ad-
vertising such as print, radio, and television (Porter & Siggelkow 2008).  
Urban Outfitters’ choices are clearly interdependent. For instance, the unique real estate plays 
well with the nonstandardized merchandise mix; both in turn make it more beneficial to grant 
more authority to store managers, as standardized approaches are unlikely to work well. Sim-
ilarly, frequent changes in store layout are particularly beneficial given the quick turnover of 
merchandise. Lastly, Urban Outfitters can afford not to use traditional media outlets given the 
substantial word of mouth its unusual stores generate” (ibid). 

 
Urban Outfitters on hyvä esimerkki, kuinka kilpailuetua synnyttävä yhteensovitta-

minen vaatii aina selkeitä joko/tai valintoja. Jos kilpaileva tarjoama haluaa kopioida 
selkeitä joko/tai valintoja sisältävän toimintamallin, joka valintojensa seurauksena 
synnyttää kilpailuetua, sen on kopioitava koko malli kaikissa yksityiskohdissaan, 
muuten etu säilyy. Esimerkiksi jos Isku haluaisi kopioida IKEA:n toimintamallin, ei 
riitä, että kopioi vain osan valinnoista ja säilyttäen toiset ennallaan. IKEA:n valtava 
valikoima ja erittäin edullinen hintataso on mahdollista saavuttaa vain, kun tekee 
kaiken juuri niin kuin IKEA on tehnyt - ja vielä sittenkin IKEA:lla on tukenaan skaa-
laedut ja valintojen tekemisestä kymmenien vuosien aikana kumuloitunut osaami-
nen.  

 
Vielä finanssisektorin esimerkki, kuinka selkeillä joko/tai valinnoilla ja uniikilla yh-

distelmällä yhteensopivia tarjoaman rakenneosia haetaan pysyvää kilpailuetua. 
 

Vinjetti 109. Edward Jones - arvon puolustamista uniikeilla joko/tai valinnoilla 

“What is most distinctive about Jones is that it has only one financial adviser in an office, 
which allows it to have more offices (10,000 nationally) than competitors do. Merrill Lynch 
has about 15,000 brokers but only 1,000 offices. To make it easy for its targeted customers to 
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visit at their convenience—and to provide a relaxed, personable, nonthreatening environ-
ment— Jones puts its offices in strip malls and the retail districts of rural areas and suburbs 
rather than high-rise buildings in the central business districts of big cities. These choices alone 
require Jones to differ radically from other brokerages in the configuration of its activities. 
With no branch-office management providing direction or support, each financial adviser 
must be an entrepreneur who delights in running his or her own operation. Since such people 
are an exception in the industry, Jones has to bring all its own financial advisers in from other 
industries or backgrounds and train them, at great expense. …Because the company has 
10,000 separate offices, its real estate and communication costs are about 50% higher than the 
industry average” (Collis & Rukstad 2008). ”EJ offers transparent, long-term products such as 
large-cap equities and highly rated bonds (they don’t try to maximize transaction fees). They 
never sell risky IPOs or commodity futures, never manufacture own products – they act only 
as distributor. They buy only from a few reputable suppliers (such as Capital Research, Mor-
gan Stanley)” (Markides 2000). 

 
Edward Jones, Urban Outfitters ja IKEA ovat esimerkkejä tarjoamista, jossa on teh-

ty selkeitä, erottavia valintoja. Ja nämä selkeät valinnat, esimerkiksi yhden hengen 
toimisto siellä missä asiakkaat asuvat, on taas vaatinut valitsemaan joitain muita ra-
kenneosia tarjoamaan. Kokonaisuus on synerginen ja sopii asiakkaan päämäärään. 

 

Universaalisti parhaimpien käytäntöjen hakemista tarjoamaan 
 
Seuraavassa luetellaan muutamia ulottuvuuksia, joita yhdistää pyrkimys löytää uni-

versaalisti halvimpia ja/tai parhaita ratkaisuja kulloiseenkin tilanteeseen. Mitä 
enemmän tarjoamaan saadaan rakennettua universaalisti parhaita ratkaisuja ja yh-
distelmiä, sen todennäköisempää on, että tarjoama pärjää kilpailussa ja arvoa voi-
daan puolustaa vähemmän ”oikeita” valintoja tehneitä tarjoamia vastaan. Mikä taho 
on universaalisti halvin taho viemään huonekalut kotiin? Asiakas, joka on tullut au-
tolla liikkeeseen ja on seuraavaksi ajamassa autollaan kotiin. IKEA:ssa on useita täl-
laisia universaalisti edullisimpia ratkaisuja. 

 
Ensinnäkin olennainen osa koko tarjoaman hyvyyttä suhteessa muihin tarjoamiin 

on se ovatko toimijat oikeissa rooleissa tarjoamassa. Ovatko työntekijät tekemässä 
sitä, missä heidän arvontuottokykynsä on isoin? 

 
Vinjetti 110. Aravind Eye Hospital - arvon luomista ja puolustamista optimaalisten roolien kautta  

“Professionals often complain about the time and mental space they must devote to routine ac-
tivities (Ramdas et al. 2012). Most physicians we asked spend more than half their time on 
things that don't require medical expertise. Both efficiency and professional satisfaction im-
prove when time and effort are better aligned with professional identities, expertise, and aspi-
rations. 
At the Aravind Eye Hospitals, in India, surgeons perform only 30% of the work on each patient 
(ibid). Each eye surgeon alternates between two operating tables, assisted by paramedics who 
administer anesthetics, wash the eye, and put in sutures. The surgeons like doing more of what 
they perceive as their real work. Patients benefit because outcomes are better and infection 
rates are lower than those at many Western hospitals. Overall, more patients are treated at 
lower cost (ibid).” 
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“Indian hospitals have taken task-shifting to a new level by creating fresh categories of low-
cost health care workers at one end of the spectrum and highly focused specialists at the other. 
Unable to lure trained personnel to rural villages… Aravind has trained village girls to become 
ophthalmic paramedics; they constitute 64% of Aravind's workforce and perform tasks such 
as admitting patients, maintaining medical records, and assisting doctors” (Govindarajan & 
Ramamurti 2013). Lääkäreiden arvoa lisäävä aika aikaa saatiin merkittävästi nostettua organi-
soimalla tarjoama niin, että he keskittyivät siihen, missä heidän kykynsä tuottaa arvoa on suu-
rin.  

 
Optimaalisten roolien löytäminen itsessään ei vielä takaa, että tarjoama on asiak-

kaalle ja tarjoavalle yritykselle parempi kuin muut kilpailevat tarjoamat, mutta opti-
maalisten roolien tarjoama lisää todennäköisyyttä, että tarjoama on tehokkaampi ja 
tiheämpi.  

 
Toiseksi, kuka on parhaassa asemassa suorittamaan minkäkin osan tarjoamasta? 
 

Vinjetti 111. Partners in Health ja läheisten käyttö läheisyyttä vaativissa asioissa 

“Faced with a shortage of medical practitioners in rural Rwanda, Partners in Health--an or-
ganization that provides medical care to the world's poor--had to consider who else could help 
HIV patients adhere to prescribed treatments (Ramdas et al 2012). In response, it created the 
role of "accompagnateur," a friend or relative who is paid to go to appointments with the pa-
tient and help out at home so that the patient takes prescribed medications. 
Scarcity of clinicians necessitated this innovation. But the outcomes transcend that necessity: 
Given their personal connection to patients, accompagnateurs are actually better suited to 
providing this support than doctors. Now, in the US and Europe, adapted forms of this role are 
improving patient success rates and reducing costs.”  

 
Paras taho suorittamaan jokin osa tarjoamasta voi siten löytyä myös yrityksen ulko-

puolisista resursseista, jolloin alun perin ulkopuoliset rakenneosat tulevat liitetyiksi 
osaksi tarjoamaan.  

 
Kolmanneksi, kuka on parhaassa asemassa tekemään päätöksiä tarjoaman eri vai-

heissa? 
Vinjetti 112. Walmart ja kuinka tavarantoimittaja on parhaassa asemassa päättämään hyllyjen täytöstä 

“More than 25 years ago, Walmart transferred some decision rights about stocking its store 
shelves to Procter & Gamble, because it saw that a supplier had the right combination of in-
formation and incentives to keep Walmart well stocked with products by optimizing delivery 
and production schedules (Girotra & Nesessine 2014). Tästä on sittemmin tullut vakiintunut 
toimintatapa.  

 
Kun arvontuottokykyä halutaan maksimoida, on olennaista, että tarjoamassa pää-

töksiä tehdään aina sen toimesta, jolla on (asiakkaan päämäärää tukeva) intressi, 
kannustin ja paras tieto tehdä päätös. Walmartin tapauksessa koko arvosysteemin 
rooleja ja arvokomponentteja on muokattu ja yhdistelty niin, että ne tuottaisivat eni-
ten arvoa. Optimaalinen arvontuottokyky on parasta erottautumista ja puolustautu-
mista muita tarjoamia ja niiden arvontuottokykyä vastaan. 
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Neljänneksi, mikä on optimaalinen tarjoama mihinkin kanavaan? Amazonin perus-
taja Jeff Bezos valitsi tietoisesti kirjat ensimmäiseksi nettikauppatarjoaman tuotteek-
si, koska kirja oli ideaali nettikauppaan (katso Jeff Bezos vinjetti). On tarjoamapoh-
jaisesti ajateltuna kiinnostavaa, että esimerkiksi kirja on luonteeltaan hyvin tietynlai-
nen; painoinen, muotoinen, materiaaliltaan, kustannusrakenteeltaan jne. Ja kaikki 
nämä yksityiskohdat on otettava huomioon tarjoamaa rakennettaessa, jotta asiakas 
saisi käyttöarvoa mahdollisimman paljon ja että tarjoaman kehittäneelle yritykselle-
kin jäisi ylijäämää. Ja kirjalle tyypilliset ominaisuudet sopivat kaupalliselta kannalta 
ja/tai käyttöarvon kannalta erinomaisesti joihinkin ympäristöihin, tilanteisiin ja ka-
naviin – ja toisiin keskinkertaisesti ja joihinkin huonosti. Yksi osa tarjoaman raken-
tamista on pyrkiä löytämään optimaaliset ympäristöt ja kanavat tarjoaman myymisen 
ja käyttämisen luonteen kannalta. 

 
Viidenneksi, mikä on optimaalinen sijainti tai tarjoamisen piste mihinkin tarpee-

seen ja päämäärään? 
 

Vinjetti 113. SafeSave ja pankin vienti sinne missä ihmiset asuvat 

“Stuart Rutherford, the chairman and cofounder of the microbanking company SafeSave, was 
struck by the huge need for retail banking services in the slums of Bangladesh (Ramdas et al 
2012). He couldn't picture low-income Dhaka residents going into a bank branch and engag-
ing with middle-class employees. But doing business with local moneylenders was typically an 
expensive and even dangerous proposition. 
Rutherford recalled from his childhood that insurance agents would ring the doorbell at his 
home. So, he decided to take banking to the slums. He envisioned bank agents going to the cli-
ent's doorstep to collect deposits and offer withdrawals, a few takas at a time. Unlike micro-
credit organizations, whose primary focus is microbusiness finance, SafeSave focuses on sav-
ings and loans for everyday needs. In 15 years, the company has made about 100,000 loans 
totaling over $6 million and has taken more than a million deposits averaging about $0.35 
each. The loan recovery rate is 97 %, and despite the tiny amounts of the loans and deposits, 
SafeSave reported a 4.5 % return on assets and a 16 % ROE in 2012.” 

 

Ominaisuuksien jatkuva muokkaaminen kilpailun mukaan 
 
Riippumatta kuinka hyvin tarjoama luo lanseeratessa arvoa, ja kuinka hyvin arvo on 

puolustettavissa, yleensä on aina tehtävä vähintään taktisen tason muutoksia kilpaili-
joiden toimien takia ja siksi, että kaikki on jatkuvassa muutoksessa. Eräs konkreetti-
nen esimerkki kilpailijoiden tarjoamia analysoivista työkaluista on Mcgrath & Mac-
Millanin ”ominaisuuskartta” (Attribute Map 2005, tai ACE – Attribute Categorizati-
on and Evaluation, MacMillan & McGrath 1996).  

 
Työkalun avulla omaa tarjoamaa voi verrata muihin kilpaileviin tarjoamiin. Omi-

naisuuskartta on matriisi tai ysikenttä, jossa on kaksi ulottuvuutta: ensin tarjoaman 
ominaisuuksia jaotellaan asiakkaan kokemuksen suunnasta perusominaisuuksiin, 
erottaviin ominaisuuksiin ja energisoiviin ominaisuuksiin. Toinen ulottuvuus jaotte-
lee ominaisuudet vielä positiivisiin, negatiivisiin ja neutraaleihin. Mallin taustalla 
saattaa olla 1980-luvulla kehitetty Kano-malli, jonka avulla erityisesti laatua yritettiin 
parantaa (katso esim. http://en.wikipedia.org/wiki/Kano_model). 
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Taulukko 6. Ominaisuuskartta (Mcgrath & MacMillan 2005) 

Jos asiakas pitää jotain ominaisuutta perusominaisuutena, hän tyypillisesti ottaa 
sen annettuna ja tämä sama ominaisuus löytyy kaikista kategorian tarjoamista. Vaik-
kapa turvallisuus lentomatkustamisessa tai tekstiviestien lähettämismahdollisuus 
ovat lentomatkailun ja matkapuhelimien positiivisia perusominaisuuksia nykyään. 
Liian lyhyt akunkesto tai ahdas jalkatila tai jonot lentokenttien autonvuokrauksissa 
ovat negatiivisia perusominaisuuksia, joita asiakkaat sietävät, koska olettavat samat 
perusominaisuudet löytyvän kaikista muistakin saman kategorian tarjoamista.  

 
Keskikolumni listaa erottavat tekijät, eli ne tekijät, jotka vaikuttavat ostopäätök-

seen. ”Samanaikaisilla erottajilla” (parallel differentiators) ei ole mitään tekemistä 
tarjoaman toiminnallisuuden kanssa, mutta ne tarjotaan samaan aikaan ja voivat olla 
merkittävässä osassa ostopäätöksen aikaansaamisen kanssa. Esimerkiksi McDo-
nald’sin Happy Meal konsepti, jossa lasten aterian mukana tulee viikosta riippuen 
leluja, kirjoja jne. Paperiteollisuudessa jotkut yritykset myyvät tuotannonsuunnitte-
lua paperin tai paperikoneiden rinnalla. Joskus samanaikaisia erottajia tarjotaan tar-
koittamatta, ilmaiseksi. Monet materiaali- tai komponenttitoimittajat esimerkiksi 
antavat ilmaiseksi tärkeää prosessiosaamista. 

 
Kolmas kolumni, ”energisoijat”, dominoivat kirjoittajien mukaan ostopäätöstä. Ne 

tyypillisesti saavat aikaan voimakkaan reaktion puolesta tai vastaan, ja jättävät hel-
posti alleen kaiken muun. 

 
Kirjoittajat ehdottavat seitsemää eri tapaa luoda uutta arvoa tämän vertailutyökalun 

avulla:  
(1) Dramaattisesti parantaa positiivisia asioita lisäämällä uusia erottajia ja erityises-

ti positiivisia energisoijia (exciters). Ilmastointi autoissa oli joskus ehdoton positiivi-
nen energisoija, josta ajan kuluessa on tullut positiivinen perusasia, jonka oletetaan 
olevan jokaisessa autossa. 

(2) Eliminoida siedettäviä ja epätyydyttäviä ominaisuuksia. Tällä tavalla paitsi luo-
daan uusia positiivisia asioita, niin samalla luodaan kilpailijoille epätyydyttäviä omi-
naisuuksia, jos asiakas kokee, että vain sinun kanssasi tämä asia on kunnossa. Esi-
merkiksi PAX rengas, jota voi ajaa tyhjänäkin, tai Cantenbury Tails, jonka hevostallit 
ovat erityisen hyvän tuoksuisia.  

(3) Nykyisen segmentin pilkkominen; ajatuksena on ilmeisesti se, että jos joku seg-
mentti on alipalveltu tai löytyy uusia segmenttejä, niin niihin kannattaa panostaa. 
Tämän kirjan kirjoittajalle jäi hieman epäselväksi, miten tämän työkalun avulla voisi 
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löytää noita uusia alipalveltuja segmenttejä. Ehkä ajatuksena on se, että jos jonkun 
kategorian kohdalla ei meinaa löytyä positiivisia energisoijia, niin se on merkki ali-
palvellusta tarpeesta. Kim & Mauborgne kertovat ehkä konkreettisempia keinoja löy-
tää ei-asiakkaita.  

(4) Täytä tarjoama empatialla; kirjoittajat antavat esimerkiksi trendikkäät vaatteet 
isommille ihmisille tai huumorin lakibisneksessä. Tässä on hieman samaa henkeä, 
kuin Kim & Mauborgnen ”katso ohi toiminnallisen vs. funktionaalisen vetovoiman” – 
argumentin.  

(5) Lisää vaikuttavia samanaikaisia ominaisuuksia. Esim. perushyödykkeet voidaan 
myydä siten, että niiden kylkiäisinä saa varastonhallinnan, tuotannonhallinnan, hyl-
lyjen täytön jne. 

(6) Vähennä monimutkaisuutta; eli vähennetään ei-rahallisia uhrauksia. 
(7) Kaappaa enemmän luomastasi arvosta. Kirjoittajien mielestä yritykset antavat 

usein ilmaiseksi arvokkaita asioita asiakkaalle perustarjoaman osana. 
 
Kirjoittajat tarjoavat vielä yhden tavan luoda arvoa työkalunsa avulla, vaikka eivät 

sitä listaansa kirjanneetkaan. Koska neutraalit perusominaisuudet lisäävät kustan-
nuksia ilman, että ne loisivat arvoa asiakkaalle, yksi iso mahdollisuus on eliminoida 
ne kokonaan pois ja sitä kautta laskea kustannuksia ja hintaa.  

 
Yllä kuvattu Attribute Map työkalu on kilpailun dynamiikan kuvaustyökalu. Yleensä 

käy nimittäin niin, että tällä hetkellä energisoivat ominaisuudet ovat muutaman vuo-
den päästä (riippuen toimialan kehitysnopeudesta) erottavia tekijöitä ja taas muuta-
man vuoden päästä perusominaisuuksia. Positiivisilla ominaisuuksilla on taipumus 
siirtyä oikealta vasemmalle. Negatiivilla ominaisuuksilla on kilpailussa taipumus siir-
tyä vasemmalta oikealle. Eli asioista, joita tällä hetkellä siedetään, tulee epätyydyttä-
viä ominaisuuksia kaikille muille paitsi sille, joka toimialalla on ensimmäisenä rat-
kaissut tämän ongelman. Ja kun suurin osa on saanut ongelman ratkaistua, ominai-
suudesta tulee negatiivinen painolasti niille, joilla se vielä on. 

 
On olemassa monia muitakin kilpailun analysointityökaluja, joista seuraavaksi esi-

tellään muutama kaikkein strategisimman tason työkalu. Doblin Inc. vertailutyökalu 
on nimeltään Innovation Landscape™ (IL). IL-mallissa otetaan yksi toimiala tai yri-
tys, tietokonetoimiala esimerkiksi, laitetaan yhdeksi akseliksi Doblinin käyttämät 
kymmenen innovaatioluokkaa ja analysoidaan mitä toimiala on tehnyt kyseisissä luo-
kissa vaikkapa kymmenen viime vuoden aikana. Summeeraus tehdään 3-D muotoon, 
jossa korkeuskäyrä, z-akseli, mittaa innovaatiotoiminnan intensiivisyyttä. Jos kysei-
sessä innovaatioluokassa ei olla tehty innovaatioita muodostuu alhaalla oleva tasanko 
tai laakso, riippuen mitä ympärillä on. Jos innovaatioita on tehty paljon ja monen 
toimijan toimesta, kyseiseen kohtaan nousee vuori (VHA 2006:8). 
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Kuvio 37. Lentomatkustustoimialan ja tietokoneiden “Innovation Landscape” ("Power of Innovations" 2006 VHA 
Research Series ja www.doblin.com vuonna 2006) 

 
Doblinin 3-D graafit kuvaavat siis innovaatiotoimintaa luokittain jonkin ajan kulu-

essa, tyypillisesti loppuen nykyhetkeen, innovaatiotoiminnan intensiteettiä, joka nä-
kyy korkeutena, sekä innovaatiotoiminnan muutoksia, joka näkyy laskuina ja nousui-
na. Kuviosta on helppo hahmottaa nopeasti mitä on tehty, missä on laaksoja, eli uusia 
mahdollisuuksia ja nousevia trendejä. Eri toimialoja voidaan vertailla vierekkäin ja 
huomataan helpommin, kuinka joillain toimialoilla on satsattu joihinkin asioihin eri-
tyisesti, toisissa kenties muihin. 

 

Kuvio 38. Etunäkymä Doblinin Innovation Landscape™ (www.doblin.com) ja Value Canvas (Kim & Mauborgne 
1999) 

Kun kuviosta otetaan poikkileikkaus edestä (tai mistä tahansa vuodesta), X-akselilla 
on tällöin kymmenen innovaatioluokkaa ja Y-akseli mittaa innovaatiotoiminnan in-



 

245 

tensiteettiä (VHA 2006:8). Eri väreillä voidaan piirtää eri yritysten käyriä ja siten 
helposti vertailla niitä.  

 
Doblin on päätynyt hyvin samanlaiseen mallinnukseen kuin Kim & Mauborgen ”ar-

vokäyrä” tai ”arvokanvaasi” (Value Canvas, Kim & Mauborgne 1997, 1999, 2005). 
Arvokanvaasia ja siten tarjoaman ominaisuuksia muokataan neljän toimenpiteen 
avulla (Four Actions Framework, Kim & Mauborgne 1999): 

1) Mitkä asiat, jotka toimiala ottaa annettuina, pitäisi ELIMINOIDA  
2) Mitä tekijöitä pitäisi VÄHENTÄÄ alle toimialan standardin?  
3) Mitä tekijöitä pitäisi LISÄTÄ, yli toimialan standardin? 
4) Mitä tekijöitä pitäisi LUODA, joita toimiala ei ole vielä tarjonnut?  
Ensimmäiseen kahteen kysymyksen vastaamalla yritys saa selville, miten se voisi ti-

puttaa kustannuksiaan verrattuna kilpailijoihin. Kolmannen ja neljännen kysymyk-
sen avulla saa vastauksia, miten lisätään arvoa asiakkaalle ja synnytetään uutta ky-
syntää.  

 
Ajatuksena on, että pystyakselissa ei tarvitse olla mitään desimaalien tarkkuutta, it-

se asiassa siinä harvoin on edes numeroita, vaan pelkkä hyvä-huono, tai korkea-
matala akseli riittää, koska tavoitteena on synnyttää niin selvästi erottuva tarjoama, 
että sen huomaa vähemmän tarkalla asteikollakin. 

 
Bohnsack & Pinkse 2017 kehittivät Anderson et al. 2006 kilpailun mallia pidemmäl-

le, lisäten alkuperäiseen kolmen alueen – huonommat, paremmat, samankaltaiset – 
malliin lisäalueita oheisen kuvion mukaan. Kirjoittajien tarkoituksena on kuvata ele-
menttien ja tarjoaman reconfigurointitaktiikoita, eli sitä miten yrityksen tarjoama 
voisi paremmin pärjätä kilpailussa. Malli koostuu kolmesta ympyrästä, jotka kuvaa-
vat nykyistä tarjoamaa, uutta tarjoamaa (heillä erityisesti disruptive innovation) ja 
asiakkaalle arvokkaita asioita. Alue 1 kuvaa uusia mahdollisuuksia, joita kukaan ei 
vielä ole tarjoamassa. Alue 2 kuvaa nykyisen tarjoaman osia, jotka eivät tuota asiak-
kaalle arvoa. Alue 3 kuvaa uuden tarjoaman niitä osia, jotka eivät tuota asiakkaalle 
arvoa vielä tällä hetkellä. Alue 4 kuvaa sitä, missä olemassa oleva on parempi ja uusi 
huonompi. Alue 5 kuvaa sitä, missä uusi ja vanha ovat yhtä hyviä. Alue 6 kuvaa niitä 
ominaisuuksia ja elementtejä, joissa uusi on parempi. Alue 7 kuvaa niitä asioita, jotka 
sekä uudessa että vanhassa ovat asiakkaalle turhia.  

 
Tätä jaottelua hyväksikäyttäen, ja sähköautomarkkinan käytännön esimerkkejä 

luokitellen, kirjoittajat esittävät kolme taktiikkaa. Ensimmäinen on ”kompensointi-
taktiikka”, jossa nimensä mukaisesti pyritään muuttamaan asiakkaiden kokemusta 
kilpailua heikommista ominaisuuksista ja siirtämään niitä nelosalueesta vitoseen. 
Esimerkiksi sähköautojen heikompaa toimintasädettä voidaan kompensoida nopealla 
latausverkostolla ja/tai sijaisautopalvelulla. ”Parantamistaktiikka” (enhancing) pyrkii 
muuttamaan kilpailua paremmat ominaisuudet (alue 6) kokonaan uusiksi mahdolli-
suuksiksi (alue 1). Tämä vaatii kirjoittajien mukaan yleensä uudenlaisen bisnesmallin 
tukemaan tarjoamaa. ”Koplaamistaktiikka” (coupling) pyrkii löytämään kolmosalu-
eelta asioita, joita voisi kytkeä johonkin kokonaan toiseen tuotteeseen tai palveluun ja 
näin tehden luoda tälle uudelle tuotteelle uusia ylivoimatekijöitä. Tesla ja muutkin 
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sähköautoja valmistavat ovat esimerkiksi pyrkineet kytkeytymään aurinkoenergiaan, 
sähköverkkotoimijoihin jne. 

 

 

Kuvio 39. Erilaisia arvoelementtejä ja reconfigurointitaktiikoita (Bohnsack & Pinkse 2017) 

Näitä vertailun työkaluja voidaan käyttää arvon luonnin tilaisuuden avaamisen vai-
heessa, ja/tai kiteyttämään rekonfiguroimalla synnytetyn uuden tarjoaman etu visu-
aalisesti, tai löytämään jatkuvia parantamisen kohteita. Tässä väitöskirjassa ei tutkita 
mitä kaikkia kilpailun analysointityökaluja on olemassa, siksi yllä luetellut esimerkit 
riittänevät kuvaamaan arvon luomisen mahdollisuuksia tässä ulottuvuudessa. 

