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Tässä työssä perehdytään palvelulähtöisen ajattelun ja asiakkaan arvonluonnin 

teorioiden kautta siihen, kuinka asiakkaan kokema arvo palveluprosessissa syntyy 

ja millaisilla toimenpiteillä sitä voidaan lisätä. Koska useat yrityksen eri toiminnot 

vaikuttavat asiakkaan kokemaan arvoon, on näiden vaikuttavien tekijöiden tunnis-

taminen yrityksen menestymisen kannalta hyödyllistä. Tarkastelussa korostuu eri-

tyisesti aineettomien resurssien, kuten tiedon ja osaamisen, rooli vaihdannan väli-

neenä aineellisten hyödykkeiden toimiessa alustana tälle vaihdannalle. 

 

Edellä mainittujen teorioiden tieteellistä tutkimusta käytetään pohjana kartoittaessa 

teknologioita Vetrea Terveys Oy:n kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden tueksi. 

Kartoituksen myötä palveluprosessin tueksi löydetään useita erilaisia teknologi-

oita, jotka tukevat prosessin eri vaiheita alkukartoituksesta hoidon lopetusvaiheen 

raportointiin. Teknologioilla on jokaisella oma tietty käyttötarkoituksensa, joka 

nojaa asiakkaan arvostamiin seikkoihin palvelussa teorioiden mukaisesti. Lisäksi 

työssä on tarkasteltu QFD–matriisin avulla, kuinka mikäkin teknologia tuottaa ar-

voa palveluprosessissa asiakkaalle. 
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1 JOHDANTO 
 

Tämä kandidaatintyö on toteutettu keväällä 2015 osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

tuottamaa Innovaatio ja teknologiajohtamisen koulutusohjelmaa Tuotantotalouden tiedekun-

nassa. Työssä kartoitetaan palvelulähtöisen ajattelun (service dominant logic) sekä asiakkaan 

arvonluonnin (customer value creation) tutkimusta sekä selvennetään tutkittujen teorioiden 

sovellettavuutta palveluyrityksen tarjoomaan kehittämisessä. Tieteellisen viitekehyksen poh-

jalta toteutetaan teknologiakartoitus terveys-, kuntoutus- sekä hyvinvointipalveluja tuottavalle 

Vetrea Terveys Oy:lle. Tavoitteena on löytää yrityksen nykyisessä palvelurakenteessa hyö-

dynnettävissä olevia etä- sekä mobiiliteknologiaan pohjautuvia sovelluksia. Ratkaisussa pyri-

tään myös havainnollistamaan näiden teknologioiden mahdollistamat hyödyt yrityksen pal-

veluprosessien sekä asiakkaan kokeman arvon kannalta. 

 

1.1 Työn tausta, tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

 

Jatkuvasti kehittyvässä yhteiskunnassa teknologiapalvelut ja etenkin mobiiliteknologia yleis-

tyvät kovaa vauhtia. Erilaisille mobiili- ja etäratkaisuille on kasvavaa kysyntää myös terveys-

alalla. Suomen yhteiskunnan sekä talouden kasvua edistävä Sitra uutisoi vuoden 2014 lopulla 

”digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden potentiaalin olevan vielä käyttämättä”. Sitran 

vuonna 2013 toteuttaman kyselytutkimuksen perusteella suomalaiset odottavat entistä enem-

män terveyskeskuksissa jonottamisen sijaan sähköisiä, ympäri vuorokauden käytettävissä ole-

via terveys- ja hyvinvointipalveluita (Sitra 2014). 

 

Kysynnän kasvaessa myös terveydenhoitoalan toimijoilla on entistä suurempi tarve hyödyntää 

teknologiaa palvelujensa tukena, sillä asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen on yrityksen kilpai-

luedun perusta. Teknologioita ei tule kuitenkaan nähdä erillisenä osana palvelukokonaisuutta, 

vaan enemmänkin väylänä palvelujen saatavuudelle ja tarjonnalle. Toisin sanoen terveyden-

hoitoalalla teknologioilla ei vasta niinkään kysymykseen ”mitä?” vaan enneminkin ”miten?”. 

Terveyspalveluja tarjoava yritys ei siis lähtökohtaisesti tarjoa asiakkailleen suoraan teknologi-

oita, vaan sen sijaan oikeanlaisia teknologioita hyödyntämällä yrityksen on mahdollista tarjota 

ydinosaamistaan, tietoa ja ammattitaitoa, asiakkailleen entistä tehokkaammin ja monipuoli-

semmin.   
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Palveluratkaisujen päivittämistä uuden teknologian avulla on tutkittu asiakasarvon tuottami-

sen näkökulmasta verrattain vähän. Työn tavoitteena onkin tutkia sitä, kuinka asiakkaat ar-

vostavat tuotteita ja kuinka erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla asiakkaan kokemaa arvoa pys-

tyttäisiin parantamaan. Työn päätutkimuskysymyksenä on: 

 

-‐ Kuinka teknologisilla sovelluksilla pystytään kehittämään terveysalan palvelutuot-

teita? 

 

 Koska päätutkimuskysymys on hyvin laaja, se on jaettu seuraaviin alatutkimuskysymyksiin:  

 

-‐ Millaisia asiakastarpeita terveydenhoitoalalla teknologioille on? 

-‐ Miten uudet teknologiat parantavat asiakkaan kokemaa arvoa? 

-‐ Miten uudet teknologiat tehostavat palveluprosesseja yrityksen näkökulmasta? 

 

Työn tavoitteet voidaan jakaa kahteen osaan. Case–tehtävän tavoitteena on luoda Vetrea Ter-

veys Oy:n nykyisen palvelurakenteen kehittämisessä aidosti hyödynnettävissä oleva ratkaisu, 

jossa yritykselle tehdään kartoitus olemassa olevista teknologioista, selvennetään näiden avul-

la saavutettavat hyödyt palveluprosesseissa sekä havainnollistetaan asiakkaan kokemaa hyö-

tyä teknologioiden käyttämisestä. Laajemmin työn tavoitteena on tarjota kaikille palvelualan 

yrityksille sekä niiden toiminnasta kiinnostuneille selkeästi ymmärrettävä katsaus palveluläh-

töisyyttä sekä asiakaan kokemaa arvoa koskevasta tutkimuksesta.    

 

1.2 Käytetyt menetelmät ja rajaukset 

  

Työ on toteutettu kirjallisuustyönä, jossa lähteinä teorioille on käytetty tieteellisiä tutkimuksia 

ja artikkeleita. Varsinaisessa case–ratkaisussa on puolestaan hyödynnetty teknologioita tar-

joavien yritysten verkkosivuja, jonka lisäksi Vetrean asiantuntijoilta on haastateltu yrityksen 

näkökulman saamiseksi osaksi ratkaisua. Työssä on hyödynnetty myös teknologioiden ja 

asiakastarpeiden yhteyksien arvioinnissa QFD-matriisia, jonka avulla mallinnettiin teknologi-

oiden tärkeyttä sekä sopivuutta kohderyhmille. 

 

Työn tieteellinen tarkastelu on rajattu palvelulähtöisyyttä sekä asiakkaan arvon luontia käsit-

televän tieteelliseen tutkimukseen. Palvelutoiminnan erityispiirteiden ja asiakastarpeiden tar-
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kastelu on puolestaan rajattu koskemaan terveydenhoitoalan yrityksiä. Koska työn kohteena 

on terveyspalvelualan yritys, ei työssä olla lähdetty tutkimaan tarkemmin esimerkiksi aineel-

listen hyödykkeiden tuottamiseen erikoistuneiden yritysten tai muiden palvelualojen toimijoi-

den näkökulmaa. Itse ratkaisu on yhdessä Vetrean asiantuntijoiden kanssa rajattu koskemaan 

vain kahta erillistä palvelukokonaisuutta, etäkuntoutus- ja hyvinvointipalveluja. Työn tarkoi-

tuksena ei siis ole kehittää uusia palvelutuotteita yrityksen tarjoomaan.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työssä tutustutaan ensin palvelulähtöisen ajattelun tieteelliseen tutkimukseen, jonka jälkeen 

siirrytään asiakkaan arvonluontiin. Teoriaosion lopussa tutustutaan tarkemmin terveydenhoi-

toalan ominaisiin asiakastarpeisiin sekä arvonluonnin havainnollistamiseen mitattavaan muo-

toon QFD–matriisin avulla. Tämän jälkeen on lyhyt esittely ja katsaus Vetreasta; mitä yritys 

tekee ja minkälaisia tuotteita se tarjoaa. Ratkaisuosiossa on ensin esitelty teknologiat, joita 

kartoitettiin tukemaan Vetrean palvelutarjoomaa, minkä jälkeen mitataan näiden teknologioi-

den tuottamaa suhteellista arvoa asiakkaalle QFD–matriisilla. Lopuksi havainnollistetaan pro-

sessikaavioiden avulla se, mitä osia palveluprosesseissa voidaan kunkin teknologian avulla 

kehittää. Työn lopussa on lähdeluettelo sekä kartoitettuja teknologioita esittelevät liitteet. 

 

1.4 Case 

 

Työssä toteutetaan Itä-Suomessa toimivan Vetrea Terveys Oy:n pyynnöstä teknologiakartoi-

tus heidän palvelutuotteidensa tueksi. Yritys on kiinnostunut kehittämään pääsääntöisesti se-

niori-ikäisille suunnattuja etäkuntoutuspalvelujaan sekä työikäisille suunnattuja hyvinvointi-

palvelujaan pääpainona erityisesti mobiilisovellukset sekä asiakkaan kotiin vietävät, kuva- ja 

ääniyhteyden mahdollistavista etäratkaisut. Teknologiakartoituksen tavoitteena on ollut löytää 

Suomen markkinoilla hyödynnettävissä olevia asiakaslähtöisiä ratkaisuja, jotka tukisivat Vet-

rean olemassa olevaa palvelutarjoomaa palveluprosesseja tehostamalla sekä asiakkaan koke-

maa arvoa kasvattamalla.   
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2 PALVELULÄHTÖISEN AJATTELUN JA ASIAKKAAN 

ARVONLUONNIN TUTKIMUS 
 

Evardsson et al. toteuttivat vuonna 2005 kartoituksen siitä, miten kansainvälisessä palvelutut-

kimuksessa käsitellään palvelun käsitettä. Kartoituksen perusteella perinteinen näkökulman 

palveluun kiinteänä aktiviteettina osana tarjoamaa oli liian kapeakatseinen lähtökohta palve-

lun tutkimukseen. Kartoituksen perusteella nykyaikaisessa palvelututkimuksessa korostuvat-

kin ajattelulle ominaiset kolme seuraavaa seikkaa: 

 

1) Palvelu ei ole osa tarjoamaa, vaan perspektiivi arvon luontiin. 

2) Palvelun arvonluontia tulee tarkastella asiakkaan näkökulmasta. 

3) Lähtökohtana tulee olla arvon luominen yhdessä asiakkaan kanssa. 

 

Nämä tunnusmerkit ovat ominaisia palvelulähtöiselle ajattelulle, jonka keskiössä ovat palve-

luprosessi, asiakaskeskeisyys sekä verkostomaisuus. Tämän vuoksi palveluja ja niiden kehit-

tämistä lähdetään tarkastelemaan nimenomaan palvelulähtöisen näkökulman kautta. Palvelu-

lähtöisen ajattelun teorian jälkeen perehdytään tarkemmin siihen, miten tieteellisessä tutki-

muksessa on käsitelty asiakkaan kokemaa arvoa yleisellä tasolla sekä erityisesti terveyspalve-

luissa.  

 

2.1 Palvelulähtöinen ajattelu 

 

Palvelulähtöinen ajattelu (service-dominant logic) on Stephen L. Vargon ja Robert L. Luschin 

vuonna 2004 esittelemä teoria, jonka lähtökohtana on palvelun hahmottaminen vaihdannan 

päävälineenä. Ajattelumalli haastaa markkinateorian historiassa perinteisesti vallalla olleen  

hyödykelähtöisen ajattelumallin (goods-dominant logic), jossa palvelu on hahmotettu joko 

itsenäisenä, ja pääsääntöisesti aineettomana, hyödykkeenä tai arvoa lisäävänä osana aineellista 

hyödykettä (Lusch et al. 2007). Palvelulähtöisessä ajattelussa asetelmaa voidaan pitää päin-

vastaisena, kun aineelliset hyödykkeet nähdään arvoa lisäävänä osana palvelua riippumatta 

siitä, onko kyseessä palvelutuotteita vai hyödykkeitä tuottava yritys. 

 

Palvelulähtöinen ajattelu on lähtökohtaisesti kehittynyt markkinointitutkimuksen –ja teorian 

alalla sitä mukaa, kun yritysten näkökulma markkinointiin on siirtynyt tuotelähtöisestä ajatte-
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lusta kohti asiakaslähtöistä ajattelua. Tämän kehityksen ensimmäisessä aallossa yritysten nä-

kökulma markkinointiin muuttui tuotteiden saattamisesta asiakkaiden tietoon (to market) koh-

ti asiakkaiden tarpeiden kartoitusta ja näiden tarpeiden huomioimista tarjoamassa (market to), 

mutta yrityksen ja asiakkaan väliset roolit arvon tuottajana ja sen kuluttajana edelleen säilyi-

vät. Vasta 2000-luvulla ollaan Lusch et al. (2007) mukaan siirrytty kohti ajattelutapaa, jossa 

yrityksen ja asiakkaan väliset roolit ovat hälvenemässä ja arvoa luodaan yrityksen ja asiak-

kaan välisissä prosesseissa yhdessä (market with). Palvelulähtöisen ajattelun teoriaa on myö-

hemmin laajennettu myös muille tutkimuksen aloille, joten olemassa olevaa tutkimusta voi-

daan tänä päivänä soveltaa käytännössä kaikkien yrityksen toimintojen tarkasteluun. Myös-

kään Lusch et al. (2007) mukaan  palvelukeskeisessä ajattelussa ei saa rajoittua tarkasteluun, 

jossa yksittäisissä yrityksen osissa (henkilöstö, viestintä, markkinointi, henkilöstö) kasvate-

taan tuotteen arvoa palveluja kehittämällä, vaan ajattelumallia tulee toteuttaa kaikissa yrityk-

sen toiminnoissa kaikilla markkina-alueilla. 

 

Lusch et al. (2007) mukaan yritysten päätöksentekijöillä ei ole usein tarpeeksi kokonaisval-

taista ymmärrystä palvelusta ja sen merkityksestä liiketoiminnan tehostamisessa, arvonluon-

nissa ja kilpailuedun saavuttamisessa. Palvelukeskeisen ajattelun lähtökohtana on nimen-

omaan kilpaileminen palveluilla, joiden toteuttamisessa yrityksen verkoston merkitys koros-

tuu. Kilpailukykyisten palveluita luodakseen yrityksen tulee hahmottaa luomiensa verkostojen 

jokaisen jäsenen rooli osana arvonluontia ja vaihdantaa (Lusch et al. 2007). Yksilöiden ja yk-

sittäisen yritysten välillä on siis vuorovaikutteinen verkosto, jossa omaa tietotaitoa vaihdetaan 

toisen osapuolen kanssa tavoitteena tyydyttää molempien osapuolien tarpeet. Näin ollen ver-

kostossa luodaan yhdessä jotain, mihin sen jäsenet eivät yksin olisi kykeneviä. 

