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Tämä kandidaatintyö käsittelee cleantech-alan yritysten tarjooman tuottaman 

lisäarvon todentamista ja kommunikointia. Työn tavoitteena on selvittää millaista 

lisäarvoa tarjooma tuottaa, sekä kuinka sitä pystytään todentamaan ja 

kommunikoimaan.  

Työn alussa esittelemme cleantech-alan tämänhetkistä kehitystä globaalista sekä 

Suomen näkökulmasta. Seuraavaksi esittelemme apuna käyttämämme teoreettiset 

viitekehykset. Tämän jälkeen työssä esitellään kolme erilaista näkökulmaa 

saavutettavien hyötyjen lähteenä. Nämä ovat rahallinen, ympäristöllinen ja 

sosiaalinen. Hyötyjen lähteiden lisäksi esitämme keinoja näiden 

kommunikointiin. Kommunikointikeinoista esille on nostettu referenssit ja 

pilotointi pääasiallisina keinoina, joita yritykset käytännössä käyttävät. Lisäksi 

olemme koostaneet Kai Hockertsin neljän ulottuvuuden ja case-yritysten avulla 

käytännön esimerkkejä ympäristöystävällisyyden vaikutuksista liiketoimintaan.  

Tutkimuksen tuloksena korostui se, kuinka tärkeää on, että cleantech-yritykset 

ymmärtävät yhteistyön ja asiakkaan arvoa tuottavien prosessien tuntemisen 

tärkeyden arvon todentamisessa ja kommunikoinnissa.  
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1 JOHDANTO 
 

Viimeaikaisista globaaleista talousongelmista huolimatta cleantech-ala on pystynyt 

ylläpitämään useiden prosenttien vuosittaista kasvua niin suomessa kuin 

maailmanlaajuisestikin. Cleantech-yritysten kilpailuetu perustuu yleensä niiden tarjooman 

tuottamaan lisäarvoon liittyen ympäristöllisiin ja sosiaalisiin arvoargumentteihin. Tähän 

liittyy myös yksi cleantech-yritysten kohtaamista ongelmista. Usein tarjooman rahallisen 

arvon määrittäminen on vaikeaa sen perustuessa ympäristöllisiin ja sosiaalisiin 

arvoargumentteihin. Myös tarjooman tuottamien asiakashyötyjen kommunikointi tuottaa 

tämän myötä ongelmia yrityksille.  

 

1.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia millaista lisäarvoa cleantech-yritykset pystyvät 

tuottamaan asiakkailleen tarjoomansa kautta. Tuotetun arvon määrittämisen lisäksi pyrimme 

tuomaan esille, kuinka yritykset pystyvät kommunikoimaan tätä arvoa käytännössä 

asiakkailleen. Tämän lisäksi pyrimme myös tuomaan esille haasteita, joita cleantech-alan 

yritykset kohtaavat arvon määrittämisessä sekä kommunikoinnissa. Toisin sanoen tavoitteena 

on muodostaa raportti, josta käy ilmi arvon määrittämiseen ja kommunikointiin käytettävät 

tavat, sekä ongelmat joita yritykset kohtaavat. Työ pyrkii vastaamaan seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Minkälaista lisäarvoa cleantech-yritysten tarjooma tuottaa asiakkaille? 

2. Miten tarjooman tuottamaa lisäarvoa todennetaan? 

3. Miten yritykset käytännössä kommunikoivat tarjoomaansa asiakkaalle? 

 

Tutkimuksen pohjalta pyrimme kirjoittamaan raportin, josta käy ilmi miten cleantech-alan 

yritykset tällä hetkellä määrittävät ja kommunikoivat tarjoomansa tuottamaa lisäarvoa 

asiakkaille. Tavoitteena on, että raportti toimisi myös tukena BICS-tutkimusprojektille.  
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1.2 Työn rajaukset 

 

Työ on rajattu käsittelemään vain cleantech-alan yrityksiä. Alan yrityksien tutkimisessa 

keskitytään vain tarjooman tuottamiin hyötyihin ja niiden määrittämiseen sekä 

kommunikointiin koko liiketoiminnan sijaan. Rajaus perustuu kandidaatintyö-kurssin 

aiheiden valmiiksi määriteltyihin rajauksiin, sekä työn tekijöiden asettamiin rajoihin, joiden 

avulla pyritään saavuttamaan selkeästi rajattu kandidaatintyö.  

Rajauksessa on myös pyritty ottamaan huomioon edellä esitettyjen tutkimuskysymysten 

vastaamiseen tarvittava teoreettinen pohja. Työssä käytettyjen teorioiden osalta pyrkimyksenä 

on ollut jakaa ne selkeästi kahteen luokkaan. Puhtaasti tieteellisiin teorioihin, joita edustavat 

kappaleet koskien arvoehdotelmaa, S-D logiikkaa, arvon luontia yhteistyöllä sekä arvon 

kommunikointia. Käytännönläheisempää lähestymistapaa tutkimuskysymyksiin vastaamiseen 

taas edustavat kappaleet yritysten tarjooman tuottaman lisäarvon määrittämisestä, sekä 

demonstraatioympäristöistä ja referenssiprojekteista. Työn alussa oleva kappale koskien 

cleantech-alan tämän hetkistä tilannetta niin suomessa kuin globaalistikin ei varsinaisesti 

vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin, mutta koemme sen olevan silti olennainen pohjustus 

sille miksi tutkimme tätä aihetta.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työn ensimmäisessä kappaleessa tarkastellaan cleantech-markkinoiden tämänhetkistä tilaa 

niin suomen kuin globaalien markkinoidenkin osalta. Kappaleen tavoitteena on antaa lukijalle 

kuva alan nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä, sekä pohjustaa työssä käsiteltäviä asioita. 

Seuraavan kappaleen tavoitteena on luoda teoreettinen pohja koskien arvoehdotelmaa sekä 

sen luomista ja kommunikointia yhteistyön kautta käyttäen apuna S-D logiikkaa. Neljäs 

kappale pyrkii määrittämään millaista lisäarvoa cleantech-yritykset pystyvät tarjoomansa 

kautta tuottamaan, sekä tuomaan esille ongelmia, joita yritykset kohtaavat tarjooman arvon 

todentamisessa. Tarjooman arvon todentamista käsitellään taloudellisesta, ympäristöllisestä ja 

sosiaalisesta näkökulmasta. Seuraava kappale käsittelee demonstraatioympäristöjen, 

referenssiprojektien sekä pilotoinnin käyttöä tarjooman kommunikoinnin apuvälineenä.  

Tämän jälkeen käymme Hockertsin neljän ulottuvuuden ja esimerkkiyritysten avulla läpi 

millaisia hyötyjä yritykset voivat saavuttaa toimiessaan ympäristöystävällisesti.   



5 

 

 

 

2 YLEISKATSAUS CLEANTECH-ALAAN 
 

Cleantech-termille ei ole selkeää suomennosta tai tarkkaa määritelmää. Valtioneuvosto 

määrittelee cleantech-liiketoiminnan julkaisemassaan strategiaraportissa seuraavalla tavalla: 

Cleantech tarkoittaa tuotteita, palveluita ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen 

kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön, sekä samalla parantavat teollisuuden ja 

palveluiden kilpailukykyä materiaalien ja energian tehokkaan käytön myötä. (Valtioneuvosto, 

2014) 

Cleantech-ala on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista. Alan 

globaalien markkinoiden koko oli jo vuonna 2012 noin 1600 miljardia ja sen ennustetaan 

kasvavan vuosittain keskimäärin 7-8 %. Suomi on yksi maailman johtavia maita cleantech-

alalla. Suomalaisten yritysten suurimmat vahvuudet ovat erityisesti teollisten prosessien 

resurssitehokkuuden parantamisessa, bioenergiassa sekä biopohjaisissa tuotteissa ja niihin 

liittyvissä palveluissa. (Valtioneuvosto, 2014)  

Vuonna 2013 alan liikevaihto suomessa oli 25,8 miljardia euroa ja sen ennustetaan kasvavan 

keskimäärin 5 % vuosittain. Tällä hetkellä suomalaiset cleantech-yritykset työllistävät noin 50 

000 ihmistä ja heikoista suhdannenäkymistä huolimatta määrän on arvioitu kasvavan vuoteen 

2020 mennessä 40 000 uudella työpaikalla. Suhdannenäkymistä huolimatta 2/3 alan 

yrityksistä uskoo myös investoivansa lisää cleantech-tuotteisiin, ja 90 % yrityksistä uskoo 

työllistävänsä lisää ihmisiä seuraavan viiden vuoden sisällä. (Finpro, 2014) 

 

2.1 Alan tulevaisuudennäkymät 

  

Alan nopeaa kasvua vauhdittaa globaaleista megatrendeistä, kuten kaupungistumisesta ja 

teollistumisesta seuraavien suurien ympäristöongelmien aiheuttama tarve cleantech-yritysten 

tarjoamille ratkaisuille globaalien ympäristöongelmien torjumisessa ja ennaltaehkäisyssä. 

Etenkin nopeasti kehittyvät maat kuten Kiina ja Intia tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa 

ratkaisuja teollisuuden päästöihin ja kaupungistumiseen liittyviin ongelmiin. Pelkästään 

Kiinan on ennustettu käyttävän seuraavan viiden vuoden aikana yli 200 miljardia dollaria 

päästöjen vähentämiseen tähtäävän tekniikan ostamiseen ja kehittämiseen. Cleantech-ala 

onkin suomessa vahvasti vientivetoinen. Vuonna 2013 viennin osuus liiketoiminnan 

kokonaisarvosta suomessa oli 53 %. Suomalaisille yrityksille tärkeimmät vientimarkkinat 



6 

 

 

 

olivat Ruotsi, Saksa, Venäjä, Iso-Britannia ja Kiina. Näiden maiden odotetaan olevan myös 

tulevaisuudessa suurimpia lähteitä vientitoiminnan kasvulle, lisäksi Kiinasta ja USA:sta 

odotetaan muodostuvan kasvava markkina tulevaisuudessa. (Finpro, 2014) 

 

Myös valtiovalta on huomioinut alan potentiaalin niin viennin kuin kotimarkkinoidenkin 

kasvattajana. Jyrki Kataisen hallitus käynnisti vuonna 2012 ohjelman, jonka strategisena 

päämääränä on, että Suomi tunnettaisiin vuonna 2020 cleantechin globaalina supervaltana. 

Keskeisimpiä tavoitteita on jo edellä mainittu työpaikkojen määrän lisäys, kotimarkkinoiden 

kaksinkertaistaminen noin 20 miljardiin euroon, sekä viennin osuuden kasvattaminen yli 75 % 

jonka myötä alan kokonaisliikevaihto nousisi yli 50 miljardiin euroon. Näihin tavoitteisiin 

pyrkimisen ja niiden mahdollisen saavuttamisen uskotaan vahvistavan suomen asemaa 

cleantech-alan globaalina kärkimaana. Ohjelman uskotaan myös lisäävän ulkomaisia 

investointeja suomeen, lisäävän suomen painoarvoa kansainvälisessä päätöksenteossa sekä 

vahvistavan asemaa johtavana maana cleantechin t&k&i-toiminnassa. (Valtioneuvosto, 2014) 

Valtioneuvosto on asettanut prioriteettitoimenpiteitä, joiden avulla tavoitteet tulisi olla 

saavutettavissa. Näistä tärkeimpiä ovat cleantechin nostaminen maabrändin kärkiteemaksi, 

investointien edistäminen, demonstraatioympäristöjen luominen sekä eri hallinnonalat 

ylittävän Cleantech Finland Boardin perustaminen. Osana ohjelmaa on myös 

toimintaympäristön kehittäminen yrityksille suotuisammaksi. Tähän pyritään selkeyttämällä 

ja nopeuttamalla luvitusprosesseja, kehittämällä sääntelyä cleantech-innovaatioita tukevaksi 

sekä huomioimalla cleantech-liiketoiminnan edistäminen kansainvälisessä vaikuttamisessa. 

Myös tulevaisuuden osaamispohja halutaan varmistaa tukemalla alan tutkimusta ja koulutusta. 

