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Miksi kirjoitin tämän oppaan?
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Hei, olen Krista. Hauska tavata!

LuovaMiete ja miten voin auttaa?

Olen perustanut LuovaMiete
konsultointiyrityksen. Olen tehnyt myyntiä
ja asiakaspalvelua vuosia erilaisten
tuotteiden ja asiakkaiden kanssa. Olen
opiskellut kulttuurituottajaksi ja käytän
osaamistani yrittäjien tukemiseen. 
Olen opiskellut johtamista, Greencarea ja
Lean-filosofiaa kulttuurialan lisäksi. 

Halusin käsitellä tätä aiheitta nyt itsestäänselvyyksien kautta, koska usein ne
luistellaan läpi kuin ulko opeteltu kertotaulu. Minun mielestäni monessakin
itsestäänselvyydessä on paljon annettaa arvontuottamisen työstämiseen ja
parempien asiakaskokemusten rakentamiseen.
Konsultointin tai valmentajan palkkaaminen ei ole monellekaan aloittavalle
yrittäjälle realistista. Halusin kuitenkin antaa tukeni ja jakaa tietoa, jota itse
olisin toivonut aloittaessani yrittäjän ensimmäisen kerran. 

LuovaMiete ei ole ensimmäinen eikä toinen yritykseni. LuovaMiete on yritys,
johon voin kaataa kaiken tiedon ja kokemukseni aikaisemmista yrityksistäni ja
työelämästä. Työskentelen asiakkaiden kanssa konsulttina ja digitaalisena
johdon tukena pienyrittäjille. Asiakkaat, ketkä eivät ole vielä valmiita
investoimaan konsultointiin voivat ostaa kursseja, työkirjoja ja oppaita.
Tämän työkirjan lopusta löydät linkin ilmaisiin resursseihin, joita kasaan
LuovaMiete nettisivuille. 

http://www.luovamiete.fi/


Mikä ja kenelle tämä työkirja on

selkeyttää arvoa, jota tuotat asiakkaillesi 
saada vinkkejä, miten tuotteistaa palveluitasi (eli helpottaa ostamista)
löytää näkökulmia palveluidesi markkinointiin
hoksata, miten arvontuottamisen kautta voi kohdentaa palveluita eri
asiakasryhmille

Tämä ilmainen työkirja on opas sinulle, jos olet yrittäjä tai yrittäjäksi haluava. Saat
tästä parhaiten irti, jos yritystoimintasi tarjoaa palveluita ja asiakkaasi eivät ole
yrityksiä eli toimit B2C asiakkaiden kanssa. Kirjassa käydään läpi neljä
itsestäänselvyyttä ja jokaiseen liittyy tehtäviä, joissa voit pohtia omaa yritystäsi ja
palveluitasi. 

Tämä sopii sinulle, jos haluat

Pyrin käsittelemään näitä tavalla, joka auttaa sinua syventymään valittuihin
teemoihin ja näkemään omissa palveluissasi hyöytyjä ja arvopotentiaalia.
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Siksi, että sinulle itsestäänselvät asiat voivat olla myös asiakkaalle itestäänselviä,
mutta täysin eri näkökulmista. Sinulle nämä samat asiat voivat olla sellaisia, jotka
ohitat nopeasti liikoja miettimättä. Asiakkaallesi nämä asiat voivat olla merkittäviä
ostopäätökseen ja käyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. Silti ne ohitetaan helposti ja
enempää miettimättä. 

Usein liiketoimintasuunnitelmissa ja aloittelevien yrittäjien oppaissa
itsestäänselvyydet käsitellään tavalla, joka tuntuu puhkikuluneelta. Ne myös
käsitellään lähes täysin miettimättä asiakaskokemusta enempää. Monesti
itestäänselvyyksiä ei muisteta tuoda viestinnässä tai markkinoinnissa esille. 

Ulkopuolisen näkökulma auttaa löytämään piilossa olevat ja vaikuttavat
itestäänselvyydet. Ota rohkeasti puheeksi asiakkaidesi kanssa tai kohderyhmäsi
kanssa, vaikuttavatko nämä itsestäänselvyydet heidän valintoihinsa ja
ostopäätöksiin. Voit löytää yllättäviä itsestäänselvyyksiä!

