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Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailevan tutkimuksen 
keinoin selvittää autoedun verotuksen vaikutuksia 
yr itysautomarkkinoihin sekä kuvata ja tutkia tuotan
to hyödyke markkinoinnin kilpailukeinoja sovellettuna 
henkilöautojen yritysmarkkinointiin. Näkökulma oli 
automaahantuojan/auto liikkeen.

Lähdea1 neis to
Teoriaosan lähdeaineistona oli tuotantohyödykemarkki- 
nointia sekä jonkin verran ku1utushyödykemarkk inoin- 
tia koskevaa kirjallisuutta ja artikkeleja. Markkina
tilanteen muutosta verrattiin jo olemassaoleviin 
aluetta koskeviin tutkimuksiin.

Tutki musmenete 1 mä
Teoriasta saatua tietoa vahvistettiin ja täydennet
ti n empiirisen tutkimuksen avulla. Tutkimusmenetelmä
nä empiriassa oli puhe 1ihaastatte 1u, Joka kohdistet
tiin suurille suomalaisille yrityksille. Saadut tie
dot analysoitiin SPSS - ohjelmistolla ja esitettiin 
taulukoina määrällisten ja prosentuaalisten jakaumien 
avulla. Testausta ei katsottu tarpeelliseksi.

Tulokset
Pääosa yritysten henkilöautoista on työntekijöiden 
autoetuautoja. Autoedun verotuksen koventuminen -89 
ei käännä yritysautojen kokonaismarkkinoita kovaan 
laskuun, vaikkakin kasvu varmasti pysähtyy. II vero
luokasta tulee yleisin autoetuvero 1uokka. Yritysten 
monivaiheinen ostoprosessi pätee myös yritysautomark- 
kinointiin. Auton käyttäjän päätösvalta kasvaa auton 
merkistä, mallista ja kokoluokasta päätettäessä. Tämä 
tuo yritysautomarkkino i ntiin myös kuluttajille suun
natun ku1utushyödykemarkk i no innin piirteitä. Yritys- 
autoa hankittaessa arvostetaan omia sekä muiden saa
mia kokemuksia ko. autosta. Toimivin viestintämuoto 
on henkilökohtainen myynti työ yhdistettynä aktiivi
seen suoramarkkinointiin. Tämä vaatii mahdollisimman 
lyhyen ja tehokkaan markkinointikanavan. Arvostetuim
pia ominaisuuksia yritysautosssa ovat turvallisuus Ja 
taloudellisuus. Omistus pitää paikkansa myös jatkossa 
suosituimpana yritysauton hankintamuotona.

Avainsanat
Yritysauto, autoetu, tuotantohyödykemarkkinointi, 
markkinointi-mix
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L. JOHDANTO

t.i Taustaa tutkimusongelmalle

1.1.1 Suomen yritysautomarkkinat henkilöautoissa

Suomessa myytiin vuonna 1987 51583 uutta yritys- ja yhteisöautoa.Osuus 

uusien autojen kokonaismyynnistä oli 34,1 %. Vuonna 1988 yritys- ja 

yhteisöautojen myynti yhä kasvoi nousten 56865 myytyyn autoon eli nou

sua oli vielä tällöinkin 10,2 %. Osuus henkilöautojen kokonaismyynnis

tä Jäi kuitenkin 32,8 % :iin. Ruotsi on kuitenkin vielä paljon Suomea 

edellä; yritys- ja yhteisöautojen kokonaismyynti henkilöautoissa vuon

na -87 oli 168709 autoa ja osuus henkilöautojen kokonaismyynnistä 52%. 

Yritys- ja yhteisöautojen myynti käyrä Suomessa on osoittanut ylöspäin 

aina vuoteen 1988 asti. Syksyllä -88 myynnin kasvu kuitenkin lähes py

sähtyi Johtuen tiedoista autoedun verotuksen voimakkaasta kiristymi

sestä. Tällöin taistelu mahdollisesti supistuvista yritysautomarkki- 

noista k i ihtyi.

Yritys- ja yhteisöautomyynti on keskittynyt selvästi Suomen suurkau

punkien alueelle ja jopa 45 % yritys- ja yhteisöautomyynnistä tapahtuu 

pääkaupunkiseudu1 la.

Taulukko 1. Yri tysautomyynnin alueellinen rakenne 1984
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HELSINKI 12 056 30.6 60.7 1.
ESPOO 2 966' 7.5 47.8 3.
VANTAA 1 751 4.4 39.2 8.
TAMPERE 1 659 42 39.8 6.
TURKU 1 485 3.8 36.1 12.
JYVÄSKYLÄ 889 2.3 45.9 4.

LAHTI 744 1.9 36.2 11.
OULU 697 1.8 29.1 15.
LAPPEENRANTA 682 1.7 39.1 9.
KUOPIO 544 1.4 32.0 14.
JOENSUU 502 1.3 39.6 7.

HÄMEENLINNA 499 1.3 41.3 5.
SEINÄJOKI 457 1.2 48.3 2.
PORI 446 1.1 26.7 16.
VAASA 410 1.0 34.2 13.
KOUVOLA 406 1.0 39.3 10.

HELSINGIN SEUTU 17 666 44.9 52.6
TAMPEREEN SEUTU 5 577 4.9 33.7
TURUN SEUTU 5 434 4.8 34.7

Lähdei Viitanen (1986), s. 16
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1arkk i natilanne on lähinnä о 1 igopolia, jossa markkinoilla on vain ra

jattu määrä myyjiä ( esim. autojen maahantuojat ) ja nämä myyjät pys

tyvät jossakin määrin vaikuttamaan markkinahintoihin.1 Oligopolin 

narkkinatilannetta kuvaa taipunut kysyntäkäyrä. Tämän mukaan, jos yri

tys nostaa hintojaan, se menettää monia asiakkaitaan, koska kilpaili

jat eivät seuraa hintojen korotusta. Jos taas yritys alentaa hintojaan 

pakottaa se samalla kilpailijatkin alentamaan omia hintojaan, jolloin 

yritys ei hinnan alennuksella saa monia uusia asiakkaita.

Kuvio 1. Taipunut kysyntäkäyrä

tfAA k A
Lähde: Baumol & Blinder (1985), s.

Vuonna 1987 Suomessa yritys- ja yhteisöautoista n. 50 % oli omistus- 

autoja, 35 % huoltoleasingautoja ja loput 15 % rahoitusleasingautoja. 

Ruotsissa raho i tus 1easing on jo pitkään ollut suosituin yritys- ja yh

teisöautojen hankintamuoto ja vastaavasti huo1 to 1easingautojen osuus 

on ollut erittäin pieni. Omistusautojen suurta osuutta on selitetty 

mm. suomalaisiin juurtuneella käsityksellä siitä, että kaiken tulee 

olla omaa.

1) Baumol & Blinder (1985), s. 524
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..1.2 Autojen käyttökohteet yrityksissä

'rityksen henkilöautoilla on pääasiassa kaksi käyttökohdetta:

1) työntekijöiden autoetuautot

2) yrityksen käyttöautot.

\|. 86 % yritysten henkilöautoista on työntekijöiden autoetuautoja. Tä- 

nän takia on välttämätöntä puhua myös autoetuautoista samalla kun pu

hutaan yritys- ja yhteisöautoista.

i^utoetua käytetään pääasiassa pa 1 kkauske i nona eli osana auton käyttä

jän palkkaa. Autoedun tärkeys pa 1kkauskeinona on korostunut varsinkin 

toimialoilla, joilla on ollut puutetta ammattitaitoisesta ja koulute

tusta henkilökunnasta.

Kuvio 2. Autoedun intressiryhmät tavoitteineen

VALTIO
* tiestön kunnossa

pito

# vaihtotaseen tasapaino

AUTOETU

AUTOLI 1 KE 
* myyntivo1yy-

NESTE OY
* öljyn myynti

tienpääl1ys teenä

TYÖSUHDEAUTO ILIJA
* luontaisedun säi- 

1yttäminen
* auton tasokkuus

VEROHALLITUS 
* etujärjeste1män yk-

denmukainen rakenne

YRITYS
# henkilösivukulujen 

säästö
* henkilöstöpolitiikka

Lähde : Ekonomi 7/87, s. 26



4

„oput 14 X ovat yritysten käyttöautoja. Käyttöautoi 11 a voi olla jokin 

cu 1jetustehtävä tai sitten ne ovat esim. autovuokraamon vuokraka1us- 

toa. Keskeistä kuitenkin on, että auto ei ole kenenkään työntekijän 

lenkilakohtäisessä käytössä eikä sillä ajeta henkilökohtaisia ajoja.

L.1.3 Autoedun verotuksen muutos vuodelle 1989

\utoedun verotusta kovennettiin huomattavasti vuodelle -89. Verotusar

voja korotettiin keskimäärin 50 % : 1 la. Autoedun uudet verotusarvot 

ovat liitteessä 1.

Autoedun verotuksen kiristyminen johtuu pääasiassa siitä, että vuosit

taisten omien ajojen määrää kohotettiin 12000 kilometristä 18000 kilo

metriin. Näin saatu verotusarvo on n. 90 % todellisen edun arvosta ai

kaisempaan 80 prosenttiin verrattuna. Verouudistuksessa uudistettiin 

myös autoetu luokka jakoa. Uudeksi luokkaa määrittäväksi tekijäksi au

ton iän ja moottor i t i 1avuuden lisäksi on tullut auton ja sen lisäva

rusteiden hinta. Hintaraja vaikuttaa luokan määritykseen 1.3.1989 al

kaen.

1.2 Tutkimusongelma

1.2.1 Pääongelma

Pääongelma voidaan ilmaista seuraavasti : Mitä kilpailukeinoja autolii

ke voi käyttää markkinoidessaan autoja toisille yrityksille ja miten 

verouudistus vaikuttaa yritysautomarkk ino i hin ?
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1.2.2 Alaongelmat

Pääongelma saadaan ratkaistuksi, kun ratkaistaan seuraavat a 1aonge 1 - 

nat :

1) Mikä on yritysautomarkkinoiden rakenne tällä hetkellä ja 

kehitys tulevaisuudessa huumiuideti verouudistuksen vai
kutukset ?

2) Minkälainen on yritysten ostoprosessin yleinen kulku ?

3) Mitä on tuotantohyödykemarkkino inti ja miten se eroaa 

ku 1utushyödykemarkk ino innis ta ( huomioiden kilpailukei

not ) ?

1.3 Rajaukset

Tässä tutkimuksessa keskitytään ainoastaan yrityksille tapahtuvaan 

markkinointiin. Tutkimuksessa käsitellään siis ainoastaan yritysautoja 

jättäen yhteisöautot tutkimuksen ulkopuolelle.

Toisaalta tutkimuksessa käsitellään vain henkilöautoja. Kuorma-, pa
ketti- ja linja-autot jätetään tutkimuksen ulkopuolelle niiden täysin 

oman ”maailmansa” vuoksi.

1.4 Keskeiset käsitteet

Yritysauto
Yritysauto on osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön, avoimen yhtiön tai toi

minimen hallinnassa oleva auto. Yritysauto - nimikkeen alle ei siis
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lueta kuuluvaksi esim. takseja, kuntien ja valtion hallinnassa olevia 

autoja.

Autoetu

Autoetu on pääasiassa osa autonkäyttäjän palkkaa. Autoetu jaetaan täy

teen autoetuun ja auton käyttöetuun. Täydessä autoedussa työnantaja 

maksaa kaikki auton käytöstä aiheutuvat kustannukset. Käyttöedussa au

ton käyttäjä eli työntekijä maksaa omien ajojensa polttoainekustannuk

set itse. Molemmissa tapauksissa autoedulle on määritelty verotusar

vo . jonka mukaan auton käyttäjä maksaa veroa auton käytöstä. Verotus

arvon suuruus riippuu auton iästä ja moottorit!1avuudesta sekä 1.3.89 

jälkeen myös auton hinnasta.

Tuotantohyödyke ja kulutushyödyke

Tuotantohyödyke ostetaan yrityksen tarpeeseen. Täten yritysautot 

kuuluvat myös tuotantohyödykkeisiin. Kulutushyödyke taas ostetaan suo

raan lopulliseen kulutukseen yksityisen kuluttajan käyttöön.

Tuotantohyödyke - markkinointi

Tuotantohyödykemarkkinoinnista käytetään myös nimityksiä business to 

business - markkinointi ja yritysmarkkinointi. Tuotantohyödykemarkki

noinnissa markkinoidaan tuotantohyödykkeitä suoraan toisille yrityk

sille, jotka sitten käyttävät näitä hyödykkeitä toiminnassaan. Yritys 

voi myydä ko. hyödykkeet suoraan eteenpäin, sisällyttää ne lopputuot

teeseensa tai muuten käyttä hyväksi toiminnassaan ( esim. koneet ).
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1.5 PK-yri tys ja yrittäjyys näkökulma yritysautomarkklnolntiln

Valtaosa Suomessa toimivista autoliikkeistä ja myös automaahantuoj1 s- 

ta on pk-yrityksiä. Osa autoliikkeistä on jopa ns. yhden miehen yri

tyksiä. Vastaavasti todella suuria autoliikkeitä/ maahantuojia on to

della vähän.

Näille pk-yrityksi 11 e tieto yritysautomarkkinoinnista on tärkeää. Pää

osa autokaupasta on perinteisesti tehty yksityisten kuluttajien kans

sa, mutta viime vuosina уг i tysautokauppa on noussut yhä tärkeämmäksi. 

Yritysautomarkkinoinnissa tarvittavaa tieto-taitoa näillä yrityksillä 

ei varmasti ole riittävästi. Yksityisille suunnatun markkinoinnin kei

not eivät välttämättä suoraan sovellu yritysautomarkkinointiin. Kui

tenkin pk-yritystenkin on välttämätöntä hallita myös yritysautomarkki- 

nointl, koska merkittävä osa autokaupasta suuntautuu yrityksille. Pk- 

yr itysten kilpailukyky perustuu usein tietyn alan perusteelliseen hal

lintaan, joten yritysautomarkkinoinnissa on varmasti mahdollisuus au

toliikkeille.

Toisaalta yrittäjyyden osuutta markkinoinnissa on usein korostettu. 

Yrittäjyys markkinoinnissa ilmenee esim. innovaatioina ja riskien ot

tona. 1 Tutkimuksessaan Morris, David ja Ewing (1988) tekivät mm. 

seuraavia johtopäätöksiä tuotantohyödykemarkkinoinnista ja yrittäjyy

destä :

1) yrittäjyys-henkinen yritys harrastaa aktiivista markki

nointia, on lähellä asiakasta, on valmis ottamaan riske

jä ja yrityksen johdossa on voimakas henkilö ( esim. 

yrittäjä )

1) Morris, David & Ewing (1988), s. 337-346
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2) yrittäjyydellä on keskeinen osuus tuotantohyödykkeitä 

markkinoivan yrityksen menestyksessä

3) yrittäjähenkisimmät henkilöt löytyvät yrityksen markki

nointiosastolta, jossa myös on eniten mahdollisuuksia 

yr i ttäjyyde11 e
4) yrittäjyyden osuus on tärkein luotaessa markkinointi- 

strategini ta.

Em. tapauksissa yrittäjyys voi ilmetä perinteisen yrittäjyyden, joka 

liitetään puhtaasti yrittäjä - henkilöön, lisäksi myös ns. sisäisenä 

yrittäjyytenä ( intrapreneurship ).

1.6 Kuvaus tutkimusmenetelmistä

1.6.1 Lähtökohta tutkimukselle

Tutkimus on tehty automaahantuojan / yksittäisen autoliikkeen näkökul

masta. Tutkimuksen toimeksiantaja ja rahoittaja on He 1 kama-Auto Oy. 

Syitä tutkimuksen tekemiselle on kolme:

1) He 1 kama-Auto Oy : n kiinnostus yritysautomarkkinointiin

2) autoetuverotuksen muutos ja vaikutukset

3) aiheesta olevan materiaalin puute ( vain joitakin artik

keleita ) .

Pääsyy tutkimuksen teolle on ehdottomasti epätietoisuus autoetuvero

tuksen muutoksen vaikutuksista ja näiden mahdollisten vaikutusten ai

heuttamista kilpailutilanteen muutoksista.
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1.6.2 Teoriaosa

Tutkimuksen teoriaosa koostuu pääasiassa tuotantohyödykemarkk inoinnin 

kilpailukeinojen esittelystä. Perusviitekehyksen tutkimukselle muodos

taa tuotantohyödykemarkkinoinnin teoria, mutta myös yksityisille ku

luttajille suunnatun markkinoinnin teoriaa käytetään soveltuvin osin. 

Eräänlaisena alkuoletuksena tutkimukselle voidaan pitää väitettä, että 

yritysautomerkkinoinnissa on sekä tuotantohyödykemarkkinoinnin että 

ku 1utushyödykemarkk inoinnin ominaispiirteitä. Tämän voi perustella 

sillä, että auto tulee yleensä työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön 

( kulutushyödykemarkkinointi ), mutta ostetaan yrityksen tarpeeseen 

( tuotantohyödykemarkkinointi ). Yritysautomarkkinointi on siis tie

tynlainen sulautuma näistä molemmista teorioista ja markkinoinnissa 

tulee ottaa huomioon molemmat. Tutkimus painottuu kuitenkin huomatta

vasti enemmän tuo tantohyödykemar kk inoinnin puolelle, koska yrityksille 

markkinoitaessa tulee aina huomioida yritysten ostokäyttäytyminen, jo

ka esitellään kappaleessa 2.

Tuotantohyödykemarkkinointi - teoriasta otetaan esiin markkinoinnin 

kilpailukeinot ( markkinointi - mix ), koska tuotantohyödykemarkki- 

no innis sa markkinoijan on erityisen hyvin hallittava jokainen markki

nointi - mi xin komponentti.1 Tarkoituksena on siis käsitellä näitä 

markkinoinnin perusasioita mahdollisimman laajasti sovellettuna yri- 

tysautomarkkinointiin. Teorian esilletuonnin yhteydessä pyritään ar

vioimaan esiintulevien asioiden soveltuvuutta yritysautomarkk inoin- 

tiin. Pohjan kilpailukeinojen esittelylle luo yritysten ostokäyttäyty

misen ja tuotantohyödykemarkkinoinnin perusteiden esittely.

1) Hutt & Speh (1985), s. 10
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Markkinoinnin kilpailukeinojen esilletuonti perustuu niiden tärkeyteen 

jokapäiväisessä markkinointitoiminnassa. Jokainen autoliike joutuu 
päivittäin tekemisiin kilpailukeinoja koskevien päätösten kanssa. Yri- 

tysautomarkkinointi eroaa kuitenkin perinteisestä kuluttajille suunna

tusta markkinoinnista. Tämä tutkimus voi toimia eräänlaisena peruskä

sikirjana yritysautomarkkinoinnissa mukana olevassa autoliikkeessä.

Teoriaosan lopuksi tuodaan esille vuorovaikutusmalli, joka on nähty 

jopa markkinointi - mixin kritiikkinä. Tässä tutkimuksessa nämä kaksi 

ajattelutapaa nähdään toisiaan täydentäviksi ja tukeviksi malleiksi. 

Yritysautomarkkinointia ei pyritä mahduttamaan pelkästään toiseen ma 1 - 
1 iin.

1.6.3 Empi r ia

Empirian tarkoituksena ei ole todistaa tarkalleen teoriaosan paikkaan- 
sapitävyyttä, vaan tuoda esille teoriaa täydentävää ja käytännönlähei
sempää, tutkimuksen toimeksiantajan tarvitsemaa tietoa. Osan empirias

ta ottaa autoetuverotuksen muutoksen vaikutusten tarkastelu, joka tie

tona on ensiarvoisen tärkeää markkinoinnin suunnittelun kannalta.

Empiria - osan kohderyhmänä on ns. suuret yritykset, koska ko. yrityk

sillä on hallinnassaan todella suuri henki 1öautovaranto ja on oletet

tavaa, että nimenomaan suurilla yrityksillä on teoriaosassa kuvattuja 

piirteitä toiminnassaan; esimerkiksi moniportainen ostoprosessi.
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2. TUOTANTOHYÖDYKEMARKKI NO I NT I

2.1 Tuotantohyödykkeiden jaottelu

Tuotantohyödykkeellä tarkoitetaan tavaraa tai palvelua, joka ostetaan 

/г 1tvksen tarpeeseen. Tuotantohyödykkeet voidaan käyttötarkoituksen 

mukaan jaotella usealla eri tavalla. Roy U.Hill (1978) jaottelee tuo

tantohyödykkeet seuraavasti:

1) yritysten käyttöomaisuus, esim. rakennukset, koneet ja 
autot

2) raaka-aineet

3) komponentit, jotka tulevat osaksi lopullista tuotetta

4) kulutustuotteet, joita yritys käyttää toiminnassaan; 
esim. voiteluaineet, paperit jne.

5) pa 1 ve 1ut.

Kyseessä on siis kaikki hyödykkeet, joita yritys käyttää toiminnas

saan. Nämä hyödykkeet voivat tulla osaksi lopputuotetta, sisältyä 

kokonaan lopputuotteeseen tai ne voivat vain olla apuna lopputuot

teen valmistuksessa sisältymättä siihen.

Tuote voi usein olla sama kuin kulutushyödykemarkkinoinnissa ( esim. 

autot), mutta ostaja ja ostoprosessi ovat erilaisia.

3.2 T u Q t. a n t. o h у n d у k e m a r k k i n o i n t i ja sen eroavuus ku 1 utushyödykemarkk i - 
noinnista

2.2.1 Tuotantohyödykemarkkinoinnin erityispiirteitä

Tuotantohyödykemarkk i no inti on tuotteiden ja palvelujen markkinointia 

yrityksille, yhteisöille ja laitoksille.1 Markkinoinnin kohderyhmiin 

kuuluvat esim. kaupalliset yritykset, ei-voittoa tavoitte 1 evät 

yhteisöt, kunnat, valtio, yhdistykset jne. Tässä tutkielmassa keskity-

1) Webster (1977), s. 4
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taan kuitenkin vain kaupallisiin yrityksiin.

Tuotantohyödykemarkkinointi on prosessi, jossa 1) määritellään yritys

ten tarpeet ja vaatimukset ja 2) kehitetään tai etsitään vaatimuksiin 

ja tarpeisiin soveltuvat tuotteet, palvelut, hinnat, jakelukanavat ja 

kommunikaatiosysteemit.1 Tätä määritelmää voidaan myös laajentaa 

seuraavasti, jolloin saadaan tuotantohyödykemarkkinoinnin neljä perus- 

u1ottuvuutta: 1 2

1) tavoitteena paremman tuloksen saavuttaminen

2) asiakkaan tarpeiden identifiointi

3) niiden asiakasryhmien valinta, joissa yritys voi saavut
taa kilpailuedun

4) o ikeantyyppisten tuotteiden tai palvelujen suunnittelu 
ja valmistus.

Näistä seikoista johtuen tuotantohyödykemarkkinointi on enemmäm yleis- 

j a yrityksen ylemmän Johdon toimintaa kuin ku 1utushyödykemarkkino inti. 

Kulutushyödykemarkkinoinnissa muutokset markkinointistrategiaan 

voidaan tehdä esim. markkinointiosastolla muuttamalla mainontaa, 

tuotteen pakkauksen muotoa jne. Tuotantohyödykemarkkinoinnissa muutok

set markkinointistrategiassa taas vaativat usein pääomaa uusia inves

tointeja varten, muutoksia tuotekehittelyssä, siirtymistä pois perin

teisestä tuotannollisesta ajattelutavasta jne. Kaikki nämä edellyt

tävät koko yrityksen osallistumista ja yrityksen johdon tulee pitää 

huoli siitä, että yrityksessä vastataan markkinoiden vaatimuksiin ja 

jokainen osasto yrityksessä myös pyrkii tavoitteisiin.3

Tuotantohyödykemarkkinointi tulisi ku 1utushyödykemarkkinoinnin tavoin 

nähdä prosessina, jossa eri vaiheet seuraavat ja tukevat toisiaan.

