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TELEVIESTINTÄPALVELUIDEN ASIAKASSUHDEMARKKINOINTI: 
KOHDERYHMÄNÄ PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN SEKTORI

Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää televiestintäpalveluja koskevan asiakasuskollisuuden saa
vuttamiseen vaikuttavia tekijöitä pk-sektorilla. Erikoisesti halutaan selvittää viestinnälliset vaa
timukset asiakasuskollisuuden saavuttamiseksi. Tähän liittyvänä alatavoitteena on pyrkimys 
löytää asenteiltaan ja odotuksiltaan toisistaan poikkeavia, relevantteja segmenttejä, joille on 
kohdistettavissa omat asiakassuhdeohjelmansa. Hypoteesina tutkimuksessa on: kommunikoi
malla maksimoidaan asiakkaan kokema arvo ja näin ollen kasvatetaan asiakasuskollisuutta.

Lähdeaineisto ja tutkimustapa

Tutkimuksen teoreettisessa osiossa selvitetään palvelun laatukysymyksiä, asiakassuhdemarkki- 
nointia strategiana ja asiakassuhdetta vahvistavaa markkinointiviestintää laajan ulkomaisen se
kä kotimaisen kirjallisuuden pohjalta. Kirjallisuus koostuu pääosin yritysmarkkinoinnin teok
sista, mutta soveltuvin osin lainataan myös kuluttajamarkkinoinnin teoksia. Samoin selvitetään 
telealan ja televiestintämarkkinoiden kehitysnäkymiä haastattelujen ja telealan kirjallisuuden 
sekä Telen toimeksiantona tehtyjen diplomitöiden pohjalta. Näiden pohjalta luodaan teoreetti
nen viitekehys, joka testataan empiirisessä osiossa.

Tutkielman empiirinen osio koostuu kvalitatiivisesta markkinatutkimuksesta. Tutkimus on 
suoritettu ryhmähaastattelujen muodossa. Haastatteluja on suoritettu seitsemän kappaletta eri 
maantieteellisillä alueilla. Otoksessa on erikokoisia sekä Telecom Finland Oy:n että paikallisten 
puhelinyhtiöiden yritysasiakkaita.

Tulokset

Tutkielman hypoteesi toteutuu empiirisessä tutkimuksessa ja viitekehys osoittautuu toimivaksi. 
Avoin dialogi teleoperaattorin kanssa koetaan palvelun arvoa lisääväksi. Tutkimuksen tuloksina 
löytyy kolme asenteiltaan ja odotuksiltaan poikkeavaa segmenttiä. Keskeisenä ilmiönä kautta 
kohderyhmän havaitaan tarve konsultoivalle myyntityölle ja informaation tuottamiselle; asia- 
kasdialogille. Vain harvoin on asiakkailla tarpeeksi tietoa televiestinnän tuomista mahdolli
suuksista. Markkinointiviestinnän elementeistä henkilökohtainen myyntityö on siten selkeästi 
toimivinta. Muun viestinnän funktiona on tukea yrityskuvaa ja tuottaa tietoa mahdollisuuksista. 
Asiakasuskollisuuden tavoittelussa on jokaisella operaattorilla vielä runsaasti parantamisen va
raa, joten peliä televiestintämarkkinoilla ei olla pelattu. Vastoin aiempia Telen tutkimuksia te
leviestintää ei koeta ”low interest” alueeksi, näin ollen mahdollisuuksia on vielä vaikka mihin.

Avainsanat

Televiestintä, palvelun laatu, asiakassuhdemarkkinointi, asiakasuskollisuus, markkinointivies
tintä
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa

Tämän päivän televiestintämarkkinat ovat muuttuneet merkittävästi aiempien vuosien 

stabiileista, alueittaisista monopolirakenteista, jolloin kilpailua ei paikallisten operaatto

reiden välillä esiintynyt. Markkinoiden deregulaation myötä kilpailu on koko Euroopan 

tasolla kasvanut voimakkaasti ja sen odotetaan yhä kasvavan. Oman lisänsä sekä nykyi

seen että tulevaan kilpailutilanteeseen tuo ulkomaisten operaattoreiden mahdollisuus 

etabloitua kansallisten operaattoreiden isännöimille kotimarkkinoille vuoden 1998 

alusta.

Televiestintämarkkinat Suomessa koostuvat itsenäisistä operaattoreista, jotka tarjoavat 

lähes identtisiä televiestintäpalveluita. Kotimaassa kilpailurajoitusten ollessa paikallis

puheluja lukuunottamatta jo purettu, on kilpailu muuttunut agressiivisemmaksi. Kilpailu 

kohdistuu tällä hetkellä pääasiassa perinteisiin puhepalveluihin, mutta tulevaisuudessa 

ennenkaikkea lisäarvopalveluihin. Kilpailua käydään agressiivisella hinnoittelulla, 

mutta nyt operaattorit ovat havahtuneet siihen todellisuuteen, että on löydettävä aitoa 

kilpailuetua tuovia keinoja. Kilpailun avautuessa ulkomaalaisille operaattoreille ovat 

kotimaisista operaattoreista vahvoilla ne, jotka ovat palveluillaan kyenneet tuottamaan 

asiakkailleen huomattavaa lisäarvoa ja markkinoinnin keinoin luomaan asiakasuskolli

suutta (Kivihaiju 1995).

Televiestintäpalveluja koskevat tarpeet ovat muuttuneet niin kuluttaja- kuin yritys- 

markkinoilla. Yritysmarkkinoilla televiestintätarpeiden muutos on seurausta toimialojen 

siirtyessä yhä enemmän informaatiovaltaisiksi ja tiedonsiirtotarpeiden kasvaessa organi

saatioiden välillä. Kilpailun kiihtymisestä ja asiakkaiden tarpeiden muutoksesta huoli

matta telepalveluiden tuottajat ovat olleet hitaita asiakasorientoituneen toimintatavan 

omaksumisessa. Asiakaslähtöisen toimintavan omaksuminen telepalveluiden tuotannos

sa ja lisäarvon välittämisessä tulee olemaan yhä merkittävämpi kilpailutekijä; yritysten 

on mietittävä kuinka jo olemassa olevat asiakkaat saadaan säilytettyä.
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Telepalveluiden hankinnalle on ominaista kertaluontoisuus, sillä hankinnan jälkeen ei 

edellytetä erillisiä myyntitapahtumia asiakassuhteen jatkumiseksi hankitun palvelun 

puitteissa. Liittymä- tai liikennepalvelusopimuksen tehtyään asiakassuhde jatkuu sovi

tun ajan, jonka jälkeen se uusiutuu määräajoiksi ellei sopimusta erikseen sanota irti. 

Siten asiakassuhdemarkkinoinnille on olemassa konkreettinen tilaus televiestintäalalla; 

saatuja asiakkaita on vaalittava ja hoivattava sopimussuhteen jatkumiseksi. Jotta asia

kassuhde säilyisi ja asiakas kokisi suhteen palvelun toimittajaan kannattavaksi on keski

tyttävä arvon tuottamiseen asiakkaalle. Toinen peruste asiakassuhdemarkkinoinnille on 

lisämyynnin mahdollisuus jo tunnetuille asiakkaille. Ensimmäinen myyty palvelu toimii 

keihäänkärkenä, jonka jälkeen asiakkaasta saadaan tietoja koskien tämän tarpeita ja 

odotuksia. Tämän jälkeen voidaan asiakkaiden tarpeiden mukaan tarjota uusia, kehitty

neempiä palveluja. Mitä useampia palveluja operaattori asiakkaalleen toimittaa, sitä 

suuremmaksi muodostuu kynnys vaihtaa palveluntoimittajaa vaihtokustannusten kasva

essa. Tavoitteena on siten kokonaisasiakkuuden saavuttaminen.

1.2 Tutkielman aihealue ja tavoitteet

Tässä tutkielmassa aihealueena on telepalvelujen asiakassuhdemarkkinointi. Asiakas- 

suhdemarkkinointia tutkin asiakkaan kokeman arvon muodostumisen perspektiivistä 

sekä käsittelen siihen vaikuttamista kommunikoinnin ja viestinnän avulla. Käsittelen 

myös toimenpiteitä sekä vaatimuksia asiakassuhdemarkkinointistrategian toteuttami

seksi. Tutkittava kohdeilmiö on siten asiakasuskollisuuden muodostuminen, siihen vai

kuttavat tekijät sekä edellytykset sen saavuttamiselle. Tällä tutkimuksella pyrin laajen

tamaan telepalveluja käsittelevää tutkimusta keskittymällä konkreetista telepalvelua 

tukevaan markkinointiviestintään ja lisäpalveluihin; aiemmat asiakasuskollisuuta käsit

televät tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa telepalvelun tuottajien ydinpalveluihin.

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen tavoitteena on kuvata palvelun laadun element

tejä, laatuun vaikuttavia tekijöitä, asiakastyytyväisyyden muodostumista ja markkinoin

tiviestinnän osuutta asiakasuskollisuuteen. Pyrin myös kuvaamaan asiakkaiden tarpei

den pohjalta muodostuvia odotuksia palvelun toimittajaa ja palvelun laatua kohtaan.
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Keskeisenä ajatuksena on esittää yhteydet palvelun laadun, asiakastyytyväisyyden, asi

akkaan kokeman arvon ja asiakasuskollisuuden välillä. Hypoteesina tutkimuksessa on: 

kommunikoimalla maksimoidaan asiakkaan kokema arvo ja saadaan tuloksena asia

kasuskollisuus.

Empiirisen osan tavoitteena on selvittää millä tavoilla ja viestintäkanavilla kannattaa 

yrityskooltaan-, sijainniltaan-, toimintatavoiltaan- ja toimialoiltaan heterogeenisia pk- 

sektorin yrityksiä lähestyä tavoitteena asiakasuskollisuus ja lisämyynti; mikä on viestin- 

tämixin elementtien suhde ja vaikutus. Toisena tavoitteena on myös asiakassuhdemark

kinoinnin perspektiivistä tarkasteltuna oleellisten segmenttien määrittäminen, jotta voi

taisiin toteuttaa asiakassuhdemarkkinoinnin lähestymistapaa. Lisäksi halutaan selvittää 

onko Tele pk-projektiin liittyvän markkinatutkimuksen (kts. liite 1) tuloksena saatu 

asennepohjainen asiakasluokittelu relevantti segmentointikriteeri asiakassuhdemarkki- 

noinnillisiin toimenpiteisiin. Huomattavaa kuitenkin on, että ensisijainen asiakassuhde- 

markkinoinnin segmentointikriteeri on asiakassuhteen elinkaaren vaihe. Empiirisen osan 

tavoitteet ovat laadullisten kokonaiskuvien tuottamisessa eikä määrällisissä yleisyysar- 

vioinneissa.

13 Tutkimuksen rakenne

Tutkielman teoreettinen osa koostuu kappaleista 2, 3, 4, ja 5. Kappale kaksi on johdan

toa ja kuvausta televiestintäalasta. Kappaleessa käsitellään telealaa yleisesti, sen nyky

hetkeä ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Kappaleessa kolme tarkastellaan kytkentöjä 

palvelun laadun, asiakkaan kokeman arvon, asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden 

välillä platformimallin pohjalta (platformi -mallin määritelmä liitteessä 2). Kappaleessa 

neljä käsitellään asiakassuhdemarkkinointia strategiana. Tässä yhteydessä tarkastellaan 

myös segmentointia ja asiakashoitosuunnitelmia. Kappaleessa viisi käsitellään asiakas- 

suhdemarkkinointia tukevaa markkinointiviestintää. Pyrkimyksenä on esittää vaatimuk

set viestinnälle asiakassuhteen syventämiseksi.
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Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on esitetty kappaleessa 6 sekä graafisesti kuviossa 

22. Tutkimuksen empiirinen osa koostuu kvalitatiivisesta markkinatutkimuksesta. Kap

paleessa 7 on esitetty empiirisen tutkimuksen vaatimat ratkaisut ja perustelut. Kappalee- 

sa 8 analysoidaan markkinatutkimuksessa saatu aineisto. Yhteenveto ja johtopäätökset 

esitellään kappaleessa 9.

1.4 Rajaukset

Palveluilla käsitän tässä työssä telepalvelujen asiakaspalveluun, myyntiin, markkinoin

tiviestintään ja palvelujen toimitukseen liittyvät markkinointitoimenpiteet. Itse konk

reettisen telepalvelun laatua ja arvoa en tässä tutkimuksessa käsittele. Kohderyhmä tut

kimuksessa rajoittuu pienten ja keskisuurten yritysten sektoriin, enkä käsittele tässä 

tutkielmassa loppukuluttajamarkkinoita. Kohderyhmästä tarkastellaan ainoastaan Tele 

PK-Palveluiden olemassa olevia asiakkaita, eli jo jollain asteella Teleen sitoutuneita pk- 

yrityksiä. Tarkastelusta jää ulkopuolelle myös sisäinen markkinointi asiakassuhde- 

markkinointistrategian läpiviemiseksi yrityksen sisällä sekä hinnoittelu- ja jakelutiestra- 

tegiat. Asiakaskannattavuuden määrittelyssä en käsittele laskutustietoihin perustuvia 

arvioita.

1.5 Keskeisten käsitteiden määrittelyt

"Markkinointi on kestävien asiakassuhteiden aikaansaamista, lujittamista ja kehittämistä 

lupausten antamisen ja lunastamisen kautta siten, että kaikkien osapuolten tavoitteet 

saavutetaan. ”(Grönroos 1990, 172)

“Yrityksen markkinointiresurssit ovat kaikki ne voimavarat ja toiminnot, jotka vaikutta

vat tavalla tai toisella, suoraan tai epäsuorasti kestävien asiakassuhteiden aikaansaami

sen, lujittamiseen ja kehittämiseen. ” (Grönroos 1990, 213)
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"Palvelu voidaan määritellä ainakin jossain määrin aineettomaksi teoksi tai tekojen sar

jaksi, jotka tapahtuvat yleensä, joskaan ei välttämättä asiakkaan, palveluhenkilökunnan, 

ja/tai fyysisten resurssien ja/tai palvelun taijoajan järjestelmien välisessä vuorovaiku

tuksessa ja joka tarjoaa ratkaisun asiakkaan ongelmiin”. (Grönroos 1990, 49)

Asiakassuhdemarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointitoimenpiteitä, joissa segmen

toinnin perustana käytetään asiakassuhteen elinkaarta. Käytännössä tämä tarkoittaa eri

laista viesti- ja asiasisällöllistä lähestymistä asiakassuhteen eri vaiheessa oleviin kohde

ryhmiin.

"Asiakasuskollisuus on asiakassuhteen tila, jossa asiakas luottaa siihen, että yksi yritys 

tyydyttää täysin - tai suurimmaksi osaksi - hänen niitä palveluja koskevat tarpensa, jotka 

kuuluvat yrityksen palvelutarjontaan”. (Blomqvist ym.1993, 117)

Synergialla tarkoitetaan ilmiön tai tapahtuman osasten tuottamaa kokonaisvaikutusta, 

joka on suurempi kuin osien summa. Synergia tuottaa mahdollisuuksia kustannusraken

teiden tehostamiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen.

”Asiakkaan kokema arvo voidaan määritellä asiakkaalle tuotettavaksi arvoksi, joka on 

suurempi kuin palvelun tuottamiseksi tarvittavat kustannukset ja vastaa sitä määrää, 

jonka asiakkaat ovat valmiita palvelusta maksamaan”. (Porter 1991, 15)

”Markkinoinnin tietokanta on organisoitu tietojäijestelmä yksilöllisistä asiakkaista, 

prospekteista ja suspekteista, joka on käytettävissä ja sovellettavissa markkinoinnillisiin 

toimenpiteisiin, kuten vihjeiden tuottamiseen, vihjeiden jalostamiseen, myynnin aikaan

saamiseen tai asiakassuhteen ylläpitoon”. (Kotler 1991, 627)

Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan yrityksen valvonnassa olevien viestimien käyttöä. 

Siihen sisältyvät toimintoina mainonta, myynninedistäminen, tiedottaminen ja henkilö

kohtainen myynti. (Kotler 1991, 567)
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Brandi on erottuva nimi ja symboli, jonka tarkoituksena on erottaa yrityksen tuotteet tai 

palvelut kilpailijan tai kilpailijaryhmän tarjoamista palveluista. Ainutlaatuisia brandi 

ominaisuuksia luodaan liittämällä tuotteeseen vahvoja atribuutteja, soveltamalla uusia 

jakelutie strategioita sekä palvelun mainonnalla. Siten brandi kertoo asiakkaalle palve

lun lähteen ja suojaa sekä asiakasta että palvelun tuottajaa kilpailijoiden identtisiltä pal

veluilta. (Aaker 1991, 7)

Integroitu markkinointiviestintä tarkoittaa moninaisten media- ja myyntikanavien täs

mällistä ja oikea-aikaista hyväksikäyttämistä. Siihen sisältyy PR-toiminnot, mainonta, 

suoramainonta, telemarkkinointi ja kenttämyynti. Tavoitteena on säilyttää kontakti asi

akkaaseen läpi asiakassuhteen elinkaaren ja näin ollen luoda kestäviä, pitkäaikaisia 

asiakassuhteita. (Roman 1995, 3)

Tässä tutkimuksessa käytetään edellä mainittuja käsitteitä siinä merkityksessä, jossa ne 

on edellä esitelty.
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2. TELECOM FINLAND OY

Telecom Finland Oy eli Tele on Suomen PT konserniin kuuluva vuonna 1994 yhtiöitet

ty valtakunnallinen teleoperaattori. Tele on täyden palvelun yritys, joka toimii sekä 

verkko-operaattorina että telepalvelujen tuottajana suuryrityksille, pk-sektorille ja kulut

tajille. Telen liikevaihto vuonna 1994 oli 5 miljardia markkaa ja henkilömäärä 6600. 

Telen liiketoiminta-alueita ovat ovat kiinteän verkon palvelut, matkaviestinpalvelut, 

lisäarvopalvelut ja erityisliiketoiminta. Lisäksi Telellä on ulkomailla lukuisia osakkuus

yrityksiä, joiden toiminta on jatkuvasti laajentumassa.

2.1 Televiestintäteollisuus

Televiestintäteollisuus on korkean teknologian ala. Keskeisin kilpailutekijä telealalla on 

osaaminen, mikä edellyttää korkeasti koulutettua työvoimaa ja pitkän tähtäimen tutki

mus- ja kehitystyötä. Televiestintäteollisuus koostuu telepalveluiden tuottajista ja välit

täjistä, laitevalmistajista sekä telepalveluiden edellyttämien tietokoneohjelmien valmis

tajista. Televiestinnän vaikutus kansantalouteen on sekä välitön että välillinen. Välittö

mästi teleliiketoiminta vaikuttaa bruttokansantuotteeseen operaattoreiden liiketoiminnan 

kautta. Välillisesti televiestintäteollisus vaikuttaa bruttokansantuotteeseen tarjoamalla 

tehokkaita viestintäratkaisuja muiden toimialojen ja teollisuudenhaarojen tarpeisiin pa

rantaen näin kansantalouden kokonaistehokkuutta. (Mäenpää & Luukkainen, 1994, 35) 

Vuonna 1992 televiestintäteollisuuden tuotot maailmanlaajuisesti olivat 436,8 miljardia 

dollaria, josta 81,2% oli telepalvelujen tuomaa tuottoa. Suomessa vastaavana aikana 

tuotot telepalveluista olivat noin 9 miljardia markkaa. (Takala 1994, 6)

Televiestintäteollisuus on muuttunut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet teknologian ja asiakastarpeiden puitteissa mutta 

myös kilpailutilanteen muuttuessa. Alalle on ollut ominasta strategiset allianssit globaa

lien ja kansallisten operaattoreiden välillä. Nämä muutokset ovat siirtäneet televiestintä

palveluiden kehityspistettä lähemmäs lisäarvopalvelulta. (Mäenpää & Luukkanen 1994, 

19) Teknologiset muutokset alalla ovat seurausta keskuksien digitalisoinnista ja valokui
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tuyhteyksien kehittymisestä. Uudet siirtotekniikat, kuten ATM (Asynchronous Transfer 

Mode) ja ISDN (Integrated Services Digital Network) mahdollistavat yhä nopeamman 

tiedon siirron. Radioteknologian kehittäminen on luonut pohjan matkapuhelimien läpi

murrolle. Teknologiset kehitysaskeleet mahdollistavat differoitujen lisäarvopalvelujen 

räätälöinnin entistä nopeammin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Lisäarvopalvelut ovat 

kehittyneitä televiestintäpalvelulta, jotka tuottavat asiakkaalle peruspalvelun ohella lisä

arvoa tyydyttämällä heidän erilaiset tarpeensa. Ne tuovat operaattoreille mahdollisuuden 

suurempiin katteisiin pienemmillä investoinneilla. Ne ovat myös vähemmän säännöstel

tyjä kuin peruspalvelut, mikä nyt on hidastanut kilpailun avautumista. (Takala 1994, 7)

2.2 Televiestintäpalvelut

Televiestintäpalvelut voidaan jakaa neljään eri kategoriaan: Plain Old Telephony Servi

ces (POTS), Mobile Services (MOBS), Value Added Network related Services (VANS) 

ja Value Added Application related Services (VAAS). Palvelut poikkeavat toisistaan 

sen mukaan, kuinka paljon ne tuottavat arvoa asiakkaalle ja missä määrin ne ovat diffe- 

roitu geneerisistä puhepalveluista. Uudet lisäarvopalvelut luodaan useimmiten olemassa 

olevien televiestintäpalvelujen infrastruktuurin pohjalta.