 

6.7 Yhteenvetävä esimerkki monilla tasoilla tapahtuneesta uuden arvon luo-
misesta ja tarjoaman uudelleen suuntaamisesta 

Seuraava, monia arvokomponenttitasoja yhteen vetävä esimerkki perustuu Ramirez 
& Wallin (2000) sivuilla 9–39 kerrottuun tarinaan, tulkittuna tämän väitöskirjan kä-
sitteiden avulla. 

 
Vinjetti 114. Xerox ja tarjoaman muuttuminen 1950-luvulta 2000-luvulle 

Kahdeksan vuoden osapäiväisten kokeilujen jälkeen Chester Carlson niminen insinööri sai ai-
kaiseksi ensimmäisen kopiokoneen vuonna 1938, joka perustui valojohtavuuteen (photoconduc-
tivity).  Chester patentoi teknologian, mutta maksavien asiakkaiden löytäminen ei ollut helppoa. 
Vasta vuonna 1959 Haloid onnistui ratkaisemaan teknologian keskeiset tekniset ongelmat, ku-
ten tulipalot (!) ja papereiden jumittumisen, laitteella nimeltään 914. Laite maksoi 4000 dollaria 
valmistaa ja se painoi yli 300 kg ja oli 1,2 metriä korkea.  
Nyt kun paperiksi kelpasi mikä vain tavallinen, joka paikassa oleva, edullinen paperi, kaikki eri-
koispapereihin sisältynyt kalleus, saatavuusongelmat, tekninen hankaluus ja niiden ratkaise-
miseksi valitut rakenneosat, poistuivat. Tarjoaman tiheys parani merkittävästi. Samoin sekin, 
että käyttö oli helppoa, poisti keskeisen pullonkaulan käyttöarvon luomisessa. Miten laitteen 
ydinkäyttöarvon saa otettua käyttöön, on olennaista. 
Laitteesta tuli kaupallinen läpimurto, mutta ei pelkästään teknologiansa takia. Käyttöarvo on 
edellytys vaihdanta-arvolle, mutta vaihdantaa ei tapahdu ennen kuin tarjoamaan rakennetaan 
vaihdannan aikaansaavat arvokomponentit. Koska Xeroxin laite oli kallis valmistaa, päädyttiin 
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tarjoamaan leasing-sopimuksia, kahden päivän ilmaista kokeilu- ja palautusoikeutta ja hinnan 
kantajaksi valittiin kopio, eli mitä enemmän kopioita ihmiset tekivät, sen enemmän tuottoja. 
Tässä valinnassa on sekin hyvä puoli, että sekä asiakkaat että tarjoamaa kehittävä taho halusi-
vat, että kopiointi sujuisi mahdollisimman nopeasti – nopeus säästää aikaa ja toisaalta mahdol-
listaa isompien kopiomäärien ottamisen, eli isompien tuottojen saamisen. Nämä valinnat, jotka 
tehtiin puoliksi pakon sanelemana kalliiden tuotantokustannusten takia, olivat avain menestyk-
seen. Leasing sopimukset tekivät paitsi laitteen hankkimisen edulliseksi asiakkaalle (eli asiak-
kaan ylijäämä ostohetkellä suureni), niin tietyn mittainen sopimus mahdollisti Xeroxille mark-
kinoinnin aloittamisen aina oikealla hetkellä lähellä sopimuksen päättymistä ja uuden, paran-
nellun laitteen toimittamisen. Suhdearvo lisääntyi ja yrityksen markkinointikulut pysyivät alhai-
sella tasolla. Pitkä asiakassuhde, useammat käynnit asiakkaan luona lisäävät todennäköisyyttä, 
että käyttöarvoa pystytään asiakkaan elämään synnyttämään kasvavissa määrin (vrt. kertakaup-
pa). 
Lisäksi ”the two-day cancellation warranty allowed Xerox products to go into the company, 
and be tried by potential users, at virtually zero risk to the company or order-issuing depart-
ment within it. The charge-per-copy principle made the technology ”cheap” from an up-front 
investment point-of-view. So people tried out the offering, at a low cost. That the offering could 
be seen as becoming ”expensive” from a long-term cash flow point of view became irrelevant – 
by the time the finance department figured out the yearly or monthly cost, the high value 
which the offering had demonstrated for users made the price look ”reasonable”.  
Mitä enemmän asiakas pääsee havainnoimaan ja kokemaan (ydin)käyttöarvoa sisältäviä raken-
neosia ennen ostopäätöstä, sen helpommin kaupat syntyvät. 
”Finally, all these marketing innovations helped Xerox sales reps to bypass the in-house copy-
ing expert (”Charlie”)… ease of use had no value as a feature for him…he (and his position) was 
objectively threatened by the new Xerography device. ..low integration costs of Xerox’s offer-
ing for users allowed them to avoid requesting Charlie’s advice. …Thus, once the Xerox ma-
chines had entered a company department, users started creating value with the machines. 
They paid for what they used only, so neither the buying department, the finance department, 
nor Charlie…could block the entry. The relatively wide distribution of users also distributed the 
cost into different budgetary lines… and so it was not easy for accountants to discover the true 
cost of the machine…” 
Pienet integrointikulut (laitehan tarvitsee vain lattiapintaa, virtaa ja paperia, joita kaikkia oli 
tarjolla jo valmiiksi) mahdollistivat sen, että loppukäyttäjät pääsivät kokeilemaan laitetta ennen 
kuin ylemmällä tasolla päättäjät joutuivat tekemään lopullisen hankintapäätöksen. Tavallaan 
laite myytiinkin loppukäyttäjille – varsinainen testi käyttöarvon kannalta tapahtui käytön tasol-
la, auttoiko laite loppukäyttäjiä saavuttamaan päämääriään vai ei. Ja koska käyttöarvoa syntyi 
runsaasti, hankintapäätöksessä ostamisen riskit oli poistettu sekä taloudellisesti että käyttöar-
von syntymisen epävarmuuden suhteen. 
”The demand for copies increased faster than anyone had expected… People were not only us-
ing copiers to make copies of original documents (the use which had been anticipated) but also 
to copy copies, time and again, to pass on information more quickly. …people expanded the 
use of Xerography beyond 2D documents, to 3D objects… For example, police officers discov-
ered the ”Xeroxed receipt”, which was a copy of contents of an arrested person’s wallet, which 
was much more accurete and easy to do than a detailed written description listing each and 
every item. …Here supplier and customers co-constructed a business.” Arvo syntyy asiakkaan 
käyttäessä tarjoamaa omien päämääriensä saavuttamisessa. Ja, kuten yllä on kerrottu, tarjoa-
man kehittäjät tarjoavat vain raamit käytölle, mutta raamien sisällä asiakas voi luoda arvoa it-
selleen hyvin monilla tavoilla. 
Tästä asetelmasta Xerox lähti kasvattamaan liiketoimintaansa vuonna 1959. Xeroxin 
työntekijämäärä lisääntyi 900:sta vuonna 1960, 24000:een vuonna 1966. ”In 1959 Haloid-
Xerox sales were $32 million; in 1961, the first full year of the model 914 sales, they rose to $61 
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million; and by 1968 they were $1,125 billion.” Voittoa tuli samana vuonna $138 miljoonaa. Xe-
roxilla ei ollut kilpailijoita peruspaperia hyödyntävässä markkinassa ja heidän markkinaosuu-
tensa nousi 95 %:iin 1960 luvulla patenttien tukemana. Patenttisuoja poistui vasta vuonna 1975, 
kun “Federal Trade Commission decided that Xerox would have to license its patents without 
royalties.” 1970-luvulla kilpailu koveni ja kilpailijat alkoivat tarjota parempia ratkaisuja asiak-
kaalle. Lisäksi Xeroxilla oli isoja laatuongelmia. 1980-luvun alussa käsillä oli kriisi; japanilaiset 
kilpailijat myivät laitteita halvemmalla kuin Xeroxin tuotantokulut olivat. ”Xerox’s market sha-
re of installed copiers dropped from 80 % in 1976 to 13 % in 1982”. Laatuohjelman, kustannus-
ten karsimisen, asiakkaiden tyytyväisyysohjelmien ja uusien laitteiden avulla, markkinaosuus 
saatiin nostettua 19 %:iin 1980-luvun loppuun mennessä. ”Xerox had managed to enhance the 
characteristics of its existing offering, but had not basically changed it. Xerox’s offering was 
centered on ”boxes” sold to clients with ”after-sales” service. Even the ”forced” change from 
leasing to selling – for some of the machines – was not a significant reconfiguration…” 
Uutta asemointia haettiin lähes kymmenen vuotta 1985-1995 ja päädyttiin kiteytykseen ”The 
Document Company”. ”…the real point of the strategy was that our customers are not interest-
ed in paper per se (tai vielä vähemmän paperisia kopioita synnyttävistä laitteista!), but in the 
content on it: the document. If we focused on that and how to help them deal with it in paper 
or electronic form, our business would prosper no matter how technology evolved”. Paperin ja 
digitaalisten ratkaisujen suhde ja linkit joka suuntaan olivat tässä ajattelussa keskiössä. ”Docu-
ments were considered to be the life blood of the office, its raw material and final product.” 
Tämän väitöskirjan käsitteistössä, tässä kohtaa arvoa avattiin strategisesti; asiakkaan päämäärä 
ajateltiin uudestaan. Asiakkaan päämääränä ei enää pidetty kopion saamista dokumentista, 
vaan asiakkaan oman bisneksen tehostamista ja kasvattamista dokumenttien hallinnan avulla.  
Uusi päämäärä ”implied three new perspectives: 1) more diverse products that are 2) con-
sistent and interconnected and 3) compatible with other offerings.” Nyt ei ainoastaan helpotet-
tu (reliving) asiakkaan toimintaa, vaan myöskin mahdollistettiin (enabling), ja hyvin strategisel-
la tasolla. Nyt dokumenttien rooli, eli niiden käyttöarvo asiakkaan liiketoiminnassa piti ymmär-
tää paljon syvällisemmin kuin aiemmin. Ja, koska päämäärä ja käyttöarvon luonne määriteltiin 
uudestaan, myös tarjoamaan piti tehdä merkittäviä muutoksia, ydinmahdollistajasta lähtien.  
Kehitettiin mm. systeemi, jossa samalla laitteella voitiin printata, kopioida, faksata, skannata, 
joko henkilökohtaisten tietokoneiden välityksellä tai paikan päällä laitetta itse operoiden. 
Isommille printtitaloille kehitettiin “digital print-on-demand” palvelu, joka “made economical-
ly possible to print small quantities of documents, with the same quality as before. It eliminat-
ed costly stocks, and even need for physical storage. Wiley, the publisher, uses this… Han-
delsblatt, Germany’s business and financial daily, produces and A4-size evening newspaper 
for Lufthansa. Business Class passengers receive the latest news on eight pages including the 
closing quotes of the Frankfurt Stock Exchange. With the help of Xerox… the newspaper is 
printed in 12 locations and distributed on all domestic flights from 4:30 p.m. onwards, only 20 
minutes after the copy deadline.” Eli eri asiakkaille räätälöitiin juuri heidän käyttöarvonsa luon-
tiin sopivia tarjoamia.  

 

Tämä yhteenvetävä tarina, samoin kuin muutkin tässä luvussa 6 esitetyt lähes 100 
vinjettiä, alleviivaavat kuinka asiakkaan päämäärä antaa tarjoaman kehitykselle ja 
siinä tehtäville valinnoille suunnan. Yhdessä tarkastelluista esimerkeistä muodostuu 
moniulotteinen uuden arvon luomisen tilaisuuksien avaruus, joka tarjotaan hyödylli-
senä hahmotustyökaluna erityisesti käytännön arvonluojille. Jo T. Levitt (1960) aika-
naan totesi, että ”jokainen merkittävä toimiala on joskus ollut kasvutoimiala… syy 
miksi kasvu on uhattuna, hidastunut tai pysähtynyt, ei niinkään johdu siitä, että 
markkina olisi saturoitunut, vaan siitä, että johto on tehnyt virheitä”. Tämän työn 
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valossa voitaneen todeta, että jos kasvu on uhattuna tai loppunut, tarjoama voidaan 
määritellä uudestaan, lähtien asiakkaan päämäärästä ja/tai jokaisen pääarvoluokan 
ja/tai pääalaluokan osalta. Tarjoamapohjaisesti ajatellen, uutta arvoa on mahdollista 
luoda valtavan monilla tavoilla, koska valittavia arvon rakenneosia, niiden välisiä 
suhteita ja ajan yli muuttuvia dynamiikkoja on käytännössä hahmotettavissa loput-
toman monilla tavoilla. 
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7. Tarjoamapohjaisen arvonluonnin vertailua 
muihin arvonluonnin teorioihin 

 

Tähän asti tässä kirjassa on rakennettu tarjoamapohjaista arvon luonnin teoriaa 
kirjallisuudesta löytyvien käsitteiden ja niiden välisten suhteiden avulla, sekä yli sa-
dan bisnesvinjetin avulla. Seuraavassa vertaillaan erilaisia tunnettuja arvon luontia 
sivuavia teorioita tässä työssä kehitettyyn tarjoamapohjaiseen arvonluontiin. Teorioi-
ta arvioidaan erityisesti kahdella tavalla:  

 mitä apua niistä on tarjoamapohjaiseen ajatteluun, tai miten ne täydentävät 
tarjoamapohjaista arvon luonnin ajattelua, sekä 

 miten tarjoamapohjainen ajattelu voisi täydentää näitä muita arvon luonnin 
teoretisointeja, kenties paljastamalla katvealueita, tuomassa puuttuvia linki-
tyksiä asiakkaiden ja yritysten välille jne. 

Lisäapuna käytetään ohessa olevaa kuviota, jossa on kaavamaisesti listattuna kes-
keisiä arvon luonnin vaiheita – tarjoaman kehittäminen, tuottaminen ja toimittami-
nen, sekä käyttö – sekä niiden keskeisimpiä alavaiheita. Kun teorioita analysoidaan, 
mietitään samalla mitä vaiheita arvon luonnissa teoriat erityisesti pyrkivät selittä-
mään. Tarjoamapohjaisessa teoriassa vaiheet 1–9 liittyvät eniten arvoavaus tyyppisen 
ajatteluun, vaiheet 8–12, sekä 16 ja 17 eniten arvokonfiguraatioon, vaiheet 13 ja 14 
eniten arvohaluamaan, sekä vaihe 15 (ja 16) eniten arvositouma tyyppiseen ajatte-
luun. 
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Kuvio 40. Arvon luonnin keskeisimpiä vaiheita  

7.1 Toimiala- ja yritystasoiset teoretisoinnit 

Aloitetaan keskustelu toimiala- ja yritystasolla operoivista teoretisoinneista. 

7.1.1 Industrial Organization (IO) 

Toimialatasolta ponnistava yrityksen menestymisen selittämiseen pyrkivä koulu-
kunta on ”Bain tyyppinen” (Connor 1991) Industrial Organization (IO) tai “rakenne-
käyttäytyminen-suorituskyky” paradigma (structure-conduct-performance, Bain 
1956, Scherer 1970, Porter 1980, Porter 2008). Tässä ajattelussa yritykset nähdään 
tuotoksien rajoittajina tai portinvartijoina monopoliaseman tai keskinäisten (salais-
ten) sopimusten (colluding) voimalla. Lähes päinvastoin kuin neoklassisessa täydelli-
sessä kilpailussa, jossa markkinoiden ja toimialojen tasapainoja mietittäessä olete-
taan täydellinen tieto asiakkaiden ja toimijoiden välillä, tässä toimialarakenneajatte-
lussa muutama dominantti yritys tuottaa tuotokset, toimialan rakenne on siten hou-
kutteleva jo siellä oleville yrityksille, ja he pystyvät asemansa ja rakenteen takia te-
kemään hyvää tulosta. Suomalainen S- ja K-vetoinen ruokakauppa ja sen rakenne on 
tuttu kotimainen esimerkki tästä. Michael Porterin idea viidestä toimialan voimasta 
esiteltiin 1979 artikkelissa ja 1980 kirjana. Porterin viitekehys on fantastinen työ, jos-
ta on tullut de facto standardi käytännön liike-elämän toimiala-analyyseissä vuosi-
kymmeniksi. Hän on empiirisen datan avulla osoittanut, kuinka “toimialojen voitto-
jen erot ovat käytännössä hämmästyttävän pysyviä yli ajan” (Porter 2008:87). Ar-
gumentti on, että toimialan rakenne – joka rakenne ”on osoittautunut olevan suh-
teellisen pysyvä” - määrittää toimialojen välisiä voittoeroja. Useimmiten puhutaan-
kin asemoinnista ja rakenteen ottamisena pääosin annettuna, siitä tulee rakenne-
käyttäytyminen-suorituskyky logiikkaan perustuva nimi tälle kirjallisuudelle.  
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Porterin IO (Industrial Organization) ajattelun läpimurtotyössä, “kilpailustrategias-
sa”, ”liiketoimintayksikön kilpailustrategian päämääränä toimialalla on löytää 
asemointi, jossa yritys voi parhaiten puolustaa itseään kilpailuvoimia vastaan tai 
voi vaikuttaa niihin itsensä kannalta myönteisesti”. Hän argumentoi, kuinka tietyillä 
toimialoilla yritysten voitot ovat huomattavan pysyviä, kun taas toisilla toimialoilla 
voittoja on vaikea tehdä. Hän esittää syyksi toimialan rakenteelliset ”viisi voimaa”, ja 
kuinka “näiden voimien kollektiivinen vahvuus määrittää viimekädessä toimialan 
voittopotentiaalin”. Kuten jo johdannossa todettiin, Porterin ajattelussa arvon kaap-
paamisen ja puolustamisen analyysi on selvästi toimiala-, yritys-, bisnesyksikkötasol-
la.  Mutta analyysi muuttuu tämän työn tavoitteiden kannalta erittäin kiinnostavaksi, 
kun Porter (1980, 2008) miettii miten toimialatason voimia voisi muuttaa yrityksen 
voittojen kannalta suotuisimmiksi: “Toimittajien valtaa neutralisoidakseen, esimer-
kiksi, yritys voi… standardize specifications for parts to make it easier to switch 
among suppliers. …Asiakkaiden valtaan vastatakseen yritykset voivat… expand 
services that raise buyers’ switching costs … Hillitäkseen tuottoja heikentävää hin-
takilpailua, yritykset voivat… invest more heavily in unique products… or expand 
support services to customers. …Susbstituuttien uhraa rajoittaakseen, yritykset voi-
vat… offer better value through new features or wider product accessibility” (ibid, 
alleviivaukset lisätty tähän työhön). Jos korvaamme Porterin tekstistä sanat ”tuote” ja 
”palvelu”, jotka myös viittaavat asioihin, joita yritykset tarjoavat asiakkaille ostetta-
vaksi, tässä työssä käytetyllä yhdistävällä käsitteellä tarjoama, niin huomaamme, että 
lähes kaikki yllä lueteltu on nimenomaan tarjoamatasolla tehtäviä tietoisia muutok-
sia. Kuten Porter yllä argumentoi, esimerkiksi tuotteen komponenteista täytyykin 
tehdä geneerisempiä, jotta voidaan ostaa useammalta toimittajalta ja kilpailuttaa nii-
tä keskenään. Tarjoaman komponenttien muuttaminen on se mekanismi, jonka seu-
rauksena voidaankin ostaa useammalta, jonka seurauksena syntyy haluttu ”tulos”, 
toimittajien vallan väheneminen.  

 
Tarjoama-ajattelun kannalta IO-kirjallisuutta katsellen, asiakkaan päämäärää tai 

tarjoamaa ei mainita, käyttöarvoa, vaihdanta-arvoa, suhdearvoa, yrityksen ylijäämää 
ei eritellä, eikä myöskään tarjoaman kehittämistä erotella tuottamisen ja toimittami-
sen vaiheista, käyttämisestä puhumattakaan. IO ajattelu on arvon kaappaamisen ja 
arvon puolustamisen ajattelua, uuden arvon luomiseen ei keskitytä; asiakasta käsitel-
lään lähinnä arvon kaappaajana, eli uhkana yritykselle, puhutaan ”ostajan vallasta”. 
Ja koska pääarvoluokkia ei eritellä, niin arvon luomiselle ei ole käsitteistöäkään, eikä 
IO ajattelun pohjalta voi tietää, mitä ja kenen välisiä suhteita pitäisi arvon luonnissa 
pyrkiä maksimoimaan tai optimoimaan. Kaappaamiseen ja puolustamiseen IO ajatte-
lu antaa paljon sisältöä. Jos lähestymistä mietitään Jaworskin (2011) käytännön liik-
keenjohdon relevanssin suunnasta, niin ajattelun käyttäjäksi on ajateltu korporaation 
ylin, strategiasta päättävä johto.   

 
Porterin ajattelussa yllättävän vähälle huomiolle jää ajatus siitä, että arvon kaap-

paaminen ja toimialojen rakenteiden muuttaminen (asiakkaalle luotavasta [käyt-
tö]arvosta puhumattakaan) tapahtuu siis jopa Porterin itsensäkin mielestä suurim-
maksi osaksi tarjoamatason valintojen ja mekanismin avulla, ei niinkään toimialata-
solla tai yritystasolla. Toimialavoimien muuttamisen mekanismi on pitkälti tarjoa-
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matason muutosten tekeminen. Otetaan vielä yksi konkreettinen esimerkki. Yksi vii-
destä voimasta on alalle tulijoiden uhka ja sen yksi alakohta on pääomien tarve. Eli 
jos alalle tuleminen vaatii paljon pääomia, Viiden Voiman mallinnuksen mukaan 
alalle tulemisen uhka on pienempi ja alalla jo olevat yritykset saavat paremmin kaa-
pattua ja puolustettua arvoa. Siksi hotelliketjut pyrkivät laajentumaan, tekemään en-
tistä isompia hotelleja, useampia hotelleja, jotta saavat skaalaetuja, saavat yksikkö-
kulut minimoitua ja pidettyä alalle tulijat poissa. Hotelleissa on tehty oletus, että ”ho-
telli” maksimoi käyttöarvoa ja saa asiakkaiden majoittumisen päämäärät parhaiten 
toteutumaan. Tarjoamatason analyysi paljastaa, että nojatessaan pääomien tarpee-
seen ja rakentaessaan esimerkiksi isompia hotelleja ja isompia hotelliketjuja, alalla jo 
olevat yritykset puolustavat sen hetkisen tarjoaman spesifikaation kykyä tuottaa 
vaihdanta-arvoa. Jos vaihdanta-arvoa pyritään puolustamaan ensisijaisesti, voi olla, 
että käyttöarvon potentiaalia ei tule maksimoitua koskaan, edes ajatuksellisesti. Tä-
mä avaa innovatiivisille uusille tarjoamille tilaisuuden vastata asiakkaiden päämää-
riin paremmin. Esimerkiksi Airbnb kiersi Porterin mainitsemien voimien ”alalle tuli-
joiden uhan” kohdan neljä ”pääomatarpeen”, hyväksikäyttämällä ihmisten valmiiksi 
investoimien asuntojen asemallista arvoa – siis kokonaan toisella ”toimialalla” olevia 
asioita - omassa majoitustarjoamassaan ja sai valtavan määrän majoituskapasiteettia 
käytännössä ilmaiseksi. Airbnbstä tuli maailman suurin ”hotellitarjoama” muutamas-
sa vuodessa. Hotellihuone oli perinteisen hotellibisneksen pääkeino saada aikaan 
vaihdanta-arvoa ja näiden huoneiden rakentamisen ja operoimisen pääomatarve oli 
keskeinen keino säilyttää arvon kaappaamisen kykyä. Se mikä perinteisesti oli keino 
saada suojattua arvon kaappaamisen kykyä, onkin Airbnb-arvoavauksessa turha ku-
luerä, joka hidastaa perinteisen tarjoaman skaalaamista. Pääomatarve ei suinkaan 
pidä kilpailijoita poissa, vaan päinvastoin hidastaa oman tarjoaman skaalautumista 
suhteessa uudella tavalla arvoa avanneeseen kilpailijaan. Lisäksi hotelleihin nojaava 
arvoavaus aiheuttaa uudella tavalla arvon luonnin mahdollisuuden avanneeseen tar-
joamaan verrattuna paljon turhia kulueriä, kuten respan ylläpitoa, siivousta, huoltoja, 
sekä estää tarjoamasta asiakkaalle valtavaa valikoimaa, sekä laadullisesti että määräl-
lisesti. Eli se mikä IO-analyysissä oli alalle tuloa estävä tekijä, onkin tarjoamatasolla 
innovoitaessa alalla jo olevien tarjoamien este tuottaa maksimaalista käyttöarvoa asi-
akkaille ja este pärjätä uudenlaisille tarjoamille. Kuten kappaleessa 6.6.2. arvon 
kaappaamispohdintojen kohdalla kuvattiin, noin puolet Porterin mainitsemista 
42:sta viiden voiman alakohdasta on muokattavissa tarjoamatason valinnoilla. Näyt-
täisi siltä, että ainakin osa toimialavoimista määräytyy paljon alemmalla analyysin 
tasolla - tarjoamien ja tarjoamat muodostavien rakenneosien tasolla - kuin mihin IO-
analyysi kohdistuu.  

 
IO-analyysi ikään kuin alkaa arvon luonnin vaiheita kuvaavan kuvion 40 kohdasta 

11, vaihdanta-arvon realisoitumisesta, painottaen kohtia 12, 16 ja 17, eli arvon kaap-
paamisen ja puolustamisen pohdintoja. Tarjoamapohjaisen ajattelun kannalta katso-
en, strategisimmat valinnat on jo tehty tarjoaman käyttöarvon potentiaalin rakenta-
misen, arvon avaamisen aikana. IO-kirjallisuudessa tarjoamaan tehtävät muutokset 
ovat vain sivuhuomautus, arvon kaappaamisen analyysin vyöryessä toimialatasolla ja 
yritysten välisessä vaihdannassa.  
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Tämän työn fokus ei suoraan ole kontribuutio IO-kirjallisuuteen, mutta työ selven-
tää paitsi arvon luomisen luonnetta, niin myös arvon kaappaamisen luonnetta ja tar-
joaman keskeistä roolia molemmissa pyrkimyksissä. Tarjoama-pohjaiseen lähestymi-
seen kannattaa ottaa IO-kirjallisuudesta ajatus, että tarjoamaan täytyy erikseen ra-
kentaa arvon kaappaamisen ja puolustamisen suorituskykyä. Kaappaamisen ja puo-
lustamisen voimien yksityiskohtien kuvaamisessa IO-kirjallisuus on erinomainen 
lähde. 

