
LIITTEET

Liite 1: Aikaisemmat tutkimukset

Vuosi Tutkija(t) Tutkimuksen aihe Tutkimustapa Aineisto Tutkimuksen keskeiset tulokset

2000 Lapierre Asiakkaan kokema arvo 

teollisessa yhteydessä

Kvantitatiivinen 

kyselytutkimus

338 IT-, jakelu- ja 

rahoitusalan yritystä 

Kanadassa

Joustavuus ja reaktiokyky ovat tärkeitä arvoajureita 

kaikissa tutkituissa yrityksissä, mutta liikesuhteeen 

arvoajurit arvioidaan IT- ja rahoitusalalla eri tavalla kuin 

jakelualalla.

2001 Mathieu Palvelustrategiat 

valmistussektorilla: hyödyt, 

kustannukset ja kumppanuus

Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuus Mitä intensiivisempiä ja erikoistuneempia palvelutoiminnot 

ovat, sitä suuremmat ovat hyödyt mutta myös strategiset 

kustannukset ja yhteistyön harjoittamisen kustannukset 

esimerkiksi kilpailijoiden kanssa.

2003 Dutta et al. Resurssiperustainen 

näkökulma 

hinnoitteluprosessiin 

kyvykkyytenä

Tapaustutkimus Amerikkalainen 

komponentti-

valmistaja

Keskeistä kaikille hinnoittelupäätöksille on hinnoittelukyky, 

systeemit ja prosessit, jotka yrityksen johtaja valitsee 

joutuessaan taiteilemaan hinnanmuutostarpeen ja sitä 

rajoittavien tekijöiden kanssa.

2003 Ingenbleek et al. Uuden tuotteen hinnoittelun 

onnistumiseen vaikuttavat 

tekijät

Kvantitatiivinen 

kyselytutkimus

78 belgialaisen 

teollisuusyrityksen 

uuden tuotteen 

hinnoittelusta 

vastaavaa johtajaa

Ei ole yleisesti "hyviä" tai "huonoja" tapoja hinnoitella, 

mutta onnistuminen riippuu suhteellisesta tuote-edusta ja 

kilpailun intensiteetistä. Arvoperusteista hinnoittelua ei 

pidetty missään tilanteessa huonona hinnoittelutapana.

2003 Oliva & 

Kallenberg

Muutoksen johtaminen 

tuotteista palveluihin 

siirtymisessä

Laadullinen tutkimus 11 pääoma-

hyödykkeitä 

valmistavaa yritystä 

Saksassa

Siirtyminen palveluliiketoimintaan vaatii harkitun 

kehitysprosessin kyvykkyyksien rakentamiseksi.

2003 Ulaga Korvaus arvon luomisesta 

liikesuhteissa; 

asiakasnäkökulma

Laadullinen tutkimus; 

Grounded theory

10 valmistustoi-

mintaa harjoittavan 

yrityksen 

ostopäällikköä 

USA:ssa

8 arvoajurin identifiointi valmistaja-toimittaja-

liikesuhteissa.

2004 Hinterhuber Viitekehys päätöksenteolle 

siirryttäessä kohti 

arvoperusteista hinnoittelua

Tapaustutkimus Lääketeollisuuden 

yritys

Prosessi asiakasarvon analysoimiseen. Yritykset 

riskeeraavat liikaa keskittymällä kilpailijoiden nykyisten 

tuotteiden ominaisuuksiin sen sijaan että pyrkisivät 

luomaan ja viestimään oman tuotteensa tai palvelunsa 

arvoa asiakkaalle.

2004 Vargo & Lusch Uusi palvelukeskeinen 

logiikka markkinoinnissa

Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuus Tavara- ja palvelulogiikan erot, 8 peruslähtökohtaa

2005 Brax Valmistajasta 

palveluntuottajaksi - 

haasteet ja ristiriita

Tapaustutkimus Eurooppalainen 

teollisuuslaitteistoja 

valmistava yritys

Monet ongelmat johtuvat valmistusorientoituneesta 

tavasta harjoittaa liiketoimintaa. Näkemys että valmistajat 

voivat muuttua palvelutarjoajaksi hitaasti lisäämällä 

palveluja tarjoomaansa yksitellen, voi olla vaarallista.

2005 Edvardsson et 

al.

Kuinka ilmiö "palvelu" 

kuvataan 

palvelututkimuksissa

Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuus Kun palvelu kuvataan näkökulmana, määrittely syntyy sen 

perusteella kuka palvelua tarkastelee ja miksi.

2005 Eggert et al. Arvonluonti liikesuhteen 

elinkaarella

Kvantitatiivinen 

kyselytutkimus

421 valmistus-

yrityksen 

ostopäällikköä 

Liikesuhteen elinkaarella on moderoiva vaikutus 

arvonluonnissa.