Miksi itsestäänselvyydet? 
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Hintamielikuvat
Tehtävä: kysy palautetta
Tehtävä  omat mielikuvasi 

Sijainti
Tehtävä liittyen sijaintiin

Kellonaika
Tehtävä liittyen aikaan

Kansi

LuovaMiete esittely

Kenelle tämä työkirja on?

Miksi itsestäänselvyydet?

Miksi arvon tuottaminen on tärkeää palveluntuottajana?

Huomioi itsestäänselvyydet 

Yhteenveto
Yhteenvedon tehtävät

Mitä tämän jälkeen?

Sisällys
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Miksi arvon tuottaminen on tärkeää palveluntuottajana?

Kyllä ja ei. Huonojakin palveluita on myyty menestyksellä (ja usein manipuloivin ja
painostavin markkinointi- ja myyntikeinoin). Mutta miksi myydä huonoa jos voi
kehittää hyvän ja tarpeellisen palvelun? Moni yrittäjä saattaa lannistua, jos myynti ei
suju toivotulla tavalla. Helposti pettyneenä itsekriittisyys nousee pintaan.
Aikaisemmin niin hyvältä vaikuttanut idea ja palvelu alkaakin vaikuttaa jotenkin
huonommalta. Huonoja päiviä ja parempia asiakaskokemuksia varten sinunkin
kannattaa kirkastaa itsellesi palveluidesi arvo!

Sitouttaa asiakkaita eli saada asiakkaita
palaamaan
Rakentaa vaikuttavia
yhteistyökumppanuuksia
Tuottaa hyviä ja erinomaisia
asiakaskokemuksia
Luoda arvolähtöistä yritystoimintaa
Toimia asiakaslähtöisesti
Kehittää palveluita, joille on käyttöä ja
tilausta 

Arvon tuottaminen on tärkeää jos haluat: 

Eikö hyvä ja toimiva palvelu riitä asiakkaiden saamiseksi ja siihen,
että asiakkaat olisivat tyytyväisiä?

Jos haluat, että palvelusi tuottaa arvoa asiakkaille, niin sinun täytyy asettua
heidän asemaan. Asiakastuntemus on oleellista ja tämän työkirjan avulla voit
syventää myös asiakastuntemusta arvon selkeyttämisen lisäksi. Tässä
työkirjassa arvon tuottaminen merkitsee sitä, että antaa asiakkaalle jotain,
mistä asiakas maksaa mielellään. Asiakas valitsee sinun palvelusi ennemmin
kuin jonkun toisen tuottaman palvelun tai toisenlaisen palvelun. Usein tähän
liittyy jonkun ongelman ratkaiseminen. Ongelman ei tarvitse olla iso ja elämää
mullistava, ja tässä itsestäänselvyydet ovat apunasi!
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Sinulle itsestäänselvät asiat voivat olla merkittäviä seikkoja asiakkaalle, ja
vaikuttaa ostopäätökseen. Näitä ovat esimerkiksi hinta, maantieteellinen
sijainti ja kellonaika. 

Ota rohkeasti puheeksi asiakkaidesi kanssa tai kohderyhmäsi kanssa,
vaikuttavatko nämä itsestäänselvyydet heidän valintoihinsa ja
ostopäätöksiin. 

Tässä tarkoitan arvostuksella sitä, että asiakkaasi kokee, että palvelusi on sen verran
hyvässä arvossa, että siitä haluaa maksaa. Asiakas valitsee sinun palvelusi
ennemmin kuin jonkun toisen tuottaman palvelun tai toisenlaisen palvelun. 

Tästä eteenpäin huomoi itestäänselvyyksiä ja pyri
näkemään mahdollisuuksia
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Palveluiden hinnoittelu voi tuntua välillä mutkikkaalta
ja joskus ristiriitaisesti sattumanvaraiselta. Anna kun
arvaan, että hinnoitteluun olet saanut neuvoiksi
tarkastella kilpailijoiden tapaa hinnoitella ja sinun
tarjoaman palvelun yleistä hintatasoa?
Todennäköisesti sinua on neuvottu laskemaan
myyntitavoite ja asiakaspaikat, ja suhteuttaa palvelun
hinnat näihin lukuihin. Näiden lisäksi kannattaa tutkia
ja miettiä hinnoittelua hintamielikuvan kannalta.