POTS-luokkaan kuuluvat palvelut ovat geneerisiä, perinteisiä teleliikennepalveluita, 

joita operaattorit ovat taijonneet kohta vuosisadan ajan. Tähän luokkaan kuuluvat pai

kallispuhelut, kaukopuhelut ja ulkomaanpuhelut. Fax -palvelut luetaan myös tähän 

luokkaan. Geneerisiä palveluita taijotaan samassa muodossa kaikille asiakasryhmille. 

POTS-ryhmän palveluiden kasvu on ollut muita palveluryhmiä hitaampaa. Kasvavan 

kilpailun ja hintojen alenemisen vaikutuksesta kaukopuhelujen ja ulkomaanpuhelujen 

kysynnän ennakoidaan vielä kasvavan Suomessa. (Takala 1994, 8)

MOBS-palveluihin kuuluvat matkapuhelinpalvelut ja langattomat telepalvelut. Nämä 

palvelut tarjoavat enemmän arvoa asiakkaalle, sillä liikkuvuus merkitsee kasvavaa va

pautta henkilökohtaisessa viestinnässä; se koetaan selkeänä palvelun lisäarvona. MOBS 

palveluiden kasvu on ollut yli 20% vuosittain vuodesta 1984. (Takala 1994, 8)
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VANS-palvelut sisältävät ylimääräiset tietoverkkoihin sisältyvät ominaisuudet tarjoten 

mahdollisuuden tiedonsiirtoon, televiestintäverkon hallintaan ja ylimääräisiin puhepal- 

veluihin. Tämän ryhmän palvelut sisältävät erilaiset tiedonsiirtopalvelut, virtuaaliset 

erillisverkkopalvelut (Virtual Private Network services, VPN), sähköpostipalvelut ja 

lisäarvopuhepalvelut. VPN-palvelut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hallita tele- 

viestintäliikennettä yrityksen eri toimipaikkojen välillä. Lisäarvopuhepalveluj a ovat 

mm. Universal Personal Telephone (UPT) ja puhelinneuvottelut. UPT-palvelu tarjoaa 

asiakkaalle mahdollisuuden siirtää tulevat puhelut mihin tahansa maailmassa ja he voi

vat soittaa mistä tahansa puhelimesta omaan laskuunsa. VANS-palveluiden kysyntä on 

ollut kasvavaa ja niiden odotetaan muodostavan yhä suuremman osan televiestinnästä. 

(Takala 1994, 8-9)

VAAS-palvelut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä spesifien kuluttajasovellusten 

kanssa. Tämän ryhmän palveluilla on suuri informaatiosisältö, minkä johdosta niitä kut

sutaan TeleMedia-palveluiksi. Nämä sisältävät palveluominaisuuksia, jotka tuottavat 

suurta lisäarvoa asiakkaille. Esimerkkejä VAAS-palveluista ovat 9700-Teletori, 9600- 

Business Line ja 0700-kontaktilinja -palvelut. Lähitulevaisuudessa myös Video-On- 

Demand (VOD) ja interaktiivinen TV (ITV) ovat mahdollisia. VAAS-palvelut tarjoavat 

suurta kasvupotentiaalia, mutta suurin osa palveluista ja niiden edellyttämästä teknolo

giasta vaatii vielä jatkokehittelyä. (Takala 1994, 9)

Telepalveluiden ennustettu kehityskäyrä on esitetty kuviossa 1. Tällä hetkellä vain 25% 

telepalveluiden tuotoista on peräisin kehittyneemmistä palveluista. Tulevaisuudessa 

kehittyneiden televiestintäpalveluiden vuotuisen kasvuvauhdin ennustetaan olevan 20% 

ja geneeristen palveluiden alle 5%.
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Kuvio 1. Televiestintäpalveluiden kehitys

VANS

Tuotot
MOBS

POTS

-► Aika
2000

Lähde: Martikainen 1994, Seminaari esitys

2.3 T eleviestintämarkkinat

Muutokset markkinoilla ovat luoneet tarpeen yhä nopeammalle ja tehokkaammalle tie

donsiirrolle. Tähän on ollut syynä informaation merkityksen kasvu yhteiskunnassa ver

rattuna työvoimaan ja pääomaan (kuvio 2). Perustellusti voidaankin puhua tietoyhteis

kunnan kasvusta ja kehityksestä. Tämä muutos muovaa toimialoja uudelleen heijastuen 

ennenkaikkea yritysmarkkinoiden verkottumiseen. Verkottuminen puolestaan näkyy 

tietoliikenteen volyymin ja rakenteen muutoksessa. Puolet tiedonsiirrosta arvioidaan 

vuonna 2010 olevan datasiirtoa / lisäarvopalvelulta ja puolet puhepalvelulta. Vuonna 

1992 suhde oli 90% puhepalvelulta ja 10% datasiirtoa. Verkottuminen korostaa tie

donsiirron ja saatavuuden merkitystä. Verkostotalouden tekninen näkökulma pohjautuu 

sähköisiin tietoverkkoihin ja teletekniikkaan. Yhteiskunnallinen muutos heijastuu toi

mialojen verkottumisen ohella myös markkinoiden aluelliseen dynamiikkaan (Lahti 

1992, 121-122). Tästä hyvänä esimerkkinä ovat syntyneet teknologiakeskukset. Infor

maation kasvava arvo korostaa teletoimialan merkitystä tehokkaan tietoliikenneinfra

struktuurin luojana ja ylläpitäjänä. Informaatio ei kulu käytössä, se korvaa muita tuotan

nontekijöitä ja uusi tietotekniikka nostaa yhteydet täysin uudelle tasolle. (Kuisma ym. 

1994, 104)
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Kuvio 2. Pääoman, työvoiman ja tiedon muuttuva arvologiikka 

Tuotto

Korkea pAAoma

työvoima

TIETO

Matala

Lähde: Lahti 1992, 122

Telen kokonaismarkkinat jakautuvat kuviossa 3. esitetyllä tavalla eri asiakassegment- 

teihin. Kunkin asiakassegmentin painopiste televiestinnän kannalta on eri tuoteryhmis

sä. Suurten yritysten televiestintätarpeet poikkeavat huomattavasti pk-sektorin yrityksis

tä johtuen toiminnallisten prosessien laajuudesta. Televiestintäpalveluiden tehokkuudel

la, helppopääsyisyydellä (tavoitettavuus ja asiakaspalvelu) ja oikealla imagolla on 

merkitystä suurten yritysten kilpailuetuun ja strategiseen asemaan. Pk-sektorin yritysten 

televiestintätarpeet perustuvat pääasiallisesti saavutettavuuteen ja televiestintäpalvelut 

nähdään usein välttämättöminä peruspalveluina eikä menestystekijöinä.

Kuvio 3. Televiestinnän jakautuminen asiakassegmenteittäin

Yteltytosk*kcot TCP30

Pk-yrttyteet
27%

Lähde: Telecom Finland Oy 1994
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Kilpailu on johtanut siihen, että geneeristen palveluiden merkitys on vähentynyt ja re

sursseja keskitetään erilaisten lisäarvopalveluiden tuottamiseen. Kymmenen vuoden 

tähtäyksellä televerkko näyttää kehittyvän yhä enemmän viestintäverkon lisäksi tietoko- 

nepalveluverkoksi. Verkon käyttöjärjestelmä tulee tarjoamaan ohjelmoitavat, graafiset 

palveluiden ja sovellusten määrittely- ja käyttöliittymät. Tulevien kaksisuuntaisten laa- 

jakaistapalveluiden markkinoiden arvioidaan olevan suuremmat kuin nykyiset puhelin- 

palvelumarkkinat. Tästä syystä asiakasrajapinnan hallitsevat operaattorit ovat tulevan 

infrastruktuurin toimittajina potentiaalisia kilpailijoita selkeästi vahvemmassa asemassa. 

(Weckström 1995, 5-7) Toimialorajojen liukumista ja uuden tietoteollisuuden muodos

tumista esitetään kuviossa 4.

Kuvio 4. Toimialarajojen liukuminen

Lehdet
TV

Radio
Media-ala Tietoteollisuus

- digitaalinen TV~ ' — 1 eiemarKKinointi
' . Kaapeli-TV - digitaaliset

' . matkapuhelin-
Puhelinala Teleala ' < Tietopankit verkot

. ' Sähköposti - mobiilidata
- Datasiirto 4 - videoneuvottelu

3—Lähiverkot - v&rttelefax
Dl/O VT - elektroninen

markkinapaikka

Tietokoneala ATK-ala ', - elektroniset
lehdet

1970 1990 2010

Lähde: Mäenpää ym. 1994, 99

2.4 Tele PK-Palvelut

PK-Palvelut eriytettiin omaksi liiketoimintayksiköksi Telen Yrityspalveluista vuonna 

1993. Päätös tukeutui laajoihin markkinaselvityksiin, joista ilmeni pk-sektorissa piilevä 

potentiaali. PK-Palveluiden tavoitteena on tuotteistaa, markkinoida ja myydä pienten ja
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keskisuurten asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia televiestintäratkaisuja sekä tehdä palvelu

jen hankinta ja ostaminen helpoksi. Laajaa palvelu- ja tuotevalikoimaa täydentää tuote

kehitys, joka hyödyntää suurille yritykselle kehitettyjä, jo testattuja uusia palvelukon

septeja. Markkinaosuustavoitteena on olla telepalvelujen ”ykköstoimittaja” yli puolelle 

Suomen pk-yrityksistä. PK-Palveluiden vahvuutena on 24-tunnin ilmainen asiakaspalve

lu, joustavuus, kehittyneet markkinointimenetelmät, koko organisaation kattava vahva ja 

monipuolinen televiestinnän osaaminen sekä ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilö

kunta. (Luukkanen 1995)

Organisaationa PK-Palvelut jakautuu viiteen eri funktioon: tuotteistukseen, markki

nointiin, myyntiin, asiakaspalveluun ja erityisliiketoimintoihin. Asiakaspalvelu sisältää 

omana funktionaan palvelujen tukitoiminnot. Erityisliiketoiminnot sisältävät telepalve

luiden jälleenmyyntikanavat, kuten Telering liikkeet. (Luukkanen 1995) PK-Palveluiden 

tarjoamat pk-sektorille räätälöidyt telepalvelut löytyvät tiivistetysti liitteestä 3.

PK-Palveluiden kohdemarkkinat koostuvat yritysmarkkinoista, jotka sisältävät Telen 

kokonaisasiakaskunnasta 3000 tuhannen suurimman yrityksen ja erityisesti Tele Yritys

palveluille nimettyjen asiakkaiden jälkeen kaikki yritykset. Ammatinharjoittajat, jotka 

toimivat omassa kodissaan tai joiden toiminta on kuluttajamaista, kuuluvat Tele Kulutta

japa! veluiden kohderyhmään. PK-palveluista on eriytetty lisäksi suuryritysten pienet 

toimipaikat. PK-Palveluiden kohderyhmän kokonaismäärä muodostuu näiden vastuutus- 

ten jälkeen noin 120000:sta toimipaikasta. (Pihlaja 1995)

2.5 Pk-sektorin ominaispiirteet

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat heterogeeninen, monimuotoinen ja vaikeasti määri

teltävä yritysjoukko. Pk-yrityksille määritellyt kokorajat vaihtelevat maittain ja niiden 

erityispiirteitä on vaikea yksiselitteisesti määritellä. Määrittelyssä onkin usein painotettu 

yhteisten piirteiden tunnistamisen tärkeyttä. Eräs yleisimmin käytetty yhteinen tekijä on 

yrityksen koko. Yrityksen koon arviointi on tärkeä lähtökohta pk-yrityksen identiteetin 

määrittämiseksi, sillä jo pieni koko sinänsä antaa yrityksen toiminnalle ja johtamiselle
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omat erityispiirteensä. Yleisin koon mittari on henkilökunnan määrä, mutta pk- 

yrityksille määritetyt kokorajat saattavat vaihdella myös toimialoittain; teollista toimin

taa harjoittavien yritysten kokorajat ovat suuremmat kuin kaupan ja palvelun alalla. 

Kokoluokitteluja on tehty myös liikevaihdon mukaan. Tällöin tarkastelu joudutaan suh

teuttamaan maan tai toimialan yleiseen yrityskokoon ja sen hajontaan. Pk-yrityksen ko

ko on tärkeä määre, mutta luonteitaan enemmän suhteellinen kuin absoluuttinen. (Tainio 

1991,13-17) Johtopäätöksenä voidaan todeta, että perustavaa laatua olevaa pk-yrityksen 

määritelmää ei ole olemassa. PK-sektorin sisäiseksi segmentoinniksi on siten löydettävä 

relevantteja muuttujia joko asiakkaan etsisimän hyödyn, asiakkaan kokeman arvon, de

mografisten tai asiakassuhdeperusteisten muuttujien eli asiakassuhteen elinkaaren vai

heen mukaan.

Televiestintätarpeiden pohjalta suoritettava luokittelu näyttää olevan eniten sidoksissa 

asiakkaan toiminnan paikallisuuteen tai globaalisuuteen sekä jakoon palveluiden tai 

tuotteiden tuotannon välille. Paikallisuus tai globaalisuus ei liity suoraan toimialaan, 

vaan yrityksen tapaan toimia. Tapa toimia kytkeytyy kulutettuihin tai tarvittaviin tele- 

viestintäpalveluihin. Paikallisilla markkinoilla korostuvat henkilökohtaiset vuorovaiku

tusprosessit ja globaaleilla markkinoilla sähköinen, ei-henkilökohtainen viestintä on 

oleellinen yhteydenpitomuoto. Tuotemarkkinoilla televiestintäpalveluiden parhaat so

vellusalueet löytyvät logististen jäijestelmien ja tilausrutiinien alueelta. Palvelumarkki- 

noilla sovellusalueet löytyvät tavoitettavuuden ja asiakaspalvelun alueelta. (Linna 1995)

Pk-yritysten televiestintäpalveluiden kulutus on perinteisesti ollut peruspalveluorientoi- 

tunutta. Televiestintä on sisältänyt pääasiallisesti perinteiset puhepalvelut, mutta viime

aikoina myös mobiilipalvelu! ja faxtoiminnan. Jo nykyisin, mutta varsinkin tulevaisuu

dessa televiestintäpalvelut tarjoavat pk-yrityksille mahdollisuuden rationalisoida omaa 

toimintaansa. Toimintaprosessien rationalisointi voi sisältää mm. kustannusten karsimis

ta ajankäytön tehostumisen kautta ja sähköisten jakelu- ja markkinointikanavien käyttöä 

lisäten yritysten tuottoja. Operaattorille tämä tarkoittaa lisäarvopalveluiden tuotteista

mista ja tarjoamista asiakkaille.
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2.6 Pk-sektorin potentiaali televiestintämarkkinoilla

PK-sektorin kokonaispotentiaali televiestintämarkkinoilla on erittäin merkittävä. Tämä 

selittyy osin talouselämän rakenteen muutoksilla verkostomallin yleistyessä. Käytän

nössä tämä tarkoittaa sitä, että suuryritykset ja julkisyhteisöt muuttuvat informaation 

vaihdantaa rajoittavista hierarkioista vaihdantaa edistäviksi pienten yritysyksikköjen 

verkoiksi. Tällöin kilpailuedun yhtenä keskeisimpänä tekijänä on informaation tuotta

minen ja välittäminen. (Lahti 1992, 121-122) Osittain pk-sektorin kasvavaa merkitystä 

kansantaloudellisesta perspektiivistä korostavat myös valtion myöntämät erilaiset pk- 

yritysten tukimuodot.

Euroopan komission raportin mukaan muuttuneet tuotantosysteemit, työn organisointi 

menetelmät ja kulutusmallien muutokset synnyttävät informaatioverkostoja, joiden pit

käaikaisvaikutukset ovat verrattavissa teolliseen vallankumoukseen. Tämä on seurausta 

ennen kaikkea informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehityksestä. Raportin mu

kaan suurimman hyödyn muutoksesta saavat pienet yritykset, jotka pystyvät uusilla 

kommunikaatiopalveluilla aikaansaamaan säästöjä keskimäärin 4 prosentin osuuden 

verran liikevaihdostaan. Kehittyneillä televiestintämenetelmillä voidaan vaikuttaa työs- 

kentelymalleihin hyödyntämällä etätyöskentelyä. Uudet datasiirtomenetelmät mahdollis

tavat toimintojen globalisoinnin sekä globaalien yhteistyöverkkojen muodostamisen 

mittakaavassa, joka ei aikaisemmin ole ollut mahdollista. (European Commission 1994, 

22) Tämä kaikki todistaa pk-sektorissa piilevää potentiaalia ja mahdollisesti tulevaa, 

uutta elinkeinoelämän rakennemallia.
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3. KYTKENNÄT PALVELUN LAADUN, ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN JA 

-USKOLLISUUDEN VÄLILLÄ

Palvelujen laatumääritelmäksi ei ole löydetty yksiselitteistä havainnollistavaa mallia, 

mutta sen noustua 80-luvulla merkittäväksi tutkimuksen kohteeksi ovat lukuisat tunne

tut tutkijat luoneet useita palvelun laatumääritelmiä. Puhuttaessa palvelun laadusta kuvi

tellaan se usein samaksi kuin palvelun tekninen erittely tai erittelyä pidetään koetun 

laadun keskeisimpänä piirteenä. Mitä tekniikkakeskeisempi yritys on, sitä suurempi 

riski tämä on. Todellisuudessa asiakkaat kokevat laadun paljon laaja-alaisemmin ja 

koettu laatu pohjautuu paljolti muihin kuin teknisiin seikkoihin. Siten palvelun laatu ei 

ole erillinen käsite palvelujen markkinoinnista, vaan palvelun laatu on keskeinen osa 

palvelujen markkinointia.

Palvelun laadun vastatessa asiakkaan odotuksia ja hänen tarpeiden täyttyessä voidaan 

saavuttaa asiakkaan samaistuminen ja sitoutuminen yritykseen. Näin luodaan pohja 

kanta-asiakassuhteen syntymiselle. Mitä tämä todellisuudessa tarkoittaa voidaan ha

vainnollistaa yksilötasolla, kun ihminen rakastuu. Vahvojen tunteiden ohjaamana ihmi

nen näkee vain positiiviset seikat ja yrittää puolustaa tunteitaan kiistäen kielteisten seik

kojen olemassaolon. Siten tämä voidaan esittää markkinoinnillisena tavoitteena; herättää 

asiakkaissa vahvoja tunteita, saada heidät rakastumaan.

3.1 Asiakassuuntautunut telepalvelujen markkinointi

Itse telepalvelut ja ydinpalvelujen tukipalvelut ovat hyvin moniselitteisiä tapahtumasar

joja, jotka koostuvat useista itsenäisistä ja toisiaan korreloivista elementeistä. Sekä kä

sitteenä että ilmiönä ne ovat laajoja ja niihin kuuluu suuri määrä eri variaatioita. Tele

palvelun hankintaprosessiin kuuluvat yhteydenotot, myyntitapahtumat, telepalvelun- 

toimitus ja asiakaspalvelun neuvonta. Telepalvelujen, kuten muidenkin palvelujen ai

neettomuudesta johtuen päätöksentekoprosessi palveluntoimittajaa valittaessa on erilai

nen kuin fyysistä tuotetta ostettaessa. Asiakkaan on käytettävä monia epätäydellisiä ja 

joskus harhaanjohtavia johtolankoja arviointinsa tukena. Asiakkaiden tulee arvioida
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palvelun tarjoamat edut ja pyrkiä vähentämään palvelun hankkimiseen liittyvää epä

varmuutta ja riskejä (Normann 1984, 72-79). Koetut riskit telepalveluiden hankinnasta 

tai toimittajan vaihdosta koskevat asiakaspalvelun saatavuutta, toimitusvarmuutta ja 

toimitusaikoja, koska ne vaikuttavat suoraan asiakkaan omaan liiketoimintaan.