7.1.2 Transaktiokustannusteoria (TCE) 

Transaction cost economics (TCE, e.g. Coase 1937, Williamson 1975, 1985, 1991) et-
sii ennen kaikkea vastausta kysymykseen miksi yrityksiä on ylipäätään olemassa 
(Madhok 2002), eli TCE antaa vastauksia tee-itse/osta-ulkoa päätöksiin. Perushypo-
teesi TCE-ajattelussa on (Williamson 1991), että transaktiot, joilla on erilaisia omi-
naisuuksia, pitää sovittaa hallintamekanismeihin (governance, olipa se sitten mark-
kina, yritys/byrokratia tai joku näiden hybridi), jotka puolestaan eroavat kustannuk-
siltaan ja kompetensseiltaan, siten, että transaktio- ja muut kulut minimoituvat. 
Markkina-/hintamekanismin käytössä on aina hintana transaktiokustannukset – sik-
si maailmassa on yrityksiä eikä vain yksi täydellinen markkina, jossa jokainen toimii 
yksin (Williamson 1991). Pääasiallinen huomio TCE kirjallisuudessa on kohdistettu 
vaihdannan ominaisuuksiin epätäydellisen informaation vallitessa, joista ominai-
suuksista tärkeimmät ovat ympäristön epävarmuus, käyttäytymisen epävarmuus ja 
assettien (resurssien) erikoistuminen (asset specificy) (Rindfleich & Heide 1997). Jo-
kaiseen transaktio-kustannuslähteeseen liittyy erityinen yhdistelmä suoria (direct 
costs) –ja vaihtoehtoiskustannuksia (opportunity costs). Esimerkiksi jos transaktio 
vaatii erityisiä investointeja, eli resurssien erikoistumista, ja jos näitä erikoistuneita 
resursseja ei voida käyttää sellaisenaan jossain muualla ilman, että niiden arvo tip-
puu, niin näissä transaktioissa on läsnä riski kahdensuuntaisesta riippuvuudesta. Il-
man jonkinlaisia turvaavia toimenpiteitä, kuten sopimuksia, riski kasvaa (Williamson 
1999). Sopimusten tekeminen puolestaan taas lisää kustannuksia. Samoin yrityksen 
pyörittäminen tuo mukanaan väkisin byrokratiaa, joka tietenkin maksaa, joten yri-
tyshallintamekanismin kautta kannattaa tehdä vain ne transaktiot, jotka ovat erityi-
sen erikoistuneita ja/tai erityisen epävarmoja. Tästä syystä maailma ei ole vain yksi 
iso yritys. TCE-analyysin tekemisen luontevin kohta on kuvion 40 kohdassa 8, kun 
arvokonfiguraation tehdä-itse-osta-ulkoa päätöksiä tehdään. Nämä päätökset ovat 
mielekkäitä vasta sitten, kun tiedetään, minkälaista tarjoamaa halutaan tuottaa ja 
toimittaa asiakkaalle, ja missä laajuudessa. Ylävirran suuntaan ajateltuna, jokaisen 
rakenneosaluokan kohdalla erikseen voitaisiin tehdä TCE-analyysi, että kannattaako 
rakenneosa valmistaa/tehdä itse vai ostaa ulkoa. Analyysiin vaikuttavat ainakin kuvi-
on 40 kohdissa 4,6,9,11 valittavat asiat. TCE-kirjallisuus ei oman kysymyksenasette-
lunsa takia ole vastaamassa miksi tarjoamaan tarvitaan jokin rakenneosa tai miksi 
asiakas haluaa transaktion ylipäätään tehdä, tai mitä asiakas on ostamassa, mitä 
päämäärää asiakas on tyydyttämässä tai käyttöarvoa hakemassa. TCE ei ota erityises-
ti kantaa asiakkaan tarpeisiin tai tarjoaman haluttavuuteen tai asiakkaan kokemuk-
sen eri vaiheisiin tai miksi tarjoamat ovat sellaisia kuin ne ovat, muutoin kuin sen 
yleisen tehokkuuden mielessä. Käyttöarvoa, suhdearvoa tai tarjoamaa ei käsitteinä 
mainita, kyse on pääasiassa vaihdanta-arvosta ja yrityksen ylijäämästä. TCE ikään 



 

255 

kuin olettaa, että tarjoama on pääpiirteittäin kehitetty ja olemassa, tai ainakin sen 
transaktion valintaan vaikuttavat ominaisuudet ovat tiedossa, nyt sille valitaan mah-
dollisimman tehokas transaktion hallintamuoto. TCE ei ole uuden arvon luomisen 
teoria, vaan osa arvon kaappaamisen pohdintoja, eli arvon maksimoinnin logiikka on 
”vaihdanta-arvon kaappaaminen”, arvokonfiguraatio. Kun käymme tässä työssä läpi 
syitä miksi ja miten tarjoamat synnyttävät käyttöarvoa, vaihdanta-arvoa ja yritysten 
ylijäämää, niin kustannusten minimointi, tehokkuus ja tehdä tässä mielessä ”oikein”, 
on yksi esiin nousevista teemoista ja selittävistä tekijöistä. Mutta vähintään yhtä 
olennaista on ”tehdä oikeaa asiaa”, sellaista, jolle on asiakkaiden puolelta kysyntää. 

 
Eli TCE kirjallisuus fokusoi erityisesti löytämään mahdollisimman tehokkaita 

transaktioiden hallintamekanismeja – transaktioissa ei saa hukata energiaa, koska 
jos joku pystyy tekemään samantyyppisiä transaktioita vähemmillä kustannuksilla, 
pienemmät kustannukset mahdollistavat alemmat hinnat, joka puolestaan lähtökoh-
taisesti luo kilpailuetua. Jaworksin (2011) käytännön relevanssin suunnasta ajatellen, 
TCE:tä voisi käyttää hyväkseen yrityksen hankintatoimen johto miettiessään mitä 
ostetaan ja mitä tehdään itse. Williamson puhuu ”economizing” käsitteen avulla, 
kuinka hänen mielestään ”economy is the best strategy”, koska ”strategizing”, eli val-
lan käyttäminen Porterin (1980) toimialavoimien mielessä on ”relevantti pääasiassa 
yrityksille, joilla on markkinavoimaa”. Airbnb on hyvä esimerkki economizing ar-
gumentin paikkansapitävyydestä. Hankkimalla majoitustilat ulkopuolelta ”ilmaisek-
si” ihmisten jo valmiiksi investoimista asunnoista, Airbnb on ylivoimaisen tehokas 
”hotellitarjoama”, verrattuna perinteisiin hotelliyrityksiin, jotka omistavat itse hotel-
lihuoneensa. Vaikka Airbnbn transaktiokulut ovat ehkä hieman lisääntyneet verrat-
tuna perinteisiin hotelleihin, niin kokonaiskulut ovat selvästi pienemmät, koska val-
mistamisen, sisustamisen, omistamisen, kunnostamisen, siivoamisen jne. kulut jää-
vät kaikki pois. TCE teorian mukaisesti, yritysmuotoisen organisoitumisen sisälle 
omaan omistukseen kannattaa ottaa vain ne tarjoaman rakenneosat, jotka ovat eh-
dottoman välttämättä oltava itsellä. Williamson ja kumppanit pystyvät siis selittä-
mään yritysten rajapinnat ja olemassaolon ylipäätään, sekä sen mitä kannattaa tehdä 
itse ja mikä ostaa ulkoa. Näin tehdessään TCE-tutkijat pystyvät yhdestä suunnasta 
selittämään yritysten menestymistä ja menestymisen reunaehtoja. 

 
Tarjoaman tuottamisen ja toimittamisen kaupallisesti kannattavan hallinnan ”oi-

kein” tekemisen valintoihin TCE antaa arvokasta apua. TCE:ssä tehdään tarjoaman 
kehittämisen ja tarjoamapohjaisen teoriakehityksen kannalta tärkeä, jo yllä kertaal-
leen mainittu oletus, jota aukaistaan tässä lisää: transaktiot, joilla on erilaisia ominai-
suuksia, pitää sovittaa hallintamekanismeihin, jotka puolestaan eroavat kustannuk-
siltaan ja kompetensseiltaan, siten, että transaktio- ja muut kulut minimoituvat 
(”align transactions, which differ in attributes, with governance structures, which 
differ in their costs and competencies, in a discriminating [mainly, transaction cost 
economizing] way”, Williamson 1991). Olennaista on huomata, että Williamson ei 
siis kehota tekemään niin päin, että hallintamekanismille haetaan optimaalinen 
transaktio (ja sitä kautta tarjoama). Yritystä tai mitään muutakaan hallintamekanis-
mia ei oleteta automaattisesti olemassa olevaksi tai ensisijaiseksi TCE-ajattelussa, 
vaan hallintamekanismi pitäisi valita asiakkaan ja yrityksen välisen transaktion (ja 
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sitä kautta tarjoaman) mukaan. Hieman yleistäen, kysynnän vaatiman transaktion 
pitäisi ohjata organisoitumisen valintoja. Voisiko jopa sanoa, että tarjoamatason va-
lintojen pitäisi ohjata yritystason valintoja? Vasta näin tehden päästään kiinni oike-
aan tehokkuuteen, Williamsonin economizingiin. Tämä on hyvin tärkeä ja samalla 
hyvin harvinainen oletus strategia- ja yritystason kirjallisuudessa, jossa yleensä aina 
oletetaan yritys ja sen organisaatioarkkitehtuuri tai toimialarakenne (esim. Porter 
1980) ensisijaisena, johon asiakkaiden suuntaan menevä toiminta pitää asemoida tai 
sovittaa, eli asiakkaat ovat yrityksen suunnasta katsoen alisteisia toimialarakenteelle 
ja yrityksen omalle rakenteelle ja arkkitehtuurille (Henderson & Clark 1990). Valitet-
tavasti TCE kirjallisuudessa ei erotella vaihdanta-arvoa ja käyttöarvoa toisistaan, jo-
ten emme voi tarkasti sanoa tarkoittaako TCE:n perushypoteesi myös sitä, että asiak-
kaan tarvitseman käyttöarvon ymmärtäminen on edellytys vaihdanta-arvon ja yritys-
tason asioiden valinnoille. 

 
Tämä väitöskirja ei ole kontribuutio TCE-kirjallisuuteen. Analysoitava yksikkö ja tu-

lokulma on erilainen, mutta TCE-ajattelu on otettava huomioon, kun haetaan vas-
tausta kysymykseen, miten tarjoaman spesifikaation synnyttämisen jälkeiset valinnat 
kannattaa tehdä. Tehokkuuden ajattelu, sekä transaktion ensisijaisuus rakenteisiin 
nähden ovat arvokkaita näköalapisteitä, jotka muodostavat keskeisiä rakennuspali-
koita myös tarjoamapohjaisessa ajattelussa. 

7.1.3 Arvoketju 

Arvoketju (Porter 1985) ja muut arvokonfiguraatiot (Stabell & Fjeldstad 1998) ana-
lysoivat yritystason (tai arvosysteemin, ekosysteemitason) aktiviteetteja. Arvoketju 
on mielekästä synnyttää sitten, kun tiedetään minkälaiset rakenneosat ja niistä muo-
dostuva tarjoama pitäisi saada tuotettua ja toimitettua. Eli arvoketjun analyysi alkaa 
kuvion 40 kohdasta 7, spesifikaatiosta, pääpainon ollessa arvokonfiguraation kuvaa-
misessa kohdassa 8, sivuten kohtia 9 (tukiaktiviteetit), 10 (tuottaminen ja toimitta-
minen) ja 11 vaihdanta-arvon realisoituminen (lisäarvon analyysi) ja hypäten siitä 
kohtiin 6 & 16 (geneeriset strategiat) ja 17, yrityksen ylijäämään. Arvon avaamisvai-
hetta ja tarjoaman kehittämistä ei oteta tarkasteluun, samoin asiakkaan päämäärien 
ja käyttöarvon analyysia ei tehdä, myöskään suhdearvoa ei käsitteenä mainita. Arvo-
ketju ei pysty selittämään miten asiakkaan päämäärän ymmärtäminen muuttuu käyt-
töarvoksi ja siitä edelleen vaihdanta-arvoksi ja yrityksen ylijäämäksi. Tuotos-
ajatteluun, eli tämän työn arvokonfiguraatio-ideaalityypin ymmärtämiseen, arvoketju 
antaa käsitteitä ja erotteluita. Jaworksin (2011) käytännön relevanssin kannalta aja-
tellen, Arvoketjun voisi yrityksissä ajatella palvelevan tuotantojohtajaa. Tarjoama-
ajattelu täydentää konfiguraatioajattelua niiltä osin, kuin konfiguraatioajattelussa 
halutaan siirtyä yrityksen puolen analyysistä asiakkaan käyttöarvon ymmärtämiseen. 
 

7.1.4 Resurssipohjainen ajattelu (RBV) 

Resurssipohjainen ajattelu (Resource-based view) tavoittaa ajatuksen, että yritystä 
pienemmät arvon rakennusaineet selittävät arvon luonnin eroja, mutta RBV-
keskustelussa (mm. Wernerfelt 1984, Dierickx & Cool 1989, Barney 1991, Mahoney & 
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Pandian 1992, Peteraf 1993), mukaan lukien kysyntälähtöinen ajattelu (Priem et al. 
2001, 2013), analyysi on yritystasolla. Resurssit, (mukaan lukien tarjoama ja sen ra-
kenneosat, joita termejä ei käytetä), oletetaan jo olemassa oleviksi, ja sitten aletaan 
teoretisoimaan niiden arvoa yritykselle arvon kaappaamisen kannalta (Adner ja 
Zemsky 2006; Bowman & Ambrossini 2000). Analyysi alkaa ikään kuin kuvion 40 
kohdasta 10 tai 12, tarjoama on jo olemassa ja asiakas on ostamassa tai useimmin jo 
ostanut tarjoaman. Analyysin pääpaino on kohdassa 6 tai 16 eli arvon puolustamises-
sa kilpailijoita vastaan, implisiittisen tai eksplisiittisen tavoitteen ollessa kohdassa 17, 
yrityksen ylijäämän maksimoinnissa. Miten asiakkaan tahdon suunnasta ja päämää-
rästä päästään käyttöarvoon ja käyttöarvosta vaihdanta-arvoon ja edelleen yrityksen 
ylijäämään, jää selittämättä. Arvon maksimoinnin logiikka on ”vaihdanta-arvon 
kaappaaminen (ja puolustaminen)”, arvokonfiguraatio.  

 
Bowman & Ambrossini (2000) ovat harvoja RBV-kirjoittajia, jotka erittelevät käyt-

töarvon, vaihdanta-arvon ja yrityksen voitot. Heidän mukaansa firmojen välisten 
voittojen erilaisuuden lähde on “located somewhere within the firm’s transformation 
processes. If we assume factor markets are homogeneous, this can only occur if cer-
tain resource inputs are capable of performing heterogeneously within the produc-
tion process”. Heidän artikkelinsa oli kiistaton läpimurto eritellessään käyttöarvon ja 
vaihdanta-arvon, mutta koska Bowman & Ambrossinin analyysi on yritystasolla, niin 
ei ole selvää mihin ajanjaksoon transformaatiolla viitataan. Onko käyttöarvoa lisäävä 
transformaatio tapahtunut yrityksen sisällä tarjoaman konseptoinnin, strategisten 
perusvalintojen tekemisen, arvoavauksen hetkellä, vai vasta sitten kun tarjoamaa tuo-
tetaan ja toimitetaan, vai vasta sitten kun tarjoamaa käytetään asiakkaiden toimesta, 
vai vasta asiakassuhteen syvenemisen ja arvon yhdessä suuntaamisen aikana? ”Wit-
hin transformation process” ja ”within production process” ovat tarkat lainaukset. 
Liike-elämässä tarjoaman kehittämistä, tarjoaman tuottamista, myymistä, toimitta-
mista, käyttämistä tehdään aivan eri aikaan, niitä voivat olla tekemässä aivan eri ih-
miset, jopa eri organisaatiot. Jos viittaamme vain yleisesti transformaatiotyöhön, niin 
ilmiön varsinaiset vaikuttavat voimat jäävät analysoimatta ja erittelemättä. Yritysta-
son analyysin takia he eivät myöskään pysty sanomaan miksi joissain tilanteissa eri-
lainen suorituskyky samoille “resurssipanoksille” on mahdollista. Tarjoamatason 
analyysi kertoo sen tarkalleen. IKEA:n tapauksessa asiakkaiden omat autot on valittu 
kotiin viemisen logistiikan arvokomponenteiksi ja asiakkaan oma olohuone on valittu 
kokoonpanolinjaksi; jos asiakas hyväksyy tämän vaivannäön ja omien resurssiensa 
hyväksikäytön, hän saa vaihtokauppana rahavaluutassa mitattuna halvemman osto-
hinnan, valtavan valikoiman ja tavarat heti mukaansa. Käytännössä voidaan erotella 
jokainen arvokomponentti, arvoaktiviteetti ja rajapintakin, mitä tämän valinnan ai-
kaansaamiseksi on tehty. Askossa ja Iskussa asiakkaiden autojen, ”resurssipanok-
sien”, rooli arvonluonnissa on erilainen; niillä pääosin ajetaan kotiin odottamaan 
huonekalujen saapumista tehtaalta jonkun logistiikkafirman autolla. RBV antaa vas-
tauksia arvon puolustamiseen ja siltä osin yrityksen ylijäämän pohdintoihin, mutta ei 
kykene selittämään arvon luomisen kokonaisuutta yritysten ja asiakkaiden välillä. 
Tarjoama-ajattelu täydentää RBV-ajattelua niiltä osin kuin RBV teoretisoijat haluavat 
selittää asiakkaalle syntyvän arvon merkitystä vaihdanta-arvolle ja siitä yrityksen yli-
jäämälle ja sen pysyvyydelle. Jaworskin (2011) käytännön relevanssin kannalta ajatel-
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len, RBV-ajattelu palvelee yrityksen strategiasta ja arvon puolustamisesta vastaavia 
ihmisiä. 

7.1.5 Bisnesmallikirjallisuus 

Bisnesmallikirjallisuus on periaatteessa tarjonnan ja kysynnän yhdyspisteessä, mut-
ta kirjallisuudessa on monia heikkouksia arvonluonnin selittämisen kannalta. Toisin 
kuin tarjoama, bisnesmalli ei ole käyttöarvon tai vaihdanta-arvon synnyttämisen me-
kanismi: asiakas ei halua, osta eikä käytä bisnesmallia, eikä yrityskään sitä asiakkaille 
pyri myymään. Bisnesmalli on tarkastelun tapa, jossa tarkastelussa on vaarana men-
nä sekaisin toimialatason, yritystason, tarjoamatason ja käyttäjätason asiat. Bisnes-
mallikirjallisuus ei eksplisiittisesti erottele käyttöarvoa, vaihdanta-arvoa, suhdearvoa 
ja yrityksen ylijäämää, jolloin riskinä on, että niiden syntymisen mekanismit, osin 
jopa päinvastaiset logiikat ja syy-seuraussuhteet menevät sekaisin. Mitä suhdetta 
missäkin kohtaa pitäisi optimoida tai maksimoida? Myöskään erilaisia ajallisia vai-
heita ei eritellä: kehitetäänkö uutta bisnesmallia tai tarjoamaa, ollaanko kuvaamassa 
nykyisen tarjoaman tuottamista ja toimittamista, vai pyritäänkö kuvaamaan asiak-
kaan käyttökokemusta tai rakentamassa asiakassuhdetta? Mikä on se logiikka, jota 
seurataan, ja minkä arvon maksimoimisesta on kysymys? Yrityksen ylijäämää var-
maankin tavoitellaan. Miksi liiketoimintamalleissa on juuri nuo osat, jotka maini-
taan: neljä tai seitsemän (Hamel 2000), yhdeksän (Osterwalder 2004) jne. osakoko-
naisuutta, riippuen kirjoittajasta? Miten jonkun kyseisen kohdan asiat ja toimijat pi-
täisi valita ja kytkeä bisnesmalliin, jotta arvontuotto maksimoituisi? Perusteluja em-
me saa, teoria puuttuu. Bisnesmallikeskustelu ei myöskään ota kantaa siihen, mistä 
suunnista voisi löytyä uutta arvoa, uusia mahdollisuuksia, kyse on pääasiassa nykyis-
ten vaihtoehtojen tai nykyisen toimintamallin kuvaamisesta. Jaworskin (2011) käy-
tännön relevanssin kannalta ajatellen bisnesmalliajattelu palvelee ehkä eniten erilais-
ten työryhmien pyrkimystä löytää keskustelutyökalu, jonka avulla liiketoimintaa voi-
daan hahmottaa. Ylipäätään bisnesmallikirjallisuus ei, ehkä Weill (2005) poikkeuk-
sena, pyri selittämään (etukäteen tai jälkikäteen) menestystä tai mitään muutakaan 
asiaa, esitetyt mallit ovat kuvailevia malleja, viitekehyksiä.  

 
Katsotaan tarkemmin Weill et al. (2005) kirjoitusta, joka on ehkä tarjoamasuunnas-

ta katsottuna kiinnostavinta bisnesmalliajattelua. He tutkivat bisnesmalleja ja kehit-
tivät sen pohjalta luokittelun, jossa x-akselilla kuvataan, mitä resurssia tai raaka-
ainetta yritys pääasiallisesti käsittelee toiminnassaan. Heidän mielestään yrityksen 
liiketoiminnassaan käsittelemät asiat voidaan luokitella neljään luokkaan: 1) aineet-
tomiin, 2) rahoituksellisiin, 3) inhimillisiin ja 4) fyysisiin. He jatkoivat, että “kaikkien 
liiketoimintojen keskiössä on se, mitä se myy. Ja kenties kaikkein perustavin ulottu-
vuus siinä, mitä yritys myy, on se, mitä oikeutta myydään.” He identifioivat kolme 
erilaista myytävää oikeustyyppiä: yritykset voivat myydä: a) omistusoikeutta ja tätä 
myydessään yritykset ovat voineet merkittävästi tai vähän muuttaa käsiteltävän asian 
(assetin) luonnetta, jolloin he ovat joko (1) ”Luojia” tai (2) ”Jakelijoita”. b) Käyttöoi-
keutta, jolloin heitä kutsutaan Weill et al. mallissa (3)”Maanomistajiksi”, tai c) oi-
keutta sovittaa yhteen myyjiä ja ostajia, jolloin heitä kutsutaan (4) ”Välittäjiksi”. Kun 
näihin neljään perusrooliin kytketään se, minkä asset-luokan ympärillä liiketoiminta 
pyörii - eli rahoituksellisten, fyysisten, aineettomien tai inhimillisten – niin yhdistel-
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mästä syntyy 16 luokan matriisi (kuvio alla, human creator ja human distributor jäte-
tään epäeettisinä pois), johon on tummennettu seitsemän yleisintä bisnesmalliluok-
kaa.  

 

Kuvio 41. Bisnesmalliarkkityypit (muokattu Weill et al. 2005) 

Kiinnostava yksityiskohta on se, että kun Weill et al. analysoivat 1000 isointa ame-
rikkalaista firmaa vuonna 2000 matriisinsa avulla, he huomasivat, että “bisnesmallit 
ovat parempia taloudellisen suorituskyvyn ennustajia kuin toimialaluokitukset ja 
kuinka jotkut bisnesmallit todellakin tuottavat parempaa tulosta kuin toiset. Erityi-
sesti käyttöoikeuksien myyminen on kannattavampaa ja enemmän asiakkaiden 
arvostamaa kuin assettien omistusoikeuksien myyminen.” Huomattavaa on, että 
Weill et al. analyysissä ei erotella asiakkaan päämääriä, käyttöarvoa, vaihdanta-arvoa, 
suhdearvoa, kuluja, yrityksen ylijäämää. Siksi ei voida olla varmoja, onko löydöksien 
takana olevat voimat ymmärretty oikein. Tässä väitöskirjassa esitettyjen käsitteiden 
avulla todennäköisesti olisi selvinnyt, että käyttöoikeutta myyvät tarjoamat ovat kes-
kimäärin asiakkaan kannalta parempia kuin omistusoikeutta myyvät tarjoamat, kos-
ka harvemmin omistaminen itsessään auttaa asiakasta saavuttamaan päämääriään. 
Toisin sanoen, omistaminen ei yleensä lisää ydinkäyttöarvoa. Päinvastoin omistami-
sesta syntyy yleensä paljon lisävaatimuksia paitsi pääomille, niin myös sisäiselle käyt-
töarvolle, jolloin asiakas joutuu tekemään paljon sellaistakin, mitä hän ei varsinaises-
ti halua, kuten huoltamaan, rahoittamaan, katsastamaan, jälleenmyymään jne. 

 
Tämän väitöskirjan käsitteiden avulla tehdyn analyysin suunnasta katsoen, se ha-

vainto ei ole yllätys minkä Teece (2010) varsin provokatiivisesti ilmaisi sanoessaan: 
“bisnesmallin käsitteestä puuttuu teoreettinen perusta taloustieteestä tai bisneskir-
jallisuudesta.” Ja Long Range Planning (2010, No. 2/3), editori kiteyttää: “Vielä ei 
ole olemassa selkeää kirjallisuusrunkoa akateemisessa tai käytännön julkaisuissa, 
joka selittäisi miten bisnesmalli toimii, mitkä ovat sen tärkeät ulottuvuudet ja omi-
naisuudet ja kuinka hyvä bisnesmalli rakennetaan… vielä kirjallisuudessa ei ole 
täyttä selkeyttä erityisesti bisnesmallien tarkoituksesta tai olemassaolon oikeutuk-
sesta, tai edes sen eroavaisuuksista olemassa oleviin käsitteisiin nähden” (Wirtz et 
al. 2016). Tässä työssä ehdotetaan, että jos pyritään mallintamaan arvon luomista 
liiketoiminnallisesti relevanteissa konteksteissa, analysoitavaksi yksiköksi kannattaa 
ottaa se mitä asiakkaalle tarjotaan ostettavaksi, eli tarjoama, jolloin sekä asiakkaan 
päämäärä että yrityksen päämäärä saadaan mallinnukseen luontevasti mukaan. Ot-
tamalla tarjoama analyysin keskiöön, arvon luonnin mallintaminen voidaan rakentaa 
käyttöarvon, vaihdanta-arvon, suhdearvon ja yrityksen ylijäämän kulmakiville ja näi-
den arvon pääluokkien väliset suhteet ja valitsemisen järjestys pysyy koko ajan sel-
keänä.  