Hintamielikuvat 

Hintamielikuvaan vaikuttaa myös mielikuvat palvelusta ja palvelun laadusta. Myös
mielikuva ja kokemus palvelun laadusta vaikuttavat hintamielikuvaan. Kalliit palvelut
kuvitellaan paljon paremmiksi (mitä ikinä se sitten asiakkaalle tarkoittaa) ja
laadukkaammiksi kuin halvemmat. Tämän takia on brändejä, jotka eivät koskaan
aseta palveluitaan julkisesti tarjouksiin tai muutenkaan. 

Asiakkaat ovat yleensä tyytyväisempia, kun kokevat saaneensa hieman enemmän
kuin odottivat. Tämä on asia, joka kannattaa ottaa huomioon, kun avaa oman
palvelun arvoa. On paljon helpompi yllättää asiakkasi iloisesti ja ylittää odotukset, jos
et lupaile liikoja. Toisena vaihtoehtona on sirotella runsaasti kylkiäisiä, jolloinka
asiakas kokee saavansa ekstraa ja taas – säästävänsä. Tässä on haasteena se, että
jos kylkiäiset eivät ole tarpeellisia tai hyödyllisiä tai eivät tuota iloa asiakkaalle, niin ne
saattavatkin jarruttaa ostamista.

Huomasin jo ensimmäisessä
työpaikassani ajanvaraajana,
että ihmiset suostuivat
helpommin tapaamaan
myyjän, jos tapaaminen
todennäköisesti auttaisi
säästämään rahaa. 

Hintamielikuva on kiinnnostava asia. Monesti numeroiden vaikutus ostopäätöksen ei
ole täysin tiedostettua. Tarjous tuntuu aina kivalta, vaikka se olisikin lähinnä mielikuva
eikä oikeasti tilillä näkyvää säästöä. Pääsin opettelemaan hinnoittelua jo yli
kymmenen vuotta sitten kun olin kaupassa töissä. 

Temppuja numeroilla.
Riippuen ihmisestä ja ostettavasta asiasta
40€ voi tuntua paljolta tai vähältä. Näiden
summien perään kun lisätään vielä
muutama sentti, niin tapahtuu hassuja.
40,99€ ja 40,90€ ovat käytännössä 41,00€
mutta nuo viimeiset yhdeksiköt tuntuvat
siltä, kuin kyseessä olisi säästö. Ja pienikin
säästö tuottaa iloa. 
Sinun ei tarvitse kikkailla hintojen kanssa
tällä tavalla, mutta on hyvä ymmärtää tätä,
jos vaikka teet kampanjoita tai teet
tarjouksia. Tai kun olet ostoksilla!

Huom!
Oikeita ja vääriä hintoja ei sinänsä
ole. On sopivia ja epäsopivia hintoja.
Liian alhaiset hinnat polkevat
kollegoidesi hintoja ja voivat tehdä
sinun toimeentulosta hankalaa. Liian
korkeat hinnat ovat sellaiset, ettei
kukaan halua maksaa sellaisia
summia, jos palvelut pysyvät
ennallaan. Kaikki on siis suhteellista. 
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Minkälaisia mielikuvia palvelusta herää pelkästään kuvauksen ja hintojen
perusteella?
Minkälaisia odotuksia hinnat herättävät palvelulle?