(Valtioneuvosto, 2014) 

 

2.2 Cleantech-yritysten kohtaamat haasteet 

 

Cleantech Finlandin tuottamasta, alan yrityksiin tehdystä kyselytutkimuksesta, käy selkeästi 

ilmi suurimmat haasteet, joita yritykset kohtaavat tuotekehityksessä sekä valmiiden tuotteiden 

myynnissä ja markkinoinnissa. Vastaajista 78 % ilmoitti saaneensa rahoitusta Tekesiltä 

tuotekehitysvaiheeseen, mutta tuotteen menestymisen kannalta kriittiseen kaupallistamiseen ja 

markkinointiin rahan saanti koettiin huomattavasti vaikeammaksi. Samaa tarinaa kertoo myös 

se, että 58 % vastaajista ilmoitti kokeneensa ongelmia julkisen rahoituksen saannin kanssa 
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tuotteen kaupallistamis- ja markkinointivaiheessa. Ongelmia koettiin myös rahoituksen 

saannissa pilottihankkeisiin. Etenkin kansainväliselle kasvulle rahoituksen puute koettiin 

jarruttavana tekijänä. (Finpro, 2014) 

Toisaalta ongelmia aiheutti myös yritysten suhteellisen pieni koko ja kansainvälisen 

kokemuksen puute. Ilman ulkoista tukea pienten yritysten on vaikea päästä mukaan 

kansainvälisille markkinoille. Myös suomen kotimarkkinoiden pieni koko, sekä 

epäjohdonmukaisuus ympäristölainsäädännön kehittämisessä ja hankintapäätöksissä koettiin 

ongelmana. Toimiva kotimarkkina on tärkeä tekijä suomalaisten cleantech-yritysten 

menestykselle, sillä se mahdollistaa referenssiprojektit turvallisessa ympäristössä. Suomessa 

toteutetut referenssiprojektit toimivat myös näyteikkunana yrityksille niiden myydessä 

ratkaisuja eteenpäin isommille markkinoille. (Finpro, 2014) 

Valtioneuvoston asettamassa strategiassa tavoitteisiin onkin listattu kotimarkkinoiden koon 

kasvattaminen ja rahoituksen saannin helpottaminen sekä varmistaminen. Tavoitteena onkin 

luoda aukoton jatkumo tuotekehitysvaiheessa syntyneestä ideasta kansainvälisillä 

markkinoilla myytävään valmiiseen tuotteeseen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii julkisen 

sektorin vahvaa osallistumista rahoituksen saannin turvaamisessa. Tärkeimpiä julkisen 

rahoituksen lähteitä ovat tällä hetkellä Tekes, ELY ja Finnvera. Rahoituksen saannin 

turvaamisella varmistetaan että, yritykset pääsevät kehittämään entistä laajemmassa 

mittakaavassa uusia tuotteita ja pilotoimaan niitä kotimarkkinoillaan. Erilaisilla 

demonstraatio- ja referenssihankkeilla pystytään myös kehittämään kotimarkkinaa. 

Demonstraatioympäristöissä toteutetut referenssiprojektit toimivat myös näyteikkunana 

yritysten osaamisesta etenkin kansainvälisille markkinoille. (Valtioneuvosto, 2014) 

 

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella voidaan päätellä cleantech-alalla vallitsevan selkeä 

ongelma. Suomalaiset cleantech-alan yritykset ovat kansainvälisesti huipputasoa 

tuotekehityksessä, mutta kärsivät ongelmista liittyen tuotteiden kaupallistamiseen ja niiden 

synnyttämien hyötyjen kommunikointiin. Yritysten kilpailu-etu perustuu perinteisesti kykyyn 

tuottaa tarjoomallaan taloudellista arvoa asiakkaalle. Cleantech-alalla tarjooman hyödyt 

perustuvat usein myös erilaisiin ympäristöllisiin ja sosiaalisiin arvoargumentteihin. Ongelmia 

aiheuttaa kuitenkin näiden arvoargumenttien kommunikointi asiakkaalle. Selkeästi 

mitattavissa ja vertailtavissa olevaa tietoa vaikutuksista ja hyödyistä on usein vaikea tuottaa 

tilanteissa, joissa tarjooman lisäarvo perustuu ympäristöllisiin tai sosiaalisiin hyötyihin.   
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3 ARVON LUONTI 
 

Tässä kappaleessa esittelemme arvon luontia kuvaavia teorioita, joita hyödynnämme työmme 

empiriaosuudessa. Cleantech-alan yrityksille yleistä on laajempien ratkaisujen välittäminen 

asiakkaille, minkä vuoksi valitsemme arvoperusteisen lähtökohdan työmme pohjaksi. Mallit, 

jotka käsittelevät asiakaskeskeistä liiketoimintaa sekä arvon luontia ja kommunikointia, 

kuvaavat hyvin Cleantech-alan yritysten liiketoimintaa. Tutkimiamme teoreettisia 

viitekehyksiä ovat arvon luonti sekä arvoehdotelmat, palvelukeskeinen S-D logiikka, arvon 

luonti yhteistyönä sidosryhmien kanssa ja arvon kommunikointi. 

  

3.1  Arvoehdotelma 

 

Arvoehdotelma perustuu tuotettuun arvoon, jota yrityksen tarjooma tuottaa asiakkaalleen. 

Arvoperusteisen strategian lähtökohta on asiakastarpeiden tunnistaminen ja niihin 

vastaaminen. Havaitut asiakastarpeet pyritään tyydyttämään kilpailijoita paremmin 

tarjoamalla paremman ratkaisun suhteessa hintaan (Lanning ja Michaels, 1988). 

Yksinkertaisimmillaan asiakkaalle tuotettua arvoa voidaan havainnollistaa markkinoilla, joilla 

yritykset myyvät fyysisiä tuotteita. Arvoa luova tekijä on tällöin lähes pelkästään itse hankittu 

tuote, etenkin jos kyseessä on myymälä, josta asiakas saa ostoksensa heti mukaansa. Arvoa 

tuottava tekijä on tässä tapauksessa itse fyysinen tuote, jolloin tuotetun arvon suhdetta 

tuotteen hintaan on asiakkaan helppo arvioida. Kuitenkin yhä enemmän myydään 

palveluratkaisuja pelkän tuotteen sijaan, jolloin asiakkaan on haastavampaa valita paras 

vaihtoehto. Etenkin Cleantech-yritysten tarjooman tuottava arvo vaatii tarkempaa tarkastelua, 

sillä asiakkaalle luotu arvo koostuu monesta asiakkaalle koituvasta hyödystä, joita käymme 

tarkemmin läpi neljännestä kappaleesta eteenpäin. 

Lanningin ja Michaelsin (1988) mukaan arvoehdotelma koostuu yrityksen tarjooman 

tuottamasta arvosta asiakkaalle sekä asiakkaan maksamasta hinnasta. Arvoehdotelma ilmaisee 

kuinka hyvin yrityksen tuotteet tai palvelut tyydyttävät asiakkaan tarpeet suhteessa 

asiakkaalle koituviin kustannuksiin. Arvoehdotelman rakentamiseen kuuluu kolme osaa: 

arvon valitseminen, arvon tarjoaminen ja arvon kommunikointi. Yrityksen liiketoiminnan 

ydintoiminnot sijoittuvat näihin arvoehdotelman osiin, jotka on esitetty myös kuvassa 1. 
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Kuva 1. Arvon kuljetusjärjestelmä (Lanning ja Michaels, 1988) 

 

Perinteisen arvoehdotelman puutteet etenkin monimutkaisten ratkaisujen arvon 

määrittämisessä ovat johtaneet tarpeeseen kehittää uudenlaisia teorioita siitä, kuinka arvo 

muodostuu. Yksi uusista teorioista on seuraavaksi käsiteltävä S-D logiikka, joka pyrkii 

yhdistämään perinteiseen, tuotteisiin perustuvaan arvoehdotelmaan myös palveluiden tuoman 

arvon. S-D logiikka on perinteistä arvoehdotelmaa laajempi malli arvon todentamiseen ja 

sopiikin näin ollen hyvin myös cleantech-yritysten tarjooman tarkasteluun, sillä niiden 

tarjooma on usein yhdistelmä erilaisia toisiinsa sidottuja tuotteita ja palveluja.  

 
3.2 Service-dominant logic 

 

Service-dominant logic eli S-D logiikka on palvelukeskeistä liiketoimintaa kuvaava malli. 

Vargo ja Lusch (2004) rakensivat pohjan tälle uudelle ajattelutavalle palveluliiketoiminnan 

yleistyessä. S-D logiikka sisältää palveluliiketoiminnan olennaisimmat eroavaisuudet 

perinteiseen tuotekeskeiseen G-D logiikkaan (engl. goods-dominant logic) verrattuna. Näitä 

eroja esitetään taulukossa 1. Se laajentaa G-D logiikkaa näkökulmalla, jonka mukaan palvelut 

ovat asiakkaalle tarjottuja ratkaisuja, jotka sisältävät sekä aineelliset että aineettomat 

hyödykkeet. S-D logiikka on myös perusta ajattelutavalle, jossa yritys luo arvoa yhdessä 

asiakkaiden kanssa. 

 

 Tuotekeskeinen G-D logiikka Palvelukeskeinen S-D 

logiikka 

Vaihdannan perusyksiköt Tuotteet Tietotaito sekä palvelut 

Tuotteiden rooli Hyödyke Tiedon ja resurssien välittäjä 

Asiakkaan rooli Tuotteiden vastaanottaja Palvelun yhdessä luoja 
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Arvon määritelmä Tuottaja määrittelee arvon 

päättämällä hinnan 

Tuottaja tekee 

arvoehdotelman, asiakas 

määrittelee lopullisen arvon 

hyötyjen perusteella 

Vuorovaikutus asiakkaan 

kanssa 

Transaktioiden luonti Asiakassuhteiden luonti 

Taloudellisen kasvun lähde Resurssit sekä tuotteet Tietotaito 

Taulukko 1. Olennaisimmat erot G-D logiikan ja S-D logiikan välillä (mukaillen Vargo ja 

Lusch 2004) 

 

S-D logiikan perustana toimii Vargon ja Luschin (2016) määrittelemät seuraavat yksitoista 

oletusta: 

1. Palvelut ovat vaihdannan perusyksiköitä 

2. Epäsuora vaihdanta peittää alleen palvelut vaihdannan perustana 

3. Tuotteet toimivat palveluiden jakelukanavana 

4. Tietotaito on strategisen kilpailuedun lähde 

5. Kaikki taloudet ovat palvelukeskeisiä 

6. Arvo on luotu yhdessä useiden tekijöiden kanssa, aina sisältäen hyödyn saajan 

7. Yritykset eivät voi tuottaa arvoa mutta voivat tarjota arvoehdotelmia 

8. Palvelukeskeinen näkemys on luonnostaan asiakaslähtöinen sekä suhdekeskeinen 

9. Kaikki sosiaaliset ja taloudelliset tekijät ovat arvon luojia verkostoissa 

10. Hyödyn vastaanottaja määrittelee aina palvelun arvon 

11. Arvon yhdessä luonti on yhteen sovitettu arvon luojien luomiin säädöksiin 

Näistä oletuksista nähdään suoraan S-D logiikan periaate, jonka mukaan palvelut ovat kaiken 

liiketoiminnan perusta. Tuotteet ovat osia palveluista, joilla käydään kauppaa. Tuotteita 

ostaessa ja myydessä kauppatavarana on tietotaito tuottaa kyseistä tuotetta, mikä peittyy itse 

näkyvän tuotteen alle. Tuotteen rooli on toimia palveluiden ja osaamisen välittäjänä osana 

palveluntarjontaa. Tuotteiden lisäksi tarjotaankin yleensä tuki- ja lisäpalveluita, jotka yhdessä 

muodostavat suuren kokonaisuuden. Tietotaito toimii vaihdannan perusyksikkönä ja malli 

korostaa tietotaidon tärkeyttä, sillä se on strategisen kilpailuedun lähde. (Vargo ja Lusch, 

2004) 
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S-D logiikan näkemys asiakkaan roolista liiketoiminnassa on täysin erilainen verrattuna 

perinteiseen tuotekeskeiseen malliin. Asiakas nähdään lopputuotteen vastaanottajan sijaan 

arvon vastaanottajana sekä arvon luojana yhdessä yrityksen kanssa. Kuudes oletus on hyvin 

tärkeä, sillä se korostaa sitä, että hyödyn vastaanottaja eli asiakas on aina luomassa arvoa. 

