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 Seuräävä yritysärjen esimerkki innoit-
ti meitä  tutkimään otsikon äihepiiriä . 
Yrityksen johtoryhmä  suunnitteli tule-
vää jä tärkästeli äsiäkkäiden lukumä ä -
riä . Asiäkkäitä räportoitiin olevän lä -
hes 30 000. Johtoryhmä  oli tyytyvä i-
nen lukumä ä rä ä n, kunnes yksi ryhmä n 
jä senistä  totesi, että  luku on virheelli-
nen. Tärkistusläskelmissä ilmeni, että  
osä äsiäkkään toimipäikoistä - eli äsi-
äkkäälle myydyn pälvelun loppukä yt-
tä jistä  - oli kirjättu äsiäkkäiksi. Asiäk-
käiden todellinen lukumä ä rä  oli reilu 
16 000. Nä inkin ärkisessä esimerkissä  
äsiäkkään mä ä ritelmä  osoittäutui siis 
hä mmä styttä vä n hä mä rä ksi.  

Yksi Finnish Service Alliänce ry:n 
(FSA) teemäryhmistä  teki vuoden 
2017 lopussä selvityksen, jonkä tär-
koituksenä oli kärtoittää, kuinkä tyo s-
sä kä yvä t suomäläiset kä sittä vä t sänät 
äsiäkäs jä pälvelu. Selvitys tehtiin 
häästättelututkimuksenä, jossä hääs-
tättelijoinä toimi opiskelijoitä Turun 
yliopiston jä Läureä-
ämmättikorkeäkoulun eri kursseiltä. 
Häästättelut tehtiin lokä-joulukuussä 
2017 jä tulokset koottiin Webropol-
lomäkkeelle. Häästättelijät säivät oh-
jeekseen etsiä  sopivät häästäteltävät 
eri orgänisäätioistä sekä  esittä ä  hääs-
täteltävälle kysymykset: ”Ma a rittele 
omin sanoin yleisellä tasolla, mitä tar-
koittaa asiakas” jä ”Määrittele omin 
sanoin yleisellä tasolla, mitä tarkoittaa 
palvelu”. Västäukset kirjättiin sänätär-
kästi. Lisä ksi koottiin tiettyjä  täustä-
tietojä häästäteltävästä jä orgänisää-
tiostä. Västäukset molempiin kysy-
myksiin säätiin yhteensä  hiemän yli 
sädältä (111) eri henkilo ltä  eri toi-
miälojen orgänisäätioistä. 

Anälysointiväiheessä häväittiin, 
että  häästäteltävät olivät tehneet kiin-
nostäviä jä monimuotoisiä tulkintojä. 
Tyo ryhmä ssä mme kiteytyi äjätus, että  
jokäinen tulkintä oli omällä tävällään 
oikein. Ne kertoivät äsiäkäs- jä pälvelu 
-sänojen sisä lto jen ymmä rtä misestä  
sekä  pälvelujä ärjessään toteuttävien 
henkilo iden suhtäutumisestä tyo ho nsä  
jä ympä ro ivä ä n todellisuuteen.  

 
Mitä tarkoittaa asiakas haastattelu-
tulosten mukaan? 

Osässä tulkintojä kuvästui äsiäkäs 
äktiivisenä toimijänä (”Asiakas hank-
kii haluamaansa palvelua”), toisissä 
pässiivisenä pälvelujen kohteenä 
(”Asiakas on henkilo , joka on halukas 
vastaanottamaan hänen tarpeidensa ja 
toiveidensa mukaista palvelua”). Toi-
säältä suhde äsiäkkääseen säättoi ollä 
kiinteä  jä pitkä äikäinen (”Asiakas on 
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 yritys tai henkilö, jonka liiketoimintaa 
pyrimme parantamaan yhdessä sekä 
pyrimme auttamaan heitä pääsemään 
kohti omia tavoitteita”) täi värsin löyhä 
jä hetkellinen (”Asiakas voi olla kuka 
tahansa yrityksen tuotteista tai palve-
luista edes vähän kiinnostunut tai po-
tentiaalinen ostaja”). Asiäkkäänä sää-
tettiin nä hdä  suuri joukko henkilo itä  
täi orgänisäätioitä (”Asiakkaita ovat 
kaikki yrityksen sidoshenkilöt, niin ul-
koiset kuin sisäiset”), toisäältä äsiäkäs 
säätettiin mä ä ritellä  suppeästi esimer-
kiksi pälvelun mäksäjäksi (”Yritys tai 
yhteisö, jolle myydään palveluita tai 
tuotteita”). 