 

Taulukossa 2 on esitetty Lusch. et al. (2007) määrittämät yhdeksän perusperiaatetta, jotka 

ovat ominaisia palvelulähtöiselle ajattelulle. Nämä periaatteet muodostavat rungon palvelu-

lähtöisen ajattelun kokonaisvaltaiselle hahmottamiselle, ja täydentämällä niitä olemassa ole-

valla tutkimustiedolla voidaan niiden kautta määritellä tarkemmin, kuinka palvelua, arvon-

luontia ja sen kehittämistä tulisi tarkastella yrityksessä. 
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Taulukko 1 Palvelulähtöisen ajattelun perusperiaatteet (Lusch et al. 2007) 

Periaate Perustelu 

1. Erityinen tieto ja osaaminen on vaihdannan 

pääväline. 

Palveluja vaihdetaan aina palveluun siten, 

että molemmat osapuolet hyötyvät. 

2. Epäsuora vaihdanta hämärtää vaihdannan 

luonteen. 

Kun verkoston osapuolten välillä kulkee 

hyödykkeitä ja rahaa, vaihdannan hahmotta-

minen palvelujen vaihtamisena saattaa olla 

vaikeaa. 

3. Hyödykkeet ovat palvelujen jakamisen 

mekanismi. 
Palvelut eivät ole pelkästään aineettomia. 

4. Tieto on kilpailuedun perusta. 
Aineettomat resurssit ovat tärkein keino erot-

tua. 

5. Kaikki kansantaloudet ovat palvelutalouk-

sia. 

Kautta aikain on aina vaihdettu palveluja, 

vaikka vasta nyt ollaan tietoisia siitä. 

6. Asiakas osallistuu aina arvon tuottamiseen. 

Arvoa syntyy vasta kun tarjottu palvelu käy-

tetään. Asiakaskokemus on merkittävä osa 

palvelun arvon määrittämistä. 

7. Yritys voi tehdä ainoastaan arvolupauksia. 

Varsinaista arvoa ei voi luoda tuotettaessa 

palvelua, koska asiakas osallistuu aina arvon 

luomiseen. 

8. Palvelukeskeinen näkökulma on aina asia-

kaslähtöinen. 

Asiakkaan ollessa keskiössä asiakassuhteen 

merkitys korostuu. 

9. Yritykset ovat olemassa luodakseen yksit-

täisiä pätevyyksiä yhdistelemällä monimuo-

toisia palveluja, joille on kysyntää markki-

noilla. 

Yrityksen tarkoituksena on palvella yhteisöä 

ja itseään hankkimiensa resurssien avulla. 

      

 

Lusch et al. (2007) ovat päivittäneet palvelulähtöisen ajattelun näkökulmasta myös markki-

noiden kilpailukeinojen 4P-mallia. Malli koostuu neljästä kilpailukeinosta; tuote (product), 

hinta (price), saatavuus (place) ja viestintä (promotion), joiden kautta yrityksen on mahdollis-

ta saavuttaa kilpailuetua (Kotler ja Armstrong 2004, s. 56). Mallin palvelulähtöisessä tulkin-

nassa on huomioitu palvelun rooli vaihdannan välineenä, verkostojen merkitys sekä arvon-
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muodostuminen yrityksen ja asiakkaan välisissä prosesseissa. Taulukossa 3 on esitetty hyö-

dykelähtöisen ja palvelulähtöisen näkökulmien erot 4P-mallin tulkinnassa.  

 

Taulukko 2 Markkinoiden kilpailukeinot hyödykelähtöisestä ja palvelulähtöisestä näkökulmasta 

(Lusch et al. 2007) 

Kilpailukeino Hyödykelähtöinen näkökulma Palvelulähtöinen näkökulma 

Tuote 

Yrityksen tuotantoprosessissa 

muodostettu kiinteä hyödyke tai 

palvelutuote asiakkaalle 

Aineellisten ja aineettomien resurssien 

avulla toteutettuja palveluvirtoja yri-

tyksen ja sen sidosryhmien välillä 

Hinta Rahallinen arvo / kustannus 

Palvelujen vaihdannassa toimijoiden 

arvontuotantoprosesseissa syntyvä 

arvo 

Saatavuus 
Kiinteät tai digitaaliset vaihdan-

ta-alustat 
Arvoverkostot 

Viestintä 
Yritykseltä asiakkaalle kulkeva 

viestintä 

Yrityksen ja asiakkaan molemman-

puoleinen  viestintä 

 

 

2.2 Palvelu palvelulähtöisen ajattelun näkökulmasta 

 

Palvelulähtöisessä ajattelussa sana palvelu kuvaa prosessia, jossa tuotetaan toiselle osapuolel-

le hyötyä omien resurssien avulla (Grönroos 2008). Palvelu ei kuitenkaan ikinä koostu yksit-

täisestä resurssista, vaan tuottaakseen arvoa se tulee yhdistää muiden resurssien kanssa (Lusch 

ja Nambisan 2015). Yrityksen tuottama hyödyke tai palvelutuote on siis yhdistelmä resursse-

ja, joita se tarjoaa asiakkaan käyttöön hänen tarpeensa tyydyttämistä varten (periaate 9). Kil-

pailu markkinoilla perustuu puolestaan siihen, kuinka yritys tarjoaa omia aineettomia resurs-

sejaan markkinoille verrattuna muihin toimijoihin, joilla on samanlaisia resursseja (Lusch ja 

Nambisan 2015). Koska vaihdanta on palvelulähtöistä, kuluttaa asiakas aina palvelua riippu-

matta siitä ostaako hän hyödykkeen vai palvelutuotteen. Varsinainen palvelu toteutuu vasta 

asiakkaan yhdistäessä yritykseltä saamansa resurssit omiin resursseihinsa tarpeidensa tyydyt-

tämiseksi (Grönroos 2008). Esimerkiksi musiikkisoittimen tai käyttöoikeuden verkkomusiik-

kipalveluun ostaessaan asiakas hankkii musiikin kuuntelun palvelun, joka toteutuu asiakkaan 

kuunnellessa musiikkia. Palvelun toteutumiseen vaikuttaa tuotteen laadun lisäksi se, millaiset 
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omat resurssit, kuten äänentoistolaitteet tai musiikkimaku hänellä on. Pelkkä resurssien hank-

kiminen ei kuitenkaan riitä tarpeen tyydyttymiseen, vaan asiakkaalla tulee myös olla osaami-

nen palvelun toteuttamiseen (Grönroos 2008). Musiikin kuuntelun palvelu ei esimerkiksi to-

teudu, jos asiakas ei osaa käyttää hankkimaansa laitetta tai palvelua. 

 

Grönroosin mukaan pitkään vallalla ollutta näkemystä, jonka mukaan arvoa tuotetaan yrityk-

seltä asiakkaille tuotteiden ja palveluiden muodossa (value-in-exchange) on palvelukeskeisen 

ajattelun yleistyessä alettu korvata näkemyksellä, jossa arvo syntyy vasta asiakkaan käyttäessä 

hyödykettä tai palvelua (value-in-use). Asiakas ei siis ole niinkään kiinnostunut siitä mitä hän 

ostaa, vaan mitä hän voi sillä saavuttaa (Grönroos 2008). Edellä mainittua esimerkkiä jatkaen 

asiakas ei siis osta musiikkisoitinta ja –palvelua kuunnellakseen musiikkia, vaan saadakseen 

musiikin kuuntelusta esimerkiksi hyvän mielen tai kokeakseen statuksensa parantuneen uuden 

laitteen hankkimisen myötä. Nämä ovat palveluprosessissa syntyviä arvoja. Mikäli asiakas ei 

kuitenkaan pidä kuulemastaan musiikista, hän kuuntelee sitä liian kovaa tai hiljaa, tai hän ei 

koe saavansa kannettavasta musiikkisoittimesta mitään hyötyä verrattuna hänen aiempiin re-

sursseihinsa, on vaarana ettei asiakas koe saavansa palvelusta mitään arvoa. Näin ollen palve-

lutuotteelle on mahdollista määrittää eri tasoja sekä mahdolliset esteet palveluprosessin ete-

nemiselle seuraavalle tasolle. Kuvassa 1 on hahmotettu palveluprosessin tasot sekä merkittä-

vimmät uhat hyödynnettäessä teknologioita palvelun tukena.  

 

 
Kuva 1 Palveluprosessin tasot ja kynnyskohdat 
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Palvelulähtöisessä ajattelussa yrityksen resurssit jaetaan aineellisiin (operand) ja aineettomiin 

(operant) resursseihin (Lusch et al. 2007). Palvelulähtöisen ajattelun näkökulmasta aineetto-

mat resurssit, kuten tieto ja osaaminen, ovat aina vaihdannan pääväline sekä tärkein kilpai-

luedun lähde (periaatteet  1 ja 4). Sen sijaan aineelliset resursseja, kuten hyödykkeitä ja raaka-

aineita, käytetään näiden aineettomien resurssien jakamisen alustana (periaate 3) (Lusch et al. 

2007). Aineettomat resurssit voivat toimia yhdessä muiden resurssien kanssa tuottaakseen 

arvoa, kun taas aineelliset resurssit vaativat aina toimintaa, eli niille pitää tehdä jotain, jotta ne 

tuottaisivat arvoa. Tämän vuoksi aineettomat resurssit nähdään lähtökohtaisesti hallitsevana 

aineellisiin nähden. (Vargo ja Lusch 2008)  

 

Näiden niin sanottujen markkinavetoisten resurssien lisäksi on olemassa ei-markkinavetoisia 

resursseja, kuten yksityisiä resursseja (luottamus) tai julkisia resursseja (julkinen hallinto, 

lainsäädäntö) (Lusch ja Nambisan 2015). Palvelulähtöisessä ajattelussa näitä sosiaalisia, eko-

logisia, lainsäädännöllisiä ja kilpailua sääteleviä tekijöitä ei nähdä ulkopuolisina vaikuttajina 

joihin tulee sopeutua, vaan resursseina joita voidaan hyödyntää osana arvonluontia (Lusch et 

al. 2007). Yrityksen tulee siis huomioida sen toimintaympäristön ominaiset piirteet, mutta 

näitä ei tule nähdä rajoittavina tekijöinä vaan mahdollisuutena vastata asiakkaiden palvelutar-

peisiin mahdollisimman kattavasti. 

 

Vaihdannan perustuminen pohjimmiltaan aineettomien resurssien siirtymiseen osapuolilta 

toisille voi olla kuitenkin vaikea hahmottaa, sillä vaihdannan ”näkyvä” osa on perinteisesti 

ollut rahan vaihtaminen hyödykkeeseen tai palvelutuotteeseen (periaate 2). Lusch et al. (2007) 

mukaan vaihdanta on silti aina ollut palvelulähtöistä kaikkialla maailmassa koko historian 

ajan, mutta aineettomien resurssien rooli vaihdannassa on alettu hahmottaa vasta hiljattain 

(periaate 5). 

 

2.3 Innovaatiot palvelulähtöisen ajattelun näkökulmasta 

 

Palvelulähtöisesti tarkasteltuna ei ole sopivaa tehdä jaottelua palvelu- ja tuoteinnovaatioiden 

välillä (Lusch ja Nambisan 2015). Koska asiakas kuluttaa aina palvelua riippumatta hänen 

hankkimastaan tuotteesta, täten myös innovaatiotoiminta on aina palveluinnovointia kiinteän 

hyödykkeen ollessa vain mekanismi tai kiinteä alusta palvelun välittämiseksi ja toteuttamisek-

si. Uusien palveluinnovaatioiden kehittäminen tulee olla myös asiakaslähtöistä. Innovaatioi-
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den tarkoituksena on löytää yhdessä uusia tapoja ratkaista asiakkaan palvelutarpeita riippu-

matta siitä, tunnistaako asiakas nämä tarpeet vai ovatko ne tiedostamattomia (periaate 8). Li-

säksi asiakas osallistuu innovointiprosessiin samalla tavalla kuin hän osallistuu arvonluontiin 

(co-innovator) (Mele et al. 2014). Asiakkaan osallistuvat innovaatiotoimintaan jakamalla ko-

kemuksiaan ja palautettaan palveluista. Palvelutuotteen uudistaminen uuden teknologian avul-

la ei siis itsessään riitä, vaan asiakkaan kokemuksia uusien teknologioiden käytöstä tulee 

kuunnella ja niiden avulla innovoida palvelutuotteita edelleen. 

 

Innovaatioiden tarkastelussa korostuu myös palvelukeskeisen ajattelun verkostonäkökulma. 

Innovaatiot eivät synny yksin yrityksen sisällä, eikä myöskään vain yrityksen ja asiakkaan 

välillä, vaan yhteistyö kaikkien sidosryhmien välillä on edellytys innovaatioiden synnylle, 

sillä harvalla yrityksellä on tarvittava määrä aineettomia ja aineellisia resursseja kilpailuky-

kyisten innovaatioiden luomiseen. Palvelutuotteen kehittämistä voi tapahtua missä verkoston 

osassa tahansa, kuten teknologiaa toimittavan yrityksen tai asiakaspalautteen kautta. Kaikki 

verkoston jäsenet toteuttavatkin innovaatiotoimintaa yhdessä (co-innovators). Tämä puoles-

taan edellyttää, että yrityksen tulee myös olla valmius jatkuvasti päivittää, kehittää tai uudis-

taa tarjoamaansa, jotta kilpailukyvyn säilymisen edellyttämien innovaatioiden toteuttaminen 

on mahdollista (Mele et al. 2014). Palvelualan yritys voi saada esimerkiksi teknologiaa tuot-

tavilta yrityksiltä ideoita omien palvelutuotteidensa kehittämiseen sen sijaan, että vain hank-

kisivat teknologioita omaan käyttöönsä. Samoin teknologiantoimittajat voivat hyötyä yritys-

ten kokemuksista ja ideoista omien tuotteidensa kehittämisessä.  