3.1.1 Palveluntuotantoprosessi

Lehtisen (1986, 30-34) mukaan palvelun tuotantoprosessi on jaettavissa kolmeen eri 

osaan: asiakkaaseen, kontaktiresursseihin ja fyysisiin resursseihin.

1. Asiakasresurssit: Toimiakseen tehokkaasti on yrityksen segmentoitava asiak

kaansa riittävän homogeenisiin ryhmiin. Huomattavaa kuitenkin on, että itse pal

velutapahtumassa asiakassegmentti ja sille tyypilliset piirteet eivät ole avainteki

jänä vaan yksittäinen asiakas ja hänen yksilölliset tarpeensa ja odotuksensa. Suu

rin ero tuotantohyödykkeen ja palvelun välillä on, että asiakas on tärkeä osa palve

luorganisaatiota. Ilman asiakasta ei palvelujen tuotantoprosessi toimi.

2. Kontaktiresurssit: Kontaktiresursseja ovat jatkuvassa ja suorassa kosketuksessa 

asiakkaisiin olevat henkilöt ja koneet sekä harvoin tai epäsäännöllisesti asiakkaa

seen yhteydessä oleva henkilökunta tai laitteet. Kontaktiresurssien eriyttäminen 

organisaatiossa ei kuitenkaan ole mielekästä, koska korkean teknologian palvelu

jen markkinointi ei ole vain markkinointiosaston vastuulla oleva toiminto vaan 

koko yritys osallistuu siihen tavalla tai toisella. Ne, joilla ei ole suoria asiakaskon

takteja palvelevat sisäisiä asiakkaita ottaen näin osaa markkinointiin (Grönroos 

1990, 33).

3. Fyysiset resurssit: Fyysiset resurssit ovat tuotantohyödykkeitä tai esineitä, joita 

kulutetaan samanaikaisesti palvelun tuotantoprosessissa; palvelujen tuottamiseen 

tarvittavat tilat, ympäristöjä välineistö.
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3.1.2 Palvelupaketti

Grönroos (1990, 103-108) ehdottaa palvelupaketin määritelmäksi laajennettua käsitettä. 

Palvelupaketti koostuu tällöin kolmen peruspalveluryhmän: ydin-, avustavien- ja tuki

palveluiden lisäksi palvelun saatavuudesta, vuorovaikutuksesta organisaation kanssa ja 

asiakkaan osallistumisesta. Jotta asiakkaat käyttäisivät ydinpalvelua, tarvitaan lisäpalve

luja. Näitä lisäpalveluja kutsutaan avustaviksi palveluiksi, koska ne helpottavat ydinpal

velun käyttöä. Kolmannenlaisia palveluja ovat tukipalvelut, jotka eivät helpota itse 

ydinpalvelua tai sen kulutusta, mutta tuovat lisäarvoa tai differointietua. Myös avustavat 

palvelut tulisi suunnitella siten, että niistä saadaan kilpailuetua ja edistetään differoitu- 

mista. Huomattavaa on, että asiakas kokee palvelun aina kokonaisuutena vaikka mieli

kuva olisi muodostunut liitännäispalvelusta (Malka & Danielsson 1988, 89).

Saatavuuden mukaan asiakkaat kokevat palvelun ostamisen ja kuluttamisen joko hel

poksi tai vaikeaksi. Vaikka vaikea saatavuus ei heikennäkään ydinpalvelun laatua, nä

kemys palvelupaketista saattaa heiketä huomattavasti. Kaikki vuorovaikutustilanteet 

niin inhimillisten kuin fyysistenkin resurssien ja järjestelmien kanssa ovat osa palvelun 

kokemista. Ne vaikuttavat suoraan koettuun palvelupakettiin. Asiakkaan osallistumisel

la tarkoitetaan asiakkaan omaa vaikutusta kokemaansa palvelupakettiin. Omalla valmis

tautumisella tai halukkuudella osallistua palvelun tuotantoon asiakas joko parantaa tai 

heikentää kokemustaan palvelupaketin laadusta. (Grönroos 1990, 103-108)

3.1.3 Palvelukulttuuri

Palvelukulttuuri, eli se osa yrityskulttuuria, jonka asiakas kokee, on palveluyrityksen 

toiminnan perusta. Se tukee jokaisen yrityksessä työskentelevän yksilön normeja ja 

käyttäytymistä. Jokaisen organisaation jäsenen tuleekin kantaa vastuuta organisaation 

palveluista. Ne yksilölliset mallit, joita noudattaen he toimivat, erottavat yrityksen kil

pailijoista. Palvelujen laatu on siten suuresti riippuvainen siitä palvelukulttuurista, jossa 

palvelu on tuotettu. On kuitenkin tärkeää asettaa palvelukulttuuri laajempaan asiakas-
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suuntautuneeseen palvelujärjestelmään. Yrityksen tarkoituksen, perusarvojen ja toimin

tamallien yhteensopivuus synnyttää yrityskulttuurin. Tämän yhteensopivuuden kautta 

sekä yrityksen henkilöstö että asiakkaat kokevat koko yrityskulttuurin homogeenisena ja 

palvelutilannetilanteeseen liittyviä odotuksia vahvistavana. (Lehtinen 1986, 41-44)

3.1.4 Palvelun laatu

Yleinen lähtökohta palvelun laatua koskevissa tutkimuksissa on, että palvelun laatu 

määräytyy asiakkaan odotusten ja kokemusten seurauksena. Palvelun laatua arvioitaessa 

on muistettava, että laatu on aina asiakkaan subjektiivinen arvio ja sidoksissa tilantee

seen. Myös taustaltaan ja koulutukseltaan erilaiset ihmiset arvioivat palvelun laatua eri 

tavoin. Osaltaan palvelun laadun määrittämistä vaikeuttaa se, että asiakas tulkitsee pal

velujen laatua kahdessa vaiheessa: 1) Ennen liittymistään palvelujen tuotantoprosessiin, 

jolloin odotukset ovat syntyneet joko omien kokemusten, huhujen ja/tai organisaation 

yrityskuvan kautta ja 2) palvelun tuotantoprosessin aikana. (Malka & Danielsson 1988, 

88)

Koska palvelut ovat pohjimmiltaan aineettomia ja subjektiivisesti koettuja prosesseja, 

joissa kulutus ja tuotanto tapahtuvat samanaikaisesti syntyy vuorovaikutustilanteita; ns. 

totuuden hetkiä. Nämä totuuden hetket sisältävät kaksi ulottuvuutta: tekninen- eli loppu- 

tulosulottuvuus ja toiminnallinen- eli prosessiulottuvuus. Se mitä asiakkaat saavat vuo

rovaikutuksessa on palvelun tekninen ulottuvuus, joka ei kuitenkaan pidä sisällään 

kaikkea asiakkaan kokemaa laatua. Asiakkaaseen vaikuttaa myös se miten hän saa pal

velun. Tämä on prosessin toiminnallinen laatutekijä. (Grönroos 1982, 20) ( kts. liite 4.) 

Toiminnallisen laadun objektiivinen arviointi on huomattavasti vaikeampaa kuin tekni

sen laadun arviointi. Totuuden hetken aikana asiakas näkee myös konkreettisen yrityk

sen, sen resurssit ja toimintatavat. Nämä ja yrityksen imago vaikuttavat myös laadun 

kokemiseen. Myönteisen imagon omaavalle yritykselle annetaan virheet helpommin 

anteeksi. Jos imago on kielteinen, mikä tahansa virhe vaikuttaa enemmän. Kuvio 5. 

osoittaa miten asiakkaan laatukokemukset liittyvät myös perinteisiin markkinointitoi

miin ja johtavat koetuun palvelun laatuun. ( Grönroos 1990, 60-67)
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Kuvio 5. Palvelun laadun muodostuminen

Lähde: Grönroos 1990, 66

Zeithamlin ym. (1988, 35-44) mukaan koettuun palvelun laatuun voi vaikuttaa neljä ns. 

kuilua, jotka syntyvät asiakkaan kokemusten ja odotusten sekä palveluntoimittajayrityk- 

sen odotusten välisistä eroista, (engl. gap analysis). Ensimmäinen kuilu syntyy asiak

kaan todellisten odotusten ja yrityksen johdon käsityksien asiakkaiden odotuksista väli

sestä erosta. Toinen kuilu syntyy yrityksen johdon käsityksien asiakkaiden odotuksista 

ja tarjotun palvelun laatuominaisuuksien välisestä erosta. Kolmas kuilu syntyy tarkoitet

tujen palvelun laatuominaisuuksien välisistä eroista todellisiin, tuotettuihin palvelun 

laatuominaisuuksiin. Neljäs kuilu syntyy tuotetun palvelun välisestä erosta siihen, mitä 

on viestitetty palvelusta asiakkaille.

3.2 Palvelun laadun ulottuvuudet

Edellä mainituista kuiluista johtuen organisaation jäsenillä tulee olla selkeä käsitys siitä, 

mistä tarjotun palvelun todellinen laatu muodostuu. Palvelun laadun tuottavat tekijät 

kulminoituvat asiakkaan kokemaan arvoon. Lehtinen (1986, 49-50) jakaa palvelun laa

tu-ulottuvuudet kolmeen erilliseen ulottuvuuteen. Kuitenkin on ilmeistä, että nämä 

ulottuvuudet ovat toisiaan korreloivia.

1. Palvelujen vuorovaikutuslaatu. (ns. totuuden hetket)

2. Fyysinen laatu on asiakkaan kokemien fyysisten resurssien laatu
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3. Institutionaalinen laatu on ulottuvuus, jonka asiakas kokee sekä ennen palvelupros- 

sessia että osallistuessaan siihen. Institutionaalinen laatu on myös potentiaalisten asi

akkaiden havaittavissa oleva ulottuvuus, joten se on tärkeä tekijä yritysidentiteetin 

luomisen tai vahvistamisen kannalta. Institutionaalisten laatutekijöiden viestittämi

nen on usein markkinointiviestinnän tehtävä, millä halutaan rohkaista potentiaalisia 

asiakkaita sekä vahvistaa olemassa olevan asiakaskunnan kokemuksia.

Kuvio 6. Palvelujen laatu-ulottuvuudet ja asiakkaan arviointiprosessi

ARVIOINTI-
PROSESSI

ASIAKKAAN

INSTITUTIONAALINEN LAATU

FYYSINEN LAATU

VUO H O VAI KUTUSLAATU

Palvelujen
Palvelujentuotanto prosea
tuotantoprosessiedeltävä aika

Lähde: Lehtinen 1986, 54

Institutionaalinen laatu koetaan jo ennen palveluprosessia. Uusinta- ja lisäostojen osalta 

myös fyysinen laatu tunnetaan ennen palveluprosessia, koska asiakkaalla on kokemuk

sia yrityksen tarjoamista palveluista aiemmista vuorovaikutusprosesseista tai palvelun 

aiemmista versioista. Suunniteltaessa yritykselle laatuohjelmaa on muodostettava laa- 

tumittareita määrittämällä operationaalisia muuttujia ja laatumääritteitä yrityksen sekä 

toimialan erityispiirteiden mukaisesti.

3.2.1 Palvelun laatu-ulottuvuuksien operationalisointi

Palvelun laatu-ulottuvuuksien operationalisoinnilla tarkoitetaan eri ulottuvuuksien ja

kamista pienempiin osatekijöihin eli laaduntekijöihin. Parasuranam ym. (1984, 13-14)
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ovat laatineet laajan tutkimuksen operationaalisista laatumittareista, jossa he erottelevat 

kymmenen palvelujen laadun mittaria:

1) Luotettavuus, yrityksen kyky toimia yhdenmukaisesti.

2) Reaktionopeus, henkilöstön kyky ja halu palvella asiakasta.

3) Kyvykkyys, henkilöstö asiantuntemus.

4) Saavutettavuus, kontaktin helppous.

5) Ystävällisyys, kontaktihenkilön kohteliaisuus.

6) Kommunikaatio, asiakkaiden kuunteleminen ja informointi muodossa, jonka 

asiakas ymmärtää.

7) Uskottavuus merkiten rehellisyyttä, luottamusta ja luotettavuutta.

8) Varmuus, vaaran, riskin tai epäilyn eliminointi.

9) Ymmärtämys, pyrkimys ymmärtää asiakkaan tarpeita ja toivomuksia.

10) Kosketeltavuus liittyen palvelun fyysisiin elementteihin.

3.2.2 Asiakkaan arvoverkosto

Asiakas kokee palvelun arvon useiden laatuominaisuuksien yhdistelmänä. Arvon muo

dostumista käsiteltäessä lähtökohtana on, että asiakas kykenee arvioimaan omat prefe- 

renssinsä eri laatuominaisuuksien ja palveluiden välillä. Oletuksena on myös, että prefe

renssit voidaan asettaa mitattaviksi esim. rahamääräisinä, jonka pohjalta palvelun valin

ta tehdään. (Takala 1994, 34)

Palvelun laatuominaisuudet muodostuvat useista palvelun eri elementtien yhdistelmistä. 

Palvelun elementit koostuvat yrityksen arvoketjun tuki- ja perustoiminnoista. Näitä ovat 

mm. logistiikka, myynti, laskutus ja asiakaspalvelu. (Porter 1985, 57-62) Osa palvelun 

elementeistä luo kustannusetua, osa arvonlisäystä ja osa edistää differoitumista. Yksi 

palvelun elementti voi vaikuttaa useampaan edellämainittuun tekijään. Esimerkiksi saa

vutettavuus koostuu jakelukanavavalinnoista, sijainnista, asiakaspalvelun kyvystä auttaa 

ongelmissa ja sisäisestä informaation kulusta. Telepalvelujen tuottamaa arvoa arvioita-
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essa peruskysymyksiä ovat mitä elementtejä palveluun tulisi liittää, miten elementit 

tuotetaan arvoketjussa ja miten arvo välitetään asiakkaalle.

Asiakkaat arvioivat laatuominaisuuksia koskevien preferenssiensä vahvuutta potentiaa

lisen palvelun elementtien lukumäärän ja laadun perusteella. Arviointiin vaikuttavat 

myös palveluun liittymättömät subjektiiviset tekijät, kuten suusanallinen viestintä. Asi

akkaan kokema arvo muodostuu siten palvelun ominaisuuksien yhdistelmästä.

Kuvio 7. Asiakkaan havainnoinnin looginen yhteys palvelun laatuun

subjektiivinen palvelun
tekijä elementti

Lähde: Takala 1994, 35

Jokaisella palvelun laatuominaisuudella on arvo riippuen ominaisuuden tuottamasta 

tyydytyksen tasosta. Osa tästä arvosta on riippuvaista muiden laatuominaisuuksien 

tuottamasta arvosta ja osa tuottaa arvon itsenäisenä elementtinä. Riippuvainen osa ar

vosta tuottaa synergiaedun muiden ominaisuuksien tuottaman kokonaisarvon yhdistel

mänä. Esimerkiksi henkilökunnan kyvykkyys ja saavutettavuus tuottavat arvon yhteise

nä funktiona. Ominaisuudet muodostavat keskenään asiakkaan arvoverkoston, joka ku

vaa asiakkaan kokemaa kokonaisarvoa ja eri ominaisuuksien synergistä arvoa. (Takala 

ym. 1994, 34-35) Kuvio 8. kuvaa asiakkaan arvoverkostoa
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Kuvio 8. Asiakkaan arvoverkosto

laatuominaisuus 2

Lähde: Takala ym. 1994, 35

Asiakkaan kokemaa palvelun arvoa, joka muodostuu arvoverkostossa voidaan kuvata 

matemaattisesti arvofunktiona. Arvofunktio sisältää muuttujina palvelun ominaisuudet 

sekä palvelun elementit ja palvelun kokemisen kannalta relevantit subjektiiviset tekijät. 

Palveluportfoliossa (N palveluita) arvofunktio on i:nnen palvelun osalta muotoa:

Kaava 1. V, =f( X.j (yjh ел )), i=l...N, j=l...M, k=l...P, l=l...R

missä,

Vi on i:nnen palvelun arvo

X¡j on j:nnes ominaisuus imnessä palvelussa

yjk on k:nnes elementti jmnessä ominaisuudessa

ej, on l:nnes subjektiivinen tekijä vaikuttaen jrnteen ominaisuuteen

Arvofunktio on yleinen muoto multiattribuutti mallista. Multiattribuutti malli kuvaa 

kuinka asiakkaat kokevat palvelun arvon. (Takala 1994, 36)

3.2.3 Palvelun odotustasot

Jotta yritys onnistuu ylläpitämään hyvää laatumainetta, sen tulee jatkuvasti täyttää tai 

ylittää asiakkaan palvelulle asettamat odotukset, sillä palvelun tason ainoa relevantti 

mittari on asiakkaan kokema arvo. Asiakkaan palvelua koskevat odotukset ovat kaksita

soisia: toivottu taso ja hyväksyttävä taso. Toivottu palvelun taso vastaa sitä tasoa, jonka
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asiakas toivoo säilyvän. (Berry & Parasuranam 1991, 58) Toivottu laatu eli asiakkaan 

ihanneodotukset kuvaavat asiakkaan arvomaailman mukaisia toiveita toiminnasta, joita 

hän odottaa yritykseltä tai tuotteelta. Ihanneodotuksia tarkasteltaessa on huomioitava, 

että eri segmenttien edustajat eroavat toisistaan juuri näiden odotusten suhteen. Tästä 

johtuen markkinointitoimenpiteet tulee painottaa kunkin kohderyhmän odotusten mu

kaisesti. Asiakkaiden odotusten perusteella tulee ratkaista, mistä ihanneodotusten kom

binaatiosta pystytään parhaiten rakentamaan kilpailuetua ja sen mukaan painottaa valit

tuja ominaisuuksia markkinointiviestinnässä.

Hyväksyttävä palvelun taso on se taso, joka asiakkaan mielestä on kohtuullista saada. 

Tällöin on lähinnä kysymys siitä, mitä asiakas todella uskoo saavaansa. (Berry & Para

suranam 1991, 58) Hyväksyttävä taso eli asiakkaan minimiodotukset kuvastavat sitä 

tasoa, jonka asiakas on asettanut yritykselle/palvelulle. Minimiodotukset rakentuvat 

yrityksen tai palvelun toiminnallisten ulottuvuuksien mukaisesti ja ovat lähtökohtaisesti 

tilanne-, toimiala- ja yrityskohtaisia. Telealalla minimiodotukset ovat nousseet johtuen 

mm. teknisestä kehityksestä, kilpailun kiristymisestä, voimakkaasta markkinointivies- 

tinnästä ja toimialalla tehdyistä tuotestandardeista.

Toivotun ja hyväksyttävän tason väliin sijoittuu se vaihteluväli, jonka tasot vastaavat 

niitä tasoja, jotka asiakas kokee tyydyttäviksi (kuvio 9.) Jos palvelun taso on alle hyväk

syttävän tason riski, että asiakas vaihtaa toimittajaa kasvaa. Jos palvelu ylittää toivotun 

tason niin asiakas todennäköisesti käyttää palvelua myös uudelleen. Televiestintäpalve

lujen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että sopimussuhde jatkuu ja lisämyynnin mahdolli

suus kasvaa. Vaihteluväli voi vaihdella asiakkaiden ja saman asiakkaan eri ostoproses

sien välillä. Vaihteluväli muuttuu niin ikään sen mukaan minkä laatu-ulottuvuuksien 

mukaan asiakas arvioi palvelua. Palvelu on edelleen jaettavissa prosessi- ja lopputulosu- 

lottuvuuteen. Lopputulosulottuvuudella tarkoitetaan yrityksen kykyä toimittaa palvelu. 