Erityistäpäuksissä äsiäkkäät säät-
toivät myo s ollä hänkäliä täi västen-
tähtoisiä: ”Asiakas yriteta a n pita a  tyy-
tyväisenä kaikin mahdollisin keinoin, 
silloin kun he pitävät osansa sopimuk-
sesta… Väärin [palvelua] käyttäneen 
voi kohdata fiksusti keskustelemalla 
asioista, jollei se onnistu täytyy turvau-
tua toisiin keinoihin.” täi ”Asiakkaita on 
kahdenlaisia. Toiset asiakkaat joutuvat 
vasten tahtoaan olemaan asiakkaina.” 
Osässä mä ä ritelmistä  korostui äsiäkäs 
tulolä hteenä  jä toiminnän kä ynnistä jä -
nä : ”Asiakas on se, jota varten ta ta  tyo -
tä tehdään. He maksavat meidän pal-
kan.” 

 
Mitä tarkoittaa palvelu haastattelu-
tulosten mukaan? 

Pälvelun tulkinnoissä oli nä htä vis-
sä  monenläisiä nä kemyksiä : pälvelu 
voitiin nä hdä  äineettomänä tuotteenä, 
toiselle tehtä vä nä  tyo nä , äsiäkkään 
ongelmän rätkäisunä jä odotusten 
tä yttä misenä , äsiäkkään äuttämisenä 
jä opästämisenä, äsiäntuntemuksen 
tärjoämisenä täi rä ä tä lo intinä , myynti-
tyo nä , kohtäämisenä, kokemuksenä, 
vuoroväikutuksenä, yhteistyo nä , päl-
veluprosessinä, äsiäkäspälvelunä täi 
ärvon täi läädun tuottämisenä äsiäk-
käälle, kuten esimerkiksi:  

 
- ”Palvelu on jotain, mikä ei ole fyysistä 
eikä konkreettista, mutta luo asiak-
kaalle arvoa.” 
- ”Palvelu on teko, joka kohdistuu asi-
akkaaseen.” 
- ”Yrityksessämme palvelu koetaan, ei 
konkreettisena tuotteena, vaan räätä-
löitynä, immateriaalisena tuotteena, 
joka ei koskaan ole samanlainen.” 
- ”Palvelu on myös asiakkaan kuunte-
lua ja asiakkaan opastamista.” 
- ”Pitkälle viety hyvä palvelu täyttää 
asiakkaan toiveet ja jopa yllättää hä-
net.” 
- ”Palvelu yhdistää sosiaaliset ja tekni-

set resurssit. Palvelu on prosessi, jonka 
aikana luodaan arvoa asiakkaalle. Pal-
velu on interaktiivinen prosessi.” 
- ”Palvelu on lisäarvoa, jota tuotetaan 
asiakkaalle.” 
- ”Palvelu on sitä, että tarjotaan asiak-
kaalle hänen ostamansa palvelu tai 
tuote mahdollisimman laadukkaasti.” 
- ”Palvelu on yksilöllinen kokemus, 
jonka arvo on subjektiivista.” 
- ”Palvelua tuotetaan asiakkaalle hä-
nen asioidessaan kaupassa.” 
- ”Palvelu tarkoittaa erikoisosaami-
semme ja asiantuntemuksemme valjas-
tamista asiakkaan käyttöön hänen tar-
peidensa mukaan.” 
- ”Yritys tuottaa palveluja asiakkaalle, 
ja palvelu tuotetaan yhteistyössä asiak-
kaan kanssa.” 

 
Mutta mitä sanovat sanakirjat kä-
sitteistä? 

Pälvelu on sänänä vänhempi kuin 
sänä äsiäkäs. Se on johdos sänästä 
palvella, jokä tunnettiin jo Agricolän 
äikänä. Kuten sänä varakas tärkoittää 
henkilo ä , jollä on värojä, asiakas juon-
tuu sänästä äsiä – äsiäkäs on henkilo , 
jollä on äsiää.  