Ownership of asset:
Significantly transform creator Entrepreneur Manufacturer Inventor Human

creator*
Limitedly transform distributor Financial Wholesaler/  IP trader Human

trader retailer distributor*
Use of asset landlord Financial Physical Intellectual Contractor

landlord landlord landloard
Matching buyer and seller broker Financial Physical IP broker HR broker

broker broker

What type of asset is involved?

Financial Physical Intangible Human

What rights are being sold?
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7.1.6 ”Strateginen innovaatio” -kirjallisuus 

Kirjallisuus, joka on lähinnä arvon uudenlaisen avaamisen ajattelua, voidaan luoki-
tella otsikon ”strateginen innovaatio” alle. Strategia ja innovaatio ovat kehittyneet 
pitkälti erillään (Adler et al., 1992; Englund ja Graham, 1999; Krinsky ja Jenkins, 
1997), jo senkin takia, että strategiassa analysoitava yksikkö on ollut korporaatio tai 
bisnesyksikkö ja innovaatioissa tuotetaso. Vasta 1990-luvulla alkoi tulla kasvavaa 
määrää kirjallisuutta, jossa pohdittiin innovaatioita strategiaan tai strategisia inno-
vaatioita. Tässä kirjallisuudessa käytetään hieman eri termejä; strategisen innovaati-
on (Markides 1997; Govindarajan & Gupta 2001; Govindarajan & Trimble 2004; 
Lehmann-Ortega & Schoettl 2005; Bowman & Schoenberg 2008) lisäksi on puhuttu 
”uniikeista positioista” (Markides 1999), ”luovasta markkinoiden ajattelusta” (Geros-
ki 1998), ”tulevaisuuden kilpailusta” (Hamel & Prahalad 1994), ”strategiasta revoluu-
tiona”, kaiken muun ollessa taktiikkaa (Hamel 1996a,b), ”pelisääntöjen muuttamises-
ta” (Hamel 1998, Markides 2008), ”bisnesmalli-innovaatioista” (esim. Girotra & 
Netessine 2014), ”arvoinnovaatiosta” (Kim & Mauborgne 1997), ”uuden markkinati-
lan luomisesta” (Kim & Mauborgne 1999), ”Sinisen Meren Strategiasta” (Kim & Mau-
borgne 2005a,b), kuinka strategian pitäisi muokata (toimialan) rakennetta (Kim & 
Mauborgne 2009), ”läpimurtostrategiasta” (Markides 2000), ”ensin muuttumisesta” 
(Prime movers), sekä ”bisneksen uudelleenraamittamisesta” ja arvon rekonfiguroin-
nista (Ramirez & Wallin 2000; Normann 2001), ”markkinoiden murtamisesta” 
(Marketbusters – McGrath & MacMillan 2005), ”markkinainnovaatioista” (Johne 
1999; Kjellberg et al. 2015), ”markkinoiden vetämisestä vs. perinteisestä markkinave-
toisesta ajattelusta” (driving markets vs. market-driven, Jaworski et al. 2000; Ku-
mar et al. 2000; Carrillat et al. 2004), ”markkinamuotoilusta” (market-shaping, 
Gavetti et al. 2017; Kindström et al. 2018; Nenonen & Storbacka 2010; Nenonen et al. 
2020), ”disruptoivasta innovaatiosta” (Christensen 1997,2001; Christensen & Over-
dorf 2000; Christensen & Raynor 2003; Christensen et al. 2001,2002,2004,2015; 
Wessel & Christensen 2012), ”epäjatkuvasta innovaatiosta” (Lynn et al. 1996), palve-
luinnovaatioiden avulla kasvun aikaansaamisesta (Sawhney et al. 2004; Berry et al. 
2006; Michel et al. 2008; Ramdas et al. 2012), sekä ”toimialan pullonkaulojen mur-
tamisesta” (Ersek et al. 2005).  

 
Kaikissa näissä otetaan proaktiivinen lähestyminen toimialaan, kilpailijoihin, 

markkinoihin ja oman toiminnan fundamentteihin, eli että yritys voi omilla toimil-
laan muuttaa kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuksia. Keskeinen, kaikkia yhdistävä 
ajatus näissä kirjoituksissa on, että tarjoamaan tehdään fundamentteja muutoksia. 
Gavetti et al. (2017) argumentoivat, kuinka markkinoiden muuttaminen vaatii ”maa-
ilmalle uusien tuotteiden tai tuoteominaisuuksien lanseeraamista… tai asiakkaiden 
käsityksen muuttamista tuotteisiin nähden”, jotka toimet muuttavat tuottojen (ja 
voittojen) aikaansaamisen rakennetta (pay-off structure) kaikkien markkinassa ole-
vien kannalta. Kumar et al. (2000) argumentoivat, kuinka markkinoiden ohjaaminen 
perustuu “hyppyyn arvolupauksessa ja uniikin bisnessysteemin implementoimista”. 
Kuviossa 40 ”arvohyppy” tarkoittanee kohtia 1–7 ja ”bisnessysteemin implementoin-
ti” tarkoittaa kohtia 8–10. Strategisen innovaation kirjallisuudessa usein korostetaan, 
kuinka erityisesti ulottuvuudet kenelle-, mitä-, ja miten arvoa toimitetaan, mietitään 
uudelleen (esim. Govindarajan & Gupta 2001). Tämän työn käsitteillä, kyse on ni-
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menomaan arvon luonnin tilaisuuden avaamisesta, arvoavauksen tekemisestä, mutta 
siihen yhdistyy arvokonfiguraatioajattelua tarjoaman implementoinnin osalta. Kirjal-
lisuuden voisikin jakaa kahteen osaan: siihen osaan, joka pikemminkin kuvaa jo ta-
pahtunutta strategista innovaatiota, ja siihen osaan, jossa pyritään kertomaan keinoja 
miten strategisen innovaation voisi a priori synnyttää. Jaworskin (2011) käytännön 
relevanssin kannalta ajatellen, strateginen innovaatiokeskustelu palvelee yritysten 
ylintä johtoa. 

 
Tämän väitöskirjan kannalta strateginen innovaatio kirjallisuus on kiinnostavaa 

siksikin, että kirjoittajat käyttävät käytännön esimerkkejä keskeisten ajatuskulkujen 
ja käsitteellistysten ankkurina. Näitä esimerkkejä käytiin vinjetteinä tarkemmin läpi 
erityisesti luvussa kuusi, kun kuvattiin mistä uutta arvoa on löydettävissä. Heikkou-
tena strategisen innovaation kirjallisuudessa on, että yleensä ei perustella, miksi juuri 
nuo muutamat tavat synnyttää strateginen innovaatio ovat parhaat tai olennaisimmat 
tavat, kirjallisuudesta ei synny mitään kattavaa kokonaiskuvaa. Esimerkiksi kun Ha-
mel (1996) kertoo, että on olemassa yhdeksän reittiä toimialan vallankumoukseen, 
joista kolme ensimmäistä liittyvät tuotteen tai palvelun ”uudelleensynnyttämiseen” 
(reconceiving). Hamelin mukaan tuotteen arvoyhtälöä voi radikaalisti muuttaa, tuot-
teessa voi erottaa funktion ja muodon tai saavuttaa ”joy of use”. Jokaisesta kohdasta 
kerrotaan yksi esimerkki ja lyhyt taustoitus. Ovatko nuo kolme tapaa todella kaikki 
tavat, tai parhaat tavat, synnyttää tuote tai palvelu uudelleen? Miksi? Vastauksia ei 
anneta. Analyysi on kuvion 40 kohdissa 2–8, mutta kirjallisuudessa itse uuden arvon 
luomisen logiikka jää hyvin ylätasolla kuvatuksi, eikä kirjallisuus erottele asiakkaan 
päämääriä, pääarvoluokkia, eikä näiden keskinäistä suhdetta. Puhutaan vain yleisesti 
”arvosta” erottelematta edes sitä luodaanko arvoa asiakkaalle vai yritykselle! Chris-
tensenin (1997) Disruptive Technology (jota käydään läpi alla) ja tietyin varauksin 
Kim & Mauborgnen (2005) Sinisen Meren Strategia (jota on esitelty luvussa 6) pois 
lukien, strategisen innovaation kirjallisuus ei esitä mitään teoriaa, miksi uutta arvoa 
löytyy tai luodaan juuri kirjoittajien kuvaamilla tavoilla.  

7.1.7 Asiakkaiden ylipalveleminen ja Christensenin disruptiivinen teknologia 

Clayton Christensen on tutkinut monia toimialoja ja miksi ne muuttuvat ja huoma-
si, että usein kun teknologia muuttuu, vaihtuu myös toimialan johtava toimija (1997, 
1998, 2000, 2001, Christensen et al. 2001, 2002). Hänen analyysinsä yksikkö on en-
sisijaisesti toimialataso, mutta itse asiassa analyysi nojaa pitkälti tarjoamiin ja niissä 
oleviin rakenneosiin; erityisesti teknologioihin ja niiden aikaansaamaan suoritusky-
kyyn, kustannuksiin ja arvoon. Selitykseksi miksi toimialan johtava yritys vaihtuu, 
hän esittää ”Disruptive technology” teoriaa (”järisyttävä teknologia” lienee käypä 
käännös). Teorian keskeiset osat ovat: 

1) Teknologian kehitysvauhti lähes kaikilla toimialoilla ylittää asiakkaiden kyvyn 
hyödyntää uusimpien mallien koko potentiaalia (Christensen 1997). Käytännössä tä-
mä tarkoittaa, että asiakkaat ovat ylipalveltuja, eli että yritykset tarjoavat asiakkaille 
enemmän kuin asiakkaat tarvitsevat. Christensenin analyysin mukaan tarjoamat ovat 
useimmiten liian ”hyviä”, niissä on liikaa suorituskykyä, ominaisuuksia ja siksi usein 
myös liikaa hintaa. Tähän tilanteeseen ilmestyy yleensä ennemmin tai myöhemmin 
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kokonaan toisella teknologialla toimivia tarjoamia, jotka aluksi puhuttelevat vain ai-
van markkinan alareunaa tai jopa toimialan ei-asiakkaita.  

2) Yritykset ansaitsevat isompia tuottomarginaaleja levittäessään tuotteitaan ni-
menomaan yläreunaan päin (Christensen 1997). Nunes et al. 2004 kirjoittavat ”va-
rakkaasta massamarkkinasta” ja Cagan & Vogel 2002 puhuvat ”yläoikeasta kulmasta” 
(high design, high value, high tech). Eli on hyvin kannattavaa palvella vaativimpia 
asiakkaita, koska kalliimman ja suorituskyvyltään tehokkaamman tuotteen tekemisen 
kustannus nousee hitaammin kuin asiakkaiden halukkuus maksaa siitä (Cagan & Vo-
gel 2002). Kannattavuuslogiikasta seuraa vahvoja ”asymmetries of motivation”: aina 
kun uusi tulokas on motivoitunut hyökkäämään ylempään asiakasryhmään uudella 
tarjoamalla, markkinassa jo olevat toimijat ovat motivoituneita siirtymään vielä 
ylemmäs, vielä kannattavimpiin asiakkaisiin, parantamaan tarjoamaa taas lisää 
(Christensen 1997).  

3) Innovaatiot, jotka auttavat vakiintuneita toimijoita ansaitsemaan parempia mar-
ginaaleja myymällä parempia tuotteita, kutsutaan Christensenin teoriassa ”säilyttä-
viksi innovaatioiksi” (sustaining innovations), ei järisyttäviksi. 

4) Siten, järisyttävät teknologiat ovat teknologioita, jotka tarjoavat huonompaa suo-
rituskykyä keskimarkkinalle, ainakin lyhyellä aikavälillä. Ne mahdollistavat markki-
naan kokonaan uudenlaisen arvoehdotuksen (tarjoaman), ominaisuudet puhuttelevat 
aluksi ehkä vain harvoja tai toimialan ei-asiakkaita. Christensenin mukaan järisyttä-
vää teknologiaa hyödyntävät tarjoamat ovat tyypillisesti halvempia, yksinkertaisem-
pia, pienempiä ja helpompia käyttää.  

 
Christensen siis huomasi, että kun kokonaan erilainen arvoehdotus, erilainen tar-

joama, uudenlaista käyttöarvoa, saapuu uuden teknologian avittamana, vakiintuneet 
yritykset usein eivät pärjää, koska ne haluavat jatkaa (parhaiden) asiakkaidensa pal-
velemista, vaikka se merkitsisi kasvavaa määrää ylipalveltuja asiakkaita. Tämän väi-
töskirjan käsitteistöllä siis, yritykset ajautuvat helposti ongelmiin, jos kehittävät tar-
joamaa ensisijaisesti pyrkien maksimoimaan yrityksen ylijäämää. Ylijäämän tavoitte-
lusta seuraa kasvava joukko ylipalveltuja asiakkaita ja hukattua arvoa. Huomautetta-
koon, että tämä logiikka – ylipalvellut asiakkaat, huonompi suorituskyky, uusi ar-
voehdotus, asiakkaan tarve ja asiakkaan halu maksaa tarjoamasta ja tarpeensa tyy-
dyttymisestä - tapahtuu nimenomaan tarjoamatasolla, tarjoaman ja asiakkaan väli-
sissä interaktioissa, ei yritystasolla tai toimialatasolla. Tarjoamatasoisen arvonluon-
nin seuraukset ovat sitten myöhemmin nähtävissä yrityksen tasolla ja sittemmin ko-
ko toimialan tasolla, olettaen, että kaikki alan toimijat toimivat samalla logiikalla.  

 
On tietenkin tärkeää kuunnella asiakkaita. Mutta, on myös mahdollista, että asiak-

kaisiin syntyy liian tiiviit linkitykset. Danneels (2003) kuvaa prosessin, jossa asia-
kasorientaatiosta syntyy toimintaa ohjaava, määrittävä ja itseään vahvistava käytän-
tö, joka estää yritystä aidosti uudistumasta (enactment of customer orientation). 
Enactment -viitekehys siten syventää Christensenin teoriaa, mutta se voidaan ajatella 
myös tämän työn ideaalityyppien kautta. Liiallinen suhdearvoon (tai sen hetkiseen 
käyttöarvoon tai vaihdanta-arvoon tai yrityksen ylijäämään) keskittyminen saattaa 
vähentää halua ja kykyä avata arvon luonnin tilaisuuksia uusilla tavoilla. 
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Huomattavaa on, että Christensen ei erottele tarjoaman kehittämisen, tuottamisen 
ja toimittamisen sekä tarjoaman käyttämisen vaiheita eksplisiittisesti toisistaan. Hän 
ei myöskään erottele käyttöarvoa, vaihdanta-arvoa ym. pääarvoluokkia toisistaan, 
puhutaan vain suorituskyvystä, voitoista ja yleisesti ”arvosta”. Tarjoamatasoon viita-
taan käyttämällä termejä arvoehdotus tai tuote tai teknologia. Koska arvon pääluok-
kia ei eritellä, eikä ydinkäyttöarvoa eritellä sisäisestä käyttöarvosta, jää epäselväksi 
mikä muutos tarkalleen ottaen ”tarjoaa huonompaa suorituskykyä” tai ”erilaisen ar-
voehdotuksen” ja kuinka esimerkiksi suorituskyvyn muuttaminen vaikuttaa käyttöar-
voon ja kuinka käyttöarvon muuttaminen vaikuttaa vaihdanta-arvoon ja yrityksen 
ylijäämään. 

 
Mitä Christensenin teoria opettaa tarjoamista ja teknologioiden valitsemisesta? En-

siksi tarjoamapohjaisen teorian kehittämisen, sekä käytännön arvonluonnin kannal-
ta, on kiinnostava huomio, että tarjoamien suorituskyky voi olla liian korkea asiak-
kaiden tarpeisiin nähden, tarjoamissa voi olla liikaa ominaisuuksia. Aina kun tarjo-
taan liian paljon suhteessa päämäärään, tarjoaman tiheys laskee ja absoluuttisessa 
mielessä hukataan energiaa ja resursseja, vaikka asiakkailla maksukykyä olisikin. 
Siellä missä hukataan arvoa, missä ollaan tehottomia, on aina mahdollista löytää uut-
ta arvoa, avata arvo uudella tavalla, tarjota tehokkaampia ratkaisuja päämäärien to-
teuttamiseen.  

 
Christensenin ideoista käy selvästi ilmi suorituskyvyn ja käyttöarvon välinen ero, 

vaikka hän ei itse sitä erittelekään; suorituskyky voidaan ajatella olevan absoluuttista 
funktionaalista suorituskykyä, kuten prosessorin laskentatehoa, auton nopeutta jne. 
Mutta käyttöarvo on suorituskykyä suhteessa käytön tarpeeseen (hyötyihin) ja uh-
rauksiin. Paras suorituskyky ei välttämättä tuota eniten käyttöarvoa, koska suoritus-
kyvyn myötä yleensä myös rahalliset ja ei-rahalliset uhraukset lisääntyvät. Päämää-
rän voisi saada tyydytettyä paljon vähemmälläkin suorituskyvyllä ja uhrauksilla. Siksi 
tässä väitöskirjassa erotellaan mistä arvon pääluokat rakentuvat, esimerkiksi mitä 
jokaisessa tarjoamassa on vähintään oltava, että käyttöarvoa on mahdollista syntyä. 
Christensenin työn yksi perusargumentti on ”liian hyvä tarjoama” tai ”liikaa suoritus-
kykyä”. Erottelemalla mistä tarjoamat koostuvat ja edelleen erottelemalla ydinkäyttö-
arvon, sisäisen käyttöarvon, kulukertymän ja vaihdanta-arvon toisistaan, pystymme 
toteamaan tarkemmin missä kohtaa tarjoamaa on liikaa suorituskykyä, minkälaisia 
rakenneosia on liikaa, mitä on liian vähän.  

 
Toiseksi, tarjoama-ajattelun suunnasta katsoen, vaikka teknologiavalinnat ovat tär-

keitä arvokomponenttivalintoja, erityisesti siksi, että funktionaalinen suorituskyky 
palautuu yleensä teknologiavalintoihin, on se silti aika rajoittunut selitys, miksi tar-
joama menestyy tai ei. Ei teknologia yksin saa tarjoamia ja yrityksiä menestymään. 
Esimerkiksi tehokkaampi akku tai sähkömoottori ei yksin selitä miksi jokin tarjoama 
ostetaan tai ei - teknologia täytyy kytkeä osaksi tarjoamaa, esimerkiksi printteriä tai 
sähköautoa, jolla on hinta, nimi jne., että se Christensenin sanoin ”tarjoaisi huonom-
paa suorituskykyä, tai ”tarjoaisi uudenlaisen arvoehdotuksen”. Menestyvän tarjoa-
man täytyy onnistua myös monissa muissa asioissa kuin teknologiassa; sen täytyy 
olla ostettavissa, käytettävissä, vastata asiakkaan päämäärään, olla taloudellisesti te-
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hokas, olla kykenevä kaappaamaan ja puolustamaan arvoa, synnyttää suhdearvoa 
jne. Tämä kokonaisuus, tarjoamapohjainen kokonaisvaltainen ajattelu ja siihen liitty-
vät valinnat, on tämän työn fokus. Tähän kokonaisuuteen Disruptiivinen teknologia 
tuo rakennusaineita omalta osaltaan. 

 
Kolmanneksi Christensenin ajattelussa asioiden dynamiikalla on vahva rooli. Eli 

vaikka tarjoama olisi optimaalinen asiakkaille ja yritykselle jollain ajanhetkellä, ti-
lanne voi nopeasti muuttua. Arvon luonnin lisäksi myös arvon kaappaamisen ja puo-
lustamisen dynamiikka täytyy ottaa arvon luonnin pohdinnassa huomioon. Kuten 
muukin strategisen innovaation kirjallisuus, myös Christensenin järisyttävä teknolo-
gia palvelee yrityksen ylintä, strategiasta päättävää johtoa.  

 

7.2 Asiakasarvon ja suhdearvon tutkijat 

7.2.1 Palvelututkimus 

Service Dominant Logic (SDL, Vargo & Lusch 2004, 2008) tekee pesäeroa tuote-
dominoivaan lähestymiseen (goods dominant logic GDL), joka kirjoittajien mukaan 
turhan yksipuolisesti ottaa polttopisteeseen sellaiset asiat kuin ”konkreettiset resurs-
sit, sisäänrakennettu arvo ja erilliset tai staattiset transaktiot” ja, jossa ajatellaan 
tuotteiden sisältävän (embedded) arvoa vaihdannan hetkellä. SDL sen sijaan painot-
taa käyttöarvon luomista asiakkaalle, arvoa prosessimaisesti ja pidempiaikaisesti yh-
dessä asiakkaan kanssa luoden. “Käyttöarvo haastaa vallitsevan käsityksen, että 
asiakkaiden saama arvo olisi sisäänrakennettu yrityksen tuotantoprosessin tuotok-
siin ja vaihdanta-arvoon.” (Grönroos & Ravald 2011). Kuten resurssipohjaisessa yri-
tystasoisessa teoretisoinnissa, myös SDL korostaa resursseja, mutta ei fyysisiä resurs-
seja, jotka ovat arvokkaita sellaisenaan (operand resources), vaan aineettomia re-
sursseja, jotka tulevat arvokkaiksi (operant resources) interaktioissa asiakkaiden 
kanssa. Vargo & Lusch sanovat, että ”yritys voi ainoastaan tehdä arvoehdotuksia”, 
viitaten siihen, että asiakas lopulta päättää käyttöarvosta. Miten näitä arvoehdotuksia 
tehdään ei ole kiinnostuksen keskiössä (tosin Bettencourt et al. 2014 ottaa askelia 
siihen suuntaan yhdistämällä SDL ja ”Jobs to be done” ajattelua), eikä vaihdanta-
arvosta tai yrityksen ylijäämästä olla kiinnostuneita; niitä pidetään ”tuoteajattelun” 
ilmentyminä. Tarkastelu on metaforallisella (Grönroos & Gummerus 2014) ja genee-
risten toimijoiden tasolla (Heinonen & Strandvik 2015). 

 
Heinonen et al. (2010, 2013) ja Heinonen & Strandvik (2015) argumentoivat kuinka 

yllä mainitut tuotedominoiva ja palveludominoiva logiikka ovat molemmat tuottaja-
lähtöisiä ajattelumalleja (vaikka SDL ei olekaan kiinnostunut vaihdanta-arvosta tai 
yrityksen ylijäämästä) ja ehdottavat sen sijaan “asiakkaan dominoivaa logiikkaa” 
(CDL, customer dominant logic) palveluiden ja arvon luomisen ajattelun pohjaksi. 
”Termi ”dominoiva” viittaa siihen, että asiakkailla on dominoiva rooli yrityksessä. 
Siten, CDL ajattelua soveltava tarjoaja on asiakaskohtaisten asioiden dominoima 
pikemminkin kuin sivutuotteiden, palvelun, kulujen tai kasvun” (Heinonen & 
Strandvik 2015). Heinonen et al. (2010) jatkavat: “sen sijaan, että keskityttäisiin mi-
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tä yritykset tekevät saadakseen aikaan palveluita, joita asiakkaat preferoivat, me 
ehdotamme, että fokuksen tulisi olla siinä, mitä asiakkaat tekevät palveluilla saa-
vuttaakseen omia päämääriään”. Ja, että “pääasia ei ole tarjoama sinänsä… vaan 
asiakkaan elämä ja tehtävät, joihin tarjoama kytkeytyy”. Edelleen he korostavat, 
kuinka arvoa pikemminkin ”muodostetaan” (value formation) emergentisti asiak-
kaan kumuloituvassa todellisuudessa, sosiaalisesti ja usein tiedostamatta, näkyvässä 
ja näkymättömässä elämässä, kuin, että arvoa tietoisesti ”luotaisiin” (value creation) 
(Heinonen et al. 2013). Ja, että asiakkaat istuttavat tai ”sovittavat” (embed) tarjotun 
palvelun omiin prosesseihinsa (Heinonen & Strandvik 2015) pikemminkin kuin, että 
palvelu ”tarjotaan” (provide) asiakkaalle ulkopuolisen toimesta (ibid).  Miten yritys 
sitten voisi auttaa asiakasta hänen arvon muodostamisessaan? Heinonen et al. (2013) 
ottavat kannan, että ”asiakkaat aina tietävät parhaiten, miten arvo muodostuu hei-
dän elämässään”, joka tarkoittaa että ”yritykset eivät voi luoda arvoehdotuksia” 
(companies cannot create value propositions - ibid). Sen sijaan ”yritysten tarvitsee 
sopeutua asiakkaiden prosesseihin” (ibid) ja kehottavat tutkimaan asiakkaan rutiine-
ja, toimintaa, käytäntöjä, harrastuksia, joiden pohjalta voidaan päätellä mikä moti-
voisi asiakasta arvon muodostamisessa.  

 
Keskeinen ero laajennetun CD logiikan (Heinonen & Strandvik 2015) ja tässä työssä 

ehdotetun tarjoamapohjaisen (OBV, offering based view) lähestymisen välillä on, mi-
ten asiakkaiden ja yritysten on ajateltu pystyvän yhteiseen toimintaan. CD logiikassa 
yrityksen kannalta katsoen analyysi lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa tarjoama (pal-
velu) on jo olemassa, sitä ollaan jo tuottamassa ja toimittamassa ”onstage-backstage-
support” prosessien avulla. Tarjoamalla ei nähdä mitään historiaa, se ilmestyy arvon 
luonnin näyttämölle silloin kun asiakas sitä tarvitsee.  