Yritykset eivät voi yksin luoda ja välittää arvoa vaan palvelun arvon määrittelee hyödyn 

vastaanottaja eli asiakas, mikä nostaa asiakkaan roolin tärkeyttä entisestään. S-D logiikka 

pyrkiikin tekemään asiakkaan kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta loppuratkaisu tyydyttäisi 

asiakastarpeet mahdollisimman tehokkaasti. Näin asiakas saa parhaimman hyödyn 

ostoksistaan ja yritys pystyy samalla muodostamaan kestäviä positiivisia asiakassuhteita, joita 

S-D logiikka arvostaa huomattavasti enemmän kuin yksittäisiä transaktioita. (Vargo ja Lusch, 

2004) 

 

3.3 Arvon luonti yhteistyöllä 

 
S-D logiikan mukaan eri sidosryhmät osallistuvat yrityksen lisäksi arvon luontiin (Vargo ja 

Lusch, 2004). Näistä tärkein on asiakas mutta muutkin sidosryhmät voivat osallistua arvon 

yhdessä luontiin. S-D logiikka on arvon yhdessä luonti -järjestelmä, jossa kaikki sidosryhmät 

ovat resurssien yhdistäjiä toisiinsa liittyneenä (Vargo, 2011). Tämä muodostaa sidosryhmien 

verkoston. Luodakseen arvoa tässä verkostossa täytyy yrityksen tunnistaa tärkeimmät 

sidosryhmät, sekä luoda yhdessä arvoehdotelmia kyseisten sidosryhmien kanssa. Frow ja 

Payne (2011) kehittivät viisiportaisen lähestymistavan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi: 

1. Tunnista sidosryhmät 

2. Määrittele ydinarvot 

3. Johda kommunikointia sekä tiedon jakamista 

4. Tunnista arvon yhdessä luomisen mahdollisuudet 

5. Luo yhdessä sidosryhmien arvoehdotelmat 

 

Nämä portaat ovat toistuvia ja jokainen niistä vaikuttaa mahdollisesti myös toisiinsa. Koko 

prosessi sisältää tunnustelua, monitorointia sekä palautteen antoa ja vastaanottoa. Näin 

tietotaito saadaan yhdistettyä muihin resursseihin ja mahdollistetaan yhteisen arvon luominen 

sidosryhmäverkostossa. (Frow ja Payne, 2011) 
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Osa sidosryhmistä ei ole täysin tietoisia heidän merkityksestään arvon luonnissa. Kaikkien 

sidosryhmien tunnistaminen on Frowin ja Paynen (2011) prosessin lähtökohta. Yksittäinen 

henkilö voi edustaa useaa sidosryhmää: työntekijät voivat olla esimerkiksi ammattiliiton 

jäseniä, jolloin heillä on mahdollisesti useita rooleja sidosryhmäverkostossa. Sidosryhmien 

tunnistamisen jälkeen yrityksen tulee määrittää tärkeimmät ja vaikutusvaltaisimmat 

sidosryhmät, jotta yrityksen huomio eri sidosryhmien välillä voidaan jakaa tehokkaasti. 

Seuraavaksi täytyy määritellä ydinarvot siten, että saavutetaan paras yrityksen arvo. Tämä 

erottuu perinteisestä voittojen maksimoinnista keskittymällä muuntamaan yrityksen 

ydinarvoja siten, että tavoitteet vastaavat mahdollisimman hyvin tärkeimpiä sidosryhmiä. 

Näin vähennetään kireyttä sidosryhmien välillä ja pyritään yhdessä saavuttamaan yhtenäiset 

tavoitteet. Tämä vastaa myös S-D logiikan arvoja, jonka mukaan pitemmät positiiviset 

asiakassuhteet ovat yksittäisiä kauppoja arvokkaampia ja joiden saavuttamiseksi yrityksen 

täytyy joustaa perinteisistä tavoitteista, kuten voittojen maksimoinnista yksittäisistä kaupoista. 

Kommunikoinnin johtamisella pyritään tiiviiseen yhteistyöhön sidosryhmäverkostossa. 

Tämän portaan tavoitteena on laajan kommunikoinnin avulla jakaa tietotaitoa kaikkien 

sidosryhmien välillä, vahvistaa luottamusta ja oppia tehokkaammin sopeutumaan muuttuvaan 

markkinaympäristöön. Samalla minimoidaan epäilyjä yrityksen rehellisyydestä sekä yhteisistä 

tavoitteista. Tiedonvaihto sidosryhmien välillä on erityisen tärkeää elinvoimaisen 

markkinointiprosessin ylläpitämiseksi. Kun sidosryhmät, etenkin asiakkaat, ovat edellä 

mainittujen portaiden avulla muuttuneet passiivisesta yleisöstä aktiivisiksi kanssapelaajiksi, 

pyritään tunnistamaan yhteisen arvon luonnin mahdollisuuksia. Yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi sidosryhmäverkosto alkaa tehdä tiivistä yhteistyötä ikään kuin toimien yhtenä 

joukkueena. Näin pystytään luomaan yhdessä arvoehdotelmia ja varmistamaan asiakkaiden 

tyytyväisyys. Yhteisen arvon luominen vahvistaa asiakassuhteita entisestään, mikä tuottaa 

hyötyä sekä yritykselle, asiakkaille että muillekin sidosryhmille verkostossa. Asiakastarpeet 

pystytään nyt tyydyttämään paljon paremmin verrattuna tuotekeskeiseen G-D logiikkaan. 

Ydinarvojen muuttaminen asiakkaiden tavoitteita mukaileviksi on hetkellinen investointi, 

jolla pyritään luomaan pitkäaikaista arvoa. (Frow ja Payne, 2011) 
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3.4 Arvon kommunikointi 

 

Potentiaalisten hyötyjen ollessa asiakkaan näkökulmasta vaikeasti arvioitaessa, tulee yrityksen 

pääpaino olla arvoehdotelman sekä asiakashyötyjen kommunikoinnissa (Ballantyne et al., 

2011). Arvon kommunikointi on arvontuottoketjun osa, joka sisältää markkinoinnin, 

mainonnan sekä asiakassuhteiden kehittämisen. Arvoehdotelma voidaan jakaa kolmeen 

ryhmään riippuen siitä, mihin kilpailun osa-alueisiin yrityksen markkinointi perustuu. 

Asiakkaalle voidaan tuoda esille oman tarjooman tuottama hyöty, oman tarjooman edut 

suurimpiin kilpailijoihin verrattuna tai vain tärkeimpien etujen resonoiva painottaminen 

(Anderson et al., 2006). Näiden eri arvoehdotelmien tasoja vertaillaan taulukossa 2. 

 

Arvoehdotelma: Kaikki hyödyt Suotuisat 

erottautumistekijät 

Resonoiva painotus 

Sisältää: Kaikki hyödyt, mitä 

asiakkaat saavat 

meidän tarjoomasta 

Kaikki suotuisat 

erottautumistekijät 

verrattaessa kilpailijoihin 

Yksi tai kaksi valittua 

erottautumistekijää, 

joiden kehittäminen 

luo parhaan hyödyn 

asiakkaalle 

Vastaa asiakkaan 

kysymykseen: 

Miksi meidän pitäisi 

ostaa teidän 

tuotteita / palveluja? 

Miksi meidän pitäisi 

ostaa teiltä kilpailijoiden 

sijaan? 

Mikä on hyödyn 

kannalta kannattavin 

tekijä pitää mielessä 

teidän tarjoomasta? 

Vaatii: Tietoa omasta 

tarjoomasta 

Tietoa omasta sekä 

suurimpien kilpailijoiden 

tarjoomasta 

Tietoa kuinka oma 

tarjooma tuottaa 

ylivertaista hyötyä 

asiakkaille verrattuna 

seuraavaksi parhaisiin 

vaihtoehtoihin 

Mahdollisen epä-

onnistumisen syy: 

Väärän hyödyn 

julistaminen 

Väärä arvo-oletus Vaatii asiakasarvojen 

tutkimusta 

Taulukko 2.  Arvoehdotelmatasojen vertailua (mukaillen Anderson et al., 2006) 
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Arvoehdotelmassa, joka keskittyy vain oman tarjooman tuottamiin hyötyihin, oletetaan oman 

tarjooman olevan asiakkaalle paras vaihtoehto. Andersonin et al. (2006) listaamista kolmesta 

arvoehdotelman tasoista omaan tarjoomaan keskittyminen on yritykselle yksinkertaisin ja 

helpoin tapa kommunikoida arvoa. Vaadittaviin esitietoihin kuuluu ainoastaan oman 

tarjooman tunteminen. Asiakkaalle pyritään näyttämään, kuinka yrityksen tarjoamat ratkaisut 

luo arvoa. Tämä vastaa kysymykseen miksi asiakkaan pitäisi hankkia yrityksen tuotteita tai 

palveluita. Tässä tilanteessa oletetaan, että mitä enemmän erilaisia hyötyjä asiakkaalle 

pystytään tuomaan esille, sen parempi. Tämä taso on kuitenkin hyvin kapea, koska se 

painottuu tuotelähtöiseen strategiaan asiakaslähtöisyyden sijaan eikä kilpailijoita oteta 

ollenkaan huomioon. On myös mahdollista, etteivät oman tarjooman hyödyt olekaan niin 

arvokkaita asiakkaalle kuin mitä yritys on arvioinut. Tämä voi olla seuraus yrityksen liian 

optimistisista oletuksista. (Anderson et al., 2006) 

Toinen arvoehdotelman taso, joka vertaa oman tarjooman tuottamia hyötyjä suurimpiin 

kilpailijoihin, huomioi asiakkaan vaihtoehdon kääntyä kilpailijoiden puoleen. Omaa 

tarjoomaa pyritään näyttämään asiakkaalle parhaimpana vaihtoehtona keskittymällä niihin 

etuihin, missä oma tarjooma päihittää suurimmat kilpailijansa. Aiempaan, vain oman 

tarjooman tuottamiin hyötyihin keskittyvään tasoon verrattuna nyt vaaditaan enemmän 

esitietoja, koska myös kilpailijoiden tuottama arvo täytyy olla tiedossa ennen kuin niitä 

voidaan vertailla. Tämä taso ei kuitenkaan ole yhtä kapea kuin ensimmäinen, mikä johtaa 

tilanteeseen jossa pyritään erottumaan positiivisesti kilpailijoista. Nyt vastataan kysymykseen 

miksi asiakkaan pitäisi hankkia yrityksen tuotteita tai palveluita kilpailijoiden sijaan. Kuten 

edellisellä tasolla, myös nyt keskitytään tarjoomaan asiakastarpeiden sijaan. (Anderson et al., 

2006) 

Resonoivalla painotuksella pyritään ottamaan asiakastarpeet huomioon. Tämä lähestymistapa 

keskittyy pienempiin asiakasryhmiin suurten markkinoiden sijaan ja pyrkii tyydyttämään 

paremmin asiakkaan tarpeet. Oman tarjooman hyödyistä valitaan vain tärkeimmät, juuri 

kyseiselle asiakassegmentille paljon arvoa tuottavat hyödyt. Kilpailijoiden tarjoama otetaan 

huomioon mutta edellisestä arvoehdotelman tasosta resonoiva painotus erottuu keskittymällä 

tarkempiin kohderyhmiin. Resonoiva painotus vaatii oman ja kilpailijoiden tarjooman lisäksi 

tietoa asiakastarpeista, joka on tämän näkökulman lähtökohta. Suurista esitietovaatimuksista 

huolimatta resonoiva painotus on vahva näkökulma asiakaslähtöisen liiketoiminnan 

yleistyessä. (Anderson et al. 2006) 
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Seuraavassa kappaleessa pyrimme tuomaan esille cleantech-alan yritysten tarjooman 

lisäarvon todentamista sekä siihen liittyviä ongelmia. Tarjooman tuottaman lisäarvon 

todentaminen on yrityksille erittäin tärkeää, sillä se luo pohjan edellä esitettyjen teorioiden 

hyödyntämiseen käytännössä. Vaikka arvo entistä useammin määrittyykin S-D logiikan 

mukaisesti yrityksen asiakkaan ja sidosryhmien välisessä yhteistyössä, on silti tärkeää tuntea 

arvon todentamisen taustalla toimivat tekijät.  
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4 TARJOOMAN TUOTTAMAN LISÄARVON TODENTAMINEN 

SEKÄ ONGELMAT SIINÄ  
 

 

Kuten ensimmäisestä kappaleesta käy ilmi, cleantech-ala on vielä verrattain nuori toimiala, 

jonka tarkka rajaaminen on vaikeaa. Pelkästään se, että yritys ilmoittaa toimivansa cleantech-

alalla ei vielä kerro paljoakaan sen tuottaman tarjooman sisällöstä. Ala omaa laajan globaalin 

liiketoimintapotentiaalin ympäristöystävällisten teknologioiden, palveluiden ja prosessien 

tarpeen jatkuvasti kasvaessa tulevaisuudessa. Yritysten isoimpia ongelmia rahoituksen 

saannin lisäksi on tarjooman arvon todentaminen ja kommunikointi asiakkaille. Esimerkiksi 

Sitra toteaa selvityksessään. (Kangas, et al., 2015) karun totuuden siitä, kuinka tuote on niin 

ympäristölle kuin taloudellekin merkityksetön, mikäli sitä ei saada tuotekehityksestä 

markkinoille ja käyttöön. Herääkin kysymys siitä miksi niin moni tuote jää ideointi- ja 

suunnitteluvaiheeseen. Osittain tätä voidaan toki selittää rahoituksen saannin vaikeudella, joka 

toisaalta myös karsii huonoimmat ideat pois heti alkuvaiheessa. Onnistunut kaupallistaminen 

vaatii selkeästi määriteltyä ja kommunikoitavissa olevaa tietoa tarjooman hyödyistä. Tämän 

kappaleen tarkoituksena onkin tuoda esille minkälaista lisäarvoa cleantech-yritysten tarjoomat 

tuottavat asiakkaille, sekä sen miksi sitä on niin vaikea määrittää sekä kommunikoida.   