Nykysuomen sänäkirjän (1951-
1961) mukään pälvelu tärkoittää päl-
velemistä, usein huoltoä, äsiäkäs puo-
lestään ”henkilo a , jolla on suhde jo-
honkin liikkeeseen tai ammatinharjoit-
tajaan, jolta hän ostaa tai jolla hän 
teettää jotakin”. äsiäkäs voi myös tär-
koittää ostäjää, liike- täi äsiätuttävää, 
kundiä täi jossäkin virästossä äsioivää 
täi sen puoleen kä ä ntyvä ä  henkilo ä . 

Kielitoimiston sänäkirjässä (2017) 
sänän äsiäkäs merkitys on edelleen 
sämänkältäinen kuin Nykysuomen 
sänäkirjässä. ”Asiakas on liikkeessa , 
virastossa tms. asioiva, jollakin amma-
tinharjoittajalla jotakin teettävä tai 
tältä jotakin ostava henkilö tai liike.” 
Sänän pälvelu merkitys on lääjentu-
nut, jä se voi tärkoittää pälvelemistä 
(esimerkkeinä  hidas täi nopea palvelu; 
tävärätälo, jossa on hyva  palvelu; ylei-
sönpalvelu täi asiakaspalvelu). Yhdys-
sänän jä lkiosänä se voi tärkoittää jotä-
kin pälvelevää toimintää, pälveluelintä  
täi -läitostä (esimerkiksi uutis-, tulos-, 
sääpalvelu; maksupalvelu; pito-, ateria- 
täi siivouspalvelu; pelastuspalvelu; 
tiedustelupalvelu) täi jonkin yhteisön, 
läitoksen tms., tärjoämien pälvelemi-
sen muotojä kokonäisuutenä 
(esimerkiksi julkiset eli yhteiskunnan 
tarjoamat palvelut; ilmaispalvelut; ter-
veydenhuoltopalvelut; kaupungin tar-
joamat virkistyspalvelut). 

 

Miksi tulkinnat ovat niin erilaisia?  
Häästätteluäineisto tuki kä sitystä  

siitä , että  tulkintojen eriläisuus säättää 
johtuä tyo elä mä ssä  olevien henkilo i-
den eriläisistä täustoistä, koulutuksis-
tä jä kokemuksistä. Siksi kä sitys pälve-
lustä jä myo s äsiäkkäästä on päinotuk-
seltään eriläinen eri henkilo illä . Esi-
merkiksi pälvelumärkkinoinnin poh-
joismäinen koulukuntä syntyi pälvelu-
sektorin käsvun jä pälveluälojen kän-
säinvä lisen käsvun myo tä  västä 1980-
luvullä (Gro nroos, 1989).  

Myo s pälvelututkimuksessä on 
pälvelukä sitteestä  väihtoehtoisiä nä -
kemyksiä , kuten Bräx (2013) teollisiä 
jä osäämisintensiivisiä  pälvelujä kä sit-
televä ssä  vä ito skirjässään toteää. Hä -
nen mukäänsä pälvelututkimuksen 
träditiossä pälveluiden on todettu ole-
vän perustävänläätuisesti eriläisiä 
kuin fyysiset tuotteet eli tävärät, mikä  
edellyttä ä  eriläisiä johtämisen jä kehit-
tä misen periäätteitä jä toimintämälle-
jä. Yhtenä istä  kä sitystä  pälvelujen jä 
fyysisten tuotteiden eroävuudestä jä 
pälvelujen mä ä rittelystä  ei kuitenkään 
ole säävutettu. Kirjällisuudestä tunnis-
tetään kähdeksän eri lä hestymistäpää 
mä ä ritellä  pälvelu. Kuitenkin kätsäus 
operäätiojohtämisen keskeisiin julkäi-
suihin itse äsiässä osoittää, että  ope-
räätiojohtämisen tutkijät vä lttelevä t 
eksplisiittisten pälvelumä ä ritelmien 
esittä mistä , väikkäkin proses-
sielementti on yhtenevä  eriläisten nä -
kemysten kesken. (Bräx, 2013.)  

Bräxin (2013) kuviossä tärjoomiä 
jäotellään mäteriäälisen jä pälvelu-
ulottuvuuden mukään, jolloin äineelli-
sissä tuotteissä mäteriäälinen ulottu-
vuus korostuu jä pälvelullä on väin 
vä hä n sijää, kun tääs pälvelu-
ulottuvuus voimistuu siirryttä essä  
hybridi- jä pälvelutärjoomiin, kuten IT
-, kunnossäpito- täi konsultointipälve-
luihin (Kuvio 1).  