Prosessiulottuvuudella tarkoitetaan palvelun toimitustapaa ja sen vaiheita. (Berry & 

Parasuranam 1991, 60)
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Luotettavuuden vaatimus asiakkaan palvelun laadun arvioinnissa merkitsee, että yrityk

sen on osoittauduttava luotettavaksi jo silloin, kun palvelua toimitetaan ensimmäistä 

kertaa. Palvelun toimituksessa epäonnistuminen korottaa asiakkaan laatuvaatimuksia 

ainakin lyhyellä aikatähtäimellä; asiakas tulee tulee vahtimaan laatua entistä tarkemmin 

ja samalla hänen sietokykynsä epäonnistumiselle laskee. Laatutasoa palautettaessa en

nalleen epäonnistumisen jälkeen (normalisoiva palvelu) vaihteluväli kapenee ja sekä 

hyväksyttävä että toivuttu laatutaso nousevat. Tämä koskee sekä lopputulos- että pro- 

sessiulottuvuutta. Epäonnistumisen jälkeiseen normalisoivaan palveluun kohdistuu 

huomattavasti korkeampia laatuvaatimuksia, joilta oltaisiin välitytty jos ensimmäinen 

palvelu olisi täyttänyt hyväksyttävyydelle asetetun tason. (kts. kuvio 9.) (Berry & Para- 

suranam 1991, 65-66)

Kuvio 9. Ensimmäisen ja normalisoivan palvelun vaihteluvälit

Asiakkaan
odotustaso

Ensimmäinen palvelu

Toivottu

Hyvä
1
ksyttflvä
astu

Lopputulos- Prosessi- 
ulottuvuus ulottuvuudet

Normalisoiva palvelu

Lopputulos- Prosessi- 
ulottuvuus ulottuvuudet

= vaihteluväli

Lähde: Berry & Parasuranam 1991,65

Palvelujen markkinoinnin keskeinen tavoite ei ole palveluprosesissa tapahtuvien virhei

den täydellinen eliminointi, mikä taloudellisesti muodostuisi kohtuuttoman raskaaksi.



27

Pro Gradu Tutkielma Panu Nordlund 1996

Avainasia on varmistaa, ettei epäonnistumisia tule liikaa ja etteivät epäonnistumiset 

vaikuta nykyisten asiakassuhteiden jatkuvuuteen eivätkä tulevien asiakassuhteiden 

luomiseen.

Minimi ja toivottujen odotustasojen lisäksi koettuun palvelun laatuun vaikuttavat en

nakko-odotukset. Käsitteellisesti ennakko-odotukset tarkoittavat samaa kuin imago 

muodostaen kytkennän mielikuvamarkkinoinnin kanssa. Mielikuvamarkkinoinnin ta

voitteena on mielikuvien avulla vaikuttaa yrityksen ulkoiseen kuvaan ja sitä kautta saa

vuttaa markkinoinnillinen kilpailuetu ja luoda pitkäaikainen, tuottava asiakassuhde. 

Yrityksiin kohdistuvat ennakko-odotukset rakentuvat:

• Toimialaperustasta; telealalla ennakko-odotukset teleoperaattoriin raken

tuvat korkeasta teknologiatasosta, telepalvelujen korkeasta merkityksestä 

yrityksen liiketoiminnalle ja telepalvelujen kyvystä parantaa asiakkaan 

oma tuottavuutta.

• Liikeideaperustasta; Tele PK-Palveluiden liikeideana on olla luotettava 

telepalvelujen toimittaja yli puolelle Suomen pk-yrityksistä.

• Yrityksen markkinointiviestinnästä ja sen luomista odotuksista yrityksen 

palveluille.

• Kokemuksista yrityksen konkreettisesta toiminnasta (asiakassuhteen 

muodostamat mielikuvat).

• Julkisuus, public relations.

• Suusta-suuhun -viestinnästä.

• Yrityksen visuaalisista peruselementeistä, kuten käytetyt värit ja logot.

Ennakko-odotuksiin vaikuttavat tekijät ovat sekä välittömässä että välillisessä vaikutus

suhteessa toisiinsa muodostaen moniulotteisen yhteisvaikutuksen. Samasta tilanteesta 

samojen mielikuvaan vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksena syntyy eri asiakkaille 

erilaiset mielikuvat. Ennakko-odotuksiin liittyvät kiinteästi vertaillut odotukset. Niillä 

tarkoitetaan sen prosessin lopputulosta, jossa asiakkaat vertailevat mielikuvien tasolla 

eri yrityksiä. Keskeistä ennakko-odotuksiin vaikuttamisessa on, että oleellinen menes-
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tystekijä ei ole se taso, jolle odotukset absoluuttisessa mielessä pystytään nostamaan. 

Oleellisempaa on se, kuinka nämä odotukset korreloivat kilpailijoiden aikaansaamiin 

mielikuviin. (Rope & Pöllänen 1994, 32-35) Kyky käsitellä odotuksia on edellytys yri

tyksen kyvylle ylittää asiakkaiden odotukset. Näin luodaan perusta asiakasuskollisuu

delle. Asiakasuskollisuus johtaa puolestaan kannattavuuden paranemiseen. Odotusten ja 

kokemusten yhteyttä tulee tarkastella siinä valossa, miten se vaikuttaa asiakassuhteen 

jatkuvuuteen. Tämän avulla voidaan 1) keskittää markkinointiponnistukset niihin asiak

kaisiin tai kohderyhmiin, joista on saatavissa konkreettista liiketaloudellista hyötyä, 2) 

kohdistaa oikea markkinointiviestinnän sanoma suhteessa asiakkaan kokemaan asiakas

suhteen tilanteeseen, 3) kääntää epäonnistuneet palveluprosessit onnistumisiksi ja 4) 

vähentää kielteisen julkisuuden leviämistä. Telen pk-asiakkailla kokemukset palvelusta 

rakentuvat myyntitapahtumasta, palvelun toimituksesta, asiakaspalvelusta, laskutuksesta 

ja ostotapahtuman jälkeisestä asiakassuhteen hoidosta. Näiden tekijöiden hallinta tuottaa 

synergiaedun, joka yhdistettynä mielikuvamarkkinointiin luo kilpailuedun.

3.3 Asiakastyytyväisyys

Tyytyväisyys syntyy yrityksen vaikutuspiirin siirtyneen asiakkaan saamasta palvelun 

arvosta ja kokemuksista yrityksen kontaktipinnasta. Kontaktipinta sisältää asiakkaan ja 

yrityksen välillä kaikki henkilöstökontaktit, tuotekontaktit, tukijäijestelmäkontaktit ja 

miljöökontaktit. Näistä kontakteista syntyvät kokemukset, jotka suhteessa etukäteisodo- 

tuksiin saattavat poiketa positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. Tyytyväisyystasot 

vaihtelevat eri asiakasryhmillä ja eri tyytyväisyystasot heijastelevat eri tyytymättö- 

myyskohteita. Siten eri tyytyväisyystason asiakasryhmän edustajat odottavat erilaisia 

toimia siirtyäkseen negatiivisesta tai neutraalista asenteesta tyytyväiseksi. (Jones & Sas

ser Jr. 1995, 88-99) Yrityksen yhtenä tavoitteena tulisi olla tyytymättömien asiakkaiden 

löytäminen ja tunnistaa heidän tyytymättömyyteen johtaneet tekijät. Tämä edesauttaa 

merkittävästi palvelun ohjaamista ja kehittämistä oikeaan suuntaan. (Graham & Bennett 

1991, 125-130) Asiakkaiden kokemukset jakautuvat eri tyytyväisyysasteisiin kokemuk

sen voimakkuuden mukaan sekä kokemuksen suunnan mukaan suhteessa odotuksiin. 

Jokaiselle tyytyväisyysasteelle on ominaista palvelun jälkeinen reagointi ja herkkyys
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edetä tai poistua asiakassuhteen elinkaarelta. Asiakkaan tyytyväisyyden rekisteröinti 

tietokantaan edesauttaa merkittävästi palvelujen kehittämistä ja seuraavan palvelupro

sessin onnistumista. (Jones & Sasser Jr. 1995, 88-99) Tyytyväinen kanta-asiakas toimii 

lähettiläänä ja antaa referenssejä muille asiakkaille. Onnistunut asiakassuhde poikii siten 

todennäköisesti tulevaisuudessa uusia asiakaskontakteja. (Lehtinen ym. 1995, 35)

3.3.1 Palvelun laadun, asiakastyytyväisyyden, ja kannattavuuden suhde

Asiakastyytyväisyyttä mitattaessa ja arvioitaessa on muistettava se, että tyytyväisyys ei 

ole itseisarvo, joka lisää asiakaskannattavuutta tai -uskollisuutta. Tämä aspekti korostaa 

asiakasluokittelun tärkeyttä. Luokittelun avulla yritys voi tunnistaa kokonaisasiakas- 

kunnastaan kannattavat segmentit. Segmenttien tai asiakasryhmien valintaperusteena 

tulee ensisijaisesti olla tulevaisuuden kannattavuusnäkymät. Palvelun laatua ja asiakas- 

tyytyväisyyttä arvioitaessa on huomioitava, että laadun ja asiakastyytyväisyyden suhde 

ei ole lineaarinen. Laatufunktiot ovat jaettavissa kriittisiin-, hygienia-, profiloiviin- ja 

merkityksettömiin laatuominaisuuksiin. (Storbacka 1995) Näiden suhdetta asiakastyy

tyväisyyden muodostumisessa esitetään kuviossa 10.

Kuvio 10. Laatufunktioiden vaikutus asiakastyytyväisyyteen

Profiloiva

ASIAKAS
TYYTYVÄISYYS

Kriittiset

Hygienia

Merkityksettömät

LAATU

Lähde: Storbacka 1995, Market Vision -seminaari
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Andersonin ym. (1994, 63) tutkimuksen mukaan korkean asiakasyytyväisyystason 

omaavien yritysten tuotot ovat normaalia korkeammat. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että 

asiakastyytyväisyyden lisäys ei välittömästi lisää tuottoja. Koska tyytyväisyyden lisäys 

vaikuttaa asiakkaiden tulevaisuuden ostokäyttäytymiseen, tuotot realisoituvat myö

hempinä ajanjaksoina. Tästä syystä pidemmän tähtäimen perspektiivi on tärkeää tyyty

väisyyttä arvioitaessa ja kehitettäessä. Samasta syystä tyytyväisyyden lisäämiseen uhrat

tavat resurssit tulee nähdä investointeina eikä kuluerinä. Tyytyväiset ja uskolliset asiak

kaat ovat omaisuutta, joita ei ilman kustannuksia kyetä saamaan, pitämään ja kehittä

mään.

3.3.2 Asiakastyytyväisyyden mittaus

Asiakkaiden kokemusten tyytyväisyysaste ja tyytyväisyys-/tyytymättömyyskohteet tu

lee selvittää systemaattisen asiakastyytyväisyysmittauksen avulla. Asiakastyytyväisyy

den mittaus tuottaa säännöllistä kvantitatiivista tietoa asiakkaiden tyytyväisyyden ja 

uskollisuuden kehityksestä. Vavran mukaan (1992, 139) tällöin on kysymys formaalista 

asiakasdialogista. Formaali asiakasdialogi auttaa ymmärtämään ostaja-myyjä suhdetta, 

painottaa tyytyväisyysaspektia kilpailuaspektin sijaan ja tunnistaa, miten yrityksen 

henkilöstö vaikuttaa asiakas-myyjä suhteeseen. Säännöllisesti toteutettu tyytyväisyys- 

tutkimus suoran palautteen rinnalla parantaa mahdollisuutta kehittää sekä absoluuttista 

että suhteellista tyytyväisyystasoa. Oleellista mittaamisessa on, että se tehdään jatkuva

na, samoilla mittareilla ja samalla tiedonkeruumenetelmällä.

Asiakastyytyväisyyden maksimoimisen mahdollistamiseksi suoran palautteen järjestel

mä on avainasemassa, koska sen avulla saadaan kerätyksi tyytyväisyystutkimusta hel

pommin relevanttia ja kokoaikaista palautetta. Asiakastyytyväisyysohjelma on asiakas- 

suhdemarkkinoinnin toteutuksen eräs keskeisimmistä tekijöistä sen keskittyessä vuoro

vaikutustilanteisiin asiakkaiden kanssa ja luoden säännöllisen linkin yrityksen eri osas

tojen ja asiakkaiden välille.
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3.4 Asiakassuhteen elinkaari

Jokainen asiakas luo palvelun toimittajaan asiakassuhteen, jota yrityksen on kehitettävä 

ja pidettävä yllä. Asiakassuhteen kehittämiseksi on hyödyllistä tarkastella asiakassuh

teen kehittymistä ja etenemistä elinkaarena, (kts. kuvio 11.)

Alkuvaiheessa on potentiaalinen tai nykyinen asiakas, joka ei tiedä yrityksestä tai sen 

palveluista. Jos hänellä tai hänen edustamallaan organisaatiolla on tarve, jonka hän tun

tee yrityksen kykenevän täyttämään, hän saattaa tiedostaa yrityksen palvelut ja siirtyä 

toiseen vaiheeseen. Alkuvaiheessa markkinoinnin tavoitteena onkin herättää mielenkiin

to yritystä ja sen palveluja kohtaan. Ostoprosessin aikana potentiaalinen asiakas arvioi 

palvelua siitä näkökulmasta, mikä on hänen tarpeensa ja mitä hän on palvelusta valmis 

maksamaan. Jos prosessin lopputulos on myönteinen, hän hankkii palvelun ja siirtyy 

seuraavaan vaiheeseen. Tässä vaiheessa markkinoinnillinen mielenkiinto ja energia on 

suunnattava myyntityöhön. Kulutusprosessin aikana asiakas huomaa, että yritys kyke

nee huolehtimaan hänen ongelmistaan ja tarjoamaan palveluita, joidenka laadun hän 

kokee tyydyttäväksi. Jos asiakas on tyytyväinen, on todennäköistä, että asiakassuhde 

jatkuu. Vastaavasti todennäköisyys, että tulee uusi, pidempi kulutusprosessi on suuri. 

Kulutusprosessin aikana markkinoinnin tehtävänä on luoda myönteisiä kokemuksia 

yrityksen kyvystä huolehtia asiakkaan yksilöllisistä ongelmista. Kulutusprosessin tulok

sena tulisi syntyä lisämyyntiä, ristiinmyyntiä ja kestäviä asiakassuhteita. (Grönroos 

1990, 162-164)

Asiakas voi lähteä kaarelta missä tahansa vaiheessa tai jäädä kaarelle ja siirtyä seuraa

vaan vaiheeseen. Yrityksen markkinointitoimilla on oleellinen merkitys asiakkaan pää

töksiin ja koettuun palvelun laatuun. Markkinointiohjelman ja -toimien tavoitteet tulee 

tämän vuoksi olla sidottuja asiakkaan elinkaaren vaiheisiin. Tätä varten tulee selvittää, 

missä asiakassuhteen elinkaaren vaiheessa eri asiakasryhmät kulloinkin ovat ja millä 

resursseilla sekä konkreettisilla toimilla on paras vaikutus kanta-asiakkuuden saavutta

miseksi. (Grönroos 1990, 162-164)
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Kuvio 11. Asiakassuhteen elinkaari

Koettu
palvelun

laatu

ASIAKAS

Ostoprosessi

Lähde: Grönroos 1990,163

3.4.1 Asiakasuskollisuus

Samalla tavoin kuin asiakastyytyväisyys on avain yrityksen tuottoihin, on asiakastyyty

väisyyden tuottama arvo avain asiakassuhteen jatkuvuuteen. Asiakkaat eivät ole uskol

lisia palveluille eivätkä palvelujen tuottajille. Asiakkaat ovat yksinomaan uskollisia pal

velun tuottamalle arvolle. Uskollisuus voidaan siten määritellä asiakkaan pyrkimykseksi 

optimoida kokemansa arvo ( Hanan & Karp 1991, 155). Palvelun laatu ei itsessään tuo 

mitään kilpailuetua, mutta asiakkaan kokema arvo on selkeä differointitekijä. Laatu on 

asiakkaan kokeman arvon merkittävä taustatekijä, johon on liitettävä myös palvelun 

hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. ( Blomqvist ym. 1993, 61)
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Hanan & Karp ( 1991, 156-157) erottavat kolme tyytyväisyysarvoa, jotka ohjaavat asia

kasuskollisuutta:

1. Arvokoostuman yhdistäminen, jota asiakkaat kutsuvat palvelun laaduksi

2. Asiakaslähtöinen yritys, jonka kanssa on mukava ja helppo olla yhteis

työssä

3. Asiakkaan kokeman arvon ja kustannusten suhde; mitä asiakas saa suh

teessa uhrattuihin markkoihin.

Uskollisuus on asiakkaan kokemaan palvelun arvoon vaikuttavien tekijöiden summa, 

joka voi toisinaan jopa ylittää palvelun kustannukset. Mitä suurempi on arvon tuottama 

marginaali, sitä korkeampaa hintaa ollaan valmiita maksamaan palvelun hankkimiseksi. 

(Hanan & Karp 1991, 156-157) Czepiel määrittelee uskollisuuden käsitteeksi, joka ku

vaa suhteen lopputulosta. Se pitää osapuolet yhdessä, vaikka se näyttää olevan vastoin 

omaa etua. (Czepiel 1990; Blomqvist ym. 1993, 117) Vaikka uskollisuuden käsitettä on 

vaikea suoraan soveltaa asiakkaan ja yrityksen väliseen suhteeseen, se on toivottava 

tavoite. Markkinointiviestinnän näkökulmasta on oleellista tunnistaa asiakasuskollisuu

den luonne eli miten häilyväistä tai tasaista uskollisuus on (Ray 1982, 122). Näin voi

daan oleellisesti muokata markkinointiviestinnän sanomaa tavoitetta vastaavaksi.

3.4.2 Suhdetekijän vaikutus palveluntoimittajan valintaan

Suhdetekijä tarkoittaa asiakkaan ja yrityksen välisen suhteen laajuutta ja kiinteyttä. Pal

velun aineettomuudesta johtuen asiakas etsii oikeutuksen palvelun toimittajan valinnalle 

palvelun tuottaman arvon ohella palveluun liittymättömien tekijöiden, kuten suusanalli

sen viestinnän ja yrityksen kontaktihenkilöstön tuttuuden ja luotettavuuden perusteella. 

Jos palvelun tekniset ominaisuudet ovat kilpailijoilla samanlaiset, teknisen laadun 

merkitys vähenee, mikäli se on yli hyväksyttävän tason. (Blomqvist ym. 1993, 50-51) 

Suhdetekijälle on ominaista se, että asiakas uskoo yrityksen kontaktihenkilön toimivan 

hänen pitkän aikavälin etujensa mukaisesti. Suhteesta tulee asiakkaan näkökulmasta
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laadukas, jos kontaktihenkilö onnistuu vähentämään asiakkaan palvelua kohtaan koke

maa epävarmuutta. (Crosby y m. 1990, 70)

Czepiel (1990, 133) esittää, että yritys on abstrakti yksikkö, johon asiakkaalla ei voi olla 

suhdetta. Asiakas ei tietoisesti ajattele yritystä ja asiakassuhdetta, vaikka saattaa toi

miakin ikäänkuin suhde olisi olemassa. Tällöin suhde määräytyy yrityksen henkilökun

nan ja fyysisten resurssien kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Suhdetekijällä voi

daan vaikuttaa myös asiakkaan odotuksiin. Asiakasviestintä suunnitellaan ja sovitetaan 

asiakkaan yksilöllisen mielenkiinnon kohteiden ja odotusten mukaisesti. Tiivis suhde 

vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös asiakkaan sosiaalisiin tarpeisiin. Kilpailijoiden tarjo

tessa vastaavanlaista palvelua asiakas valitsee ennalta tutun vaihtoehdon, joka tyydyttää 

paremmin hänen sosiaaliset tarpeet. (Blomqvist y m. 1993, 52-54)

3.4.3 Asiakkaan uskollisuusportaat

Asiakkaan ja asiakaskannan uskollisuuden kasvua ja kehitystä voidaan kuvata uskolli- 

suusportailla (Considine & Raphel 1990, 55-60). Tämän havainnollistuksen tarjoama 

hyöty markkinoijalle on tunnistaa asiakassuhteen kehitys ja asiakkaan eteneminen elin

kaarellaan. Tunnistamisen avulla voidaan suunnitella markkinointiviestintä ja -sanoma 

sijainnin mukaisesti ja siten lujittaa asiakassuhdetta. Uskollisuusporrasteorian perim

mäinen ajatus on siirtää asiakasta seuraavalle askelmalle, jossa suhde palvelun toimitta

jaan on edellistä tiiviimpi.

Kuvio 12. Asiakkaan uskollisuusportaat

--- >
-------------------------  Puolesta-

_______________ Kanta- puhujat

------—------  Uusintaostaja asiakkaat
_________ Kokeilija

-------------  Prospekti
Suspekt!

