Arvonluonnin prosessi jakamistaloudessa
Arvonluonnin ja yhteiskehittämisen (co-creation) prosessi matkailun jakamistalouden kontekstissa
on moninainen ilmiö. Arvoa luodaan yhdessä tarjoajien, käyttäjien ja alustojen välisissä suhteissa.
Tärkeitä arvoa rakentavia elementtejä ovat mm. paikallistieto, tarinat, paikka sekä tarjoajan ja käyttäjän persoonat.
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Vieraanvaraisuuden käytännöt ovat lämpimiä, autenttisia, vieraanvaraisia, tarkkoja, nopeita,
henkilökohtaisia ja ystävällisiä. Käyttäjät arvostavat henkilökohtaista palvelua, paikallisia
”salaisuuksia” ja tutustumista tarjoajaan eli usein paikalliseen ihmiseen.

Vieraanvaraisuuteen liittyvät suhteet (host-guest) muotoutuvat toimintaympäristön muuttuessa ja
sosiaalisen vuorovaikutuksen kehittyessä suhteen aikana. Pandemian muuttamassa matkailussa
jakamistalouden alustat olivat edelläkävijöitä online-elämysten luomisessa ja toteuttamisessa.

ENNEN MAJOITTUMISTA

MAJOITTUMISEN AIKANA

MAJOITTUMISEN JÄLKEEN

ENNEN ELÄMYSTÄ

ELÄMYKSEN AIKANA

ELÄMYKSEN JÄLKEEN

• Tieto alustalla
• Hostin ilmoittamat (kohde,
hinta, visuaalisuus)
• Palautteet (kohde, tarjoaja,
käyttäjä)
• Vuorovaikutus hostin ja
guestin välillä
• Viestintä ja kirjeenvaihto
• Vieraanvaraisuus, nopeus
• Henkilökohtaisuus,
autenttisuus
• Kohteen saavutettavuus
• Varaus ja maksaminen

• Tapaaminen, avainten
luovutus
• Viestintä ja kirjeenvaihto
(vinkit ja ohjeet, paikallisopastus)
• Yhteinen ajanvietto
• Extrat (lahjat, tavaroiden
lainaus)
• Maksu majoittajalle
(1 vrk majoittujan
saapumisen jälkeen)

• Molemminpuolinen palaute
• Mahdollinen yhteydenpito,
sosiaaliset suhteet

• Tieto alustalla
• Hostin ilmoittamat
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hinta, visuaalisuus)
• Palautteet (palvelu, tarjoaja,
käyttäjä)
• Vuorovaikutus elämystarjoajan ja asiakkaan välillä
• Viestintä, kirjeenvaihto
• Vieraanvaraisuus, nopeus
• Henkilökohtaisuus,
autenttisuus
• Saavutettavuus
• Tekniikka, digitaidot,
INTERNET-yhteys
(molemminpuolinen)
• VARAUS JA MAKSAMINEN
• Muistutusviestit

• Tapaaminen,
tervetulotoivotus
• Ohjeet (tekniset tiedot,
mikki, kamera, kysymykset,
vuorovaikutus)
• Vuorovaikutus
• Virtuaalinen elämys (tarinat,
aistit, tunteet, paikka)
• Tekninen toteutus
• Tekniikka, digitaidot,
INTERNET-yhteys
(molemminpuolinen)
• Q&A

• Molemminpuolinen palaute
• Mahdollinen yhteydenpito
ja lisämateriaalin
lähettäminen
• Lahjat
• Mahdollinen markkinointi

Arvon yhteisluonnin käytännöt jakamistalouden majoituselämyksessä liittyvät vahvasti vieraanvaraisuuden
käytäntöihin. Käytännöt ovat yksilöllisiä ja kehittyvät jo ennen majoitusta tarjoajien ja käyttäjien välisessä
viestittelyssä. Tarjoajilla eli majoittajilla on pyrkimys tehdä käyttäjien eli majoittujien elämys mahdollisimman
miellyttäväksi. Majoittaja auttaa majoittujia heidän kysymyksissään ja ongelmissaan henkilökohtaisella tasolla.
Myös majoittaja voi kokea vuorovaikutuksen myötä elämyksiä.

Virtuaalisen elämyksen arvoa rakennetaan vuorovaikutteisesti yhdessä, teknisten puitteiden luomassa viitekehyksessä.