 
Service Logic (SL, Grönroos 2011; Gröroos & Ravald 2011; Grönroos & Voima 2013; 

Grönroos & Gummerus 2014), kolmas keskeinen markkinoinnin teoretisointi, ajatte-
lee palvelua bisneslogiikkana eikä vain yhtenä funktiona tai tarjoaman lajina. Myös 
SL keskittyy käyttöarvon luomiseen asiakkaalle kolmessa ”arvokehässä” (value sphe-
res): asiakkaan alueessa, yrityksen alueessa ja yhteisessä alueessa. SL ajattelussa yri-
tys “ei ole rajoitettu tarjoamaan arvoehdotuksia” (value propositions - Grönroos & 
Gummerus 2014). Yritys voi myös ostamisen jälkeen yhteisellä alueella vaikuttaa in-
teraktioissa asiakkaan kokemaan käyttöarvoon: “palveluntarjoaja voi aktiivisesti ja 
suoraan vaikuttaa asiakkaan vaikutelmiin (perceptions) yrityksestä ja sen palve-
luista, sekä asiakkaan halukkuuteen jatkaa yritykseltä ostamista. Mitä arvoa yritys 
onkaan alun perin luvannut (promised) tai ehdottanut (proposed; using value pro-
position terminology), niin sitä voidaan moderoida tai muuttaa vuorovaikutuspro-
sessissa, ja siten siis muuttaa asiakkaan kokemuksia ja käyttöarvon määrittämis-
tä”. 

 
Kiinnostavaa on, että asiakasarvosta kiinnostuneet teoretisoinnit ovat päätyneet 

täysin päinvastaisiin johtopäätöksiin yrityksen tarjoaman arvon luonteesta. CDL teo-
retisoijien mukaan firmat eivät voi tehdä arvoehdotuksia (companies cannot create 
value propositions, Heinonen et al. 2013), koska asiakas päättää, miten hän arvoa 
muodostaa ja kutsuu yrityksen mukaan silloin ja sillä tavalla, kun tarvitsee. Mutta 
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SDL logiikan mukaan firma voi vain ehdottaa arvoa (enterprise can only make value 
propositions, Vargo & Lusch 2004), asiakkaan päättäessä käyttöarvosta itselleen. Ja 
SL logiikan mukaan yritys voi sekä ehdottaa arvoa, että tuottamisen ja toimittamisen 
aikaan vaikuttaa asiakkaan arvon kokemiseen interaktioiden välityksellä.  

 
Yritystason tutkijoilla, ”vaihdanta-arvon kaappaajilla”, on selkeitä vaikeuksia saada 

linkitettyä arvon kaappaaminen ja yrityksen ylijäämä asiakkaan päämääriin, käyttö-
arvoon ja arvon luontiin. Asiakkaista ja ”käyttöarvon realisoitumisesta” kiinnostuneet 
tutkijat eivät puolestaan ole kovin kiinnostuneita yrityksen ylijäämästä. Kuten joh-
dannossa jo todettiin, vaihdanta-arvoa pidetään palvelututkijoiden mielestä yritys-
puolen käsitteenä, jota ei haluta käyttää. Palvelulogiikassa analyysi tyypillisesti siirre-
tään kohtaan, jossa tarjoamaa ollaan jo käyttämässä, kuvion 40 kohdissa 13 ja 14. 

 
Bettencourt et al. (2014) listaavat SDL-logiikan neljä premissiä: a) asiakkaan pää-

määrän saavuttaminen vaatii aina palvelua. b) Jotta asiakkaan job toteutuisi, arvo 
luodaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. c) Päämäärien saavuttaminen vaatii aina 
resurssien integroimista ja tätä integrointia tekevät sekä yksittäiset ihmiset että fir-
mat. d) Arvo on kontekstiriippuvaista, erityisesti arvo on riippuvainen siitä konteks-
tista, jossa päämäärää yritetään saavuttaa. Kaikki tuo on hyvin yhteensopivaa tar-
joama-ajattelun kanssa. Tässä työssä tutkitaan miten tuo resurssien integrointi pitäisi 
tehdä sekä asiakkaan että yrityksen saaman arvon maksimoivalla tavalla. Ja, siinä 
analyysissä on asiakkaan päämäärien ja käyttöarvon lisäksi oltava kiinnostuneita 
myös vaihdanta-arvosta ja yrityksen ylijäämästä, koska, kuten todettua, tarjoaman 
kehittäjien on pakko tehdä monia perusvalintoja jo ennen kuin asiakas voi alkaa tar-
joamaa käyttämään. Pelkkä arvohaluaman logiikan ymmärtäminen ei riitä selittä-
mään asiakkaiden ja yritysten välistä arvon luontia, liiketoiminnallisesti relevanteissa 
konteksteissa tarvitaan myös arvon avaamista, arvon konfiguroimista ja arvo-
sitoumuksien ymmärtämistä. Tässä työssä synnytetty tarjoamapohjainen ajattelu 
pyrkii nimenomaan yhdistämään yrityksen ja asiakkaan arvon luonnin pyrkimykset 
pääarvoluokkien ja tarjoaman rakenneosien kautta. 

7.2.2 Suhdearvon teoreetikot 

Suhdearvoa korostavasta kirjallisuudesta (esim. Grönroos 1997; Ravald & Grönroos 
1996; Wilson & Jantrania 1994; Ulaga & Eggert 2001, 2005, 2006) puhuttiin johdan-
nossa ja ideaalityyppien kohdalla kappaleessa 5.4. Suhdearvon analyysi kohdistuu 
kuvion 40 kohtiin 11,13,14,15. Pidemmän asiakassuhteen takia usein säästyy aikaa ja 
vaivaa yksittäisissä episodeissa juuri siksi, että osapuolet tuntevat toisensa ja tarjoa-
maa on jo edellisissä kohtaamisissa saatu kustomoitua sopivammaksi molemmille 
osapuolille. Dyer & Singh (1998) ja Pine (2019) korostavat nimenomaan oppimisen 
merkitystä suhteessa, ja kuinka tämän oppimisen tuloksena tehdään muutoksia vaih-
dannan ja interaktioiden mekanismeihin, käytännössä tarjoamaan.  

 
Jo johdannossa pohdittiin sitä, että muodostaako asiakas suhteen ensisijaisesti tar-

joamaan vai tarjoamaa hallinnoivaan yritykseen. Jos arvon luomisen vaiheita ajatel-
laan kuvion 40 kautta, niin yritys/organisoituminen, eli tarjoaman hallintamuodon 
valinta, on arvon avaamisessa yksi viimeisimpiä valintoja, vasta kohta 9. Tästä suun-
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nasta ajatellen olisi outoa, että asiakas kiintyisi erityisesti tähän hallintamuotoon, 
kun kaikki käyttöarvon kannalta (tarjoaman kehittäjien tekemistä valinnoista) tärke-
ämmät valinnat ja ennakoinnit on jo tehty aiemmin. Samoin kun molemminpuolisen 
oppimisen tuloksena tehdään muutoksia ja kustomointia, niin nämä muutokset teh-
dään nimenomaan tarjoaman rakenneosiin ja rajapintoihin, ei niinkään yritykseen tai 
sen hallintamekanismiin. Tai tarjoaman toistuvissa käyttövaiheissa, kun asiakas 
kontrolloi käyttöarvon muodostamista itselleen, niin asiakas pyrkii kustomoimaan ja 
vaikuttamaan tarjoaman rajapintoihin, käyttöliittymään ja rakenneosiin, ei niinkään 
yritykseen. Tässä mielessä suhdearvon synnyttämisen, säilyttämisen ja syventämisen 
mekanismina voidaan pitää tarjoamaa, sekä asiakkaan ja tarjoaman välistä suhdetta, 
yrityksen jäädessä taustalle. Näin ajatellen tarjoamapohjainen ajattelu täydentää ja 
tarkentaa suhdeteoretisointia. Erityisesti jos suhdeteoreetikot haluavat pohtia miten 
suhdearvo lisää vaihdanta-arvoa ja yrityksen ylijäämää, niin tarjoama vaihdannan 
mekanismina, eli kulujen ja tuottojen synnyttämisen ja välittämisen mekanismina, 
tulee väistämättä vastaan. Jaworskin (2011) käytännön relevanssin suunnasta katso-
en suhdearvon teoretisointi palvelee markkinoijia, ehkä jopa asiakaspalveluhenkilös-
töä. 

7.3 Yhteenveto teorioista ja kirjallisuuksista, joiden analysoitava yksikkö on 
muu kuin asiakkaille tarjottava asia 

Seuraavaan taulukkoon on tiivistetty yllä läpikäydyt arvon luonnin teoretisoinnit, 
sekä mitä apua niistä on tarjoamapohjaisen teorian kannalta ja toisaalta miten tar-
joamapohjainen ajattelu voisi täydentää näitä teoretisointeja. 

 
Jokaisella arvon luontia sivuavalla kirjallisuudella on kiinnostavia käsitteitä, näkö-

kulmia ja löydöksiä arvon luontiin. Kaikilla yllä luetelluilla teoretisoinneilla on jotain 
annettavaa tarjoamapohjaiseen ajatteluun ja myös tarjoamapohjaisella ajattelulla 
voidaan nähdä olevan täydentävää sisältöä niihin. Tämän luvun edellisissä kappaleis-
sa kirjallisuuksien rajoittuneisuutta arvon luonnin selittämisessä pyrittiin avaamaan. 
Yksikään teorioista ei ole kiinnostunut kokonaisuudesta, jossa eriteltäisiin asiakkaan 
päämääriä, yrityksen päämääriä sekä arvon pääluokat. Yritystasolla ja toimialatasolla 
on perinteisesti oltu kiinnostuneita arvon kaappaamisesta ja puolustamisesta, ei 
niinkään arvon luomisesta tai asiakkaan kokemuksesta. Sitten käyttöarvoa ja suh-
dearvoa ja siten asiakkaan omaa kokemusta korostavat kirjallisuudet eivät ole juuri-
kaan kiinnostuneita selittämään miksi yritys olisi motivoitunut tulemaan arvon yh-
dessä luontiin mukaan ja mitä kaikkea on pitänyt tapahtua – investointeja, valintoja - 
ennen kuin jokin interaktio on koettavissa. 
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Taulukko 7. Keskeisiä arvon luonnin teoretisointeja ja suhde tarjoamapohjaiseen ajatteluun 

Kuten jo johdannossa esiteltiin, tässä työssä tarjoamaa ajatellaan sekä tuotoksena 
yrityksen toiminnasta että panoksena asiakkaan omaan arvon luontiin. Tarjoa-
mapohjaisessa arvonluonnissa ajatellaan olevan sekä asiakkaan kontrolloimaa arvon 
muodostamista että yrityksen kontrolloimaa arvon luomista. Tämä työ siten täyden-
tää muita arvon luonnin teorioita niiltä osin, kun ne haluavat siirtyä asiakaspuolen 
käyttöarvosta yrityksen ylijäämiin, tai toisinpäin. Kuten työssä on käynyt ilmi, tar-
joama on nimenomaan se mekanismi, jonka avulla päätetään mm. riskien hallinnas-
ta, vaihdannan valuutoista, aktiviteettien roolituksesta ja rajapinnoista, joiden avulla 
määritellään mitkä interaktiot ovat suoria ja mitkä epäsuoria, missä interaktioissa 
luodaan arvoa yhdessä ja missä vain toinen osapuoli. Näiden määrittelyiden kautta 
tarjoaman mekanismi syntyy arvoa luovana ja arvoa välittävänä asiakkaiden ja yritys-
ten väliin. 

7.4 Kirjallisuus, jonka fokus on asiakkaille tarjottavan asian ympärillä 

Tämän luvun aiemmissa osissa verrattiin tarjoamapohjaiseen ajatteluun sellaisia 
aiemmin esitettyjä teorioita, joiden oma analysoitava yksikkö on jokin muu kuin asi-
akkaille ostettavaksi tarjottava asia. Tässä kappaleessa pohditaan miten se aiempi 
kirjallisuus, joka ottaa kantaa asiakkaille tarjottavaan asiaan, suhteutuu tässä väitös-
kirjassa esitettyyn tarjoamapohjaiseen arvon luonnin teoriaan. Esitetyissä teoreti-
soinneissa ja viitekehyksissä ei tyypillisesti erotella asiakkaan päämäärää, yrityksen 
tavoitetta, pääarvoluokkia ja rakenneosia, eivätkä ne siksi pyri tai pysty selittämään 
miten asiakkaan päämääristä päästään yrityksen ylijäämään.  

 
Seuraavassa katsauksessa erilaiset asiakkaille tarjottavaan asiaan liittyvät viiteke-

hykset ja teoretisoinnit on luokiteltu sen mukaan, mihin arvoluokkiin ne erityisesti 
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kytkeytyvät. Tarkastelu aloitetaan niistä viitekehyksistä ja teoretisoinneista, jotka 
korostavat erityisesti vaihdantaa ja vaihdanta-arvoa. Sen jälkeen käydään läpi erityi-
sesti käyttöarvoon kytkeytyviä kirjoituksia. Lopuksi käydään läpi ne viitekehykset ja 
teoretisoinnit, joissa otetaan kantaa useisiin arvoluokkiin.  

7.4.1 Vaihdanta-arvon synnyttämiseen kytkeytyvät viitekehykset 

Alla olevaan taulukkoon on kiteytetty erityisesti vaihdanta-arvon synnyttämiseen 
liittyviä viitekehyksiä ja teoretisointeja.  

 

Taulukko 8. Asiakkaille tarjottavien asioiden vaihdanta-arvoon liittyviä viitekehyksiä 

 
Markkinointi-mix. Varhainen kirjallisuus pyrki löytämään keinoja saada oma tuote 

erottautumaan kilpailevista tuotteista ja sitä kautta pärjäämään kilpailussa parem-
min. Jokaisesta markkinoinnin perusoppaasta löytyvä ”markkinointi-mix”-viitekehys 
(Borden 1964, alkuperäisessä esityksessä on 12 pääotsikkoa ja neljä markkinavoimaa 
monine alakohtineen), tai toiselta nimeltä ”4P”-viitekehys (McCarthy 1964; Kotler 
1980; Product, Price, Place, Promotion) ja sen palvelullisia elementtejä korostavat 
johdannaiset, kuten ”7P” (Booms & Bitner 1981; 4P lisättynä People, Process, Physi-
cal Evidence), ”4C” (Lauterborn 1990; Consumer wants, Cost, Convenience, Commu-
nication), tai toinen ”4C” (Shimizu 1989; Commodity, Cost, Channel, Communicati-
on) kuvaavat, mitä asiakkaalle tarjotaan ja miten tarjottua pyritään myymään ja erot-
tumaan kilpailijoista. 4P kehitettiin vasta-argumentiksi mikrotaloustieteen yhden 
P:n, eli hinnan, lähestymistapaa vastaan (McCarthy 1964). Yksinkertaisimmillaan 
hinta-ajattelu menee niin, että mitä halvempi hinta, sen suurempi kysyntä. Näitä 
kaikkia 4P-johdannaisia malleja yhdistää ajatus, että tarjoaman kehittäjät ja myyjät 
ovat ”ainesosien yhdistelijöitä” (mixers of ingredients, Borden 1964; McCarthy 1964), 
ja että tämä yhdistely vaikuttaa asiakkaan kokemaan arvoon ja siten ostohalukkuu-
teen. Asiakas voikin jollain yhdistelmillä olla halukas maksamaan toisesta tarjotusta 
asiasta reilusti enemmän kuin toisesta. Selvästi tarjoamissa on muitakin ainesosia 
kuin hinta. 

 
Myytävä yksikkö, arvoyksikkö, hinnan kantaja. MacMillan & McGrath 1997 käytti-

vät termiä myytävä yksikkö (unit of sales), viittaamaan siihen mitä asiakkaalle myy-
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dään. Myytävä yksikkö voi olla konkreettinen kappale (unit), kuten tuotebisneksessä, 
tai aikayksikkö, kuten esimerkiksi konsulttibisneksessä, tai jokin muu yksikkö. Weill 
(2005) purki bisnesmalleja osiin ja huomasi, että bisneksen ytimessä on se mitä oi-
keutta asiakkaalle myydään (omistusoikeutta, käyttöoikeutta, oikeutta kytkeä ostaja 
ja myyjä toisiinsa) ja kuinka paljon tarjoaja muokkaa myytävää asiaa (merkittävästi 
tai vähän). Parker & Van Alstyne 2016; Karhu et al. 2021) käyttävät termiä arvoyksik-
kö (value unit) erityisesti alustatalouden vaihdannan pohdinnoissa. Hinnan kantaja 
(price carrier, esim. Stefan 2014) on teemallisesti lähellä myytävää yksikköä ja ar-
voyksikköä, tarkoittaen sitä, millä osalla tarjottua kokonaisuutta on hinta. Esimerkik-
si hotellissa voi myytävä yksikkö olla huone per vuorokausi, hinnan kantaja on siis 
huone. Mutta aamupala, kuntosali tai nettiyhteys joko kuuluu huoneen hintaan tai 
maksaa erikseen, riippuen tarjoaman kehittäjien valinnoista.  

 
Niputtaminen. Keskustelu ”niputtamisesta” (bundling) asettuu markkinoinnin ja 

insinööritieteiden väliin ja kytkeytyy läheisesti myytävän yksikön ja hinnan kantajan 
teemoihin. Adams & Yellen (1976) omassa klassikkoartikkelissaan mm. puhuvat tuot-
teista, joita voi tai ei voi ostaa erikseen, esimerkiksi ”auto voidaan tulkita luksuksen 
ja liikkumisen paketiksi. Liikkumisen palveluita voidaan tarjota ilman luksusta, 
mutta luksus pitää kytkeä liikkumisen kykyyn” (ibid). Stremersch et al. (2002) 
omassa linjaavassa artikkelissaan määrittelevät, että bundling/ niputtaminen tarkoit-
taa ”kahden tai useamman erillisen tuotteen myymistä yhdessä paketissa”. Erillinen 
tuote tarkoittaa ”tuotetta, jolle on olemassa erillinen markkina, koska vähintään 
jotkut asiakkaista ostavat tai haluavat ostaa tuotteen erikseen” (ibid). Esimerkiksi 
pankki- ja vakuutustarjoaman yhdistelmä on nimenomaan niputettu tarjoama, koska 
vähintään jotkut asiakkaista ostavat pankkipalveluita ja vakuutuspalveluita erikseen. 
Edelleen he erottelevat hintaniputtamisen (price bundling) ja tuoteniputtamisen 
(product bundling) toisistaan. Hintaniputtaminen tarkoittaa ”kahden tai useamman 
erillisen tuotteen tai palvelun myymistä pakettina alennuksella, ilman mitään tuot-
teiden välistä integroimista” (ibid). Niputtaminen ei itsessään tuo mitään lisäarvoa 
asiakkaille ja siksi niputetun tarjoaman tuotteet yleensä tarjotaan alennuksella, ver-
rattuna tuotteiden hintoihin erikseen. Esimerkkinä vaikka kausikortti teatteriin tai 
jääkiekkoon. Tuoteniputtaminen on määritelty “kahden tai useamman tuotteen tai 
palvelun integroimista ja (yhdistettynä) myymistä mihin tahansa hintaan” (ibid). 
Integrointi tuo vähintään joillekin asiakkaille lisää arvoa, esimerkiksi “compactness 
(integrated stereo systems), seamless interaction (PC systems), nonduplicating co-
verage (one-stop insurance), reduced risk (mutual fund), interconnectivity (telecom 
systems), enhanced performance (personalized dieting and exercise program), or 
convenience from an integrated bill (telecom calling plans)” (ibid).  Tuoteniputtami-
nen on päätöksenä strategisempi kuin hintaniputtaminen, joka voidaan ajatella 
enemmän lyhytaikaisena promootiotaktiikkana. Tuoteniputtamisessa itse tarjoaman 
arkkitehtuuriin ja rajapintoihin täytyy tehdä muutoksia ja pyrkiä näin synnyttämään 
asiakkaalle uutta arvoa. Samoin kuin 4P-ajattelu, niin myös myytävä yksikkö, hinnan 
kantaja ja niputtaminen liittyvät erityisesti vaihdantaan ja siten vaihdanta-arvoon. 

 
Markkinoinnin arvoehdotus. Myös termiä ”arvoehdotus” tai ”arvolupaus” on käytet-

ty silloin, kun asiakkaalle ostettavaksi tarjoamista on katsottu nimenomaan yrityksen 
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ja markkinoinnin suunnasta (Anderson et al. 2006; Dodds 1999; LeBlanc & Nguyen 
1999; Treacy & Wiersema 1993; Walters 1999). Arvoehdotuksen tausta on 1900-
luvun alusta lähtien mainonnassa (a proposition in advertising), uniikeissa myyn-
tiehdotuksissa (unique selling proposition), sekä emotionaalisissa myyntiehdotuksis-
sa (Payne et al. 2017). Arvoehdotus on määritelty: “A value proposition is the prom-
ise of value to customers” (Bohnsack & Pinkse 2017). Tai hieman moniulotteisemmin 
Anderson et al. (2006): “…all benefits, favorable points of difference, and resonating 
focus.” Grönroos & Ravald 2011 määrittelivät: “Value propositions are suggestions 
and projections of what impact on their practices customers can expect”. Lähellä 
arvoehdotuksen käsitettä on ”arvon lupaaminen”; (promise of value Ballantyne et al. 
2011; resource integration promises, Korkman et al. 2010). Arvoehdotus näyttää viit-
tavan sekä ostamiseen (vaihdanta-arvoon) että jossain määrin käyttämiseen (käyttö-
arvoon), painopisteen ollessa vaihdannan hetkessä, eli vaihdanta-arvossa. Payne et 
al. (2017) omassa arvoehdotusta käsittelevässä kirjallisuuskatsauksessaan toteavat, 
että arvoehdotuksia on määritelty i) yrityksen suunnasta ajatellen ennen kaikkea 
vaihdanta-arvoa, ii) asiakkaan kokemuksen suunnasta, sekä iii) asiakkaan ja yrityk-
sen suunnasta ajatellen käyttöarvoa. Heidän määritelmänsä arvoehdotukselle on: “A 
customer value proposition (CVP) is a strategic tool facilitating communication of 
an organization’s ability to share resources and offer a superior value package to 
targeted customers”. Tarjoama-käsitteen (offer, offering, value-in-offering) ja ar-
voehdotuksen (value proposition) välinen ero näyttäisi olevan, että arvoehdotus (ai-
nakin perinteisesti) viittaa enemmän sanalliseen kuvaukseen (esim. osana bisnesmal-
lin kuvausta tai osana markkinointiviestintää) asiakkaalle tarjottavasta tai luvattavas-
ta asiasta. Tarjoama sisältää sekä sanallis-ajatuksellisen että fyysisessä, toiminnalli-
sessa maailmassa olevan asiakkaalle tarjotun asian, jossa interaktiot laajenevat myy-
misen lisäksi myös toimittamiseen ja arvon yhdessä luomiseen. 

 
Tuotos tuottamisen ja toimittamisen aktiviteeteista. Yksi suuntaus pyrkiä määritte-

lemään tarjoamaa liittyy tarjoaman kytkemiseen yrityksen tekemiin aktiviteetteihin, 
erityisesti tuottamiseen ja toimittamiseen. Ajatuksena on, että tarjoama on ”tuotos” 
(output) yrityksen aktiviteeteista, eli että tuotos synnyttää asiakkaalle ja yritykselle 
arvoa. Arvoketjua (Porter 1985) verrattiin tarjoamapohjaiseen arvon luonnin teoriaan 
jo yritystason teoretisointien yhteydessä kappaleessa 7.1.3. Mainittakoon, että verrat-
tuna ”bisnessysteemi” ajatteluun (business system, Buaron 1981; Gluck 1980), johon 
arvoketjun voidaan nähdä perustuvan, Porterin mallissa ei käsitellä yrityksen funkti-
oita, vaan nimenomaan aktiviteetteja. Myös ”arvon toimittamissysteemi” (value deli-
very system, Lanning & Michaels 1988) ja ”arvovirta” (value stream, Martin 1995; 
Hines & Nick 1997) ajattelu voidaan nähdä arvoketjuajattelun jatkumona, painottaen 
vain niitä aktiviteetteja, jotka synnyttävät arvoa (eri arvoluokkia ei tässä kirjallisuu-
dessa yleensä erotella). Sittemmin Stabel & Fjeldstad (1998) kuvasivat, kuinka pitkä-
aikaisesti toisiinsa ketjutetut aktiviteetit, eli arvoketju, on vain yksi kolmesta perus-
konfiguraatiosta, tavasta kytkeä aktiviteetteja toisiinsa arvoa luovalla tavalla, kahden 
muun ollessa intensiivinen ”arvopaja”, sekä välittävä ”arvoverkko”. Tuotos ajattelussa 
keskitytään erityisesti vaihdanta-arvoon ja hukan karsintaan (ja sitä kautta yrityksen 
ylijäämään).  
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7.4.2 Käyttöarvon tarjoamiseen kytkeytyvät viitekehykset 

Alla olevaan taulukkoon on kiteytetty käyttöarvon tarjoamiseen liittyviä viitekehyk-
siä.  