1) Hutt b Speh (1985), s. 4
2) Ames & Hlavacek (1984), s. 6
3) Ames & Hlavacek (1984), s. 5
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Kuvio 3. Markkinointiprosessi tuotantohyödykemarkkinoinnissa

¡Yrityksen tavoitteet!^-

Markkinamahdo11isuuksien maar i tte 1 y

I Ostoprosessien ¡_v 
¡ analyysi \

<r

Kohdesegmenttien л Segmenttien ( 
valinta

Markkina- 
informaatio

^arviointi

4
/ Markkinointistrategian määrittely^-

Ympäri stö- 
4jteki joiden 
arviointi

\k
Markkinoinnin tavoitteet

\k
Markkinointi-mi x in määrittely

Tuote/
palvelu

Jake 1u Hinta Myynti työ Mainonta Myynni li
ed istäminenI

Koordinoin
ti muiden 
osastojen 
kanssa
<-

Markki nointi ohje 1 maI
Palaute kohdesegmentei 1täJr
Arviointi ja valvonta

Lähde : Hutt & Speh (1985). s.26

2.2.2 Tuotantohyödykemarkkinoinnin eroavuus ku1utushyödykemarkk i noin- 
nista

Tuotantohyödykkeiden kysyntä on johdettua kysyntää eli se riippuu 
suuresti ostavan yrityksen lopputuotteen kysynnästä. Ku1utushyödyke- 
mar kkinoinnis sa kysyntä on suoraa eli kuluttaja ostaa tuotteen 1° p u1 *
Iliaan käyttöön myyjä1tä.
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Гиоtantohyödykemarkk inointi on enemmäm asiakaskeskeistä kuin 

kulutushyödykemarkkinointi. Tuotantohyödykemarkkinoinnin yksi keskei

sistä käsitteitä onkin myyjä-asiakas suhde. Tuotantohyödykemarkk inoin- 

ti perustuu lähes täysin asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten tuntemi

seen. Täten tuotantohyödykea1 a 11 a mukana olevat yritykset ovat usein 

as iäkästie toisempia kuin vastaavat yritykset ku 1utushyödykea1 a 11 a. 1 

Lisäksi tuotantohyödykemarkkinointi ei pääty kaupantekohetkellä, vaan 

jatkuu aktiivisena myös sen jälkeen ( esim. after-sales palvelut ). 

Kuten aiemmin mainittiin ( kpl 2.2.1 ) tuotantohyödykemarkkinoinni11 a 

on läheisempi suhde yrityksen toimintastrategiaan kuin kulutustavara- 

markkinoinnilla ja lisäksi tuotantohyödykemarkkinointi edellyttää 

yrityksen eri osa-alueiden kiinteämpää yhteistyötä.1 2

Keskeisin ero tuotantohyödyke- ja ku 1utushyödykemarkk ino innin välillä 

on kuitenkin yritysten ostoprosessin monimutkaisuus verrattuna ”taval

liseen” kuluttajaan. Yritysten ostokäyttäytymistä käsittelen sen tär

keyden vuoksi erilleen erikseen luvussa 2.3.

Tuotantohyödykemarkkinoi11 a on vähemmän asiakkaita kuin ku 1utushyödy

kemar kk ino i 11 a, mutta nämä ovat usein kuitenkin suuria asiakkaita, 

joiden kerta- ja vuosiostokset saattavat olla todella suuria. Kysyntä 

on usein joustamatonta ja se saattaa vaihdella suuresti johtuen siitä, 

että 10 % nousu kulutushyödykkeen kysynnässä saattaa aiheuttaa 200 % 

nousun tuotantohyödykkeen kysynnässä.3

Markkinoinni11isten tekijöiden ( mm. kilpailukeinojen käytön ) pääerot 

tulevat esiin seuraavassa taulukossa.

1) Webster (1977), s.15
2) Webster (1977), s.15
3) Kotler (1984), s. 162
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lu 1 ukko 2. Tuotantohyödyke- vs. ku 1utushyödykemarkkino 1nti

Tuotantohyödykemarkk. Ku 1utushyödyкешагkk.

ruóte teknisempi, useita muunnel
mia samasta tuotteesta, 
liittyvät palvelut tärkeitä

Yleensä standardituotteita, 
palvelut tärkeitä, mutta ei 
yhtä tärkeitä kuin tuotanto- 
hyödykemarkkinoinnissa

Hinta Tarjoukset ja tarjouskilpai
lut yleisiä, standardituot
teilla 1 istahinnat

Listahinnat

Myynnined. Henk.koht. myynti työ koros
tuu

Mainonta tärkeää

Jake1u Lyhyet, usein suorat kanavat 
markkinoi 11 e

Pitkät kanavat ; useita väli
käsiä ennen kuluttajaa

Asiakas- 
suhteet

Pitkäaikaisia, monimutkaisia Lyhytaikaisempia

Asiakkaan 
ostokäytt.

Monet eri henkilöt ja ryhmät 
yrityksessä ottavat osaa os
totapahtumaan

Yksittäinen henkilö tai koti
talous tekee ostopäätöksen

Lähde : Hutt & Speh <1985), s. 12

2.3 Yritysten ostokäyttäytyminen

Ostavan yrityksen ostokäyttäytymisen tunteminen on ensiarvoisen tär

keää markkinoivalle yritykselle. Organisaatioiden ja yritysten osto

prosesseja on tutkittu hyvin paljon ja ostoprosesseista on luotu monia 

erilaisia malleja, joilla jokaisella on omat erityispiirteensä lähinnä 

eri asioiden painotuksesta johtuen.

Tuotantohyödykemarkkinointi strategiat perustuvat pitkälti ostavan yri

tyksen ostoprosessin tuntemiseen. Tietoa tietyn yrityksen ostoproses

sista saadaan kokemusten, suorien kontaktien ja intuition avulla.1 i)

i) Moriar ty (1983), s. 1
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Tämän tiedon avulla suoritetaan markkinoiden segmentointi, luodaan yk

sityiskohtaiset markkinointistrategiat ja maksimoidaan markkinoinnin 

kilpailukeinojen ( tuote, hinta, jakelu ja viestintä ) vaikutus. Mark

kinoijan on siis tunnettava yrityksen ostoprosessi, prosessiin osal

listujat sekä päätöksentekokriteerit.1 Tärkein syy, miksi tuotanto- 

hyödykemarkk 1 no i 1 la toimivat yritykset ovat epäonnistuneet markkinoin

nissaan, on puuttuva tieto asiakkaiden ostokäyttäytymisestä.1 2 Tämän 

takia yritysten ostokäyttäytymistä käsitellään myös tässä työssä.

Yritysten ostokäyttäytyminen eroaa jonkin verran yksityisten kulut

tajien ostokäyttäytymisestä. Yritysten ostokäyttäytyminen voidaan mää

ritellä esimerkiksi seuraavasti :3

Yritykset ostavat tuotteita tai palveluja yrityksen tarpee

seen ; ei yksityisten tarpeeseen.

Puhuttaessa yritysautoista tämä raja saattaa olla hieman hämärä, koska 

yritysauto on useimmiten myös työsuhdeauto, joka on näin myös työnte

kijän yksityisessä käytössä. Auto kuitenkim ostetaan yrityksen toimes
ta, vaikka työntekijän henkilökohtaisilläkin mielipiteillä on varmasti 

painoa.

Yksityisen kuluttajan ja yrityksen ostoprosessien välillä voidaan ha

vaita neljä pääeroavuutta. Nämä eroavuudet luonnehtivat myös melko 

hyvin yritysten ostoprosessin pääominaisuuksia:4

1) ostopäätös yrityksessä tehdään tavallisesti monen henki
lön yhteistyönä ( decision making unit - buying centre )

2) ostopäätösten tulee yrityksissä tyydyttää monien eri ta
soilta ja osastoilta olevien henkilöiden tarpeet

1) Hutt & Speh (1985), s. 58
2) Parkinson & Baker (1986), s. 3
3) Parkinson & Baker (1986), s. 6
4) Moriarty (1983), s. 1-2
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3) yritysten ostopäätöstä edeltää usein erilaisia muodol

lisuuksia, kuten tarjouspyyntöjä, tarjouksia, kauppa
sopimuksia jne.

4) yritysten ostopäätöksen henkilökohtaiset ja yritysris- 
kit ovat yleensä suurempia kuin mitä kuluttaja joutuu 
ottamaan ostaessaan hyödykkeen.

Tärkein eroavuus on, että useimmiten ostopäätöksen tekemiseen yrityk

sessä osallistuu useita eri henkilöitä, jotka vaikuttavat eri tavoin 

ostoprosessin eri vaiheissa ( kappale 2.3.3 ). Usein myös väitetään, 

että yritysten ostomotiivit ovat rationaalisempia kuin kuluttajan, 

mutta myös yrityksissä emotionaaliset motiivit vaikuttavat varmasti.

2.3.1 Eri ostot i 1 anteet tuotantohyödykemarkkinoinnissa

Yritysten ostokäyttäytymiseen vaikuttaa suuresti se, minkälainen osto- 

tilanne on kyseessä. Ostoti 1 anteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään 

seuraavasti :1

1) "puhdas” uusintaosto

2) muunneltu uusintaosto

3) uushankinta.

2.3.1.1 Puhdas uusintaosto

Puhdas uusintaosto on täysin rutiininomainen. Yritysten osto-osasto 
valitsee listalta toimittajan ja tekee tilauksen. Kyseessä on usein 

sama, tuttu tuote ja sama toimittaja. Ostajalla on vain alhainen ris

ki, koska sekä myyjä että ostaja tietävät vaatimukset ja tuntevat ti

lanteen. Toisaalta taas tilanne on riskialtis, jos kyse on teknilli

sestä tuotteesta, joka saattaa kehittyä ostajan siitä tietämättä. Puh

taassa uusintaostossa on kyse kanta-asiakassuhteesta vakailla osto-

1) Esim. Parkinson & Baker (1986), s. 15
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narkk ino illa. Ostopäätöksen tekeminen ei vie paljon johdon aikaa.

Jos myyjäyr1tys pääsee tällaiseen asemaan, se ei kokonaan voi unohtaa 

asiakassuhteen hoitamista, vaan päinvastoin myyjän on pyrittävä vah

vistamaan asiakassuhdetta ja oltava valmis muuntautumaan asiakkaan 

toiveiden mukaan.

Tällaiseen asemaan pääseminen edellyttää myyjältä, että se pystyy to

distamaan ostavalle yritykselle o 1 evänsä parempi vaihtoehto kuin 

nykyinen vakiotoimittaja. Myyjän on konkreettisesti osoitettava asiak

kaalle ne edut, joita tämä saa vaihtaessaan toimittajaa.1 Tämä on 

usein todella vaikeaa, koska toimittajan vaihtamisesta aiheutuvat kus

tannukset ovat yleensä suuret. Myyjän tavoitteena on kuitenkin muuntaa 

asiakkaan ostoprosessi muunnellun uus intaos ton tapaiseksi.

2.3. 1.2 Muunneltu uusintaosto

Muunneltu uusintaosto on kyseessä, kun normaali ruti i ni osto-proses- 

siin tulee muutoksia joko tuoteominaisuuksien, hinnan, toimitusten 

suhteen tai joissain tapauksissa myös toimittajan suhteen. Ruti inipro

sess i siis murretaan ja etsitään Ja arvioidaan uusia ratkaisuja. Tämä 

tilanne on vakiotoimitusten ulkopuolella olevan toimittajan tavoiteti

lanne, koska tällöin sillä on mahdollisuus saada kanta-asiakas. Täl

lainen tilanne syntyy pääasiassa silloin, kun asiakas on tyytymätön 

toimittajan toimintaan esim. toimitusten suhteen.3

Vakiotoimittajan olisi tällaisessa tilanteessa pyrittävä muuntamaan 

toimintaansa asiakkaan vaatimusten mukaiseksi ja lisäksi saatava 1 2

1) Hutt & Speh (1985), s. 66
2) Hutt & Speh (1985), s. 67
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asiakas vakuuttuneeks i esim. parantuneesta toimitusvarmuudesta. E i - 

vakiotoimittajan taas olisi selvitettävä ostavan yrityksen tarpeet, 

ongelmat nykyisen toimittajan kanssa ja pyrittävä ratkaisemaan asiak

kaan ongelma siten, että myös asiakas vakuuttuu ratkaisun paremmuudes

ta aikaisempaan toimittajaan verrattuna.

2.3.1.3 Uushankinta

Uushankinnassa yritys ostaa sille itselleen täysin uuden tuotteen ja 

usein myös uudelta toimittajalta. Tällaisessa tilanteessa ostavalta 

yritykseltä puuttuu usein tarvittava tieto ja kriteerit toimittajan 

valitsemiseksi, joten ostoprosessi tässä tapauksessa on kaikkein moni

mutkaisin. Eri ratkaisuvaihtoehdot tutkitaan tarkemmin kuin muissa os

tot! lanteissa, joten ostoprosessiin osallistujat tarvitsevat paljon 

tietoa ratkaisuvaihtoehdoista. Tällainen ostotilanne on tyypillinen 

varsinkin korkean teknologian tuotteiden kohdalla.

Markki noinni11isesti on tärkeää, että tällaisessa tapauksessa myyjä- 
yritys ottaa aktiivisesti osaa ostajayrityksen ostoprosessiin. Myyjä- 

yrityksen on tiedettävä ostavan yrityksen ongelmat, vaatimukset jne., 

jotta se pystyy tarjoamaan sopivan ratkaisun. Uushankinnan kautta ke

hittyy usein kanta-asiakassuhde myyjän ja ostajan välillä, joten on 

tärkeää, että myyjäyritys todella pyrkii kiinteään yhteistyöhön asiak
kaan kanssa.
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2.3.2 Ostoprosessiin osallistuminen

Yritysten ostoprosessin keskeisin ominaispiirre on siis se, että sii

hen osallistuu useita eri henkilöitä. Kirjallisuudessa ostavan yrityk

sen ostoprosessiin osallistuvista henkilöistä käytetään yhteisesti 

joko nimitystä Buying Centre tai Decision Making Unit. Tässä työssä 

käytetään nimitystä osto-organisaatio.

Osto-organisaatioon kuuluu seuraavia henkilöitä:1

1) käyttäjä

2) vaikuttaja

3) ostaja

4) päätöksentekijä

5) portinvartija.

Huomattava kuitenkin on, että yhdellä henkilöllä saattaa olla useam

piakin em. rooleista ja sama rooli saattaa olla vastaavasti useammalla 

eri henkilöllä. Ostoprosessiin osallistuvien henkilöiden määrä vaihte- 

1 ее hyvin suuresti riippuen esim. ostotilanteesta, yrityksen koosta, 

ostettavan hyödykkeen tärkeydestä jne.

Käyttäjä ei usein tee lopullista päätöstä, mutta osallistuu tarpeen 

määrittelyyn ja tuotteelle asetettavien vaatimusten määrittelyyn. Hyvä 
esimerkki on tälle työlle keskeinen työsuhdeautoi 1ija.

Valkuttallaovat esim. mielipidejohtajat yrityksessä. Myöskään vaikut

taja ei tee lopullista päätöstä, mutta vaikuttajan mielipiteet ja kan

nanotot vaikuttavat lopulliseen ostopäätökseen. Esimerkkinä yrityksen

1) Esim. Moriarty (1983), s. 32-33
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ulkopuolinen konsultti.

Dstalasaattaa olla esim. yrityksen toimitusjohtaja tai talouspäällik

kö riippuen oston tärkeydestä. Ostaja arvostaa edullisuutta ja tekee 

varsinaisen tilauksen saatuaan siitä ohjeen.

Päätöksentekijää on usein hyvin vaikea määritellä varsinkin, jos ky

seessä on monimutkainen ostoprosessi. Päätöksentekijä on se henkilö, 

joka tekee lopullisen ostopäätöksen eli on usein melko korkealta 

tasolta yrityksestä; esim. toimitusjohtaja.

Portinvartija on henkilö, joka kontrolloi sitä informaatiota, joka 

annetaan ostoprosessiin osallistujille.

Useiden henkilöiden osallistuminen ostoprosessiin aiheuttaa sen, että 

lopullinen ostopäätös yrityksessä tehdään useiden henkilökohtaisten 

mielipiteiden pohjalta. Markkinoijan on tällöin huomioitava, että 

markkinointi on ulotettava kaikkiin ostoprosessiin osallistujiin ja 

kullekin osallistujalle on korostettava juuri ko. henkilön arvostamia 

asioita.

Toisaalta taas usein on korostettu, että joskus ainoastaan yksi henki

lö tekee ostopäätöksen. Varsinkin kun kyseessä on muunneltu uusinta- 

osto ( kts. kpl 2.3.1 ), tekevät yksittäiset henkilöt useammin osto

päätöksen kuin osto-organisaatio yhdessä.1 Vastaavasti koko ryhmän 

vaikutus on suurimmillaan, kun kyseessä on uushankinta. Yksittäisen 
henkilön tekemä ostopäätös on todennäköinen, kun vaaditaan nopeita 

päätöksiä esim. alennetun hinnan tai alennuksen hyödyntämiseksi. Muita 

tekijöitä, jotka vaikuttavat ostoprosessiin osallistuvien henkilöiden

1) Patton, Puto, King (1986), s. 129-138
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määrään, ovat hankinnan tärkeys, ostoerän koko, hankinnan arvo, han

kintaa tarvitsevien käyttäjien määrä jne.

Tärkeää markkinoijan kannalta on tiedostaa, että ostopäätöstä yrityk

sessä ei aina tehdä ryhmässä, vaan tietyissä tapauksissa ostopäätöksen 

saattaa tehdä yksittäinen henkilökin.* Varsinkin yritysautomarkki- 

noinnlsta puhuttaessa on selvää, että että yrityksestä riippuen osto

päätös saattaa olla täysin yhden henkilön eli esim,, käyttäjän vas

tuulla, koska työsuhdeauto tulee myös henkilökohtaiseen käyttöön 

(kts. tutkimuksen tulokset).

2.3.4 Yrityksen ostoprosessi - mallit

Esim. Rowland T. Moriarty (1983) on kirjassaan kuvannut monia erilai

sia yritysten ostoprosesseja kuvaavia malleja. Tässä työssä ei ole 

tarkoitus tuoda esiin kaikkia näitä malleja, vaan tuoda esille eräs 

ostoprosesseja kuvaava malli, johon on yhdistetty myös ryhmän tekemä 

ostopäätös.

Ostoprosessi-ma 11 it voidaan jaotella seuraavasti:1 2

1) tehtäväsuuntautuneet mallit

2) ei-tehtäväsuuntautuneet mallit

3) päätösprosessi mallit

4) yhdistetyt mallit.

Tehtäväsuunatutuneesta mallista voi daanes imerkkinä mainita jo edellä 

(kpl 2.3) esitetty ostotilanne-malli. Ei-tehtäväsuuntautuneet mallit 

ovat monimutkaisempia kuin tehtäväsuuntautuneet mallit ja ne

1) Patton, Puto, King (1986), s. 129-138
2) Moriarty (1983), s. 16
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keskittyvät pääasiassa ei-taloudellisiin ja yrityksen psykologisiin 

seikkoihin. Esimerkkinä ovat erilaiset yritysten riskinottoa kuvaavat 

nallit. Päätösprosessi mallit kuvaavat yrityksen ostoprosessia ongel

man havaitsemisesta aina toimittajan valintaan asti.

Yhdistetyssä mallissa, jota tarkastellaan hieman tarkemmin, on yhdis

tettynä ostoprosessi malli ja tehtäväsuuntautunut malli. Esiintulevat 

muuttujat ovat siis yrityksen ostoprosessi ja siihen osallistuvat hen

kilöt. Henkilökohtaisten tekijöiden ja suhteiden dynamiikan osuus on 

hyvin tärkeä yritysten ostoprosessia tutkittaessa1 (kpl 2.3.2), 

joten on tärkeää ottaa Juuri tämä toiseksi ulottuvuudeksi. Esiintuleva 

malli on vain esimerkki ja tilanne on varmasti yrityskohtaisesti osit

tain eri lainen.

Pystyakseli kuvaa ostoprosessin etenemistä yrityksessä. Vaiheet voivat 

vaihdella, mutta pääpiirteissään prosessi etenee seuraavasti (uushan

kinta) :1 2

1) tarpeen havaitseminen

2) tarpeen ominaispiirteiden ja laadun määrittely

3) tarpeen määrän määrittely

4) tarjoajien ensiva 1 inta

5) ratkaisuvaihtoehtojen ensiarviointi
6) val inta

7) t i 1 aus rut i ini t

8) palaute, kokemukset ja arviointi.

Vaihtelut em. vaiheissa johtuvat ympäristöllisistä, yrityskohtaisista 
ja henkilökohtaisista tekijöistä.

1) Mor iar ty (1983), s. 32
2) Esim. Moriarty (1983), s. 24
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Vaaka-akselilla malliin yhdistetään siis ostoprosessiin osallistujat 

(kpl 2.3.2). Tässä mallissa oletetaan, että päätös tapahtuu ryhmässä, 

eikä ainoastaan yhden henkilön päätöksellä. Tässäkin mallissa yhdellä 

henkilöllä voi olla useampi kuin yksi rooleista. Mallista on jätetty 

pois portinvartijan rooli. Malli kuvaa ehkä parhaiten uushankintaa. 

Malli on hyvä lähtökohta markkinoinnin suunnittelulle, koska siitä 

selviää missä vaiheessa kukin henkilö osallistuu yrityksen ostoproses

siin.

Taulukko 3. Esimerkki uushankinta-ostoprosessista yrityksessä 

PROSESS I IN
OSALLISTUJAT KÄYTTÄJÄ VAIKUTTAJA OSTAJA PÄÄTÖKSEN

TEKIJÄ
OSTOPROSESSIN
VAIHE

1. TARPEEN HAVAIT
SEMINEN X X

2. TARPEEN OMINAIS- 
PI IRTE IDEN MÄÄR. X X X

3. TARPEEN MÄÄRÄN 
MÄÄRITTELY X X X

4. TARJOAJIEN ENS I - 
VALINTA X X

5. RATKAISUVAIHTOEH
TOJEN HAKU X X X

6. VALINTA X X X

7. TILAUSRUTII N IT X (X)

8. PALAUTE, KOKEMUK
SET JA ARVIOINTI X X X X

Lähde : Timo Rope "Tuotantohyödykkeiden markkinointi" -luentosarja 
HKKK :ssa kevät-89 ja Rowland T.Moriarty: Industrial Buying 
Behavior (1983), s.24
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2.3.4 Ostokäyttäytyminen vuorovaikutus-näkökulmasta

Erityksen ostoprosessi voidaan nähdä myös ostajan ja myyjän yhteistyö

hön perustuvana vuorovaikutusprosessina. Sekä myyjä että ostaja tuovat 

prosessiin taitonsa ja keinonsa, jotta molemmat hyötyisivät prosessis

ta. 1 Tätä näkökulmaa käsitellään enemmän kappaleessa 4.

2.3.5 Yhteenveto yrityksen ostokäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä

Tuotantohyödykkeiden ostamiseen vaikuttavat siis monet eri tekijät.

Alla olevassa kuviossa on koottu yhteen tärkeimmät tekijät.

Kuvio 4.Tuotantohyödykkeiden ostamiseen vaikuttavat tekijät

TUOTETEKIJAT 
fyysiset omainaisuude 
näennäisomina!suudet 
maine

QSTÜ-ORGAN I SAAT I ON 
TEKIJÄT 

yksilöt 
ryhmät ^
roolit ostoprosessissa

YR1TYSTEKIJÄT 
tunnettuus 
ma i ne
kommunikaatio

TILANNETEKIJÄT 
fyysinen ympäristö 
tekniikka 
ku1ttuuri
politiikka, maantiede

Lähde : Timo Rope "Tuotantohyödykkeiden markkinointi" -luentosarja 
HKKK :ssa , kevät-89

Kuviosta käy ilmi myös markkinoinnin kilpailukeinojen tärkeys tuotan- 

tohyödyкетагkkinoinnissa. Tuotetekijöihin pystytään vaikuttamaan joko 

tuotekehittelyn avulla tai luomalla tuotteelle näennäisominaisuuksia

1) Parkinson & Baker (1986), s. 192
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tai y 1 einen hyvä maine. Yr i tystekijoiden kohdalla keskeistä on vies

tintä, joka voi olla joko aktiivista tai passiivista, sekä yrityksen 

toiminta varsinkin osto-organisaation silmin. Ostoprosessin tekijät 

taas korostavat sitä, että tuotantohyödykemarkkino innissa on usein 
otettava huomioon useita eri henkilöitä eli markkinoinnin on oltava 

1 aaja-a 1 ai sta. Tilannetekijät luetaan usein ns. vaikuttamattomissa 

oleviksi tekijöiksi, koska niihin yksittäisen yrityksen on varsinkin 

lyhyellä aikavälillä lähes mahdoton vaikuttaa.