 

Palvelulähtöisestä näkökulmasta innovaatio syntyy aina yhdistelemällä olemassa olevia re-

sursseja. Täten seurauksena on se, että mitä enemmän ihmiset keksivät, sitä enemmän on 

mahdollisuuksia uusiin keksintöihin (Lusch ja Nambisan 2015). Jokainen uusi innovaatio on 

siis lähde uusille innovaatioille, kun sitä yhdistellään olemassa olevien resurssien kanssa. Lu-

schin ja Nambisanin (2015) määritelmän mukaan innovaatio onkin irrallisten resurssien yh-

distämistä niin, että syntyy täysin uusia resursseja jotka hyödyttävät jotakin toimijaa. Kerätyn 

tiedon perusteella määritelmää voitaisiin laajentaa niin, että innovaatio on saatavilla olevien 

resurssien yhdistämistä sellaiseen muotoon, joka voi toimia resurssina verkoston jonkun toi-

mijan arvonluontiprosessissa tämän hyödyntäessä sitä tarpeensa tyydyttämiseen. 
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Erityisesti tietoteknologian kehityksellä on palvelulähtöisesti tarkasteltuna merkittävä rooli 

innovaatiotoiminnassa. Lusch ja Nambisan (2015) määrittelevät tiedon ominaisuuksiksi esi-

merkiksi liikkuvuuden ja tehokkuuden. Koska ajattelumallissa tieto on vaihdannan pääväline 

ja tärkein kilpailuedun perusta, tulee tämä tieto olla helposti siirrettävissä. Lisäksi tietoa tulee 

siirtää tehokkaasti, eli siirrettävä tieto tulee olla kyseiseen tilanteeseen tarpeellista ja siihen 

liittyvän tarpeen tyydyttämiseen mahdollisimman kattavaa. Digitalisaatio on mahdollistanut 

tiedon siirtämisen vaivattomasti paikasta, ajasta ja esimerkiksi kielestä riippumatta. Lisäksi 

suuret tietokannat ja tehokkaat prosessorit  mahdollistavat sen, että voidaan varastoida suuri 

määrä tietoa mutta saada siitä vain tiettyyn tilanteeseen tarvittava osa nopeasti ja tehokkaasti.  

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun ennen tarvittiin massiivisia tie-

tosanakirjasarjoja, joista yksittäisen tiedon etsiminen vei aikaa, on nyt mahdollista etsiä inter-

netin hakupalvelusta hakusanalla juuri itseään kiinnostavaa tietoa. Samoin tämä tieto on hel-

posti, joskaan ei täysin virheettömästi käännettävissä kieleltä toiselle nykyisillä internettyöka-

luilla. 

 

2.4 Palvelulähtöisen ajattelun kritiikkiä 

 

Palvelulähtöistä ajatusmaailmaa, jossa aineettomia resursseja pidetään ylivertaisena aineelli-

siin resursseihin nähden, on myös kritisoitu palvelututkimuksessa. Kun tietoa pidetään palve-

lulähtöisesti tärkeimpänä kilpailuedun lähteenä, vetoavat Campbell et al. (2013) siihen, että 

tiedon viestimiseen tarvitaan aina aneellisia resursseja. Heidän mielestään aineelliset hyödyk-

keet eivät ole vain palvelun tukitoiminto, vaan perusedellytys ja siten prioriteetti palvelun 

tuottamisessa. Tällainen vastakkainasettelu aineellisten ja aineettomien resurssien roolista on 

kuitenkin siinä mielessä aiheeton, että yksi palvelulähtöisen ajattelun perusperiaatteista on 

juuri se, että hyödykkeet ovat palvelun tarjonnan väline. Ajatusmallissa ei siis olekaan tarkoi-

tus kieltää aineellisten hyödykkeiden tarpeellisuutta, vaan kääntää ainoastaan yrityksen tar-

kastelu painottamaan tuotteen sijaan sen mahdollistavia aineettomia resursseja ja vuorovaiku-

tusta yrityksen ja sen asiakkaiden kanssa. 

 

Toinen merkittävä kritiikin aihe on se, millainen vaikutus palvelulähtöisessä ajattelussa ai-

neellisten resurssien väheksymisellä on niiden kulutukseen. Jos ajatellaan, että aineelliset re-

surssit ovat vain palvelujen tarjonnan välineitä, voi se johtaa Campbell et al. (2013) mukaan 

niiden holtittomaan kulutukseen. He menevät jopa niin pitkälle, että epäilevät palvelualan 
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kuluttavan enemmän luonnonvaroja ja tuottavan enemmän päästöjä kuin perinteisen teolli-

suuden. Tämän he perustelevat sillä, että kulutus ja päästöt ovat kasvaneet viimeisen vuosisa-

dan aikana samalla kun markkinat ovat muuttuneet perinteisestä teollisuudesta enemmän pal-

veluvetoisiksi. Syy-seuraussuhteita on tässä tapauksessa kuitenkin vaikea lähteä suoraan to-

distamaan, ja tuntuukin hieman kaukaa haetulta syyttää luonnonvarojen kulutuksen ja päästö-

jen merkittävästä kasvusta palvelulähtöistä ajattelua mutta jättää tarkastelun ulkopuolelle esi-

merkiksi väestön räjähdysmäisen kasvun vaikutukset. 

 

Palvelulähtöistä ajattelua ei varmasti voi teknologioiden kartoituksen tukena hyödyntää sana-

tarkasti, sillä tiedon keräämistä ja siirtämistä tukevan uuden teknologian ei voi katsoa olevan 

pelkästään aineetonta resurssia, vaan asiakkaalle annettavat teknologiset laitteet ja mobiiliso-

vellukset ovat myös aineellisia resursseja. Tärkeämpää onkin painottaa ajattelumallin asiakas-

keskeisyyttä ja ymmärtää se, että kaiken lähtökohtana on tietotaito, jota teknologinen laite 

tukee tai jonka tueksi se kerää dataa. On myös tärkeä hahmottaa, että arvo syntyy vasta, kun 

asiakas oikeasti ymmärtää mitä hän teknologioista hyötyy ja kokee niiden käyttämisen hel-

poksi ja mukavaksi. Muuten kyseessä on vain arvolupaus, joka ei toteudu jos asiakas ei ole 

tyytyväinen teknologiaan. Toisin sanoen varsinainen palvelu voi asiakkaan silmissä olla pa-

himmassa tapauksessa vain pala muovia jos hän ei osaa tai halua sitä käyttää oikealla tavalla.  

 

2.5 Asiakkaan arvonluonti 

 

Yleisesti customer value creation –termiä käytetään kahdessa erilaisessa yhteydessä. Tutki-

muksessa asiakkaan arvonluonnilla tarkoitetaan joko sitä, kuinka asiakas saadaan tuottamaan 

arvoa enemmän yritykselle, tai vaihtoehtoisesti sitä kuinka vaikutetaan asiakkaan kokemaan 

arvoon. Koska palvelulähtöisen ajattelun kautta työn pääteemana on asiakaslähtöisyys, on 

luontevaa valita myös arvonluonnin näkökulmaksi asiakas arvon kokijana.  

 

Arvonluonti on prosessi, jonka seurauksena käyttäjä on tyytyväisempi kuluttamansa prosessin 

jälkeen. Esimerkkinä voidaan pitää elintarvikekauppaa, joka tarjoaa raaka-aineet illallisen 

valmistukselle. Itse illallisen valmistus ja sen lopputulos on lopullinen arvo, jota kulutetaan. 

(Grönroos 2008) Arvo tuotetaan ja kulutetaan siis prosessin aikana ja sen ulosantina. Prosessi, 

jossa arvo tuotetaan voi olla fyysinen, virtuaalinen, mentaalinen tai pelkästään jonkin asian 
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omistaminen. Omistajuudesta saatava arvo voi ilmentyä esimerkiksi henkilön omistaessa ar-

vokkaan taulun, jota muille esitellessä arvo toteutuu. (Grönroos 2012) 

 

Nykyisen yhteiskunnan palveluliiketoiminnassa pääpaino on asiakaslähtöisyydessä. Näin siis 

lähes jokainen yritys pyrkii luomaan asiakkailleen jatkuvaa lisäarvoa. Kuitenkin arvon luomi-

nen käsittää useita eri osa-alueita kuten valmiuden arvon tuottamiseen sekä selkeän hahmot-

tamisen siitä, mitä asiakas arvostaa, kuinka se tuotetaan ja kuka arvon toteuttaa asiakkaalle.  

 

2.6 Pohja jatkuvan arvonluonnin saavuttamiseksi 

 

Berghman et al. (2006) ovat tehneet tutkimuksen, jossa he määrittelevät arvon tuottamiskapa-

siteetin olevan riippuvainen kahdesta vaihtoehtoisesta asiasta: kyvystä luoda pohjimmiltaan 

erilainen yritysmalli ja/tai muuttaa toimijarooleja merkittävästi kyseisellä alalla tai jakeluver-

kostossa. Lisäksi tärkeänä seikkana jatkuvan arvonluonnin ja yrityksen kilpailukyvyn ylläpi-

tämisen kannalta nähdään arvon yhteisluonti (value co-creation) asiakkaan kanssa (Zhang et 

al. 2008). Nykyisin päteekin, että yrityksien on oltava jatkuvasti perillä ja mukana muutta-

massa kuluttajien arvoja, sillä asiakkaat valitsevat innovatiivisimmat yritykset, jotka pystyvät 

tuottamaan uusimman arvokonseptin asiakkailleen. (Berghman et al. 2006) 

 

Uusimman arvokonseptin saavuttamiseksi kuluttajille yritysten tulee olla aktiivisia markki-

noiden seuraajia. Tutkimuksesta nousee esille erityisesti markkinoilta saatavan tiedon hyö-

dyntäminen, ja siihen perustuu koko pohjan luominen sille, että pystytään tuottamaan uutta 

arvoa asiakkaille jatkuvasti. Uuden tiedon havaitseminen on siis markkinoilta innovatiivisim-

pien ja uusimpien ideoiden etsimistä. Kun ideat on huomattu ja havaittu, ne täytyy omaksua 

yritykselle ja tämän jälkeen pystyä siirtämään omaan toimintaan ja tätä kautta asiakkaille, niin 

että asiakkaat pystyvät kokemaan sen uutena arvona. (Berghman et al. 2006) Mainittu proses-

si voidaan nähdä myös oppimisprosessina organisaation näkökulmasta: yritys oppii markki-

noilta jatkuvasti uusia asioita ja tämän avulla rakentaa itselleen valmiutta tuottaa jatkuvaa 

uutta asiakasarvoa (Slater 2000). Edellä kuvattu markkinoilta oppiminen voidaan nähdä kol-

mena erillisenä prosessina, mutta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi jokainen osaprosessi 

täytyy sisäistää. Berghman et al. (2006) ovatkin jakaneet yritykset neljään eri kategoriaan 

arvon tuottamisen osalta: ei aktiivinen (non active), aloittelija (value initiator), tietoinen (va-
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lue conscious) ja arvon luoja (value creator). Omaksumalla kolme osa-aluetta tiedon osalta, 

on yritys lähempänä arvon luojan näkökulmaa yrityksestä. 

 

Jotta yritys pystyy käyttämään tiedon hyväkseen ja havainnoimaan sen ajoissa, on huomattu, 

että organisaatiorakenteen ja sen kulttuurin tulisi olla hyvin innovatiivinen, aktiivinen ja riske-

jä ottava (Berghman et al. 2006). Tähän liittyy myös vahvasti se, että yrityksen sisäisten pro-

sessien on oltava kunnossa. (Woodruff, 1997). Markkinoilla olevat uudet ideat voivat kuulos-

taa monen mielestä hulluudelta, kunnes riskejä ottava yritys tarttuu siihen ja tekee siitä uuden 

innovaation ja sitä kautta tuottaa asiakasarvoa. Lisäksi tutkimuksesta nousi esille tärkeänä 

asiakasarvon tuottamiselle myös yrityksen luoma verkosto. Verkoston kautta se pystyy tar-

joamaan asiakkailleen parempaa arvoa, sillä avoimessa ja innovatiivisessa verkostossa kehi-

tyskelpoinen ja innovatiivinen tieto vaihtuu tehokkaammin ja sitä kautta pystytään siirtämään 

asiakkaille paremmin. (Berghman et al. 2006) Yritykseltä vaaditaan myös oikeanlaista näke-

mystä parhaan arvon tuottamiseksi asiakkaalle. Tällainen on näkemys on palveluajattelun 

(service logic) omaksuminen osaksi yritystä. Palveluloogisuus ajaa takaa näkemystä, jossa 

yritys nähdään osana arvonluonnin tuottajana asiakkaan kanssa, kun perinteisempi näkemys 

on nähdä yritys vain auttavana osana arvonluontia (Grönroos 2008).  

 

 

2.7 Arvotyypit ja niiden toteutustavat 

 

Yrityksen kannalta on tärkeää ymmärtää, millä eri tavoin asiakkaat kokevat arvoa ja kuinka 

kuhunkin arvoalueeseen yritykset pystyvät vaikuttamaan. Tukena on käytetty Smith et al. 

(2007) luomaa käytännön teoriaa asiakkaalle luotavasta arvosta yrityksen näkökulmasta. Ky-

seinen tutkimus kattaa konkreettisen viitekehyksen siitä, kuinka omia toimintojaan muutta-

malla, yritykset voivat vahvistaa asiakkaan kokemaa arvoa. Smith et al. (2007) ovat käyttä-

neet pohjanaan useita eri tutkimuksia aiheesta ja keränneet näin jokaisesta tutkimuksesta par-

haimmat puolet oman teoriansa pohjaksi. Kyseinen teoria on pätevä niin konkreettisille hyö-

dykkeille kuin myös palveluille.  

 

Usean eri tutkimuksen mukaan arvon kokeminen tapahtuu monella erilaisella tasolla. Menes-

tyksekkäimmät tuotteet tuottavatkin niiden konkreettisen arvon lisäksi monenlaista muuta 

arvoa. Usein tuotteisiin liittyy tunnearvoa, symbolista ja sosiaalista arvoa. (Gentile et al. 2007; 
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Sweeney et al. 2001) Smith et al. (2007) määrittelevät, että asiakkaat kokevatkin arvoa neljän 

eri päätyypin kautta, jotka yritysten on otettava huomioon arvon tuottamiseksi asiakkaalle. 

Nämä tyypit ovat: 

 

-‐ funktionaalinen/instrumentaalinen 

-‐ kokemuksellinen/hedoninen 

-‐ symbolinen/ilmaiseva 

-‐ hinta/uhraus näkökulma.  

 

Tarkemmin funktionaalisella/instrumentaalisella näkökulmalla tarkoitetaan sitä, kokeeko 

asiakas, että tuotteessa oikeat ominaisuudet ja toiminnot. Tähän liittyvät muun muassa laatu ja 

tuotteen kustomointi asiakkaan tarpeisiin. (Woodruff 1997) Yrityksen omien prosessien kan-

nalta kyseinen tarkoittaa sitä luodaanko täysin räätälöity tuote vai tehokkaasti tuotettava ja 

näin vähemmän asiakaskohtainen tuote. 

 

Perinteisesti funktionaalinen/instrumentaalinen ja hinta/uhraus näkökulma nähdään arvon 

tuottamisen kannalta osa-alueina, joihin keskitytään eniten. Kuitenkin kokemukselli-

nen/hedoninen ja symbolinen/ilmaiseva näkökulma ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä. (Sweeney 

et al. 2001) Kokemuksellisen/hedonisen arvon kokeminen viittaa enemmän henkilön tunne-

puolen asioihin. Tässä osa-alueessa mietitään tuleeko tuotteen hankkimisesta asiakkaan kai-

paama aistimus ja tunne ja onko sen käyttökokemus asiakkaan haluama. (Smith et al. 2007) 

Erityisesti palveluyritysten kohdalla kyseinen alue on tärkeä, sillä useimmiten terveyspalvelu-

yrityksiä käyttävät henkilöt hakevat yritykseltä ja tuotteelta luotettavuutta, sitoutumista ja 

henkilökohtaisuutta (Banyte et al. 2014). 