Kysy vähintään kolmelta (3) asiakkaalta tai kohderyhmään kuuluvalta henkilöltä,
minkälaisia mielikuvia hinnat herättävät. Huomaa, että tarkoitus ei ole selvittää
ovatko hinnat budjettiin sopivat tai onko heillä halukkuutta juuri nyt maksaa
palvelusta. Pohjusta vastaajalle kysymystä seuraavalla tavalla: 

Kirjoita ylös palvelusi nimi ja lyhyt kuvaus. Seuraavaksi kirjaa kolme eri hintaa
palvelukuvauksen alle. Yksi selvästi halvempi kuin sinun hintasi ja yksi reilusti
kalliimpi. Kolmas on tietenkin sinun hintasi. Eroa täytyy olla enemmän kuin euro tai
pari, lähemmäs 10€ tai jopa 100€ tai enemmän. Kysy vastaajalta seuraavat
kysymykset:

1.

2.
 

Tehtävät hintamielikuvista: Kysy palautetta

Esitä nämä kysymykset asiakkaillesi tai 
kohderyhmää edustaville ihmisille
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Miltä sinusta tuntuisi laskuttaa palvelustasi tuntuvasti
vähemmän tai reilusti enemmän?

1.

Tehtävät hintamielikuvista: sinun omat mielikuvat 
ja odotukset

2. Minkälaisia odotuksia asettaisit omalle tekemisellesi, jos hintasi ovat
alhaisemmat tai korkeammat?
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Sijainti

Sijainti, sijainti, sijainti… Sijainnin merkitystä ei voi korostaa liikaa, jos palveluun liittyy
kivijalkaliike. Kivijalkaliike suositellaan usein avattavaksi paikkaan, jonne suuntautuu
jo paljon liikennettä ja mielellään kävellen. Kivijalkaliikkeen sijaintia suositellaan
mietittäväksi myös näkyvyyden kannalta ja tämä ei ole yhtään vähäinen asia.
Miettisin sijaintia myös yhteistyökumppanien kannalta. ja siltä kannalta, miten sijainti
vaikuttaa sinun ja asiakkaidesi vaikuttaa aikatauluihin, reittivalintoihin, kuluihin ja
ajankäyttöön. 

Moni asia vaikuttaa siihen, miten paljon asiakkaat ovat
valmiita näkemään vaivaa saapuakseen luoksesi. Mitä
paremmin ymmärrät asiakastasi niin, sitä paremmin
ymmärrät, mikä tekee sijainnista sinulle ja asiakkaillesi
loistavan. Välttämättä kaupungin tai kylän
paraatipaikka ei ole sinulle, myymällesi palvelulle ja
sinun asiakkaillesi sopivin.
 

Jos asiakkaasi kävelevät mielellään tai vaikka pyöräilevät töihin, niin todennäköistä
on, että he mielellään suosivat kevyttä liikennettä saapuessaan sinunkin luoksesi. Tai
ehkäpä he liikkuvat opintoihin ilman autoa, tai ovat jostain syystä pois työelämästä.
Jos sinun palveluiden käyttäminen edellyttää omalla autolla kulkemista, niin edellä
mainitut hyvin todennäköisesti eivät tule sinun asiakkaiksi tai ainakaan kovin usein.
Jos asiakkaasi taas käyttävät takseja liikkumiseen tai kulkevat omalla autolla, niin
toivottavasti sinun palvelusi sijaitsevat paikalla, jossa on sopivasti parkkipaikkoja. 

Kiireiset ja töistä suoraan palveluiden pariin saapuvat arvostavat sijaintia, joka on
heidän tuttujen reittien varrella tai ainakin hyvin lähellä. Läheisessä sijainnissa ja
nopeassa kulkemisessa on myös usein se etu, että kulut ovat pienemmät. Ja sinun
kannaltasi, kulujen pitäminen pienenä tai kohtuullisena ei ole mikään pikku juttu
yrittäjänä. 

Mitä erityisemmästä, harvoin käytetystä tai pakollisesta palvelusta on kyse, sitä
enemmän vaivaa asiakkaat näkevät palveluidesi pariin saapumiseksi. Jos palvelusi on
kovin arkinen ja yleinen kuten vaikka kampaamopalvelut, niin vasta kun olet tehnyt
lähtemättömän vaikutuksen asiakkaaseen, hän on valmis matkustamaan luoksesi
vaikka toiseen maahan. En valehtele. Tunsin erään henkilön, kuka matkusti
epäsäännöllisen säännöllisesti ulkomaille kampaajalle. Matka taittui lentokoneella
reilussa tunnissa, mutta kilometrejä ja rahaa kertyi reippaasti! Harvemmin asiakkaat
ihan näin toimivat kuitenkaan.
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1.Miten asiakkaasi haluavat saapua palveluihin?
Esimerkiksi jalan, omalla autolla, käyttäen julkista liikennettä tai jotenkin
muuten?