Kaiken kaikkiaan ostavan yrityksen ostokäyttäytymisen tunteminen on 

välttämätön edellytys menestyksekkäälle markkinoinnille. Markkinointi - 

strategian luominen ja täten myös kilpailukeinojen tai vuorovaikutus- 

mallin käyttö perustuvat täysin ostokäyttäytymisen tuntemiseen.
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В. TUOTANTOHYÖDYKEMARKKI NO I NN I N KILPAILUKEINOT

1arkkino innIn kilpailukeinoista käytetään kirjallisuudessa yleisesti 

limitystä markkinointi-mix. Varsinkin ku1utushyödykemarkk i no innisaa 

narkki nointi-mi x - ajattelu on varsin keskeisessä asemassa, mutta myös 
tuotantohyödykemarkkinoinnissa on tärkeää tiedostaa eri kilpailukeinot 

ja niiden painotus. Kilpailukeinojen, joita ovat tuote, hinnoittelu, 

jakelu ja viestintä, käyttö on yritysautomarkkino inni ssakin jokapäi

väistä toimintaa.

Kilpailukeinojen käyttö on kuitenkin vain osa markkinointiprosessia.

Se ei ole myöskään erillinen osa markkinointia, vaan se liittyy kiin

teästi muihin markkinointitoimenpiteisiin, esim. segmentointi irti

Yrityksen markkinointistrategiaa täytyy seurata tiettyjä toimenpitei

tä, Joiden avulla pyritään markkinoinnin tavoitteisiin.1 Tällöin tu

lee kyseeseen kilpailukeinojen käyttö. Kaikkia kilpailukeinoja tulee 

käyttää samanaikaisesti, jotta saavutetaan syneneг g i a-vaikutus, jonka 

mukaan yhtenäisen kokonaisuuden vaikutus on suurempi kuin yksittäisten 

osien yhteensä.1 2 3 Kilpailukeinojen käyttö edellyttää markkinointijoh- 

dolta koordinointia, jotta saavutetaan paras mahdollinen tulos ja 

markkinointitoimenpiteet eivät yksittäisten ja hajanaisten ponnistelu

jen vuoksi menisi hukkaan. Tämän koordinointi toiminnan tulee perustua 

yrityksen tavoitteisiin, markkinoinnin tavoitteisiin, segmentointitie- 

töihin, yritysten ostokäyttäytymisen tuntemiseen jne. Tuotantohyödyke- 

markkinointi edellyttää koko yrityksen johdon osallistumista. Löytääk

seen sopivat kilpailukeinot yrityksen tulee:1

1) Haas & Wotruba (1983), s. 342
2) Webster (1977), s. 20
3) Coram & Hill (1970), s. 23
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1) määritellä markkinoiden tarpeet

2) määritellä markkinoinnin tavoitteet

3) suunnitella markkinointistrategia mukaanlukien kilpailu

keinot, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.

3.1 Tuote

Tuotantohyödykkeitä markkinoivan yrityksen asema markkinoilla muodos

tuu sen tarjoamien tuotteiden ja palvelujen kautta. Yrityksen tuotepo- 

litiikan tavoitteena tulisi olla kehittää markkinoilla tarvittavia 

hyödykkeitä ja muuntaa ko. hyödykkeitä markkinoiden mukaan.1 Tuotan- 

tohyödykemarkkinoinnissa tuote on käsitettävä siksi arvoksi, jonka 

asiakas tuotteesta saa sekä henkilökohtaisella että yritystasolla tar

peiden tyydyttämiseksi.1 2 Tuotteen käsitekin viittaa siis voimakkaas

ti yritysten ostokäyttäytymiseen ja sen tuntemiseen.

Suurin ongelma tuotantohyödykemarkkinoinnissa usein on, että ei tiede

tä mitä markkinoilla tarvitaan eli markkinoidaan vain sitä, mitä 

asiakkaan luullaan tarvitsevan.3 Tarjonta ei siis ole seurausta ky

synnästä, vaan pikemminkin päinvastoin. Tällöin yrityksiltä jää käyt

tämättä monia mahdollisuuksia ja lupaavia markkinarakoja. Tuotteet py

ritään erilaistamaan kilpailijoista mieluummin viestinnän ja palvelu

jen avulla kuin selvillä objektiivisilla tuote-eroilla ja -parannuk

silla. Tästä kaikesta johtuen tuotteen arvo asiakkaalle on usein 

hämärtynyt ja kärsinyt.4

Tämä kaikki on varmasti totta myös yritysautornarkk ino innis sa. Yrityk

sille tarjottavat autot ovat usein ominaisuuksiltaan lähes samanlaisia

1) Hutt & Speh (1985), s. 258
2) Hutt & Speh (1985), s. 259
3) Baker (1985), s. 225
4) Baker (1985), s. 231
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ja erilaistamisen pyritään tekemään lisävarusteilla ja luomalla 

autoille tietty status-arvo. Mainonnan kautta yritysauton käyttäjä py

ritään saamaan vakuuttuneeksi siitä, että tietty lisävaruste ( esim. 

Buorasuihkutus ) tekee autosta paljon paremman kuin melkein samanlai

nen kilpailijan tuote. Subjektiivisten ominaispiirteiden luominen on 

kuitenkin usein huomattavasti vaikeampaa ja kalliimpaa kuin todellis

ten, objektiivisten tuote-erojen luominen.1 Tästä syystä tuotanto- 

hyödykemarkkinointia käsittelevässä kirjallisuudessa keskitytään hyvin 

paljon uuden tuotteen kehittämiseen kysynnän pohjalta. Tässä työssä ei 

kuitenkaan käsitellä uuden tuotteen kehittämistä, koska suomalaisten 

automaahantuojien tuotekehitysmahdo11isuudet ovat melko olemattomat, 

koska autot valmistetaan lähes poikkeuksetta ulkomailla. Automaahan- 

tuoja pystyy vaikuttamaan tuotteisiin pääasiassa vain esim. lisävarus

teilla ja muilla pienillä muunnoksilla.

Seuraavassa käsitellään yritysten tuotepolitiikkaa nykyisten tuottei

den kohdalla kolmella eri tasolla:

1) yksittäisen tuotteen tasolla

2) tuotelinjan tasolla ja

3) tuotemixin tasolla.

3.1.1 Yksittäinen tuote

3.1.1.1 Tuotteen tasot

Tuotteella voidaan erottaa kolme eri tasoa.

1) Baker (1985), s. 234
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Kuvio 5. Tuotteen tasot

-LAAJENNETTU TUOTE
Asennus

Laatu TUOTTEEN KONKREET
TINEN TASO

HYÖTY/
PALVELUToimitus Muoto i 1 u Pakkaus

Nimi INTUOTE
Maksu palvelut
ehdot

Takuu

Lähde: Kotler (1984), s. 463

Yritysautomarkk inoinnissa ydintuote on se, mitä asiakas todella ostaa. 
Ostoksensa avulla asiakas todennäköisesti haluaa ratkaista kuljetus- 

tai 1 i 1kkumisonge 1 mansa eli hän ostaa 1iikkumavälineen.

Konkreettisella tasolla kyse on tietystä autosta, sen ominaisuuksista, 

laadusta, tunnettuudesta jne. Näitä tekijöitä ostaja arvioi sen 

jälkeen kun hän on huomannut tarvitsevansa autoa (ydintuote).

Laajennetussa tuotteessa tulevat kysymykseen tekijät, jotka täydentä

vät varsinaisen fyysiseen tuotteen kauppaa. Auton ostaja haluaa tietää 

takuusta, huo1tomahdo11isuuksista, maksuehdoista jne. Myös tuotteen 

subjektiiviset eli mieli kuva 11 i set ominaisuudet voidaan lukea tälle 
taso 1 le.

Yritysautomarkkinoinnissa tulee ottaa huomioon kaikki tuotteen tasot

ja huomata niiden kaikkien tärkeys. Ostoprosessiin osallistuvat henki

löt saattavat arvostaa täysin eri tasolla olevia asioita.
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3.1.1.2 Tuotteen elinkaari

Vaikka uuden tuotteen kehittämisprosessi ei suomalaisen automaahantuo

jan kannalta ole kovin keskeinen tekijä, on kuitenkin tärkeää huomata, 

että yksikään tuote ( esim. auton malli ) ei alkuperäisessä muodossaan 

ikuisesti pysy markkinoilla. Jokainen tuote "vanhenee" ja menettää 

joskus merkityksensä markkinoilla.

Elinkaaren avulla ennustetaan ja selitetään tuotteen myyntiä ja käyt

töä pitkällä tähtäimellä. Tämän tiedon avulla voidaan tutkia eri toi

mintastrategioiden ( esim. kilpailukeinojen ) soveltuvuutta tiettyyn 

elinkaaren vaiheeseen.

Jokaisella tuotteella on oma elinkaarensa, mutta menestyvillä tuot

teilla on todettu olevan hyvin samanlainen elinkaari.1 Tuotteen 

elinkaari on jaettu neljään eri vaiheeseen: esittely, kasvu, kypsyys 

ja lasku.

Kuvio 6. Tuotteen elinkaari

MYYNTI

VOITTO

t (aika )
esittely i kasvu i kypsyys lasku

Lähde : esim. Baker (1975), s. 25

1) Baker (1975), s. 170
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Esittelyvaiheessa markkinoijan tavoitteena on saada tuote markkinoil

le. Esittelyvaiheen etenemisen nopeus riippuu pitkälti siitä, kuinka 

paljon asiakas tarvitsee aikaa sisäistääkseen uuden tuotteen ominai

suudet, tuoteparannukset, eroavuudet muihin vastaaviin tuotteisiin 

jne.1 Tuotteen on saatava tunnettavuutta asiakkaiden keskuudessa.

Es itte 1 yvaihe onkin elinkaaren kriittisin vaihe.

Tuotteen es itte1yvaiheessa voidaan käyttää esimerkiksi neljää eri 

startegiaa, jotka on johdettu kahdesta eri ulottuvuudesta ( kilpailu

keinosta ) .

Kuvio 7. Neljä tuotteen es itte1 yvaiheen strategiaa

VIESTINTÄ

Laaja Vähäinen

Korkea
Nopea "kermankuo- 
rinta” - strategia

Hidas "kermankuorin
ta” - strategia

HINTA

Nopean markkinoille Hitaan markkinoille
Mata 1 a tunkeutumisen - stra- tunkeutumisen strate-

tegia g ia

Lähde : esim. Kotler (1984), s. 363

Kasvuvaiheessa tuotteen myynti ja voitto kasvavat nopeasti. Tällöin 

myös kilpailijoiden uhka on suurimmillaan. Yrityksellä, jonka tuote 

on kasvuvaiheessa, on periaatteessa kaksi eri strategiavaihtoehtoa:2

) Baker (1985), s. 251 
:) Baker (1985), s. 253



33
1) differoida tuote ja saada aikaan monopoli 

ta i

2) hyväksyä differoinnin vaikeus ja keskittyä tuotannon ja 

jakelun tehokkuuden kohottamiseen, jotta kustannukset 

saadaan pysymään alhaisina. Markkinaosuuksista voidaan 

tällöin taistella hinnoittelun avulla.

Kilpailukeinojen painotus kasvuvaiheessa siirtyy esittelyvaiheelle 

ominaisista mainonnasta ja myynti työstä enemmän jakelun Ja after-sales 

palvelujen puolelle.1

Kilpailijoiden tultua markkinoille tuotteella on kypsyys-vaihe. Täl

löin myynti tasaantuu ja saadakseen lisää kysyntää tuotteelleen yri

tyksellä on tässä vaiheessa monia eri vaihtoehtoja. Tuotteen elinkaar

ta voidaan pidentää ulottamalla jakelu uusille markkina-alue!1 le, 

tuotteen uusien käyttömahdollisuuksien avulla, tuote- ja laatuparan

nusten avulla ja tuotteen uudelleen asemoinnin avulla. Tässä vaiheessa 

viestintää on siis jälleen lisättävä kuitenkin niin, että samalla myös 

tuotannon ja jakelun tehokkuus pysyy hyvänä.

Laskuvaiheessa tuotteen myynti laskee; lasku voi olla nopeaa tai hi

dasta. Laskuvaiheessa oleva tuote on hyvin kallis yritykselle. Tällöin 

yrityksellä on pääasiassa kolme vaihtoehtoa : poistaa tuote tuotevali

koimasta/tuotelinjasta, myydä tuote toiselle yritykselle tai muuntaa 

standardituote erikoistuotteeksi.1 2 Tuotteen muuntaminen erilaiseksi 

eli sen tuonti uudelleen markkinoille erikoistuotteena on tyypillistä 

nimenomaan tuotantohyödykemarkkinoinnissa. Yritysautomarkkinoinnis sa 

voidaan jo ikääntyneelle mallille saada uutta ilmettä esim.

1) Baker (1975), s. 173
2) Baker (1985), s. 256
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erikoisvarusteilla. Tällöin tarkoituksena voi olla joko jatkaa vanhan 

nallin elinkaarta ( nostaa se jälleen nousuun ) tai tuoda malli mark

kinoille täysin uutena tuotteena.

Fuotteen elinkaaren tuntemisen tärkeys yrityksen markkinointitoimen
piteiden kannalta tulee siis esille kolmella eri tasolla:1

1) elinkaari kertoo uusien tuoteideoiden jatkuvasta 

tarpeesta

2) elinkaaren eri vaiheissa tarvitaan erilaisia markkinoin

ti keinoja

3) elinkaari osoittaa pitkäjänteisen, tuotteen koko eliniän 

kattavan suunnittelun tärkeyden.

3.1.2 Yrityksen tuote linja

Erityksen tuote linja koostuu tuotteista, jotka ovat keskenään saman

laisia tai joilla on sama käyttötarkoitus.1 2 Automaahantuojan tai 

piirimyyjän tuote linja on esim. henkilöautot. Henkilöautoja voi olla 

eri merkkisiä ja merkeissä voi olla vielä eri malleja, mutta yhdessä 

nämä kaikki muodostavat tuotelinjan. Toinen tuote linja taas voi olla 

tavara-autot, kolmas maasturit jne.

Tuotelinjaa koskevat kysymykset voidaan esittää seuraavasti:3

1) Kuinka monta tuotetta tulisi olla linjassa ?

ja
2) Kuinka tuotteet tulisi asemoida suhteessa kilpailijoi

hin ?

1) Webster (1977), s. 93
2) Baker (1985) , s. 237
3) Hutt & Speh (1985), s. 264
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Näihin molempiin kysymyksiin antaa vastauksen tuotekartta, Johon si

joitetaan yrityksen tietyn tuotelinjan tuotteet, kilpailijoiden tuote- 

linjan tuotteet ja markkinasegmentit.

Kuvio 8. Tuotekartta henkilöautoille ( autojen veroluokan ja varuste-
1 iin mnb-aan t

Lähde: Hutt & Speh (1985), s. 265

Maahantuojalla A on autoja toimihenkilöille ja keskijohdolle, mutta ei 

ollenkaan ylimmälle johdolle.

Maahantuoja В taas tarjoaa pääasiassa hyvin varusteltuja ja ylemmän 

veroluokan autoja ylimmälle johdolle. В : 11ä on myös tarjota yksi malli 
keskij ohdo lie.

Maahantuoja C tarjoaa tuotteitaan muista poikkeavasti kaikille segmen

teille. C : 11ä on siis laaja tuotevalikoima henkilöautoissa.
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3.1.3 Yrityksen tuotemix

Yrityksen tuotemix koostuu kaikista sen tuotelinjoista. Tuotemi x i 1 1 ä 

on kolme ulottuvuutta: syvyys, leveys ja konsistenssi. Leveys (laji

telma) ilmoittaa montako tuote linjaa yrityksellä on, syvyys (valikoi

ma) ilmoittaa yksittäisten tuotteiden määrän tuotelinjassa ja konsis

tenssi kuvaa eri tuotelinjojen tuotteiden käyttötarkoituksia ostajan 

näkökulmasta sekä kilpailukeinojen käyttöä näissä tuotelinjoissa.1

Automaahantuojan ja piirimyyjän tuotemix koostuu esim. henkilöauto- 

tuotelinjasta, tavara-auto-tuote linjasta, kuorma-auto-tuote linjasta 

jne.

Yritys voi lisätä tuotelinjoja, pidentää tai lyhentää niitä tai jopa 

poistaa yksittäisiä tuotelinjoja. Kaikki nämä päätökset pohjautuvat 

yrityksen tuotestrategiaan tai tuotepo1itiikkaan, Jossa eri tuotelin

joille on asetettu tavoitteet. Tavoitteita voivat olla kannattavuus, 
markkinaosuus, tietty kate jne.

Eri tuotelinjoja voidaan arvioida Boston Consulting Groupin kehittämän 

portfolio - analyysin avulla. Tässä mallissa tuotteet tai myös yhtä 

hyvin eri tuotelinjat sijoitetaan matriisiin, Jonka sivuina ovat ny

kyinen markkinaosuus ja ennustettu markkinoiden kasvu.

1) Baker (1985), s. 237
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Kuvio 9. Portfolio - analyysi sovellettuna automaahantuojan/pi 1rimyy

jän tuotemixiin

MARKKINOIDEN KASVUVAUHTI

MARKKINAOSUUS

Lahde : Webster

Em. analyysin pohjalta voidaan tehdä eri tuotelinjoja koskevia päätök
siä.

Korkea Mata 1 a

Korkea
"Tähdet"

Maas tur it
"Lypsy 1ehmät"

Matka!1uautot

Mata 1 a
"Ongelmalapset"

Henki 1öautot
"Koirat"

Kuorma-autot

(1977), s. 94

Kuvio 10. Automaahantuojan tuoteverkko

ruotemi x

ruóte 11 n 1 at

Yksittäiset
tuotteet

MalliMalli

Merkki Merkki

Tavara-
autot

Henk
autot

Kuorma-
autot

Maas tur it Matka i 1u- 
autot

Maahantuotavat autot



38
3.1.4 Asiakaspalvelu osana tuotetta

Asiakaspalvelu voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin osiin:1

1) toimitusaika, tilauksen vastaanotto Ja käsittely

2) tuotteen toimitus

3) rahoituspalvelut

4) palvelu ennen myyntiä
I-- tekninen palvelu

5) palvelu myynnin jälkeen --

6) asiakaskoulutus.

Tuotteeseen liittyvät palvelut kuuluvat tuotteen laajennetulle tasol

le ( kts. tuotteen tasot ). Useasti nämä palvelut ovat hyvin kiinteä 

osa tuotetta. Yleistäen voidaan sanoa, että mitä monimutkaisempi ja 

teknisempi tuote on, sitä suurempi merkitys on tuotteeseen liittyvillä 

palveluilla. Täten myäs yritysautoja markkinoitaessa tulee kiinnittää 

paljon huomiota myös asiakaspalveluun. Huoltopalvelut, rahoituspalve

lut, varaosapalvelut ja neuvontapalvelut ovat täysin välttämättömiä 

autoja markkinoitaessa. Jos em. palvelut eivät toimi, on täys in sel

vää, että muuten menestymisen mahdollisuudet omaava auto menettää mai

neensa ja samalla markkinaosuutensa hyvin nopeasti. Toisaalta taas 

voidaan sanoa, että liiallinen asiakaspalvelu voi saada liiketoiminnan 

kannattamattomaksi. Korkealaatuisella palvelulla voidaan kuitenkin 

välttää jossain määrin hintakilpailuun joutumista.

Asiakaspalvelun tärkeys riippuu asiakassuhteesta, tuotteen elinkaaren 

valheesta ja tuotteesta itsestään.1 2 Kypsillä markkinoilla, kuten 

yritysautomarkkinoi 11 a, asiakaspalvelu on kiinteä osa markkinointika

navaa ja palvelu on usein markkinointikanavan (piirimyyjän) vastuulla.

1) Hill (1978), s. 167
2) Webster (1977), s. 69
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Palvelulla tuote voidaan myös erilaistaa kilpailijoistaan. Yritysauto- 

ваг kk ino i nn i s sak i n asiakaspalvelu saattaa joskus olla tärkeämpi kuin 

itse auto, joissa asiakkaan voi olla hyvin vaikeaa havaita merkittäviä 

eroja. Palvelun merkitys tuotantohyödykemarkkinoinnissa on usein suu

rempi kuin ku 1utushyödykemarkkino innissa.

3.1.5 Yrityksen tuotepo1 itiikka

Yrityksen tuotepo1 itiika 11 a tarkoitetaan niitä periaatteita, joita so

velletaan tuotesuunnittelussa ja -kehittelyssä sekä tuote lajitelman ja 

-valikoiman suunnittelussa. Päätöksiä tehdään esimerkiksi tuotelinjan 

pidentämisestä tai lyhentämisestä ja tuotteiden karsimisesta. Em. pää

tösten pohjana on aina analysointi, jossa nykyisiä tuotteita verrataan 

tietyn asiakassegmentin vaatimuksiin.*

Yrityksen tuotepo1 itiika 1la voi olla useita eri tavoitteita. Jos ta

voitteena on kasvu, yrityksellä on neljä strategiavaihtoehtoa (Ansof- 

fin matri i si) .

Taulukko 4. Ansof fin kasvumatri i si

TUOTE

Nykyinen Uus i

Nyky iset
Nykyisille markki
noille tunkeutuminen

Tuotekehitys

Uudet
Uusille markkinoille 
tunkeutuminen 
(segmentointi)

Diversifiointi

Lähde : Baker (1985), s. 238

1) Coram & Hill (1970), s. 69
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Мукуi s ille markkinoille tunkeutuminen tapahtuu pääasiassa aggressii

visen viestinnän ja jakelun avulla. Tuotekehityksen avulla etsitään 

1 isämyyntlä kehittämällä uusia tuotteita. Segmentoinnissa yritys vie 

nykyisiä tuotteitaan uusille markkinoille. Di vers i f i o inti-strategia 

vie yrityksen täysin uuteen tilanteeseen. Tällöin yritys kehittää 

uusia tuotteita täysin uusille markkinoille.

Kuten aiemmin on todettu, automaahantuoja 1 la on melko rajalliset mah

dollisuudet lyhyellä aikavälillä vaikuttaa tuotekehittelyyn, joten 

tuotestrategioissa on paljolti lähdettävä nykyisten tuotteiden pohjal

ta.

Kaiken kaikkiaan markkinoivan yrityksen kannalta ideaalista tuotetta 

voidaan kuvata seuraavasti:1

"Ideaalinen tuote täydentää myyjän muita tuotteita ja mark

kinoita, ei vaadi suuria pääomasijoituksia, on teknisesti 

kehittynyt, valmistamiseen tarvittavat aineet ja osat ovat 

helposti saatavilla ja tuote ei herätä kielteisiä tuntei

ta. "

1) Baker (1985), s. 260
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3.2 Tuotteen hinta ja hinnoittelu

Hinta, kuten kaikki muutkin markkinoinnin kilpailukeinot, on tiukassa 

riippuvuussuhteessa kaikkiin muihin ki1 apilukeinoihin. Hinnoittelupää- 

ttiksia ei voi tehdä ottamatta huomioon niiden vaikutusta muihin kil

pailukeinoihin ja koko yrityksen toimintaan.

Hinta on kuitenkin ainoa kilpailukeino, joka tuottaa tuloja yrityksel

le.1 Tämän vuoksi hinnoitteluun tulee kiinnittää paljon huomiota. 

Hintaa tulisi käyttää markkinoinnissa mieluummin hyökkäykseen kuin 

puolustukseen.1 2

Hinta voidaan määritellä tuotteen arvoksi rahassa ilmaistuna.3 

Asiakkaan kannalta hinta merkitsee kaikkia tuotteen hankkimisen ja 

käytön vaatimia uhrauksia.

Tässä kappaleessa ei tuoda esille tarkkoja laskentatoimen hinnanmääri- 

tyskeinoja. Tarkoituksena on luoda teoreettinen pohja hinnoittelupro- 

sessille eli tuoda esille hinnoittelun vaatimia päätöksiä.

3.2.1 Tarvittavat tiedot ja päätökset ennen hinnoittelua

Ennen hinnan asetantaa on tehtävä seuraavat strategiset päätökset:4

1) makrosegmentointi eli päätös asiakkaista, joita palvel- 

1 aan

ja

2) päätös tuotestrategiasta.

1) Hill (1975), s. 139
2) Hill (1975), s. 140
3) Gustafsson & Mannermaa (1984), s. 95
4) Webster (1977), s. 136
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Segmentointi luo aina pohjan markkinointistrategialle. Tuotestrategian 

avulla taas määritellään asiakkaiden vaatimukset ja arvot tuotteelle. 