 

Samantyyppinen osa-alue on asiakkaan kokema symbolinen/ilmaiseva näkökulma. Tässä ote-

taan huomioon henkilökohtainen tuotteen tarkoitus ja tuotteen sosiaalinen symbolimerkitys. 

Arvoalue on näkyvin esimerkiksi luksustuotteita ostettaessa, joista välittyy huomattavasti 

symbolista arvoa. (Smith et al. 2007) Sosiaalisen osa-alueen ottaa huomioon myös Edvards-

son (2010) omassa tutkimuksessaan. Hänen mukaansa jokaisessa arvonluontiprosessissa sosi-

aalinen näkökulma on otettava huomioon, sillä jokaisella ihmisellä on tietty sosiaalinen rooli 

yhteiskunnassa, jonka mukaisia käyttäytymisnormeja hän noudattaa. Sosiaalinen näkökulma 



18 

 

 

on siis otettava huomioon, sillä erilaiset ihmiset käyttäytyvät erilailla samassa tilanteessa. 

(Edvardsson 2010) 

 

Neljäntenä näkökulmana Smith et al. (2007) esittelevät perinteisimmän ja useasti harhaluuloi-

sesti tärkeimmäksi ajatellun hinta/uhraus-näkökulman (Sweeney et al 2001). Kyseinen näkö-

kulma ottaa kantaa epäilyksettömästi tuotteen hinnoitteluun, mutta myös muuhun uhrautuvuu-

teen mitä tuotteen hankinnasta aiheutuu asiakkaalle.  

 

Yllämainitut osa-alueet siis kertovat siitä, kuinka asiakas voi arvostaa monella osa-alueella 

yrityksen tarjoamaa tuotetta. Yrityksellä on omassa toiminnassaan selkeät kategoriat, millä se 

pystyy vaikuttamaan eri arvoalueisiin. Kategoriat ovat Smithin et al. (2007) mukaan tiedotus, 

tuotteet, vuorovaikutus, palveluympäristö ja omistajuuden vaihto. Taulukossa 1 on esitelty, 

kuinka yritys pystyy omilla toiminnoillaan vaikuttamaan eri asiakkaan kokemiin arvon osa-

alueisiin. 

 

Taulukko 3 Asiakkaan arvon tyypit ja arvon lähteet (Smith et al. 2007) 

 Asiakkaan kokeman arvon tyypit 

Arvon lähteet 

(yrityksen 

toiminnot) 

Funktionaalinen/ 

instrumentaalinen 

Kokemuksellinen/ 

hedoninen 

Symbolinen/ ilmai-

seva 
Hinta/uhraus 

Tiedotus 

Tuotteesta infor-

mointi ja mainonta, 

brändin hallinta 

Mielikuvien luomi-

nen ja luovuus 

Tuotteen asemointi, 

selkeä tuotteen ku-

vaaminen 

Hinnoittelu, mainon-

ta 

Tuotteet 
Ominaisuudet ja 

toiminnot 

Toteuttaa tiedotuk-

sen lupaamat koke-

mukset 

Asiakkaan omaku-

van tukeminen, per-

soonalliset tuotteet, 

sosiaalisen kuvan 

tukeminen 

Käyttömaksut, takuu, 

helppokäyttöisyys, 

palveluehdot 

Vuorovaiku-

tus (työnteki-

jöiden, sys-

teemien 

kanssa) 

Myynnin aktiivisuus 

ja lisäpalveluiden 

tuottaminen tuot-

teelle 

Henkilöstön osaami-

nen, ystävällisyys, 

ammattitaito 

Henkilöstön ja yri-

tyksen vuorovaiku-

tus asiakkaan kanssa 

Elektroninen tiedon-

vaihto 
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 Asiakkaan kokeman arvon tyypit 

Arvon lähteet 

(yrityksen 

toiminnot) 

Funktionaalinen/ 

instrumentaalinen 

Kokemuksellinen/ 

hedoninen 

Symbolinen/ ilmai-

seva 
Hinta/uhraus 

Palveluym-

päristö 

Kalustus, valaistus, 

ulosnäkyvä ympä-

ristö, jossa tuote 

kulutetaan 

Musiikki, tunnelma 

Oikeanlaisen palve-

luympäristön luomi-

nen 

Lisäkustannuksia 

tuottavat asiat palve-

luympäristössä: esi-

merkiksi parkkipai-

kat 

Omistajuu-

den vaihto 

Täsmällinen ja 

helppo tilauksen 

sisäänotto ja toimi-

tus 

Toimituslupausten 

toteuttaminen ja 

toimitustavan valit-

seminen 

Kuinka tuote toimi-

tetaan (esimerkiksi 

paketoituna lahjapa-

periin), kuka tuot-

teen toimittaa 

Maksuehdot, toimi-

tustapa, palautuskäy-

tännöt, laskutus, tila-

uksen seuranta 

 

Teoriasta, jonka Smith et al. ovat luoneet huomataan, että arvon luonti asiakkaalle on hyvin 

pitkälti kiinni asiakkaasta itsestään ja hänen henkilökohtaisesta arvomaailmastaan, ottaen 

huomioon kokeellisen/hedonisen ja symbolisen/ilmaisevan arvonäkökulman (Grönroos 2012). 

Yrityksellä on keinot vaikuttaa eri arvoalueisiin, mutta arvon kuluttaja on itse asiakas (Grön-

roos 2008).  

 

2.8 Arvonluonnin roolit 

 

Tärkeänä tekijänä arvonluonnissa on se, että yritys tajuaa oman ja asiakkaan roolin arvon-

luonnissa. Yrityksen on tiedettävä, minkälaisen arvon he luovat itse sisäisillä toiminnoilla ja 

mitä asiakkaat tuovat mukaan arvonluontiprosessiin. (Woodruff 1997) Yrityksen ja asiakkaan 

roolit palveluprosessissa Grönroos (2008) jaotteleekin seuraavasti. Hänen mukaansa yritykset 

(value faciliator) luovat perustan arvon syntymiselle tuottamalla asiakkaalle resursseja palve-

lun toteuttamiseen. Käyttämällä näitä resursseja ja lisäämällä tähän omia resurssejaan asiakas 

kuluttaa palvelua ja synnyttää itse arvoa. Näin ollen myös asiakas luo perustan arvon synty-

miselle (periaate 6). Palvelun käyttämistä voidaankin pitää arvonluonnin prosessina, jossa 

molemmat osapuolet tarjoavat perustan arvon syntymiselle sekä palvelun toteutumiselle, ja 

jossa asiakas (value creator) luo lopulta arvoa itse omissa arvonluontiprosesseissaan. Yritys ei 

siis voi luoda arvoa asiakkaalle, vaan se antaa asiakkaalle arvolupauksen tarjoamalla asiak-
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kaalle resursseja palvelun toteuttamiseen ja sitä kautta arvonluontiprosessiin (periaate 7). Jos 

asiakkaalla ei esimerkiksi ole tarvittavia resursseja, kuten tietoa, osaamista tai kiinnostusta 

palvelun toteuttamiseen, ei yrityksen arvolupaus täysin toteudu. Lusch ja Nambisan (2015) 

käyttävätkin termiä actor-to-actor networks (A2A) kuvaamaan näkökulmaa, jossa roolien ja-

ottelu tarjoajan, joka tuottaa arvoa ja kuluttajan, joka käyttää sitä, välillä on poistettu. 

 

Asiakas on aina arvon kokija ja yritysten tulisi olla siinä vahvasti mukana toimittaakseen par-

haan mahdollisen asiakkaan kokeman arvon (Zhang et al. 2008). Tätä kutsutaan arvon yhteis-

luonniksi. Kuitenkin on huomioitava, että kaikki tuotettu arvo ei ole yhteistuotettua yrityk-

sen/asiakkaan kanssa (Grönroos 2011). Arvon yhteisluonnissa yrityksen ja asiakkaan arvon-

luontiprosessi nähdään yhtenäisenä prosessina, eikä kahtena erillisenä säikeenä, jotka lopulta 

kohtaavat. Grönroos (2012) määrittelee, että arvon yhteisluominen toteutuu kuitenkin vain 

silloin, kun yritys pääsee asiakkaan arvon tuottamisprosessiin sisälle suoralla vuorovaikutuk-

sella. Arvon yhteisluonti voidaan määritellä myös sellaiseksi, että kaikki yrityksen toiminnot 

ovat vastuussa kaikesta asiakkaalle suunnatusta arvosta jokaisella määritetyllä tavalla mitä on 

olemassa, mutta määritelläksemme joitakin sektoreita, joista kukakin on vastuussa on näke-

mystä kavennettava. Näkemyksen kaventamisen avulla pystytään määrittelemään vain ääri-

viivoja rooleille prosessissa arvon tuottamiselle.  (Grönroos 2012) 

 

Arvon luonnissa yritys pystyy olemaan aktiivisesti mukana kokonaispalvelukonsepteissa tai 

vähemmän aktiivisesti itsepalveluissa. Kokonaispalvelukonseptiksi voidaan määritellä esi-

merkiksi syöminen ravintolassa, sillä itse asiakas istuu vain pöydässä ja maksaa illan päät-

teeksi, kun taas itsepalveluksi voidaan laskea ruokaostokset, joista itse tehdään ruoka. Jäl-

kimmäisessä esimerkissä yritys on siis resurssien tarjoajana itse luotavalle arvolle. Yritys on-

kin siis aina vähintäänkin arvon luonnin resurssina asiakkaalle. (Grönroos 2008) Näitä resurs-

seja ovat muun muassa tuotteiden design, uusien tuotteiden keksiminen, tuottaminen ja toimi-

tus (Grönroos 2012).  

 

2.9 Tärkeäksi koetut arvot terveyspalveluissa 

 

Arvon luonti terveyspalveluissa on erityisen tärkeää, sillä asiakas voi olla hyvin haavoittuvai-

sessa mielentilassa tullessaan hakemaan apua esimerkiksi kuntoutuksen yhteydessä. Arvo 
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onkin aina terveyspalveluissa yhteisluotua asiakkaan ja palvelua tarjoavan yrityksen kanssa 

(Gummerrus 2010; Norgren 2008; Banyte et al. 2014). 

 

Tyypillisesti terveyspalveluita, etenkin sairaaloita ja terveyskeskuksia käyttäviä asiakkaita 

kutsutaan potilaiksi, joka on ensimmäinen asia, joka vaikuttaa arvon muodostumisprosessiin. 

Potilaita pitäisikin kutsua asiakkaiksi, sillä potilaaksi kutsuminen antaa asiakkaasta negatiivi-

semman kuvan hänen mielessään (Nordgren 2008).  

 

Ennen yhteydenottoa palveluntarjoajaan, terveyspalveluita käyttävät kuluttajat huomaavat 

jonkin muutoksen terveydessään tai haluavat kohentaa omaa hyvinvointiaan palveluita tarjoa-

van yrityksen kautta. Ensimmäinen asia jonka he tekevät on yhteydenottaminen palveluita 

tarjoavalle yritykselle. Tämä on ensimmäinen vaihe, josta arvonluominen terveyspalveluissa 

alkaa, sillä mitä nopeampi terveyspalveluun on päästä keskustelemaan asiantuntijan kanssa, 

sitä mieluisampi se on asiakkaalle. Tämän jälkeen asiakas ohjataan joko erikoisasiantuntijalle 

tai annetaan ohjeet kuinka toimia. Erikoisasiantuntijalle ohjaaminen voi kestää kauan pitkien 

odotusaikojen vuoksi, jonka takia on ensisijaista, että asiakas saisi mahdollisimman nopeasti 

oikeanlaiset toimintaohjeet itselleen. (Nordgren 2008) 

 

Nopeuden lisäksi tärkeiksi asioiksi yleisemmin terveydenhoitopalveluissa nousee hyvä hoidon 

laatu, mahdollisimman mieluisa hoidon toteutus, turvallisuuden tunne, sekä se, että asiakas 

tuntee hoidon olevan tarkoituksenmukaista (Nordgren 2008). Näiden lisäksi vaikuttavia osa-

alueita voitaisiin luetella suuria määriä, mutta tässä keskitytään vain olennaisimpiin.  

 

Suurimpana arvonluojana asiakkaan näkökulmasta nähdään usein vuorovaikutus yrityksen ja 

asiakkaan välillä (Prahalad et al. 2004). Se huomataan myös Nordgrenin (2008) tutkimukses-

ta, jossa mainitaan, että suuri osa arvosta luodaan asiakkaan ja lääkärin välisen vuorovaiku-

tuksen avulla. Tätä tukee myös Banyte et al. tutkimus vuodelta 2014. Banyte et al. (2014) 

arvostavatkin lääkärin ja asiakkaan välisen yhteyden merkittävimmäksi, sillä lääkäri voi usein 

olla ainut linkki palvelua tarjoavan yrityksen ja arvoa luovan asiakkaan välillä. Tutkimuksesta 

ilmenee, että terveyspalveluissa asiakkaan omistautumisella mukaan arvonluontiin on hyvin 

suuri merkitys eri osa-alueiden kannalta. Mitä enemmän asiakkaan ja yrityksen välillä on ar-

von yhteisluontia terveyspalveluissa, sitä tyytyväisempi, luottavaisempi ja lojaalimpi asiakas 

on yritystä kohtaan ja sitä voimakkaammaksi suhde asiakkaan ja yrityksen välille muodostuu. 
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Tutkimuksen mukaan lääkärin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus on avaintekijä yhteisarvon 

muodostamisprosessissa. Sitä kautta lääkärien tulisikin kiinnittää huomiota kommunikointiin 

potilaiden kanssa sekä heille tarjottavan tiedon laatuun. Lopulta hyvän arvonluontiprosessin 

kautta asiakkaasta tulee uskollinen terveyspalveluja tarjoavaa yritystä kohtaan (Banyte et al. 

2014)  

 

Nykyisin vielä tarvitaan lähes aina asiantuntijalla käyntiä, että saadaan oikeanlaiset toiminta-

ohjeet oman terveyden hoitamiseksi. Suunta on kuitenkin yleisestikin menossa nykyisessä 

tietoyhteiskunnassa siihen suuntaan, että asiantuntijalla käyntiä ei enää välttämättä tarvita. 

Tällöin mobiilisovellukset ja erilaiset internet-sivustot, joilta löytyy terveystietoa ja ratkaisuja 

terveysongelmiin yleistyvät huomattavasti. Tällöin asiakkaankin arvokokemus voi muuttua 

palveluprosessissa henkilökohtaisesta asiantuntijan kanssa keskustelusta mobiiliteknologialla 

hoituvaan konsultointiin. E-palvelut siis yleistyvät ja niiltäkin odotetaan arvonluontiprosessia. 

E-palveluissa yhä enemmissä määrin asiakkaan oma rooli arvonluojana korostuu ja sekin on 

arvon yhteisluontia e-palvelun tarjoavan yrityksen kanssa (Gummerrus 2010).  