2005 Skouras et al. Vertailu 

hinnoittelunnäkemyksistä 

talouden ja markkinoinnin 

koulukuntien välillä

Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuus Markkinointi osoittaa runsaampaa ja 

käytännönläheisempää ajatusmallia hinnottelusta ostajan 

näkökulmasta, kun taas talous ei saa haastetta siihen siitä 

laajuudesta, jonka talousnäkökulma antaa.

2005 Pasura & Ryals Arvoperusteinen hinnottelu 

IC-teollisuudessa

Kyselytutkimus 21 johtajaa 14 eri IT-

alan yrityksessä

IT-alalla on mahdollisuus arvoperusteiseen hinnoitteluun 

mutta vain jos yritykset kehittävät ymmärrystään 

asiakasarvosta loppukäyttäjälle eikä vain jakelijalle.

2006 Anderson et al. Arvolupaukset asiakkaalle 

liiketoiminnassa

Kyselytutkimus Amerikkalaiset ja 

eurooppalaiset 

yritykset kahden 

vuoden ajan

Tarjooma voi sisältää ylivertaista arvoa asiakkaalle, mutta 

jos myyjä ei perustele ja dokumentoi sitä, asiakas 

tuomitsee sen markkintointipuffaukseksi.

2006 Payne et al. Yhteisen arvonluonnin 

johtaminen

Kenttätutkimus; 

työpajat ja haastattelut

18 isoa yritystä eri 

toimialoilta

Luotu viitekehys ja työkaluja yhteiseen arvonluontiin 

asiakkaan kanssa.

(jatkuu)



2007 Ingenbleek Arvoperusteinen hinnoittelu 

organisaatio-kontekstissa

Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuus Arvoperusteinen hinnoittelu syntyy informaatiosta, joka 

asiakkaista saadaaan markkinatutkimuksista, liikesuhteista 

ja sisäisestä tiedosta yrityksessä. Lisäksi että näitä 

informaatiolähteitä käytetään pitäisi myös varmistaa 

prosessi, jolla niitä hyödynnetään.

2008 Gebauer et al. Palvelujen kehittäminen 

perinteisissä tuotteita 

valmistavissa yrityksissä

Laadullinen tutkimus 3 eurooppalaista 

teollisuusyritystä

Palvelun kolme tyyppiä eli asiakaspalvelu, tuotteisiin 

liittyvä palvelu ja asiakkastukipalvelut eroavat toisistaan 

edellytyksiltään palvelun kehittämisessä.

2008 Grönroos Palvelulogiikan 

uudelleentarkastelu 

arvonluomisesta, kuka luo 

arvoa

Teoreettinen analyysi ja 

konseptinkehitys

Kirjallisuus Asiakkaat ovat arvonluojia jos hyväksytään käyttöarvo 

perusarvonluontimalliksi. Palvelulogiikan omaksuminen 

sallii yritysten osallistua asiakkaiden 

arvonluontiprosesseihin ja toimittajas voi tulla asiakkaalle 

arvonluojakumppani.

2008 Hinterhuber Asiakasarvoon perustuvan 

hinnoittelun käytön 

vaikeudet

2-vaiheinen 

kyselytutkimus, 

kvalitatiivinen + 

kvantitatiivinen

30 + 81 

hinnoittelusta 

vastaavaa johtajaa

Arvoperusteisen hinnoittelun suurimmat esteet ovat arvon 

arviointi, arvon viestintä, markkinoiden segmentointi, 

vaikeudet myyntihenkilöstön suhteen ja johdon tuen puute

2008 Neu & Brown Organisaatiotekijät, jotka 

mahdollistavat 

korkealuokkaisten palvelujen 

luomisen tuotteita 

valmistavissa yrityksissä

Tapaustutkimus 11 johtajaa IT-alan 

tuotteita 

valmistavissa 

yrityksissä

Korkeatasoisten palvelujen luominen tuotteita 

valmistavissa yrityksissä perustuu suuresti johtajien kykyyn 

luoda yrityksen sisäinen ryhmittyminen niiden monien 

organisaatiotekijöiden joukossa, jotka kokonaisuudessaan 

on suunniteltava markkinoihin sopivaksi.

2008 Reinarz & Ulaga Palvelujen kannattava 

myynti

Laadullinen tutkimus Yli 500 B2B-johtajaa Neljän askeleen polku onnistumiseen: Tunnista olevasti jo 

palveluyritys, teollista tukitoiminnot, luo palvelutietoinen 

myyntihenkilöstö ja keskity asiakkaan prosesseihin.