Lähde: Considine & Raphel 1990, 56
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4. ASIAKASSUHDEMARKKINOINTI STRATEGIANA

Menneinä vuosikymmeninä asiakassuhteen katsottiin alkavan ja loppuvan kun ostota

pahtuma oli tehty. Tänä päivänä asiakassuhde vasta alkaa kun osto on tapahtunut. Asia- 

kasssuhdemarkkinointi merkitsee perinteisestä markkinoinnillisesta lähestymistavasta 

poikkeavaa lähestymistä kohdeasiakkaisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaista viesti

jä asiasisällöllistä lähestymistä asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa oleviin asiak

kaisiin Perinteisessä yritysmarkkinoinnissa on segmenttien jakoperusteena käytetty 

hierarkista jakoa demografisiin, operationaalisiin, osiotapa, tilannesidonnaisiin ja per- 

soonallissuustekijä perusteisiin muuttujiin (Kotler 1991, 276). Asiakassuhdemarkki

noinnin tarkastelussa on useita asiakkaiden luokittelumahdollisuuksia. Perusjakona voi

daan esittää asiakaskunnan jakoa kanta-, satunnais-, ei vielä-asiakkaisiin ja menetettyi

hin asiakkaisiin.

Asiakassuhdemarkkinoinnin vastakohtana voidaan pitää vaihtopainotteista markkinoin

tistrategiaa. Vaihtopainoitteisessa markkinointistrategiassa tarkastellaan asiakkaan kans

sa tapahtuvia vaihtoja tai liiketoimia irrallaan muista asiakkaan kanssa pidettävistä yh

teyksistä. Yrityksen tavoitteena on tällöin yleensä vain mahdollisimman suuren markki

naosuuden tavoitteleminen. Asiakassuhdemarkkinoinnin tavoitteena yritystoiminnassa 

on ennenkaikkea olemassa olevien asiakkaiden säilyttäminen, mutta yhtälailla uusien 

asiakkaiden saavuttaminen (Berry 1983, 25). Grönroosin mukaan (1990, 184) on huo

mattavasti kalliimpaa saada asiakas kulkemaan läpi asiakassuhteen elinkaaren, kuin saa

da tyytyväinen asiakas hankkimaan palveluita uudelleen. Näin ollen on taloudellisesti ja 

pitkällä tähtäimellä strategisesti viisaampaa ylläpitää mahdollisimman monia pitkäai

kaisia asiakassuhteita.

4.1 Perusteet asiakassuhdemarkkinoinnille

Asiakassuhdemarkkinoinnin perusideologian mukaista eri markkinointikeinojen kohdis

tamista asiakassuhteen eri vaiheessa oleville asiakkaille voidaan puoltaa markkinoinnin 

panos/tuotos suhteen paranemisella asiakassuhteen syventyessä. Asiakassuhteen pituutta
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käsittelevän tutkimuksen mukaan yritykset, jotka panostavat tarkasti valittuihin olemas

saoleviin asiakkaisiin kykenevät ylläpitämään tai lisäämään kannattavuuttaan paremmin 

kuin yksittäisiin vaihtoihin ja markkinaosuuksiin keskittyvät yritykset. Tämä johtuu 

pienemmistä myynnin ja hallinnon kustannuksista. Nämä puolestaan ovat seurausta al

haisemmasta asiakasvaihtuvuudesta ja asiakastyytyväisyyden pienentämistä huollon 

kustannuksista. (Kalwani & Narayandas 1995, 1-17) Lisäksi lisämyynti on helpompaa, 

markkinointitoimenpiteet paremmin kohdistettavissa ja asiakaskunta paremmin tavoitet

tavissa. Epätieteellisen säännön mukaan uuden asiakkaan hankinta maksaa kuusi kertaa 

enemmän kuin uusintamyynnin aikaansaaminen ja tyytymättömän asiakkaan takaisin 

voittaminen maksaa 25-kertaisesti. Menetettyjen asiakkaiden johdosta syntyy kielteistä 

suusanallista viestintää, mikä kasvattaa edelleen yrityksen markkinointikustannuksia. 

Kiinnittämällä huomio asiakassuhteisiin ja niiden syventämiseen säilytetään toiminta 

pitkällä tähtäimellä kannattavana. Keskityttyessä ainoastaan markkinaosuustilastoihin 

yritys voi havahtua siihen todellisuuteen, että suusanallisen negatiivisen viestinnän ai

heuttama imagon heikkeneminen on saavuttanut merkittävät taloudelliset mittasuhteet; 

asiakassuhteet ovat kärsineet ja asiakaskanta on ”sairas”. ( Grönroos 1990, 184-185)

Tämän tutkielman pääpaino markkinoinnillisissa tavoitteissa on myynnin jälkeisessä 

toiminnassa ja lisämyynnissä. Siten asiakassuhdemarkkinoinnin kohderyhmät ovat jo 

jollain asteella yritykseen eli Teleen sitoutuneita asiakkaita tai mahdollisesti joissakin 

tapauksissa menetettyjä asiakkaita.

Asiakassuhdemarkkinoinnilla on myös selvät yhtymäkohdat tietokantamarkkinoinnin 

kanssa. Tietokantamarkkinoinnilla tarkoitetaan täsmällisen ja reaaliaikaisen tiedon ke

räämistä yksittäisistä olemassa olevista asiakkaista, prospekteista ja suspekteista, jonka 

pohjalta yrityksen markkinointistrategiaa toteutetaan. (Kotier 1991, 627-637) Myös 

asiakassuhdemarkkinointi edellyttää toimivaa ja laajaa tietokantaa olemassa olevasta 

asiakaskunnasta. Tietokannasta saatavan tiedon avulla tunnistetaan yksittäisten asiak

kaiden sijainti elinkaarellaan, heidän yksilölliset tarpeensa sekä odotuksensa.
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4.1.1 Telepalvelujen hankinta ja ostotoiminta yritysmarkkinoilla

Yritysmarkkinat koostuvat yksilöistä ja organisaatioista, jotka hankkivat telepalveluita 

tehdäkseeen voittoa, alentaakseen kustannusrakennettaan, vahvistaakseen omaa tuotan

toaan tai palvelujäijestelmäänsä. Kotier (1991, 196-199) on listannut yritysmarkkinat ja 

kuluttajamarkkinat erottavat luonteenpiirteet. Telepalvelujen yritysmarkkinointiin ne 

soveltuvat seuraavin osin:

• Asiakkaiden lukumäärä on pienempi.

• Käytettyjen telepalvelujen volyymi suurempi.

• Telepalvelujen kysyntä on pitkällä tähtäimellä johdettua kysyntää, ts. asi

akkaiden hankkimien telepalvelujen volyymi riippuu loppukuluttajien 

volyymistä.

• Päätösprosessiin osallistuvat ihmiset edustavat eri organisationaalisia 

tehtäviä ja heillä on toisistaan poikkeavat kriteerit ostopäätökselle.

• Ostoprosessit sisältävät useita vaiheita, kuten tarjouspyynnöt, vastatarjo

ukset, pidempiaikaisten ostosopimusten ehtojen määrittelyt.

Yritysmarkkinoinnissa on tunnettava toimialalle tyypillisten ostoryhmien koostumukset 

sekä tunnistettava niiden sisäinen työnjako ja löydettävä kohdeyrityksistä tarjotusta pal

velusta vastaavat henkilöt. (Hutt & Speh 1984, 70) Webster ja Wind (1972, 6) määrittä

vät yrityksissä hankinnoista vastaavat yksiköt:

”Kaikki ne yksilöt ja ryhmät, jotka ottavat osaa päätöksentekoprosessiin ja joilla on yhtei

set päämäärät sekä kohtaavat palvelun hankintaan liittyvän riskin”.

Tämän pohjalta he tunnistavat ostoprosessiin vaikuttavien ihmisten roolit: 1) käyttäjät, 

2) vaikuttajat, 3) päättäjät, 4) hyväksyjät, 5) ostajat ja 6) portinvartijat. Edelleen markki

nointiviestintä tulisi suunnata organisaatioiden eri henkilöille sen mukaan, onko kysees

sä uusintaostotilanne vai uuden palvelun toimittajan valinta. (Kotier 1991, 200) Lisäksi
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markkinoijan on tunnettava asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ohella myös heidän re

surssinsa ja toimintatapansa.

Uusintaostoissa ja modifioiduissa uusintaostoissa ovat ostohenkilöt ja käyttäjät 

useimmiten mukana vuorovaikutustilanteissa. Uuden tuotteen tai palvelun toimittajan 

valintaa koskevassa ostoprosessissa ovat mukana vaikuttajat, päättäjät, hyväksyjät ja 

ostajat. Yritysten teknisen alan ihmisillä on usein suurin vaikutus uuden tuotteen tai 

palvelun valinnassa. Ostohenkilöiden ja käyttäjien vaikutusvalta ilmenee puolestaan 

palvelun toimittajaa koskevissa valinta päätöksissä.( Jackson ym. 1984, 75-83)

4.1.2 Yritysmarkkinoiden segmentoinnin perusta

Pk-sektorilla yritysten lukumäärä on liian suuri, sijainti hajanainen ja ostovaatimukset 

erilaiset, jotta samoilla markkinointiratkaisulla voitaisiin tyydyttää kaikkien tarpeet. 

Segmentoinnin tavoitteena on nykyisten tuoteresurssien puitteissa hakea pk-sektorista 

potentiaaliset osamarkkinat, määritellä näiden tarpeet sekä tämän pohjalta toteuttaa 

markkinointistrategiaa (Weinstein 1987, 3). Segmenttejä muodostettaessa tulee huomi

oida eri segmenttien väliset kustannus-, suorituskyky- ja teknologia yhtäläisyydet. Täl

löin eri tuoteryhmiä tai palvelupaketteja voidaan yhdistää mittakaavaetujen saavuttami

seksi. (Kotier 1991, 284)

Tele PK-Palveluissa toteutettu pk-sektorin segmentointi on perustunut demografisiin 

muuttujiin, jolloin kohderyhmät on jaettu lähinnä geografisen sijainnin perusteella. 

Saatuja segmenttejä on tarkennettu hankittujen telepalvelujen perusteella. Asiakassuh- 

demarkkinointistrategian toteuttamiseksi on kuitenkin hajanainen PK-sektori segmentoi

tava asiakassuhteen elinkaaren perusteella ja saatua jakoa tarkennettava segmenttejä 

erottelevilla muuttujilla. Jotta segmentointi olisi mahdollisimman tehokkaasti toteutettu 

ja strategian toteuttaminen sen pohjalta mahdollista, tulee segmentin olla mitattavissa, 

oleellinen, saavutettavissa, eroteltavissa ja pysyvä (Kotier 1991, 278-279).
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Perinteisesti yritysmarkkinat on segmentoitu myyjän näkökulmasta, jolloin asiakkaat on 

luokiteltu edellä esitettyjen muuttujien mukaan. Vaihtoehtoisesti markkinat voidaan 

segmentoida ostajan näkökulmasta luokittelemalla asiakkaat heidän etsimänsä hyödyn 

mukaan. Tätä tapaa on sovellettu pääsääntöisesti kuluttajamarkkinoilla (Moriarty 1983, 

93-94). Russell Haley (1968, 30-35) on määritellyt tämän lähestymistavan seuraavasti:

”Lähestymistapaa markkinoiden segmentoimiseksi, jossa tunnistetaan markkinasegmentte

jä soveltamalla kausaalisia muuttujia kuvaavien selitysten sijasta, voidaan kutsua hyöty- 

segmentoinniksi”. (engl. benefit segmentation).

Olettamukset tämän segmentointistrategian takana ovat, että todelliset syyt markkina

segmenttien olemassaololle ovat hyödyt, joita ihmiset/organisaatiot tiettyä tuotet

ta/palvelua kuluttaessaan etsivät. Segmentoimalla etsityn hyödyn perusteella saadaan 

tarkempi kuva miksi eri organisaatiot ostavat tuotetta ja ja miten tuotetta voidaan näille 

segmenteille markkinoida (Moriarty 1983, 110-113). Jokainen kohderyhmäksi valittu 

segmentti tulee lisäksi profiloida yksityiskohtaisemmin kuin mitä segmentointimuuttujat 

antavat tulokseksi. Tavoitteena on siis löytää eri profiileja, jotka poikkeavat toisistaan 

relevantilla tavalla. (Kotier 1991, 277-278)

Hyötysegmentointia sivuaa läheisesti asenteisiin pohjautuva segmentointi. Asenteet, 

etsityt hyödyt ja muut psykologiset segmentointiperusteet pohjautuvat empiiriseen 

segmentointilähestymistapaan. Tämä edellyttää hyvää tuntemusta asiakaskunnan raken

teesta ja asiakkaiden asenteista ja tarpeista. Asennepohjaisen segmentoinnin voidaankin 

katsoa soveltuvan hyötysegmentointia paremmin telepalvelujen markkinointiin. Asiak

kaiden etsimät hyödyt pk-sektorilla ovat kutakuinkin samanlaiset liittyen tavoitettavuu

teen ja linjojen toimivuuteen. Asiakkaat eivät myöskään tunne kaikkia televiestinnän 

tarjoamia mahdollisuuksia ja hyötyjä. Asenteet puolestaan heijastavat asiakkaan usko

muksia telepalvelujen kyvystä edesauttaa heidän omaa liiketoimintaa. Tämä taas vaikut

taa asiakkaalle tarjottavaan palvelupakettiin ja sen laajuuteen. Asenteet heijastavat myös 

asiakkaan odotuksia telepalvelujen toimittajan kanssa pidettäviin yhteyksiin; miten 

usein ja missä muodossa asiakas haluaa kommunikoinnin tapahtuvan, (kts liite 1.)
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Koska Tele PK-Palveluiden kohderyhmät kattavat koko Suomen, on tarkoituksenmu

kaista jakaa Suomi osa-alueisiin, joita tarkastellaan omina kokonaisuuksinaan. Luon

nollinen jakoperuste on jako Telen perinteiseen alueeseen ja kilpailevien operaattorei

den isännöimiin alueisiin. Perinteiset alueet ovat alueita, joilla Tele on toiminut domi

nan ttina teleoperaattorina ennen kilpailun vapautumista ja tarjoaa asiakkailleen fyysisen 

verkkoliittymän. Kilpailija-alueet ovat paikallisten puhelinyhtiöiden aiemmin isännöi

miä alueita. Kilpailija-alueet ovat edelleen jaettavissa access ja ei-access alueisiin. Ac

cess -alueella tarkoitetaan alueita, joissa asiakkaat ovat kytkettävissä Telen rakennut

tamiin kupar ¿kaapeliverkkoihin eli asiakkaille tarjotaan liittymiä. Ei-access alueilla asi

akkaille tarjotaan kotimaan kaukopuhelu- ja ulkomaanpuheluliikennesopimuksia, mutta 

fyysistä verkkoliittymää ei voida tarjota ennen paikallispuhelujen vapautumista. (Rapo 

1996,48-49)

4.1.3 Asiakastärkeys (=kannattavuus)

Asiakassuhdemarkkinoinnin strategiaa toteutettaessa on tärkeää tunnistaa yksittäisten 

asiakkaiden ja strategisten asiakasryhmien tärkeys. Karkealla jaolla asiakaskunnan kan

nattavuutta voidaan tarkastella ns. Pareto tai 80/20 -lailla. Tällä tarkoitetaan 80 prosent

tia yrityksen tuotoista tulevan 20 prosentin osuudesta heidän asiakaskunnastaan. Tämän 

tarkastelutavan tarkempi analysointi paljastaa myös toisen 80/20 -lain. Tällä tarkoitetaan 

80 prosenttia asiakaspalvelun aiheuttamista kustannuksista kohdistuvan 20:een pro

senttiin koko asiakaskannasta. Tämä 20 :n prosentin osuus ei kuitenkaan ole sama 20 

prosentin joukko, joka tuo 80 prosenttia tuotoista. (Christopher ym. 1991, 150) Siten 

usein pieneksi arvioitu tuottava ydinjoukko on huomattavasti arvioitua pienempi. Tä

män näkemyksen mukaan on tarkoituksenmukaista määritellä näille asiakkaille omat 

asiakassuhdeohjelmansa, joiden tavoitteena on varmistaa asiakassuhteen jatkuvuus.

Tuottavin 20 prosentin osuus asiakkaista on samalla kustannustehokkain tuottojen läh

de; kustannukset myynnin aikaansaamiseksi ovat pienet, myyntivolyymit ovat usein 

suuria ja siten lopullinen kate myynnistä jälkipalvelujen jälkeen korkea. Tämä kustan

nustehokkuus on seurausta asiakkaan kokemasta palvelun laadusta ja tyytyväisyydestä
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palveluntoimittajaa kohtaan sekä uskomuksesta palvelun laadun jatkumiseksi. (Hanan & 

Karp 89, 2) Asiakkaiden hyväksi kokema laatu vaikuttaa myönteisesti yrityksen tuotta

vuuteen; virheiden koijaamiseen tarvitaan vähemmän resursseja, jolloin operatiiviset 

kustannukset laskevat.

Blomqvistin ym. (1993, 153) mukaan palveluyrityksissä kannattavuuden pääasiallisena 

taustatekijänä on asiakaskunnan pysyvyys eikä markkinaosuus, tuottavuus tai kustan

nusten valvonta. Huomioitavaa telepalvelujen asiakassuhdemarkkinointistrategiaa ra

kennettaessa on, että alhainen asiakasvaihtuvuus ja asiakasuskollisuus eivät ole samaa 

tarkoittavia käsitteitä. Asiakas voi hyvin säilyä Telen asiakkaana, vaikka hankkisikin 

suurimman osan tarvitsemistaan telepalveluista vaihtoehtoiselta operaattorilta. Siksi 

asiakassuhteen kannattavuuden arvionti on edellytys pidemmällä tähtäimellä, jotta yritys 

tunnistaisi todelliset kanta-asiakkaansa.

4.1.4 Asiakasryhmien luokittelu

Tuottavien asiakasryhmien tunnistamiseksi ja luokittelemiseksi Campbell ja Cunning

ham (1990, 132-134) esittävät erilaisia asiakasportfoliomalleja. (kts. liite 5) Ensimmäi

sessä portfolioissa mitataan vertikaalisella akselilla asiakkaan / asiakasryhmän edusta

man toimialan kasvuvauhtia ja horisontaalisella akselilla yrityksen osuutta toimialan 

käyttämistä telepalveluista suhteessa kilpailijoiden toimittamiin telepalveluihin. Toises

sa portfoliossa mitataan vertikaalisella akselilla asiakkaiden hankkimien telepalveluiden 

kasvua ja horisontaalisella akselilla mitataan asiakkaan edustaman toimialan elinkaarta.

Ongelmana näiden portfolioiden soveltamisessa teletoimialalle on se, että Telen pk- 

asiakkaat edustavat lähes kaikkia mahdollisia toimialoja. Telen tietokannasta löytyy 

yksistään yli 600 toimialaa. Eri yritysten tarkastelu muodostuu miltei mahdottamaksi 

toimialojen suuren määrän ja osittaisen limittäisyyden vuoksi. Ongelmana on myös 

selvittää kilpailevan teleoperaattorin osuus asiakkaan käyttämistä telepalveluista. Li

säksi Telen lukuisat ATK -pohjaiset laskutusjärjestelmät eivät täysin kommunikoi kes

kenään, jolloin on mahdotonta määritellä asiakkaan telepalvelujen kulutuksen kasvua.



42

Pro Gradu Tutkielma Panu Nordlund 1996

Valittujen segmenttien houkuttelevuutta ja kannattavuutta teletoimialalla on tarkoituk

senmukaisinta tarkastella segmenttiin kuuluvien yritysten toimialojen teleintensiivisyy- 

den mukaan. Toimialoilla on usein selkeitä eroja suhteessa ulkomaanpuhelutarpeisiin ja 

dataliikennetarpeisiin. Teleliikenneintensiivisyys kertoo, mitä palveluita yrityksen tar

peiden pohjalta on kannattavaa taijota. Lisäksi tulee huomioida tulevaisuuden potenti

aalinen teleintensiivisyys.