Tuotteen tulisi vastata näitä arvostuksia. Segmentoinnin Ja tuotestra

tegian avulla arvioidaankin tuotteen sekä fyysistä että emotionaalista 

arvoa asiakkaalle.

Kustannusten arvioinnilla on myös tärkeä osuus hinnan asetannassa, 

mutta pääelementti silti on tuotteen arvo asiakkaalle.1 Tällöin ko

rostuu myös tuotteen emotionaalinen asiakkaalle. Tuotteen hinnan tuli

si ensisijassa määräytyä markkinoiden mukaan.1 2

Kuvio 11. Hinnoitteluprosessin pääkomponentit tuotantohyödykemark- 
kinoinnissa

H innoitte 1 un 
/tavoitteet

Kysyntäana1yysi

Kustannusana 1yysi

HINNOITTELUPÄÄTÖS
—Kilpailija-analyysi

Vaikutus muihin 
tuotte isiin

Lakien asettamat
raj oitukset

Lähde : Hutt & Speh (1985), s. 362

Yritysautomarkkinoinnis sa varsinkin kysyntä- ja ki1pailuanalyysi ko

rostuvat johtuen kovasta kilpailusta ja kylläisistä markkinoista. Kus- 

tannusana1yysi on melko yksinkertainen, normaali maahantuojan

1) Webster (1977), s. 136
2) Winkler (1984), s. 36
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laskentamenetelmä, joka ei vaadi usein teolliselle tuotannolle ominai

sia joskus monimutkaisiakin laskentamenetelmiä.

3.2.2 Hinnoittelun tavoitteet

Hinnoittelun tavoitteiden tulee olla sopusoinnussa sekä markkinoinnin 

että koko yrityksen tavoitteiden kanssa. Tuotantohyödykemarkkino int1a 

harjoittavien yritysten tyypillisiä hinnoittelun tavoitteita ovat :1

1) tietyn tuoton saavuttaminen investoinneille

2) hinnan ja katteen vakauttaminen

3) tietyn markkinaosuuden saavuttaminen

4) kilpailuun vastaaminen tai sen estäminen.

Investoinnin tuottoasteen saavuttaminen ei ole pelkästään tavoite, 

vaan se voi olla myös eräänlainen tark i stuspiste, jonka avulla voidaan 

tarkkailla hinnoittelun onnistuneisuutta.

Yritysautomarkkino i 11 a markkinaosuuden saavuttaminen on yksi tärkeim

mistä hinnoittelun tavoitteista. Toisaalta autojen hinnat ovat kilpai

lun vuoksi melko lähellä toisiaan, joten asiakas ei varmasti tee osto

päätöstään pelkästään hintaeron perusteella.

3.2.3 Hinnan asetanta

Yrityksen hintapäätöstilanteet voidaan jakaa kahteen ryhmään :1 2

1) uuden tuotteen hinnan määrääminen 

ja

2) markkinoilla olevan tuotteen hinnan muuttaminen.

1) Webster (1977), s. 137
2) Gustafsson & Mannermaa (1984), s. 99
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Molemmissa tapauksissa tuotteen hinnoittelua lue on sama. Hinnoittelu- 

alue on se liikkumavara, joka yrityksellä on käytettävissä tuotteen 
hinnoittelussa.

Kuvio 12. Hlnnoltte 1 ua 1ue erityyppisillä tuotteilla (Luostarinen)
- Yläraja =

hintajousto
määrää

— Yläraja =
parhaat
markkinoilla

-p Yläraja -■ olevat
Hin-

markkinahinta
Hin- vastaavan-

noit- noit- tyyppiset
telu- telu- tuotteet
alue alue

p Alaraja = p Alaraja =
kustannukset Alaraja = kustannukset

kustannukset

. Vakiotuote ?. Jonkin verran $. Täysin oma-
omaleimainen leima! nen
tuote tuote

Lähde : Gustafsson & Mannermaa (1984), s. 102

Tuotteen omaleimaisuus voi perustua joko fyysisen tuotteen todellisiin 

ominaisuuksiin tai täysin mi e 1ikuval1 i s iin tekijöihin. Myös yritys- 

automarkk i noinnissa voidaan markkinointiviestinnän avulla pyrkiä luo

maan tietystä autosta tietynlainen mielikuva, joka erilaistaa auton 

muista vastaavista. Tällöin ko. auton hinnoittelualue ja -vapaus kas

vavat.

Uuden tuotteen hinnoittelussa on kaksi perusstrategiaa:1

1) kermankuorintä - hinnoittelu

2) markkinoille "tunkeutumis" - hinnoittelu.

Kermankuorintä - hinnoittelussa uudelle tuotteelle asetetaan heti

1 ) Hutt le Speh (1985), s. 376
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orkea hinta. Tärnan hinnoi tte 1utavan avulla yrityksellä on mahdolli- 

uus todella kannattavasti myydä tuotteitaan asiakkaille, jotka eivät 

.ее ostopäätöstään pelkästään hinnan perusteella. Korkean alkuhinnan 

ä1 keen hintaa usein lasketaan tuotteen vanhetessa, jotta myös muut 

is iäkkäät kiinnostuisivat tuotteesta.

"unkeutumis - hinnoittelu on järkevää, kun kysynnän hintajousto on 

suuri ( pienikin hinnanmuutos vaikuttaa kysyntään ), kilpailijoiden 

jhka on suuri tai kun tuotantokustannuksia pystytään alentamaan kasva- 

/an kysynnän seurauksena.1 Tunkeutumis - hinnoittelussa a 1 ha i se 1 la 

linnalla pyritään valtaamaan heti tietty markkinaosuus ja saavuttamaan 

korkea myyntimäärä.1 2

<uten kappaleessa 3.2.1 mainittiin, on hinnoitteluun periaatteessa 

kaksi eri lähestymistapaa:3
1) kustannuspohjainen 

tai
2) markkinapohjainen lähestymistapa.

Kustannuspohjaisen hinnoittelun mukaan hinta määräytyy tuotantokus 

tannusten ( ostokustannusten ) ja katteen summana. Tämä hinnoitte 1uta- 

pa on yleisin ehkä teollisuudessa, jossa määrätään tarkat tuotantokus

tannukset tuotetu1 le yksiköi le. Vähittäis- ja tukkukaupassa tuotanto 

kustannukset” muodostuvat tuotteen sisäänostohinnasta Ja muista ostos 

ta aiheutuneista kustannuksista.

Markkinapohjaisessa hinnoittelussa hinta pohjautuu siihen, mitä 

asiakas on valmis maksamaan ко. tuotteesta ottaen huomioon kilpaili

joiden hinnat. Myyjä vertaa hintaa vasta tämän jälkeen

1) Hutt & Speh (1985), s. 377
2) Webster (1977), s. 139
3) Coram & Hill (1970), s. 174
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tuotantokustannuksiin. Tätä mallia ei täysin puhtaana esiinny varmasti 

Juuri ollenkaan. Myös yritysautomarkki noinnissa käytetään yleisimmin 

jonkinlaista kustannuspohjaisen Ja markkinapohjaisen hinnoittelumene- 

te1män yhd1 s te 1 mää. Alaraja tulee kustannuksista ja yläraja markkinoi

den mukaan.

3.2.4 Alennukset

Ohje- tai 1istahinnoista annettavien alennusten pääasiallisena tarkoi

tuksena on vastata kilpailuun tai pitää tietty markkina-asema. Alen

nuksia käytetään siis pääasiassa kilpailijoita vastaan. Alennusten 

määrä kuvaakin kilpailutilannetta tietyllä alalla paremmin kuin ohje- 

hinnat.* Toisaalta on huomattava, että jotkut yritykset onnistuvat 

hyvinkin alennushinnoilla, mutta tällöin niiden on mitoitettava kaikki 

toimintonsa hyvin tarkkaan ja kuristettava yleiskustannuksensa mini

miin. Alennushinnoilla myyjän menestyksen ja tappion välinen alue on 

erittäin pieni . 1 2

A 1 ennustyyppejä ovat : 3

1) kauppa-alennukset

2) määrää 1 ennukset

3) käteisa 1 ennukset.

Kauppa-alennus myönnetään yleensä vain joko jälleenmyyjälle ( piiri- 

myyjälle ) tai vain tietyille asiakkaille. Alennus asetetaan tietystä 

asiakkaasta aiheutuvien hyötyjen ja kustannusten pohjalta. Piiri myy
jille alennus annetaan, koska he pitävät yllä maahantuojan kannalta 

tärkeitä toimintoja ( esim. huolto- ja varaosapalvelut ). Alennus

1) Webster (1977), s. 140
2) Winkler (1984), s. 18
3) Hutt & Speh (1985), s. 379
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ilmaistaan yleensä ketjun muodossa ; piirimyyjälle annetaan esimerkiksi 

15 + 10 prosentin alennus. Alennuksia piirimyyjille käsitellään kappa- 

1 eessa 3.2.4.1.

Yleisin a 1ennustyyppi on varmasti määrää 1 ennus. Määrää 1 ennus myönne

tään suurista ostoista C raha- tai карpalemääTäisistä ) joko yksittäi

sessä ostossa ( ei-kumu latiivinen ) tai tietyn ajan kuluessa C kumula

tiivinen ).1 Alennus voidaan antaa yhdestä tuotteesta, useista tuot

teista tai jopa koko tuotemix i stä yksittäisessä ostotapahtumassa tai 

tietyn ajan kuluessa. Kumulatiivisilla alennuksilla sidotaan asiakas 

myyjään tietyksi ajaksi.

Kätei sa 1 ennus annetaan, jotta asiakas maksaisi laskunsa nopeasti tie

tyn ajan sisällä.Tämä auttaa myös myyjää kassavirtojen hallinnassa.1 2 3 

Laskusta voidaan myöntää esim. 2 prosentin käteisa 1 ennus, jos se mak

setaan 14 vuorokauden sisällä.

Alennusta voidaan antaa myös muussa kuin rahan muodossa. Myyjä voi 

antaa alennettuun hintaan tai täysin ilmaiseksi tiettyjä palveluja 

( huollot ), antaa ilmaisia tuotteita ( lisävarusteet ) tai antaa 

pidemmän maksuajan.1 Markkamääräisistä ja ei-raha 11 isistä alennuk

sista voidaan myös muodostaa yhdistelmiä, joista asiakkaalle on hyö

tyä. Ei-raha 1 1 i s i 11 a alennuksilla on merkitystä myös yritysautokaupas

sa, jossa asiakkaalle voidaan tarjota vuoden huollot ilmaiseksi, pi

dempi takuu jne.

1) Monroe (1979), s. 170
2) Hutt & Speh (1985), s. 380
3) Day & Ryans (1988), s. 6
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3.2.4.1 Hinnoittelu piirimyyjille automaahantuojan näkökulmasta

Useiden automerkkien kohdalla pääosa yritysautomyynnis täkin tapahtuu 

piirimyyjien kautta. Tällöin maahantuojayrityksen täytyy luoda oma 
hinnasto piirimyyjille.

Piirimyyjä - hintojen tulisi heijastaa sekä piirimyyjän suorittamia 

tehtäviä ja toimintoja että kilpailutilannetta.1 Hinta on tällöin 

myös tietynlainen vaikutuskeino piirimyyjään nähden.

Piirimyyjä voi saada myymästään autosta tietyn pii гImyyjäpa1 kk ion, 

mutta tämän lisäksi maahantuoja osallistuu mainosku1ui hin, maksaa tie

tyn provision myyntitavoitteiden saavuttamisesta ja mahdollista on 

myös 1isäprovi sion maksaminen jokaisesta yrityksen nimiin myydystä au

tosta. Hinnoittelu piirimyyjille voi siis saada monene laisia muotoja 

johtuen pääasiassa piirimyyjien erilaisista tehtävistä markkinointika

navassa.

3.2.5 Tarjousmuotoinen myynti

Myynti yrityksille ( varsinkin suurille ) noudattaa usein seuraavaa 

kaavaa :

1) tarjouspyyntö: yritys pyytää tarjouksen usealta eri toi

mittajalta

2) tarjous: toimittajat jättävät tarjouksensa asiakkaalle

3) tilaus: yritys tilaa tuotteet valitsemaltaan toimitta

jalta

4) tilausvahvistus: toimittaja vahvistaa tilauksen.

1) Monroe (1979), s. 191
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Myyntitapahtuma perustuu siis hyvin pitkälle tarjouksiin. Ostajayri

tykset järjestävät ns. tarjouskilpailuja löytääkseen parhaan toimitta

jan. Kirjallisuudessa on täysin vastakkaisia mielipiteitä siitä, voit

taako alhaisimman tarjouksen antaja tarjouskilpailun. Webster in (1977) 

mukaan, mitä alhaisempi tarjous on, sitä suurempi on mahdollisuus 

voittaa tarjouskilpailu. Tämä on myös varmasti yleisin käsitys.

Tarjousta tehtäessä on tärkeää tietää tärkeimmät kilpailijat ja heidän 

tarjousstrategiansa. Myyjän on oltava selvillä myös ostajan vaatimuk

sista ja omasta kapasiteetistaan täyttää nämä vaatimukset. Tarjousta 

tehtäessä tulee ottaa huomioon yrityksen hinnoittelulle asettamat ta- 

voitteet.

Suurimpia vaara-alueita tarjouksen teossa ovat :‘

1) ei ymmärretä täysin asiakkaan vaatimuksia

2) tehdään vääriä arvioita tulevaisuudesta ja kilpailusta 

ja
3) arvioidaan väärin kustannukset, ostomäärät ja odotetut 

tuotot.

3.2.6 Rahoitusmuodot osana hintaa

Varsinkin yrityksille suuntautuvassa myynnissä rahoitusmuodoilla on 

suuri merkitys. Tietämys rahoitusmuodoista ja niiden kustannuksista on 

lisääntynyt yrityksissä, jotka kiinnittävät täten entistä enemmän huo

miota rahoitusmuodon valintaan.

Myyjän on myös oltava tietoinen eri rahoitusmuodois ta, niiden

1) Ames & H1avacek (1984), s. 188
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kustannuksista ja vaikutuksista asiakkaan kirjanpitoon ja verotukseen 

voidakseen palvella ja neuvoa asiakasta entista paremmin.

Yritysautokauppaan on kehitetty lukuisia erilaisia rahoitusmuotoja. 

Rahoituksen autokaupassa voi hoitaa joko rahoitusyhtiö tai piirimyyjä/ 

maahantuoja itse. Yleisimmät rahoitusmuodot yritysautokaupassa tällä 
hetkellä ovat osamaksu, käteisosto, huo 1 to 1 easing ja rahoi tus 1easing. 

Jako asiakkaan näkökulmasta voidaan tehdä omistukseen ( käteisosto ja 

osamaksu ) Ja pitkäaikaiseen vuokraukseen ( rahoitus- ja huolto- 

leasing ). Leasingissa auton omistusoikeus ei yleensä missään vaihees

sa siirry ostajalle.

Riippuen myyjäyrityksen tavoitteista voidaan 1easinghinnat ( kuukausi

vuokrat ) asettaa siten, että ne 1) houkutte1 evät asiakasta leasingiin 

2) houkutte1 evät asiakasta suoraan ostoon tai 3) saavat aikaan tasa

painon leasingin ja oston välillä.1

1) Hutt & Speh (1985), s. 386
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3.3 Markkinointikanava / jakelu

3.3.1 Markkinointikanavan määritelmä

1arkkinointi kanavaata käytetään yleisesti myös nimitystä jakelukanava. 

Jakelukanava tuo kuitenkin virheellisesti mieleen vain fyysisen jake- 

I un.

larkkinointikanavan avulla myyjäyritys hakee uusia asiakkaita tuot

teilleen, kommunikoi asikkaiden kanssa ja fyysisesti toimittaa tuot

teen asiakkaalle.* Sekä kulutushyödyke- että tuotantohyödykemarkki- 

no innis sa markkinointikanavalla on kaksi ulottuvuutta: 1) fyysinen ja

kelu eli logistiikka ja 2) markkinointi.= Tästä kokonaisuudesta käy

tetään nimitystä markkinointikanava. Yritysautomarkkinoinnissa mark

kinointikanavan muodostavat pääasiassa piiri myyjät, jotka markkinoivat 

autoja sekä yksityisille kuluttajille että yrityksille. Tässä työssä 

ei eritellä markkinointikanavaan kuuluvia yrityksiä eri ryhmiin, koska 

kuten Michael J. Baker toteaa tärkeämpää ja vaikeampaa on tehdä päätös 

käytetäänkö suoraa vai epäsuoraa markkinointia.3 Markkinointikana

van jäsenien tyyppi ( agentti, edustus 1 iike, välittäjä jne. ) on hel

pommin päätettävissä ja se Riippuu täysin toimialasta. Yri tysautomark- 

kinoinnissa maahantuojan ulkopuolisista markkinointikanavan jäsenistä 

käytetään yleisesti nimitystä piirimyyjä.

Henkilökohtaisen myyntityön voisi myös sisällyttää markkinointikana

va-kappaleeseen, mutta sitä käsitellään vasta viestinnän yhteydessä 

kappaleessa 3.4.

1) Hutt & Speh (1985), s. 290
2) Webster (1977), s. 160
3) Baker (1985), s. 299
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3.3.2 Syyt markkinointikanavan käytölle

De 1 egoidessaan jakelua ja markkinointia yrityksen ulkopuolelle markki

nointikanavan jäsenille yritys samalla menettää va 1vontamahdo11isuuk- 

s iaan siitä, miten tuotteita myydään ja kenelle niitä myydään. Vasta

painoksi yrityksen täytyy myös saavuttaa joitain etuja käyttäessään 

markkinointikanavaa. Syitä markkinointikanavan käytölle ovat :1

- suoran markkinoinnin ja myynnin vaatimat investoinnit 

( esim. omat myyntimiehet )
- markkinointikanavan käyttö mahdollistaa investoinnit 

yrityksen varsinaiseen toimintaan ( vrt. edellä )

- tuotteet saadaan paremmin ja laajemmin asiakkaiden saa- 

tav i 1 1 e

- markkinointikanavan jäsenet pystyvät muodostamaan laajoja 

valikoimia ja lajitelmia.

Tuotantohyödykkeillä on perinteisesti vähemmän kanavia kuin kulutus

hyödykkeillä, koska tuotantohyödykemarkkinoinnissa on suppeampi 

asiakaskunta, suora markkinointi asiakkaalle on yleistä, kertaostot 
ovat suuria ja joillakin aloilla tuotantohyödykemarkkinointi vaatii 

enemmän teknistä osaamista kuin ku 1utushyödykemarkkino inti ( ei koske 

autoja, koska tuote on sama ). Edellä mainituista seikoista johtuen 

markkinoitaessa tuotteita toisille yrityksille tulee markkinoivan yri

tyksen ( maahantuoja ) ja markkinointikanavan jäsenen ( piirimyyjä ) 

suhde olla tiiviimpi ja tehokkaampi.1 2

1) Kotler (1984), s. 540
2) Webster (1977), s. 161
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В.3.3 Kanavavaihtoehdot

Fuotantohyödyke- kuten tuotantohyödykemarkki no inn issak in on monia eri 

kanavavaihtoehtoja. Yritysautomarkkino innissa vaihtoehdot kuitenkin 

rajoittuvat pääasiassa kahteen ( maahantuojan näkökulmasta ): suoraan 

markkinointiin asiakkaalle tai markkinointiin piirimyyjän kautta.

<uv1 o 13. Markkinointikanavavaihtoehdot yritysautomarkkinoinnissa

PI 1 R1 MYYJÄ

YRITYS
ASIAKAS

MAAHANTUOJA

Maahantuojan on siis päätettävä markkinoiko se itse autoja suoraan 

asiakkaille vai suorittaako markkinoinnin piirimyyjä. Myös molempia 

vaihtoehtoja käytetään samanaikaisesti esimerkiksi siten, että maahan

tuoja markkinoi ja myy autoja toimipaikan lähiseudulle ja piirimyyjien 

vastuulle jätetään muu osa maasta. Tämä strategia saattaa kuitenkin 

olla melko vaarallinen, koska tällöin piirimyy jät näkevät maahantuojan 

kilpailijana eikä yhteistyökumppanina. ‘ Kehitys tuotantohyödykemark- 

kinoinnis sa kulkee usein epäsuorasta suoraan markkinointiin.1 2

Suorassa markkinoinnissa asiakkaalle myyjän oma myynti henkilöstö on 

suorassa kontaktissa asiakkaiden kanssa. Suora markkinointi on yleis

tä tuotantohyödykemarkkinoinnis sa, koska myyntiti 1 anne vaatii tiivim- 

pää ja pitkäjänteisempää kontaktia asiakkaaseen kuin kulutushyödyke- 

markkinoinnissa.

1) Magrath & Hardy (1987), s. 273
2) Timo Rope, "Tuotantohyödykkeiden markkinointi" -luentosarja 

HKKK :ssa, kevät -89



Päädyttäessä kuitenkin epäsuoraan markkinointiin tulee tehdä päätös 

minkälaista kanavaa/Jakelutietä käytetään. Vaihtoehdot ovat :

1) intensiivinen jakelu
2) rajoitettu jakelu

3) valikoiva jakelu.

Intensiivisessä jakelussa pyritään niin moneen myyntipisteeseen kuin 

mahdollista. Mm. raaka-aineiden valmistajat käyttävät yleisesti inten 

siivistä Jakelua. Rajoitetussa jakelussa pyritään rajoittamaan välikä 

sien määrää. Usein luodaan yksinmyyntiverkosto, Jossa tietyllä markki 

nointikanavan jäsenellä on yksinmyyntioikeus omalla alueellaan, mutta 

vastaavasti kilpailevien tuotteiden myynti on usein sopimuksessa kiel 

letty. Valikoivassa ( selektiivisessä ) jakelussa markkinointikanavan 

jäsenet valitaan laatu - kriteerillä. Kaikkia ehdokkaita ei tällöin 

hyväksytä, koska esimerkiksi maahantuoja haluaa pitää hyvän imagonsa 

ja hallita markkinointikanavaansa. Kontrollointi ja yhteistyö on täl
löin helpompaa.

Yritysautomarkkinointiin soveltuvat jakelumuodot ( suoran markkinoin

nin lisäksi ) ovat rajoitettu ja valikoiva jakelu. Yritysautomarkki- 

nointi vaatii paljon asiantuntemusta autoista sekä ostavan yrityksen 

tarpeista, joten on selvää, että kaikki autoliikkeet eivät tähän pys

ty. Yritysautomarkkinointi vaatii huomattavasti enemmän kuin "tavaili 

nen" kuluttajille suunnattu markkinointi. Yksinmyyntioikeuksilla sel

keytetään piirimyyjien tehtäväjakoa ja motivoidaan piirimyyjät tehok

kaampaan yritysautomarkkinointiin.
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3.3.4 Markkinointikanavan luonti

Markkinointikanavaa valittaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää 

ympäristö-, tuote- ja markkinatekijöihin sekä yrityksen omiin vahvuuk

siin ja heikkouksiin.1 Itse kanavan valinta- ja 1uonti prosessis ta on 

esitetty monia eri malleja, joista alla olevassa kuviossa on yksi.

Kuvio 14. Markkinointikanavan suunnittelu

Yritys-, ympäristö
jä kilpailutekijöiden 
ana 1yysi

Vai intä
Kvalitäti i vinenKvantitatiivinen

Kanavavaihtoehtojen 
määri tte 1 y

Vaihtoehtojen arviointi

Kanavalta edelly
tettävien tehtä- 
V i en ana 1yys 1____

Kanavalle asetettavien 
tavoitteiden analyysi

Lähde : Hutt & Speh (1985), s. 311

Kun on päätetty kanavan tyypistä ja väliportaiden määrästä, joudutaan 

valitsemaan yksittäiset kanavan jäsenet. Mm. Bert Rosenbloom (1978) 

luettelee kirjassaan joukon kysymyksiä, joiden avulla arvioidaan eh

dokkaita. Piiri myyjän valinta yritysautokaupan kannalta on kuitenkin 

melko ongelmallista johtuen siitä, että yleensä sama piiri myyjä myy 

autoja sekä yksityisille että yrityksille. Yritysautomarkk i no inti 

on kuitenkin usein hankalampaa kuin normaali kuluttajalle suunnattu 

markkinointi ja se asettaa myös suurempia vaatimuksia markkinoivalle

1) Baker (1985), s. 302
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autoliikkeelle. Tästä johtuen yksityisille suunnattu markkinointi ja 

myynti työ ajaa useasti yritysmyynnin ohi. Yritysautomarkkino i ntia 

on kuitenkin alettu useissa autoliikkeissä arvostaa aikaisempaa enem

män. Autoliikkeet sekä maahantuojat ovat perustaneet yritysmyynti osas - 

toja, jotka toimivat täysin omana yksikkönään. Tämä on varmasti paras 

tapa vastata yritysautomarkk i noinnin vaatimiin haasteisiin ja luoda se 

erikoisosaaminen, jota tarvitaan markkinoitaessa autoja yrityksille.