2008 Vargo & Lusch Palvelupainotteinen 

liiketoimintalogiikka

Artikkeli, jatko ja 

täydennys vuoden 2004 

julkaisuun

Kirjallisuus Tavara- ja palvelulogiikan erot, 10 peruslähtökohtaa

2009 Harmon et al. IT-palvelujen 

hinnoittelustrategiat: 

arvoperusteinen 

lähestyminen

Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuus Kustannusperusteiset hinnoittelumallit, jotka eivät ota 

huomioon asiakasarvovaatimuksia, eivät enää varmista 

riittävää tuottoa IT-palvelujen tarjoajille. Artikkeli luo 

ohjailevan hinnoitteluluokittelun, joka kuvaa asiakkaan 

ominaispiirteiden, yrityksen tavoitteiden ja 

hinnoittelustrategian välisiä suhteita.

2009 Indounas Onnistunut teollisen 

palvelun hinnoittelu

Kvantitatiivinen 

kyselytutkimus

177 kuljetus- ja IT-

alan yritystä 

Kreikassa

Hinnoittelussa onnistuneet yritykset ovat kehittäneet 

kokonaisvaltaisen ja monipuolisen lähestymisen 

hinnoitteluun kiinnittäen huomiota sekä yrityksiin että 

markkinoihin liittyviin hinnoittelutavoitteisiin, menetelmiin, 

tapoihin ja informaatioon.

2009 Kindström & 

Kowalkowski

Teollisen palvelutarjooman 

kehittäminen

Kirjallisuuskatsaus, 

tapaustutkimus

10 sveitsiläistä isoa 

valmistusyritystä

Esitetään viitekehys 4-vaiheiselle palvelutarjooman 

kehittämiselle.

2010 Anderson et al. Kuinka hinnoitella 

arvoperusteisesti niin että se 

kasvattaa voittoa ja edistää 

liikesuhteita; miksi korkein 

hinta ei ole paras hinta

Laadullinen tutkimus Avainjohtajat 24 

yrityksessä monelta 

eri toimialalta 

Yhdysvalloissa, 

Aasiassa ja 

Euroopassa

Asiakkaat antavat hyvänä liikekumppanina pitämilleen 

toimittajille isomman osuuden tilauksistaan; parhaan 

käytännön omaavat toimittajat käyttävät 

hinnoittelutaktiikoita, jotka motivoivat asiakkaita 

toimimaan tavalla, joka hyödyttää toimittajia; 

arvoperusteista hinnoittelua käyttävät yritykset lisäävät 

sekä lyhyen että pitkän aikavälin voittoja.

2010 Gebauer et al. Palveluliiketoiminnan 

kehittäminen PK-yrityksissä, 

jotka valmistavat 

käyttöomaisuushyödykkeitä

Tapaustutkimus, 

pitkittäistutkimus

8 käyttöomai-

suushyödykkeitä 

valmistavaa yritystä 

Italiasta, Ruotsista ja 

Sveitsistä

Palvelustrategian muodostaminen ja toteuttaminen PK-

yrityksissä riippuvat niiden arvoketjuasemasta ja 

liiketoimintaympäristöstä.

2010 Grönroos & 

Helle

Palvelulogiikan 

omaksuminen valmistusliike-

toiminnassa

Pitkittäinen 

tapaustutkimus

Teollinen asiakas-

toimittaja-yrityspari

Tuottavuutta voidaan luoda yhdessä ja lisäarvo voidaan 

laskea ja jakaa. Tämä edellyttää open books -menettelyä ja 

sitoutumista yhteisiin käytäntöihin.

(jatkuu)

(jatkoa, liite 1)



(jatkoa, liite 1)

2010 Piercy et al. Hinnoittelu strategisena 

päätöksenä

Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuus Yritysjohdon täytyy omaksua strateginen näkökulma 

hinnoitteluun ja päätöksentekoon, ja luoda 

arvoperusteinen strategia, jossa keskeistä on ylivertainen 

asiakasarvo kehitettäessä uusia liiketoimintamalleja, 

pyrittäessä haluttuun asemaan markkinoilla ja 

saavuttamaan korkeampi hintataso.

2011 Godlevskaja et 

al.

Siirtyminen 

tuoteperustaisista 

palveluperustaisiin 

liiketoimintastrategioihin 

autoteollisuudesa

Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuus Katsaus kirjallisuudessa esiintyviin moniin palvelun 

kategorisoinnin teemoihin eri aikoina ja eri yhteyksissä.