Ideaalitilanteessa yksittäisten kannattavien asiakkaiden (=avainasiakkaiden) tunnistami

seksi tulee arvioida asiakkaan tuomia tuottoja suhteessa kustannuksiin. Asiakkaiden 

kannattavuuden määrittäminen mahdollistaa yrityksen markkinointiponnistelujen koh

dentamisen tuottaviin asiakkaisiin ja siten markkinoinnin panos/tuotos suhteen kohot

tamisen. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta kannattamattomien asiakkaiden unohtamista vaan 

pikemminkin panos/tuotos -suhdetta parantavien markkinointikeinojen löytämistä ja 

kohdistamista näille asiakkaille. (Furlong 1993, 63-66)

Asiakasluokittelun avulla voidaan arvioida kuhunkin segmenttiin kohdistettavia mark- 

kinoinnillisia toimenpiteitä sekä asemaa avainasiakkaiden palveluntoimittajana. Erityi

sesti telealalla on tärkeää analysoida myyjä/asiakassuhteita yksilötasolla, koska asiak

kaat voivat samanaikaisesti olla useamman telepalvelutuottajan asiakkaana.

4.2 Asiakashoitosuunnitelmat

Asiakassuhdemarkkinointistrategian toteuttamiseksi on yrityksen laadittava asiakas- 

luokka / asiakaskohtainen suunnitteluperiodiin sidottu toimenpidesuunnitelma. Eri asia- 

kasluokille suunnitellut asiakashoitosuunnitelmat voivat olla sisällöltään hyvinkin sa

mankaltaisia, sillä ne saattavat koostua samoista elementeistä. Oikein ylläpidettynä ja 

päivitettynä markkinoinnin tietokanta mahdollistaa yksilöllisen asiakashoidon kunkin 

asiakkaan asiakassuhteen vaiheen mukaisesti. Asiakassuhteen syvenemistä asiakashoi- 

tosuunnitelmaa toteutettaessa voidaan graafisesti esittää kuvion 13. mukaisesti. Ensios- 

ton jälkeen kampanjakeskeisyys muuttuu asiakaskohtaiseksi asiakashoidoksi.
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Kuvio 13. Tietokantamarkkinoinnilla asiakassuhteen hallintaan

Suspekti
Prospekti Jalostettu ,

'prospekti
Ел siasi ekaa Satunnals.

■ asiakas Kanta-
1 asiakas Avain-

I------------------------, aciakacasiakas

Jatkuvasti päivitettävä tietokanta >

Asiakashoitosuunnitelma

Lähde: Rope & Pöllänen 1994, 148

Asiakassuhdemarkkinointistrategiassa markkinointipanostus kannattaa jakaa puhtaasti 

lisämyyntiin tähtääviin toimenpiteisiin sekä asiakassuhteen vahvistamiseen tähtääviin 

suunnitelmiin. Näillä molemmilla panostusalueilla on omat tavoitteet, viestinnälliset 

toimenpiteet ja mahdollisesti alasta riippuen erilaiset segmentointiperusteet. Panostus- 

alueiden markkinoinnilliset toimenpiteet on kuitenkin syytä suunnitella molempien ta

voitteet huomioiden. Näin voidaan saavuttaa synergiaetuja sekä välttää viestinnällisten 

ristiriitaisuuksien esiintymistä.

4.2.1 Asiakastietokannat ja tiedonkeruu

Asiakassuhdemarkkinointi strategiana merkitsee, että markkinointipäätökset ja -toimet 

perustuvat hyvään tuntemukseen asiakkaasta yksilönä. Asiakkaan tarpeita ja mielty

myksiä koskevaa tuntemusta saadaan siitä informaatiovirrasta, jota asiakkaan ja yrityk

sen välisessä suhteessa syntyy. Toimiva strategia edellyttää tämän informaatiovirran 

kaksisuuntaisuutta. Asiakasdialogista saadaan tietoa, joka on jalostetussa muodossa tär

keä kilpailukeino ja vahvistaa asiakasuskollisuutta. Myös yritysten eri osastojen välille 

tarvitaan avointa kommunikointia, jotta tietokantajärjestelmiä pystytään täysimääräisesti 

hyödyntämään asiakashoitosuunnitelmissa. (Blomqvist ym. 1993, 69-70) Tiedonkeruun 

tulee tapahtua hajautetusti, jolloin eri osastot osallistuvat prosessiin ja ottavat näin osaa
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myös markkinointiin. Tuntemalla palvelun hankkineet asiakkaat, heidän tyytyväisyysta- 

sonsa sekä heidän toiveensa tiettyjen ominaisuuksien parantamiseksi, voidaan palvelui

den kehitystä ohjata oikeaan suuntaan. (Vavra 1992, 36)

4.2.2 Asiakastietokannan sisältö

Ihannetapauksessa yritys tallentaa asiakkaistaan kaikki mahdolliset tiedot relaatiopoh- 

jaiseen tietokantaan. Relaatiopohjainen tietokanta tarkoittaa järjestelmää, jossa tiedot 

ovat fyysisesti tallennettu eri osoitteisiin, mutta ovat loogisesti yhteydessä toisiinsa. Kun 

asiakasta koskevat, ajantasalla olevat tiedot ovat saatavissa tietokannasta, voidaan asia- 

kassuhdemarkkinointistrategian tärkeintä voimatekijää, tietoa, käyttää strategisten ja 

taktisten päätösten tueksi. Ongelmana tiedon keräämisessä on organisaatiossa hajallaan 

oleva tieto, erityisesti myyntihenkilöstön tallentamaton tieto. Jos myyjien tietoa ns. 

pehmeistä muuttujista eli asiakkaan käyttäytymisestä vuorovaikutustilanteissa, hänen 

laatuvaatimuksistaan ja odotuksista ei kirjata ylös, vaikuttaa se ratkaisevasti siihen ky- 

keenekö yritys tyydyttämään asiakkaan tarpeet muodostettavassa hoitosuunnitelmassa 

(Blomqvist ym. 1993, 73). Yleisenä havaintona voidaan todeta asiakassuhdemarkki

noinnin tarvitseman tiedon olevan yhä enemmän kvalitatiivista ja tulevaisuuteen suun

tautuvaa. Perinteisen markkinoinnin tarvitsema tieto on ollut luonteeltaan pääasiallisesti 

kvantitatiivista ja menneeseen aikaan suuntautuvaa. Kokonaisuutena tietokantapohjai

sen asiakashoitosuunnitelman rakentaminen on kumulatiivinen oppimisprosessi, jossa 

asiakastiedon laatu paranee ja määrä kasvaa ajan kuluessa. Näin lisääntyvät mahdolli

suudet yksilöllisempään, panos/tuotossuhteeltaan parempaan ja asiakastyytyväisyyttä 

systemaattisesti kehittävään markkinoinnin toteuttamiseen. Asiakassuhdemarkkinoinnin 

tarvitsema tietokantaan kerättävä informaatio voidaan sisällöllisesti jakaa seuraavasti:

1. Yhteystiedot sisältävät tiedot, joiden perusteella viesti lähetetään asiakkaalle. Oleel

lista on, että nämä tiedot ovat tarkat, oikein ja ajan tasalla. Asiakkaat tulee tunnistaa 

henkilötasolla sen mukaan mikä on hänen vaikutusvaltansa ja toimenkuvansa yrityk

sessä.
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2. Segmentointitiedot sisältävät tiedot, joiden pohjalta markkinointi kohdistetaan. 

Yritysmarkkinoinnissa sisällytetään sekä yritys- että henkilötason luokittelutiedot. 

Näiden tietojen ohella on tarkoituksenmukaista ylläpitää asiakassuhdetietoa, joka 

mahdollistaa viestinnän kohdistamisen asiakassuhteen elinkaaren mukaisesti.

3. Käyttö- ja kokemustiedot sisältävät sekä ostohistoriatiedot, tuoteyhteydet että asia

kaspalautteen tuottamat tyytyväisyystulokset. Kuinka tarkasti ostohistoriatiedot kerä

tään, riippuu asiakaskohtaisesta tuote tai palvelu tarjonnasta ja sen ajoittamiseen vai

kuttavista tekijöistä. Samoin asiakaspalautteen tarkkuus vaikuttaa tiedon hyödynnet

tävyyteen kehitettäessä palveluprosesseja.

4. Infotiedot sisältävät tiedot kaikesta asiakkaan ja yrityksen kesken toteutuneesta 

viestinnästä sekä tehdyistä markkinoinnillisista toimenpiteistä. Tämän tiedon tulee si

sältää asiakaskohtaisesti kaikki viestintämuodot riippumatta kumpi osapuoli on 

viestittäjänä, mitä asia koskee ja ketkä organisaatiossa ovat olleet asiakaskontaktissa. 

Infotiedon merkitys kasvaa yrityskoon ja asiakaskontaktiin osallistuvan henkilölu

kumäärän kasvaessa.

5. Tulostiedot sisältävät tiedot, jotka ovat asiakasrekisterin ja taloushallinnon tietojen 

yhdistelmä sisältäen mm. tuotekannatavuus-, asiakaskannattavuus-, toimenpidekan- 

nattavuus- ja myyjätehokkuustiedot. Nämä tiedot ovat asiakasrekisterin liitännäistie- 

toa, jota yhdistetään taloushallinnon seuranta- ja tulostietoihin. Näin saadaan tietoa 

toiminnan opto maaliseksi suuntaamiseksi ja kehittämiseksi.

4.2.3 Vuorovaikutusprosessin mallintaminen

Kestävän asiakassuhteen rakentamisen keskeinen mekanismi on asiakastyytyväisyyden 

maksimointi vuorovaikutustilanteissa yrityksen kanssa. Vuorovaikutustilanteiden tarkas

telemiseksi yrityksellä tulee olla selkeä käsitys siitä, miten, milloin, miksi ja missä tilan

teissa asiakkaat hankkivat palvelun sekä miten ja kenen kanssa he ovat vuorovaikutuk-
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sessa. Vuorovaikutusprosessin ja molempien osapuolien roolien ymmärtäminen luo 

mahdollisuuksia asiakastyytyväisyden lisäämiseen. (Vavra 1992, 88) Mallintaminen on 

objektiivinen prosessi asiakaskontaktien kartoittamiseksi, koska itse asiakkaan arvio 

palvelun laadusta on aina subjektiivinen. Mallintamisen ideana palvelualoilla on pilkkoa 

liikeidea henkilö- ja työtehtävätasolla aina pienempiin yksityiskohtiin asti. Mallintami

sen kohteita ovat perinteisesti olleet kontaktipinnan miljöökontaktit, tuotekontaktit ja 

osin tukijärjestelmäkontaktit. Perusteluna toimintatavan mallintamiselle on, että sen 

avulla kyetään eliminoimaan ne vuorovaikutusprosessin hetket, jotka aiheuttavat epäta

saisen palvelun laatutason. Epätasainen laatu aiheuttaa yleensä asiakkaalle pettymyksiä. 

Nämä syntyvät henkilöstön tietämättömyydestä tai oman harkinnanvaraisesta toiminnas

ta. (Shostack 1984, 133-139) Telepalveluiden osalta voidaan myynti-, asiakaspalveluja 

jälkimarkkinointiprosessit mallintaa helpommin, mutta palveluntoimituksen osalta se on 

vaikeampaa, johtuen prosessin asiakaskohtaisesta yksilöllisyydestä. Toimitustapa riip

puu asiakkaan liittymätyypistä, puhelusopimuksesta ja geografisesta sijainnista.

Shostack (1984, 133-139) esittää, että vuorovaikutusprosessi tulisi määritellä kahdella 

ulottuvuudella.

1. Horisontaalisesti esitettävällä prosessin kompleksisuudella sisältäen aika

järjestyksessä prosessin muodostavien askelten ja vaiheiden lukumäärän, 

jotka muodostavat toimintaketjun.

2. Vertikaalisesti esitettävällä jokaisen eri vaiheen ja askeleen yksilöllistä

misen mahdollisuudella.

Mallintaminen auttaa identifioimaan palveluprosessista ennen tiedostamattomia vaihei

ta, jolloin on suurin riski palvelun epäonnistumiselle. Samoin voidaan tunnistaa palve

lun ulkoisia elementtejä, jotka ovat asiakkaiden havaittavissa. Yrityksen epäonnistuessa 

missä tahansa näissä vaiheissa, se vaikuttaa asiakkaan kokonaisarvioon palvelun laadus

ta. Tunnistettuaan palveluprosessin kaikki vaiheet voidaan määrittää jokaisen vaiheen 

yksilöllistämisen mahdollisuudet ja rajat, joiden puitteissa yksilöllistämistä voidaan teh

dä. (Vavra 1992, 97) Mallintamisen graafinen kuvio on esitetty liitteessä 6.
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Mallintamista ei tule kuitenkaan nähdä paluuna tuotantosuuntautuneeseen ajatteluun 

vaan osana massaräätälöintiä (engl. mass customization). Massaräätälöinnillä tarkoite

taan asiakassuuntautuneisuutta palvelujen tuotannossa ja jakelussa, jolloin tavoitteena 

on tuottaa palveluita asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta. (Pine II ym. 1995, 

105) Mallintaminen toimii tällöin modulina palvelun jalostamiselle.

4.3 Asiakasdialogi

Asiakassuhteen kehittämiseksi ja asiakasuskollisuuden vahvistamiseksi on tärkeää 

kommunikoida säännöllisesti asiakkaan kanssa. Tätä voidaan perustella sillä, että koetun 

palvelun laadun heikkoudet vahvistuvat heikon kommunikoinnin takia ja riski asiakas

suhteen katkeamiseksi kasvaa. Toimivan asiakasdialogin edellytyksenä on, että yritys 

avaa kanavia itsensä ja asiakkaan välille sekä luo edellytykset, että kanavat ovat käytet

tävissä aina kun jommalla kummalla osapuolella on kommunikaatiotarve. Yrityksen on 

oltava halukas kuuntelemaan asiakkaan mielipiteitä, otettava heidät vakavasti ja vastat

tava heille asianmukaisesti. Kommunikoimattomuus on asiakkaan mielestä viestintää, 

joka kertoo, ettei häntä pidetä merkityksellisenä (Blomqvist ym. 1993, 81). Dialogin 

yrityksen ja asiakkaan välillä ei tule rajoittua vain palvelun kehityssykliin. Palvelun 

laatu, palvelun tuki ja kommunikointi ostoprosessin jälkeen edesauttavat asiakasuskolli

suuden syntyä. (McKenna 1995, 87-95) Todellisuudessa yritysten ja asiakkaiden väli

nen dialogi on luonteeltaan enemmän reaktiivistä kuin proaktiivista. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että yritys kommunikoi asiakkaan kanssa vasta kun asiakas ottaa yhteyttä 

palvelun toimittajaan valitusten muodossa. (Christopher ym. 1991, 153-154) Huomioi

taessa, että yritys vaikuttaa juuri kommunikoinnin kautta koetun palvelun laadun kan

nalta oleelliseen ennakko-odotustasoon, on yrityksen panostettava myös oma-aloitteisiin 

dialogeihin asiakkaan kanssa.
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4.3.1 Asiakaspalautteen käsittely

Yritysten saama negatiivinen palaute on yleensä vain jäävuoren huippu koetuista palve

lun epäonnistumisista. Yritysmarkkinoilla vain noin joka viides pettynyt asiakas tuo 

mielipiteensä julki palvelun toimittajalle (Christopher ym. 1991, 160). Valitusten elimi

noiminen ei ole realistinen tavoite, vaan jokainen kontakti on nähtävä mahdollisuutena 

kasvattaa asiakkaan tyytyväisyyttä. Samalla yritys kerää arvokasta tietoa asiakastieto- 

kantaansa, jota voidaan hyödyntää tulevaisuuden markkinointitoimenpiteissä. Valitusten 

onnistunut käsittely lisää myös merkkiuskollisuutta ja uusintaostoja (Vavra 1992, 127- 

131). Lisäksi suuri osa yrityksen hylkäävistä tyytymättömistä asiakkaista harjoittaa ne

gatiivista suusanallista viestintää ilman että yrityksellä on tietoa mikä palvelussa epä

onnistui. Yrityksen on siksi rohkaistava asiakkaita valittamaan silloin kun he ovat tyy

tymättömiä. (Blomqvist 1993, 83)

Asiakassuhdemarkkinoinnin perspektiivistä tarkasteltuna myönteinen palaute asiakkai

den säilyttämiseksi on yhtä tärkeää kun negatiivinen palaute. Myönteisen asiakaspalaut

teen avulla yritys voi saada arvokasta kvalitatiivista tutkimusinformaatiota. Tai yksin

kertaisesti palautteeseen vastaamalla voidaan jo tyytyväisen asiakkaan tyytyväisyyttä 

vahvistaa. (Vavra 1992, 134-135)

4.3.2 Epäformaali asiakasdialogi

Asiakaskommunikaation suorittamiseksi yrityksellä on useita eri mahdollisuuksia aina 

”kuumista puhelinlinjoista” elektronisen tiedonsiirtoon. Käytännössä kysymys ei ole 

yksittäisen kanavan valinnasta vaan hallittavissa olevasta proaktiivisesta kokonaisuudes

ta, johon kuuluu useampi eri kanava. (Christopher ym. 1991, 153-154) Grönroos ja Ru

binstein (1986, 21) jakavat yrityksen asiakasviestinnän 1) joukkoviestintään, 2) suora- 

viestintään ja 3) henkilökohtaiseen viestintään.

Joukkoviestintä on persoonattomuudesta johtuen rajallisesti sovellettavissa asiakassuh- 

demarkkinointistrategiaa toteuttavaan asiakasdialogiin. Toisaalta sijainniltaan, tuotto-
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odotuksiltaan ja ennen kaikkea kannattavuudeltaan heterogeenisessa pk-sektorissa se on 

yksi oleellisimmista kommunikointikanavista. Suora viestintä kohdistuu ennalta määri

tettyihin vastaanottajiin, mikä tekee siitä hyvän kanavan asiakasdialogille. Suoraviestin- 

tä ei kuitenkaan korvaa henkilökohtaista viestintää, joka muodostaa asiakasdialogin 

perustan. Erityisesti telealalla, jossa palvelut ovat kompleksisia, on yksilötasolla tapah

tuva kommunikointi perusedellytys asiakkaan sitouttamiselle.

Eräs kasvava kommunikaatiokanava on tietoliikenneverkot. Elektronisen datan vaihta

minen tietoliikenneverkossa on ollut toistaiseksi pääsääntöisesti ainoastaan suurten yri

tysten ulottuvissa oleva kommunikaatiokeino. Edullisesti saatavilla olevan Internetin 

tarjoamat suorat yhteydet palveluntoimittajiin luovat erinomaiset mahdollisuudet yksi

lölliseen kahdensuuntaiseen kommunikointiin. World Wide Webin suuntautuessa yhä 

enemmän palvelemaan kaupallisia tarkoituksia voidaan sen avulla kommunikoida asi

akkaan kanssa henkilökohtaisella tasolla. ATK-ohjelmistojen kehittyessä voidaan 

WWW:n kautta saatava tieto edelleen linkittää asiakastietokantaan ja näin mahdollistuu 

yhä räätälöidymmän markkinoinnin toteuttaminen. (Waltner 1995, 13) Tämän lisäksi 

interaktiivinen WWW sivu personalisoi ja syventää asiakas/yritys suhdetta. Sen avulla 

voidaan tyydyttää asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita ja tukea muuta viestintää. (Lydon 

1995)

4.3.3 Menetettyjen asiakkaiden ohjelmat

Huolimatta asiakassuhdemarkkinointi-ideologian mukaisesta pyrkimyksestä säilyttää 

jokainen asiakas yritys menettää väistämättä jopa kanta-asiakkaitaan. Tämä on asiakas- 

suhdemarkkinoinnin paradoksi, sillä yrityksen tulee myös pyrkiä hyödyntämään tilan

netta asiakkaan vaihtaessa palveluntoimittajaa. Tunnistamalla ja rekisteröimällä siihen 

johtaneet syyt yritys saa tulevaisuutta ajatellen arvokasta informaatiota. Totaalista asia- 

kasvaihtumisen eliminointia realistisempaa ja arvokkaampaa on pyrkimys vähentää me

netettyjen asiakkaiden lukumäärää ja eliminoida jokainen tiedostamaton asiakasmene- 

tys. Koska kaikki menetetyt asiakkaat eivät anna palautetta vaihtaessaan palvelun toi

mittajaa, tulee menetys rekisteröidä laskutustietokannassa tapahtuvasta oleellisesta
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muutoksesta. Yritys, joka näkee vaivaa syiden kartoittamiseksi koetaan palvelun epä

onnistumisesta huolimatta asiakaslähtöiseksi. Syiden tunnistamiseksi suoritettavalla 

kyselyllä saadaan huomattavaa goodwill -arvoa yritykselle. Vaikka kysely yksistään ei 

riitä asiakkaiden takaisin voittamiseksi, helpottaa se takaisin voittamiseksi laadittavan 

ohjelman onnistumista. Tämän vaiheen suoranaisena tarkoituksena ei ole voittaa asia

kasta takaisin eikä siksi tule kysyä mitä yritys voi tehdä saadakseen asiakkaan takaisin. 