 

E-palveluissa tärkeimmäksi arvonluojaksi muodostuu palveluyrityksen tarjoama tietoturva 

(Gummerrus 2010; Yang et al. 2004). Kun asiakkaan omat tiedot ovat kyseessä, niin tietotur-

van riittävä taso on kiistaton. Lisäksi tärkeitä asioita ovat internetsivun ollessa kyseessä oike-

anlainen sivun rakenne, ja sieltä saatava tieto. Erityisesti Gummerruksen (2010) tekemässä 

tutkimuksessa havaittiin, että tietoturva, internetsivuilla oleva tieto ja sivun helppokäyttöisyys 

ovat erittäin tärkeitä asioita asiakkaan silmissä, josta Yang et al. (2004) ovat saaneet saman-

laisia havaintoja omassa tutkimuksessaan. Sivuilla olevasta tiedosta erityisesti vertaistukea 

tarjoava keskustelupalsta, jossa on myös asiantuntijoita vastaamassa terveyttä koskeviin ky-

symyksiin arvostettiin suuresti (Gummerrus 2010). Vertaistuki ja tietoturva on pyritty otta-

maan huomioon nykyisiä terveysmobiilisovelluksia kehitettäessä. Niiden avulla yritykset pys-

tyvätkin tuottamaan asiakkaan kanssa luotavaa arvoa lataamalla mobiilisovelluksiin esimer-

kiksi terveellisiä ruokavalioita ja liikuntaohjeita. Tällä toimintatavalla asiakas toimii oman 

arvonsa luojana ja ennalta ehkäisee tarvetta mennä konkreettisesti paikan päälle terveyspalve-

luja tarjoavan yrityksen tiloihin (Nordgren 2008).  
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2.10 Arvonluonnin havainnollistaminen  

 

Koska asiakkaan arvonluonti toteutuu usein tunnetasolla ja yksilöllisesti, ei asiakkaan kokema 

arvo ole aina selkeästi nähtävissä tai mitattavissa. Toisin sanoen ei voida suoraan sanoa, kuin-

ka paljon yksittäinen teknologia tai muu ominaisuus palvelutuotteessa kasvattaa asiakkaan 

kokemaa arvoa. Yrityksen kannalta onkin hyödyllistä, jos pystytään jollain tavalla havainnol-

listamaan kunkin tarjooman osan suhteellista tärkeyttä asiakkaan kokemassa arvossa. 

 

Tätä havainnollistamista vaikeuttaa se, että  yksittäiset ominaisuudet tai teknologiat yrityksen 

tarjoomassa vaikuttavat usein samanaikaisesti useampaan asiakastarpeeseen, ja osa näistä 

tarpeista voi myös olla asiakkaalle tärkeämpi kuin muut (Pynnönen et al. 2011). Quality func-

tion deployment eli QFD on perinteisesti asiakaslähtöisessä tuotekehityksessä käytetty mene-

telmän, jonka avulla voidaan mallintaa matriisimuodossa yksittäisten asiakastarpeiden ja yri-

tyksen tarjooman eri ominaisuuksien välistä suhdetta. Matriisissa (kuva 2) kunkin asiakastar-

peen tärkeys yksittäiselle asiakasryhmälle on arvotettu asteikolla yhdestä viiteen, ja jokaisen 

tarjooman ominaisuuden yhteys yksittäisen asiakastarpeen tyydyttämiseen puolestaan arvoilla 

9 (vahva yhteys), 3 (keskivahva yhteys), 1 (vähäinen yhteys) tai tyhjä (ei yhteyttä). Kertomal-

la ristiin jokainen asiakastarpeen tärkeys ja tarjooman ominaisuuden korrelaatio tähän tarpee-

seen saadaan määritettyä kunkin ominaisuuden suhteellinen osuus arvonluonnissa sekä tar-

jooman soveltuvuus kunkin asiakastarpeen tyydyttämiseen. (Govers, C.P.M 1996) 

 

 
Kuva 2 Esimerkki QFD–matriisista Googlen tarjoaman analysoinnissa (Pynnönen et al. 2011). 
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QFD–matriisia voidaan käyttää työkaluna eri tarjooman osien priorisoinnissa niiden tuotta-

man suhteellisen asiakasarvon perusteella (Pynnönen et al. 2011). Näin ollen sitä voidaan 

hyödyntää myös esimerkiksi eri teknologioiden väliseen vertailuun, kun halutaan selvittää, 

minkä teknologian avulla kyetään parantamaan eniten asiakkaan kokemaa arvoa. Samoin mal-

lin avulla nähdään kootusti vertailtavien teknologioiden sopivuus kunkin asiakastarpeen tyy-

dyttämiseen.  
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3 TUTKIMUSPROSESSI 

 
Työn suunnittelu käynnistyi Vetrea Terveys Oy:n pyytäessä teknologiakartoitusta olemassa 

olevista teknologioista, joilla heidän palveluitansa voitaisiin kehittää. Tutkimusprosessi aloi-

tettiin kartoittamalla yrityksen tavoitteet työn lopputuloksen osalta, jotta ne kohtaavat työn 

tarkoituksen myös tekijöiden puolesta. Yhdessä Vetrea Terveys Oy:n asiantuntijoiden kanssa 

työ päätettiin rajata koskemaan lähtökohtaisesti senioreille suunnattuja etäkuntoutuspalveluita 

sekä työikäisten hyvinvointipalveluita. Palveluita päätettiin tutkia asiakkaan näkökulmasta: 

millaista palvelua asiakas arvostaa ja millainen rooli yrityksellä tulisi olla palveluprosessin 

tuottamisessa sekä millainen näkökanta palvelun tuottamiseen yrityksellä tulisi olla. Rajausten 

myötä päätettiin käyttää palvelulähtöisen ajattelun ja asiakkaan arvonluonnin teoriaa. 

 

Seuraava työvaihe projektin jatkamiseksi oli tutkia arvonluontia ja palvelulähtöistä ajattelua. 

Kyseinen työvaihe toteutettiin etsimällä tietoa tieteellisistä artikkeleista ja tutkimuksista. Käy-

tetyt lähteet löydettiin pääasiassa käyttämällä tietokantoja ja kohdistamalla sinne hakuja tie-

tyin hakusanoin, jonka jälkeen löydettyihin artikkeleihin tutustuttiin pintapuolisesti ja valittiin 

työn kannalta sopivammat tarkempaa syventymistä varten. Pääasialliset hakukanavat, joita 

käytettiin kirjallisuuden kartoittamiseen työtä varten olivat EBSCO – Academic Search Elite, 

EBSCO – Business Source Complete, Google Scholar ja Nelliportaali. Kyseisiin kantoihin 

kohdistettiin hakuja palvelulähtöisen ajattelun ja asiakkaan arvonluonnin osalta. Hakusanat 

eriteltyinä eri teorioille ovat taulukossa 4. Työn edetessä huomattiin, että lähteiden läpikäymi-

seen kului huomattava määrä käytössä olevasta ajasta. 

 

Taulukko 4 Käytetyt teoriat ja hakusanat 

Teoria Hakusanat 

Asiakaslähtöinen ajattelu 

-‐ Yhdistelemällä hakutermejä: 
-‐ Service-dominant logic 
-‐ Service 
-‐ Innovation 
-‐ Technology 
-‐ Healthcare 

Asiakkaan arvonluonti 

-‐ Customer-value creation 
-‐ Customer-value creation in healthcare 
-‐ Customer-value creation in services 
-‐ Value co-creation 
-‐ Yhdistelemällä edellä mainittuja hakuja. 
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Teorioiden läpikäymisen jälkeen alettiin selvittämään niiden pohjalta erilaisia osa-alueita, 

jotka tulisi tietää Vetrean palveluprosesseista ennen teknologioiden kartoittamista. Kyseiset 

alueet selvitettiin yhdessä Vetrean työntekijöiden kanssa. Tärkeäksi osaksi teknologioiden 

kartoittamisen kannalta nousi itse palveluprosessin rakenne ja sen eri vaiheet. Teknologioita 

päätettiin kartoittaa laajalti tukemaan palveluprosessin eri vaiheita, jotta asiakasarvo toteutuisi 

mahdollisimman hyvin.  

 

Teknologiakartoituksessa otettiin huomioon Vetrean kuntoutuksessa pääasiassa eläkeläisinä 

olevat asiakkaat. Tämän perusteella suurimpana rajoituksena, joka karsi paljon teknologioita 

pois oli suomenkielinen sovelluksen käyttökieli tai ohjekieli. Sen jälkeen teknologiakartoitus-

ta tehtiin tekemällä hakuja internetiin ja aikaisemmin kerättyjen tietojen pohjalta. Lopulta 

löydettiin erilaisia potentiaalisia teknologisia ratkaisuja, jotka auttavat kuntoutusasiakasta, 

sekä hyvinvointipalveluiden käyttäjää. Joidenkin ratkaisuiden huomattiin tukevan molempia 

palveluita enemmissä määrin, joten ne päätettiin valita osaksi työn lopullista ratkaisua.  

 

Lopuksi teknologioiden kartoittamisen jälkeen, selvitettiin kuinka hyvin ne soveltuvat osaksi 

Vetrean palveluita ja kuinka ne tuottavat lisäarvoa asiakkaan näkökulmasta ja vastaavat asi-

akkaiden toiveisiin. Tähän käytettiin apuna QFD-matriisia ja Vetrean toimihenkilön apua ar-

vostamaan, kuinka tärkeitä erilaiset asiakastarpeet sovelluksen osalta ovat kuntoutus- tai hy-

vinvointipalvelun kannalta.  
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4 VETREA TERVEYS OY – ETÄKUNTOUTUSTA JA TYÖIKÄISTEN 

HYVINVOINTIPALVELUITA TUKEVAT TEKNOLOGIAT 
 

Vetrea Terveys Oy on Itä-Suomessa toimiva yksityinen hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipal-

velujen tuottaja. Yritys tuottaa monipuolisia palvelukokonaisuuksia yksityisille kuluttajille 

sekä yrityksille usealla paikkakunnalla työllistäen yhteensä noin 400 sosiaali- ja terveyden-

huoltoalan ammattilaista (Vetrea 2015). 

 

Vetrea tarjoaa fyysistä sekä henkistä toimintakykyä parantavia kuntoutuspalveluja työelämäs-

sä oleville, ikäihmisille sekä sairaudesta tai leikkauksesta toipuville. Yritys on kiinnostunut 

kehittämään etäteknologian avulla asiakkaan kotiin vietäviä  kuntoutuspalveluita, joiden 

suunnittelussa tulee huomioida niiden sopivuus erityisesti ikäihmisille. Yrityksellä on tällä 

hetkellä jo käytössään Palvelu-TV –kokonaisuus, jossa asiakkaat saavat kotiinsa käyttöön 

helppokäyttöisen, mikrofonilla ja web-kameralla varustetun kosketusnäytön. Palvelu-TV:n 

kautta asiakas voi olla etäyhteydessä Vetrean henkilökuntaan, omaisiinsa sekä erilaisiin ver-

taisryhmiin, joissa toteutetaan toiminnallista ja keskustelevaa harjoittelua yhdessä muiden 

asiakkaiden kanssa. Lisäksi yritys on aktiivisesti tutustunut vastaavanlaisiin asiakkaan kotiin 

asennettaviin etäteknologioihin.  

 

Toinen Vetrean kehitettävä palvelukokonaisuus ovat erilaiset hyvinvointipalvelut, joissa kar-

toitetaan asiakkaan nykyinen terveydentila sekä määritetään tarvittavat toimenpiteet tervey-

dentilan kohentamiseen sekä tulevien terveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Vetrealla hyvin-

vointipalvelut jakautuvat työterveyspalveluihin, jonka asiakkaita ovat yritykset sekä ryhmät, 

sekä kuluttajille suunnattuihin testaus- ja asiantuntijapalveluihin. Vetrealla on tarjota asiak-

kailleen tietotaitoa fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä mm. liikunnan, ravin-

non, unen, stressin- ja painonhallinnan kautta.  

 

4.1 Teknologioiden kartoitus palvelulähtöisen ajattelun kautta 

 

Teknologioiden kartoitus Vetrealle on tehty palvelulähtöisestä näkökulmasta, jossa korostuu 

asiakaslähtöisyys, arvonluonti, verkostomaisuus sekä aineettomien ja aineellisten resurssien 

roolien hahmottaminen. Lähtökohtaisesti yrityksen tärkeimmät resurssit palvelutuotteen eli 

arvolupauksen tuottamisessa ovat edelleen osaaminen ja ammattitaito, jota yrityksen työnteki-
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jöillä on. Toisaalta arvolupauksen toteutumisen kannalta on oleellista se, millaisia resursseja 

asiakkaalla on arvon toteuttamiselle. Teknologiakartoituksen päätavoitteena onkin löytää näi-

den aineettomien resurssien siirtämiselle yrityksen ja asiakkaan välillä alustoja, jotka paranta-

vat tiedon liikkuvuutta ja tehokkuutta, sekä toisaalta täydentää mahdollisia puutteita asiakkaan 

omissa resursseissa, jotka voivat tällä hetkellä olla esteenä palvelun täydelliselle toteutumisel-

le.  

 

Kuvassa 1 oli esitetty palvelun toteutumisen ja arvon kokemisen tasot. Vetrean näkökulmasta 

näitä tasoja voidaan tulkita siten, että asiakkaan saadessa esimerkiksi hyvinvointinsa seuraa-

misen tai etäkuntoutuksen tueksi teknologisen välineen sekä toimintaohjeet, on kyseessä tuo-

tetaso. Tällöin Vetrea on tarjonnut asiakkaan käyttöön aineettomia ja aineellisia resursseja, 

joiden avulla asiakas voi palvelun toteuttaa. Palvelun toteutuminen kuitenkin edellyttää, että 

asiakkaan omat resurssit mahdollistavat teknologioiden käytön. Toisin sanoen jos asiakas ei 

halua, osaa tai kykene käyttämään saamiaan teknologioita, ei palvelu toteudu. Näillä tekijöillä 

voi usein olla myös syy-seuraussuhde keskenään. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että 

teknologiat ja sovellukset ovat helppokäyttöisiä eikä niiden käytön opettelu vaadi asiakkaalta 

suhteettoman paljon voimavaroja verrattuna koko palveluprosessiin. Lisäksi jos asiakkaalle 

tarjotaan esimerkiksi mobiilisovellusta, tulee hänellä olla käytössään älypuhelin.  

 

Ehkäisemällä edellä mainittuja esteitä mahdollistetaan palvelun toteutumisen taso. Arvon ko-

kemiseen vaikuttaa puolestaan se, kuinka tehokkaasti asiakas saamiaan ja omia resursseja 

yhdistelee, kuinka paljon hän saa kuntoutus- tai hyvinvoinnin parantamisprosessin aikana 

tietoa terveydentilansa kehittymisestä sekä kuinka hyvin hän havainnollistaa palvelun tuotta-

man hyödyn. Lähtökohtana on, että asiakkaan tulee kokea uusilla teknologioilla kehitetty pal-

veluprosessi kokonaisuutena mielekkäämmäksi vaihtoehdoksi kuin alkuperäinen. Erityisesti 

iäkkäämmän väestön kohdalla voi olla riskinä se, että teknologiset laitteet ja virtuaalisesti 

tapahtuva viestintä koetaan epämiellyttävänä vaihtoehtona verrattuna fyysisesti tapahtuvaan 

hoitotyöhön, vaikka yrityksen näkökulmasta teknologiat parantavat palveluprosessia merkit-

tävästi. Tämän vuoksi asiakkaan tulee selkeästi hahmottaa, mitä kaikkea teknologiat tuovat 

lisää verrattuna perinteiseen palveluun.  