 
Kolme teoreettista näkökulmaa 
palveluihin – tuote-, palvelu- ja 
asiakaskeskeisyys  

Lä hto kohtä mä ä rittelyille muuttuu 
sen mukään, tärkästelläänko pälveluä 
yrityksen sisä ltä pä in tuotännon nä ko -
kulmästä väi ulkoäpä in äsiäkkään nä -
ko kulmästä. Teollisellä tuotännollä on 
vuosisätojen perinteet, joten myo s 
tuotekeskeisen nä ko kulmän mukäiset 
teoriät jä sänästo ovät sen myo tä  ol-
leet pitkä ä n vällitseviä. Esimerkiksi 
pälvelu on perinteisessä  märkkinoin-
nissä ymmä rretty äineettomänä tuot-
teenä jä siitä  on runsäästi mä ä rittelyjä  
(Lovelock & Gummesson, 2004; Lusch 
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& Värgo, 2006). Sen sijään äsiäkäsnä -
ko kulmästä pälveluliiketoiminnän jä 
märkkinoinnin teorioiden jä sänäston 
historiä on västä muutämiä vuosikym-
meniä  vänhä. Pälvelu- jä äsiäkäskes-
keisyyden teoreettiset tärkästelut on 
nä ko kulminä otettu kä ytto o n värsinäi-
sesti västä 2000-luvullä. Märkkinoin-
nissä länseerättiin 2000-luvullä uusi 
pärädigmä, pälvelukeskeinen liiketoi-
mintälogiikkä, minkä  mukään käikki 
yritystoimintä nä hdä ä n pälveluliike-
toimintänä (Värgo & Lusch, 2004). 

Lä hto kohtä jä mä ä ritykset sänoille 
äsiäkäs jä pälvelu muuttuvät, kun niitä  
tärkästellään pälvelu- jä äsiäkäskes-
keisyyden ävullä. Kun pälvelu- jä äsiä-
käs-kä sitteitä  yhdistetä ä n pälveluliike-
toimintään, voidään äjättelun muutok-
siä tärkästellä eri vuosikymmeninä  
esimerkiksi äsiäkäsulottuvuuden jä 
strätegisen ulottuvuuden ävullä. Kuvi-
ostä 2 nä hdä ä n, että  teoreettisissä pyr-
kimyksissä  on siirrytty perinteisestä  
tuotteeseen liittyvä stä  väihdännästä 
(=tränsäktiostä) väiheittäin pälvelun, 
pälveluprosessien, äsiäkkään ärvon jä 
äsiäkkään elä mä n ymmä rtä miseen jä 
pälvelun kehittä miseen strätegisten 
ulottuvuuksien ävullä (Edvärdsson 
ym., 2002; Aläkoski, 2014). 

Pälvelukeskeisen äjättelutävän 
kehittä jä t Värgo jä Lusch (2004) ovät 
tulleet siihen tulokseen, että  orgäni-
säätioissä äsioitä tärkästellään useim-
miten pälvelutärjoäjän nä ko kulmästä, 
eikä  äsiäkkään nä ko kulmästä. Toimin-
tojä, jopä pälvelujä kehitetä ä n edel-
leen tuotäntokeskeisesti yrityksen 
sisä isinä  toimenpiteinä , eikä  yhteis-
tyo ssä  äsiäkkään känssä täi äsiäkkään 
toivomällä tävällä. Heidä n mukäänsä 
pälvelututkimuksessä ei päinopisteen 
pitä isi ollä tuotteiden jä pälveluiden 
eroäväisuudessä, vään siinä , miten 
ärvoä luodään äsiäkkään känssä. Päl-
velut eroävät yhtä  päljon toisistään 
kuin tuotteet eroävät toisistään. Siksi 
vänhänäikäinen äjätus siitä , että  tuot-
teet ovät konkreettisiä jä pälvelut 

äbsträktejä osiä, on pälvelukeskeisen 
äjättelutävän mukäisessä mä ä rittelys-
sä  turhän käpeä-äläistä. Gummessonin 
(2011) mukään myo s äsiäkkään kä site 
on lääjenemässä: äsiäkkäitä täi toimi-
joitä ovät kuluttäjät, kä yttä jä t, yritys-
äsiäkkäät, muut eri sidosryhmä t orgä-
nisäätion ulkopuolellä jä sisä llä . 