Tällöin asiakas kokee haastattelun tavoitteena olevan uusintamyynti. (Vavra 1992, 207- 

210)

Asiakkaiden vaihtokäyttäytymistä palvelualoilla käsittelevässä tutkimuksessa Keaveney 

(1995, 71-82) on löytänyt kahdeksan palveluntoimittajan valintaa ja valintakäyttäyty- 

mistä ohjaavaa tekijää. Nämä tekijät vaikuttavat tutkimuksen mukaan eniten asiakassuh

teen jatkuvuuteen tai katkeamiseen sekä uuden palvelun toimittajan valintaan. Näiden 

tekijöiden huomiointi palveluprosessin kehittämisessä ja mallintamisessa luo mahdolli

suuden ohjata palvelua kohti parempaa tyytyväisyystasoa ja siten kohti asiakasuskolli

suutta. Palveluntoimittajan epäonnistumisella missä tahansa näissä kohdissa on vaiku

tusta asiakkaan uuden palvelun valintaan, asiakkaan harjoittamaan suusanalliseen vies

tintään ja reagointiin kilpailevien yritysten markkinointiviestintään.

1. Hinnoittelu: korkea hinta, hintojen nousu, kohtuuton hinnoitelu ja pettävä hinnoitte

lu.

2. Hankaluus: sijainti / saatavuus, tapaamisen saaminen ja asiakaspalvelun saaminen.

3. Ydinpalvelun epäonnistuminen : palvelun toimintavirheet ja laskutusvirheet.

4. Asiakaspalvelun epäonnistuminen : piittaamattomuus, epäkohteliaisuus, vastaa

mattomuus ja tietämättömyys.

5. Yrityksen reagointi palvelun epäonnistuessa: negatiivinen reagointi, ei reaktiota ja 

vastahakoinen reagointi.

6. Kilpailutilanne: paremman palvelun löytyminen.

7. Eettiset ongelmat: valehtelu, tyrkyttävä myynti, turvattomuus ja intressien konflikti.

8. Pakollinen palveluntoimittajan vaihto: Asiakkaan muutto ja palveluntoimittajan 

lopettaminen.
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5. MARKKINOINTIVIESTINTÄ OSANA ASIAKASSUHDEMARKKINOINTIMIXIÄ

Menestyksellinen markkinointi edellyttää enemmän kuin hyvän tuotteen tai palvelun 

kehittämistä, houkuttelevaa hinnoittelua ja saatavuuden varmistamista. Yritysten täytyy 

kommunikoida nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Yrityksellä on siten 

markkinoinnin näytelmässä myös kommunikoijan ja promotoijan rooli. Tulevien ja ny- 

kyisyen asiakassuhteiden jatkuvuuden varmistamisessa on juuri kommunikointi keskei

nen tekijä. Jos yritys ja asiakas eivät kommunikoi molempiin suuntiin, suhde epäonnis

tuu ja asiakas ajautuu pois.

Markkinointiviestintä on joustavin markkinointimixin elementti, kun tarkastellaan 

markkinointifunktiota kokonaisuutena. Markkinointimixin muut elementit, eli hinta, 

tuote ja jakelu ovat pitkäaikaisia sekä jäykkiä strategioita. Usein niistä on mahdotonta 

tunnistaa yksittäistä vastuullista henkilöä tai osastoa, päinvastoin kuin viestinnän koh

dalla. Yrityksen kommunikaatiomix on joustava kokonaisuus, joka suunnitellaan taval

lisesti vuositasolla. (Ray 1982, 11) Valitettavasti ne ovat useimmiten huomattavasti tätä 

lyhyempiä kampanj akohtaisia taktiikoita.

5.1 Markkinointiviestinnän tavoitteet asiakassuhdemarkkinoinnissa

Markkinointiviestinnän perimmäinen päämäärä liiketoiminnan kannalta on myydä yri

tyksen tuotteita tai palveluja. Mikäli viestinnällä tätä lopullista päämäärää ei pystytä 

täyttämään, ei sille ole perusteita. Viestinnän päämäärään eli myynnin lisäämiseen voi

daan markkinointiviestinnän komponenteilla vaikuttaa välittömästi ja välillisesti. Välit

tömään vaikutukseen eli myyntivolyymin kasvattamiseen päästään tehokkaimmin suo

ramarkkinoinnilla ja suoran palautemahdollisuuden sisältävällä mainonnalla, jolloin 

ilmoitukseen on liitetty vastausmekanismi (Bly 1994, 50)
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Burnett (1993, 20) esittää välillisten tavoitteiden jaoksi viittä eri kategoriaa:

1. Tietoisuuden luominen varmistamalla yrityksen tunnettuus asiakkaiden 

keskuudessa.

2. Ymmärtämyksen luominen tarjoamalla päätöksenteon kannalta oleellista 

informaatiota tuotteista ja palveluista.

3. Asenteiden muuttaminen tai vahvistaminen korostamalla asiakkaiden ar

vostamia tekijöitä.

4. Käyttäytymisen muutoksien luominen.

5. Uskollisuuden vahvistaminen.

Koska suurin osa viestinnällisistä tavoitteista on välillisesti myyntiä lisääviä, niiden 

tehokkuuden arvionti on lopullisen tavoitteen toteutumiseksi vaikeaa. Viestinnän vaiku

tukset ovat edelleen jaettavissa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteeseen. Lyhyen aikavä

lin tavoitteet sisältävät tavallisesti viestin tuottaman hetkellisen myynnin lisäyksen. Pit

kän aikavälin tavoitteet liittyvät markkinointistrategiaa tukevan maineen rakentamiseen 

ja laadun välittämiseen. (Aaker & Myers 1987, 194-195) Pelkkä myynnin lisääminen 

viestinnän tavoitteena ei yksistään ole riittävä, koska välilliset tavoitteet vaikuttavat 

erillisinä elementteinä. Siksi myös välilliset tavoitteet tulee huomioida ja määritellä 

yksilöllisesti. Jotta viestintä olisi tavoitteellista ne tulee asettaa mitattaviksi (Ray 1982, 

177). Telealalla asiakassuhdemarkkinoinnin tavoitteet ovat asiakassuhteen jatkuvuuden 

varmistaminen ja lisämyynnin aikaansaaminen. Tästä johtuen viestinnälliset tavoitteet 

ovat tarkemmin rajatut kuin uusasiakashankinnassa. Tämän tutkielman perspektiivistä 

viestinnän tavoitteina tulee olla asiakkaan tekemän hankintapäätöksen oikeellisuuden 

vahvistaminen, informaation tuottaminen ja luottamuksen luominen. Morganin ja Hun

tin (1994, 31-34) tutkimuksen mukaan juuri luottamuksen herättäminen on asiakassuh

teeseen sitouttamisen ohella avaintekijä asiakassuhdemarkkinoinnin onnistumisessa.
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5.1.1 Markkinointiviestinnän kommunikaatiomalli

Markkinoidakseen palveluitaan tehokkaasti on ymmärrettävä miten yrityksen ja asiak

kaan välinen kommunikaatiomalli toimii, miten viestintäprosessi kulkee ja miten se vai

kuttaa kohderyhmässä. Kommunikaatiomalli kertoo ”kuka sanoo mitä millä viestintäka

navalla kenelle ja millä vaikutuksella” (Laswell 1948, 37-51). Kommunikaatioprosessia 

voidaan esittää graafisesti kuvion 14. osoittamalla tavalla. Kuviosta on erotettavissa 

yhdeksän eri elementtiä: lähettäjä, koodaus, sanoma, media, koodin purku, vastaanotta

ja, vaikutus, palaute ja häiriö.

Kuvio 14. Kommunikaatio prosessin elementit

Media
Lähettäjä Koodaus Koodin

purku
Vastaanottaja

▲ f
Häiriö

Palaute Vaikutus ^

Lähde: Kotier 1991, 568

5.1.2 Viestintämixin elementit

Markkinointiviestintämix on tavallisesti jaettu viiteen eri luokkaan. Ideaalitilanteissa eri 

elementit toimivat yhdensuuntaisesti. Ne vahvistavat haluttua sanomaa, lisäävät tietoi

suutta, rohkaisevat asiakasta hankkimaan palvelun, välittävät informaatiota, taivuttette- 

levat ja muistuttavat palvelusta lopullisena tavoitteenaan myyntivolyymin kasvattami

nen. (White 1993,13, 55 ja Bumett 1994,7)

Markkinointiviestintämixin peruselementit ovat:

1. Mainonta, joka on persoonatonta, tunnistettavissa olevan lähettäjän viestintää yri

tyksen tuotteista, palveluista ja ideoista massamedioissa.
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2. Henkilökohtainen myynti, joka on kahdensuuntaista, henkilökohtaisella tasolla ta

pahtuvaa asiakkaan ja yrityksen edustajan välistä viestintää, jonka tavoitteena on 

myyntitapahtuman aikaansaaminen. Henkilökohtainen myynti sisältää sekä puheli

mitse tapahtuvat yhteydenotot että kasvotusten tapahtuvat myyntitilanteet.

3. Tiedotus ja suhdetoimenpiteet (PR) sisältävät koordinoidut pyrkimykset luoda 

suotuisia asenteita yritystä kohtaan julkaisemalla kaupallisesti merkittäviä uutisia, 

tukemalla relevatteja aktiviteetteja tai ohjelmia. Erona mainontaan on, ettei tämä ole 

maksettua julkaisutoimintaa eikä viesti sisällä suoria myyntikehoituksia.

4. Myynninedistämistoiminnot sisältävät aktiviteetit, joilla pyritään lisäämään palve

lun arvoa. Nämä liittyvät ydinpalvelua täydentäviin avustaviin- ja tukipalveluihin. 

Ominaista näille toiminnoille on, että ne ovat useimmiten ajallisesti rajoitettuja ja 

pyrkivät suoraan stimuloimaan asiakasta hankkimaan palvelun tai lisäämään palvelun 

käyttöä. Nämä toimenpiteet voivat niin ikään kohdistua joko omaan myyntihenkilös- 

töön, jakeluportaaseen, asiakkaisiin tai kaikkiin samanaikaisesti.

5. Suoramarkkinointi, joka on amerikkalaisen Direct Marketing Associationin määri

telmän mukaan markkinoinnin interaktiivinen jäijestelmä, jossa yhtä tai useampaa 

viestintämenetelmää käyttämällä saadaan aikaan mitattavissa oleva vastaus ja/tai lii

ketoimi yrityksen tai asiakkaan sijainnista riippumatta. (AMA: Kotler 1991, 622) Si

ten se on palvelujen myymistä valituille asiakkaille vastausmekanismin sisältävän 

mainoksen välityksellä.

5.1.3 Dissonanssiteoria

Telepalvelujen yritysmarkkinoinnin kannalta on dissonanssiteoria erityisen merkittävä.

Dissonanssiteoria perustuu olettamukseen, että asiakkaat ovat palvelua hankkiessa tilan

teessa, jossa heidän täytyy tehdä valinta kahden tai useamman mahdollisen eri palvelun

tai palveluntoimittajan välillä. Telepalvelujen valinta vaikeutuu, koska kyseisten palve-
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lujen laatu on lähes identtinen, palvelu on kompleksinen sekä sisältää paljon tuntemat

tomia tai ei-havaittavia ominaisuuksia. Kun asiakas on valinnan tehnyt, ja jos tehdyllä 

palvelun hankinnalla on asiakkaan liiketoiminnan kannalta suuri merkitys, hän etsii pe

rusteluja itselleen tai haluaa rationalisoida tehtyä valintaansa. Asiakkaat etsivät yrityk

sen viestinnästä päätöksensä oikeellisuutta tukevaa informaatiota ja välttävät kilpailijoi

den vastakkaissuuntaista informaatiota. (Ray 1982, 186 ja Aaker & Myers 1987, 225) 

Siten asiakassuhdemarkkinointistrategian mukaisen viestinnän tulee tukea asiakkaiden 

telepalvelun hankinnan jälkeistä informaation tarvetta ja vahvistaa asiakkaan hankinta- 

käyttäytymisen mallia.

5.1.4 Markkinointiviestinnän vaikutuksen hiearkiamallit ja selitykset

Viestinnän tavoitteena on luonnollisesti myynnin aikaansaaminen ja lisääminen. Näin 

ollen viestinnän vaikutuksia on tutkittu usean eri hierarkiamallin pohjalta. Suurimman 

suosion ja hyväksynnän saaneet teoriat ovat oppimisaspektia korostava AIDA, Russell 

Colleyn DAGMAR ja Lavidge & Steinerin kommunikaatiovaikutuksen hierarkiamalli. 

(Ray 1982, 178-188 ja Aaker & Myers 1987, 104-114). Yrityksille suuntautuvan palve

lun hankinnan jälkeisen viestinnän kannalta nämä eivät kuitenkaan sellaisenaan ole tyy

dyttäviä, sillä maltit ovat luotu pääasiassa kuluttajille suuntautuvaan uusasiakashankin- 

taan. Tämän tutkielman perspektiivistä tarkasteltuna asiakkaiden voidaan jo katsoa siir

tyneen oppimisen ylimmälle portaalle hankkiessaan palvelun ensimmäisen kerran. Ai

noastaan suunniteltaessa täysin uuden, innovatiivisen palvelun viestintää nykyisille asi

akkaille, voidaan rajoitetusti soveltaa näitä teorioita.

Kuvio 15. Dagmar -malli

Osto
Vakuuttuminen ^

Vertailu

Tietoisuus
Tietämättömyys

Lähde: Ray 1982, 179
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Viestinnän vaikutuksia voidaan tarkastella myös sen aikaansaaman vaikutuksen mu

kaan. Eri vaikutustasoja ovat kognitiivinen, affektiivinen ja konatiivinen. Kognitiivisella 

tasolla mitataan tietoisuuden lisääntymistä tarjotusta palvelusta. Affektiivisella tasolla 

tarkastellaan miten asiakas suhtautuu emotionaalisella tasolla tarjottuun palveluun. Ko

natiivinen taso puolestaan tarkastelee asiakkaan kulutuskäyttäytymisen muutosta vies

tinnän seurauksena. (Ray 1982, 182) Nykyisten asiakkaiden reagointiherkkyyttä uusia 

palveluita koskevaa viestintää kohtaan voidaan rajoitetusti arvioida yrityksen asiakastie- 

tokannoista saatavan tiedon ja asiakashistorian perusteella. Tämä on mahdollista, jos 

yritys on asiakassuhdemarkkinointistrategian mukaisesti aktiivisesti kommunikoinut 

asiakkaan kanssa yksilöllisellä tasolla ja kerännyt näistä saatavat tiedot tietokantoihinsa, 

(kts. S.45)

5.1.5 Viestintämixin komponenttien suhteellinen tärkeys ja ajoitus asiakkaan elinkaares
sa

Markkinointimixin komponenttien suhteellinen tärkeys osana yrityksen markkinoin

tistrategiaa vaihtelee kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla. Yritysmarkkinoilla tärkeysjärjes

tys on: henkilökohtainen myynti, myynninedistämistoimenpiteet, mainonta ja suhde

toiminta.

Markkinointiviestinnän eri elementtien kustannustehokkuutta suhteessa asiakassuhteen 

elinkaareen voidaan esittää graafisesti kuvion 16. mukaisesti. Kuviosta voidaan todeta, 

että mainonnan ja tiedotuksen kustannustehokkuus on huipussaan asiakkaan ollessa 

tietoisuusvaiheessa. Tällöin voidaan viestinnällä vaikuttaa asiakkaan kokemaan institu

tionaaliseen laatuun korostamalla laatu käsitystä muokkaavia laatu-ulottuvuuksia, (kts 

S.21) Asiakkaan vakuuttamisvaiheessa on henkilökohtainen myynti merkityksellisintä 

samoin kuin itse myyntitapahtumassa. Tällöin kasvaa myös myynninedistämisen keino

jen kustannustehokkuus. Mainonnan kustannustehokkuus kasvaa uudestaan asiakkaan 

uusintaoston hetkellä, kuten dissonanssiteoria osoittaa. (Kotler 1991, 589)
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Kuvio 16. Viestintämixin elementtien kustannustehokkuus 

asiakassuhteen eri vaiheissa

Mainonta

Tietoisuus Vertailu Vakuuttuminen Tilaus Uueintadlaus 

ASIAKKAAN OSTOVALMIUS

Lähde: Kotier 1991, 589

5.2 Integroitu markkinointiviestintä

Jokainen elementti kommunikaatiomixistä tulee integroida niin, että markkinointitavoit- 

teiden mukainen sanoma tukee myös toisia viestintämixin elementtejä parantaen vies

tinnän kustannustehokkuutta. Kommunikaatiokanavien valinnan ja sanoman huolellinen 

suunnittelu ja integrointi luo markkinointiviestinnän eri komponenteille synergiaedun, 

joka vahvistaa sanomaa ja yrityksen imagoa. Integroinnin synergistinen efekti ei kuiten

kaan ole automaattinen reaktio medioiden yhdistämisestä. Tarvitaan myös uusia viestin

nän metodeja ajattelumallin muutoksen ohella. (Roman 1988, 6) Esimerkiksi myyn- 

ninedistämistoimenpiteillä ja suhdemarkkinointitapahtumilla voidaan tukea mainos

kampanjoita. Näin viestinnällä saadaan aikaan suurempi vaikutus kustannustehokkaasti. 

(Smith 1993, 21)

Integroinnin yhtenä tavoitteena on tuoda pysyvyyttä asiakkaiden ja yrityksen väliseen 

viestintään. Lähestymistavan luominen edellyttää viestinnän elementtien yhdistämistä 

pysyväksi kommunikoinniksi, joka vahvistaa asiakassuhdetta. Pysyvyyden vaatimus 

perustuu teoriaan, jonka mukaan viestinnällä on kumulatiivinen vaikutus asiakkaaseen. 

Perinteisesti viestinnässä on korostettu toistojen ja viestien volyymien korvaavaa vaiku

tusta aiempiin kokemuksiin ja asenteisiin. (Schultz ym. 1993, 40-42) Integroinnin
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avaintekijä on, että yritys kykenee seuraamaan mihin ja miten prospektit ja asiakkaat 

missäkin vaiheessa reagoivat ja toimivat. Sen perusteella tulee suunnitella myynti ja 

markkinointi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Integrointiin liittyy läheisesti ho

listinen media-ajattelu, jossa eri medioista saatu palaute yhdistetään yhdeksi tietokan

naksi. Mediat käsitetään tällöin kokonaisuudeksi osasten sijaan. (Suoramarkkinoinnin 

Käsikirja 1995, 10) Graafisesti integroitua markkinointiviestintää voidaan kuvata kuvi

on 17. mukaisesti.