 

4.1 Taloudellisen arvon todentaminen  

 

Taloudellisten arvoargumenttien kommunikointi asiakkaalle mielletään usein helpommaksi 

kuin ympäristöllisten tai sosiaalisten argumenttien kommunikointi. Esimerkiksi saavutetut 

kustannussäästöt ovat yleensä suhteellisen helposti määritettävissä sekä kommunikoitavissa. 

Taloudellisilla hyödyillä tarkoitetaankin usein kustannussäästöjä, jotka seuraavat yritysten 

muokatessa toimintojaan ympäristöystävällisemmiksi. Tyypillisesti tämän nähdään johtuvan 

säästetyistä resursseista. (Hockerts, 2015) Ympäristöystävällisyys tuleekin siis osittain 

sivutuotteena, kun yritykset pyrkivät toimimaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla. 

Selkeimmät cleantech-yritysten tarjooman tuomat taloudelliset hyödyt liittyvätkin usein 

resurssien tehokkaampaan käyttöön ja tämän myötä siis juuri kustannussäästöihin. (Hockerts, 

2015) Taloudelliset hyödyt eivät silti rajoitu vain kustannussäästöihin. Cleantech-yritysten 

tulisikin tarjoomansa arvoa määriteltäessä pyrkiä tuomaan esiin myös sen epäsuorat 
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vaikutukset asiakkaan liiketoimintaan. Hyödyt voivat ilmetä epäsuorasti esimerkiksi 

rekrytoimistilanteessa. Hockerts esittää artikkelissaan (Hockerts, 2015) että, yritykset jotka 

pyrkivät toimimaan ympäristöystävällisesti houkuttelevat motivoituneita työntekijöitä 

työskentelemään yritykseen. Hockerts nostaa esille myös uusien asiakkaiden hankkimisen 

ympäristöystävällisyyden avulla. Esimerkiksi julkisiin hankintoihin saattaa liittyä vaatimus 

siitä, kuinka sitä toteuttavan yrityksen tulee toiminnassaan ottaa huomioon ympäristöasiat. 

Cleantech-yritysten tarjooman rahallisen arvon määrittäminen onkin usein vaikeaa, 

poissulkien selkeät kustannussäästöt. Usein taloudelliset hyödyt ilmenevätkin asiakkaan 

liiketoiminnassa epäsuorasti. Todellinen asiakasarvo syntyykin useimmiten vasta asiakkaan 

omissa arvoa tuottavissa prosesseissa (Grönroos, 2011). Tämä tulee ottaa huomioon 

cleantech-alan yrityksissä niiden määrittäessä ja kommunikoidessa tarjoomansa taloudellisia 

vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnalle.  

 

4.2 Ympäristöllisen arvon todentaminen 

 

Cleantech-termiin liittyy vahva mielikuva kestävästä kehityksestä ja päästöjen 

vähentämisestä. Alan yritysten tarjooman tuottamien hyötyjen määrittämisessä ja 

kommunikoinnissa onkin siis tärkeää tuoda esille myös ympäristöllisiin arvoargumentteihin 

pohjautuvat hyödyt asiakkaalle.  

Cleantech Solutions-tutkimuksen loppuraportin perusteella (Jalkala, et al., 2014) 

ympäristöllisten hyötyjen tunnistaminen ja osoittaminen asiakkaalle auttaa erottumaan 

kilpailijoista ja lisäämään oman tarjooman houkuttelevuutta. Määrittämisessä ja 

kommunikoinnissa tulisi ottaa huomioon myös asiakasyrityksen sidosryhmät, joihin todelliset 

vaikutukset usein kohdistuvat. Lähtökohtana tulisikin siis olla asiakkaan ja sen sidosryhmien 

kokeman hyödyn määrittäminen. Tässä voidaan käyttää apuna esimerkiksi erilaisia 

elinkaarityökaluja. Näiden työkalujen avulla pystytään määrittämään esimerkiksi 

hiilijalanjäljen pienentyminen ja sen taloudelliset vaikutukset asiakasyritykselle. Myös S-D 

logiikan muodostamaa mallia arvon yhdessä luomisesta sidosryhmäverkostossa voidaan 

hyödyntää laajentamalla tätä verkostoa siten, että se ottaa huomioon myös asiakkaan 

tärkeimmät sidosryhmät. Mikäli asiakasyritys on mukana luomassa yhteistä arvoa, on paljon 

helpompaa saada tietoa myös asiakkaan sidosryhmistä. Näin heille voidaan korostaa hyötyjä, 

joita arvostetaan eniten. Etenkin energia- ja luonnonvaraintensiivisillä aloilla on tärkeää, että 
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pystytään selkeästi osoittamaan tarjooman tuottamat hyödyt niin asiakkaalle kuin 

yhteiskunnalle. Tämä pätee erityisesti kypsillä aloilla, joilla erottautuminen pelkästään 

tuotteiden tai teknologian avulla on vaikeaa. Cleantech-yritykset pystyvätkin luomaan vahvan 

kilpailuedun itselleen osoittamalla selkeästi ratkaisunsa hyödyt yritykselle ja yhteiskunnalle. 

(Jalkala, et al., 2014)  

Dengelicon ja Pontrandolfon artikkelissa (Dengelico & Pontrandolfo, 2015) 

ympäristönäkökulmien huomioonottamisen vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan tulee 

kuitenkin myös esille se, kuinka asiakasyrityksen toimiala vaikuttaa siihen kuinka 

houkuttelevana se kokee siirtymisen ympäristöystävällisempiin toimintatapoihin. Eri 

toimialoja koskevat muun muassa erilaiset lait ja säädökset. Myös sidosryhmien 

ympäristötietoisuus- ja vaatimukset saattavat vaihdella suuresti siirryttäessä toimialalta 

toiselle tai valtioiden rajojen ylitse. Cleantech-alan yritysten tulisikin nähdä jatkuvasti 

kiristyvät ympäristösäädökset ja lait mahdollisuutena korostaa niiden tarjooman arvoa 

asiakasyrityksille. Tietoisuus uusimmista asiakkaita koskevista vaatimuksista ja määräyksistä 

mahdollistaa ratkaisujen myynnin, joka perustuu siihen, kuinka asiakkaan on pakko 

esimerkiksi alittaa tietyt päästörajat tulevaisuudessa. 

Hockertsin artikkelissa (Hockerts, 2015) esitetyn tutkimuksen perusteella riskien välttely 

onkin yksi suurimmista motivaattoreista yrityksille lähteä kehittämään toimintaansa 

ympäristön kannalta kestävämmäksi. Mikäli yritys tarjoaa ratkaisuja merkittäviin 

riskitekijöihin, kannattaa kyseiset riskit nostaa esille arvoa kommunikoidessa. Riskien ehkäisy 

voi olla sisällettynä tarjooman muihin hyötyihin, mikä noudattaa kaikki hyödyt -

arvoehdotelman tasoa. Jos kyseessä on vakavampia riskejä, kuten lainsäädännöllisiä 

rajoituksia, voi yritys painottaa niiden ehkäisyn merkitystä aggressiivisemmin käyttämällä 

resonoivaa painotusta ja keskittyä pääsääntöisesti esittämään, kuinka yrityksen tarjoaman 

ratkaisut vastaavat näihin vakaviin riskeihin. Riskit voivat realisoitua asiakkaalle monella eri 

tavalla. Yleisimpiä cleantech-ratkaisuilla hallittavia riskejä ovat erilaisiin lakeihin ja 

säännöksiin liittyvät riskit sekä maineeseen liittyvät riskit. Lakeihin ja säännöksiin liittyviin 

riskeihin yritysten on pakko vastata ainakin niiden asettamien vaatimusten asettamalla tasolla, 

jotta asiakasyritys voi ylipäätään jatkaa toimintaansa. Toisaalta artikkelista käy myös ilmi, 

että yritykset jotka toimivat edelläkävijöinä ja omaksuvat ensimmäisinä ympäristöystävällisiä 

toimintatapoja pääsevät osaltaan vaikuttamaan sääntelyn muodostumiseen. Tämä antaa 

edelläkävijäyrityksille selkeän kilpailuedun asettamalla ne asemaan, jossa kilpailijoiden on 
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tehtävä mahdollisesti mittaviakin panostuksia päästäkseen edes samaan asemaan. 

Sääntelyriskin lisäksi yritykset pyrkivät hallitsemaan riskejä liittyen maineen säilyttämiseen. 

Hyvän maineen ja brändin säilyttäminen koetaan entistä tärkeämmäksi ja esimerkiksi pelko 

ympäristöjärjestöjen boikotti-kampanjoiden kohteeksi joutumisesta koetaankin vahvaksi 

motivaattoriksi kehittää toimintaa ympäristöystävälliseksi (Hockerts, 2015). Erilaisten riskien 

vaikutusta yritysten haluun kehittää toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi käydään läpi 

myös kuudennessa kappaleessa Neste Oy:n toimintaa tarkastelemalla.  

 

4.3 Sosiaalisen arvon todentaminen 

 

Taloudellisten ja ympäristöllisten arvoargumenttien lisäksi esille nousee usein cleantech-

yritysten tarjooman sosiaalinen ulottuvuus. Tässä kappaleessa käsitellyistä tarjooman 

kolmesta eri ulottuvuudesta hyötyjen todentaminen ja kommunikointi onkin vaikeinta juuri 

sosiaalisen arvon kohdalla. Tarjooman sosiaaliset hyödyt tulevat useimmiten esiin laajemmin 

kuin vain asiakasyrityksen kohdalla. Sosiaalisen arvon kokemiseen osallistuu yleensä laaja 

joukko erilaisia sidosryhmiä. Esimerkiksi asiakkaan siirtyessä teknologiaan, jonka 

seurauksena ympäristöön pääsevät päästöt vähentyvät, paranee elinlaatu kaikilla sen 

vaikutusalueella olevilla ihmisillä. Pidemmällä aikavälillä päästöjen vähennys voi johtaa 

parantuneeseen maineeseen ja sitä kautta uusien asiakkaiden saamiseen tai parempaan 

suhteeseen nykyisten asiakkaiden kanssa. Tämä voi myös johtaa uusien markkinoiden 

avautumiseen asiakkaalle. (Hockerts, 2015) Tarjooman sosiaalisten arvojen määrittäminen 

onkin usein vaikeaa niiden ollessa usein epäsuoria tai vaikeasti asiakkaan liiketoimintaan 

kohdennettavissa.  Arvonluonti tapahtuukin usein maineen tai brändin paranemisen kautta 

asiakkaan siirtyessä kohti kestävämpää tapaa toimia. (Madsen & Ulhoi, 2016) (Hockerts, 

2015) Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehdyn Cleantech Solutions-tutkimuksen 

loppuraportissa (Jalkala, et al., 2014) on esitetty, että myös sosiaalista arvonluontia 

pystyttäisiin mittaamaan ja viestimään asiakkaalle erilaisten elinkaarityökalujen avulla. 

Tuottamalla tietoa esimerkiksi hiilipäästöjen vähenemisestä tai työolosuhteiden paranemisesta 

saadaan selkeästi viestittävää ja vertailtavissa olevaa tietoa. Sosiaalisen arvon määrittäminen 

ja kommunikointi on silti huomattavasti vaikeampaa kuin esimerkiksi suhteellisen helposti 

laskettavissa olevat kustannussäästöt. Sosiaaliset hyödyt saattavat realisoitua asiakkaalle vasta 

useiden vuosien kuluessa ja niiden tarkkaa alkuperää on vaikea määrittää. (Hockerts, 2015)  
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Etenkin ympäristöllisten ja sosiaalisten arvoargumenttien kohdalla tulee selkeästi esille se, 

kuinka cleantech-tarjooman arvon todentaminen ja viestiminen on usein vaikeaa. Asiakkaan 

kokema arvo muodostuu useasta eri tekijästä ja usein vasta pidemmällä aikavälillä asiakkaan 

omissa arvoa tuottavissa prosesseissa (Grönroos, 2011). Tarjooman arvon todentamisen 

lisäksi ongelmia koetaan myös sen kommunikoinnissa potentiaalisille asiakkaille. 

Seuraavassa kappaleessa tuomme esiin erilaisia keinoja, joilla yritykset pystyvät 

kommunikoimaan todentamiaan arvoja asiakkaille. Tässä tulee tosin muistaa, että arvon 

todentaminen ja kommunikointi tapahtuvat usein samanaikaisesti asiakkaan kanssa tehdyn 

yhteistyön kautta, jossa molemmat osapuolet sekä niihin liittyvät sidosryhmät työskentelevät 

yhdessä saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.  
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5 REFERENSSIPROJEKTIT JA NIIDEN MERKITYS TARJOOMAN 

KOMMUNIKOINNISSA 
 

Kuten ensimmäisestä kappaleesta käy ilmi, demonstraatioympäristöt ja niissä toteutetut 

referenssiprojektit nähdään tärkeänä välineenä cleantech-alan kehittymisessä. Etenkin 

globaaleja markkinoita ajatellen on tärkeää, että suomalaiset pk-kokoluokan yritykset 

pystyvät näyttämään osaamistaan myös käytännössä. Tässä kappaleessa käymme läpi 

demonstraatioympäristöjen sekä referenssiprojektien merkitystä tuotetun arvon määrittelyssä 

ja kommunikoinnissa. Pyrkimyksenä on tuoda esille referenssien käytön mahdollisuudet sekä 

ongelmat, joita yritykset tällä hetkellä kohtaavat niihin liittyen. Lisäksi tarkastelemme 

pilotoinnin käyttöä tarjooman kommunikoinnissa. Pilotointi voidaan nähdä toimivana keinona 

etenkin pienille yrityksille, joilla ei vielä ole resursseja tai asiakkaita referenssiprojektien 

toteuttamiseen.  