 

Taulukko 9. Asiakkaille tarjottavien asioiden vaihdanta-arvoon liittyviä viitekehyksiä 

Palvelu(prosessi)t ja arvon yhdessä luominen. Verrattuna fyysisiin tuotteisiin, pal-
veluissa korostuvat aineettomuus (tarjoamat ovat enemmän prosesseja kuin asioita), 
tuottamisen ja käyttämisen samanaikaisuus, sekä heterogeenisyys (koska samanai-
kaiseen tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvät asiakkaat ja palveluhenkilökunta ovat 
heterogeenisiä) (esim. Johne & Storey 1998). Palveluprosessien ja palveluaktiviteet-
tien osuutta asiakkaille tarjottavissa asioissa korostavat kirjoittajat ovat kehittäneet 
mm. “palvelun kuvaus” (Service Blueprint, Shostack 1982, 1984, 1987; Kingman-
Brundage 1991; Flies & Kleinaltenkamp 2004; Bitner et al 2008) ja ”Palvelukukka-
malli” (Service Flower, Lovelock & Yip 1996; Lovelock & Wirtz 2004) viitekehykset. 
Blueprint viitekehys (perustuen mm. ”time and motion” teoretisointiin ja PERT pro-
jektihallintaan) kuvaa visuaalisesti aikaa, keskeisiä palveluaktiviteetteja, kuinka eri-
laisia vaihtoehtoja minkäkin aktiviteetin kohdalla voidaan suorittaa, ongelmakohtia 
ja niiden ratkaisuja, sekä mitkä asiat palvelussa näkyvät asiakkaalle, mitkä ovat taka-
huoneessa. Keskeistä on, että samassa kuviossa näkyvät sekä asiakkaan että yrityksen 
tekemät aktiviteetit, jolloin tilannetta voidaan katsoa asiakkaan silmin. Palvelukukas-
sa puolestaan luokitellaan tarjoamia sen mukaan, onko prosessin luonne aineellinen 
vai aineeton ja toisaalta pitääkö asiakkaan olla fyysisesti paikalla vai ei. Näistä riippu-
en tarjoamissa painottuvat eri lailla ihmisiä (people-processing), omistamista ja/tai 
informaatiota prosessoivat palvelut. Levittin laajennetun tuotteen ajattelua sivuten, 
Lovelock ja Yip (1996) ehdottavat, että ”täydentävät palvelut” (supplementary servi-
ces) voidaan luokitella kahdeksaan kategoriaan: informaatioon, konsultointiin, ti-
lauksien vastaanottamiseen, vieraanvaraisuuteen, turvallisuuteen, poikkeuksiin, las-
kutukseen, ja maksamiseen. Huomattavaa on, että sekä Blueprint että Palvelukukka 
viitekehyksissä mallinnuksen lähtökohta on yritys ja sen palvelutarjoama, molem-
missa painottuu asiakkaille luotava käyttöarvo, vaikka myös yrityksen ylijäämään 
voidaan suunnittelulla ottaa kantaa. Vargo & Lusch (2004) kutsuvat tuotteita ”palve-
luiden jakelumekanismiksi” (goods are distribution mechanism for service provisi-
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on) ja että “erikoistuneiden taitojen ja tietojen soveltaminen on fundamentaali vaih-
dannan yksikkö”. Palveluprosesseja korostavia näkemyksiä yhdistää ajatus siitä, että 
asiakas on mukana (käyttö)arvon luomisessa, jopa kontrolloimassa arvon luomista, ja 
että yritys voi vain ehdottaa, fasilitoida ja luoda yhdessä arvoa asiakkaan kanssa (Co-
va et al. 2011; Frow et al. 2011; Michel et al. 2008; Normann 2001; Prahalad & Ra-
maswamy 2003; Ramirez 1999).   

 
Asiakkaan kokemus tarjoamasta. Asiakkaan kokemuksesta on käytetty monia eri 

termejä; ”asiakkaan aktiviteettisykli” (Customer-Activity Chain, Vandermerve 1993, 
Sawhney et al. 2004), ”kulutusketju” (Consumption Chain, MacMillan & McGrath 
1997, McGrath & MacMillan 2005), ”ostajan kokemuskierto” (Buyer Experience Cy-
cle, Kim & Mauborgne 2005b), ja, erityisesti palvelumuotoilijoiden keskuudessa, 
”palvelupolku” (Service String, Customer Journey, esim. Koivisto 2007). Näillä kai-
killa malleilla kuvataan asiakkaan kokemuksen vaiheita, erilaisia kohtaamispisteitä 
(touch points) asiakkaan ja tarjoaman välillä, sekä tapahtumia, joista siirrytään ko-
kemuksen seuraavaan vaiheeseen (trigger events). Painopiste on käyttöarvon ym-
märtämisessä, joskin myös ostaminen on osa asiakkaan kokemusta. Lean-
keskustelun yhteydessä käytetään myös termiä ”arvoa vastaanottava aika” (Modig & 
Åhlström 2012), joka viittaa niihin hetkiin, kun asiakas kohtaa ja ”vastaanottaa” 
(käyttö)arvoa tarjoamasta, esimerkiksi kohtaamisessa lääkärin ja röntgenlaitteen 
kanssa. Kun taas esimerkiksi lähetteen tai tulosten odottaminen ei ole arvoa vastaan-
ottavaa aikaa. Tässä mielessä ”arvoa vastaanottava aika” pyrkii kuvaamaan asiakkaan 
kokemusta. Käyttöarvoa ei yleensä käsitteenä mainita näissä asiakkaan kokemusta 
käsittelevissä kirjoituksissa.  

 
Haluama. Strandvik et al. (2012) kutsuvat tarjoamaa ”haluamaksi” tai ”tarvitsemak-

si” (customer needing), erityisesti yritysasiakkaiden kontekstissa, painottaen sitä, että 
se mitä asiakas haluaa ja ostaa, on usein eri asia kuin mitä yritys kokee tarjoavansa ja 
myyvänsä. Tuli et al. (2007) tekivät saman löydöksen “ratkaisujen” (katso lisää alla 
“ratkaisut”) kohdalla: “asiakkaan näkemyksessä ratkaisuun näyttäisi olevan mer-
kittävä ero verrattuna tarjoajan näkemykseen”. Haluama-ajattelussa ei pelkästään 
ajatella toimittajayritystä ja asiakasyritystä arvon yhdessä toimittajina, vaan että 
asiakasyritys haluaa kontrolloida arvon luontia ja olla mahdollisimman riippumaton 
toimittajasta. ”Ostaja toivoi hyödyntävänsä tarjoajia omiin tarkoituksiinsa ja oli 
kiinnostunut kontrolloimaan operaatioita ja saavan vapauden toimia ja muuttaa 
niitä omien bisneksen kehittämisen prioriteettiensa mukaisesti” (ibid).  

 
Kokonainen tuote. Mooren (2000) “kokonainen tuote” (whole product) ajattelu 

painottaa myös sitä, että kun siirrytään ensimmäisistä asiakasryhmistä laajempiin 
asiakasryhmiin, tyypillisesti asiakaskunnan haluama (käyttö)arvo muuttuu. Siksi tar-
joajien pitäisi keskittyä tarjoamaan kokonainen ratkaisu asiakkaan päämäärän saa-
vuttamiseen nähden. 
 



274 

7.4.3 Useiden arvoluokkien tarjoamiseen kytkeytyvät viitekehykset 

Alla olevaan taulukkoon on kiteytetty useampiin arvoluokkien tarjoamiseen liittyviä 
teoretisointeja. 

 

Taulukko 10. Asiakkaille tarjottavien asioiden useisiin arvoluokkiin liittyviä viitekehyksiä 

Laajennettu tuotekonsepti. Levitt (1980, 1981) korosti kuinka kaikki tuotteet koos-
tuvat aineellisista ja aineettomista osista. Hän ehdotti, että se mitä asiakkaalle tarjo-
taan (offer), voidaan nähdä koostuvan neljästä kerroksesta:  

1) “geneerisestä (generic) tuotteesta”, joka “itsessään ei ole tuote; pikemminkin, ku-
ten pokerin pöytäpanoksissa, kyseessä on minimi, jota tarvitaan, että syntyy edes 
mahdollisuus pelata peliä”.  Esimerkiksi teräsfirman tapauksessa, geneerinen tuote 
on teräs itse.  

2) ”Odotuksia vastaava” -tai “ostettavissa oleva tuote” (expected product) sisältää 
asiakkaiden ostamisen mahdollistavat minimiedellytykset. Eli tuotteella pitää vähin-
tään olla nimi, identiteetti, hinta ja se täytyy olla jossain saatavilla.  

3) “Vahvistettu tai laajennettu tuote” (augmented) viittaa asiakkaan perusodotukset 
ylittäviin ominaisuuksiin, kuten takuuseen, asennukseen, toimitukseen, huoltoon, 
kierrätykseen jne.  

4) “Potentiaalinen tuote” viittaa kaikkiin tuotteen parantamismahdollisuuksiin, joi-
ta vain mielikuvitus, aika ja budjetti rajoittavat.  

Kotler (1994) kehitti Levittin jakoa hieman pidemmälle jakaen geneeriset tuotteet 
kahteen osaan: ”ydinhyötyyn” (core benefit), eli siihen, mitä asiakas varsinaisesti ha-
luaa, sekä geneeriseen, fyysiseen tuotteeseen. Esimerkiksi asiakkaan hakema ydin-
hyöty voisi olla reikä seinään ja geneerinen tuote olisi pora. Tai asiakas voi haluta ra-
kenteen jäykkyyttä ja geneerinen tuote olisi teräslevy.  

Kotler et al. (1996) tuotemääritelmässä on nähtävissä pyrkimystä yhdistää 4P- ja 
laajennettu tuotekonsepti viitekehyksiä: “a product is anything that is offered to a 
market for attention, acquisition, use or consumption and that might satisfy a want 
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or need; it includes physical objects, services, persons, places, organizations and 
ideas.” Laajennetussa tuotekonseptissa on nähtävissä ainakin vaihdanta-arvoon (os-
tettava tuote taso) ja käyttöarvoon liittyviä ulottuvuuksia, vaikkei käsitteitä mainita-
kaan. 

 
Sovittaminen asiakkaalle. Eräs tapa ajatella asiakkaalle tarjottavaa asiaa on pyrki-

mys sovittaa tarjottava asia mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. 
Teemallisesti sovittaminen voidaan ajatella kytkeytyvän Levittin augmented ja poten-
tial tuotetasoihin. Normann & Ramirez (1994) puhuivat Kuinka “tarjoamat on toimi-
tettava jokaisen asiakkaan kannalta oikeaan paikkaan, oikealla hetkellä, oikeassa 
muodossa, oikean toimijan toimittamana”. He korostivat aikasäästöjen, valikoiman/ 
vaihtoehtojen, asiakkaan kannalta oikean yhdessä arvon luomisen keston merkitystä. 
Tersine & Hummingbird (1995) puhuvat asiakkaan haluamien aikapoikkeamien ja 
tilapoikkeamien lisäksi myös määrä-, valikoima- informaatio- ja laatupoikkeamista. 
Pine & Gilmore nettisivuillaan (www.strategichorizons.com v.2005) puhuivat asiak-
kaiden joko/tai uhrauksista (asiakas joutuu tekemään päätöksiä, vaikka ei haluaisi), 
muotouhrauksista (ei saa siinä muodossa kuin haluaisi), toistuvuus-uhrauksista (jou-
tuu toistamaan vaiheita, vaikkei haluaisi) ja valikko-uhrauksista (joutuu menemään 
läpi useiden eri valikkojen, vaikkei haluaisi). ”Massakustomointi” (Pine & Gilmore 
1993) on eräs tapa ottaa tuotoksen tuotannon aktiviteeteissa huomioon yllä mainittu-
ja ”rakoja” asiakkaiden tarpeiden ja tarjotun välillä. Paitsi, että asiakas saa ehkä funk-
tionaalisiin tarpeisiinsa tarkemmin sovitetun tarjoaman, massakustomointi on palve-
lullinen elementti, joka voi parhaimmillaan synnyttää asiakkaalle tuntemuksen, että 
hän on itse ollut mukana suunnittelemassa tarjoamaa (Schreier 2006). Sovittamiskir-
jallisuus on lähimpänä ostamisen ja siten vaihdanta-arvon ulottuvuuksia, mutta myös 
asiakkaan kokemaa käyttöarvoa voidaan sovittamisilla parantaa (ja suhdearvoa lisä-
tä), vaikkei eri arvoluokkia yleensä mainitakaan näissä keskusteluissa. 

 
Tuotos ja panos. Normann & Ramirez (1993) kutsuivat tuotteita ja palveluita “tar-

joamiksi” (offering), ”korostaakseen, kuinka kaikki tuotteet ja palvelut pohjautuvat 
aktiviteetteihin”. Eli he yhdistivät tuotteet ja palvelut, aineettomat ja fyysiset asiak-
kaille tarjottavat asiat samaan alkujuureen, aktiviteetteihin. He jatkavat: “Tarjoaako 
IKEA tuotteita vai palveluita? Vastaus on, että ei kumpaakaan, ja kumpaakin”. 
Normann (2001) on argumentoinut, kuinka uuden arvon luominen on “arvon rekon-
figuroimista”, eli tarjoaman osien ja aktiviteettien uudelleenasettelua asiakkaan kan-
nalta enemmän arvoa luoviin muotoihin. Vaikka Normann & Ramirez linkittivät tar-
joaman aktiviteetteihin, niin heidän ajattelussaan tarjoama ei ole pelkästään tuotos, 
johon asiakkaan olisi tyytyminen, vaan interaktiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa 
luotu ”panos” asiakkaan omaan arvon luontiin. “We will…use the term ”offering” to 
refer to any output of a value-creating system (the ”producer” or ”supplier”) that is 
an input to another (the ”customer”) (Normann & Ramirez 1994, painotus 
alkuperäinen). He myös kehottavat siirtämään huomion yrityksestä analyysin yksik-
könä arvon luonnin prosessiin itseensä, joka prosessi yleensä leviää myös toimittajien 
ja asiakkaiden aktiviteettien puolelle. Tuotos on eniten kytköksissä vaihdanta-arvoon, 
panos toisen tahon omaan arvon luontiin painottaa käyttöarvoa. 
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Ratkaisut. Eräs asiakkaille tarjottavan asian ympärillä käytävä keskustelu ryhmittyy 
käsitteen ”ratkaisu” (solution) ympärille (Kapil et al. 2007; Nordin & Kowalkowski 
2010; Tuli et al. 2007). Nordin & Kowalkowski (2010) omassa ratkaisuja käsitteleväs-
sä kirjallisuuskatsauksessaan raamittavat keskustelun seuraavasti: “lukuisia kirjoi-
tuksia on tullut esiin viimeisen vuosikymmenen aikana liittyen ”integroituihin-” 
”asiakas-”, ”bisnes-” ja ”totaalisiin” ratkaisuihin. Riippumatta terminologiasta, se 
pääosin kuvaa ja määrittelee ratkaisun nipuksi tuotteita, palveluita ja ohjelmisto-
ja… jotka voivat ratkaista asiakasspesifejä ongelmia… ja jotka ovat suhteellisen laa-
joja ja monimutkaisia tarjoamia, jotka eivät pelkästään fokusoi tekniseen yhteenso-
vittamiseen, vaan myös kokonaiseen käyttökontekstiin”. Toisaalta Johansson et al. 
(2003) määrittelevät yksinkertaisesti, että ratkaisu on “yhdistelmä tuotteita ja palve-
luita, jotka luovat arvoa yli osiensa summan”. Ratkaisu-käsitteen ytimessä on siten 
ajatus, että kustomoimalla, integroimalla, niputtamalla jne. – valitsemalla, muok-
kaamalla ja yhteensovittamalla asiakkaan tarvitsemia arvon rakenneosia - pyritään 
ratkaisemaan asiakkaan ongelma ”kokonaan” (total, complete, full, turnkey, end-to-
end) ja siten luomaan uutta arvoa. Jotkut kirjoittajat puhuvat ”suorituskyvyn toimit-
tamisesta” (delivery of performance, Markeset & Kumar 2005) viitatessaan tuottei-
den, systeemien tai laitteiden sijaan asiakkaan ostamaan suorituskykyyn, eli myytä-
vää yksikköä on innovoitu. Tämän kirjan luvussa viisi on monia tällaisia esimerkkejä 
(katso esimerkiksi vinjetit Dupont, Orica).  

 
Miten ratkaisut eroavat palveluista? Selkeää eroa kirjoittajat eivät löydä, koska ni-

mettävät asiat voidaan ajatella kuuluvan myös palveluihin. Johansson et al. (2003) 
ehdottavat kolmea tekijää, mitkä erottavat ratkaisuja tuotteista ja palveluista: “kor-
keat kustomointiasteet, korkeat teknis-operatiiviset- ja asiakas-markkina integraa-
tioasteet”. Tuli et al. (2007) puolestaan ehdottavat, että keskeisiä erottavia tekijöitä 
ovat “pitkäaikainen orientaatio, merkittävät suhteen rakentamisen investoinnit ja 
iteratiivinen luonne”, tai “jatkuva, yhteinen (relational) määrittelyn, saavuttamisen 
ja asiakkaan muuttuvien tarpeiden tukemisen prosessi”. Tuli et al. määrittelyissä on 
selkeä suhdearvon painotus ja arvon luomisen prosessimaisen luonteen korostus. 
Ratkaisukirjallisuudessa on nähtävissä ajatus, että asiakkaalle tarjottavaa asiaa aja-
tellaan sekä tuotoksena yrityksen aktiviteeteista että panoksena asiakkaan omaan 
ongelmanratkaisuun tai prosessiin. Nordin & Kovalkowski (2010) ehdottavat, että 
ratkaisut ovat palveluiden erityinen alaluokka, mutta niitä voi silti olla hyödyllistä 
tarkastella omana kokonaisuutenaan. Tämän kirjan tarjoamapohjaisen ajattelun va-
lossa ratkaisut ovat eräs kiinnostava tapa kuvata mitä (yritys)asiakkaalle tarjotaan 
ostettavaksi ja käytettäväksi, jotta sekä asiakas että myyjäyritys saisivat omia pää-
määriään toteutumaan. 

 
Älykkäät, linkittyneet tuotteet. Porter & Heppelmann (2014, 2015) puhuvat älyk-

käistä, linkittyneistä tuotteista, joiden erityispiirteet he määrittelevät seuraavasti: 
“kaikki älykkäät, linkittyneet tuotteet, kodinkoneista teollisiin laitteisiin, jakavat 
kolme keskeistä elementtiä: niissä on  fyysisiä komponentteja (kuten mekaaniset ja 
elektroniset osat); älykkäitä komponentteja (sensorit, mikroprosessorit, datavaras-
tot, ohjaimet, ohjelmistot, sisäänrakennetut käyttöjärjestelmät, digitaaliset käyttö-
liittymät); ja liitettävyys-komponentteja  (portit, antennit, protokollat, kommuni-
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kaatioverkot, jotka mahdollistavat tuotteiden ja pilven väliset yhteydet ja ulkoisen 
käyttöjärjestelmän pyörittämisen etäservereiden avulla)”. Tämä erityinen rakentu-
minen mahdollistaa sen, että tuote (tai tarjoama) voi monitoroida itseään ja rapor-
toida tilastaan ja ympäristöstään tietoa tarvitsevalle. Myös asiakas voi etänä kontrol-
loida laitetta erilaisilla käyttöliittymillä. Monitorointi ja etäkäyttö mahdollistaa uu-
denlaisia tapoja optimoida tuotetta, jopa siinä määrin, että tuote voi toimia autono-
misesti itse itseään optimoiden. Älykkäät, linkittyneet tuotteet ovat Internet-of-
Things (IoT) ajattelun ytimessä (esim. Mani & Chouk 2016). Porter & Heppelmann 
myös korostavat, kuinka linkittyminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi asiakkaisiin 
ollaan jatkuvasti yhteyksissä, ei vain hetkittäin tai vain vaihdannan hetkellä, ja että 
yhteydelle ei näy loppua (open-ended), palvelu on siis sopimuksellisesti jatkuvaa, 
kunnes toisin päätetään. Vaikka arvon eri luokkia ei mainita, niin älykkäissä, linkitty-
neissä tuotteissa selvästi siirrytään pelkän vaihdanta-arvon tuottamisesta myös käyt-
töarvon ja suhdearvon tuottamiseen. Huomattavaa on sekin, että älykkäät, jopa auto-
nomiset, tuotteet pystyvät algoritmien, tekoälyn ja oppimisen avulla ”itsenäisiin” pää-
töksiin esimerkiksi lämmityskulujen tms. optimoinnin ja sitä kautta arvon luonnin 
suhteen. Kilpailun kannalta katsoen, älykkäät, linkittyneet tuotteet hämärtävät toi-
mialojen rajoja ja mahdollistavat uusia yhdistelmiä, jotka ylittävät perinteiset toimi-
alarajat (Porter & Heppelmann 2014; Mohelska & Sokolova 2016). Koska monet 
älykkäitä tuotteita käsittelevät kirjoitukset on kirjoitettu tietojenkäsittelytieteen pii-
rissä (katso esimerkiksi Schiller et al. 2018), niin käsitteellä selvästi on potentiaalia 
yhdistää eri disipliinien tutkijoita saman ilmiön ympärille. 

 
Alustat. Armstrong 2006 ja Rochet & Tirole (2006) taloustieteen kontekstissa käy-

dyssä keskustelussa käyttivät termejä “markkinavälittäjät” (market intermediaries) 
ja ”kaksipuolinen markkina” kuvaamaan tilannetta, jossa “yksi tai muutamat alustat 
mahdollistavat loppukäyttäjien välisen vuorovaikutuksen ja yrittävät saada kaksi 
(tai useampia) puolta ”kyytiin” rahastaen sopivasti molempia puolia” (Rochet & 
Tirole 2006). Esimerkiksi pelikonsoleille, kuten Playstation tai X-Box, yritetään hou-
kutella a) pelaajia, jotta b) pelintekijät toisella puolella alustaa kehittäisivät pelejä. 
Samalla tavoin esimerkiksi luottokorttitarjoamalle pyritään toisaalta houkuttelemaan 
käyttäjiä, toisaalta saamaan luottokortin käytöstä maksuja kaupoilta. Samoin kaupal-
liset TV-kanavat, erilaiset portaalit ja sanomalehdet houkuttelevat toisaalta käyttäjiä 
ja toisaalta mainostajia. Alustat ja portaalit ovat siten vaihdanta-arvon ja käyttöarvon 
synnyttämisen ja välittämisen mekanismeja, vaikka erilaisia arvoluokkia ei käsitteinä 
yleensä erikseen mainitakaan. Tarjoamapohjaisen ajattelun kannalta Rochet & Tirole 
määrittelevät kaksipuoleisen markkinan kiinnostavasti: “me määrittelemme kaksi-
puoleisen markkinan sellaiseksi, jossa loppukäyttäjien transaktioiden volyymi riip-
puu alustan rakenteesta, eikä pelkästään yleisestä veloitustasosta”. Siten tarjoaman 
rakenne, arkkitehtuuri, erityisesti miten laskutukset eri suuntiin on määritetty tar-
joamaa kehitettäessä (esimerkiksi kiinteinä maksuina tai käytön mukaan vaihtelevina 
maksuina, tai että toista puolta laskutetaan vähemmän kuin toista) vaikuttaa mark-
kinan volyymiin, ei pelkästään laskutuksen taso. Eli tarjoama on nimenomaan tämän 
vaihdannan aikaansaamisen, volyymin kasvattamisen, sekä kaikkien osapuolten ta-
voitteiden saavuttamisen varmistamisen mekanismi. O’Reilly (2005) kuvailee alusto-
ja osana ”web 2.0” logiikkaa, jonka keskeisiä ulottuvuuksia ovat esimerkiksi jatkuvas-
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ti päivittyvät palvelut (ei pakattuja ohjelmistoja), käyttäjien osallistuminen on raken-
nettu arkkitehtuuriin, dataa voidaan jatkuvasti yhdistellä uusilla tavoilla, sekä se, että 
palvelu toimii eri käyttöjärjestelmillä. Rappa (2008) puhuu portaaleista (tai kaksi-
puolisten markkinoiden hyödyntämisestä) yhtenä geneerisenä ansaintamallina, eli 
vaihdanta-arvon ja yrityksen ylijäämän hankkimisen välineenä. Edelman (2015) ana-
lysoi ”digitaalisia alustoja”, kuten Skype, Google, Zillow, PayPal, ja hän korostaa 
kuinka alustojen kasvaminen, levinneisyys, on keskeinen osa asiakkaalle tarjottavista 
hyödyistä (ja tietysti samalla myös yrityksen tuottojen kannalta). Mitä useampi tar-
joamaa käyttää, sen arvokkaampi se on kaikille (käyttöarvon mielessä). Siksi tarjoa-
man kasvattamisen valinnat ovat aivan olennainen osa tarjoaman kehittämisen stra-
tegisia valintoja. Digitaaliset alustat hyödyntävät siten kasvavia rajahyötyjä (Katz & 
Shapiro 1985, 1986). Karhu et al. (2021) tarkentavat kasvavien rajahyötyjen käsitteis-
töä kehittäen nelikentän, jossa syntyvän arvon määrään vaikuttaa i) kuinka ho-
mogeeninen tarjottava asia (value unit) on, ja ii) onko asiakas kiinnostunut kaikista 
alustan tarjoamista vaihtoehdoista (choice set), vaan vain osasta. Jos tarjottava asia 
on heterogeeninen ja asiakkaalle kaikki vaihtoehdot voivat synnyttää arvoa (kuten 
puhelinliittymissä tai WhatsUpissa), niin kasvavien rajahyötyjen luonne on lukumää-
rä. Jos tarjottava asia on homogeeninen, mutta asiakas on kiinnostunut vain osasta 
vaihtoehdoista (kuten esim. Uber taksipalvelussa asiakas on kiinnostunut vain häntä 
lähellä olevista kyytivaihtoehdoista), niin kasvavien rajahyötyjen luonne on hyödylli-
syys (utility). Jos tarjottava asia on heterogeeninen ja asiakas on kiinnostunut kaikis-
ta vaihtoehdoista (kuten TripAdvisorissa esimerkiksi, jossa jokainen arvio parantaa 
kattavuutta ja arvioiden keskinäistä luotettavuutta), kasvavien rajahyötyjen luonne 
on kumuloituminen. Jos tarjottava asia on heterogeeninen ja asiakas on kiinnostunut 
vain osasta vaihtoehtoja, kuten eBayssa, kasvavien rajahyötyjen luonne on valikoima 
(variety). Huomattavaa on, että kasvavien rajahyötyjen hyödyntämisen mekanismi, 
sekä yrityksen että asiakkaan suunnasta katsoen, on nimenomaan tarjoama, joka le-
viää uusille käyttäjille ja uusille alueille. Tämä leviäminen lisää määrää, hyödyllisyyt-
tä, kumuloitumista ja/tai valikoimaa ja sitä kautta parantaa käyttöarvoa kaikille osal-
listujille - ja synnyttää lisää vaihdanta-arvoa alustaa hallinnoivalle yritykselle. 