 

Teknologioiden kartoituksessa on huomioitu myös yrityksen näkökulma. Koska palvelupro-

sessin aikana tietoa kulkee molempiin suuntiin asiakkaan ja yrityksen välillä, tulee uusien 
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teknologioiden mahdollistaa Vetrealle esimerkiksi monipuolisemman datan kerääminen ja 

kuntoutusprosessin seurannan tehostuminen. Tiedon liikkuvuuden lisäksi verkostonäkökulma 

on huomioitu teknologioiden kartoituksessa siten, että teknologiat tukevat mahdollisimman 

paljon toisiaan sekä myös muita teknologioita, jolloin palvelutuotteiden kehittäminen edelleen 

tai kokonaan uusien palvelutuotteiden luominen yhdistelemällä olemassa olevia teknologioita 

uusiin on mahdollista. Joidenkin sovellusten avulla Vetrean on mahdollista myös siirtää dataa 

ja osaamista muiden toimijoiden välillä, jolloin kaikki verkoston toimijat hyötyvät toistensa 

osaamisesta.  

 

Kartoituksen tuloksena valittiin esiteltäväksi seitsemän erillistä mobiili- ja etäteknologiaan 

perustuvaa sovellusta, joiden avulla yrityksen on mahdollista kehittää palvelutuotteitaan ja 

kasvattaa asiakkaidensa kokemaa arvoa. Seuraavaksi esitellään tarkemmin kunkin teknologian 

ominaisuudet ja erityispiirteet. 

 

4.2 Pieni piiri etäkuntoutuksen viestinnän tukena 

 

Vetrean Palvelu-TV:n avulla asiakkaiden on mahdollista tehdä ammattilaisen valvomia har-

joitteita sekä osallistua ryhmätoimintaan kotonaan. Asiakkaan näyttölaitteen ja hänen omai-

sensa tietokoneen välille voidaan myös muodostaa videoyhteys yhteydenpitoa varten. Yhdis-

tävänä tekijänä on kuitenkin laitteiden rajoitettu liikkuvuus, eli kuntoutettava asiakas ei voi 

hyödyntää palvelua ollessaan poissa kotoaan eikä omainen olla häneen yhteydessä ilman pää-

syä tietokoneelle.  

 

Pieni piiri (liite 1) on yksinkertainen videopuhelut mahdollistava sovellus, jota on mahdollista 

käyttää tietokoneen lisäksi myös tablettitietokoneessa tai älypuhelimella. Sovelluksella asiak-

kaalle muodostetaan hänen oma ”piirinsä”, jonka sisällä hän voi olla helposti yhteydessä Vet-

rean henkilökuntaan, omaisiinsa sekä pienryhmiin. Sovelluksen käyttäjäystävällisyys perustuu 

siihen, että asiakkaan laitteessa on omat kuvakkeensa jokaiselle hänen piiriinsä kuuluvalle 

yhteyshenkilölle, jolloin hän voi tavoittaa henkilön pelkästään hänen kuvaansa klikkaamalla. 

Näin hän voi tavoittaa omaisensa tai ammattihenkilön käytännössä milloin vain riippumatta 

siitä, onko asiakas tai toinen osapuoli kotonaan. Asiakkaan on myös mahdollista tehdä valvot-

tuja harjoitteita kotinsa ulkopuolella. (Pieni piiri 2015) 
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Täydentämällä etäkuntoutuksen resurssejaan Pieni piiri –sovelluksella Vetrean on mahdollista 

lisätä asiakkaan kokemaa arvoa erityisesti henkisen hyvinvoinnin alueella. Mahdollisuus saa-

da näköyhteys läheiseen ihmiseen tai ammattilaiseen milloin vain on erityisesti ikäihmisille 

turvallisuuden tunnetta lisäävä tekijä. Samoin hänen henkiset voimavaransa voivat vahvistua, 

kun yhteydenpito on mutkattomampaa. Myös asiakkaan omaiset voivat saada positiivisia mie-

likuvia Vetreasta, kun he pääsevät sovelluksen avulla paremmin osaksi kuntoutusprosessia ja 

heidän yhteydenpitomahdollisuuksiaan helpotetaan.  

 

4.3 MediTutor etäkuntoutuksen laadun tukena 

 

Jotta asiakkaan kuntoutuminen on mahdollisimman tehokasta, tulee huolehtia siitä, että kun-

touttavia harjoitteita tehdään oikeilla liikeradoilla. Etäkuntoutuksessa ei kuitenkaan ole ole-

massa asiakkaan ja häntä hoitavan ammattilaisen välillä fyysistä vuorovaikutusta, jolloin asi-

akkaan suorittamien harjoitteiden seuranta perustuu pelkästään silmämääräiseen tarkasteluun. 

MediTouch Oy on kehittänyt liikeratojen seurantaa ja analysointia varten teknologisia sovel-

luksia, joiden avulla saadaan ohjattujen harjoitusten aikana tehtyä reaaliaikaisia mallinnuksia 

asiakkaan liikeradoista. Liikeratojen seuranta perustuu asiakkaan päälle puettavaan teknologi-

aan, joka tietokoneeseen yhdistettynä kerää ja siirtää dataa ammattihenkilön käytettäväksi. 

MediTutor -kuntoutuslaitteilla (liite 2) on mahdollista seurata erikseen käden, käsivarren tai 

jalkojen nivelien liikettä, sekä erillisellä 3D-mallintimella kaikkia kehon osia. Lisäksi koko-

naisuuteen kuuluu tietokoneohjelmisto, jonka välityksellä asiakas ja ammattihenkilö voivat 

olla videoyhteydessä harjoitteiden aikana ja jonka välityksellä kerätty data siirretään. Tekno-

logia sopii erityisesti sairauden tai leikkauksen vuoksi selkeästi laskeneen toimintakyvyn kun-

toutukseen, sillä sen avulla voidaan tallentaa hyvinkin pieniä liikkeitä, joiden arvioiminen 

pelkästään silmämääräisesti voisi olla vaikeaa. (MediTouch 2015) 

 

Koska MediTutor –teknologiaa käytetään harjoitteissa, joita ammattilainen seuraa videoyh-

teydellä, voidaan olla varmoja siitä että palveluprosessissa edetään palvelun toteutumisen ta-

solle. Asiakkaan arvonluonnin kannalta merkittävin tekijä on puolestaan kuntoutuksen tehok-

kuuden ja lopputuloksen paraneminen. Vaikka asiakkaan ei tarvitse kuin pukea tuote päällen-

sä ja seurata ammattilaisen ohjeita, voi puettavan teknologian käyttö tuntua perinteisiin har-

joitteisiin verrattuna haastavammalta. Tämän vuoksi onkin tärkeää saada asiakas ymmärtä-

mään, että teknologian avulla hänen on mahdollista päästä parempiin tuloksiin. Lisäksi asia-
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kasta voi totuttaa teknologian käyttöön kasvotusten ennen sen siirtämistä kotioloihin. Yrityk-

sen näkökulmasta puettava teknologia puolestaan tarjoaa tehokkaamman alustan datan kerää-

miselle ja mallintamiselle helposti hahmotettavaan muotoon. 

 

4.4 Firstbeat Hyvinvointianalyysi osana elintapojen terveysvaikutusten kartoitusta 

 
Mele et al. (2014) mukaan yrityksen tulee ratkaista asiakkaan tarpeet myös silloin, kun ne 

ovat asiakkaalle tiedostamattomia. Asiakas ei välttämättä esimerkiksi tunnista itse tarvetta 

elintapojensa muuttamiseen. Näiden tiedostamattomien tarpeiden havainnollistamiseksi asi-

akkaalle hyvä työkalu on Firstbeat Hyvinvointianalyysi (liite 3). Analyysin avulla asiakkaalle 

voidaan tehdä kartoitus hänen nykyisten elintapojensa vaikutuksesta hyvinvointiin, minkä 

perusteella asiakkaalle voidaan suunnitella Vetrean asiantuntijoiden toimesta toimenpi-

desuositukset hyvinvoinnin parantamiseksi ja ennustettavissa olevien ongelmien ennaltaeh-

käisemiseksi. Sykevälien mittaamiseen perustuvan hyvinvointianalyysin avulla ”saadaan yksi-

löllistä tietoa elämäntapojen vaikutuksista terveyteen ja jaksamiseen esimerkiksi tunnistamal-

la stressitekijät, mittaamalla palautumisen riittävyyttä sekä määrittelemällä unenlaadun ja fyy-

sisen aktiivisuuden vaikutukset terveydelle ja fyysiselle kunnolle” (Firstbeat Technologies Oy 

2015). Kolmipäiväisen mittausjakson aikana asiakas toimii normaalisti työssä ja vapaa-ajalla, 

jolloin saadaan muodostettua realistinen mallinnus siitä, mitkä arkipäiväiset toiminnot ovat 

haitallisia ja mitkä hyödyllisiä yksittäisen asiakkaan hyvinvoinnin kannalta. Tämä tarjoaa läh-

tökohtaisesti paremmat mahdollisuudet tunnistaa mahdolliset ongelmatekijät verrattuna tilan-

teeseen, jossa asiakas itse kuvailee elintapojaan tai häntä testataan keinotekoisessa testausym-

päristössä.  

 

Asiakkaan näkökulmasta mittaus on todella helppo suorittaa, eikä häneltä itseltään vaadita 

juurikaan resursseja palvelun toteuttamiseen. Asiakkaan iholle kiinnitetään huomaamaton 

Firstbeat Bodyguard 2-laite, joka käynnistyy automaattisesti kiinnitettäessä ja kerää dataa 

koko mittauksen ajan (Firstbeat Technologies Oy 2015). Palvelun toteutumiselle ei siis ole 

olemassa selkeitä esteitä, koska se ei edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä. Mittausjakson 

jälkeen selainpohjainen ohjelmisto muodostaa mittausdatasta Hyvinvointianalyysin, sekä eril-

liset raportit hyvinvoinnin eri osa-alueista. Asiakkaalle on siis tulostettavissa selkeät ja ha-

vainnollistavat raportit (liite 3), jonka avulla hänen on mahdollista hahmottaa analyysin tulok-

set ja sen tarjoamat mahdollisuudet lähteä parantamaan hyvinvointia. Se, kuinka tehokkaasti 
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asiakkaan arvonluontiprosessi toteutuu riippuu siitä, miten Vetrean ammattilainen hänelle 

selventää raportin sisältöä sekä saatuja tuloksia. Hyvinvointianalyysi tarjoaa siis alustan tie-

don siirtämiselle sekä asiakkaan hyvinvoinnista Vetrealle että Vetrealta asiakkaalle ymmärret-

tävässä muodossa. 

 

Firstbeat tarjoaa erittäin kattavat työkalut kokonaisten ryhmien mittaamiseen, sillä sen avulla 

voidaan muodostaa anonyymejä ryhmäraportteja työnantajalle työntekijöiden henkilökohtais-

ten raporttien lisäksi. Hyvinvointianalyysi ei itsessään poista tarvetta erilaisilta fyysisesti teh-

täviltä testeiltä, kuten aerobinen ja lihaskunto sekä kehon rakenne, mutta se antaa työkalun 

hahmottaa syitä näistä saatavien tulosten takana. Hyvinvointianalyysi on myös hyväksytty 

arviointimenetelmäksi Vetrean tarjoamaan ASLAK –kuntoutukseen, joka on Kelan järjestä-

mää varhaiskuntoutusta työelämässä oleville (Firstbeat Technologies Oy ja Vetrea 2015). 

Näin ollen menetelmä on hyödynnettävissä sekä hyvinvointi- että kuntoutuspalveluissa.   

 

4.5 Wellmo osana toimenpiteiden seurantaa 

 

Kun asiakkaalle on saatu määritettyä toimenpidesuositukset, on seuraava askel luonnollisesti 

seuranta. Mikäli asiakkaalle annetaan vain paperilla toimintaohjeet sekä sovitaan kasvotusten 

tapahtuva kontrolli tietyn ajanjakson päähän, on vaarana että asiakas ei ole tarpeeksi motivoi-

tunut elintapojensa muutokseen tai tarvittavien harjoitteiden toteuttamiseen. Myös Vetrean 

voi olla vaikea saada tietoa siitä, mitä asiakas on tehnyt väärin tai jättänyt tekemättä, jos tieto 

perustuu pelkästään asiakkaan haastatteluun. Jos Vetrean on mahdollista saada tietoa asiak-

kaan toiminnasta reaaliajassa ja sitä kautta antaa jatkuvaa palautetta asiakkaalle, ovat palvelu- 

ja arvonluontiprosessit  huomattavasti tehokkaampi lisääntyneen aineettomien resurssien 

vaihdannan ansiosta.  

 

Wellmo (liite 4) on ”pilvipohjainen mobiilisovellus, jolla asiakkaan hyvinvointiohjelma saa-

daan tuotua suoraan älypuhelimeen” (Wellmo 2015). Kaikkiin kotimaisilla markkinoilla saa-

taviin älypuhelimiin ladattavissa olevan sovelluksen avulla voidaan seurata esimerkiksi päivit-

täisiä askelmääriä ja harjoittelua, painokehitystä, unen määrää, päihteiden käyttöä, sekä ve-

renpainetta ja stressitiloja. Sovellus tukee useita hyvinvointilaitteita, kuten unta ja liikuntaa 

seuraavia aktiivisuusrannekkeita sekä sykemittareita, mutta se on myös sellaisenaan monipuo-

linen työkalu asiakkaan elintapojen ja niiden vaikutusten seuraamiseen. Vetrean on puolestaan 
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mahdollista viestiä suoraan asiakkaalle sovelluksen välityksellä antamalla esimerkiksi palau-

tetta tai uusia toimenpideohjeita. Työhyvinvointipalveluiden näkökulmasta sovelluksella voi-

daan tavoittaa samanaikaisesti isoja ryhmiä, ja heille on mahdollista kehittää esimerkiksi akti-

voivia kampanjoita, kuten ryhmän sisäisiä kilpailuja tai yhteisiä tavoitteita. Tiivistettynä 

Wellmo on kokonaisvaltainen alusta Vetrean hyvinvointipalvelujen tarjoamiselle sekä tiedon 

keräämiselle. 

 

Sovelluksen toimivuutta tarkasteltaessa tulee huomioida erot asiakkaiden omissa resursseissa. 

Isoin kynnys esitetyn kaltaisen palvelun toteutumiselle on se, ettei asiakas osaa tai kykene 

käyttämään sovellusta. Sovellus on saatavilla suomen, ruotsin, englannin ja saksan kielellä, 

joten se on hyödynnettävissä myös monikielisessä työympäristössä. Valikkorakenne on hyvin 

selkeä, ja suurin osa seurannasta tapahtuu automaattisesti, kunhan asiakkaalla on älypuhelin 

mukanaan.  