  

5.1 Demonstraatioympäristöt ja referenssiprojektit 

 

Demonstraatioympäristö tarkoittaa tässä työssä aluetta, jolla sijaitsee useita erilaisia ja 

toisiaan täydentäviä referenssiprojekteja. Tällainen voi olla esimerkiksi teollisuusalue, jolle on 

keskittynyt useita cleantech-alan yrityksiä. Demonstraatioympäristöt ovat tärkeitä, sillä ne 

tarjoavat yrityksille mahdollisuuden toteuttaa todellisen mittakaavan referenssiprojekteja sekä 

tuotekehitystä. Näiden projektien avulla yritykset pystyvät näyttämään todellista osaamistaan 

aidoissa olosuhteissa. Demonstraatioympäristöjen toivotaan myös lisäävän yritysten välistä 

yhteistyötä ja näin synnyttävän tehokkaammin uusia innovaatioita.  

Referenssiprojektilla taas tarkoitetaan yksittäistä hanketta demonstraatioympäristössä. 

Referenssiprojektista vastaa yleensä yksi yritys ja se on osa demonstraatioympäristöä 

täydentäen muita ympäristössä olevia projekteja. Referenssiprojektit toteutetaan usein yhdessä 

ensimmäisen asiakkaan kanssa ja niiden tarkoitus onkin useimmiten toimia tulevaisuudessa 

näytteenä yrityksen kyvyistä.  

 

Tutkimusta referenssiprojektien käytöstä tarjooman määrittämisen ja kommunikoinnin tukena 

on tehty tähän mennessä melko vähän. Suurin osa tehdystä tutkimuksesta keskittyy siihen, 

kuinka referenssiprojekteilla pystytään vähentämään ostajan kokemaa riskiä ja lisäämään 
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myyjän uskottavuutta. Tämä käy ilmi muun muassa Jalkalan ja Salmisen  (Jalkala & 

Salminen, 2010) tutkimusraportista, joka käsitteleekin referenssiprojektien käyttöä myös 

laajemmassa mittakaavassa markkinoinnin ja myynnin apuna.  Tutkimuksen perusteella on 

havaittavissa neljä eri mekanismia hyödyntää asiakkaan kanssa toteutettuja referenssejä 

tarjooman kommunikoinnissa. 

 

1. Isojen asiakkaiden kanssa toteutetut projektit parantavat myös toimittajan mainetta 

2. Toimii merkkinä siitä, että yritys on läpäissyt asiakkaan valinta-prosessin  

3. Monimutkaisten ratkaisujen konkretisointi ja demonstrointi 

4. Tarjoaa epäsuoraa todistusaineistoa kokemuksesta, aikaisemmasta suorituskyvystä, 

teknologisesta toimivuudesta ja toimitetusta asiakasarvosta 

 

Aikaisempien asiakkaiden kanssa tuotetut referenssit koettiin tutkimuksessa mukana olleissa 

yrityksissä yhdeksi tärkeimmistä keinoista kommunikoida ja määrittää niiden tarjooman 

tuottamaa arvoa. Kaikki mukana olleet yritykset käyttivätkin aikaisemmin saatuja referenssejä 

hyödyksi uusien asiakkaiden hankinnassa. Referenssien listaaminen ja viestiminen 

esimerkiksi internetsivujen tai lehdistötiedotteiden avulla koettiin välineenä, joka parantaa 

yrityksen mainetta sekä tuo esille sen kyvyt ja kokemuksen aikaisempien toimituksien avulla. 

Etenkin isojen tai hyvämaineisten asiakkaiden kanssa toteutetut hankkeet halutaan julkistaa 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Jalkala & Salminen, 2010) Tämän avulla niitä 

voidaan käyttää uusien asiakkaiden hankintaan mahdollisimman aikaisin. Etenkin 

ensimmäisten referenssien kohdalla tämä on tärkeää, sillä se saattaa auttaa yrityksiä 

suurestikin niiden alkutaipaleella, parantaen muun muassa näkyvyyttä ja uskottavuutta 

luotettavana toimittajan.  

Tutkimuksen perusteella referenssit nähtiin myös hyvänä apuvälineenä tarjooman arvon 

määrittämiseen. Monimutkaisten ratkaisujen arvon määrittäminen ja kommunikointi 

asiakkaalle helpottuu, kun yritys kykenee näyttämään jo olemassa olevan referenssin avulla 

sen konkreettisesti tuottamat hyödyt ja toimivuuden. Referenssien käyttöä arvon 

määrittämisessä ja kommunikoinnissa tosin rajoittaa aikaisempien asiakkaiden halu paljastaa 

esimerkiksi liiketoiminnalle arkaluontoisia lukuja liittyen ratkaisun tuottamiin säästöihin. 

Useimmiten asiakasyritykset tosin haluavat toimia referensseinä, sillä se parantaa myös niiden 
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omaa näkyvyyttä, sekä auttaa pidempiaikaisen suhteen luomisessa toimittajan kanssa. (Jalkala 

& Salminen, 2010) 

Referenssit toimivatkin siis yrityksille välineenä niin tarjooman arvon todentamiseen kuin 

myös sen kommunikointiin. Niiden käytön avulla pystytään myös vähentämään asiakkaan 

kokemaa riskiä. Asiakas pystyy referenssien avulla esimerkiksi arvioimaan helpommin 

ratkaisun soveltuvuuden sen omiin tarpeisiin. Toisaalta referenssit myös toimivat asiakkaalle 

näyttönä yrityksen kyvyistä tuottaa monimutkaisiakin ratkaisuja ja näin ollen vähentävät 

asiakkaan kokemaa riskiä liittyen ratkaisun toimivuuteen.  (Jalkala & Salminen, 2010) 

Referenssien käyttäminen arvon määrittämisessä ja kommunikoinnissa onkin siis havaittu 

erittäin toimivaksi keinoksi, etenkin kun kyseessä on monimutkainen tai muuten vaikeasti 

määriteltävissä oleva ratkaisu. Niiden avulla kyetään osoittamaan asiakkaalle helposti 

ymmärrettävässä muodossa ratkaisun tuottamat hyödyt ja samalla myös viestimään yrityksen 

kyvykkyys ratkaisun tuottamiseen.  

 

5.2 Nykyiset hankkeet ja niiden merkitys 

 

Valtioneuvoston 2012 luomassa cleantech-ohjelmassa yhtenä tärkeänä tekijänä 

kansainvälistymisen edistämiseksi, sekä kotimarkkinoiden kasvattamiseksi mainitaan 

mittavan demonstraatio- ja pilotointiympäristön perustaminen. Ensisijaisena tavoitteena on 

rakentaa yhtenäinen ja laaja demonstraatioympäristö pääkaupunkiseudulle. Hankkeeseen 

tulisi osallistua vähintään 50 kotimaista cleantech-alan yritystä, jotta se toimisi tarpeeksi 

laaja-alaisena näyteikkunana kansainvälisille markkinoille. (Valtioneuvosto, 2014) 

Vuonna 2015 (Uudenmaanliitto, 2015) julkaistun lehtijutun mukaan hanke on edennyt 

Helsingin, Espoon ja Vantaan tekemään yhteistyösopimukseen. Sopimuksen mukaan 

kaupungit tulevat yhdessä kehittämään pääkaupunkiseudun alueesta globaalin demonstraatio-

ympäristön älykkäille ja ekologisesti kestäville ratkaisuille. Mukana on myös Suomen 

itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, joka tukee laaja-alaisesti myös muita cleantech-hankkeita. 

Hankkeessa mukana olevien kaupunkien pormestarit uskovat sen lisäävän kiinnostusta niin 

teknologian ostajien, kuin cleantech-alan yrityksiin sijoittavienkin keskuudessa.  

Pääkaupunkiseudulla toteutettavan isomman demonstraatioympäristön lisäksi valtioneuvoston 

(Valtioneuvosto, 2014) ohjelmassa mainitaan mahdollisuuksista luoda pienempiä temaattisia 

pilotointiympäristöjä ympäri suomea. Näiden luomisessa ja rahoituksessa voidaan hyödyntää 
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innovatiiviset kaupungit (INKA) ja hiilineutraalit kunnat -ohjelmia (HINKU).   Pienempien 

kotimaisten hankkeiden lisäksi valtioneuvoston ohjelmassa on maininta mahdollisesta 

hankkeesta, jossa demonstraatioympäristö rakennettaisiin Kiinaan tai johonkin muuhun alan 

yritysten kannalta potentiaalisena nähtyyn kohdemaahan. Myös Sitran raportissa (Cleantech 

finland, 2007) kehotetaan referenssiprojektin/projektien perustamiseen kohdemarkkinoille. 

Projektien toteuttaminen kohdemaassa toisi suomalaisyritysten tarjooman lähemmäksi 

potentiaalisia asiakkaita ja helpottaisi näin ollen suomalaisen cleantech-osaamisen esittelyä 

kansainvälisillä markkinoilla. Näkyvyyden lisääntymisen ohella toinen keskeinen syy 

projektien toteuttamiseen suomen sijasta kohdemaassa on ulkoisten tekijöiden erilaisuus. 

Kohdemaan olosuhteet esimerkiksi ilmaston suhteen saattavat vaihdella suomen pakkasista 

aavikon helteisiin. Rakentamalla referenssikohteita kohdemaassa sijaitsevaan 

demonstraatioympäristöön suomalaiset yritykset pystyisivät näyttämään tuotteidensa 

toimivuuden myös kohdemaan erilaisissa olosuhteissa.  

Demonstraatioympäristöt ja niiden sisällä toteutettavat referenssiprojektit nähdäänkin siis 

selkeästi toimivaksi ratkaisuksi edistää cleantech-alaa niin valtiovallan kuin rahoittajienkin 

keskuudessa. Yritykset kohtaavat silti useita ongelmia lähtiessään toteuttamaan 

referenssiprojekteja. Etenkin pk-kokoluokan yritykset, joille projektit saattavat olla 

ensimmäisiä laajassa mittakaavassa toteutettuja hankkeita, kohtaavat usein ongelmia etenkin 

rahoituksen kanssa. Tämä käy selkeästi ilmi myös Finpron kyselytutkimuksessa vuodelta 

2013 (Finpro, 2014), jonka mukaan yli puolet vastaajista oli kokenut ongelmia rahoituksen 

saannin kanssa pilotointivaiheessa. Myös Sitra kuvailee raportissaan (Kangas, et al., 2015) 

tätä suunnittelu- ja ideointivaiheen sekä täysimittaisen kaupallistamisen väliin jäävää 

tuotekehitysvaihetta yritysten kuolemanlaaksoksi. Referenssiprojektien toteuttaminen vaatii 

usein merkittävän alkupääoman, jonka saaminen osoittautuukin usein pk-kokoluokan 

yrityksille vaikeaksi tai mahdottomaksi. Rahoittajat haluavat varsinkin heikossa 

taloudellisessa tilanteessa lähteä mukaan hankkeisiin, joissa takaisinmaksuajat ovat lyhyet ja 

riskit pienemmät kuin mitä sijoittaessa vasta kehitysvaiheessa olevaan teknologiaan. 

(Lybecker & Lohse, 2015) 

Yksi rahoituksen saantia merkittävästi vaikeuttava tekijä on myös cleantech-politiikan 

jatkuvuuden epävarmuus. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen myötä monet kaupallista 

potentiaalia omaavat innovaatiot eivät selviä kuolemanlaaksosta kaupallistamisvaiheeseen 

saakka. Rahoituksen puutteen takia moni innovaatio jääkin suunnitteluvaiheeseen. Tämä 
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aiheuttaa tappioita niin yksittäiselle yritykselle kuin myös välillisesti koko yhteiskunnalle. 

(Lybecker & Lohse, 2015) 

Mikäli yritys ei kykene omaehtoisesti tai julkisen rahoituksen avulla toteuttamaan hanketta on 

yksi vaihtoehto toteuttaa se yhteistyössä asiakkaan kanssa. Diplomityössään Määttänen 

(Määttänen, 2012) toteaakin, että yhteistyössä toteutettu referenssiprojekti johtaa yleensä 

teknologian nopeampaan kaupallistamiseen. Myös Cleantech Solutions-tutkimuksen 

loppuraportista (Jalkala, et al., 2014) käy ilmi, että yhteistyössä toteutetut projektit onnistuvat 

paremmin tuottamaan ratkaisuja, jotka vastaavat todelliseen markkinatarpeeseen. 