Asiäkäskeskeisessä  liiketoimintälo-
giikässä keskio ssä  on äsiäkäs, ei siis 
pälvelu, tuote täi tuotänto.  Helkkulän 
(2010) mukään on olemässä ero siinä , 
puhutäänko pälvelustä yksiko ssä  väi 
monikossä. Pälvelu yksikko muodossä 
sisä ltä ä  koko orgänisäätion strätegi-
sen äjättelun, kulttuurin jä toimenpi-
teet, joiden tärkoituksenä on tärjotä 
äsiäkkäälle hyvä  kokemus. Pälvelut 
monikossä tärkoittävät eriläisiä pälve-
lutuotteitä, joitä tärjotään äsiäkkäille. 
Ajätus on, että  pälveluä ärvioidään jä 
tärkästellään äsiäkkään häluämän (ei 
siis pälveluntärjoäjän tärjoomän) pe-
rusteellä (Strändvik ym., 2011). Ei siis 
äsetetä keskio o n sitä , mitä  orgänisää-
tiot tekevä t kehittä essä ä n äsiäkkään 
häluämiä pälvelujä, vään keskio ssä  on 
se, mitä  äsiäkäs tekee säävuttääkseen 
tävoitteensä (Heinonen, 2010). Asiä-
käskeskeinen liiketoimintälogiikkä 
äntää hyvä n viitekehyksen pälvelun 
edelleen kehittä miseen yhdessä  äsiäk-
käiden känssä.  Se menee entistä  sy-

vemmä lle äsiäkkään elä mä ä n, jä ärvoä 
muodostuu täi on muodostumättä äsi-
äkkään kontekstissä. Gro nroosin jä 
Voimän (2013) mukään pälveluliike-
toiminnän äsiäkäskeskeisessä  nä ko -
kulmässä äsiäkkään pälvelustä säämä 
ärvo selviä ä  äsiäkkäälle kokemusten 
käuttä.  

Asiäkäskeskeinen liiketoimintälo-
giikkä yhdistä ä  ärvon äinoästään hen-
kilo n itsensä  kokemäksi jä mä ä rittä -
mä ksi, tunteisiin liittyvä ksi jä henkilo -
kohtäisesti ärvioiduksi. Yritys voi ollä 
tukemässä ärvon muodostumistä. Sä-
nästo siis muuttuu, kun väihdetään 
nä ko kulmää. Märkkinointisträtegiän jä 
äsiäkäsulottuvuuden muuttuminen on 
ollut vä lttä mä to ntä , koskä äsiäkkäät 
ovät muuttuneet pässiivisistä märkki-
noinnin kohteistä äktiivisiksi toimi-
joiksi. Cärlborgin jä Kindstro min 
(2014) mukään joustävässä pälvelu-
prosessissä äsiäkäs on äktiivinen toi-
mijä. Pälveluprosessin osäset integroi-
tuvät keskenä ä n jä ovät tukemässä 
sekä  pälveluntärjoäjän että  äsiäkkään 
prosessiä.  

Kun puhutään sänoistä äsiäkäs jä 
pälvelu, on luontevää lä hestyä  äsiää 
pälveluliiketoiminnän nä ko kulmästä. 
Pälvelututkimuksissä on kä ytetty eri-
läisiä kä sitteitä  riippuen siitä , mihin 
liiketoimintälogiikkään teoreettinen 
tärkästelu perustuu. Aläläidän täulu-
kossä on vertäiltu nä ko kulmän väiku-
tustä sänästoon.  

 
Onko kyse sana- vai salahelinästä? 

Tyo ryhmä mme pohdinnoissä tu-
limme siihen tulokseen, että  sekä  ärjen 
tilänteissä että  teoreettisissä tärkäste-
luissä eri ihmiset tulkitsevät kä sitteet 
eriläillä jä ne merkitsevä t eri ihmisille 
hyvinkin eriläisiä äsioitä. Kun johto-
ryhmä n kokouksissä täi yrityksen 
strätegiää mä ä ritettä essä  kä ytetä ä n 
tävällisiä jä pä ä llisin puolin käikille 

Kuvio 1: Tarjoomien jaottelu materiaalisen ja palveludimension kautta sekä esi-
merkkejä tarjoomista (perustuen Brax, 2013 s. 35; suom. Saara Brax). 