 

4.6 Oiva osana henkisen hyvinvoinnin jatkuvaa valmennusta 

 

Yksi merkittävä tekijä hyvinvoinnissa on henkinen hyvinvointi ja stressinhallinta. Edellä mai-

nitut teknologiat painottuvat enemmän fyysisten voimavarojen mittaukseen ja kasvattamiseen, 

ja stressitasojen seuraaminenkin tapahtuu fysiologisten reaktioiden kautta. Sen sijaan mielen-

tilojen ja stressin hallintaan kyseiset teknologiat tarjoavat vähemmän työkaluja. Vetrean ku-

luttajien ja työyhteisöjen hyvinvointipalveluihin kuuluu myös luentopohjaista koulutusta hen-

kisistä voimavaroista. Luentomaisena koulutuksena toteutettuna resursseja tarjotaan asiak-

kaalle kuitenkin suuria määriä kerralla, jolloin asiakas saattaa unohtaa osan tiedosta ajan ku-

luessa ja saatujen resurssien tehokkuus laskee. Koska asiakkaan rooli on olla passiivinen kuu-

lija, ei voida mitenkään varmistua siitä, että hän luennon jälkeen myös hyödyntää saamiaan 

tietoja ja harjoitteita arkielämässään. Näin ollen palveluprosessissa ei välttämättä päästä pal-

velun toteutumisen tai arvon luomisen tasoille. 

 

Oiva (liite 5) on älypuhelimella tai tietokoneella käytettävä hyvinvointiohjelma, joka tarjoaa 

asiakkaan käytettäväksi itse tehtäviä, lyhytkestoisia ja askel askeleelta eteneviä harjoitteita. 

Harjoitteiden avulla asiakas voi esimerkiksi lievittää stressiä, parantaa keskittymiskykyään ja 

mielialaansa sekä käsitellä negatiivisia ajatuksia (Oiva 2015). Asiakas voi mobiilisovelluksen 

avulla tehdä haluamiaan puhe- ja tekstiohjattuja mielikuvaharjoitteita ajasta ja paikasta riip-
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pumatta, jolloin hänellä on käytettävissään resursseja henkisen hyvinvointinsa parantamiseen 

jatkuvasti. Sovellus on erittäin helppokäyttöinen, sillä asiakkaan ei tarvitse muuta kuin valita 

suomenkielisestä valikosta haluamansa harjoite. Palvelun toteuttajien, VTT:n ja Jyväskylän 

yliopiston, pilottitutkimuksen perusteella käyttäjät kokivat sovelluksen helppokäyttöiseksi, ja 

sovelluksella saatiin aikaan positiivisia tuloksia esimerkiksi stressinhallinnassa ja nukahta-

misvaikeuksien ehkäisemisessä (Ahtinen et al. 2013). 

 

Myöskään Oivaa ei tule nähdä korvaavana ratkaisuna, vaan tukevana resurssina Vetrean hen-

kisen hyvinvoinnin palveluissa. Koska Oiva sisältää valmiiksi kaikki harjoitteet, ei sitä voida 

pitää suorana alustana Vetrean tiedon siirtämisenä asiakkaalle. Sen sijaan Oivaa tulee tarkas-

tella verkostonäkökulmasta, sillä se tarjoaa ulkopuolisten toimijoiden (VTT ja Jyväskylän 

yliopisto) tuottamia resursseja hyödynnettäväksi Vetrean asiakkaiden tarpeiden tyydyttämi-

sessä. Vetrean ammattilaisten tulee luonnollisesti kuitenkin tutustua sovelluksen sisältöön ja 

varmistaa, että tieto on heidän näkökulmastaan relevanttia. Mikäli Vetrean koulutusten ja Oi-

van teemat ovat toisiaan tukevia, on Oiva mainio väylä palvelun toteutumisen ja arvonluonnin 

tasoille henkisen hyvinvoinnin palveluissa. 

 

4.7 Taltioni digitaalisten terveyspalveluiden alustana 

 

Asiakkaiden hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluiden suunnittelussa on Vetrean näkökulmasta 

hyötyä siitä, jos sen on mahdollista saada tietoa asiakkaan aikaisemmasta terveys- ja hoitohis-

toriasta. Mitä paremmin yritys kykenee hahmottamaan asiakkaansa nykytilanteen, sitä tehok-

kaammin se pystyy tarjoamaan hänelle resursseja tarpeiden täyttämiseen. Asiakkaan näkö-

kulmasta hänen Vetreasta saamansa palvelun arvo puolestaan kasvaa, jos saatua tietoa voi-

daan hyödyntää myöhemmin myös yhdessä muiden palvelujen kanssa. Lisäksi monelle asiak-

kaalle Vetrean oma mobiilisovellus esimerkiksi ajanvarausten tekemiseen tai hoitohistorian 

tarkistamiseen olisi arvoa lisäävä osa yrityksen palvelutarjoomaa.  

 

Taltioni (liite 6) on kuluttajille ilmainen terveystili, jonne on mahdollista tallentaa kätevästi 

kaikki omaa terveyttä koskevat tiedot (Taltioni 2015). Asiakkaan Taltioni–tilillä voi olla esi-

merkiksi yhdellä kertaa tarkistettavissa allergiat, rokotus- ja lääkekortti, normaalit verenpaine- 

ja hemoglobiinitasot sekä hoitohistoria. Lisäksi asiakas voi liittää tiliinsä juuri hänen halua-

mansa yhteistyökumppaneiden palvelut. Yksityisten ja kunnallisten lääkäriasemien hoitohis-
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torioiden lisäksi asiakas voi liittää esimerkiksi Wellmo–sovelluksen keräämät tiedot terveysti-

liinsä. Asiakkaalla on täysi vapaus valita, mitä tietoja hän tiliinsä tallentaa ja tarjoaa muiden 

toimijoiden käyttöön. Yksi palvelun tärkeimmistä ominaisuuksista onkin tietosuoja, jolla 

varmistetaan ettei  asiakkaan tarvitse pelätä tietojensa joutuvan vääriin käsiin (Taltioni 2015). 

Taltioni on ladattavana mobiilisovelluksena kaikkiin yleisimpiin älypuhelinmalleihin, jolloin 

asiakkaan terveystiedot kulkevat aina hänen mukanaan.  

 

Taltioni perustuu pohjimmiltaan asiakaslähtöiselle ajattelulle ominaiseen A2A -

verkostoajatteluun. Koska kaikki Taltionissa oleva tieto on kaikkien sen jäsenien hyödynnet-

tävissä, tarjoamalla omia resurssejaan verkoston yhteiseen käyttöön Vetrean on mahdollista 

saada käyttöönsä muiden toimijoiden resursseja ja siten parantaa arvolupaustaan. Liittymällä 

jäseneksi Taltioniin Vetrea mahdollistaisi asiakkailleen sen, että esimerkiksi hänen kuntou-

tukseensa liittyvät tiedot ovat aina asiakkaan niin halutessaan lääkäriaseman tai hänen omais-

tensa tarkistettavissa. Samoin Vetrea saisi käyttöönsä kuntoutuksen ja hyvinvoinnin kannalta 

oleellista tietoa asiakkaan terveyshistoriasta. Tarkasteltaessa Vetrean palveluprosessin aikaja-

naa Taltioni lisää asiakkaan kokemaa arvoa erityisesti varsinaisen palvelun jälkeen mahdollis-

taessaan tuotetun tiedon hyödyntämisen myöhemmin. 

 

Taltionin jäsenyrityksistä läheskään kaikki eivät toimi suoraan terveysalalla, vaan Vetrean 

olisi mahdollista vaihtaa osaamista myös esimerkiksi yliopistojen ja IT-ohjelmistoja tuottavi-

en yritysten kanssa. Vetrean näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus on Taltio-

nin tarjoama avaimet käteen –tyyppinen paketti, jossa jäsenyyden lisäksi Vetrealle toteutettai-

siin muiden yhteistyökumppaneiden toimesta kaikissa päätelaitteissa toimiva mobiilisovellus, 

jonka ylläpito sisältyisi myös jäsenyyteen (Taltioni 2015). Tämä mahdollistaisi Vetrealle ai-

van uusia mahdollisuuksia asiakkaidensa kanssa viestimiseen sekä palveluidensa tavoitetta-

vuuteen.    

 

 

 

4.8 Doro mobiilisovellusten alustana 

 
Mikäli asiakkaalla itsellään ei ole älypuhelinta, voi Vetrea tarjota lisäpalveluna asiakkaan 

käyttöön Doro Liberto 820–älypuhelimen (liite 7). Helppokäyttöisten, erityisesti senioriväes-
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tölle suunnattujen viestintälaitteiden valmistamiseen erikoistuneen Doron älypuhelin on käyt-

täjäystävällinen suuren näyttönsä sekä yksinkertaisen valikkorakenteensa ansiosta (Doro 

2015). Wellmo-, Oiva-, Pieni piiri- ja Taltioni -sovellukset voidaan asentaa valmiiksi puheli-

men aloitusnäyttöön, jolloin ne ovat helposti asiakkaan käytettävissä yhdellä klikkauksella. 

Laitteessa on myös etukamera, joka mahdollistaa videopuhelut Pieni piiri –sovelluksen kautta. 

Puhelimen käyttöä voidaan rajoittaa teknisesti niin, ettei asiakas pysty sitä käyttämään esi-

merkiksi puheluihin tai tekstiviestien lähettämiseen, vaan käyttötarkoitus on puhtaasti hyvin-

vointisovellusten hyödyntäminen. Puhelimiin voidaan hankkia matkapuhelinoperaattorilta 

rajattoman datasiirron mahdollistava liittymä, jolloin laite on sellaisenaan valmis asiakkaan 

käytettäväksi. 
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5 TEKNOLOGIOIDEN VAIKUTUS ASIAKKAAN ARVONLUONTIIN 
 

Teknologioiden kartoittamisen jälkeen voidaan määritellä kunkin teknologian suhteellinen 

tärkeys asiakasarvon luonnissa sekä koko teknologiatarjooman soveltuvuus yksittäisten asia-

kastarpeiden tyydyttämiseen. Kuvassa 3 on Vetrealle kehitetty QFD-matriisi, jossa asiakas-

tarpeet on arvotettu kahdelle eri asiakasryhmälle, etäkuntoutuksen ja hyvinvointipalvelujen 

asiakkaille, Vetrean vastaavan palvelujohtajan Pirjo Kettusen haastattelun pohjalta. Ylärivillä 

on puolestaan listattu jokainen kartoitettu teknologia omalle rivilleen. Teknologioiden ja asia-

kastarpeiden välille on määritetty korrelaatiot sen perusteella, miten kunkin teknologian on 

katsottu vastaavan kyseiseen asiakastarpeeseen. 

 

 
Kuva 3 Kartoitettujen teknologioiden ja Vetrean kehitettävien palvelujen QFD–matriisi. 

 

Kummankin tuoteryhmän osalta on laskennassa huomioitu vain niiden teknologioiden korre-

laatiot, joiden katsotaan kehittävän kyseistä palvelukokonaisuutta. Näin ollen kuntoutuspalve-

luissa ei ole mukana Wellmon eikä Oivan korrelaatioita, ja vastaavasti Pieni piiri sekä Medi-

Tutor on jätetty hyvinvointipalveluiden laskennassa ulkopuolelle. QFD–matriisin tulokset on 

koottu graafisiin kuviin 4, 5, 6, ja 7. 
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Kuva 4 Suhteellinen tärkeys etäkuntoutuspalvelujen asiakasarvon tuotossa. 

 

Kuvasta 4 nähdään, että etäkuntoutuspalvelujen asiakastarpeet huomioiden Pieni piiri tuottaa 

kartoitetuista teknologioista selvästi eniten asiakasarvoa muiden teknologioiden ollessa kes-

kenään melko samalla tasolla. Tulosten perusteella voidaan siis sanoa, että Vetrean kannattaisi 

priorisoida teknologioihin tutustumisessa ja niiden käyttömahdollisuuksien arvioinnissa Pieni 

piiri –sovellus ennen muita. Teknologiakartoituksen onnistumisen kannalta on kuitenkin mer-

kittävä tekijä se, että kaikkien muiden teknologioiden suhteellinen merkitys on melko samaa 

luokkaa. Tällöin jokaisen teknologian avulla on mahdollista kasvattaa asiakasarvoa kyseisessä 

palvelutuotekokonaisuudessa kiitettävästi, eikä yhtään teknologiaa kannata suoranaisesti sul-

kea pois tarpeettomana. 

 

Kuva 5 Suhteellinen tärkeys hyvinvointipalveluiden asiakasarvon tuotossa. 
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Myös hyvinvointipalveluissa hyödynnettävien teknologioiden tuottamat suhteelliset asia-

kasarvot jakautuvat melko tasaisesti, joten teknologioiden käyttöönottoa kannattaa arvioida 

kaikkien esiteltyjen teknologioiden osalta. Koska Wellmo- ja Oiva –sovellusten osuus arvon-

luonnissa on hieman suurempi, voidaan tulosten perusteella yhtyä näkemykseen, jossa e-

palveluille on terveydenhoitoalalla kasvava kysyntä. Huomionarvoista on myös se, että vaikka 

palvelukokonaisuuksien välillä asiakastarpeiden tärkeys vaihtelee, ovat Firstbeatin, Taltionin 

ja Doron suhteelliset tärkeydet käytännössä saman suuruiset molemmissa palvelukokonai-

suuksissa. Koska jokainen edellä mainituista teknologioista palvelee tehokkaasti useampaa eri 

asiakastarvetta, eivät kokonaiskuvassa ilmene niiden välillä olevat painotuserot.   

 

 
Kuva 6 Tarjooman soveltuvuus etäkuntoutuspalveluiden asiakastarpeisiin. 

 

Kuvasta 6 havaitaan kartoitettujen teknologioiden olevan korrelaatiokertymän perusteella 

erityisesti helppokäyttöisiä ja mahdollistavan selkeän palautteen tuottamisen Vetrealta asiak-

kaalle etäkuntoutusprosesseissa. Varsinkin ikäihmisille suunnatuissa palveluissa kyseisiä 

ominaisuuksia voi pitää arvonluonnin kannalta tärkeänä, joten teknologioilla voidaan kasvat-

taa asiakastyytyväisyyttä ja palvelun tehokkuutta. Haasteena teknologioiden hyödyntämisessä 

säilyy edelleen toimintaohjeiden esittäminen asiakkaalle mahdollisimman ymmärrettävästi, 

sillä virtuaalisesti toteutetussa kuntoutuksessa kuntouttajan ja asiakkaan välinen vuorovaiku-
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tus ei ole yhtä läheinen kuin perinteisessä fyysisissä kohtaamisissa toteutetussa kuntoutukses-

sa.  

 

 
Kuva 7 Tarjooman soveltuvuus hyvinvointipalveluiden asiakastarpeisiin. 