Yhteiskehitys myös mahdollistaa myyjän ja ostajan välisen syvemmän yhteistyön, jonka 

avulla pystymään tuottamaan asiakkaalle sopivampia ratkaisuja sekä mahdollisesti jatkamaan 

yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Varjopuolena yhteiskehityksessä on mahdollisuus siitä, että 

se johtaa liian yksilöityihin ratkaisuihin, joita ei pystytä suoraan laajassa mittakaavassa 

kaupallistamaan. Vaarana on myös se, että ensimmäinen asiakas tuntee olevansa vain 

testialusta ja rahoittaja ennen kuin teknologia saadaan laajempaan myyntiin. 

Yhteiskehityksessä tuotetun ratkaisun arvon määrittäminen ja kommunikointi voi myös olla 

vaikeaa, etenkin projektin alkuvaiheessa. (Jalkala, et al., 2014) 

Demonstraatioympäristöjen sekä referenssiprojektien toteutumisen suurimpana haasteena 

nähdäänkin rahoituksen saanti. Tämä tulee selkeästi esille muun muassa valtioneuvoston 

julkaisemassa strategiassa (Valtioneuvosto, 2014), jonka mukaan uusien cleantech-ratkaisujen 

markkinoille pääsy on erityisen haastavaa nykyisessä taloustilanteessa. Strategiassa 

laajamittaisen demonstraatioympäristön luominen on silti yksi neljästä 

prioriteettitoimenpiteestä, joiden avulla strategian tavoitteet uskotaan olevan saavutettavissa. 

Referenssiprojektit nähdään niin Sitran (Cleantech finland, 2007) raportissa kuin 

valtioneuvostonkin (Valtioneuvosto, 2014) strategiassa tärkeänä välineenä yrityksille. Niiden 

avulla suomalaiset cleantech-alan yritykset pystyvät demonstroimaan osaamistaan todellisessa 

ympäristössä ja mittakaavassa. Demonstraatioympäristöt ja referenssiprojektit toimivatkin siis 

näyteikkunana globaaleille markkinoille ja niiden avulla pystytään kommunikoimaan 

globaalisti saavutettavissa olevia hyötyjä. Todellisessa mittakaavassa toteutettu projekti 

helpottaa myös tarjooman arvon määrittämistä ja kommunikointia potentiaalisille asiakkaille.’ 
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5.3 Pilottiprojektit 

 

Pilotointi tai pilottiprojektit ovat osia laajemmista projekteista. Pilotoinnilla pyritään 

demonstroimaan projektin luomia hyötyjä sekä hallitsemaan siihen liittyviä riskejä projektin 

alkuvaiheessa. Näin pystytään lisäämään myös yleistä ymmärrystä asiakasyrityksessä 

projektin luomaa muutosta sekä sen takana olevia innovaatioita kohtaan. Yritykset käyttävät 

pilottiprojekteja vähentämään asiakkaalle kohdistuvaa epävarmuutta, etenkin jos tarjotun 

projektin hyödyt ovat muuten vaikeasti demonstroitavissa. Pilotointi on myös mahdollinen 

vaihtoehto uusille yrityksille, jotka voivat pilottiprojektien avulla osoittaa osaamistaan, mikäli 

niillä ei ole aikaisempia referenssejä asiakkailleen tarjottavaksi. Pilottiprojektit voivatkin siis 

toimia uusille cleantech-alan yrityksille keinona ensimmäisten asiakkaiden saantiin ja arvon 

kommunikointiin niiden taipaleen alkuvaiheessa.  

 

Riskien hallinta 

Turner (2005) jakaa pilottiprojektit kolmeen ryhmään riippuen niiden tavoitteista. 

Ensimmäinen ryhmä keskittyy riskien hallintaan. Tavoitteena riskien hallinnassa on yleensä 

valita strategia projektin riskien vähentämiseksi sekä tämän strategian käytännön pohjustus. 

Mikäli projektiin liittyvät riskit pystytään tunnistamaan ja ehkäisemään sekä epävarmuutta 

vähentämään, tuntee asiakasyritys projektin turvallisemmaksi ja varmemmaksi lähestyä. 

Turnerin (2005) määrittelemät riskin hallintastrategiat ovat seuraavat: 

1. Epävarmuuden vähentäminen 

2. Riskin välttäminen muuttamalla projektin läpivientiä 

3. Projektin hylkääminen 

4. Riskien sekä mahdollisten seurausten hallinta 

5. Riskien siirtäminen kolmannelle osapuolelle 

6. Riskien hyväksyminen 

7. Vaihtoehtoisen suunnitelman luominen riskien toteutumisen varalle 

(Turner, 2005) 

 

Epävarmuuden vähentäminen perustuu riskien tarkkaan realistiseen arviointiin. Strategia 

pyrkii arvioimaan kuinka hyvin projekti tulee pysymään projektisuunnitelmassaan, mitkä ovat 

todennäköisimmät riskit suunnitelmaan liittyen sekä mahdolliset ulkopuoliset tekijät. Tässä 
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voidaan käyttää hyödyksi myös skenaariomalleja, joiden avulla voidaan ennakkoon varautua 

todennäköisimpiin tilanteisiin projektin edetessä. Vaihtoehtoisten suunnitelmien luonti 

käsittelee samoja elementtejä. 

Ääripäinä ovat projektin hylkääminen sekä riskin hyväksyminen. Mikäli projektiin liittyvät 

riskit ja niiden mahdolliset seuraukset todetaan olevan suuret, voi koko projekti keskeytyä. 

Jos riskit ja seuraukset jäävät pieniksi, voidaan ne hyväksyä ilman suurempia varotoimia ja 

viedä projekti läpi suunnitelman mukaisesti. Kummassakin tapauksessa on tärkeää arvioida, 

kuinka paljon yritys pystyy sietämään riskejä. Riskien ollessa keskisuuret asiakasyritys voi 

vähentää kokonaisriskiä siirtämällä nämä riskit kolmannelle osapuolelle, kuten 

vakuutusyhtiöille. 

 

Prosessin tai tuotteen hyötyjen todistaminen 

Toinen Turnerin (2005) pilottiprojektien ryhmä keskittyy prosessin tai tuotteen hyötyihin ja 

pyrkii arvon demonstrointiin projektin alkuvaiheessa. Tämän ryhmän pilottiprojekteille on 

yleinen lähtökohta, jossa tehdään vähän ensin ja lisää suuremmalla volyymillä, mikäli tulos 

on miellyttävä. Erilaiset prototyyppikokeilut kuvaavat hyvin tämän tyyppistä pilotointia. 

Etenkin lopputuotoksen ollessa vielä epäselvä prototyyppien luominen ja kehittäminen edistää 

kommunikointia tuottajan sekä asiakasyrityksen välillä. On myös mahdollista, että projektin 

lopputulosta sekä menetelmää ei ole määritelty etukäteen. Tähän ryhmään kuuluvat 

esimerkiksi osa toiminnan kehitys- ja tutkimusprojekteista sekä konsultointipalvelut. Tällöin 

projektin hyötyjen demonstrointi käytännön tasolla on haastavampaa verrattuna 

tuotekeskeisiin projekteihin. Pilotointikeinona toimii esimerkiksi menetelmien testaus 

pienemmässä mittakaavassa, joista jälkeenpäin paras valitaan projektin läpivientiin. 

Cleantech-alan yritysten tarjooma on kuitenkin pääsääntöisesti tarkkaan määritelty. Vaikka 

yritysten tarjooma onkin yleensä tarkkaan määritelty, on pilotointi silti hyvä väline etenkin 

pienille cleantech-yrityksille arvon kommunikointiin ja todentamiseen etenkin 

yhteiskehityksen kautta.  

 

Toiminnan kehittäminen sekä oppiminen 

Viimeisenä tavoitteena pilottiprojekteilla on toiminnan yleinen kehittäminen sekä oppiminen. 

Turnerin (2005) mukaan oppiminen on projektien sivuvaikutus. Yritykset saavat kokemusta 
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projektityöskentelystä ja hallitsevat pilottiprojektien osa-alueet paremmin. Suurimmat osa-

alueet, joiden osaaminen kehittyy pilottiprojektien myötä, ovat seuraavat: 

1. Riskien vähentäminen 

2. Epävarmuuden vähentäminen koskien projektin tuotosta 

3. Kokemus siitä, mikä toimii tai ei toimi uutta tuotetta suunnitellessa 

4. Tutkimusmenetelmien tehokkuuden testaus 

(Turner, 2005) 

 

Vaikka osaamisen kehittäminen sekä oppiminen saavutetaan yleensä pilottiprojektien 

sivuvaikutuksena, voidaan pilotointia tehdä myös täysin tietotaidon kehittämisen pohjalle. 

Nämä pilottiprojektit keskittyvät uuden tiedon hakemiseen sekä tiedon hallintaan. Tietotaidon 

päivittäminen on tärkeää aloilla, joilla projekteilla on lyhyet tulevaisuuden näkymät ja nopeita 

tuloksia vaaditaan jatkuvasti. 
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6 HOCKERTSIN NELJÄ ULOTTUVUUTTA CASE-YRITYKSIEN 

AVULLA 
 

Tanskalainen Kai Hockerts on tehnyt pitkäaikaista tutkimustyötä siitä, kuinka kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiminen vaikuttaa yrityksen menestykseen. Tutkimus 

perustuu 12 erilaisen yrityksen kanssa tehtyyn pitkäaikaiseen selvitykseen siitä millaisia 

mentaalisia malleja ympäristöystävällisyyden lisäämisen taustalla vaikuttaa. Saatujen 

tuloksien perusteella Hockerts on erotellut neljä ulottuvuutta joiden kautta kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen tuo yritykselle kilpailuetua. Ulottuvuuksia ovat 

riskien vähennys, tehokkuuden parannus, brändin rakennus ja uusien markkinoiden luonti. Eri 

ulottuvuuksien hyödyntäminen riippuu tutkimuksen perusteella siitä, kuinka suuria 

panostukset kestävään kehitykseen ovat. Vähemmän panostavat yritykset keskittyivät 

enimmäkseen riskien vähennykseen ja tehokkuuden lisääntymiseen, niiden ollessa helpoiten 

saavutettavissa. Vastakohtana taas toimivat yritykset, jotka panostivat vahvasti 

ympäristöystävällisyyteen ja kykenivät hyödyntämään kaikkia ulottuvuuksia. (Hockerts, 

2015) 

Tässä kappaleessa käymme neljän esimerkkiyrityksen avulla läpi Hockertsin esittämien 

ulottuvuuksien sisällön. Yritysten valinnassa olemme pyrkineet siihen, että ne edustaisivat 

alansa kärkeä kyseisen ulottuvuuden hyödyntämisessä. Esittelemme ensin kyseisen 

ulottuvuuden teoriapohjan, jonka jälkeen käymme läpi kuinka kyseinen yritys käytännössä 

hyödyntää sitä liiketoiminnassaan.  

 

6.1 Riskien vähennys, Neste Oy 

 

Kaikki tutkimuksessa mukana olleet yritykset, jotka panostivat ympäristöystävällisyyteen, 

kokivat sen tuoneen mukanaan vähentyneet riskit. Riskien väheneminen voi tapahtua useiden 

eri mekanismien kautta. Käymme näitä mekanismeja, sekä erilaisia liiketoimintariskejä läpi 

seuraavaksi esimerkkiyritys Neste Oy:n toiminnan tarkastelun avulla.  

 

Neste Oy, joka aiemmin tunnettiin nimellä Neste Oil, on sijoittajasivujensa mukaan 

suomalainen öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Neste on viimeisen 

kymmenen vuoden aikana toteuttanut strategiaa, joka painottaa entistä enemmän 
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ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä. Yhtiö on tällä hetkellä maailman suurin 

biodieselin tuottaja sekä kuuluu suomen kolmen suurimman cleantech-yrityksen joukkoon. 