2011 Grönroos Palvelunäkökulma 

liikesuhteissa: arvonluonti, 

vuorovaikutus ja 

markkinoinnin rajapinta

Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuus Palvelunäkökulma on moniulotteinen ja mahdollistaa 

yhteisen arvonluonnin palvelun toimiessa välittäjänä 

prosessissa

2011 Kowalkowski Arvolupausten dynamiikka, 

vaihtoarvo ja käyttöarvo 

palvelupainotteisessa 

liiketoimintalogiikassa

Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuus Kyky viestiä yrityksen arvolupauksia strategisesti ja 

tehokkaasti on uusi alue osaamisen kehittämiselle  

kilpailuedun ytimessä.

2011 Kucza & 

Gebauer

Kuinka tuotteita valmistavat 

yritykset voivat konfiguroida  

globaalin 

palvelulähestymistavan

Laadullinen tutkimus 60 johtajaa 16 

yrityksessä, joilla jo 

on globaalia 

palveluliiketoimintaa

Neljä globaalia tapaa identifioitiin: integroitunut ja 

ryhmäkeskeinen; integroitunut ja monenkeskeinen; 

erillinen ja monenkeskeinen; erillinen ja maakeskinen.

2011 Lindgreen et al. Muutokset arvon 

määrittelyssä kirjallisuudessa 

ennen v. 2005 ja sen jälkeen

Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuus Seitsemän aluetta, joita olisi syytä tutkia arvoon liittyen: 

arvolupaus, liikesuhteen muoto, kyvykkyyksien johtaminen, 

arvon mittaaminen, aikahorisontti,innovaatioiden 

välttämättömyys.

2011 O'Cass & Ngo Yrityksen 

arvonluontiprosessi; 

arvotarjoomastrategia ja 

tuloksellisuus

Kvantitatiivinen 

kyselytutkimus

301 australialaista 

yritystä

Erinomainen arvotarjooman luominen mahdollistaa 

yrityksille saavuttaa ylivoimaisuuden asiakaskeskeisessä 

suorituskyvyssä.

2011 Raddats Kuinka B2B-ympäristössä 

toimivat tuotekeskeiset 

yritykset kehittävät teollisia 

palvelujaan suuntautumaan 

heidän palvelustrategioihin

Laadullinen tutkimus 40 johtajaa 25 

teollisuus-yrityksessä 

Englannissa

Tuotekeskeisten yritysten palvelut voidaan luokitella 

diskreetteihin tuotteisiin liittyviin palveluihin, tuotteen 

elinkaaripalveluihin ja tuotosperustaisiin palveluihin.

2011 Storbacka & 

Nenonen

Arvolupauksista 

markkinalupauksiin; 

markkinoiden 

muodostuminen ja 

muovaaminen

Tapaustutkimus GS Hydro Yritykset voivat vaikuttaa kypsllä markkinoilla niiden 

muovaamiseksi yrityksille edullisiksi; markkinoinnin pitää 

osalistua aktiivisesti markkinoiden muokkaamiseen ja 

aktiviteetteihin; myynnin on myös muututtava 

prosessiorientoituneeksi aktiiviseksi markkinoiden 

muokkaajaksi.

2011 Terho et al. Arvoperusteinen myynti, 

myynnin rooli 

arvonluonnissa ja -

toimittamisessa

Laadullinen tutkimus Myynnistä vastaavia 

johtajia Suomessa, 

Ranskassa, Saksassa, 

Sveitsissä ja 

Yhdysvalloissa

Arvoperusteinen myynti on ainutlaatuinen konsepti, joka 

eroaa muista vakiintuneista myyntitavoista. Esitetään 

konsepti, joka yhdistää arvoperusteisen myynnin 

toiminnan tuloksiin.

2011 Töytäri et al. Arvon kvantifioiminen 

asiakkaalle ja myyntiprosessi

Tapaustutkimus Metso Automation, 

ABB Services, Vaisala

Kehitetään asiakaskeskeinen myyntiprosessi arvon 

luomiseen ja sen kvantifioimiseen ja luodaan tila, jossa 

asiakas ja toimittaja maksimoivat hyötynsä jakamalla 

syntyneen arvon.

2012 Liozu et al. Arvoperusteinen hinnoittelu 

teolllisuusyrityksissä

Laadullinen tutkimus 44 johtajaa 15 

amerikkalaisessa 

teollisuus-yrityksessä

Puute asiakasarvon  ymmärtämisessä estää yrityksiä 

toteuttamasta arvoperusteista hinnoittelustrategiaa.

2012 Sullivan et al. Arvonluonnin vaikutus 

myynnin tuloksellisuuteen

Kvantitatiivinen 

kyselytutkimus

1502 myynti- ja 

markkinointi-johtajaa

Kyky luoda arvoa vaikuttaa positiivisesti myyntiin. 

Asiakaiden täytyy kokea että sekä myyjä että ostaja 

hyötyvät liikesuhteesta.