Kuvio 2: Markkinointistrategian ja asiakasulottuvuuden muuttuminen  
(Alakoski, 2014 s. 32)  
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tuttujä kä sitteitä , nekin tulee kirkäs-
tää, yhteisymmä rryksessä  mä ä rittä ä  jä 
niitä  tulee kä yttä ä  härkiten jä huolellä. 
Jos peruskä sitteitä  kä ytetä ä n eri tä-
voillä orgänisäätion eri yksiko issä  täi 
täsoillä, sitä  voidään pitä ä  johtämis- jä 
viestintä ongelmänä.   

Tutkimuksen häväinnot äuttävät 
ymmä rtä mä ä n myo s ärtikkelin älussä 
esitettyä  esimerkkiä . Jokäinen tyo nte-
kijä  tulkitsee kä sitteitä  pärhään ym-
mä rryksensä  mukään omistä lä hto -
kohdistään jä omään kokemustäus-

täänsä peiläten. Arjessä kä sitteitä  voi-
kin kä yttä ä  vä ljä sti, muttä kun ärjen 
vä ljä  puhekieli siirtyy tietojä rjestel-
miin, niistä  syntyvä  tieto ei ole enä ä  
luotettävää. Esimerkiksi äsiäkkäitä voi 
yllä ttä en ollä käksi kertää enemmä n 
täi puolet vä hemmä n kuin oletettiin. 
Luotettävuuden lisä ä miseksi tietojä r-
jestelmissä  kä ytettä vä t termit pitä ä  
mä ä ritellä  orgänisäätiotäsollä jä niitä  
pitä ä  kä yttä ä  systemäättisesti sämällä 
tävoin jokäisessä jä rjestelmä ssä  jä 
räportoinnissä.  

Viestintä  jä räportointi ei ole sänä- 
eikä  sälähelinä ä , vään tärkkää, selkeä ä  
jä yksiselitteisesti ymmä rrettä vä ä . 
Esimerkiksi yrityksessä  yhdessä  lää-
dittu sisä inen sänäkirjä voi ollä konk-
reettinen toimenpide, jokä estä ä  vä ä -
rinymmä rryksiä  jä eriläisiä tulkintojä 
sekä  äuttää uusien tyo ntekijo iden pe-
rehdytyksessä . Yhteisen ymmä rryksen 
lisä ä ntyessä  orgänisäätiotoiminnän 
johtäminen jä ohjääminen jä mä ko ity-
vä t. 

Liiketoimintä-
logiikkä/ 
Nä ko kulmä 

Tuotekeskeinen liiketoi-
mintälogiikkä (Goods-
dominänt logic) 

Siirtymä väihe Pälvelukeskeinen liiketoi-
mintälogiikkä (Service-
dominänt logic) 

Asiäkäskeskeinen liiketoi-
mintälogiikkä 
(Customer-dominänt logic) 

Ajänkohtä jä 
tutkijät 

Perinteinen teollinen 
äjättelu, ennen 2000-lukuä 

  Värgo & Lusch, 2004 
Gro nroos, 2011 

Gro nroos & Voimä, 2013 
Heinonen ym., 2010 
Strändvik, ym., 2011 
Helkkulä ym., 2012 

Orientäätio Tuoteorientäätio Märkkinäorientäätio Pälveluorientäätio Asiäkäsorientäätio 

Vällitseviä 
kä sitteitä  

Tävärät jä tuotteet 
Ominäisuudet 
Lisä ärvo 
Tuloksen mäksimointi 
Hintä 
Jäkeluketju 
Märkkinoille (to märket) 
Mäinontä 
  
  

Pälvelut jä tärjoomät 
Hyo dyt 
Yhteistuotänto 
Täloudellisuus 
Arvon jäkelu 
Arvoketju 
Märkkinointi (märket to) 
Integroitunut 
märkkinointiviestintä  

Pälvelu jä kokemukset 
Rätkäisut 
Arvon yhteisluominen 
Päläute täloudellisuudestä 
jä oppiminen 
Arvolupäus 
Arvon luomisen verkosto 
Märkkinoiden känssä 
diälogi 
  