Neste pyrkii kehittämään entistä enemmän uusiutuvia ratkaisuja myös muiden alojen 

tarpeisiin, kuten muovien tuottamiseen ja kemianteollisuuteen. Yksi iso tekijä Nesteen 

strategiamuutoksen taustalla on perinteiseen öljynjalostukseen liittyvien riskien välttely, sekä 

uusien asiakkaiden hankinta ympäristöystävällisen toiminnan kautta. (Neste, 2016) 

Hockerts esittää tekstissään yrityksien kohtaavan seuraavanlaisia riskejä, joiden 

realisoitumisen yritykset voivat estää toimimalla ympäristöystävällisesti: 

 

Onnettomuusriski: 

Erilaiset ympäristökatastrofit, kuten öljynporauslautta Deepwater Horizonin tuhoutuminen 

Meksikonlahdella 2010, muodostavat suuren uhkan alan yrityksille. Onnettomuudesta saattaa 

seurata suuriakin rahallisia vaikutuksia joko suoraan esimerkiksi sakkojen tai 

vahingonkorvauksien muodossa, sekä välillisesti esimerkiksi maineen menetyksestä 

seuraavan asiakaskadon muodossa. (Hockerts, 2015) Vähentämällä riskipitoisemman öljyn 

käyttöä ja siirtymällä entistä enemmän biopohjaisten raaka-aineiden käyttöön Neste on 

kyennyt vähentämään riskejään verrattuna perinteiseen öljyalan toimijaan.  Toki riskejä 

ilmenee edelleen tuotannossa ja kuljetuksissa, mutta kestävään kehityksen mukaiseen 

toimintaan tähtäävän strategian seurauksena nekin ovat vähentyneet verrattuna aikaisempaan 

tasoon tai muihin alan toimijoihin. (Neste, 2016) 

 

Laki- ja säännösriskit 

Etenkin onnettomuuksien seurauksena yritykset saattavat kohdata riskin joutua syytetyksi 

lakien ja säännösten rikkomisesta. Tähän luokkaan kuuluvat myös normaalia tuotantoa 

ohjaavien lakien ja säännösten mahdollinen noudattamatta jättäminen ja sen seuraukset. 

(Hockerts, 2015) (Hockerts, 2007) Tämän vuoksi onkin tärkeää, että yritykset sisällyttävät 

toimintaansa ohjaaviin arvoihin myös ympäristöllisen näkökulman kaikkien sen toimintaan 

liittyvien sidosryhmien osalta. Näin pystytään varautumaan erilaisten lakien ja säännösten 

aiheuttamiin riskeihin proaktiivisesti jo ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia yritykselle. Myös 

Neste pyrkii toiminnassaan ottamaan jatkuvasti huomioon kaikki sen sidosryhmät. Avoimella 

tiedottamiselle ja ennakoivalla toiminnalla esimerkiksi palmuöljyn tuotantoon liittyvissä 

ympäristöllisissä –sekä sosiaalisissa ongelmissa on pystytty välttymään suurilta oikeusjutuilta. 
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Neste myös kokee, että olemalla hyvin selvillä vallitsevista laeista ja säädöksistä sekä niiden 

mahdollisista muutoksista se kykenee tuottamaan lisäarvoa sen asiakkaille. Tarjoamalla 

asiakkailleen edistyksellisiä ratkaisuja, jotka noudattavat vähintään nykyisen lainsäädännön 

asettamia vaatimuksia pystytään vähentämään myös asiakkaan riskiä. Lisäksi aktiivisella 

toiminnalla erilaisten sidosryhmien kanssa Neste uskoo myös pystyvänsä vaikuttamaan 

tulevien lakien ja säädösten kehitykseen sen kannalta suotuisaan suuntaan. (Neste, 2016) 

  

Kampanja- ja maineriski 

Onnettomuus- tai lakiriskien realisoitumisen seurauksena yrityksen maine saattaa olla 

vaarassa. Etenkin öljyalalla erilaisten ympäristöjärjestöjen kampanjoiden ja boikottien 

kohteeksi joutumisen riski koetaan suureksi. Ne saattavat nopeasti aiheuttaa yritykselle 

isonkin kolauksen maineeseen ja tämän kautta myös liiketoimintaan. Myös Neste varautuu 

tähän edellisessä kappaleessa mainituilla erilaisiin sidosryhmiin liittyvillä toimilla sekä 

tiedottamalla toiminnastaan avoimesti erilaisten kanavien kautta. Etenkin toimialan johtaville 

yrityksille on tärkeää toimia avoimesti ja pyrkiä ennaltaehkäisemään kampanjoihin ja 

maineen menetykseen liittyviä riskejä. Hockerts (Hockerts, 2015) (Hockerts, 2007) esittää 

myös tutkimuksessaan, että toimialan johtavilla yrityksillä on mahdollisuus joutua 

kampanjoinnin kohteeksi helpommin kuin pienillä toimijoille niiden suuremman 

julkisuusarvon vuoksi. Korostamalla uutta kestävään kehitykseen ja ympäristöarvoihin 

pohjautuvaa strategiaansa Neste pyrkii välttämään tämän. (Neste, 2015)Kampanjan kohteeksi 

on helpompi ottaa perinteinen öljyalan yritys, kuin Neste joka pyrkii toiminnassa ja 

viestinnässä ympäristöystävällisyyteen sekä avoimuuteen. 

 

 

Toimintaluvan menetys-riski 

Todennäköisyys tämänlaisen riskin realisoitumiseen kasvaa yleensä seurauksena 

pitkäaikaisesta riskienhallinnan ja yritystä koskevan lainsäädännön laiminlyönnistä. 

Toimintaluvan menetys ja toiminnan päättyminen tai keskeytyminen tapahtuukin siis yleensä 

vasta muiden riskien realisoitumisen seurauksena. Myös Hockertsin tutkimuksessa esitetään, 

että toimintaluvat menetys on yhteiskunnan tapa ”rangaista” niitä yrityksiä, jotka eivät toimi 

tavalla joka koetaan yhteiskunnan kannalta vastuulliseksi. (Hockerts, 2007) Tämän ajatuksen 

tulisikin siis toimia taustalla kaikessa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevassa toiminnassa. 
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Kun yritys hoitaa asiansa kaikkien sidosryhmien kanssa vastuullisesti ja lakien sekä säädösten 

asettamissa puitteissa tämänkaltaisen riskin uhka on pieni. Neste ei suoranaisesti mainitse tätä 

riskinä yritykselle, mutta kaiken riskienhallintaan ja -vähentämiseen tähtäävän toiminnan 

taustalla on tavoite siitä, että toiminta jatkuu vähintään nykyisen kaltaisena myös 

tulevaisuudessa.  

 

6.2 Tehokkuuden parantaminen, Landis+Gyr Oy  

 

Tehokkuuden parantaminen ympäristöystävällisten innovaatioiden avulla on toinen 

Hockertsin (2015) ulottuvuuksista. Kuten riskien vähennystä, voivat yritykset myös 

tehokkuuden parantamista hyödyntää pienemmillä panostuksilla. Tehokkuuden parantaminen 

on luonut myös uusia markkinoita yritysten kaupallistaessa toimintansa tehokkuutta 

parantavia palveluita sekä ratkaisuja. Esimerkkiyrityksenä tehokkuuden parantamisen 

hyödyntämiseen valitsimme Landis+Gyr Oy:n, jonka liiketoimintaan kuuluvat 

konsultointipalvelut koskien tehokkuuden parantamista sekä mittauslaitteet, joiden avulla 

asiakkaat pystyvät valvomaan omaa tehokkuuttaan, kuten energian ja resurssien tehokasta 

käyttöä (Landis+Gyr, 2016). Seuraavaksi tarkastelemme Hockertsin (2015) mainitsemia 

tehokkuuden parantamisen keinoja ja kuinka ne näkyvät Landis+Gyr:n liiketoiminnassa. 

 

Ekotehokkuus 

Suurin tehokkuuden parantamisen keinoista on ekotehokkuus. Tämä kattaa 

ympäristöystävälliset ratkaisut toiminnan kehittämiseen, joita myös Landis+Gyr Oy tarjoaa 

asiakkailleen. Yleensä kyseessä on kustannusten vähentämiseen tähtäävät toimet. Näitä 

kustannuksia ovat esimerkiksi jätteiden käsittelystä sekä resurssien käytöstä koituvat 

kustannukset (Hockerts, 2015). Landis+Gyr Oy keskittyy tarjoamissaan ratkaisuissa enemmän 

energiatehokkuuden parantamiseen, etenkin sähkön kulutuksen valvomiseen (Landis+Gyr, 

2016). Ensiluokkaiset energian kulutusta seuraavat mittauslaitteet ja niiden valvontaohjelmat 

auttavat asiakkaita konkreettisesti näkemään palvelusta koituvan hyödyn. Tämä onkin 

Landis+Gyr Oy:n liiketoiminnan vahva perusta. 
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Työntekijöiden tehokkuus 

Toinen Hockertsin (2015) mainitsema tärkeä elementti toiminnan tehokkuuden 

parantamiseksi liittyy työntekijöiden tehokkuuteen. Ympäristöystävällisyyden luoma hyvä 

yrityksen maine auttaa houkuttelemaan, motivoimaan ja pitämään työntekijöitä, jotka 

välittävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä haasteista. Tämä motivoi työntekijöitä 

työskentelemään tehokkaasti yrityksissä, jotka osoittavat ympäristöystävällisiä arvoja, koska 

he osaltaan tuntevat yrityksen tavoitteet myös omikseen. Yritykset kilpailevat aktiivisesti 

tehokkaiden ja motivoituneiden työntekijöiden hankinnassa, joten on haastavaa arvioida, 

kuinka suuren edun ympäristöystävällinen brändi antaa työntekijöiden rekrytoinnissa. 

Työntekijöiltään Landis+Gyr Oy odottaa potentiaalia nousta työtehtävissä ja vastuussa. Yritys 

myös arvostaa suuresti työntekijöidensä tietotaitoa sekä alan osaamista (Landis+Gyr, 2016). 

Landis+Gyr Oy panostaa työntekijöidensä koulutukseen ja pitempiaikaisiin työsuhteisiin, 

joten on selvää että yritys arvostaa tehokasta työvoimaa. Myös Neste mainitsee osaavan 

työvoiman saannin varmistamisen yhdeksi tärkeäksi tekijäksi ympäristöystävällisyyteen 

keskittyvän strategian taustalla. (Neste 2015 ja 2016)  

 

6.3 Brändin rakentaminen, Tesla Motors 

 

Brändin rakentaminen vaatii yritykseltä suuria panostuksia ja on usein pitkäaikaisen työn 

tulos. Brändin rakentaminen ympäristöystävällisten arvojen mukaisesti tuottaa huomattavia 

etuja, joita tarkastelemme seuraavaksi esimerkkiyritys Tesla Motorsin näkökulmasta. Tesla 

Motors on luonut laajaa tunnettavuutta sähköautojen valmistajana sekä akkuteknologian 

kehittäjänä. Sähköautoissaan Tesla Motors keskittyy korkeaan laatuun, mukaan lukien 

korkeisiin turvaluokituksiin sekä ympäristöystävällisyyden korostamiseen (Tesla Motors, 

2016). Yhdistettynä vahvaan osaamiseen, kestävän kehityksen arvot luovat Tesla Motorsille 

hyvän maineen sekä vahvan brändin. 

 

Premium-hinnat 

Ensimmäinen Hockertsin (2015) mainitseva brändin rakentamiseen liittyvä etu on kyky 

veloittaa premium-hintoja yrityksen tuotteista sekä palveluista. Käytännössä tämä tarkoittaa, 

että asiakkaat ovat valmiita maksamaan yrityksen tarjoomasta enemmän, vaikka se ei 

ominaisuuksiltaan erotu kilpailijoistaan. Tesla Motorsin S-mallin ja X-mallin sähköautot 
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ovatkin luksustuotteita, joiden kohderyhmä koostuu pääosin varakkaista kuluttajista. Vahvan 

brändin huomiointi hinnoittelussa on kuitenkin hyvin haastavaa, sillä brändin arvostaminen 

asiakkaan näkökulmasta on yksilöllistä (Hockerts, 2015). Erittäin korkea hinnoitus voi 

karkottaa asiakkaita tai heikentää yrityksen brändiä sekä imagoa. 

 

Asiakkaiden hankinta ja asiakassuhteiden vahvistaminen 

Seuraavat edut liittyvät uusien asiakkaiden hankintaan sekä jo olemassa olevien 

asiakassuhteiden vahvistamiseen. Hockertsin (2015) mukaan kestävät ympäristöystävälliset 

arvot auttavat yritystä houkuttelemaan uusia asiakkaita. Tämä näkyy vahvasti Tesla Motorsin 

toiminnassa yrityksen kehittäessä uutta 3-mallin sähköautoa. Ajatus korkean volyymin 

sähköautosta, joka ominaisuuksillaan ja hinnallaan kilpailee saman luokan 

polttomoottoriautojen kanssa herättää automaattisesti kiinnostusta kuluttajien joukossa. 

Blogissaan Tesla Motors kertoo, ettei 3-mallin julkaisuun ole tarvinnut käyttää ollenkaan 

mainontaa, kuten aiempien julkaisujen osalla vaan potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinto on 

levinnyt itsestään (Tesla Motors, 2016). Vahva brändi vahvistaa asiakassuhteita ja parantaa 

asiakkaiden uskollisuutta yritystä kohtaan tulevaisuudessa. Autoteollisuuden markkinoilla 

asiakkaiden uskollisuus on jo ennestään vahva, sillä yleensä mukaan kuuluu itse auton lisäksi 

myös huoltopalvelut sekä varaosien myynti. 