3.3.5 Markkinointikanavan jäsenen tehtävät

Markkinointikanavassa kulkee monenlaisia virtoja.1 Tuotevirta ( fyy

sinen virta ) kulkee tuotteen valmistajalta lopulliselle kuluttajalla. 

Virta kuvaa tuotteen liikkeitä. Omistusoikeuden muutokset ovat myös 

eräs virta. Virta on yleensä samansuuntainen ja samassa tahdissa 

kulkeva kuin tuotevirta, mutta esim. autokaupassa nämä virrat eroavat, 

sillä piirimyyjä ei välttämättä missään vaiheessa omista autoa, vaan 

omistusoikeus siirtyy suoraan maahantuojalta ostavalle yritykselle. 

Taloudellinen virta kuvaa maksuja edelliselle omistajalle, ulkopuoli

sille yrityksille ( esim. kuljetusliikkeet ) jne. Informaatiovirta 

koostuu kaikesta informaatiosta, joka kulkee kanavassa kumpaan suun

taan vain. Esimerkkinä tilaukset, markk i nainformaatio ja valitukset. 

Näistä virroista voidaan johtaa markkinointikanavan jäsenen tehtäviä, 

jotka luonnollisesti vaihte1 evät hieman toimialoittain.

Frederick E. Webster Jr. (1977) luettelee seuraavat tehtävät :

1) Cravens, Hills & Woodruff (1980), s. 283
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1) tuotteen osto esim. maahantuojalta

2) tuotteen myynti asiakkaalle

3) lajitelmien ja valikoimien muodostaminen asiakkaiden 
tarpeita varten

4) ta 1oudeliiste edellytysten luominen kaupanteolle, esim. 
rahoituksen järjestäminen asiakkaalle

5) tuotteiden varastointi saatavuuden varmistamiseksi

6) ostot joskus suuremmissa erissä esim. maahantuojalta

7) myytävien tuotteiden laaduntarkkailu

8) kuljetuspalvelut asiakkaalle

9) markkinainformaat ion tuottaminen sekä asiakkaille että 
toimittaji1 le.

Nämä kaikki ovat periaatteessa myös yrityksille autoja markkinoivan 

piiri myyjän tehtäviä kuitenkin siten, että varastointi ja kuljetuspal

velut eivät ole kovin keskeisiä tehtäviä. Varastointi piirimyyjän toi

mesta täydessä laajuudessa on melko mahdotonta johtuen mm. suurista 

malli ja värivalikoimista. Harva yritys varmaan edes olettaa, että se 

saa auton suoraan piirimyyjän varastosta.

Yritysasiakkaan kaikkinainen palvelu on kuitenkin varmasti kaikkein 

tärkeintä. Roy W. Hill (1973) korostaa asiakaspalvelun merkitystä 

markkinoitaessa tuotteita toisille yrityksille. Palvelun osat on lue

teltu kappaleessa 3.1.4. Erityisesti ns. after - sales palvelut ovat 

tärkeitä yritysautornarkkinoinnissa. Ostojen keskittäminen ja laajenne

tun tuotteen ominaisuuksien korostaminen painottavat jälkimarkkinoin- 

nin tärkeyttä.‘ Jä1 k i markkinoinnin avulla parannetaan yrityksen mai

netta toimittajana. Täten markkinointikanavalle asetettaviin vaatimuk

siin tulisi aina sisältyä aktiivinen jälkimarkkinointi.

1) Ui they (1988), s. 230
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3.3.6 Piirimyyjän ja maahantuojan suhteet

Markkinointikanavaa on vaikeampi hallita kuin yksittäistä organisaa

tiota johtuen kanavan jäsenien mahdollisesti eriävistä tavoitteista, 

kanavan monimutkaisesta rakenteesta, kanavan maantieteellisestä haja

naisuudesta ja suoran kontrollin puutteesta.1

Myös maahantuojalla on omat vastuunsa piirimyyjään päin, jotta suhde 

toimisi kunnolla. Markkinointikanavan jäsenet tulisi nähdä yhteistyö

kumppaneina, joille annetaan kaikki mahdollinen tietyissä taloudelli

sissa rajoissa pysyvä tuki.1 2 Maahantuojan tehtäviin kuuluvat esimer

kiksi koulutus, taloudellinen tuki, materiaalin toimittaminen ( esim. 

esitteet) jne.

Varmistaakseen suhteen toimivuuden maahantuojan tulisi:3

1) määrittää tarkoin kanavan jäsenien roolit yrityksen 
markkinointistrategiassa

2) kouluttaa oma henkilöstö toimimaan yhteistyössä piiri- 
myyjän kanssa

3) varmistaa omalta puoleltaan piirimyyjän kilpailukyky 

ja

4) suorittaa tiettyjä tehtäviä piirimyyjän puolesta, esim. 
mainonta, suoramainoskampanjät, koulutus jne.

Silloin kun toimintaperiaatteet eivät ole täysin selviä, syntyy hel

posti konflikteja. Tämän takia kirjalliset sopimukset ovat usein tar

peen.4

1) Cravens, Hills & Woodruff (1980), s. 305
2) Hutt & Speh (1985), s. 299
3) Webster (1977), s. 178-179
4) Cravens, Hills & Woodruff (1980), s. 305
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3.3.7 Markkinointikanavan toiminnan arviointi

Markkinointikanavan jäsenen toiminnan arvioinnin pohjana tulisi aina 

olla tieto kyseisen vastuualueen markkinapotentiaalista.1 Arvioinnin 

tiheys ja luonne ovat riippuvaisia maahantuojan kontrol 1 o intikyvystä, 

kanavan jäsenien tärkeydestä, tuotteen luonteesta ja kanavan jäsenien 

määrästä.1 2 3 Perinteisiä kanavan jäsenen toiminnan arviointikriteerejä 

ovat :3

1 ) myynti 1uvut

2) myynti kapas i teetti

3) asenne toimintaa kohtaan

4) kilpailun aste jäsenen toiminta-alueella

5) jäsenen toiminnan kasvunäkymät.

Allan J. Magrath ja Kenneth G. Hardy (1987) kuvaavat artikkelissaan 

kuinka eri kanavavaihtoehtoja vertaillaan ennen kanavan muodostamista. 

Nämä kriteerit sopivat kuitenkin hyvin myös toiminnan arviointiin jäl

kikäteen.

Kuvio 15. Markkinointikanavan jäsenen toiminnan arviointi

SISÄINEN TEHOKKUUS
- kapasiteetti
- kustannukset

TARVIOINTI

SOPEUTUVUUS
- joustavuus
- e 1inkykyisyys

ULKOINEN TEHOKKUUS
- mar kk inape itto
- kontrollointi
- k i 1pai 1ukyky

Lähde : soveltaen Magrath & Hardy (1987), s. 274

1) Ames & Hlavacek (1984), s. 238
2) Rosenb1oom (1978), s. 275-276
3) Rosenb1oom (1978), s. 278-279
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Kaikki edellä esitetyt kriteerit soveltuvat lähes poikkeuksetta myös 

yritysautomarkkinointi in. Piirimyyjien toimintaa tulee seurata tarkas

ti johtuen yritysautomarkkinoinnin vaatimasta pitkäjänteisyydestä. 

Tärkeää on arvioida myös jo aiemmin mainittuja palveluja mukaanlukien 

kontaktien ylläpito yritysasiakkaisiin.
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3.4 Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä koostuu yrityksen sidosryhmille kohdistetusta 

henkilökohtaisesta ja ei-henkilökohtaisesta viestinnästä.1 Yritys 

kommunikoi markkinointikanavansa, asiakkaidensa ja julkisen yleisön 

kanssa. Markkinointiviestinnän avulla pyritään hyödykkeiden ja yrityk

sen myönteisiä piirteitä tunnetuksi tekemällä menekin aikaansaamiseen 

ja sen lisäämiseen.1 2 Tietoisuuden luominen onkin eräs tärkeimmistä 

viestinnän tehtävistä.

Markk i nointi v i estinnässä on kysymyksessä tietojen lähettäminen ja nii

den vastaanottaminen jotakin viestinnän osatekijää käyttämällä. Vies

tintä on aina kaksisuuntainen tapahtuma. Se edellyttää lähetettyjen 

tietojen tai sanoman ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista. Lisäksi 

edellytetään tietojen vastaanottajalta palautteeksi kutsuttua reaktio

ta lähettäjää tai lähetettyjä tietoja kohtaan.

Kuvio 16. Viestintäprosessi

PALAUTE

LÄHETTÄJÄ VASTAANOTTAJA
r i ö-

LÄHETETTY
SANOMA

tekijät VASTAANOTETTU
SANOMA

TIEDOTUSKANAVAT

Lähde : Gustafsson & Mannermaa (1984), s. 118

1) Webster (1977), s. 216
2) Gustafsson & Mannermaa (1984), s. 117
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Markkinointiviestinnän osat ovat myynti työ, mainonta sekä myynninedis

täminen ja suhdetoiminta. Yrityksille suuntautuvassa markkinoinnissa 

henkilökohtainen myynti työ nousee selvästi tärkeimmäksi viestintämuo

doksi, kun taas yksityisille suuntautuvassa markkinoinnissa mainonta 

ja myynninedistäminen ovat tärkeimpiä. Myös уr i tysautomarkk i no innis sa 

erityistä huomiota tulee kiinnittää henkilökohtaiseen myynti työhön.

Viestinnässä voidaan erottaa kaksi eri päästrategiaa, jotka ovat 

työntö- ja imustrategia.

Kuvio 17. Työntö- ja imumarkkino inti yritysautomarkkinoinnissa

Työntö- 
strategia

1 mu-
strategia

Maahantuojan 
aggressiivinen 

viestintä

Pi irimyy j än 
aggressiivinen 
vies tintä

Maahantuojan Piiгimyyjä As iäkäs-
aggressiivinen <------- yritys

viestintä
____Î

Lähde : soveltaen Kotler (1984), s. 630

Imustrategia eroaa työntöstrategiasta siinä, että viestintä kohdiste- 

tan pääasiassa suoraan lopulliselle asiakkaalle eikä piirimyyjälle.

Yr 1tysautomarkkinoinnissa käytetään yleisesti näitä molempia strate

gioita samanaikaisesti. Maahantuojan viestintä suoraan asiakkaalle on 

yleensä valtakunnallista mainontaa, joka siten on myös tietynlaista 

tukitoimintaa piirimyyjälle. Jos maahantuoja myy myös itse suoraan
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asiakkaalle, voi se tehdä viestintää pelkästään omissa nimissään.

3.4.1 Myyntityö

Henkilökohtainen myynti työ on tärkeää jo yksityisille suunnatussa au

tokaupassa, joten kun puhutaan vielä yrityksille suunnatusta autokau

pasta, on selvää, että henkilökohtainen myynti työ on todella keskei

sessä asemassa. Yritysautomarkkinoinnissa myyjä voi olla joko maahan

tuojan уritysautomyyjä ( suora kanava ) tai piirimyyjän automyyjä 

( epäsuora kanava ). Henkilökohtaista myynti työtä tarvitaan yritysten 

erilaisten vaatimusten vuoksi, ostoprosessin monimutkaisuuden takia ja 

yhteyksien ylläpidon takia.

Myynti työ pitää sisällään kaksi ulottuvuutta.1 Toisaalta puhutaan 

yksittäisestä myyntitapahtumasta, jota tarkastellaan henkilökohtaista 

myyntiä suorittavan henkilön näkökulmasta. Toisaalta myyntiä voidaan 

tarkastella myös markkinointijohtajan näkökulmasta, jolloin etualalla 

ovat myyjistä koostuvan myyntiorganisaation käyttöön liittyvät kysy

mykset.

Myynti henki 1östön tehtäviä pelkän myyntitoiminnan lisäksi ovat mm.:1 2

1) Edustaminen ja toiminnan ylläpito

- myyjä edustaa markkinoijaa, mutta samalla tasapainot
taa markkinoijan ja asiakkaan tarpeet

2) Puskurina toimiminen

- myyjä toimii markkinoijan ja asiakkaan välisenä pus
kurina sovittamalla yhteen tuotannon ( maahantuonnin ) 
aikataulun ja asiakkaan ti 1ausaikatau1 un

1) Gustafsson & Mannermaa (1984), s. 119
2) Hutt & Speh (1985), s. 427
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3) Informaation keruu

- myyjä havainnoi tietoja markki näyinpä r i s tös tä ja toi
mittaa tiedot edelleen markkinoivan yrityksen johdol- 
1 e

4) Koordinointi

- myyjä ohjaa informaation kulkua markkinoivan yrityksen 
ja asiakkaan välillä.

Hyvän myyjän ominaisuuksista on tehty lähes lukematon määrä luetteloi

ta. Myyjältä vaadittavia ominaisuuksia ovat esim. tuotetietämys, myyn

ti tekniikan hallitseminen, as iäkässuuntautuneisuus, ihmiskeskeisyys, 

tu 1oshakuisuus, luotettavuus, systemaattisuus, ahkeruus, tunnollisuus 
jne. 1

Itse myyntitapahtuman aikana myyjä käyttää erilaisia perusteluja saa

dakseen ostajan vakuuttuneeksi. Tällaisia perusteluja ovat:

1) 1aatuperuste1ut

- tuotteen laatu ja myyjän luotettavuus

2) taloudel 1isuusperustelut

- säästömahdol1isuus, tuotteen arvon säilyminen

3) käyttöperuste1ut

- toimintavarmuus, huoltomahdollisuudet, säilyvyys, 
kätevyys

4) arvostusperuste1ut

- tuotteen kautta saatava arvostus
5) hintaperuste lut

- edullisempi hinta kuin kilpailijalla.

Markkinoinnin eräänä tavoitteena on erilaistaa tuote kilpailijoista 

muuten kuin hinnan avulla.

1) Timo Rope, " Tuotantohyödykkeiden markkinointi ” -luentosarja
HKKK : s sa, kevät -89
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fritysautomarkkinointiin osallistuvalta myyjältä vaaditaan laajempaa 

osaamista kuin ”tavalliselta” autokauppiaalta. Myyjän on oltava sel

villä esim. eri rahoitusmuotojen kustannuksista ja vaikutuksista 

asiakkaan kirjanpitoon ja verotukseen, autoetuverotuksesta jne. Piiri- 

myyjän tulisikin saada maahantuojalta tukea yritysautomarkkinointiin 

koulutuksen avulla. Tällöin kaikki myyjät saavat tietoa yritysauto- 

markkinoinnin vaatimuksista ja toimintatavoista.

3.4.2 Mainonta

Mainonta on maksettua joukkoviestimien välityksellä tapahtuvaa sano

mien levittämistä, jonka lopullisena tavoitteena on saada aikaan tun

nistettavissa olevaa mainostajaa kohtaan suopea toiminta.1

Mainonnan onnistumisen takana tuotantohyödykemarkkinoinnissa on osta

van yrityksen ostoprosessin tunteminen.1 2 3 Mainonnan onnistuminen tuo

tan tohyödy k erna r kk i no inni ssa onkin vaikeampaa kuin ku 1utushyödykemark- 

kinoinnissa, koska mainonnassa tulisi olla enemmän tietoa ja vähemmän 

"mainostusta" ja vastaanottajat tietävät enemmän asiasta kuin tavalli

nen kuluttaja.1 Lisäksi tuotantohyödykemarkk ino innissa pelkkä mainos 

harvoin johtaa suoraan kauppaan . Tuotantohyödykemarkkinoinnissa käy

tetään myös enemmän painettuja mainoksia kuin yksityisille suunnatussa 

markkinoinnissa, jossa TV ja radio ovat valta-asemassa.4 5

Ottaen huomioon, että tuo tantohyödykemarkk ino innin pääasiallinen vies

tintämuoto on myyntityö, mainonnan tehtäviä ovat :s

1) myönteisen ilmapiirin luominen myynti työ 1 1 e

1) Gustafsson & Mannermaa (1984), s. 123
2) Hutt & Speh (1985), s. 393
3) Ames & Hlavacek (1984), s. 250
4) Woodside (1986), s. 260-261
5) Woodside (1986), s. 259



66

2) myönteisen imagon luominen yrityksestä

3) johdetun kysynnän ”kiihottaminen"

4) antaa lähtökohta myyjille

5) saavuttaa uusia ostoprosessiin osallistujia.

Mainonnan tarkoituksena on siis helpottaa myyjien työtä tuomalla esiin 

yrityksen nimi ja tuotteet.1 Pelkkä mainos harvoin siis toimii yksi

nään yrityksille suunnatussa markkinoinnissa, mutta jo pelkkä markki

noivaa yritystä esittelevä mainos helpottaa huomattavasti itse myynti

tapahtumaa. Yr itysmainoksen tarkoituksena on vakuuttaa ostaja myyjä- 

yrityksen luotettavuudesta.1 2

Mainontaa suunniteltaessa tulee tehdä päätös :3

1) mainonnan tavoitteista

2) mainosbudjetin suuruudesta

3) mainosviestin sisällöstä

4) käytettävästä mediasta 

ja
5) mainosten tulosten arviointitavasta.

Esimerkiksi mainoksen viestiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, 

että sama viesti ei aina sovellu kaikille ostoprosessiin osallistujil

le. Trukin käyttäjää ei varmasti kiinnosta saatavat käteisa 1 ennukset.

3.4.2.1 Suoramainonta

Suoramainonta on varteenotettava vaihtoehto, kun potentiaaliset asiak

kaat on helppo määrittää ja saavuttaa postin välityksellä.4

1) Hutt & Speh (1985), s. 393
2) Österman (1984), s. 93
3) Kot 1er (1984), s. 636
4) Hutt & Speh (1985), s. 409



Ongelmana on kuitenkin, että suoramainosta saadaan harvoin perille 

kaikille ostoprosessiin osallistujille, koska näin kattavaa asiakas

rekisteriä ei varmasti monella yrityksellä ole. Jos suoramainonta ta

voittaa kuitenkin oikeat henkilöt, on se tehokkaampaa kuin tavallinen 

mainonta.1

Suoramainontaa käytetään yleisimmin:1 2

1) yrityksen imagon luontiin

2) tuote- ja palveluesittelyyn

3) myynti henki 1östön työn pohjustukseen

4) lähetettäessä viestejä markkinointikanavan jäsenille 

ja

5) erityisissä markkinointiprojekteissa.

Suoramainonta mielletään usein massamainonnaksi, jossa jopa tuhansil

le yrityksille lähetetään kirjekuoressa yrityksen mainos. Tämä ei kui

tenkaan ole tehokasta suoramainontaa. Suoramainonnankin tulisi olla 

henkilökohtaista; massavaikutelmaa tulisi välttää. Kirjeen otsikkoon 

ja kuvitukseen tulisi kiinnittää huomiota, koska ne nostavat kirjeen 

huomioarvoa. Asiakasta tulee tietysti te iti te 11ä ja jos halutaan pa

laute, tulee vastaaminen tehdä mahdollisimman helpoksi ja pieni lahja 

nostaa aina vastausten lukumäärää.

Suoramainonta, kuten muukaan mainonta, ei toimi yksin. Suoramainonnan 
ympärille voidaan luoda esim. seuraavanlainen prosessi.
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1) Österman (1984), s. 46
2) Hutt & Speh (1985), s. 409
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Kuvio 18. Suoramainontaprosessi

Tavoite;

SUORAMAI NOS kertoa tuotteesta, kiinnostuksen 
he rättäminen

PUHELIN Vpääsy neuvotteluun

HENK.KOHT. 
MYYNTITYÖ

neuvottelu, tarjous 
... ostopäätös

Lähde ; Timo Rope "Tuotantohyödykkeiden markkinointi" -luentosarja 
HKKK ;ssa, kevät -89

Tällainen malli toimii varmasti myös yritysautomarkkinoinnissa.

Östermanin (1984) hypoteesi yrityksille suunnatusta mainonnasta kuuluu 

seuraavas ti:

" Joka hetkellä keskimäärin 5 - 10 % markkinoista harkitsee uushan

kintaa tai uusintaostoa tai harkitsee jopa toimittajan vaihtoa. 

Tarvitsee vain löytää nämä potentiaaliset asiakkaat ja se 

onnistuu parhaiten mainonnan avulla."

3.4.3 Myynninedistäminen ja suhdetoiminta

Myynninedistäminen eli Sales Promotion ( SP ) on myyntityötä ja mai

nontaa tukevaa toimintaa, joka kohdistuu sekä jälleenmyyjiin että 

asiakkaisiin hyödykkeen myynti- ja ostohalukkuuden lisäämiseksi. Suh

detoiminnan ( Public Relations, PR ) avulla taas pyritään saamaan
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yrityksen sidosryhmien suhtautuminen yritykseen ja sen tuotteisiin 

mahdollisimman positiiviseksi. 1

Jälleenmyyjille ( piirimyyjille ) kohdistettu myynninedistämistoimin- 

ta koostuu esim. koulutustilaisuuksista, neuvonnasta, myyjäki 1pai1 ui s - 
ta jne. Asiakkaalle kohdistettuja toimintoja ovat messut, tuote-esit

telyt, kilpailut jne.

Suhdetoiminnan avulla pyritään luomaan yrityksestä mahdollisimman 

myönteinen yrityskuva tiedotusvälineille, viranomaisille, asiakkaille, 
osakkeenomistajille ja työntekijöille.

1) Gustafsson it Mannermaa (1984), s. 129-130
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4. VUOROVAIKUTUS ( INTERACTION ) -MALLI TUOTANTOHYÖDYKEMARKKI NO I NN I SSA

Erilaisia markkinointistrategia - malleja ovat mm.:1.

1) tuotteen elinkaari / markk ino inti-m ix

2) portto 1iostrategiat ( Boston - malli )

3) PI MS - strategiat

4) vuorovaikutusmalli ( interaction ).

Markkinointi-mix ajattelun soveltamista yrityksille suunnattuun mark

kinointiin on kritisoitu, koska kritiikin mukaan se soveltuu sellaise

naan suoraan vain yksityisille suunnattuun markkinointiin. Markkinoin

ti mixin ongelmia tuotantohyödykemarkkinoinnissa ovat resurssien allo

kointi ja kilpailukeinojen suunnittelu.1 2

Tässä kappaleessa otetaan esiin vuoravaikutusma11i vertailukohdaksi 

markkinointi-mi x i 11 e. Vuorovaikutusmallin on katsottu sopivan paremmin 

tuotantohyödykemarkk inointiin, koska se korostaa myyjä-asiakas suhteen 

keskeisyyttä ja tärkeyttä.3 Lisäksi korostetaan jokaisen asiakassuh

teen erilaisuutta, pysyvyyttä ja toimittajavalhdon kalleutta. Tässä 

työssä vuorovaikutusmalli ja markk i no inti-m1x ajattelu nähdään toi

siaan täydentävinä malleina. Vuorovaikutusmallia on kirjallisuudessa 

tähän asti sovellettu pääasiassa kansainväliseen markkinointiin.

4.1 Vuorovaikutusmalli

Perusajatus vuorovaikutusmallin takana on, että kaikki tuotantohyödy- 

kemarkkinoinnin tapahtumat tapahtuvat aktiivisena vuorovaikutus

1) Håkansson & Johansson (1985), s. 10
2) Håkansson (1982), s. 5
3) Turnbull & Valla (1986), s. 1
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prosessina myyjän ja ostajan eri osastojen ja henkilöiden välillä.1

Vuorovaikutuksen elementit ovat :1 2

1) vuorovaikutuksen osapuolet ( myyjät ja ostajat )

2) vuorovaikutuksen prosessit ja tapahtumat

3) vuorovaikutuksen ympäristö 

ja

4) vuorovaikutuksen ilmapiiri.

Kuvio 19. Vuorovaikutusmallin pääelementit

yritys A LMAPII R I yritys В 
(myyjä)(ostaja)

PROSESSIT JA 
TAPAHTUMAT

YMPÄRISTÖ

Lähde : Håkansson (1982), s. 15

Eri elementtien käsittely jatkossa perustuu lähes täysin Håkanssonin 

kirjaan International Marketing and Purchasing of Industrial Goods.