2. Pääseekö palveluidesi pariin helpoitin omalla autolla, käyttämällä julkista
liikennettä, pyörällä tai kävellen?
Oletko muistanut ohjeistaa tästä asiakastasi esimerkiksi parkkipaikkoihin liittyen?

Tehtävät sijainnista

4. Haluatko itse käyttää liikkumiseen autoa, julkista liikennettä vai kävellä?
Onko nykyinen sijaintisi sopiva tähän toiveeseen liittyen?

5. Haluatko käyttää liikkumiseen paljon aikaa vai vähän aikaa? 
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Kellonaika

Tämä on ehkä yksi helpoiten sivuutetuista ja unohdetuista
itsestäänselvyyksistä. Jos olet töissä maanantaista perjantaihin klo 8.00 –
9.00, on itsestäänselvää ettet kovin helpolla varaa harrastusta klo. 13.00 joka
tiistaille. Sama pätee myös asiakkaisiisi. Jos tarjoat niin sanottuun virka-
aikaan palveluitasi, niin monet vuorotyöläiset voivat olla tästä hyvinkin iloisia.
Tämä harmitti minua erityisesti liikuntaharrastuksissa, että iltatyöläisellä ei
ollut vaihtoehtoja päästä jumppatunnille oikein mihinkään. 

Kellonaikaa kannattaa tarkastella myös siltä kantilta, että minkälainen
asiakkaasi tai kohderyhmäsi päivärytmi on ja miten tämä vaikuttaa heidän
kokemukseen ja toivomukseen tarjoamastasi palvelusta. Riippuen
palvelustasi ja siitä, miten se sopii asiakkaidesi rytmiin sekä asiakkaasi
vireystilaan kellonaika muuttaa hyvinkin palvelun kokemusta ja siihen
hakeutumista. 

Voit hyvin myös hyödyntää kellonaikaa tuotteistamisessa ja kokemuksen
muotoilussa. Jos asiakkaasi käyttävät palveluita aamulla ennen työpäivää,
niin he voivat hyötyä siitä, että kokemus on virkistävä. Ja jos he ovat olleet
yötöissä ja menevät palvelun jälkeen nukkumaan, niin kokemuksen on oltava
rauhoittava ennemmin kuin virkistävä. Voit hyvinkin paketoida aivan saman
palvelun ja sisällön kahdeksi erilaiseksi tuotteeksi huomioimalla asiakkaiden
tarpeet, toiveet ja kellon ajan. Näin tuotettu arvo myös viilautuu sopivaksi!
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1. Kulkevatko asiakkaasi palveluidesi pariin töiden jälkeen tai ennen töitä vai
vapaapäivänä?
Miten tämä vaikuttaa heidän palveluun kokemuksena?

Kellonaikaan liittyvät tehtävät 

2. Onko asiakkaillesi tärkeää säästää aikaa, vai onko heillä rennommin aikaa
käytettävänä? 
Miten voit vastata heidän toiveeseensa ja lisätä palvelusi arvoa?

3. Miten tarjoamasi palvelu ottaa huomioon asiakaskokemuksen eri
vuorokauden aikoina? Vaikuttaako tämä asiakkaasi saamaan hyötyyn ja
arvoon palvelusta?
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Olemme päässeet tämän työkirjan loppuun. Tuttuja itsestäänselvyyksiä on raapaistu
nyt hieman pinta syvemmältä. Toivon, että sinulle on tullut omia ideoita, miten voit
näitä itsestäänselvyyksiä tutkia vieläkin uusista näkökulmista ja miten voit käyttää
näitä näkökulmia omassa työssäsi. Ehkä sinulla alkaa hahmottua omat prioriteetit
liittyen näihin itsestäänselvyyksiin ja ymmärrät paremmin, minkälaisia asiakkaita voit
paremmin palvella ja miksi. 