 

Hyvinvointipalveluiden teknologiatarjooma tukee puolestaan sovellusten käyttäjäystävälli-

syyden lisäksi palvelujen liikkuvuutta asiakkaan mukana. Erityisesti aktiivisesti työelämässä 

oleville kiireinen arki voi edellyttää sitä, että palvelut ovat asiakkaan saatavilla helposti ja 

paikasta riippumatta juuri silloin kun hänelle sopii. Näin ollen mobiilisovellusten ja –

teknologian avulla Vetrean on mahdollista monipuolistaa palvelujensa tarjonnan alustoja ja 

kasvattaa asiakastyytyväisyyttä. 
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6 PALVELUPROSESSIEN KEHITTÄMINEN TEKNOLOGIOIDEN 

AVULLA 
 

Teknologiakartoituksessa on pyritty löytämään mahdollisimman monipuolisesti hyödynnettä-

vissä olevia ratkaisuja Vetrean palvelutuotteiden tueksi. Suurin osa kartoitetuista teknologi-

oista onkin hyödynnettävissä sekä etäkuntoutuksen että hyvinvoinnin palvelukokonaisuuksis-

sa ja useammassa palveluprosessin vaiheessa. Teknologioiden avulla voidaan parantaa yrityk-

sen resurssitarjoomaa, jonka lisäksi mittaamalla pystytään havainnollistamaan kartoitettujen 

teknologioiden positiivista vaikutusta asiakkaan kokemaan arvoon. Arvonluonnin kannalta 

oleellista on kuitenkin se, miten teknologioita palvelutuotteissa hyödynnetään ja mitä niiden 

avulla yritetään saavuttaa. Tärkein vaihe Vetrean palveluprosessien kehittämisessä onkin kyt-

keä teknologiat oikeisiin prosessin vaiheisiin siten, että ne tukevat aineettomien resurssien 

siirtämistä mahdollisimman tehokkaasti. .  

 

6.1 Kuntoutuspalveluprosessin kehittäminen 

 

Kuvassa 8 on mallinnettu kuntoutuspalveluprosessin vaiheet aikajärjestyksessä sekä eritelty, 

mitä prosessin osaa kartoitetulla teknologialla on mahdollista kehittää. Vaikka kuntoutuspro-

sessi on aina yksilöllinen ja toimenpiteet vaihtelevat asiakkaan kuntoutustarpeen mukaan, 

koostuu prosessi aina kuvassa eritellyistä päävaiheista. Koska itse kuntoutus sisältää kuntout-

tavia toimenpiteitä, näiden toimenpiteiden ja saavutettujen tulosten seurantaa sekä kuntoutus-

ohjelman päivittämistä kuntoutuksen edetessä, on myös prosessikaaviossa pyritty kuvaamaan 

nämä vaiheet toistuvana kiertona ennen kuin tavoiteltu toimintakyky on saavutettu.  
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Kuva 8 Kuntoutuspalvelun prosessikaavio. 

 

Mikäli Vetrea hyödyntää Taltionin tarjoaman mobiilisovelluksen kehittämispalvelun, on asi-

akkaan mahdollista tutusta Vetrean palvelutarjontaan ja olla yhteydessä yritykseen myös mo-

biilisovelluksen kautta. Samoin hänen terveydentilansa alkukartoitus tehostuu, mikäli Vetrean 

on mahdollista saada asiakkaan Taltioni –tililtä tietoa hänen aiemmasta terveys- ja hoitohisto-

riastaan. Firstbeat tarjoaa puolestaan tehokkaan tavan huomioida asiakkaan elintapojen aihe-

uttamat terveysuhat erityisesti varhaiskuntoutuksen vaiheessa, jossa yritetään ennaltaehkäistä 

mahdollista toimintakyvyn laskemista. Kun etäkuntoutuspalveluja aletaan toteuttaa, on asiak-

kaan suorittamia harjoitteita mahdollista seurata ja tarvittaessa päivittää kuntoutuksen edetes-

sä videopuheluita mahdollistavan älypuhelimen, Pienen piirin ja/tai MediTutor –teknologian 

avulla. Mobiiliteknologian avulla vahvistetaan myös asiakkaan mahdollisuuksia sosiaalisten 

verkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen. Loppukartoituksen yhteydessä voidaan myös tehdä 

lähtökartoitukseen verrattava Firstbeat– mittaus, jotta hahmotetaan kuntoutuksen aikana saa-

vutettuja tuloksia. Kun asiakas saavuttaa kuntoutuksessa tavoitellun toimintakyvyn tason, 

voidaan hänen kuntoutustietonsa tallentaa suoraan asiakkaan Taltioni –tilille, missä tiedot 

ovat aina asiakkaan, Vetrean tai muiden asiakkaan terveyttä hoitavien sidosryhmien saatavil-
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la. Näin ollen Taltionin voi katsoa lisäävän asiakkaan Vetrean palveluissa kokemaa arvoa 

sekä palveluprosessin alkaessa että vielä sen päättymisen jälkeen. 

 

6.2 Hyvinvointipalvelujen kehittäminen 

 

Hyvinvointipalveluiden perusprosessit sekä niihin kohdennettavissa olevat teknologiat on 

mallinnettu kuvassa 9. Prosessi muistuttaa pääpiirteittäin paljon kuntoutusprosessia, ja toi-

menpiteiden suorittamisen, seurannan ja ohjeiden päivittämisen kierto on kuvattu samalla 

tavalla toistuvana kiertona. 

 

 
Kuva 9 Hyvinvointipalvelun prosessikaavio. 

 

Samoin kuin kuntoutuspalveluissa voidaan Taltionin avulla madaltaa kynnystä asiakkaan yh-

teydenotolle sekä yhdessä Firstbeatin Hyvinvointianalyysin avulla kehittää asiakkaan alkuti-

lanteen kartoitusta. Erityisesti Hyvinvointianalyysin avulla tuotettavat yksilölliset raportit 

ovat tärkeä väline asiakkaan sitouttamiseen korjaavien toimenpiteiden tekemiseen niiden ha-

vainnollistavan esitystavan ansiosta. Oiva soveltuu erilliseksi työkaluksi Vetrealta saatavan 

tiedon tukemiseen asiakkaan itse tekemillä harjoitteilla, mutta sen kautta ei voida suoraan 
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viestiä asiakkaalle tai seurata hänen kehittymistään. Näin ollen Oiva– sovellus on prosessi-

kaaviossa kohdennettu vain asiakkaan suorittamiin toimenpiteisiin. Sen sijaan Wellmon avul-

la voidaan seurata asiakkaan toimintaa ja niillä saavutettuja tuloksia sekä päivittää toimintaoh-

jeita tarvittaessa. Kun asiakkaan saavuttamaa kehitystä voidaan havainnollistaa hänelle vertai-

levalla Firstbeat– analyysillä, on tämän helpompi todeta itse saavutetut tulokset ja siten edetä 

arvon kokemisen tasolle palveluprosessissa. Saatuja tuloksia on lisäksi mahdollista tallentaa 

myös Taltioni –tilille jatkokäyttöä varten. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Nykyaikaisessa palvelututkimuksessa perinteinen näkemys palvelusta yritykseltä asiakkaalle 

siirrettävänä valmiina tuotteena tai lisäarvoa tuottavana osana aineellista hyödykettä on kor-

vattu näkemyksellä, jossa palvelu on yrityksen ja asiakkaan yhteinen arvonluontiprosessi. 

Palvelulähtöisessä ajattelussa yrityksen ja asiakkaan välillä vaihdetaan aina palveluja, joissa 

aineetonta tietoa ja osaamista siirretään aineellisten hyödykkeiden avulla osapuolelta toiselle. 

Yhdistelemällä yritykseltä saamiaan resursseja omiin resursseihinsa asiakas toteuttaa palve-

lua, jolloin hänelle tarjottujen resurssien laatu ja sopivuus asiakastarpeeseen vaikuttaa asiak-

kaan kokemaan arvoon. Näitä arvoja asiakas voi kokea palveluprosessin toiminnoissa, tunne-

tasolla, palvelujen symbolisella merkityksen sekä palvelun edellyttämän rahallisen tai muun 

uhrauksen kautta. 

 

Terveydenhoitoalalla asiakkaan kokemaan arvon kannalta merkittävimmät tekijät ovat hoito-

henkilökunnan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus sekä asiakkaan ottaminen osaksi arvon-

luontia. Tietoteknologian kehitys ja digitalisaatio ovat luoneet myös terveydenhoitoalalle kas-

vavaa kysyntää e-palveluille ja liikutettaville teknologiolle, joiden välityksellä näitä vuoro-

vaikutussuhteita voidaan hoitaa asiakkaan fyysisestä sijainnista riippumatta. Kun asiakas voi 

toteuttaa palvelua joustavammin, ei hän ole vain passiivinen palvelun ja arvon kuluttaja, vaan 

hän osallistuu arvon luomiseen palveluntarjoajalta saamiensa resurssien avulla. Etäteknologi-

an avulla on mahdollista myös liittää asiakkaan omaiset osaksi palveluprosessia sekä tarjota 

asiakkaalle yhteys ryhmätoimintaan ilman fyysistä siirtymistä. Näillä ominaisuuksilla vahvis-

tetaan erityisesti asiakkaan henkistä hyvinvointia. Jotta palvelu varmasti toteutuu ja asiakas 

kokee saavansa siitä arvoa, tulee hänelle tarjotun teknologian olla helppokäyttöistä ja hänen 

ymmärtää sen käyttämisestä saatavat hyödyt. 

 

Yrityksen näkökulmasta uusilla teknologioilla mahdollistetaan sekä tehokkaampi tiedon ja 

osaamisen siirtäminen asiakkaalle että hänen hoitonsa kannalta tarvittavan tiedon kerääminen. 

Uudella teknologialla voidaan siirtää tehokkaammin tietoa myös muiden yrityksen verkoston 

sidosryhmien välillä, jolloin mahdollistetaan oman resurssitarjooman kasvattaminen. Uusien 

resurssien avulla voidaan vastata entistä paremmin asiakkaiden  tarpeisiin sekä ehkäistä puut-

teita heidän omissa resursseissaan, mutta ne ovat myös edellytys tuotekehitykselle ja koko-

naan uusien palvelutuoteinnovaatioiden luomiselle. 
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Vetrea Terveys Oy:lle toteutetun teknologiakartoituksen tuloksena löydettiin yhteensä seitse-

män mobiilisovellusta sekä tietoa keräävän teknologian ja sitä mallintavan tietokoneohjelmis-

ton yhdistelmää, joita voidaan hyödyntää yrityksen tarjoamissa etäkuntoutus- ja hyvinvointi-

palveluissa. Taulukossa 5 on koottuna kartoitetut teknologiat sekä niiden tarjoamat mahdolli-

suudet asiakkaan ja Vetrean näkökulmasta. Lisäksi jokaisesta teknologiasta on koottu erilli-

nen yhteenveto liitteisiin.  

 

Taulukko 5 Yhteenveto kartoitettujen teknologioiden vaikutuksesta asiakkaalle ja yritykselle 

Teknologia Merkitys asiakkaalle Merkitys Vetrealle 

Pieni piiri 

- Vaivaton näköyhteys Vetreaan, 

omaisiin ja vertaisryhmiin.  

- Vahvistaa erityisesti henkistä 

hyvinvointia. 

- Mahdollistaa asiakkaan kuntout-

tamisen myös tämän kodin ulko-

puolella. 

- Alusta kuntoutuksen ohjaukseen 

ja toimintaohjeiden päivittämi-

seen. 

MediTutor 
- Kuntoutus on tehokkaampaa ja 

tuloksekkaampaa. 

- Asiakkaan kuntoutusliikkeitä 

voidaan seurata ja virheisiin puut-

tua tarkemmin. 

Firstbeat Hyvin-

vointianalyysi 

- Asiakas saa selkeässä muodossa 

tietoa elintapojensa vaikutuksesta 

hyvinvointiinsa. 

- Asiakkaan nykytilanteen kartoi-

tus on monipuolisempaa à pa-

rempi pohja toimenpidesuunni-

telmalle. 

Wellmo 

- Asiakas voi seurata kehitystään 

ja saa palautetta reaaliajassa. 

- Sovelluksen avulla mahdolli-

suus vertailla tuloksia muiden 

kanssa. 

- Asiakkaan toiminasta saadaan 

tallennettavaa dataa. 

- Sovelluksen kautta voidaan an-

taa uusia toimintaohjeita. 
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Teknologia Merkitys asiakkaalle Merkitys Vetrealle 

Oiva 

- Henkistä hyvinvointia vahvista-

vat ohjatut mielikuvaharjoitteet 

ovat aina asiakkaan saatavilla. 

- Tukee Vetrean antaman tiedon 

siirtymistä palvelun toteutumisen 

ja arvonluonnin tasoille. 

Taltioni 

- Asiakkaan terveyttä koskevat 

tiedot kulkevat helposti mukana 

ja ovat aina asiakkaan tai hänen 

omaistensa tarkistettavana 

- Tiedon ja osaamisen jakaminen 

muiden kanssa 

- Asiakkaan terveyshistoria hel-

posti saatavilla 

Doro Liberty 820 

- Mahdollistaa mobiilisovellusten 

käytön kun asiakkaalla ei ole äly-

puhelinta 

- Suunnittelussa korostettu help-

pokäyttöisyyttä 

- Lisäpalvelu, joka lisää asiakkaan 

tyytyväisyyttä ja mahdollistaa 

hänelle kaikkien palvelujen käy-

tettävyyden. 

 

 

Kartoituksen tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että löydetyt teknologiat vastaavat te-

hokkaasti tärkeisiin asiakastarpeisiin; Vetrean ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen vaivat-

tomuuteen sekä teknologioiden helppokäyttöisyyteen.  Jokaisen teknologian avulla kyetään 

myös vastaamaan useampaan eri asiakastarpeeseen, jolloin eri asiakasryhmien väliset erot 

tarpeissa eivät vaikuta merkittävästi teknologioiden hyödynnettävyyteen. Jokaisella esitetyllä 

teknologialla on lisäksi potentiaalinen vaikutus asiakasarvon kasvattamiseen, jolloin Vetrea 

voi lähteä kartoittamaan mahdollisuutta teknologioiden hyödyntämiseen kokonaisuutena osa-

na palveluprosessia yksittäisten lisäpalvelujen sijaan. 

 

Toimeksiantoa rajatessaan Vetrea esitti alustavasti kiinnostuksensa myös kokonaan uusien 

palvelujen tuotteistamiselle kartoitetun teknologian pohjalta, mutta tämän katsottiin kasvatta-

van työn laajuutta liikaa. Kokonaan uusien palvelutuotteiden kehittäminen teknologian avulla 

onkin kiinnostava jatkotutkimuksen aihe, joka edellyttäisi tiivistä yhteistyötä Vetrean tervey-

denhoidon ammattilaisten, teknologiaa tuottavien yritysten sekä Vetrean asiakkaiden kanssa. 

Tutkimustasolla aihetta voitaisiin lähestyä syventymällä vielä tarkemmin A2A –verkostojen 

rooliin innovaatiotoiminnassa. 
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