1) Turnbull & Valla (1986), s. 3
2) Håkansson (1982), s. 15
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4.1.1 Vuorovaikutuksen osapuolet

Tähän vuorovaikutuksen elementtiin kuuluvat kahden osapuolen organi

saation ja yksilöiden ominaispiirteet, yritysten asema markkinoilla 

( esim. vähittäismyyjä vai tukkukauppias ), myytävät tuotteet ja osa

puolien toimintojen yhteensopivuus.

Myyjän tuotantotoimintojen ja asiakkaan ti 1austottumusten tulee vasta

ta toisiaan tuotteiden laadun, to imtusaikojen jne. suhteen. Myös osa

puolten organisaatiorakenteet vaikuttavat vuorovaikutusprosessiin. Tä

mä näkyy prosessiin osallistuvien henkilöiden määränä. Organisaatiora

kenteet ovat eräänlainen kehys, jossa vuorovaikutus tapahtuu. Tällöin 

tulee ottaa huomioon myös molempien osapuolten liikkeenjohdollinen 

taito johtaa tiettyjä toimintoja. Keskeisintä on kuitenkin vuorovaiku

tuksessa olevien yritysten henkilöiden ( esim. myyntimies ja sisäänos- 

taja ) välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutus ei kuitenkaan rajoitu vain 

kahden henkilön välille, vaan tuotantohyödykemarkkinoinni1 le tunnus- 

omaisesti sekä osto- että myynti prosessiin osallistuu useita eri hen

kilöitä.

4.1.2 Vuorovaikutuksen prosessit ja tapahtumat

Erilaisia vaihdantatapahtumia ovat hyödykevaihto, informaat i ovaihto, 

taloudellinen vaihto ja sosiaalinen vaihto.

Hyödykevaihdossa ( tuote tai palvelu ) tulee ottaa huomioon hyödykkeen 

arvo ostajalle. Hyödykkeen tulee täyttää ostajan sille asettamat
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vaatimukset. Informaatiovaihdossa C vr t. viestintäprosessi, kpl 3.4 ) 

tietoa voidaan siirtää osapuolten välillä joko henkilökohtaisin tai 

ei-henkilökohtaisln keinoin. Tiedon vä 1 i tyskeino riippuu pääasiassa 

tiedon sisällöstä. Sosiaalisen vaihdon päätarkoituksena on vähentää 
epävarmuuksia osapuolten välillä. Pitkällä tähtäimellä sosiaalisen 

vaihdon tarkoituksena on vakiinnuttaa osapuolten välinen yhteistyö. 

Tällöin molemmat osapuolet ovat selvillä tehtävistään, velvollisuuk

sistaan ja vaatimuksistaan ”suhteen" jatkumiseksi.

4.1.3 Vuorovaikutuksen ympäristö

Vuorovaikutus ei voi tapahtua tyhjiössä, vaan myös ympäristö tulee ot

taa huomioon. Markkinoiden rakenne riippuu ostajien ja myyjien keskit

tyneisyydestä, markkinoiden muutosvauhdista, markkinoiden kansallisuus 

ja kansainvälisyys-asteesta jne. Dynamiikan astetta vuorovaikutuksessa 

voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Läheinen suhde lisää tie

toisuutta toisesta osapuolesta ja näin helpottaa tulevaisuutta koske

via päätöksiä. Toisaalta dynaamisessa ympäristössä luottaminen vain 

muutamaan toimittaja- tai asiakassuhteeseen saattaa muodostua kalliik

si johtuen markkinoiden voimakkaasta kehityksestä. Kansainvälistä 

kauppaa käyvien osapuolten välillä vuorovaikutukseen ympäristöön kuu

luu enemmän huomioon otettavia tekijöitä; esim. kulttuurierot, valuut

takurssit jne.
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4.1.4 Vuorovaikutuksen ilmapiiri

Ilmapiiriä voidaan kuvata osapuolten välisillä voima- ja riippuvai

suus suhte i 1 1 a, mahdollisten konfliktien määrällä tai suhteen läheisyy

dellä. Ilmapiiri on siis seurausta osapuolten välisestä suhteesta. Il

mapiirillä on kaksi ulottuvuutta: taloudellinen ja kontrollointi ulot

tuvuus. Jos ilmapiiri on hyvä, lähempi suhde on mahdollinen, toiminta 

osapuolten välillä on tehokkaampaa ja molemmin puolin taloudellisem

paa. Hyvän ilmapiirin vallitessa osapuolet pystyvät myös kontrolloi

maan toisiaan paremmin, joka taas helpottaa yrityksiä arvioimaan ja 

ennustamaan tulevaisuuden tapahtumia.

4.2 Markkinointistrategiat

Vuorovaikutusmal Hin pohjautuvat markkinointistrategiat perustuvat 

myyvän yrityksen kykyihin ja ostavan yrityksen tarpeisiin. Myyjällä on 
siis tarjota jotain, mitä ostaja tarvitsee. Suhdetta voidaan tällöin 

kuvata kahden ulottuvuuden; ongelmanratkaisun ja siirron avulla. On

gelmanratkaisu kuvaa myyvän yrityksen kykyä ratkaista ostajan tarpeet 

( ongelmat ) ja siirto kuvaa tuotteen toimitukseen liittyviä vaihtoeh
toja.

Sekä ongelmanratkaisu että siirto strategioissa on jälleen kaksi di

mensiota. Y 1 eisu 1ottuvuus kuvaa yrityksen kilpailukykyä muihin yrityk

siin nähden eli kyseessä on yrityksen tekniset ja henkiset ominaisuu

det. Erikoisulottuvuus kuvaa yrityksen kykyä käyttää ominai suuksiaan 

asiakkaan ongelmien ratkaisuun eli tarvitaanko standardi vai täysin
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erikoisratkaisu.

Kuvio 20. Markkinastrategiat Ja asiakassuhteet 

a) ongelmanratkaisu - strategia

yleisulottuvuus
/

"tuote- "kehitys työ
korkea kehitys" as iäkkään

mukaan"
"mata 1 a "toiminnan

matala hinta" sovittami-
nen asiakkaan
mukaan"

X,
mata 1 a korkea

erikoisulottuvuus

b) siirto - strategia

yleisulottuvuus
A

korkea "logistiikka”

" normaa 1i
matala toiminta"

matala

integraali o
asiakkaan
kanssa"

"mukautum inen 
as lakkaan 
tarpe isiin"

korkea
erikoisulottuvuus

Lähde: Håkansson (1982), s. 386

Ongelmanratkaisu - strategiat

Matala hinta - strategia on kohdistettu asiakkaille, joilla ei ole 

erityisiä vaatimuksia tuotteelle. Asiakkaat haluavat täysin standardin
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tuotteen. Myyvän yrityksen kilpailukyky perustuu vain alhaiseen 

hintaan.

Toiminnan sovittaminen asiakkaan - strategia on taas kohdistettu 

asiakkaille, jotka haluavat, että tuote on jollain tavoin muunneltu 

heidän tarpeeseensa. Toisaalta tuotteelta ei vaadita muuten kovin pal

joa. Tämä strategia vaatii myyvältä yritykseltä joustavuutta, jotta 

ostavan yrityksen vaatimukset pystyttäisiin täyttämään.

Tuotekehitys - strategia on kohdistettu asiakkaille, jotka asettavat 

korkeita vaatimuksia tuotteen laadulle jne. Toisaalta tuotetta ei tar

vitse muuntaa yksittäisen asiakkaan mukaan. Yrityksellä tulee olla 

tietoa asiakkaistaan, korkea tuotekehitysaste ja taitava henkilökunta.

Kehitystyö asiakkaan mukaan - strategia on yhdistelmä tuotekehitys

ja toiminnan muuntaminen asiakkaan mukaan - strategioista. Se asettaa 

korkeita vaatimuksia myyvän yrityksen tekniselle laitteistolle ja yri

tyssuunnittelulle, koska joustavuus tulee yhdistää erikoistumiseen.

Siirto - strategiat

Normaali toiminta - strategia on hyvin lähellä matala hinta - strate

giaa. Asiakkaalla ei ole erikoisia vaatimuksia tuotteen toimitukselle 

Ja myyjä pyrkii minimoimaan toimituskustannukset.

Mukautuminen asiakkaan tarpeisiin - strategiaa käytetään, kun jotkut 

asiakkaat tarvitsevat muita kuin tavallisia toimituksia, esim. nopeam

pia toimituksia tai teknistä apua toimituksen yhteydessä. Myyvän
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г i tyksen markkinointiorganisaation tulee olla joustava, jotta pysty 

ään nopeasti reagoimaan asiakkailta tuleviin viesteihin.

.ogistiikka - strategiaa käytettäessä ostaja asettaa korkeita vaati 

luksia toimitusten täsmällisyydelle, määrälle, nopeudelle ja teknisel- 

e avulle. Myyvän yrityksen huomion keskipisteenä tulisi olla logis- 

: iikka eli varastot ja kuljetukset, mutta myös after sales - palvelut 

: huolto jne. ) ovat tärkeitä.

Integraatio asiakkaan kanssa - strategiassa myyjä pyrkii toimitusten 

suhteen kehittämään läheisen suhteen asiakkaiden kanssa. Yritykset 

Dvat yhteistyössä suunnittelujärjestelmien, varastojen ja kuljetusten 

suhteen. Strategia vaatii myyvältä yritykseltä sopeutumiskykyä ostavan 

yrityksen toimintoihin.

4.3 Vuorovaikutusmalli yritysautomarkk ino innissa

Vuorovaikutusmallin korostama myyjä - asiakassuhde on epäilemättä 

erittäin tärkeä myös yritysautomarkkinoinnissa. Asiakassuhteen tyypin 

tulee vaikuttaa käytettäviin markkinointikeinoihin. Toisaalta jos yri

tys keskittyy vain tietynlaisiin asiakassuhteisiin, on sen helppo luo

da tehokas organisaatio, joka taas parantaa kilpailukykyä. Jos yritys 

muuttaa markkinointistrategiaansa, sen täytyy muuttaa myös organisato

risia ja teknisiä ominaispiirteitään.

Käytännössä yritysautomarkkinoinnissa ei käytetä varmasti yhtään em. 

markkinointistrategiaa puhtaassa muodossaan. Autot ovat usein melko
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samanlaisia standardituotteita, joten yleisimmin käytettyjen strate

gioiden tulisi olla asiakkaan erityistarpeiden tyydyttämiseen keskit

tyviä. Myyjän tulisi siis sopeuttaa toimintaansa ostavan yrityksen mu 

kaan. Tietysti myös alhainen hinta - strategia on mahdollinen.

Vuorovaikutusmalli ja markk ino inti-m ix täydentävät toisiaan yritysau- 

markkinoinnissa. Molemmilla malleilla on omat etunsa. Markkinointi- 

mixiä voidaan puolustella sillä, että autot tulevat pääasiassa 

henkilökohtaiseen käyttöön sekä sillä, että markk ino inti-m i xin kilpa! 

lukeinojen käyttö tulee esiin jokapäiväisessä myyntitoiminnassa. Vuo

rovaikutusmallin etuja ovat taas asiakassuhteen tärkeyden korostus ja 

tuotantohyödykkeiden markkinoinnin erilaistaminen "tavallisesta” ku

luttajille suunnatusta markkinoinnista.
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Б. YR ITYSAUTOTUTKI MUS

Б.1 Tutkimuksen suorittaminen

5.1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja kohderyhmä

Tämän empiirisen osan tarkoituksena on siis tuoda esiin teoriaa täy

dentävää tietoa. Kysynmykset perustuvat hyvin pitkälti Helkama-Auto 

Qy:n tarpeisiin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tekijöitä, 

jotka ovat keskeisessä osassa päivittäisessä yritysautomarkkinoinnis- 

sa. Tutkimus tehtiin autoetuverotuksen muutoksen jälkeen, joten yksi 

tutkimuksen tavoitteista on selvittää verotuksen muutoksen vaikutus 

уritysautomarkkinoihin. Tämä tieto on täysin välttämätön yritysauto- 

markkinointia ja kilpailukeinoja suunniteltaessa. Muita tavoitteita on 

selvittää yritysten ostokäyttäytymistä yritysautoa hankittaessa sekä 

kilpailukeinojen tärkeyttä ostajan näkökulmasta.

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin ns. suuria suomalaisia yrityksiä. 

Tämä siksi, koska Helkama-Auto Oy:ssä tunnettiin suurinta mielenkiin

toa juuri suuriin yrityksiin. Näillä suurilla yrityksillä on luonnol

lisestikin hallussaan todella suuri henki 1öautovaranto. Yritykset ra

jattiin periaatteessa siten, että vain yli 20 mmk:n liikevaihdon omaa

vat yritykset kelpuutettiin mukaan. Lisäksi kohderyhmää painotettiin 

siten, että valtaosa yrityksistä sijaitsisi pääkaupunkiseudulla ( Van

taa, Espoo, Helsinki ja Kauniainen ), Tampereen tai Turun seuduilla. 

Näin tehtiin, koska valtaosa yritysautokaupasta ( n. 55 % ) tehdään 

juuri ко. alueilla. Kyseessä on siis tyypillinen tutkimus, joka on
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laanut alkunsa käytännön tarpeista, jolloin tarvitaan tosiasiatietoja 

läätöksenteon taustaksi.1 Koska tavoitteena on selvittää, kuinka 

Lsiat ovat, on kyse kuvailevasta tutkimuksesta.3

'utkimuksen perusjoukkona on siis suuret suomalaiset yritykset. Koko- 

laistutkimuksen tekeminen kaikista suurista suomalaisista yrityksistä 

;i tullut kysymykseen, joten oli tyydyttävä otokseen. Paras vaihtoehto 

ulisi ollut todennäköisyysotanta, jolloin tulokset olisivat olleet 

parhaiten yleistettävissä perusjoukkoon. Tällaisen satunnaisotoksen 

nuodostaminen olisi kuitenkin ollut kallista ja lähes mahdotonta. Ky- 

aessä on siis täysin harkinnanvarainen otos, joka kuitenkin tässä ta

pauksessa palvelee hyvin tarkoitustaan, koska kohderyhmää on rajattu 

koon ja sijainnin mukaan. Yleistyksiä voidaan tehdään perusjoukkoon, 

mutta kuitenkin tietyllä varovaisuudella.

5.1.2 Tutkimusmenetelmän valinta

Ensimmäisenä tehtiin valinta haastattelu- ja kyselytutkimuksen välil

lä. Haastattelututkimus hylättiin lähinnä sen aikaa vievyyden ja kal
leuden takia. Lisäksi haastattelututkimuksessa olisi jouduttu tyyty

mään huomattavasti pienempään näytteeseen.

Kyse 1 ytutk imuksen vaihtoehtoja olivat postikysely ja puhelinhaastatte

lu. Postikyselyn etuja ovat haastattelijan vaikutuksen eliminoitumi
nen, arkojen kysymysten esittämisen mahdollistuminen ja anonymiteetin 

säilyminen. Suurin haitta on suuri kato varsinkin yrityksille suuntau- 

neissa kyselyissä. Juuri postikyselyn mahdollisen suuren kadon vuoksi 1 2

1) Seppälä (1977), s. 5
2) Seppälä (1977), s. 7
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päädyttiin puhelinhaastatteluun, joka on varmasti paras tapa suorittaa 

yritystutkimuksia. Puhelinhaastattelujen vaikeus on kontaktihenkilöjen 

tavoittamisen vaikeus. Puhelin mahdollistaa kuitenkin toistuvat yri

tykset ja myös haastattelijan vaikutus eliminoituu lähes täysin. Puhe

limessa ei kuitenkaan voi tehdä kovin monimutkaisia ja syvälle porau- 

V ia kysymyksiä, vaan kysymysten on oltava mahdollisimman yksinkertai

sia ja vähän vastaajan aikaa vieviä. Puhelimessa ei myöskään pysty 

kontrolloimaan vastaajan asennoitumista kyselyyn eli keskittyykö vas

taaja täysin kyselyyn. Strukturoidut kysymykset helpottavat puhelinky

selyn suorittamista. Puhelinhaastattelulla saadaan kuitenkin kaikesta 

huolimatta paras vastausprosentti yrityshaastatteluissa.

5.1.3 Kysymyslomakkeen rakenne

Kysymyslomakkeen laadinnassa pyrittiin mahdollisimman selviin ja yk

sinkertaisiin kysymyksiin ja vastausvaihtoehtoihin. Nimenomaan vas

tausvaihtoehdoissa pyrittiin yksiselitteisyyteen, koska tiedettiin 

vastaajien kiireisyys ja mahdollinen haluttomuus vastata tämäntyyppi

siin tutkimuksiin. Myös kysynyslomakkeen pituus rajattiin siten, että 

kysymyksiin vastaaminen vei vain noin 5-6 minuuttia. Kysymyksiä oli 
kaikkiaan 18, jotka kaikki oli strukturoitu.

Kysymyslomake koostui kolmesta osasta seuraavasti :

osa 1: yritysten taustatiedot

osa 2: yritykseen ostettavan henkilöauton valinta

osa 3: arvioita yrityksen henkilöautoista tulevaisuudessa.
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5.1.4 Kyselyn toteuttaminen ja vastausprosentin muodostuminen

Kysely suoritettiin siis puhelinhaastatteluna. Haastattelu tehtiin 6 

haastattelijan voimin aikana 15.12.88 - 20.1.1989. Ajankohta oli ehkä 

hieman huono joululomien vuoksi, mutta toisaalta yrityksen edustajia 

haluttiin haastatella melko nopeasti sen jälkeen, kun tiedot autoedun 

verotuksesta oli saatu ja ensimmäisestä "pe 1ästyksestä" oli jo toivut

tu. Haastateltavat olivat yrityksen autoasloista päättäviä henkilöitä 

eli talousjohtajia, konttoripäälliköltä ja joissain tapauksissa jopa 

toimitusjohtajia.

Kysely aloitettiin kertomalla kyselyn taustoja. Vastaajien auttamisha

luun vedottiin kertomalla, että tuloksia käytetään opiskelijan opin- 

näy tete työhön Helsingin Kauppakorkeakoulussa ja että ti-edot käsitel

lään täysin luottamuksellisesti eli yksittäisen yrityksen tiedot eivät 

tulee missään näkyviin. Helkama-Auton osuutta ei korostettu kuin ker

tomalla sen rahoittavan tutkimuksen.

Otokseen valittiin kaikkiaan 469 yritystä, joiden osoite-, puhelin ja 

muut kontaktitiedot saatiin Oy Bitti Ab : n yritystiedostosta. Tiedot 

sisälsivät myös autohankinnoista tietävän henkilön nimen. Haastatteli

joille annettiin ohjeeksi yrittää tavoittaa ko. henkilöä viisi kertaa 

ennenkuin luovuttiin kyseisen yrityksen haastattelusta. Valituista 

469 :stä yrityksestä 314 antoi haastattelun, 34 ei halunnut vastata ky

selyyn Ja 16 : s ta yrityksellä ei ollut henkilöautoja. Vastausprosentik

si muodostui siis 67,0 %, jota voidaan pitää melko korkeana ja hyvänä 

ottaen huomioon kyselyn ajankohdan ja vastaajien melko korkean aseman

or ganisaatio s sa.
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Taulukko 5. Vastausprosentin muodostuminen

n %
Saadut haastattelut 314 67,0
Ei tavoitettu 105 22, 4
Ei halunnut vastata 34 7,2
Ei henkilöautoja 16 3,4

Yht. 469 100,0

Analysoitavien yritysten määrä on siis 314.

5.1.5 Aineiston analysointi

Analysoinnin aluksi kaikki vastaukset koodattiin, joka oli melko yk

sinkertaista, koska kaikki kysymykset olivat strukturoituja. Tämän 

Jälkeen koodattu data syötettiin tietokoneelle ja tietojen analysointi 

suoritettiin HKKK : n SPSS - X tietojenkäsitte 1yohje 1 mi sto 11 a.

Tuloksia on tulkittu pääasiassa suorien jakaumien, mutta myös jonkin 

verran ristiintaulukointien avulla. Taulukoinnin katsottiin parhaiten 

soveltuvan tämän tyyppisen tiedon esittämiseen. Lisäksi yksinkertai

silla menetelmillä pyrittiin välttämään informaation hukkumista. Eri 

kausaalisuhteita ei tutkimuksen avulla pyritty selvittämään. Tilastol

lista testaamista ei myöskään katsottu tarpeelliseksi johtuen melko 

suuresta näytteestä. Tällöin jo pienetkin erot muodostuvat merkitse

viksi.1

5.1.6 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä sen reliabiliteetin ja

1) Seppälä (1977), s. 14
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validiteetin avulla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä 

antaa ei-sattumanvaгaisiä tuloksia. Reliabiliteetti on sitä suurempi, 

mitä vähemmän tuloksissa on sattumanvaraisuutta. Mittauksen reliabili

teetti pyritään aina saamaan mahdollisimman korkeaksi.1 Validitee

tilla taas tarkoitetaan mittauksen kykyä mitata juuri sitä mitä on 
tarkoituskin mitata.1 2

Re1iabi1itettiä mitataan periaatteessa siten, että verrataan toisiinsa 

kahta vertailukelpoista, mutta loogisesti toisistaan riippumatonta 

mittaustulosta.3 Tämän tutkimuksen tuloksia on verrattu muihin 

tutkimuksiin yhteenveto - kappaleessa. Reliabiliteetti pyritään saa

maan mahdollisimman korkeaksi poistamalla tekijöitä, jotka saattavat 

aiheuttaa mittaustuloksiin virhearviointia. Kaikki toimenpiteet, joi

den tarkoituksena on selventää kysymyksiä ja ohjeita ja vähentää ereh

dysten vaaraa, lisäävät mittausten luotettavuutta. Reliabiliteetti on 

keskeinen nimenomaan selittävissä tutkimuksissa eli syy-seuraus suh

teissa.

Validiteetti on reliabiliteettia monitahoisempi käsite ja samalla myös 

ongelmallisempi. Validiteetin edellytys on korkea reliabiliteetti. Va

liditeetin mittaaminen on yksinkertaista, jos on olemassa todellinen 

tieto johon verrata tulosta. Tämäntyyppisessä tutkimuksessa ongelmana 

kuitenkin on, että ei ole olemassa tätä todellista tietoa.

Tässä tutkimuksessa luotettavuuteen pyrittiin laatimalla selkeät kysy

mykset ja ohjeet haastattelijoille. Suurin osa kysymyksistä on fakta- 

kysymyksiä, joiden kohdalla reliabiliteetti on korkea. Tuloksiin 

sisältyy kuitenkin jonkin verran vastaajien subjektiivisia käsityksiä,

1) Eskola (1973), s. 77
2) Eskola (1973), s. 77
3) Eskola (1973), s. 78
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oska vain yhdeltä henkilöltä on kysytty koko yritystä koskevia asioi- 

a. Kaikkiin ostoprosessiin osallistujiin tutkimusta olisi kuitenkin 

ässä laajuudessa ollut lähes mahdoton ulottaa.
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5.2 Yritysten taustatiedot

Otokseen valittiin yrityksiä siis siten, että vain melko suuria ja 

pääasiassa pääkaupunkiseudulla, Tampereen tai Turun seudulla 

sijaitsevia yrityksiä kelpuutettiin mukaan. Tämä näkyy luonnollisesti 

yritysten taustatiedoissa.

Yritysten toimipaikkojen sijainti jakautui täysin toivotulla tavalla 

eli 72,6 % yrityksistä sijaitsi yritysautokaupan "keskuksissa".

TAULUKKO 6. Haastateltujen yritysten toimipaikat

n %

Hiki, Vantaa, Espoo,Kauniainen 195 62, 1
Turku 21 6,7
Tampere 12 3,8
Muu Suomi 86 27,4

yht. 314 100,0 %

Koska kyse oli suurista yrityksistä oli selvää, että lähes kaikki 

yritykset olivat osakeyhtiöitä ( 283 kpl ). Kommandiittiyhtiöitä 

oli 4 kappaletta ja muita 27 kappaletta. Otsakkeen "muut" alle 

sisältyy osuuskuntia, valtion yrityksiä ja yksi vientiyhdistys.

TAULUKKO 7. Yritysten yhtiömuodot

n %
Osakeyht i ö 283 90, 1
Kommandiittiyhtiö 4 1,3
Muut 27 8,6

yht. 314 100,0 %
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Yritysten toimialoissa esiintyi jo suurempaa hajontaa. Tukku- ja 

vähittäiskauppa oli selvästi suurin ala, seuraavaksi suurimpia 

olivat teollisuus ja rahoitus- tai muu liike-elämän palvelutoiminta. 