 
Listaamalla kuvaavat. Eräs lähestyminen on pyrkiä kuvaamaan ja/tai määrittele-

mään tarjoamia listaamalla ulottuvuuksia. Kotler & Levy (1969) kirjoittivat, kuinka 
fyysisten tuotteiden lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluita, eli ”aineettomia tuotteita”, 
ihmisiä, tai organisaatioita, esimerkiksi jotain puoluetta. Feiden et al. (1998) ovat 
argumentoineet, kuinka kaikki tuotteet koostuvat ”fyysisistä tuotteista” (tangible 
products), ”aineettomista palveluista” (intangible services), sekä ”informaatiosta”. 
Näiden kolmen osuuden painoarvo vain vaihtelee, esimerkiksi parturissa tai pankkiti-
lissä aineeton osa dominoi, mutta sieltä on löydettävissä myös aineellisia osia ja in-
formaatiota. Ford et al 2002 määrittelivät tarjoaman teollisessa ympäristössä (B-to-
B) seuraavasti: “The offering of a supplier combines products, services, advice, ad-
aptations and logistics as well as involved costs." Reddy (1991) määritteli tuotteen 
arvon teollisilla markkinoilla sisältävän itse tuotteeseen liittyviä ekonomisia tekijöitä 
(hinta, luotettavuus, teknologia, suorituskyky) ja ei-ekonomisia tekijöitä (brändi, tyy-
li, pakkaus, ulkonäkö), sekä toimittajaan liittyviä ekonomisia tekijöitä (operointi ja 
huoltokoulutus, takuut, osat, elinkaarikulut) ja ei-ekonomisia tekijöitä (maine, luotet-
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tavuus, responsiivisyys, palvelu, suhde). Lepak et al. (2007) määrittelivät käyttöarvon 
viittaavan “the specific quality of a new job, task, product, or service as perceived by 
users in relation to their needs, such as the speed or quality of performance on a 
new task or the aesthetics or performance features of a new product or service.” 
Myös nämä kirjoittajat päätyvät listaamaan aikamoisen määrän asioita, jotta voivat 
kuvata mikä kaikki luo käyttöarvoa. Mainittakoon, että Lepak et al. listauksesta mitä 
asiakkaille voidaan tarjota, puuttuvat ainakin tilat sekä ympäristöt, kuten konkreetti-
sina esimerkkeinä pakohuoneet, kuntosalit, elokuvateatterit, lomamökit ja huvipuis-
tot. Listausmääritelmissä on nähtävissä useisiin eri arvoluokkiin, vähintään vaihdan-
ta-arvoon ja käyttöarvoon, vaikuttavia asioita. 

 
Ravald & Grönroos (1996) puolestaan kehottavat ajattelemaan yrityksen tarjoamia 

(firm’s offering) ”arvon kuljettajiksi” (value carriers). He korostavat pidemmän ai-
kavälin kuluessa, useamman episodin aikana, syntyvää suhdearvoa, jonka synnyttä-
misen luonne on pikemminkin iteroiva ja yhdessä oppiva kuin lineaarinen tai ennalta 
määrätty. Kirjoittajat korostavat ”total episode” arvoa, eli että pitäisi arvioida sekä 
yksittäisen episodin hyötyjä ja uhrauksia (käyttöarvoa) että suhteen hyötyjä ja uh-
rauksia (suhdearvoa). 

 
Yhdistelmäkonsepti. Jonkinlaisena yhdistelmänä erilaisista ulottuvuuksista Ngo & 

O’Caas (2009) ja O’Caas & Ngo (2011) määrittelevät arvotarjoaman yhdistelmäkon-
septina niin, että tarjoama on yrityksen tuotteisiin ja palveluihin rakentamaa arvoa 
neljässä ulottuvuudessa:  

1) attribuuttien/ ominaisuuksien suorituskykyä (performance value, esim. laatua, 
kustomointia, innovatiivisuutta);  

2) hinnoittelua (pricing value, asiakas kokee saavansa enemmän kuin uhraa, reilu 
hinta);  

3) suhteen rakentamista (relationship building value, helppoa asiointia, saavutetta-
vuutta, nopeaa reagointia, tuttuutta); sekä  

4) yhdessä luomista (co-creation value). Kaksi ensimmäistä liittyy eniten ennen os-
tamista ja ostamisen aikaisiin asioihin ja kaksi viimeistä liittyy eniten ensimmäisen 
oston jälkeisiin asioihin, uusintakäyttöihin ja uusintaostoihin, kaikkiin interaktioihin 
yrityksen ja asiakkaan välillä. Arvotarjoama on siten yhdistelmä ”mitä voimme tehdä 
sinulle” hinta- ja suorituskykyajattelua ja ”mitä voimme tehdä yhdessä sinun kanssa-
si” suhdeajattelua ja yhdessä luomista (O’Cass & Ngo 2011). Tärkeää on huomata, että 
tarjoama on siten sekä tuotos (output) tarjoajan arvoa luovista aktiviteeteista, että 
panos (input) asiakkaan omaan arvonluontiin (Normann & Ramirez 1994; Ramirez & 
Wallin 2000:6). Ominaisuuksien suorituskyky viittaa käyttöarvoon, hinnoittelu vaih-
danta-arvoon, suhteen rakentaminen ja yhdessä luominen puolestaan viittaavat suh-
dearvoon, mutta O’Cass & Ngo (2011) käyttävät termejä suorituskykyarvo, hinta-arvo, 
suhteen rakentamisen arvo ja yhdessä luomisen arvo. Yritykselle syntyvä arvo ei ole 
tarkastelun ytimessä, vaikka yrityksen menestyksen takia tarjoaman arvoa (value-in-
offering) analysoidaan kyseisissä neljässä ulottuvuudessa: “we hope through our stu-
dy that the value offering is now recognized as a key driver of competitive advanta-
ge” (ibid). 
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7.4.4 Yhteenveto kirjallisuudesta, jonka analysoitava yksikkö on se mitä asiakkaille 
tarjotaan ostettavaksi.  

Yllä oleva kirjallisuuskatsaus osoittaa, että asiakkaille tarjottaviin asioihin viittavilla 
kirjoittajilla on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mistä tarjoamiin sisältyvä tai liittyvä 
arvo koostuu. Näissä kirjoituksissa on kiinnostavia erittelyitä, mutta liiketoiminnalli-
sesti relevantin arvon luonnin teorian kehityksen kannalta monia kysymyksiä jää 
avoimeksi. Ensiksi, nämä jaottelut, kuten 4P ja Palvelukukka, ovat viitekehyksiä, tai 
listoja, joista puuttuu varsinainen teoria ja/tai linkitys johonkin muuhun teoriaan, 
joka selittäisi miksi juuri nuo muuttujat on otettu osaksi viitekehystä, miksi juuri nuo 
osat tarvitaan erilaisissa tarjoamissa ja miksi ja miten mitkäkin muuttujat reagoivat 
toisiinsa. Kuten yllä käy ilmi, riippuen mistä suunnasta luokittelua tehdään, syntyvä 
luokittelu on erilainen, painottaen erilaisia tärkeitä asioita.  

 
Toiseksi näyttää, että asiakkaille tarjottavien asioiden luokitteluissa ja viitekehyk-

sissä ei ole vakiintunutta käsitystä siitä, miksi luokittelu on tehty. Jotkut pyrkivät 
luokittelemaan tarjoaman sisältämiä asioita saadakseen tuotteen tai palvelun erot-
tumaan kilpailijoista ja sitä kautta pärjäämään kilpailussa. Jotkut toiset pyrkivät erot-
telemaan erilaisia tarjoamia toisistaan, esimerkiksi korostaakseen fyysisten tuottei-
den ja aineettomien palveluiden eroja. Jotkut muut pyrkivät selventämään arvon 
luonnin luonnetta tai erilaisia logiikkoja tai erilaisia konteksteja. Kaikkien luokitte-
luiden päämäärät ovat itsenäisinä kiinnostavia ja arvon luonnin kannalta tärkeitä, 
mutta näitä yksittäisiä kuvauksia ja luokitteluja ei ole linkitetty toisiinsa sillä ajatuk-
sella, että niistä yhdessä muodostuisi jokin kokonaiskuva. Tässä väitöskirjassa on py-
ritty muodostamaan nimenomaan kokonaiskuva tarjoamapohjaisesta arvon luonnis-
ta. 

 
Kolmanneksi, ehkä erilaisista luokittelujen tavoitteista johtuen, yllä olevassa kes-

kustelussa ei käy ilmi mitään vakiintunutta kuvaa tai kokonaiskuvaa tarjoaman arvoa 
luovien rakenneosien luonteesta. Rakennusaineet voivat joidenkin kirjoittajien mie-
lestä olla aineellisia tai aineettomia, staattisia tai dynaamisia, asiakkaalle näkyviä ja 
näkymättömiä jne.  

 
Neljänneksi, rakennusaineita ei tyypillisesti ole eksplisiittisesti kytketty mihinkään 

arvoluokkiin. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, käsittelyissä puhutaan vain 
yleisesti ”arvosta”, jos arvon käsitettä ylipäätään mainitaan. Tästä johtuen jää helpos-
ti epäselväksi mitä arvoa rakenneosilla luodaan ja kenelle.  

 
Tietyistä avoimeksi jäävistä kysymyksistä huolimatta, aikaisemmat keskustelut asi-

akkaille tarjottavista asioista antavat arvokkaita käsitteellisiä askelmerkkejä tarjoa-
mapohjaisen arvon luonnin teorian kehittämiseen, joita on hyödynnetty tässä työssä. 
Erityisesti ajatus siitä, että tarjoaman avulla voidaan mahdollistaa useiden arvoluok-
kien syntymistä, on olennaista liiketoiminnallisesti relevanteissa konteksteissa tapah-
tuvan arvon luonnin ymmärtämisessä. 
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8. Keskustelua ja lopputulokset 

 
Tässä luvussa vedetään yhteen keskeiset löydökset ja pohdiskellaan löydösten mer-

kitystä sekä akateemiselle keskustelulle että käytännön arvonluojille. 

8.1 Keskustelua löydöksistä ja teoreettisesta kontribuutiosta 

Tämän väitöskirjan tavoitteena oli kehittää asiakkaiden ja yritysten välistä arvon 
luontia selittävä tarjoamapohjainen arvon luonnin teoria, erotuksena toimialatasoi-
sista, yritystasoisista tai asiakastasoisista tarkasteluista. Teorian tavoitteena on selit-
tää mitkä keskeiset muuttujat liiketoiminnallisesti relevantissa arvon luomisessa on 
otettava tarkasteluun, miten muuttujat linkittyvät toisiinsa asiakkaiden ja yritysten 
välissä olevan tarjoaman mekanismin kautta, sekä miksi uutta arvoa on luotavissa ja 
miksi jotkut tarjoamat todennäköisemmin luovat arvoa enemmän kuin jotkut toiset. 

 
Esitetyn hahmotuksen mukaisesti erilaisten tarjoamien voidaan ajatella koostuvan 

rakenneosista, eli arvokomponenteista, arvoaktiviteeteista, määritellyistä rajapin-
noista sekä mahdollisista arvopinnoista. Näitä tarjoaman rakenneosia voidaan ajatel-
la suunnattavan erityisesti käyttöarvoa-, vaihdanta-arvoa-, suhdearvoa-, sekä yrityk-
sen ylijäämiä (pääarvoluokat) kohti. Jokaisen pääarvoluokan taustalla voidaan hah-
mottaa keskeinen suhde, joka on välttämätön yritysten ja asiakkaiden välisessä arvon 
luonnissa, ja jota suhdetta kaupallisen toiminnan kilpailullisen luonteen takia pyri-
tään optimoimaan tai maksimoimaan. Esitetyt ideaalityypit – arvoarvaus, arvokonfi-
guraatio, arvohaluama, sekä arvositouma – perustuvat juuri näihin pääarvoluokkiin 
ja niiden suhteisiin. Nämä neljä pääarvoluokkaa ja niiden väliset suhteet muodosta-
vat kivijalan, jonka päälle voidaan rakentaa tarjoamapohjaista asiakkaiden ja yritys-
ten välisen arvon luonnin teoriaa. Kuvaustapaa täydennettiin erittelemällä pääarvo-
luokkien keskeiset alavalinnat sekä tarjoaman rakenneosien yhteensovittamisen pää-
periaatteet ja reunaehdot. Tiheysperiaate (Density Fit), eli pyrkimys maksimoida asi-
akkaan päämäärään liittyvien ydinkäyttöarvoa sisältävien rakenneosien osuutta tar-
joaman eri rakenneosissa, samalla maksimoiden asiakkaan kokemien hyötyjen ja uh-
rauksien välistä erotusta, esitettiin yleiseksi rakenneosien ja pääarvoluokkien yhteen-
sovittamisen tavoitteeksi asiakkaiden kannalta katsoen. Yrityksen puolelta katsoen 
rakenneosien yhteensovittamisen tavoite on hakea tarjoaman maksimaalista liike-
toimintasopivuutta (Business Fit), eli voittoja koko elinkaaren aikana. Ideaalityyp-
peihin voidaan nähdä sisältyvän myös erilaiset tiheyden ja arvon lisäämisen ajurit: 
visionäärinen, yli ajan, yli sen hetkisten perusoletusten ja käytännön ratkaisujen me-
nevä arvon luonnin tilanteen avaaminen nähdään arvon suuntaamisen ja tarjoaman 
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tiheyden lisäämisen pääajurina. Arvokonfiguraatiossa puolestaan tiheyden lisäämi-
sen pääajurina on tehokkaan tuotannon konfiguraation aikaansaaminen, arvohalua-
massa mahdollisimman hyvin yksittäisen asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen sopi-
van tarjoaman aikaansaaminen. Arvositoumassa tiheyden lisäämisen pääajurina on 
mahdollisimman hyvin molemmille sopivan tarjoaman kustomoiminen sitoutuen 
oppivaan suhteeseen. 

 
Kuten kävi ilmi luvussa seitsemän, pääarvoluokkien ja niiden välisten suhteiden ja 

maksimoinnin logiikkojen erottelu puuttuu aiemmin esitetyistä arvon luontia sivua-
vista teorioista ja viitekehyksistä, kuten bisnesmallikirjallisuudesta. Ylipäätään aiem-
pi kirjallisuus ei ole linkittänyt asiakkaan päämääriä yrityksen päämääriin, tai toisin-
päin – ehkä siksi, että analysoituvat yksiköt (toimiala, yritys, asiakas) käsittelevät 
vain toista puolta liiketoiminnallisesti relevantista arvon luonnista. Tässä työssä esi-
tetty tarjoamatasoinen teoria nimenomaan ottaa analyysiin molemmat puolet, tar-
joaman toimiessa arvoa välittävänä (ja jopa luovana) mekanismina osapuolten välis-
sä. 

 
Yllä kuvatun ensimmäisen (Arvoavaus) ja toisen logiikan (Arvokonfiguraatio) eroa-

vaisuuksia on käsitelty luovuus- ja innovaatiokirjallisuudessa. Toisen ja kolmannen 
(Arvohaluama) ideaalityypin erottelua on käsitelty palvelututkimuksen piirissä. Nel-
jännen (Arvositouma) tärkeyttä on pyritty korostamaan suhdearvon kirjoittajien toi-
mesta. Jokaisella arvon luontia sivuavalla kirjallisuudella ja teoretisoinnilla on omia 
vahvuuksiaan ja painopistealueitaan, joita voidaan täydentää tarjoamapohjaisella 
ajattelulla. Yritystasoisissa ja toimialatasoisissa arvon luontia sivuavissa teorioissa 
asiakkaille syntyvä käyttöarvo ja asiakkaan kokemus tyypillisesti otetaan annettuna ja 
huomio kiinnittyy vaihdanta-arvon kaappaamisen ja puolustamisen pohdintoihin. 
Huomioitavaa on, että tässä työssä tehdyn hahmotuksen mukaan potentiaalien 
avaaminen tehdään olennaisesti eri logiikalla kuin arvon kaappaaminen yritykselle. 
Vaikka vaihdanta-arvo reaalimaailmassa syntyy pääosin ennen käyttämistä ja käyttö-
arvon syntymistä, arvon luonnin mahdollisuudet liiketoimintaympäristöissä voisi olla 
hyödyllistä avata pikemminkin ensimmäisen ideaalityypin mukaan, eli että käyttöar-
vo nähtäisiin edellytyksenä vaihdanta-arvolle. Sitten käyttöarvoa ja suhdearvoa ja 
siten asiakkaan omaa kokemusta korostavat kirjallisuudet eivät ole juurikaan kiin-
nostuneita selittämään miksi yritys olisi motivoitunut tulemaan arvon yhdessä luon-
tiin mukaan ja mitä kaikkea on pitänyt tapahtua – investointeja, valintoja - ennen 
kuin jokin palvelutilanne on koettavissa. Ideaalityyppejä ja pääarvoluokkia ei siten 
ole aiemmin tarkasteltu erittelevästi ja kokonaisvaltaisesti yhdessä, eikä osin ristirii-
taisia ja jopa päinvastaisia arvon luonnin logiikkoja ole eroteltu. Tässä työssä tehtävä 
yhteiskäsittely mahdollistaa arvon syntymisen mekanismien kokonaisvaltaisen ja toi-
saalta aikaisempaa yksityiskohtaisemman ymmärtämisen, koska eri suuntiin vetävien 
tavoitteiden vaikutus on helpommin eriteltävissä yksittäisen rakenneosan ja rajapin-
nan tasolle asti.  

 
Tässä väitöskirjassa esitetty tarjoamapohjainen lähestyminen nimenomaan täyden-

tää muita liiketoiminnallisesti relevanttia arvon luontia käsitteleviä teorioita: jos 
asiakaspuolen käyttöarvosta halutaan siirtyä yrityksen ylijäämiin, teoretisoinnin on 
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otettava kantaa vaihdanta-arvoon, jolloin tarjoamaa ei voi ohittaa vaihdannan meka-
nismina. Jos yrityksen ylijäämän pohdinnoista halutaan siirtyä asiakkaan päämääriin 
ja käyttöarvon luomiseen, huomio on keskitettävä liiketoiminnallisesti kannattavan 
tarjoaman luomiseen, joka vaihdanta-arvon lisäksi auttaa asiakkaita saavuttamaan 
päämääriään ja siten luomaan käyttöarvoa itselleen tarjoaman käyttämisen kautta. 
Jos tuotantolähtöisestä tuotosajattelusta halutaan siirtyä synnyttämään palveluiden 
avulla panoksia asiakkaan omaan arvonluontiin, tarjottavassa asiassa on tyypillisesti 
tapahduttava merkittäviä muutoksia. Tarjoama on nimenomaan se mekanismi, jonka 
avulla päätetään mm. riskien hallinnasta, vaihdannan valuutoista, aktiviteettien roo-
lituksesta ja rajapinnoista, joiden avulla määritellään mitkä interaktiot ovat suoria ja 
mitkä epäsuoria, missä interaktioissa luodaan arvoa yhdessä ja missä vain toinen 
osapuoli. 

 
Yllä kuvatuista syistä johtuen, tarjoamapohjaisella ajattelulla voi olla syvällisiä vai-

kutuksia sekä käytännön arvonluojille että teoriakeskusteluun, esimerkiksi IO-
ajatteluun, resurssiajatteluun, kysyntälähtöiseen ajatteluun, tuotantoajatteluun, stra-
teginen innovaatio ja disruptiivinen teknologia keskusteluihin, bisnesmallikirjallisuu-
teen, sekä palvelu- ja suhdeajatteluun. 

8.2 Hyöty käytännön liikkeenjohdolle 

Ehdotettu tarjoamatason analyysi yhdistää yritykset ja asiakkaat käsitteellisesti ta-
valla, joka pyrkii valottamaan myös liikkeenjohdon tietoisia, luovia valintoja ja kes-
keistä asemaa uuden arvon luomisen kokonaisuudessa. Arvonluonnin mahdollisuuk-
sia on jopa valtavasti enemmän kuin mitä käytännön toiminnan sisältä usein hahmo-
tetaan tai on teoreettisessa kirjallisuudessa tunnistettu olevan. Monissa muissa arvon 
luonnin teorioissa, vaikkapa TCE tai IO hyvänä esimerkkinä, liikkeenjohdolle ei jää 
paljon tilaa tehdä valintoja, käyttää luovuuttaan, innovatiivisuuttaan. Tai kuten eräs 
liikkeenjohtaja totesi, että yritys- ja toimialatasolla operoivan Porterin viiden voiman 
käytännön soveltaminen johtaa käytännössä yritysostojen miettimiseen. Mutta tar-
joamapohjaisesti ajatellen uutta kasvua on löydettävissä monista muistakin suunnis-
ta kuin ostaa toisia yrityksiä. Arvoa voidaan luoda paitsi tuottamalla tuotoksia, niin 
myös tarjoamalla panoksia ja luomalla sidoksia, sekä myös tekemällä uusia arvon 
luonnin avauksia. Uutta arvoa on jatkuvasti luotavissa, koska valittavia, muokattavia 
ja yhteensovitettavia tarjoaman rakenneosia sekä niiden välisiä suhteita, rajapintoja, 
arvopintoja ja dynamiikkoja on hahmotettavissa erittäin runsaasti. Koska tilanteita ja 
mahdollisuuksia voidaan hahmottaa käytännössä loppumattoman monilla tavoilla, 
on erityisen tärkeää ymmärtää asiakkaan ja yrityksen välisen arvon luonnin ehdote-
tut neljä pääarvoluokkaa ja ideaalityyppiä, sekä tarjoaman tiheysperiaate ja käyttää 
niitä kompassin tavoin valintojen viidakossa. Monet uuden arvon luomisen tilaisuu-
det vaativat tutun asian näkemistä uudessa valossa. Näitä uusia katsomisen suuntia 
ja ajattelun työkaluja tässä työssä on pyritty systemaattisesti keräämään ja synteti-
soimaan. Toivottavasti työ kannustaa ajattelemaan liiketoimintaa uusilla tavoilla. 

 
Yleisellä tasolla käytännön arvon luojalle olennaista on ymmärtää, että yrityksen 

ylijäämä kannattaa hahmottaa ennen kaikkea seurauksena tarjoamatason hyvin teh-
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dyistä valinnoista, asiakkaan käyttöarvosta alkaen. Arvon luonnin maksimoinnin 
kannalta ajatellen, jopa organisoituminen kannattaisi pyrkiä valitsemaan tai muok-
kaamaan asiakkaan päämäärän luonnetta tukevaksi. Jos aktiviteetit ja organisoitu-
minen on jo lyöty lukkoon ennen uuden tarjoaman spesifikaatiota, yleensä hukataan 
arvoa, koska käyttöarvon potentiaalia ei maksimoida ensin, vaan se jää alisteiseksi, 
ikään kuin muiden valintojen ja edellisten tarjoamien jakojäännökseksi. 

 
Yksittäisistä uuden arvon luomiseen liittyvistä asioista ehkä ”alimpana roikkuva he-

delmä poimittavaksi” käytännön toimijoiden kannalta katsoen on hyödyntää asemal-
lisen arvon mahdollisuutta. Esimerkiksi julkisella sektorilla on valtavat kustannus-
paineet tulevina vuosina hoitosuhteen huonontuessa. Tässä asetelmassa asemallisen 
arvon hyödyntäminen, eli että saataisiin yksi asia tekemään jotain toistakin samalla, 
hyödyntäen omien ja toisten tarjoamien arvopintoja, voisi olla tuottavuushyppyjen 
keskiössä. Jossain muualla, kenties aivan toisella toimialalla, saattaa olla valmiiksi 
investoituna jotain, joka voisi olla uuden tarjoaman keskeinen rakenneosa. Jos pel-
kästään keskitytään tuotosten vaihdanta-arvoon ja kustannusten karsimiseen, saattaa 
jäädä huomaamatta tarjoamien yhdistelemisestä löytyvät kertaluokkaa isommat kus-
tannussäästöt ja käyttöarvon potentiaalit.  

8.3 Rajoitukset ja aiheita jatkotutkimukselle 

Arvon luominen on erittäin monimutkainen ilmiö. Tästä todisteena on jo se valtava 
kirjallisuusmassa, joka ilmiötä pyrkii selittämään sen eri kulmista. Siksi on selvää, 
että tämä väitöskirja on vasta keskustelunavaus tarjoamapohjaiseen teoretisointiin. 
Toivottavasti työ herättää paljon keskustelua ja tarkentavia kirjoituksia ja lopulta taas 
parempaa teoriaa. 

 
Paitsi että arvonluonnin kirjallisuus ja teoriat ovat hyvin monimuotoisia, niin itse 

tarjoamat ovat myös hyvin erilaisia. Esimerkiksi täysin digipohjaisen sosiaalisen me-
dian palvelun kehittäminen ja operoiminen eroaa monessa mielessä vaikkapa paperi-
tehdastarjoaman kehittämisestä, tuottamisesta ja toimittamisesta. Tässä työssä pyrit-
tiin luomaan vasta kaikkia tarjoamaluokkia yhdistäviä kuvaamisen tapoja ja reunaeh-
toja. Vaikka tietyt fundamentit ovat hahmotettavissa kaikenlaisista tarjoamista, teo-
ria voi merkittävästi jatkojalostua, kun sitä tarkennetaan erilaisten tarjoamaluokkien 
suunnasta.  

 
Samoin edessä on valtava työ, jos tarjoamapohjaista lähestymistä aletaan nivoa tar-

kemmin eri teoriaperinteisiin. Mitä tarjoamapohjainen ajattelu esimerkiksi voisi tuo-
da lisää resurssipohjaiseen ajatteluun? Voidaanko tarjoamapohjaisen analyysin poh-
jalta tarkemmin sanoa esimerkiksi mitkä resurssit ovat vaikeasti kopioitavia? Miten 
arvokomponenttien valinnan saa tarkasti kytkettyä Lean Startup ajatuksiin ja miten 
ja missä järjestyksessä epävarmuutta kannattaa poistaa tarjoamaa kehitettäessä? 
Missä kohtaa on taloudellisesti järkevintä hypätä ideoista protoihin ja kokeiluihin 
yhdessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa? Miten tarjoamapohjaisen arvon luonnin 
lähestymisen saa kytkettyä investointipäätöksiin? Miten bisnesmallikirjallisuutta pi-
täisi muokata, että siinä olisi selkeämmin eriteltynä arvon luonnin pääarvoluokat ja 
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keskeiset vaiheet? Jne. Tarjoamakirjallisuus on nivottavissa lähes mihin tahansa lii-
ketoimintakirjallisuuden osa-alueeseen, koska liiketoimintaa on hyvin vaikea ajatella 
ilman asiakkaiden ja yritysten välistä vaihdantaa, ostamista, käyttämistä jne., ilman 
tarjoamaa.  