Pälvelu 
Häluämä jä rätkäisut 
siihen  
Tunteiden väikutus 
ärvokokemukseen 
Kä ytto ärvo jä ärvolupäus 
Arvo äsiäkkään elä mä n 
kontekstissä 
  
  

Taulukko 1: Palvelunäkökulmissa eroteltuja erilaisia liiketoimintalogiikoita (Lähteenä mm. Lusch & Vargo, 2006)  

Lähteet 
- Aläkoski, L. 2014. Yritysäsiäkkään ärvon muodostuminen luontomätkäilupälvelustä – pälvelukeskeisen liiketoimintälogii-
kän nä ko kulmä, Helsingin yliopisto, Määtälous-metsä tieteellinen tiedekuntä, Täloustieteen läitos, Julkäisu numero 60, 
säätävillä: https://heldä.helsinki.fi/bitstreäm/händle/10138/42944/ äläkoski_väitoskirjä.pdf?sequence=1 (22 November 
2014). 

- Bräx, S. A. 2013. The process bäsed näture of services - Studies in mänägement of industriäl änd business-to-business 
services, Depärtment of Industriäl Engineering änd Mänägement, Aälto University publicätion series DOCTORAL DISSER-
TATIONS, 60/2013, säätävillä: https://äältodoc.äälto.fi/händle/123456789/10157.  

- Cärlborg, P. & Kindstro m, D. 2014. Service process modulärizätion änd modulär strätegies, Journäl of Business & Indust-
riäl Märketing, Vol. 29 Issue: 4, pp.313-323.  

- Edvärdsson, B., Gustäfsson, A., Johnson, M. D. & Sände n, B. 2002. New Service Development änd Innovätion in the new 
economy. Lund: Studentlitterätur. 

- Gro nroos, C. 1989. Defining Märketing: A Märket-oriented äpproäch. Europeän Journäl of Märketing 23 (1), 52–60. 
- Gro nroos, C. 2011. Välue co-creätion in service logic: A criticäl änälysis. Märketing Theory 11 (3), 279–301. 
- Gro nroos, C. & Voimä, P. 2013. Criticäl service logic: mäking sense of välue creätion änd co-creätion. Journäl of the Acäde-
mic Märketing Science 41 (2), 133–150. 

- Gummesson, E. 2011. 2B or not 2B: Thät is the question. Industriäl Märketing Mänägement 40 (2), 190–192. 
- Heinonen, K., Strändvik, T., Mickelsson, K-J., Edvärdsson, B., Sundstro m, E. & Andersson, P. 2010. A customer dominänt 
logic of service. Journäl of Service Mänägement 21 (4), 531–548. 

- Helkkulä, A. 2010. Service experience in än innovätion context. Helsinki: Hänken School of Economics, Depärtment of 
Economics. Nr 213. 

- Helkkulä, A., Kelleher, C. & Pihlstro m, M. 2012. Chäräcterising välue äs än experience: Implicätions for service reseärchers 
änd mänägers. Journäl of Service Reseärch 15 (1), 59–75. 

- Lovelock, C. & Gummesson, E. 2004. Whither services märketing? In seärch of ä new pärädigm änd fresh perspectives. 
Journäl of Service Reseärch 7 (1), 20–41. 

- Lusch, R. F. & Värgo, S. L. 2006. Service-dominänt logic: Reäctions, reflections änd refinements. Märketing Theory 6 (3), 
281-288.  

- Strändvik, T., Holmlund, M. & Edvärdsson, B. 2011. Customer needing: ä chällenge fort the seller offering. Journäl of 
Business & Industriäl Märketing 27 (2), 132–141 

- Värgo, S. L. & Lusch, R. F. 2004. Evolving to ä New Dominänt Logic for Märketing. Journäl of Märketing  68 (1), 117. 
- Nykysuomen sänäkirjä. 1951-1961. Suomäläisen kirjällisuuden seurä, pä ä toimittäjä Mätti Sädeniemi, WSOY. 
- Kielitoimiston sänäkirjä. 2017. Säätävillä https://www.kielitoimistonsänäkirjä.fi/netmot.exe?motportäl=80 (luettu 
9.4.2018) 


	Kansilehti_ Aarnio_Alakoski_Pitkanen_Rajahonka
	Sytyke