Päähuomio tulee kuitenkin kiinnittää siihen, että yrityksiä on 

kaikilta toimialoilta ja maa- ja metsäteollisuutta lukuunottamatta 
kaikilta toimialoilta on mukana vähintään 19 yritystä. Täten kyselyn 

tuloksia voidaan soveltaa lähes poikkeuksetta kaikille toimialoille. 

Kohtaan ” muu " sisältyy mm. kirjapainoja ja sanomalehti- ja aikakaus
lehtitaloja.

TAULUKKO 8. Yritysten toimialat

n %
Tukku- Ja vähittäiskauppa 118 37,6
Teo1 lisuus 63 20, 1
Rahoitus tai muu liike-elämän 
palvelutoiminta 62 19,7
Rakennustoiminta 31 9,9
Muut palvelut 19 . 6, 1
Maa- ja metsäteollisuus 2 0,6
Muu 19 6,1
yht. 314 100,0 %

Otosta suunniteltaessa yritykset pyrittiin siis rajaamaan liikevaihdon 

mukaan vain yli 20 mmk : n liikevaihdon omaaviin yrityksiin. Mukaan 

tulikin vain 2 alle 10 mmk : n yritystä ja moodi eli tyyppi 1uokka 

oli asteikon korkein arvo eli yli 200 mmk : n liikevaihdon omaavat 

yritykset. Täten tulokset ovat siis yleistettävissä ainakin suuriin 
suomalaisiin yrityksiin.
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TAULUKKO 9. Yritysten liikevaihto

n %

alle 10 mmk 
10 - 30 mmk 
31 - 60 mmk 
61 - 100 mmk 
101 - 150 mmk 
151 - 200 mmk 
y 11 200 mmk
ei ilmoittanut liikevaihtoa

yht.

2 0,6
19 6, 1
40 12,7
34 10,8
35 11,1
20 6,4

141 44,9
23 7,3

314 100,0

Työntekijöiden määrä yrityksissä selvitetään myös yleensä samalla, kun 

kysytään liikevaihtoa. Liikevaihdon tavoin tutkitut yritykset olivat 

pääosin suurten yritysten luokkaan kuuluvia. Moodiluokka oli 101 - 200 

työntekijää ja keskiarvo osui myös samaan ryhmään. Lisäksi luokka 

11 - 30 työntekijää jäi tyhjäksi. N. 85 % :11a tutkituista yrityksistä 
oli yli 100 työntekijää.

TAULUKKO 10. Työntekijöiden lukumäärä yrityksissä

n %
alle 10 1 0, 3
11-30 0 0,0
31 - 100 46 14,6
101 - 200 122 38,9
201 - 500 73 23,2
yli 500 72 22,9
yht. 314 100,0 %

Yritysten henki 1öautomäärä jakautui melko tasaisesti tehtyihin 

luokkiin kuitenkin siten, että tässäkin moodiluokka oli suurin 

mahdollinen eli yli 50 autoa/ yritys. Vähän autoja ( alle 10 ) 

hallitsivien yritysten lukumäärä selittyy sillä, että analysoitavien 

yritysten joukossa oli joitakin valtion yrityksiä ja osuuskuntia,



joilla on suuri liikevaihto ja henkilöstö, mutta henkilöautoja on 

hallinnassa vain vähän.
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TAULUKKO 11. Henkilöautojen lukumäärä yrityksissä

n %
1-4 autoa 33 10,5
5-9 autoa 38 12, 1
10 - 19 autoa 61 19,4
20 - 50 autoa 86 27,4
yli 50 autoa 95 30,3
ei i 1 moittanut 1 0,3

yht. 314 100,0 %

Monissa yhteyksissä on tutkittu, kuinka paljon yritysten henkilö

autoista on työsuhdeautoina työntekijöiden käytössä. Tulokset ovat 

liikkuneet 85 ja 90 prosentin välillä. Tämän tutkimuksen tulos tukee 

kyseisiä tuloksia. Tutkituilla yrityksillä oli keskimäärin 45 työsuh

deautoa, kun yleisin luokka autojen kokonaismäärässä oli yli 50 autoa. 

Jos työsuhdeautojen lukumäärä yrityksissä jaetaan samoihin luokkiin 

kuin autojen kokonaismäärän yhteydessä tehtiin ( taulukko 7 ), saadaan 

seuraavanlainen jakauma. Moodi luokka on jälleen yli 50 autoa, 

vaikkakin jakauma onkin jonkinverran tasoittunut ja painunut alaspäin. 

Johtopäätöksenä tuloksesta voidaan sanoa, että markkinoitaessa autoja 

yrityksiin lähes aina autoa voidaan markkinoida työsuhdeautoksi ja 

korostaa nimenomaan työsuhdeautolle asetettavia vaatimuksia. Tässä 

tulee mukaan myös auton käyttäjän henkilökohtaiset mieltymykset, 

joista myöhemmin lisää.
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TAULUKKO 12. Työsuhdeautojen lukumäärä yrityksissä

n %

1-4 työsuhdeautoa 37 11,8
5-9 työsuhdeautoa 41 13, 1
10 - 19 työsuhdeautoa 60 19,1
20 - 50 työsuhdeautoa 82 26, 1
yli 50 työsuhdeautoa 83 26,4
ei i 1moittanut 11 3,5
yht. 314 100,0 X

Yrityksiltä kysyttiin myös, mikä on ollut käytetyin yritysautojen 

hankintamuoto tähän asti yrityksesssänne. Vuonna 1987 Suomessa 

kaikista yritys- ja yhteisöautoista n. 50 X oli omi stusautoja,

35 % huo 1 to 1easing-autoja ja loput 15 % raho i tus 1easing-autoja. 

Tämän tutkimuksen mukaan hankintamuotojen jakauma on suurissa 

yrityksissä hieman toisenlainen, vaikkakin perusmuoto on melkein 

sama. Omistusautoja ( käteisosto + osamaksu ) suosivia yrityksiä 

oli n. 60 X, huo 1 to 1easingia suosivia 31,5 X ja raho i tus 1easingia 

vain 7,3 prosenttia. Omistus on siis ylivoimaisesti suosituin 

hankintamuoto, mutta raho i tus 1easingin pieni osuus on ehkä hieman 

yllättävää. Rahoitusmuotojen jakaumaa tulevaisuudessa käsittelen 

myöhemmin tässä tutkimuksessa. Kohtaan ”muu” sisältyy mm. valtion 

yhtiöiden vastauksia ( Valtion hankintakeskus ).
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TAULUKKO 13. Käytetyin rahoitusmuoto henkilöautojen hankinnassa 
tähän asti

n %
Käteisosto 187 59,6Huo 1 to 1easing 99 31,5Rahoitusleasing 23 7,3Osamaksu + myyntirahoitus 1 0,3Muu 2 0,6Ei i 1moittanut 2 0,6
yht. 314 100,0 %

Usein on mainittu, että yleisin veroluokka työsuhdeautoissa tällä 

hetkellä on veroluokka III. Tämän tutkimuksen tulos suurista yrityk

sistä poikkesi jälleen hieman tästä.

Yleisin veroluokka tällä hetkellä työsuhdeautoissa oli II veroluokka, 

vaikkakin III veroluokka pääsi lähes samaan. Auton veroluokkiin auto

edun verotuksen muutoksen on odotettu vaikuttavan huomattavastikin. 

Analysoitavilta yrityksiltä kysyttiin myös miten yleisin veroluokka 

tulee verouudistuksen vaikutukset huomioiden muuttumaan. Vastausta 

tähän kysymykseen käsittelen myöhemmin.

TAULUKKO 14. Yleisin veroluokka työsuhdeautoissa tällä hetkellä

n %
I veroluokka 56 17, 8
II vero 1uokka 131 41,7
III veroluokka 110 35,0
IV veroluokka 1 0,3
V veroluokka 1 0, 3
Ei 11moittanut 15 4,8
yht. 314 100,0 %
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Yrityksiä pyydettiin mainitsemaan kolme yleisintä automerkkiä 

yrityksen henki 1öautokannassa. Saatu tulos ei tietenkään vastaa 

täysin myyntitilastoja, koska yrityksiä pyydettiin mainitsemaan 

kolme yleisintä automerkkiä, mutta yleiskuvan tuloksista kui

tenkin saa suurten yritysten henkilöautojen merkki jakaumasta.

Ensin analysoitiin, montako automerkkiä yritykset tässä kohdassa 

mainitsivat. Suurin osa yrityksistä ilmoitti kaikki kolme merkkiä 

( 48,1 X ) ja vastaavasti yhden automerkin yrityksiä oli vain

13,7 X. Tästä voidaan vetää varovainen johtopäätös, että kyseiset 

yritykset eivät ole kovin merkkiuskollisia henki 1öautova 1 innoissaan 

eli auton merkki ei ole ainoa ja ratkaiseva tekijä autoa valittaessa.

TAULUKKO 15. Vallitsevien automerkkien lukumäärä yrityksissä 
< pyydettiin mainitsemaan kolme merkkiä )

n %
Kolme automerkkiä 151 48. 1
Kaksi automerkkiä 83 26,4
Yksi automerkki 43 13,7
Täysin kirjava merkkivalikoima 28 8,9
Ei i 1moittanut 9 2,9
yht. 314 100,0 X

Mitkä ovat sitten yhden automerkin antaneiden eli merkkiuskollisten 

yritysten henkiiöautomerkkejä ? Pyritään siis löytämään automerkkejä 

joiden käyttäjät ovat uskollisia vain tälle yhdelle merkille. Syitä 

yhden merkin käyttöön tässä tutkimuksessa ei pyritty löytämään, mutta 

automerkki ei tässäkään ole ainoa syy, vaan yritysten asiakas- ja kon

serni suhteet vaikuttavat myös yrityksen pitäytymiseen yhdessä 

merkissä. Tämän kokoluokan yrityksissä eniten merkkiusko 11isuutta 

kerännyt henki 1öautomerkki oli Opel. Sitä seurasivat Toyota ja Saab.



Lista on siis melko pitkälti samanlainen kuin kokonaismerkki- 

jakauma. Kokonaismerkkijakauman kärkimerkeistä vain 
Volvo ei ole mukana merkkiuskollisten listalla.
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TAULUKKO 16. Merkkiuskollisten yritysten ( vain yksi vallitseva auto
merkki ) henki 1öautojakauma

n %

Ope 1 9 20,9Toyota 6 14.0Saab 6 14,0Ford 5 11,6Peugeot 5 11,6Mazda 3 7, 0Mitsubishi 2 4,7Nissan 2 4,7Honda 1 2, 3Mercedes-Benz 1 2,3VU 1 2, 3Aud i 1 2,3Lada 1 2,3
yht. 43 100, 0

Kokonaismerkkijakaumasta ei siis voida tehdä kovin yleistäviä johto

päätöksiä, koska yrityksiä pyydettiin mainitsemaan vain kolme 

yleisintä henkilöautomerkkiä yrityksessä. Jos verrataan saatua tulosta 

esim. alkuvuoden -89 myyntitilastoon, eroja huomataan melko paljon. 

Opel on noussut näissä tuloksissa kärk imerkiks 1 ja Saab yllättäen 

kakkoseksi. Myös Volvo ja Mercedes-Benz ovat melko korkealla 

verrattuna myyntitilastoon. Näin voidaankin ehkä sanoa, että näillä 

melko suurilla yrityksillä on käytössään normaalia suuremman kokoisia 

autoja. Alla oleva taulukko on laadittu vain yritysten mainintojen 

mukaan, koska yrityksiltä ei kysytty esim. ко. merkin lukumäärää 
yrityksessä.
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TAULUKKO 17. Vallitsevat henkilöautomerkit yrityksissä ( Jokaista 
yritystä pyydettiin mainitsemaan enintään 3 merkkiä )

%

Ope 1 105 mainintaa 15,9
Saab 83 tl 12,5
Toyota 73 tl 11,0
Mazda 63 tt 9,5
Volvo 58 tt 8,8
VW 57 tl 8,6
Aud 1 44 tt 6,6
Ford 42 tt 6,3
Peugeot 35 tt 5,3
Honda 22 tt 3,3
Mercedes - Benz 15 tt 2,3
Mitsubishi 14 tt 2, 1
Fiat 9 tt 1,4
BMW 9 tt 1,4
Nissan/Datsun 8 tl 1,2
Ci troen 7 tt 1,1Lada 6 tt 0,9
Renau 11 5 tt 0, 8
I suzu 2 tt 0,3
Seat 2 tt 0,3
Lancia 2 tt 0,3
Buick 1 tt 0, 1

yht. n = 662 mainintaa 100,0

5.3 Yrityksiin hankittavan henkilöauton valinta

Yritysten taustatietojen jälkeen pyrittiin selvittämään miten henkilö

auton hankinta yrityksiin tapahtuu. Koska kysessä on melko suuria 

yrityksiä oletettiin, että yrityksillä on jonkinlaista 

säännönmukaisuutta ja järjestelmällisyyttä, kun yritykseen hankitaan 

henkilöautoa. Tässä viitataan yritysten ostokäyttätymiseen (kpl 2.3).
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Ensin yrityksiltä kysyttiin, kuka tekee varsinaisen hankintapäätöksen 

eli antaa luvan henkilöauton hankinnalle yritykseen. Kyseessä ei siis 

ole auton ostaja yrityksessä, vaan ostopäätöksen tekijä. Vastaus- 
vaihtoehdot olivat perinteiset eli toimitusjohtaja, muu yli johto, 

keskijohto ja auton käyttäjä itse. Luokkien rajat varsinkin muun 

ylimmän johdon ja keskijohdon välillä ovat hieman epäselviä, mutta 

se ei vaikuta tuloksiin, jotka painottuivat selvästi luokkiin muu ylin 
Johto ja toimitusjohtaja. Lupa henkilöauton hankintaan tulee siis 

melko korkealta tasolta. Markkinoinnissa on mitä ilmeisimmin huomioi
tava myös nämä lopullisen päätöksen tekijät, koska ko. henkilöt 

päättävät vastausten mukaan myös auton hankintatavasta eli rahoituk

sesta. Auton käyttäjä itse päättää itse autonsa hankinnasta vain 

3,8 % :ssa. Mood i 1uokkaan eli muuhun ylimpään johtoon kuuluviksi 

voidaan tässä lukea kuu 1uvuksi varatoimitusjohtaja, hallitus, 

hallintoneuvosto jne.

TAULUKKO 18. Henkilöauton hankinnasta ja hankintatavasta yritykseen 
päättää

n %

Muu ylin johto 190 60,5
Toimitusjohtaja 100 31,8Auton käyttäjä itse 12 3,8Keski johto 8 2,5Muu 3 1,0Ei i 1 moittanut 1 0,3
yht. 314 100,0 %
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Taman jälkeen siirryttiin yksityiskohtaisempaan tietoon eli kysyttiin 

kuka päättää henkilöauton merkin, mallin ja kokoluokan. Tämä päätös 

tehdään siis sen jälkeen, kun lupa auton hankintaan on saatu. Tulokset 
osoittavat selvästi, että tässä vaiheessa päätösvalta siirtyy 

organisaatiossa alaspäin. Auton käyttäjä muodostui moodi luokaksi, 

vaikkakin muu ylin johto säilytti edelleen vankan aseman myös tässä 

kohdin. Auton käyttäjän päätösvalta voidaan kuitenkin osittain ottaa 

huomioon vain varauksella, sillä kuten myöhemmin tulee ilmi yritykset 

ovat melko vahvasti sidoksissa asiakas- ja konsernisuhtei s iinsa. Auton 
käyttäjällä on siis usein mahdollisuus valita autonsa malli Ja 

kokoluokka tietyn merkin piiristä. Tällä selittyy myös muun ylimmän 

johdon suuri osuus tähän kysymykseen. Näistä kahdesta kysymyksestä 

kuitenkin huomataan, että henkilöauton hankinta yritykseen monivaihei

nen prosessi, johon osallistuu enemmän kuin yksi henkilö. Tämä on 

tietysti otettava huomioon yritysautoja markkinoitaessa.

TAULUKKO 19. Henkilöauton merkin, mallin Ja kokoluokan päättää

n %
Auton käyttäjä itse 
Muu ylin johto 
Toimitusjohtaja 
Keski Johto 
Muu

145
108
45
10
6

46.2 
34,4
14.3 
3,2 
1,9

yht. 314 100,0 %
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Tutkimuksessa pyrittiin myös löytämään tekijöitä, jotka ovat 

tärkeimpiä yritykselle, kun valitaan henkilöautoa yritykseen. Vas

taukset tähän kysymykseen olivat luonnollisesti hyvin kirjavia, mutta 
jo tässä tuli esiin aikaisemmin mainittu yritysten sidonnaisuus sekä 

asiakkaisiinsa että esim. konserni suhteen kautta joka emoyhtiöön tai 
muihin konsernin yhtiöihin. « Muu " - luokkaan kertyikin tästä johtuen 

toiseksi eniten vastauksia ( 25,2 % ). Yleisimmät vastaukset, joita 

annettiin kohtaan ” muu ” olivat asiakas- ja konserni suhteet, hinta/ 

laatu - suhde sekä käyttäjän omat mielipiteet. Kuten aiemmin todettiin 

( taulukko 15 ) auton käyttäjällä on jonkin verran päätösvaltaa auton 

merkkiä, mallia ja kokoluokkaa päätettäessä, joten on selvää, että 

monet yritykset vastasivat tähän kohtaan pelkästään, että käyttäjän 

omat mielipiteet ja mieltymykset ratkaisevat. Selvästi tärkeimmäksi 

tekijäksi nousi kuitenkin tuotantohyödyke - markkinointi teorian 

korostama tuotteesta saadut kokemukset. Muiden yritysten kokemukset 

on tärkein tekijä yritysautoa valittaessa 113 yrityksen mukaan 

( 36,0 % ). Yllättävää ehkä on , että rahoituksen järjestymistä ja 

yrityskohtaista ja yksilöllistä palvelua ei pidetty kovin tärkeinä 

tekijöinä. Edellisen voi ehkä selittää nykyisin vallitsevilla ”helpon 

rahan ” markkinoilla ja jälkimmäisen sillä, että auton hankinta on 
usein ehkä kuitenkin ns. rutiiniosto.
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TAULUKKO 20. Tärkein tekijä yritysautoa valittaessa

n %

Aikaisemmat kokemukset ko.
merkistä ja myyjästä 113 36,0Auton, varaosien ja huoltojen hinta 51 16,2Auton tekniset ominaisuudet 
Rahoituksen järjestyminen ja

39 12,4
rahoitusmuotojen runsaus 12 3,8Huoltopalvelut + takuuasiät 
Yrityskohtainen, yksilöllinen

11 3,5
palvelu 8 2, 5Muu 79 25,2Ei i 1 moittanut 1 0,3
yht. 314 100,0

Myös tärkeimpiä yritysauton teknisiä ominaisuuksia pyrittiin 

selvittämään tämän tutkimuksen avulla. On tärkeätä tietää esim. 

mainontaa ajatellen, mitä tekijöitä autossa kannattaa korostaa mark

kinoitaessa sitä yrityksille. Yrityksiä pyydettiin mainitsemaan kaksi 

eniten arvostettua tekijää yritysautossa < ei tärkeysjärjestyksessä ). 

Moodi- eli tyyppi luokaksi muodostui luokka ”turvallisuus" ( 21,1 % ) 

ja toiseksi luokka "taloudellisuus" ( 20,0 % ). Näistä tuloksista käy 

ilmi se tosiasia, että yritysautoilla ajetaan paljon ja täten arvos

tetaan matka-ajossa tarvittavia ominaisuuksia. Toisaalta on 

huomioitava , että vastaajan subjektiiviset arviot vaikuttavat tässä 
kohdassa eniten. Kohtaan " muu " tuli 6,2 % vastauksista, joista 

eniten esiintyneitä olivat auto kokonaisuutena, hinta/laatusuhde ja 

jäi 1eenmyynt1arvo. Jäi 1eenmyyntiarvon tärkeyden ymmärtää täysin, koska 

suurin osa yritysautoista on tämänkin tutkimuksen mukaan 

omistusautoja. Auton kokonaisuuden arvostaminen tulee ilmi myös 

kun silmäilee vastauksia, jotka ovat melko tasaisesti kaikille vas

tausvaihtoehdot 1 le jakautuneita.
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TAULUKKO 21. Eniten arvostetut tekijät yritysautossa ( yrityksiä 
pyydettiin mainitsemaan kaksi tekijää )

X
Turva 11isuus 129 mainintaa 21,1
Taloude11isuus 122 tt 20, 0
Kestävyys/viattomuus 105 tf 17,2
Aj omukavuus 97 tt 15,9
Sisäti 1 at 34 tt 5,6
Suorituskyky 33 tt 5,4
Merkin yleinen arvostus 30 tt 4,9
U1konäkö 23 tt 3,8
Muu 38 6,2
yht. n = 611 ma inintaa 100,0 X

Mainontaa ja markkinointia ajatellen selvitettiin myös, mistä yritykset 

hankkivat tietoa henkilöauton hankintaa suunniteltaessa. Taustalla 

oli ajatus siitä, että tuotantohyödyke - markkinoinnissa on 

korostettu henkilökohtaisen myynti työn, suoramainonnan Ja kokemusten 

merkitystä markkinointikommunikaatiossa. Nämä periaatteet pitävät 

tulosten mukaan paikkansa myös yritysautornarkk inoinnis sa.

Tärkeimmäksi tietolähteeksi kohosi auton käyttäjien ja muiden 

yritysten kokemukset. Tämä vaatii tietysti, että markkinoitava auto 

on laajasti tunnettu ja hyvämaineinen ja sama pätee tietysti myyjään. 

Myös suoramainonnan Ja erityisesti autoliikkeestä tapahtuvien kontak

tinottojen merkitystä korostettiin. Henkilökohtainen myynti työ yritys- 

autokaupassa ei siis ole automyy jien myynti työtä autoliikkeissä, vaan 

aktiivista suoramarkkinointia yritysmaailmaan. Tähän tuntuu sopivan 

hyvin malli, jossa ensin lähestytään yritystä suoramarkkinointikir

jeellä, tämän jälkeen otetaan yhteys puhelimitse ja jatketaan henki

lökohtaisella myynti työ 11ä yhdessä ostavan yrityksen kanssa.
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Mainosmedioista tärkeimmäksi viestinvälittäjäksi nousi lehtimainonta, 

Tv-mainonnan jäädessä hyvin pienelle osuudelle. Näistä tuloksista 

voidaan vetää jo aiemmin todettu johtopäätös, että tuotantohyödyke- 

markkinointi vaatii täysin erilaisen lähestymistavan ja 

erilaisen tieto - taidon ja markkinointiosaamisen kuin tavallinen 

kuluttajille suunnattu kulutushyödykemarkkinointi.

Kohtaan M muu " tuli tässäkin kysymyksessä melko paljon vastauksia, 

jotka pääasiassa johtuivat jälleen yritysten sidonnaisuudesta esim. 

konserniin eli nämä yritykset eivät voi käyttää saamaansa tietoa 

autoista mitenkään, koska määräys auton merkistä tulee muualta, esim. 

emoyhtiöstä tai ohjesäännöstä.

TAULUKKO 22. Tärkein tietolähde yritysauton hankintaa suunniteltaessa

n %

Auton käyttäjien ja muiden
yritysten kokemukset 
Suoramainonta + kontaktinotot

120 38,2
auto 1iikkeistä 107 34, 1
Lehtimainonta 22 7,0
Auto lehtien autotestit
Automyyjien myyntityö

16 5,1
auto 1llkkeissä 7 2,2
TV - mainonta 2 0,6
Radio - mainonta 0 0,0
Muu 40 12,8

yht. 314 100,0 %
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5.4 Yritysten henkilöautot tulevaisuudessa verotuksen muutoksen jälkeen )

Yksi tämän tutkimuksen päätarkoituksia oli sevittää, miten autoedun 

verotuksen koventuminen vaikuttaa yritysten henki 1öautokenttään. 
Aiheesta tehtiin monia tutkimuksia välittömästi korotuksista saatu

jen huhujen jälkeen. Näiden tutkimusten tulokset olivat osittain 
harhaanjohtavia, koska niistä kuvastui selvästi ns. "ensipe 1ästys" 

suuriin korostuksiin. Tämä tutkimus tehtiin sen Jälkeen, kun autoedun 
haltijoille oli Jo tullut täysin selväksi verotuksen muutoksen 

vaikutukset ja he olivat jo pystyneet arvioimaan autoedun edullisuuden 
itselleen. Tulokset eivät enää olekaan yhtä "dramaattisia" ja 

yritysautokauppiaita pe lotte leviä kuin aiemmin.