 
Tässä työssä tarkastelu pidettiin ennen kaikkea asiakkaiden ja yritysten välisessä 

analyysissä. Koska lähes kaikki maailman materiaalivirrat ovat seurausta tästä yritys-
ten ja asiakkaiden välisestä arvon luonnista, arvon luonnissa olisi syytä ottaa huomi-
oon maapallo, sen ekosysteemit ja evoluutioprosessit. Jos yritysten ja asiakkaiden 
välisessä käytännön ”arvon luonnissa” samalla ”sivutuotteena” tuhoamme olemassa-
olomme perustan, voidaan perustellusti todeta, että arvon luonnin ajattelussa on teh-
ty vääränlaisia rajauksia. Miten arvon luonnin teoriaan saisi vahvemmin kestävän 
kehityksen mukaan? Koska planeettamme tarjoaa kaikkiin tarjoamiin raaka-aineet, 
maapalloa voisi ajatella ”ensitarjoajana”, tai koska planeetta ”maksaa meidän kaik-
kien elannon”, maapalloa voisi ajatella ensisijaisena ”planeetta-asiakkaana”, perintei-
set rahalla maksavat asiakkaat ovat vasta toissijaisia. Eräs tapa voisikin olla ottaa 
käyttöön ”planeetta-arvo” käsite, jonka avulla pyritään maksimoimaan tarjoaman ja 
planeetan välistä arvoa. Planeetta-arvo pitäisi aina maksimoida ensin ja sitten näiden 
reunaehtojen vallitessa vasta alkaa maksimoimaan perinteisten asiakkaiden käyttö-
arvon potentiaalia, vaihdanta-arvon potentiaalia jne. Planeetta-arvo voisi olla osal-
taan määrittämässä tuotteiden ja palveluiden arvonlisäveroa. Jos raaka-aineesta käy-
tetään vain 0,2 %, todellinen arvonlisä ei voi olla kovin suuri, vaikka arvonlisäveroa 
maksetaankin vaihdannan yhteydessä. Pikemminkin tuotteelle pitäisi lätkäistä ar-
vonkulutusveroa, 99,8 % jo ennen kuin annetaan lupa tuoda tarjoama markkinoille. 
Ympäristöasioiden pitäisi selvästi olla keskeisemmin mukana arvon luonnin teoriois-
sa. 

8.4 Miten tarjoamapohjaista lähestymistä arvon luontiin voisi kytkeä lähem-
mäs kvantitatiivista tutkimusta?  

Koska tämä työ tutkii arvon luontia liiketoiminnallisissa konteksteissa, niin voidaan 
argumentoida, että kaikissa esitetyissä jaotteluissa, yhteensovittamisen periaatteissa 
ja vinjeteissä oli sisäänrakennettuna premissinä kaupallisen menestyksen tavoittelu. 
Jos tarjoamapohjaista lähestymistä pyrittäisiin mittaamaan määrällisesti, niin mitta-
reiden tulisi jollain lailla ennakoida tarjoaman kaupallista menestymistä ja antaa 
päätöksentekijöille ohjenuoria kaupallisen menestyksen ennustamiseen. Mitä esite-
tyistä vinjeteistä ja teoretisoinnista voitaisiin oppia määrällisen mittaamisen kannalta 
katsoen? 

 
Jos edetään yhteensopivuuksien arvioissa kappaleen 4.3. mukaisesti, niin ensim-

mäisenä tarjoaman menestykseen voidaan arvioida vaikuttavan se, kuinka iso arvon 
luonnin tilaisuus ylipäätään pyritään aukaisemaan. Tarjoaman kehittäjät joutuvat 
aluksi sovittamaan yhteen liiketoimintatavoitteitaan ja arvon luonnin tilaisuutta (Op-
portunity - Business Target Fit). Kaikki kehittäjät eivät tavoittele maailmanvalloitusta 
uudella nettikirjakauppatarjoamalla, tai hotellibisneksen tai taksitoimialan mullista-
mista uusilla tarjoamilla, kuten Airbnb tai Uber. Menestys on siten aina paitsi abso-
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luuttista tarjoaman synnyttämän liikevaihdon, voittojen (ja/tai yrityksen osakkeen 
markkina-arvon kasvun) kautta mitattuna, niin se on myös suhteellista, suhteessa 
kehittäjien tavoitetasoon. Joku kehittäjätiimi voi olla erittäin tyytyväinen, kun saavat 
oman kulmakuppilansa tai yhden hengen työllistävän parturikampaamonsa kannat-
tavaksi, ilman mitään tavoitteita laajentua sen suuremmaksi. Mutta absoluuttisen 
rahamäärän mielessä, mitä isompi arvon luonnin mahdollisuus saadaan avattua, sen 
suurempi on todennäköisyys, että arvoa myös realisoituu paljon. Tämän työn käsit-
teillä sanoen, kaikista mahdollisista tahdon suunnista rationaalis-ekonomisesti kan-
nattaa valita se, missä on suurin ennakoitu tahdon suunnan arvo. Kuten kappaleessa 
6.2.6. argumentoitiin, tapoja lisätä tahdon suunnan arvoa ovat ainakin: 

i) löytää mahdollisimman iso potentiaalinen asiakasjoukko, jolla jossain ajanhet-
kessä, tilanteessa tai ympäristössä, on kova tarve jollekin ja mahdollisimman heikko-
ja muita tarjoamia tarjolla. Jos ei-asiakkaita on toimialalla enemmän kuin asiakkaita 
(esim. Casella Wines vinjetti), niin lähtökohtaisesti ei-asiakkaisiin suuntaaminen 
tuottaa isompia arvon luonnin tilaisuuksia kuin toimiala nykyisiin asiakkaisiin suun-
taaminen. 

ii) tietoisesti suunnata tarjoaman käyttöarvoa asiakkaan kannalta strategisempaan 
päämäärään (”printistä dokumentin hallintaan” -vinjetti Xerox, ”ylös-alas liikkeestä 
ihmisten virtaukseen” – vinjetti Kone), 

iii) linkittää tahdon suunta paremmin asiakkaan edeltäviin ja seuraaviin tahdon 
suuntiin (esim. Bright Horizons vinjetti); eli pyrkiä lisäämään tahdon suunnan arvoa 
hyödyntämällä ulkoista käyttöarvoa, 

iv) pyrkiä ratkaisemaan samalla tarjoamalla useiden asiakastasojen tahdon suuntia 
ja käyttöarvotarpeita yhtä aikaa. Tässä pyritään siis lisäämään tarjoaman ”korkeutta” 
(esim. TetraPak vinjetti). Ideaalitapauksessa arvoa pystyttäisiin suuntaamaan valta-
van isoon ei-asiakkaiden joukkoon, joilla olisi kova tarve jollekin, mutta joita ei tällä 
hetkellä palveltaisi mitenkään, lisäksi samalla tarjoamalla voitaisiin luoda käyttöar-
voa monelle tai kaikille asiakastasoille arvosysteemissä, arvoa pystyttäisiin suuntaa-
maan jokaisen asiakastason kaikkein strategisimpaan käyttöarvon tarpeeseen, ja vielä 
niin, että jokaisella tasolla pystyttäisiin ottamaan huomioon kyseisen asiakastyypin 
edeltäviä ja seuraaviakin tahdon suuntia. Määrällisen tutkimuksen kannalta ajateltu-
na, mitä suurempi (rahamääräisesti) ennakoitu tahdon suunnan arvo pystytään 
avaamaan tarjoaman kehittämisen pohjaksi, sen todennäköisempää voidaan ajatella 
olevan, että tarjoama menestyy kaupallisesti. 

 
Tahdon suunnan valitsemisen jälkeen tarjoamaan on rakennettava sellaista käyttö-

arvon potentiaalia, jonka avulla asiakas voisi saada päämääränsä toteutumaan. Tarvi-
taan siten vähintään ydinmahdollistajien, ydinkomplementtien, ydinerottelijoiden ja 
käyttämisen vaiheissa tarvittavien rakenneosien valitsemista, muokkaamista ja yh-
teensovittamista kokonaisuudeksi, jonka avulla asiakkaan on mahdollista päämää-
ränsä saavuttaa. Kyseessä on siis asiakkaan päämäärän ("asiakas käyttäjänä") ja tar-
jottavan ratkaisun yhteensovittaminen (Problem - Solution Fit).  

 
Eri tarjoamien välisen hyvyyden arviointi tässä ulottuvuudessa voidaan tehdä ti-

heyden avulla, sovellettuna pelkästään käyttöarvoon. Tiheysperiaatteessa olennaista 
on erotella käyttöarvo sisäistä käyttöarvoa ja ydinkäyttöarvoa luoviin rakenneosiin. 
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Esimerkiksi jos ulkomailla tapahtuvassa kielikoulussa on pakko majoittua ja majoit-
tuminen saadaan organisoitua niin, että sielläkin oppii kieltä (majoittuminen tavalli-
siin englantilaisiin koteihin - vinjetti EF Education), niin sisäistä käyttöarvoa sisältä-
viä arvokomponentteja on saatu tuottamaan myös ydinkäyttöarvoa, ja tarjoaman ti-
heys on taas kasvanut. Määrällisen tutkimuksen kannalta ajateltuna, mitä isompi osa 
tarjoaman käyttöarvoa luovista rakenneosista sisältää ydinkäyttöarvoa, ja mitä suu-
rempi on asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhrauksien erotus, sen suurempi on tar-
joaman tiheys ja sen todennäköisempää voidaan ajatella olevan, että tarjoama me-
nestyy kaupallisesti. 

 
Tarjoaman kaupallinen menestyminen tarkoittaa sitä, että asiakkaan saaman arvon 

lisäksi myös yritys saa tarjoamasta itselleen voittoja. Jotta yrityksen on mahdollista 
saada voittoja, on tapahduttava vaihdantaa, eli asiakkaan on ostettava tarjoama. 
Käyttöarvon lisäksi tarjoamaan on siten rakennettava myös vaihdanta-arvon aikaan-
saavat asiat. On siis sovitettava yhteen tarjoama ja maksava asiakas, kysyntä (Offe-
ring - Market Fit). Kappaleessa 6.4. kuvattiin erilaisia mahdollisuuksia luoda arvoa 
tässä pääarvoluokassa.  

 
Tarjoaman kokonaisarvon määriteltiin vaihdanta-arvon yhteydessä olevan hinta 

plus asiakkaan ylijäämä. Asiakas ostaa tarjoaman, jos hän kokee, että siinä on asiak-
kaan ylijäämää tarjolla enemmän kuin muissa harkinnan kohteina olevissa tar-
joamissa (Bowman & Ambrosini 2000). Eli mitä enemmän asiakkaan ylijäämää tar-
joama pystyy synnyttämään, sen todennäköisempää on, että asiakas ostaa ja sen to-
dennäköisempää siis on, että tarjoama menestyy kaupallisesti. Asiakkaan ylijäämä 
muodostuu siis hyötyjen ja uhrauksien vertailusta, ennen käyttöä. Ostaessaan asiakas 
arvioi tarjoaman potentiaalista käyttöarvoa, arvioimalla tarjoaman näkyviä ja ennalta 
arvioitavissa olevia ominaisuuksia ja suorituskykyä. Mitä enemmän vaihdanta-arvon 
takia tehtävät rakenneosavalinnat tukevat asiakkaan ylijäämän syntymistä ostohet-
kellä, sen parempi kaupallisen menestyksen kannalta. Mutta samanaikaisesti täytyy 
ottaa huomioon myös tiheys asiakkaan päämäärien saavuttamisen kannalta, eli os-
tamisen jälkeisissä vaiheissa. Vaihdanta-arvon takia valittavat tarjoaman rakenneosat 
tulisi ensisijaisesti valita niin, että ne tukevat asiakkaan päämäärään saavuttamista, 
eli että niissä olisi mahdollisimman paljon ydinkäyttöarvoa. Esimerkiksi jos myytävä 
yksikkö resonoi suoraan asiakkaan päämäärän kanssa (”maalatut autot vs. maali-
purkki”- vinjetti Dupont), niin ostettavaksi tekemisen takia valitut rakenneosat lisää-
vät tarjoaman tiheyttä, sen lisäksi, että ne mahdollistavat ostamisen ja asiakkaan ko-
keman ylijäämän ostohetkellä. Xerox esimerkissä loppukäyttäjät ja ostajat pääsivät 
käyttämään tarjoamaa omassa ympäristössään kahden päivän ajan, ennen kuin lo-
pullinen hankintapäätös piti tehdä. Vain printeistä syntyvien kulujen kokeminen jäi 
myöhempien havaintojen varaan, mutta kulujen selvitessä koetut hyödyt olivat jo 
ylittäneet uhraukset. Määrällisen tutkimuksen kannalta ajatellen, mitä suurempi osa 
vaihdanta-arvoa luovista rakenneosista sisältää ydinkäyttöarvoa (eli mitä vähemmän 
vaihdanta-arvon luomisen takia tarvitsee lisätä ei-ydinkäyttöarvoa-, mutta kuitenkin 
kustannuksia ja muita uhrauksia lisääviä, rakenneosia, sen parempi) ja mitä suurem-
pi osa ydinkäyttöarvoa tuottavista rakenneosista on ennen ostamista asiakkaan ha-
vaittavissa ja arvioitavissa, sen suurempi on asiakkaan kokema ylijäämä vaihdannan 
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hetkillä, ja sen suurempi on tarjoaman tiheys, ja sen todennäköisempää voidaan aja-
tella olevan, että tarjoama menestyy kaupallisesti. 

 
Käyttöarvon lisäksi myös suhdearvo on edellytys vaihdanta-arvolle. Mitä paremmin 

yksittäinen asiakas kokee, että tarjoama on kustomoitavissa ja sovitettavissa juuri 
hänen tarpeisiinsa ajan- ja interaktioiden määrän funktiona, sen parempi. Tarjoaman 
kehittäjien- ja ennen kaikkea tarjoaman tuottajien ja toimittajien, on siten sovitettava 
tarjoama yksittäisten ihmisten konteksteihin, kokemuksiin (Offering - Experience 
Fit). Suhdearvo on seuraavassa ajateltu käyttöarvon kautta (myös suhteen itsessään 
voidaan ajatella tyydyttävän asiakkaan päämääriä). Määrällisen tutkimuksen kannal-
ta katsoen, mitä enemmän tarjoaman tiheys paranee käyttökertojen ja/tai asiakas-
kohtaamisten lisääntymisen myötä, sen todennäköisempää voidaan ajatella olevan, 
että tarjoama menestyy kaupallisesti. 

 
Yrityksen ylijäämä muodostuu tarjoaman synnyttämien tuottojen ja kustannusten 

välisestä erotuksesta. Tuottoihin vaikuttavat jo yllä mainitut tahdon suunnan arvo, 
käyttöarvo, suhdearvo ja vaihdanta-arvo. Mutta yrityksen ylijäämän takia kaikkia 
arvokomponentteja on arvioitava uudestaan kustannusten kannalta katsoen. Mitä 
pienemmillä kustannuksilla tarjoaman rakenneosat saadaan hankittua, tuotettua ja 
toimitettua, sen parempi ylijäämän mahdollisuuden kannalta. On synnytettävä arvo-
komponenttiarkkitehtuurin ja aktiviteettikonfiguraation lisäksi myös organisoitumis-
arkkitehtuuri ja sovitettava nämä kaikki toisiinsa arvoa luovalla tavalla (Offering - 
Organization Fit). Kappaleessa 6.6.1. kuvattiin keskeiset huomioonotettavat asiat ja 
niihin liittyvät uuden arvon luomisen mahdollisuudet. Esimerkiksi HCL Technologies 
vinjetissä kuvattiin, kuinka yritys päätti organisoitua uudelleen suorimmin asiakkaal-
le arvoa luovien aktiviteettien ehdoilla, ei hallinnon ehdoilla ("käännetty tilivelvolli-
suus"). LiveOps vinjetissä puolestaan kuvattiin, kuinka innovatiivisella organisoitu-
misella voitiin erittäin kustannustehokkaasti ja lähes portaattomasti hallita kysynnän 
vaihtelusta johtuva muuttuva tarve lisätä ja vähentää tuottamisen ja toimittamisen 
aktiviteetteja. Tässäkin tiheys on hyvä periaate, jonka avulla erilaisia konfiguraa-
tiomahdollisuuksia ja organisoitumismahdollisuuksia voidaan arvottaa keskenään. 
Määrällisen tutkimuksen kannalta ajateltuna, mitä suurempi osa tarjoaman tuotta-
misen-, toimittamisen- ja hallinnoimisen aktiviteeteista sisältää ydinkäyttöarvoa, ja 
mitä suurempi on näiden aktiviteettien seurauksena asiakkaan kokemien hyötyjen ja 
uhrauksien erotus, sen suurempi on tarjoaman tiheys, ja sen todennäköisempää voi-
daan ajatella olevan, että tarjoama menestyy kaupallisesti. 

 
Kustannuksiin vaikuttavat kappaleessa 6.6.1. kuvatulla tavalla monet asiat, mutta 

ehkä eniten se, kuinka paljon tarjoamaan voidaan linkittää jo valmiiksi, muista syistä 
tehtyjä investointeja. Tämä on käynyt ilmi monissa vinjeteissä. Esimerkiksi komple-
menttien (Brandenburger & Nalebuff 1996 ja esim. rahtilaivat vinjetti), asiakkaan 
omien aktiviteettien (esim. IKEA), sekä toisten arvosysteemien arvokomponenttien 
asemallisen arvon tapauksissa (esim. Airbnb ja ihmisten valmiiksi investoimat talot 
ja huoneet majoitustarjoaman osana) arvo ikään kuin "virtaa" tarjoaman ulkopuolelta 
tarjoamaan sisään. Ja mitä suurempi osa tarvittavista asioista saadaan kytkettyä tar-
joamaan jo valmiiksi toisten tekeminä investointeina, sen parempi kustannusmieles-
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sä ja yleensä myös tiheysmielessä. Myös Thomas et al. (2014) puhuivat vipuvoimien 
yhteydessä avoimuus logiikasta, eli siitä, kuinka helppoa alustaan on liittyä. Kasva-
vien rajahyötyjen (Katz & Shapiro 1985, 1986) tapauksessa käyttöarvoa virtaa sekä 
ulkoa sisään asiakkaan kokemukseen, että ulos toisten asiakkaiden käyttöarvoon. 
Kun taas vipuvoimassa ja tarjoaman arvokomponenttien asemallisessa arvossa muil-
le, arvo ”virtaa” arvokomponenteista ulospäin, toisiin arvokomponentteihin ja asiak-
kaalle.  

 
Mitä enemmän ulkopuolisia, valmiiksi tehtyjä investointeja saadaan tukemaan tar-

joamaa, sen vähemmällä panostuksella saadaan enemmän aikaan. Käytännössä tämä 
tarkoittaa yllä lueteltujen keinojen hyödyntämistä mahdollisimman paljon asiakkaan 
päämääriä ja yrityksen ylijäämää tukevalla tavalla. Eräs olennainen osa tässä on ih-
misten motivointi, eli keksiä keinoja saada ihmiset tekemään vaihtokauppaa omalla 
ajallaan ja resursseillaan. Kappaleessa 4.7. keskusteltiin lisää tästä aiheesta. Määrälli-
sen tutkimuksen kannalta ajatellen, mitä enemmän ja halvemmalla tarjoaman ulko-
puolisia investointeja voidaan hyödyntää tarjoaman rakenneosissa, erityisesti ydin-
käyttöarvoa sisältävissä rakenneosissa, sitä vähemmän tarvitaan itse kehitettyjä ra-
kenneosia, sitä vähemmillä kuluilla saadaan asiakkaan haluamat hyödyt aikaiseksi, 
sen todennäköisemmin voidaan ajatella tarjoaman tiheyden kasvavan ja tarjoaman 
menestyvän kaupallisesti. 

 
Jos tarjoaman kulut saadaan alle tuottojen, on vielä varmistetta, että arvoa saadaan 

tarjoaman avulla kaapattua toimialan rakenteesta. Kuten kappaleessa 6.6.2. argu-
mentoidaan, arvon kaappaamisen takia joudutaan taas palaamaan valintoihin ja ken-
ties tekemään merkittäviäkin muutoksia arvokomponenttiarkkitehtuuriin ja arvokon-
figuraatioon, kenties miettiä uudelleen mitä ostetaan ulkoa, mitä tehdään itse. Yritys 
pyrkii lähtökohtaisesti kaappaamaan mahdollisimman paljon arvoa itselleen, mutta 
jos asiakkaalta pyritään kaappaamaan mahdollisimman paljon arvoa itselle, asiakas 
saattaa kokea jonkun toisen tarjoaman paremmaksi itselleen, jolloin kauppoja ei syn-
ny ollenkaan. Ensin on varmistettava asiakkaan saama arvo ja vasta sitten optimoita-
va yrityksen ylijäämää. Määrällisen tutkimuksen kannalta ajatellen, mitä suurempi 
osa vaihdanta-arvosta saadaan kaapattua kulujen jälkeen itselle, kuitenkin samalla 
maksimoiden asiakkaan kokemaa ylijäämää, sen todennäköisempää voidaan ajatella 
olevan, että tarjoama menestyy kaupallisesti. 

 
Jos tarjoaman synnyttämästä vaihdanta-arvosta saadaan kaapattua itsellekin jotain, 

myös kilpailijat ovat kiinnostuneet tästä tuottopotentiaalista ja alkavat tekemään 
omia operaatioitaan tarjoaman synnyttämän vaihdanta-arvon vähentämiseksi ja asi-
akkaiden kiinnostuksen siirtämiseksi oman tarjoamansa suuntaan. Siksi tarjoaman 
valintoihin on palattava arvon puolustamisen näkökulmasta, on löydettävä tarjoaman 
ja kilpailuedun yhteensopivuus (Strategy Fit). Kappaleessa 6.6.3. puhuttiin arvon 
puolustamisesta ja geneeristen strategioiden (halvin tai muuten paras), sekä jatkuvan 
parantamisen/ kilpailijoihin reagoinnin lisäksi erityisesti pyrkimyksestä löytää uni-
versaalisti parhaita ratkaisuja eri tilanteisiin. Esimerkiksi tekevätkö kaikki toimijat 
tarjoamassa sitä missä heidän lisäarvonsa on suurin; tehdäänkö kaikki päätökset ja 
siirtymät niiden toimesta, joilla on paras tieto asiasta; mikä taho ja tapa on absoluut-
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tisesti halvin mihinkin asiaan jne. Mitä enemmän tarjoamaan saadaan rakennettua 
tällaisia universaalisti parhaita ratkaisuja, sen parempi. Määrällisen tutkimuksen 
kannalta ajatellen, mitä enemmän tarjoamassa on universaalisti halvimpia ja/tai 
parhaimpia rakenneosavalintoja, erityisesti ydinkäyttöarvoon liittyvissä asioissa, sen 
todennäköisempää voidaan ajatella olevan, että tarjoaman arvoa pystytään puolus-
tamaan pidempään ja että tarjoama menestyy kaupallisesti.  

 
Kasvavat rajahyödyt asiakkaalle ja kumuloituvat oppimisedut, kumuloituvat skaala-

edut ovat esimerkkejä konkreettisista pidemmän aikavälin menestykseen liittyvistä 
asioista, joihin voidaan rakenneosavalinnoilla vaikuttaa jossain määrin jo etukäteen. 
Määrällisen tutkimuksen kannalta ajatellen, mitä enemmän ydinkäyttöarvoa sisältä-
vät rakenneosat synnyttävät asiakkaille kasvavia rajahyötyjä, sen todennäköisempää 
voidaan ajatella olevan, että tarjoama menestyy kaupallisesti.  

 
Vaikka kasvun aikaansaaminen ei olekaan tämän työn keskeisin fokusalue, aihetta 

käsiteltiin tarjoaman rakentamisen prosessimaisuuden kohdalla kappaleissa 4.5. ja 
4.6. Sieltä voisi nostaa erään tarjoaman menestymisen todennäköisyyttä kasvattavan 
asian, eli sen, että asiakkaiden hankkimisen kustannus (CAC) pitäisi olla pienempi, 
usein selvästi pienempi, kuin asiakkaan elinkaaren aikainen tuotto (LTV). Määrälli-
sen tutkimuksen kannalta katsoen, mitä suurempi on asiakkaiden elinkaaren aikaisen 
ennakoidun tuoton ja asiakkaiden hankkimisen kustannuksen erotus, sen todennä-
köisempää voidaan ajatella olevan, että tarjoama menestyy kaupallisesti. 

 
Yllä olevat ehdotukset määrällisen tutkimuksen mittareille eivät yritäkään olla kat-

tava patteristo selittämään tarjoamien suorituskykyeroja. Mutta tässä työssä tehdyn 
erittelyn pohjalta voidaan olettaa niiden tavoittavan tarjoamien menestymisen olen-
naisimpia ulottuvuuksia.  

 Jos ylipäätään on avattu hyvin pieni uuden arvon luomisen tilaisuus,  
 jos tarjoamassa on hyvin alhainen määrä ydinkäyttöarvoa sisältäviä raken-

neosia tarjoaman eri rakenneosista,  
 tai jos asiakas ei koe tarjoamassa saavansa ylijäämää,  
 tai jos tarjoama on rakennettu niin, että tarjoaman ulkopuolisia valmiita in-

vestointeja ja tekemisiä ei mitenkään hyödynnetä,  
 tai jos tarjoamassa ei ole mitään universaalisti parhaita tai halvimpia ratkai-

suja missään kohtaa,  
 tai jos ei ole pystytty luomaan kasvavia rajahyötyjä, syventyvää suhdearvoa 

tai jatkuvaa kehittymistä ja/tai kustannusten alentumista,  
 tai jos asiakkaiden hankkimisen kustannus on korkeampi kuin ennakoidut 

tuotot,  
niin tarjoaman menestymisen todennäköisyys on kilpailutilanteessa hyvin alhainen, 
jo lanseeraushetkellä, pidemmän aikavälin mahdollisuuksista puhumattakaan. Jos 
tarjoamapohjaisen arvon luonnin onnistumista pitäisi yrittää määrällisesti mitata 
yksittäisellä mittarilla, niin tiheysperiaate tavoittaa parhaiten onnistumisen keskei-
simmät ulottuvuudet. 
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