 

Keskitetty kuluttaminen 

Viimeisenä brändin tuottamista eduista on keskitetty kuluttaminen. Hockertsin (2015) mukaan 

ympäristöystävällisten tuotteiden markkinointi voi kiinnittää asiakkaan huomion myös 

yrityksen muihin tuotteisiin tai palveluihin, vaikka ne eivät välttämättä edustakaan samaa 

vihreää arvomaailmaa. Yrityksen vahva brändi on tuolloin johdatteleva tekijä ja asiakkaat 

pyrkivät kuluttamaan keskitetysti. Tämä idea ei kuitenkaan sovellu autoteollisuuden 

markkinoille, sillä autoa ostaessaan kuluttajat tekevät yksittäisiä suurempia hankintoja ja 

pääpaino on tuolloin pitempiaikaisten asiakassuhteiden ylläpidossa. 

 

6.4 Uusien markkinoiden luonti, Vestas 

 

Viimeinen Hockertsin (2015) neljästä ulottuvuudesta on uusien markkinoiden luonti. Kuten 

brändin rakentaminen, myös uusien markkinoiden luonti vaatii suuria panostuksia ja sisältää 
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suuria riskejä. Kestävään kehitykseen liittyvät innovaatiot syntyvät usein kaupallisten 

yritysten ulkopuolelta ja yritykset kiinnostuvat näistä uusista innovaatioista vasta niiden 

kasvaessa ja osoittautuessa kaupallisesti tuottaviksi ratkaisuiksi. Mikäli yritykset siirtyvät 

uusille markkinoille, voivat ne saavuttaa vahvan aseman markkinoiden edelläkävijän maineen 

myötä. Kyseessä on siis suuret riskit sekä suuret potentiaaliset hyödyt. Esimerkkiyrityksenä 

uuden markkinoiden luonnissa on Vestas, joka on tällä hetkellä yksi maailman johtavista 

tuulivoimaloiden tuottajista (Wind Power Monthly, 2015). Vestas, joka aiemmin valmisti 

muun muassa hydraulisia nostureita sekä kodinkoneita näki tuulivoiman potentiaalin ja 

vuonna 1986, jonka jälkeen Vestas keskittyi vain nopeasti kasvavaan tuulivoima-alaan 

(Vestas, 2016). 

 

Kestävän kehityksen kaupallistaminen 

Hockerts (2015) mainitsee useita erilaisia uusien markkinoiden tyyppejä liittyen kestävään 

kehitykseen. Ensimmäinen näistä on kestävän kehityksen pätevyyden kaupallistaminen. 

Kyseessä on yritysten ympäristöystävällisyyteen pohjautuvan tietotaidon kaupallistamista 

esimerkiksi konsultointipalvelujen muodossa. Myös Vestas tarjoaa konsultointipalveluja 

tuulivoimaan liittyen, vaikka yrityksen pääpaino onkin tuulivoimaloiden valmistamisessa. 

Konsultoinnin seurauksena tosin voidaan päästä myös esimerkiksi sopimukseen voimalan 

toimittamisesta. Joissain tapauksissa yrityksen sisäisten toimintojen kaupallistamisella 

voidaan luoda täysin uusia markkinoita mutta se vaatii yleensä radikaaleja innovaatioita 

(Hockerts, 2015). 

 

Cleantechiin panostaminen 

Toinen tyyppi uusille markkinoille on Cleantechiin panostaminen. Yleensä kyseessä on 

uusien teknologioiden kehitys ja kaupallistaminen täysin uusien tuotteiden tai ratkaisujen 

muodossa. Nämä tuotteet sekä ratkaisut vähentävät ympäristön saastuttamista tai fossiilisten 

polttoaineiden kulutusta (Hockerts, 2015). Kuten tuulivoima-alaan panostaminen Vestaksen 

tapauksessa, suuri osa Cleantechin luomista uusista markkinoista keskittyy uusiutuviin 

energialähteisiin. Muita huomattavia teknologioita, joiden kehitystä on pyritty 

kaupallistamaan liittyvät esimerkiksi veden sekä jätteiden hallintaan. 
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Pyramidin pohja 

Kolmas ja viimeinen Hockertsin (2015) mainitseva markkinatyyppi uusille kestävän 

kehityksen markkinoille on pyramidin pohja. Tämä malli eroaa huomattavasti aiemmista 

keskittyen alhaisen elintason maihin ja niiden tyydyttämättömiin tarpeisiin. Yritykset voivat 

luoda tuottavia markkinoita markkinoimalla räätälöityjä ratkaisuja näihin tarpeisiin ja 

olemalla ensimmäisiä tarjoamassa edullisia ratkaisuja. Vestaksen tapauksessa tämä voisi 

tarkoittaa esimerkiksi kehitysmaiden tarpeisiin räätälöityjä tuulivoimaloita joiden 

yksikkökoko ja hinta olisi huomattavasti alhaisempi. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä työssä on tutkittu cleantech-alan yritysten kohtaamia haasteita niiden tarjooman 

tuottaman lisäarvon todentamisessa sekä kommunikoinnissa. Teoreettisina viitekehyksinä 

arvon todentamisen tutkimisessa olemme käyttäneet perinteistä arvoehdotelmaa sekä siitä 

jalostettua arvon luontia yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä S-D logiikkaa. Arvojen 

kommunikointia on käsitelty tutkimalla teoriaa erilaisista arvoehdotelmatasoista, lisäksi 

käytännönläheisempänä lähestymistapana tutkimme referenssien ja pilotoinnin käyttöä niin 

teorian kuin käytännön toimienkin kautta. Tutkimuksen innoittajana toimi cleantech-alan 

vahva tulevaisuuden potentiaali, jonka realisoituminen kuitenkin vaatii vielä paljon lisätietoa 

etenkin siitä, kuinka yritysten kyvykkyydet muutetaan selkeästi määriteltyyn ja 

kommunikoitavaan muotoon. Työ on keskittynyt kolmen johdannossa esitetyn 

tutkimuskysymyksen ympärille. Tämän kappaleen tarkoituksena on esitellä tutkimuksen 

kautta saamamme vastaukset näihin kysymyksiin.  

 

7.1 Työn tulokset 

 

Ensimmäinen asettamamme kysymys koski cleantech-yritysten tarjooman tuottaman 

lisäarvon todentamista. Lähtökohtana tutkimuksessa oli, että tuotettu lisäarvo voidaan jakaa 

kolmeen ryhmään sen perusteella millaisia hyötyjä ne tuottavat asiakkaalle. Nämä kolme 

ryhmää ovat taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset hyödyt. 

Taloudelliset hyödyt ovat usein helpoiten määriteltävissä. Ne sisältävät toiminnan 

muutoksesta johtuvat kustannussäästöt, jotka perustuvat olemassa olevien resurssien 

tehokkaampaan käyttöön tai uuden teknologian käyttöönottoon. Näihin hyötyihin sisältyy 

myös taloudellisten riskien ehkäisytoimet, mikä tuli esille etenkin case-yritysten toimintaa 

tarkastellessa. Cleantech-yritysten tarjooman hyödyntämisen kautta asiakasyrityksille voi 

myös avautua uusia markkinoita, joiden hyödyntäminen vaatii ympäristöystävällisiä 

toimintatapoja. 

Ympäristöllisten hyötyjen määrittäminen nähdään vaikeampana, koska niitä on haastavampaa 

ilmaista numeerisesti verrattuna taloudellisiin hyötyihin. Ne luovat kilpailuetua perinteisiin 

yrityksiin verrattuna. Niiden avulla pystytään erottumaan etenkin kypsillä markkinoilla. 

Taustalla ovat usein lainsäädännölliset pakotteet, joiden myötä asiakasyritykset joutuvat 
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kehittymään jatkuvasti kohti kestävämpiä toimintatapoja. Cleantech-yritysten tarjooman 

avulla asiakkaat voivat myös vähentämään lainsäädäntöön liittyviä riskejä. Tämä edellyttää 

cleantech-yrityksiltä tuntemusta tämänhetkisestä lainsäädännöstä sekä sen kehityksestä 

lähitulevaisuudessa. 

Kuten ympäristölliset hyödyt, myös sosiaaliset hyödyt ovat vaikeasti todennettavissa. Ne 

vaikuttavat usein laajemmin sidosryhmäverkostossa ja hyödyt tulevat esiin vasta pitkällä 

aikavälillä. Sosiaaliset hyödyt ilmenevät useimmiten asiakkaan brändin tai maineen 

kehityksen kautta. Tämä taas johtaa parantuneisiin asiakassuhteisiin nykyisten asiakkaiden 

kanssa sekä helpottaa uusien hankintaa. Sosiaalisen näkökulman huomioiminen vähentää 

myös brändiin ja maineeseen liittyviä riskejä. 

 

Toinen tutkimuskysymys koski tarjooman lisäarvon todentamista. Perinteisen tuotekeskeisen 

arvoehdotelman mukaan tuotteet ovat vaihdannan perusta ja tuottajat määrittelevät niille 

selkeän arvon. Cleantech-yritysten tarjooma on usein yhdistelmä tuotteita ja palveluja, joten 

perinteinen arvoehdotelma ei sovi suoraan sen tarkasteluun. Tarjooman arvo muodostuu 

yhteistyön kautta ja lopullisen arvon määrittelee asiakas kokemiensa hyötyjen perusteella. 

Tämän vuoksi arvon todentaminen on vaikeaa, eikä sen mallintamiseen ole olemassa selkeää 

työkalua tai mallia. S-D logiikka sekä arvon yhdessä luonti sidosryhmien kanssa kuvaavat 

sitä. kuinka arvoa voidaan todentaa palveluliiketoiminnassa. Cleantech-yritysten 

kannattaisikin kehittää arvon todentamiseen liittyvää toimintaa sekä ajatusmaailmaa entistä 

enemmän S-D logiikan tarjoaman mallin mukaisesti. Näin ne pystyvät hallitsemaan paremmin 

arvon todentamiseen liittyviä haasteita, jotka tulevat lisääntymään tarjooman ollessa entistä 

useammin yhdistelmä palveluita ja tuotteita. Tarjooman muuttuessa monimutkaisemmaksi 

myös arvon kommunikoinnin rooli korostuu. 

 

Kolmannen kysymyksen avulla pyrimme selvittämään, miten yritykset kommunikoivat 

tarjoomaansa asiakkaille. Tuotettu tarjooma on usein monimutkainen ja sen tuottamien 

hyötyjen kommunikointi on tästä syystä vaikeaa. Kommunikoinnissa korostuukin hyötyjen 

esittäminen selkeästi ymmärrettävässä muodossa. Tässä apuna toimiikin usein jo olemassa 

olevien referenssien hyödyntäminen. Niiden avulla kyetään konkretisoimaan ja 

demonstroimaan monimutkaisia ratkaisuja. Lisäksi ne toimivat näytteenä yrityksen 

kokemuksesta sekä kyvyistä ratkaisun tuottamiseen. Tämä vähentää asiakkaan kokemaa 
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riskiä. Myös pilotointi tarjoaa cleantech-yrityksille keinon osoittaa omaa osaamistaan sekä 

vähentää asiakkaan kokemaa riskiä. Yhteistyön merkitys korostuu myös kommunikoinnissa. 

Yhteistyön ja pitkien asiakassuhteiden kautta saadaan myös selville asiakkaan todelliset 

tarpeet. Tämän avulla asiakkaalle pystytään markkinoimaan juuri sen tarpeita vastaavia 

ratkaisuja. Yhteistyössä kehitetty ratkaisu tuottaa myös yleensä asiakkaan tarpeeseen 

parhaiten soveltuvan lopputuloksen.  

 

7.2 Yhteenveto 

 

Cleantech on toimialana vielä melko nuori. Tämän vuoksi siitä tuotettua tutkimustietoa on 

olemassa vielä suhteellisen vähän. Tämä tuli esille myös tätä työtä tehdessä. Tuotetun 

lisäarvon todentamiseen ja kommunikointiin ei ole olemassa selkeää mallia, jonka avulla 

päästäisiin parhaaseen lopputulokseen. Osasyynä tähän on myös cleantechin määritelmästä 

esiin tuleva alan monimuotoisuus. Ala on selkeästi asiakaslähtöinen ja etenkin pk-kokoluokan 

yritysten tuottamat ratkaisut ovat usein yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä. Tämän 

vuoksi arvon todentamisessa ja kommunikoinnissa korostuukin yhteistyö ja pitkäaikaiset 

asiakassuhteet, sekä asiakkaan tarpeiden tunnistaminen. Asiakkaan kokema arvo sekä hyödyt 

muodostuvat useista tekijöistä ja usein vasta pitkällä aikavälillä asiakkaan omissa arvoa 

tuottavissa prosesseissa. Kestävän arvoehdotelman todentamisessa ja kommunikoinnissa 

tulisikin siis aina korostaa asiakkaan omissa prosesseissa syntyvää arvoa.  
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