Yrityksiltä kysyttiin, tuleeko yrityksen henkilöautomäärä 

tulevaisuudessa lisääntymään, pysyykö samana vai väheneekö se . 
Selvästi suurin osa yrityksistä ( 62,4 % ) ilmoitti , että henkilö- 

automäärä yrityksessä tulee pysymään tulevaisuudessa samalla tasolla 
kuin tälläkin hetkellä. 24,2 % ilmoitti , että henkilöautomäärä tulee 

vähenemään ja 12,7 % ilmoitti tarvitsevansa lisää autoja 

tulevaisuudessa. Eli n. 75 % yrityksistä henkilöautomäärä pysyy vähin

tään samalla tasolla kuin tällä hetkellä.

TAULUKKO 23. Henkilöautojen kokonaismäärä tulevaisuudessa

n %

Pysyy ennallaan 196 62, 4Vähenee 76 24,2
Kasvaa 40 12.7Ei osaa sanoa vielä 2 0,6
yht. 314 100,0 %
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Tuloksia analysoitiin myös siten, että miten kokonaismäärä tulevaisuu

dessa tulee kehittymään eri maantieteellisillä alueilla. Alueet 

jaettiin samalla tavoin kuin taustatiedoissakin eli pääkaupunkiseutu, 
Tampere, Turku ja muu Suomi. Eniten kasvua löytyy Turusta, jossa

23,8 % yrityksistä ilmoitti tarvitsevansa lisää henkilöautoja tulevai

suudessa. Turussa vain 14,3 % yrityksistä ilmoitti, että autojen tarve 

tulee vähenemään. Heikoin tilanne on Tampereella, jossa peräti 50,0 % 

yrityksistä ilmoitti, että autotarve vähenee tulevaisuudessa. Pääkau

punkiseudulla pääosa yrityksistä eli 62,6 % yrityksistä ilmoitti auto

määrän pysyvän samana ja 14,9 % ilmoitti automäärän kasvavan.

Tämän tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla yhteensä

siis n. 77 % yrityksistä tarvitsee vähintään saman verran autoja kuin 

tällä hetkellä. Muun Suomen kohdalla kasvua löytyy vain vähän, mutta 

täälläkin valtaosa yrityksistä ilmoitti automäärän pysyvän samana 

vaikkakin vähenemisprosentti on toiseksi suurin Tampereen jälkeen.

Yritysautokaupan painopistealueet tämän tutkimuksen mukaan tulevat 

siis olemaan pääkaupunkiseutu ja Turku.

TAULUKKO 24. Yritysautojen kokonaismäärä tulevaisuudessa alueittain, %

kasvaa pysyy ennallaan vähenee yht.
Helsinki 14,9 % 62,6 % 21,5 % 100,0 %Tampere 16,7 % 33,3 % 50,0% 100,0 %Turku 23,8 % 61,9 % 14.3 % 100,0 %Muu Suomi 4,7 % 66,6 % 29,1 % 100,0 %



Autoedun veroluokka on se tekijä, johon verotuksen muutoksen on 

odotettu vaikuttavan eniten. Markk ino inni 11 i sesti on myös tärkeää 

tietää, minkä kokoluokan autoja yrityksille kannattaa tarjota. Tämä 

tutkimus vahvistaa jälleen arvailuja, joiden mukaan II veroluokka 

tulee olemaan vallitseva jatkossa. 63,1 % yrityksistä ilmoitti 

II veroluokan olevan yleisin yrityksessä tulevaisuudessa. Toiseksi 

suosituin veroluokka ehkä hieman yllättäen tulee olemaan ainakin 

tämän kokoluokan yrityksissä veroluokka I. Yleisesti ottaen autojen 

moottorin koko tulee siis pienenemään tulevaisuudessa ja hintarajat 
vaikuttavat tietysti myös auton valintaan.

TAULUKKO 25. Yleisimmät autoedun veroluokat tulevaisuudessa

n %
II vero 1uokka 198 63, 1
I veroluokka 59 18, 8III veroluokka 35 11,1V veroluokka 1 0,3Ei osaa sanoa vielä 21 6,7
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Tulokset analysoitiin myös siten, että mistä veroluokista siirrytään 

mihinkin veroluokkaan tulevaisuudessa. Suurimman siirtymän 

vastaanottaa tietenkin II veroluokka; peräti 64,5 % tällä hetkellä 
III veroluokassa olevista autoedun käyttäjistä siirtyy II 

veroluokkaan. Tärkeää on huomioida hieman yllättävä tulos, joka 

kertoo, että tämän hetken I veroluokan käyttäjistä 32,1 % nousee 

ylös päi n I I veroluokkaan. Toisaalta taas I I veroluokasta putoaa

16,8 % I veroluokkaan. Suoraan III veroluokasta I veroluokkaan siirtyy 

vain 1,8 %. III veroluokassa pysyy 30 % tämänhetkisistä III veroluokan 

suosijoista. IV ja V veroluokan siirtymistä ei voi tehdä yleistäviä 

johtopäätöksiä, koska molemmissa oli alkutilanteessa vain yksi yritys.

TAULUKKO 26. Siirtymät veroluokista toiseen tulevaisuudessa, %

veroluokka 
-~-_tu levai suudessa

veroluokka ' 
nyt

I I I I I I IV V
Ei osaa
sanoa yht

I ( n = 56 ) 62,5 32, 1 0,0 0, 0 0,0 5,4 100,0 %
I I ( n = 131 ) 16,8 81,7 0,8 0,0 0,0 0, 8 100,0 %
I I I ( n = 110 ) 1,8 64, 5 30,0 0,0 0,0 3,6 100,0 %
IV ( n = 1 ) 0,0 0,0 (100,0) 0,0 0,0 0, 0 100,0 %

V ( n = 1 ) 0,0 0,0 0,0 0,0(100,0) 0, 0 100,0 %

Yhteenvedonomai ses ti voidaan veroluokista muodostaa seuraavan lainen
taulukko.
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TAULUKKO 27. Yhteenveto veroluokkien osuuksista (veroluokat I - Iti) 
% - osuuksina

nyt tulevaisuudessa muutos ( + /- )
I veroluokka 17,8 % 18,8 % + 1,0 X
11 veroluokka 41,7 X 63, 1 X + 21,4 X
111 vero 1uokka 35,0 % 11,1 X - 23,9 X

Rahoitusmuotojen osuudet tulevat myös jonkin verran muuttumaan 

tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen mukaan suuret yritykset tulevat 

kuitenkin edelleen suosimaan henkilöauton omistusta leasingin sijaan. 

Omistusautojen osuudeksi tulevaisuudessa tuli 55,7 X, huo 1 to 1easingin

31,2 % ja rahoitus leasingin 10,5 X. Rahoitusmuodot on yksi tuotanto- 

hyödyke - markkinoinnin kilpailukeino, vaikkakin tässä tutkimuk

sessa kävi ilmi, että rahoituksen järjestyminen ja rahoitusmuotojen 

runsaus ei tämän hetkisillä markkinoilla ole tärkein tekijä yritys- 
autoa valittaessa.

TAULUKKO 28. Yritysautojen rahoitusmuotojen käyttö tulevaisuudessa

n X
Käteisosto 175 55,7
Huo 1 to 1easing 98 31,2
Rahoitusleasing 33 10, 5
Osamaksu, myynti rahoitus 0 0, 0
Muu 6 1.9Ei osaa sanoa vielä 2 0,6
yht. 314 100,0 X
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Tutkimuksen avulla analysoitiin myös miten rahoitusmuotojen osuuksien 

muutos tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Tämän selvittämiseksi 

ristiiniaulukoitiin tähän saakka yleisin rahoi tus/hankintamuoto ja 

tulevaisuudessa yleisin rahoi tus/hankintamuoto. Eniten siirrytään 

siis rahoitus 1easingin käyttöön. Huo 1 to 1easingin käyttäjistä 8,1 % ja 

käteisoston käyttäjistä 4,3 % siirtyy rahoi tus 1easingiin. Toisaalta 

taas n. 26 % rahoitus leasingin käyttäjistä siirtyy huo 1 to 1 easing!in 

ja käteisostoon. Taulukossa ei ole huomioi tu osamaksua ja myyntirahoi- 

tusta, koska lähtötilanteessa vain yksi yritys ilmoitti käyttävänsä 

eniten tätä rahoitusmuotoa. Myöskään vaihtoehtoa muu ei ole huomioitu 
( lähtötilanteessa n = 2 ).

TAULUKKO 29. Siirtymät rahoitusmuodoista toiseen, %

Rah. muoto
^■^\tu levai s uudessa

Huo1to- 
1easing

Rahoitus - 
1easing

Käteisosto Yht.

Rah. muoto 
tällä hetkellä

Huo1 to 1 easing (n = 99) 77,8 % 8,1% 13, 1 % 100,0 %
Rahoitus 1easing (n = 23) 13,0 % 73,9 % 13,0 % 100, 0 %
Käteisosto (n=186) 9,7 % 4,3 % 86,0 % 100, 0 %

Seuraava taulukko osoittaa rahoitusmuotojen % - osuuksien muutokset
tulevaisuudessa.
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TAULUKKO 30. Yhteenveto rahoitusmuotojen osuuksista ( huo 1 to 1 easing, 
rahoitus 1easing ja käteisosto ) % - osuuksina

nyt tulevaisuudessa muutos (+/-)
Huo 1 to 1easing 31,5 % 31,2 % - 0,3 %
Rahoitusleasing 7,3 % 10,5 % + 3,2%
Käteisosto 59,6 % 55,7% - 3,9 %
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPAATOKSET

6.1 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Autoetuveгotuksen koventuminen ei tämän tutkimuksen, kuten ei muutaman 

muunkaan tutkimuksen1, mukaan vaikuta niin dramaattisesti yritysau

tojen kokonaismarkkinoihin kuin aluksi luultiin. N. 75 % : 11 a yrityk

sistä henkilöautomäärä pysyy tulevaisuudessa vähintään samalla tasolla 

kuin tällä hetkellä. Kuitenkin 20 % : 11 a yrityksistä automäärä tulee 

vähenemään työntekijöiden siirtyessä omien autojen käyttöön. Houkutte- 

levinta aluetta уr i tysautomarkk inoinni 11 e on Turun seutu.

Pääosa yritysten henkilöautoista on työntekijöiden autoetuautoja. Näi
den autojen veroluokkiin autoedun verotuksen koventuminen vaikuttaa 

pääasiassa siten, että III veroluokasta siirrytään alempaan II vero

luokkaan, josta tulee yleisin autoetuveroluokka.

Yritykset eivät ole kovin merkkiuskollisia. Vain noin 14 % yrityksistä 

pitäytyy vain yhdessä automerkissä. Merkkiuskol1 isuus keskittyy ns. 
volyymiautoihin ( esim. Opel ja Toyota ).

Päätöksen henkilöauton hankinnasta tekee yleisimmin joko toimitusjoh

taja tai muu ylimpään johtoon kuuluva ( n. 92 % ). Auton käyttäjän 

vaikutusvalta lisääntyy päätettäessä auton merkistä, mallista ja koko

luokasta. N. 50 % is sa tapauksista auton käyttäjän annetaan tehdä tämä 
päätös.

Yritysautojen hankintamuotojen osuuksissa ei tapahdu merkittäviä muu

toksia. Omistus säilyttää johtavan asemansa, vaikkakin sen osuus

1) esim. Holopainen (1989), s. 6
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pienenee 59,6 prosentista 55,7 prosenttiin. Huo 1 to 1easingin osuus ei 

Juurikaan muutu ja pysyy noin 31,5 prosentissa. Rahoi tus 1easingin 

osuus kasvaa 7,3 prosentista 10,5 prosenttiin ( 3,2 % ).

Tärkeimmäksi tekijäksi yritysautoa valittaessa nousi aikaisemmat koke

mukset automerkistä ja myyjästä ( 36,0 % ). Hintatekijät on toiseksi 

tärkein ( 16,2 % ) ja auton tekniset ominaisuudet kolmanneksi tärkein 

tekijä ( 12,4 % ). Yksittäisen yritysauton eniten arvostetut ominai

suudet ovat turvallisuus ( 21,1 % ), taloudellisuus ( 20,0 % ), kestä

vyys/viattomuus ( 17,2 % ) ja ajomukavuus ( 15,9 % ).

Tietoa yritysauton hankintaa suunniteltaessa yritykset saavat ja etsi

vät eniten auton käyttäjien ja muiden yritysten kokemuksista (38,2 %). 

Suoramainonta ja aktiivinen yhteydenpito autoliikkeistä on myös kes

keisessä osassa ( 34,1 % ). Sen sijaan radio- ja TV-mainonnan tärkeys 

yritysautomarkkinoinnissa on lähes olematonta.

6.2 Johtopäätökset

Yritysautomarkkinoiden kokonaiskasvu tulee pysähtymään ja täten "tais

telu" markkinaosuuksista eri automerkkien välillä varmasti kiihtyy. 

Markkinointi tulee todennäköisesti olemaan keskeisessä asemassa tässä 

markkinaosuustaistelussa. Oikein suunnitellun, toteutetun ja valvotun 

markkinoinnin avulla voidaan keskittyä yritysautomarkkino innin eri

koisvaatimuksiin varsinkin kun yritykset eivät ole merkkiuskollisia 

henkilöautovalinnoissaan. Merkkiuskottomuus johtuu varmasti auton 
käyttäjän valinnan vapaudesta.
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Koska tuotteesta ja toimittajasta saaduilla kokemuksilla on keskeinen 

osa henkilöautoa hankittaessa, on markkinoinnin ensisijaisena ongelma

na saada yrityksille näitä kokemuksia. Markkinoinnilla ja kilpailukei

noilla voidaan saada yritys kokeilemaan tuotetta. Toinen vaihtoehto 

on esim. mainonnan avulla luoda autosta ja autoliikkeestä positiivinen 
mielikuva asiakkaille. Imagon luonti tulee näytte 1 emään todella kes

keistä roolia tulevaisuudessa kaikessa autokaupassa. Imagoa ei luoda 

pelkästään mainonnan avulla, sillä kaikki markkinoivan yrityksen toi

minta ( palvelu, toiminnan tehokkuus jne. ) luo mielikuvaa yritykses

tä asiakkaille. Myös after-sales palvelujen ja jälki markkinoinnin 
tärkeys korostuu tätä kautta.

Mainonnan ensisijaisena tarkoituksena on luoda tietoisuutta toimitta

jasta ja tuotteesta. Yritysautomarkk i no innissa aktiivinen suoramarkki

nointi Ja Jatkuva yhteydenpito asiakkaisiin on kaiken perusta. Suora

markkinoinnin tulee olla jatkuva prosessi, joka ei pääty kaupan te

koon. Tässä suhteessa vuorovaikutusmalli puoltaa paikkaansa yritysau- 

tomarkkinoinnissa. Suoramarkkinoinnin tulee perustua nimenomaan henki

lökohtaiseen myynti työhön eikä pelkästään persoonattomaan kirjeenvaih

toon. Lehtimainontaa voidaan myös käyttää, mutta tällöin tulee kiin

nittää huomiota kohdesegmentin ja 1ehtimedian valintaa. Yrityksille 

suunnattu TV- ja rad i omainonta on ma i nosrahojen hukkaan heittämistä. 

Mainonnassa tulee korostaa "matka-auton" ominaisuuksia eli turvalli

suutta, taloudellisuutta, kestävyyttä ja ajomukavuutta sekä II vero- 
1uokkaa.

Myös auton ja siihen liittyvien palvelujen hintapäätöksiin tulee kiin

nittää huomiota varsinkin suur - ja vakioasiakas tapauksissa. Yritysau-



Ill

tojen rahoitusmuodot eivät tällä hetkellä ole kovin keskeinen tekijä 

johtuen melko helposta raha- ja rahoitustilanteesta rahamarkkinoilla. 

Tilanne tulee varmasti jossain vaiheessa muuttumaan ja tällöin auto

liikkeiden tulee pystyä tarjoamaan entistä monipuolisempia rahoitus

muotoja. Varsinkin omistukseen johtavia rahoitusmuotoja tulee kehit
tää.

Myös yritysautomarkkinoinnis sa tulee huomioida yritysten monivaiheinen 

ostoprosessi. Tällöin markkinointi tulee ulottaa kaikkiin ostoproses

siin osallistuviin henkilöihin. Yritysautomar kk i noinnin vaatiman 

asiantuntemuksen ja intensiivisyyden vuoksi mahdollisimman lyhyt mark

kinointikanava on varmasti tehokkain. Esimerkiksi suoraan maahantuo

jalta tapahtuva yritysautomar kk inointi pystyy paremmin toteuttamaan 

vaativan yrityksille suuntautuvan automar kk i no innin kuin usein rajal
lisin voimavaroin toimiva piirimyyjä.

Tuotekehittelyä ei voi kokonaan unohtaa, koska yritykset arvostavat 

melko korkealle autojen teknisiä ominaisuuksia. Kaiken kaikkiaan yri- 
tysautomarkkinoinnis sa tulee samanaikaisesti huomioida sekä auton 

käyttäjän henkilökohtaiset arvostukset että yrityksen autonhankInnassa 
omaksutut periaatteet.
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LIITE 1

AUTOEDUN UUDET VEROTUSARVOT

VAPAA AUTOETU Arvo 1989 Arvo 1988 • Nousu NousuAutoluokka mk/kk mk/kk mk/kk %

1 enint. 1300 cm3, hinta enint. 90.000— Ikäryhmä A (1—3 v)— Ikäryhmä В (4— v)
15801180

1110790 470390
4249

Il 1301—1600 cm3, hinta enint. 130.000— Ikäryhmä A (1—3 v)— Ikäryhmä В (4— v) 18901410
1320930 570480 4352

III 1601—2000 cm3, hinta enint. 200.000— Ikäryhmä A (1—3 v)— Ikäryhmä В (4— v) 26301880 18501240 780640
4252

IV yli 2000 cm3, hinta enint. 240.000— Ikäryhmä A (1—3 v)— Ikäryhmä В (4— v)
35102460 22201460 12901000 5868

V hinta yli 240.000 — Ikäryhmä A (1—3 v) 4920 3100 1820 59

KÄYTTÖETUAutoluokka

I enint. 1300 cm3, hinta enint. 90.000— Ikäryhmä A (1—3 v)— Ikäryhmä В (4— v)
1220820 900580 320240

36 . 41

Il 1301—1600 cm3, hinta enint. 130.000— Ikäryhmä A (1—3 v)— Ikäryhmä В (4— v)
1470990 1080700 390290

3641

III 1601—2000 cm3, hinta enint. 200.000— Ikäryhmä A (1—3 v)— Ikäryhmä В (4— v)
21801430 1590980

590450
3746

IV yli 2000 cm3, hinta enint. 240.000— Ikäryhmä A (1—3 v)— Ikäryhmä В (4— v)
29701920 19101150

1060770 5567

V hinta yli 240.000Ikäryhmä A (1—3 v) 4290 2740 1550 57



LIITE 2

Yritys- ja yhteisöautojen rekisteröintitilasto henkilöautoissa 1988

kp 1 %
1. Toyota 8081 14,2
2. Ope I 5553 9,8
3. Vo 1kswagen 4429 7,8
4. Mazda 3726 6,6
5. Ford 3429 6,0
6. Vo 1 vo 3381 5,9
7. Peugeot 3379 5,9
8. Mitsubishi 3335 5,9
9. N1 s san 3310 5,8
10. Saab 2980 5.2
11. Honda 2255 4,0

oiИ Fiat 1920 3,4
13. Lada 1764 3, 1
14. Aud i 1384 2,4
15. Citroen 1375 2,4
16. Muut 6564 11.5

yht 56865 kpl 100,0



LIITE 3
HAASTATTELIJA:

YRITYKSEN NIMI: 

HAAST.PVM:______

1 TAUSTATIEDOT YRITYKSESTÄ

1. Kaupunki, jossa toimipaikka sijaitsee

1. Helsinki, Vantaa, Espoo ( 90 )
2. Tampere ( 931 )
3. Turku ( 921 )
4. Muu, mikä

2. Yhtiömuoto

1. Osakeyhtiö ( Oy )
2. Kommandiittiyhtiö ( Ky )
3. Avoin yhtiö
4. Ammatinharj.

3. Toimiala

1. tukku- tai vähittäiskauppa
2. rakennustoiminta
3. rahoitus- tai muu liike-elämän palvelutoiminta
4. muut palvelut
5. kuljetus
6. teo11isuus
7. maa- ja metsätalous
8. muu, _______ _______

4. Liikevaihto

1. alle 10 milj.mk
2. 10 - 30 m i 1j.mk
3. 31 - 60 milj.mk
4. 61 milj. - 100 milj.mk
5. 101 - 150 milj.mk
6. 151 - 200 milj.mk
7. yli 200 milj. mk '

5. Työntekijöiden lukumäärä

1. alle 10
2. 11 - 30
3. 31 - 100
4. 101 - 200
5. 201 - 500
6. yli 500

6. Hallinnassa olevat henkilöautot tällä hetkellä, kpl
1. 1-4
2. 5-9
3. 10 - 19
4. 20 - 50
5. yli 50



LIITE 3
7. Henkilöautojen merkki jakauma ( 3 va 1 1 itsevinta merkkiä ) 

1.

3.

8. Tähän asti käytetyin henkilöautojen hankintatapa
1. huo 1 to 1easing
2. rahoi tus 1easing
3. osamaksu, myyntirahoitus
4. käteisosto
5. muu,__ ___________________

9. Henkilöautoista työsuhdeautoja on n.

10. Yleisin veroluokka työsuhdeautoissa tällä 
hetke 1 1ä

1. I
2. I I
3. Ill
4. IV
5. V

II YRITYKSEENNE OSTETTAVAN HENKILÖAUTON VALINTA

1. Henkilöauton hankinnasta ja hankintatavasta yritykseen päättää

1. toimitusjohtaja
2. muu ylin johto
3. keskijohto
4. yleensä auton käyttäjä itse
5. muu,_________________________

2. Henkilöauton merkin, mallin ja kokoluokan päättää

1. toimitusjohtaja
2. muu ylin johto
3. keskijohto
4. yleensä auton käyttäjä itse
5 . muu,____________ __________

3. Tärkein tekijä yritysautoa valittaessa

1. auton tekniset ominaisuudet
2. aikaisemmat kokemukset ko. merkistä ja myyjästä 

rahoituksen järjestyminen ja rahoitusmuotojen runsaus
4. auton, huoltojen ja varaosien hinta 
8. huoltopalvelu ja takuuasiät
6. yrityskohtainen, yksilöllinen palvelu7. muu,_____________



LIITE 3 3
a. Kaksi ( 2 > eniten arvostettua tekijää yritysautossa

1. uikonsko
2. sisätilat
3. taloudellisuus
4. a j omukavuus
5. suorituskyky
6. turva 1 1 isuus
7. kestävyys/viattomuus
8. merkin yleinen arvostus
9. muu,__________________________

5. Tärkein tietolähde yritysauton hankintaa suunniteltaessa 
yritykseenne

1. TV - mainonta
2. radio - mainonta
3. auto 1 ehtien autotest it
4. mainonta lehdissä ( sanoma- ja aikakauslehdet )
5. suoramainonta + kontaktinotot autoliikkeistä
6. automyyjien myyntityö autoliikkeissä
7. auton käyttäjien ja muiden yritysten kokemukset
8. muu, _____________________________ ____________________

lii ARVIOITA YRITYKSENNE HENKILÖAUTOISTA TULEVAISUUDESSA

1. Arvio henkilöautojen kokonaismäärästä yrityksessänne 
tulevaisuudessa huomioiden verouudistuksen mahdolliset vaikutukset

1. kasvaa
2. pysyy ennallaan
3. vähenee л »
f E7 o Jo а /.'Ска

2. Arvio vallitsevasta veroluokasta työsuhdeautoissa 
tulevaisuudessa yrityksessänne

1.
2. 1 I
3. III
4. IV
5. VQ t SÄr'-ö a_

3. Tulevaisuudessa käytetyin hankintatapa hankittaessa henkilöautoa 
уritykseenne

1. huo1toleasing
2. rahoitus 1easing
3. osamaksu tai myyntirahoitus
4. käteisosto
5. muu,________________________________________
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