Itsestäänselvyyksiä riittää näidenkin tässä työkirjassa mainittujen lisäksi useampia.
Jos sinulla on tullut mieleen jo lisää itsestäänselvyyksiä, joiden pariin voisit palata
uudelleen ja tarkemmalla otteella, niin anna mennä. Vaan muista, että on myös
tärkeää saada uudet näkökulmat ja ajatukset kokeiluun ja käyttöön. 

Haluan vielä huomauttaa, että ei ole täysin vääriä ja täysin oikeita valintoja. 
Esimerkiksi hinnoista ei voi sanoa,että ne olisivat jotenkin ehdottomasti väärin. On
sopivia ja epäsopivia hintoja, sinulle palveluntuottajana ja sinun asiakkaille. Liian
alhaiset hinnat polkevat kollegoidesi hintoja ja voivat tehdä sinun toimeentulosta
hankalaa. Liian korkeat hinnat ovat sellaiset, ettei kukaan halua maksaa sellaisia
summia, jos palvelut pysyvät ennallaan. Kaikki on siis suhteellista. 

Ja sitten on sinun visiosi ja toiveesi omalle yrityksellesi, palveluille ja elämälle… Asioita
ei tarvitse tehdä yhden ja tietyn kaavan mukaan. Melkein toimivampaa on rakentaa
itselleen oman sinisen meren kartta, tästä toisella kertaa lisää. Tiivistetysti sinisen
meren strategiassa ideana on pyrkiä erottautumaan kilpailijoista ja toimia
persoonallisella ja omalaatuisella tavalla. Eli pyri rakentamaan liiketoimintaan, joka on
linjassa sinun toiveiden kanssa asiakaskokemusta unohtamatta. 

YHTEENVETO
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Mikä on ensimmäinen asia, jolla voit korostaa palvelusi arvoa?

Mikä oli isoin oivalluksesi työkirjan lukemisen ja tehtävien teon jälkeen? 

Yhteenvedon tehtävät

Mikä on toinen ja kolmas asia, joilla voit korostaa ja
selkeyttää palvelusi arvoa?

Miten aiot käyttää tietoa, jonka sait asiakkailtasi tai kohderyhmältäsi
hintamielikuvatehtävässä?
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Rohkeasti ja luottavaisesti muista tuoda
itsestäänselvyyksiä esille. Älä turhaan oleta,
että asiakas tietää, miten toimia ja mitä hyviä
puolia palveluusi liittyy juuri sinun
toteuttamana. Ja vaikka asiakas tietäisi, niin
älä luota, että hän osaa yhdistää tämän
tiedon juuri hänelle merkityksellisellä tavalla.
Ota puheeksi, kysy, keskustele ja ohjaa. Ja
muista, että sinä olet työsi ammattilainen ja
asiantuntija. 

Miten tästä eteenpäin?

Tästä eteenpäin huomoi itestäänselvyyksiä ja pyri näkemään mahdollisuuksia!

Haluatko osat 2 & 3?
Tässä työkirjassa ei suinkaan käyty kaikkia tapoja lähteä tarkastelemaan arvon
tuottamista asiakkaalle. Eikä tähän työkirjaan mahtunut kaikkia itsestäänselvyyksiä.
Esimerkiksi digipalveluiden sijainnista ei puhuttu tässä työkirjassa ollenkaan. Joten
jatkoa on tulossa. Olen suunnitellut seuraavan osan julkaisua huhtikuulle. Olethan
huomannut, että LuovaMiete nettisivuille resurssit ja työvälineet sivulle tulee lisää
oppaita, työkirjoja ja artikkelinostoja, jotka kaikki auttavat sinua kehittämään
yritystäsi ja sinua kasvamaan yrittäjänä. 

Onko sinulla vielä kysyttävää?

Olen hyvin aktiivinen Instagramissa ja mielelläni verkostoidun muiden
yrittäjien kanssa siellä. 
Voit laittaa kysymyksiä Instagramissa @LuovaMiete
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