Kuvio 17. Integroitu markkinointiviestintä

Tietoisuus

Tarve

Paikan
taminen

Analyysi

Ratkaisu,
kauppa

Pitäminen

Tavoite Tutkimus

Suoramarkkinointi Suoramarkkinointi

Tutkimus Telemarkkinointi Telemarkkinointi j

Mainonta Myyntityö

Kampanja tietokanta ------------------------------------------------- ^ Täydentyvä tietokanta

Lähde: Suoramarkkinoinnin Käsikiija, 1995

5.2.1 Mainonnan soveltuvuus yrityksille suuntautuvaan asiakassuhdemarkkinointiin

Vaikka mainonnan merkitys yritysmarkkinoinnissa on vähäisempi kuin henkilökohtai

sen myynnin, se edesauttaa seuraavien tavoitteiden saavuttamista: 1) tietoisuuden raken

taminen, 2) ymmärtämyksen lisääminen, 3) muistuttaminen, 4) vihjeiden tuottaminen, 5) 

argumentaatio ja 6) varmistaminen (Kotler 1991, 586). Grönroosin (1990, 110) mukaan 

palvelujen markkinoinnissa palvelun aineettomuudesta johtuen markkinointiviestinnän 

viestinnän toimenpiteillä ei ole vain välillistä vaikutusta odotuksiin. Viestinnällä voi

daan vaikuttaa välittömästi myös asiakkaan kokemuksiin.
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5.2.1.1 Company Branding

Berry ja Parasuranam (1991, 116-118) korostavat organisaatiobrandin merkitystä yri- 

tysmarkkinoilla. Brandin luomisen yhtenä tarkoituksena on erottaa yrityksen palve

lut/tuotteet kilpailevista palveluista. Pysyvät nimet ja kilpailijoista erottuvat elementit 

kuten logot, sloganit ja symbolit tuovat asiakkaille mahdollisuuden erottaa kyseinen 

yritys ja sen tuottamat palvelut kilpailevista viesteistä. Brandin rakenteen painopiste 

liikkuu tuotebrandista yritysbrandiin, kun asiakkaan saama palvelun laatu korostuu 

arvon muodostumisessa. Yrityksen tavoittelema brandi ei välttämättä ole sama minkä 

asiakas kokee. Asiakkaiden vaikutelma brandista muodostuu viestinnän ohella yrityksen 

tarjoamasta palvelusta, yrityksen kyvystä tuottaa palvelu ja palvelun tuottamasta arvos

ta. Asiakkaiden kokemuksiin perustuvat uskomukset ovat voimakkaita ja ne heikentävät 

yrityksen kontrolloimaa viestintää, jos se on ristiriidassa kokemusten kanssa. Yritys ei 

voi eristää organisaatiobrandiä asiakkaiden kokemuksiin perustuvista arvioista. Sen 

sijaan yritys voi palvelulla vahvistaa haluttua organisaatiobrandia. Tästä syystä korostuu 

todellisen palvelukonseptin, palvelun laadun ja asiakkaan kokeman arvon merkityksen 

välittäminen myös viestinnässä. Organisaatiobrandin tarkoituksena on suunnitella yh

denmukainen, kilpailuedun tuottava mielikuva yrityksestä, joka halutaan välittää asiak

kaille viestinnällisin keinoin, (em.118) Palvelujen brandin muodostamista havainnollis

tetaan kuviossa 18.

Kuvio 18. Palvelujen brandin elementit ja vaikutukset kokeneisiin asiakkaisiin

Brandi media

Brandi media

Brandi media

Brandi media

Esitetty
brandi

Palvelu
konsepti,
laatu,
arvo

Valinta
käyttäytyminen

Lähde: Berry & Parasuranam 1991, 117
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5.2.1.2 Viestinnällinen asemointi suhteessa kilpailijoihin

Nykyisessä telealan kilpailutilanteessa niin kuluttajat kuin yritysasiakkaatkin törmäävät 

eri teleoperaattoreiden viesteihin päivittäin. Jotta viesti tavoittaisi halutun kohderyhmän 

ja vaikuttaisi halutulla tavalla, sen tulee olla erottuva; rationaalisesti vakuuttava ja emo

tionaalisesti miellyttävä. Ennen kaikkea viestin tulee tuoda esille haluttu sanoma ja ko

rostaa palveluntuottajan haluamia laatuominaisuuksia, jotka ovat relevantteja asiakkaan 

arvonmuodostumisen kannalta. (Rosenlew 1995) Asiakassuhdemarkkinoinnin kannalta 

tulee valita ne painotettavat ominaisuudet, jotka ovat johtaneet asiakastyytyväisyyteen 

ja tuottavat asiakkaalle arvoa. Toisin sanoen yrityksen tulee asemoida viestinsä kilpaili

joiden suhteen niiden laatuominaisuuksien pohjalta, joista sen pitkän tähtäimen kilpai

luetu muodostuu. Viestinnällisessä asemoinnissa voidaan soveltaa kappaleessa 3.2.2 

esitettyä multiattribuutti -mallia, (kaava 1.) Tavoitteena on siten selvittää kokonaisarvon 

muodostumiseen vaikuttavien yksittäisten laatuominaisuuksien arvo, joita viestinnässä 

painotetaan. Funktio on tällöin muotoa:

Kaava2. X¡j =f(yjh 6ц)

missä

Xjj on j:nnes laatuominaisuus vaikuttaen palveluun i

yjk on K:nnes palvelun elementti vaikuttaen ominaisuuteen j

eji on l:nnes subjektiivinen tekijä vaikuttaen ominaisuuteen j

Multiattribuuttimallia voidaan soveltaa myös hyötysegmentoinnin suorittamiseksi, kos

ka mallin tuloksena saadaan asiakkaiden arvostamien ominaisuuksien arvo (kts s. 39). 

Näiden ominaisuuksien voidaan katsoa olevan niitä hyötyjä, joita asiakkaat palvelua 

hankkiessaan etsivät. (Rothschild 1987, 89)

Brandin asema suhteessa kilpailijoihin määräytyy asiakkaan assosiaatioista brandiin. 

Asiakkaan mieltämä brandi on suhteellinen konsepti, joka määräytyy asiakkaan arvi

oinnista kilpaileviin palveluihin. Brandin asema muuttuu vuosien saatossa mainonnan, 

myynninedistämistoimenpiteiden, suusanallisen viestinnän ja käyttökokemusten seu

rauksena. (Aaker ym. 1992, 135) Tässä mielessä mainonnan pysyvys on perusteltua.
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Oman brandin vahvistamiseksi tai asemointistrategian suorittamiseksi on hyödyllistä 

tarkastella asemaa suhteessa kilpailijoihin asemointikartan avulla. Akseleiksi tulee valita 

ne kaksi asiakkaan arvostamaa attribuuttia, jotka tuottavat asiakkaalle eniten arvoa, 

(kuvio 19.) Vaikka palvelulla tai tuotteella on useita hyviä laatuominaisuuksia, on jär

kevää valita vain kaksi laatuominaisuutta, joita viestinnässä korostetaan. Perusteluna on, 

että mainos tai ilmoitus, jossa on useampia korostettavia tekijöitä on vaikea toteuttaa ja 

tuloksena saattaa olla sekava imago, joka heikentää brandia.

Kuvio 19. Samankaltaisuus perusteinen havaintokartta

Laatuominaisuus Y

Yritys D

Yritys A

Yritys C
Yritys F

Yritys G

Yritys В

Lähde: Aaker ym. 1992,147

5.2.1.3 Mainonnan muuttaminen suoran palautteen viestinnäksi

Perinteinen massamarkkinointi ja -mainonta tavoittelee imagon ja mielikuvien raken

tamisen kautta saatavaa myynnin lisäystä ja toteuttaa samalla pitkän tähtäimen strategi

aa. Suoramarkkinointi on puolestaan mielletty lyhyemmän tähtäimen toiminnaksi, jossa 

viestin tai ilmoituksen tavoitteena on saada välitön vastaus tai reaktio asiakkaalta. (Nash 

1986, 13) Blyn (1994, 48-49) mukaan yritysmarkkinoinnissa 99% markkinointiviestin- 

nästä imagon rakentamisen ohella tähtää myös välittömään palautteeseen. Tämä johtuu 

sitä, että yritysmarkkinoinnissa on useimmiten asiakkaan itse otettava yhteyttä suoraan 

palvelun toimittajaan hankkiakseen palvelun. Vastaväitteenä tähän voidaan todeta, että 

Tele PK-Palveluissa miltei jokainen kauppa syntyy myyjän kontaktista asiakkaaseen.
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Asiakassuhdemarkkinoinnin viestinnällinen tavoite on tuoda yhteen sekä asiakas että 

yritys ja aikaansaada yksilöllistä dialogia näiden välille. Jotta dialogi olisi kahdensuun

taista, on ilmoituksen tai mainoksen sisällettävä ohjeet asiakkaalle miten ja mistä yrityk

sen tavoittaa. Perinteisen massamainonnan muuttaminen välittömän palautteen viestin- 

näksi edellyttää enemmän kuin pelkän puhelinnumeron tai vastauslomakkeen liittämistä 

mainokseen. Todellisuudessa se on yhdistelmä tekniikoita ja tapaa ajatella. Tekniikoilla 

tarkoitetaan suoramarkkinoijien käyttämiä menetelmiä rohkaista asiakasta ottamaan 

kontakti palvelun toimittajaan. Eri menetelmiä ovat vastauskortit, tilauslomakkeet, pal

velunumerot, ilmaiset kirjaset, aikarajoitteiset tarjoukset ja tuote-esitteet. Tavalla ajatella 

tarkoitetaan irtautumista perinteisestä mainonnan ajattelumallista. Perinteinen ajattelu

malli korostaa mainonnan funktiota suotuisan mielikuvan rakentamisessa, tuotemerkin 

preferenssien luomisessa ja muistamisessa. Suoran palautteen viestintä sisältää samat 

välilliset tavoitteet kuin perinteinen ajattelumalli, mutta päätavoite on saada aikaan jo

kaisesta yrityksen viestistä välitön palaute, kysely tai tilaus. Siten se on tavoitteellisem

paa ja mitattavampaa. Toinen välittömän palautteen viestinnän etu on sen kyky tuottaa 

vihjeitä myynnille potentiaalisista asiakkaista, jotka ottavat yhteyttä mainoksen perus

teella. Liittämällä mainokseen palautteen mahdollisuus rohkaistaan asiakasta ottamaan 

yhteyttä ja yhdistetään nämä kaksi toivottua reaktiota: imagon vahvistaminen ja myyn

nin aikaansaaminen. (Roman 1995, 53-54 ja Bly 1994, 48-53)

5.2.2 Suoramarkkinointi kommunikointikanavana asiakassuhdemarkkinoinnissa

Koska asiakassuhdemarkkinoinnin viestinnälliset tavoitteet ovat kahdensuuntaisen dia

login käyminen, suoramarkkinointi sopii yksilöllisenä kommunikointina hyvin tähän 

tavoitteeseen (Aatola 1995, 118). Suoramarkkinoinnilla ei kuitenkaan voida syrjäyttää 

henkilökohtaista myyntityötä eikä pelkillä suoramainoskirjeillä voida korvata mainon

nan tehtävää ennakko-odotusten ja yrityskuvan luomisessa. Blomqvist ym. (1993, 101) 

korostavat suoramarkkinoinnin funktiota sen tuottamien tulosten mitatattavuuden, sekä 

asiakassuhteiden lujittamisen ansiosta. Uhratuilla panoksilla voidaan pyrkiä sekä mitat

tavaan liiketoimeen että olemassa olevien suhteiden lujittamiseen. Yritys voi mitata
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esimerkiksi uskollisuusvaikutuksia ja asiakasvaihtuvuutta sen sijaan, että keskittyy vain 

vastausmääriin ja tilauskohtaisiin kustannuksiin. Suoramarkkinointia voidaan pitää pit

kävaikutteisena investointina asiakassuhteisiin sen sijaan, että se nähtäisiin vain liike

toimien aikaansaamiseen tähtäävänä kustannuseränä. Suoramarkkinointi tyydyttää paitsi 

asiakkaan informaatiotarpeita ja kasvattaa myös asiakkaan kokemaa arvoa. (Blomqvist 

ym. 1993, 104-110)

5.2.3 Suhdetoiminnot asiakassuhdemarkkinoinnissa

Suhdetoiminnot ovat käytetyin asiakassuhdeviestinnän muoto asiakassuhdemarkki

noinnissa. Suhdetoiminnot sisältävät useita eri keinoja asiakassuhteen jatkuvuuden 

varmistamiseksi. Menetelmien kohteina ovat yrityksen olemassa olevat avainasiakkaat 

eli jo jollain asteella yritykseen sitoutuneet asiakkaat. Suhdetoimintojen käyttöä voidaan 

perustella käytävän dialogin kahdensuuntaisuudella ja sitä kautta saavutettavalla asia

kassuhteen syvenemisellä. Asiakkaiden palkitseminen edellyttää kanta-asiakassuhdetta, 

joka asiakkaan on ansaittava omalla ostokäyttäytymisellään. Kaikkien asiakkaiden hou

kutteleminen kanta-asiakkaaksi on kallista ja saavutettavat näennäisedut eivät riitä syn

nyttämään todellista asiakasuskollisuutta. (Pönkänen 1995, 70)

Palkitsemisen tarkoituksena on kanta-asiakassuhteen arvon jakaminen asiakkaalle suh

teessa kanta-asiakassuhteen tuomiin tuottoihin. Kuitenkin on huomioitava, että itse 

palkitsemisen tuottaman lopullisen arvon yritykselle on oltava suurempi kuin asiakkaal

le jaettava arvo. Jotta palkitsemisohjelmat vaikuttavat halutulla tavalla, jaettavan pal

kinnon on oltava linkitetty haluttuun vaikutukseen eli ostokäyttäytymiseen. Palkitsemi

sen on lisäksi oltava osa pitkän tähtäimen strategiaa. Irrallisten suhdetoimintojen vaiku

tus saattaa olla päinvastainen lopullisen tavoitteen kanssa. Ne saattavat kannustaa asiak

kaita kroonisiksi palveluntoimittajan vaihtajiksi. Lisäksi irralliset suhdetoiminnot ovat 

kalliita eivätkä luo asiakasuskollisuutta. Kokonaispotentiaali arvon jakamisesta palkit

semisen kautta realisoituu vasta kun asiakkaat muuttuvat pysyvästi uskollisiksi. Muutos 

tapahtuu, kun yritys kykenee luomaan ja kommunikoimaan asiakkaalle pitkän tähtäimen 

arvonmuodostusta lisääviä hyötyjä. (O’Brien & Jones 1995, 75-78)
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Palkitseminen voi tapahtua yhteistyössä toisen yrityksen kanssa, jolloin asiakkaan saa

ma lisäarvo kasvaa. Tällöin tavoitteena on molempien yritysten myynnin lisääminen. 

Kolmas tapa tuottaa asiakkaalle lisäarvoa kanta-asiakkuussuhteesta on palkitsemisen 

verkostoin ti. Verkoston kautta kanta-asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus saada useam

man yrityksen tarjoamia lisäetuja, jotka stimuloivat asiakkaita käyttämään verkoston 

jäsenien palveluita. Jokainen verkostossa oleva yritys tuo asiakkaalle jaettavaa lisäarvoa 

ja puolestaan jokainen osapuoli hyötyy kanta-asiakkuussuhteesta. (O’Brien & Jones 

1995, 81) Oleellista palkitsemisen verkostoinnissa on, että järjestelmään sitoutuneiden 

yritysten tarjoamat palvelut eivät kilpaile keskenään ja että niiden kulutus on sidoksissa 

toisiinsa.

5.2.3.1 Asiakaskerhot osana asiakassuhdemarkkinointia

Asiakaskerhot ovat yritysten tapa virallistaa suhteensa kanta-asiakkaisiin, eli niihin asi

akkaisiin, joita yritys pitää tärkeinä ja joihin sen kannattaa panostaa. Asiakkaat ovat 

tavallisesti halukkaita tulemaan kanta-asiakkaiksi, jos yritys panostaa asiakassuhteeseen 

eli tarjoaa heille ainutlaatuisia etuja. Saavutettavien etujen tulee olla liittymisestä aiheu

tuvia kustannuksia suuremmat (O'Brien & Jones 1995, 76). Berry (1983, 26-27) jakaa 

asiakaskerhot kahteen eri tyyppiin niiden tarjoamien etujen mukaan:

1. Asiakassuhteen kehittämiseksi yritys tarjoaa jäsenille peruspalvelun li

säksi sellaisia lisäpalveluja, joita ei muulle asiakaskunnalle tarjota.

2. Asiakassuhteen kehittämiseksi yritys tarjoaa palveluille erikoishinnoitte- 

luaja ostettuihin määriin pohjautuvaa hinnoittelua.

Jotta asiakaskerhon perustaminen olisi mielekästä, sen tulisi olla sopusoinnussa yrityk

sen kilpailu- ja markkinointistrategian kanssa. Etujen on oltava niin konkreettisia, että 

ne houkuttelevat jäsenyyteen. Samoin jäsenyysehtojen tulee olla sen mukaisia, että ne 

houkuttelevat oikeita kohderyhmiä. Lisäksi asiakkaalta on vaadittava vastasuoritus vas

tineeksi jäsenyydestä. Yrityksen tulee pyrkiä luomaan asiakaskerhosta lähdön esteitä,
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jotka perustuvat jäsenyyden tuomaan arvonlisään. Arvonlisä on palkintoa pitkäaikaises

ta ja aktiivisesta asiakassuhteesta. Jos asiakkaan saamat edut ovat puhtaasti rahallisia, 

eivätkä kytkeydy asiakassuhteen kestoon ja aktiivisuuteen, ovat lähdön esteet matalia ja 

asiakaskerhoa pidetään alennussampona. (Blomqvist 1993, 133-136)

5.23.2 Viiteryhmään tukeutuva markkinointi

Toinen tehokas tapa asiakaskerhojen ohella kasvattaa asiakasuskollisuutta on viiteryh

mään tukeutuva markkinointi (engl. affinity marketing). Tätä toteutetaan kohdistamalla 

markkinointitoimenpiteitä ryhmälle, joka koostuu samoja harrastuksia tai arvostuksia 

omaavasta tai muuten ryhmän muodostavista yksilöistä. (Macchiette & Roy 1992, 48) 

Shibutani (1955, 562-569) on määritellyt viiteryhmän seuraavasti:

”Ryhmä, jonka näkemyksiä yksilöt käyttävät viitekehyksenä havaintokentässään ”.

Viiteryhmään tukeutuvassa markkinointistrategiassa tulee huomioida, kuinka valittu 

viiteryhmä vaikuttaa ei-valittujen viiteryhmien asenteisiin ja ostokäyttäytymiseen. 

(Aaker & Myers 1987, 314) Tämän strategian tavoitteena on hyödyntää jo olemassa

olevia asiakassuhteita markkinoinnissa asiakkaan edustamalle viiteryhmälle. Näin edis

tetään asiakasviestinnän tehokkuutta ja uskottavuutta. Jos yrityksen valitsema tukihenki

lö on mielipidejohtaja, sanoman perillemenon todennäköisyys kasvaa. (Blomqvist ym. 

1993, 136) Viiteryhmän tukihenkilön vaikutus voidaan jakaa ulkoiseen eksplisiittiseen 

ja sisäiseen implisiittiseen vaikutukseen. Ulkoisella eksplisiittisellä vaikutuksella tarkoi

tetaan suoria vuorovaikutustilanteita, jossa useampi ihminen on suorassa kontaktissa 

mielipidejohtajaan. Sisäisellä implisiittisellä vaikutuksella tarkoitetaan prosessia, jossa 

mielipidejohtaja vaikuttaa mentaalisella tasolla viiteryhmään. (Aaker & Myers 1987, 

315) Viiteryhmään tukeutuvassa markkinoinnissa asiakasuskollisuus perustuu ensisijai

sesti viiteryhmän edustajan asiakasuskollisuuteen. Siten elintärkeäksi muodostuu tämän 

suhteen vaaliminen. On myös huomioitava, missä määrin ryhmän yksilöt haluavat 

osoittaa samaistuistumisensa viiteryhmään. Tämä muodostuu viiteryhmäsidosten vah

vuudesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. (Macchiette & Roy 1992, 48)



66

Pro Gradu Tutkielma Panu Nordlund 1996

6. VIITEKEHYS

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu markkinointia- ja asiakassuhde- 

markkinointia käsittelevästä kiijallisuusmateriaalista. Olen myös lainannut aihealuetta 

käsitteleviä lehtiartikkeleita sekä alan tunnetuimmista kansainvälisistä että kotimaisista 

liiketalouden julkaisuista. Käytetty kirjallisuus koostuu pääosin yritysmarkkinoinnin 

teoksista, mutta soveltuvin osin on lainattu kuluttajamarkkinoinnin teoksia. Kirjallisuu

den lisäksi olen käyttänyt tämän alan tutkijoiden markkinointiseminaareista saatua ma

teriaalia. Telecom Finland Oy:tä ja telealaa käsittelevässä kappaleessa (kappale 2.) on 

edellisten lisäksi käytetty televiestintäalaa koskevaa kirjallisuutta, Telen toimeksiantona 

tehtyjä Teknillisen Korkeakoulun diplomitöitä sekä Telecom Finland Oy:n henkilökun

nan haastatteluita. Viitekehyksessä on kuvattu palvelun laadun elementtejä, asiakastyy

tyväisyyttä, asiakkaan kokemaa arvoa sekä asiakassuhdetta personoivaa kommunikoin

tia. Pyrkimyksenä on ollut hahmottaa edellytykset Tele PK-Palveluiden asiakaslähtöisel

le toimintatavalle ja asiakasuskollisuuden saavuttamiselle. Lähestymistapana kohdeil

miöön on käytetty asiakassuhdemarkkinoinnin teorioita, jolloin ensisijaisena segmen- 

tointikriteerinä on asiakassuhteen elinkaari. Käytännössä asiakassuhdemarkkinointi il

menee siirtymisessä kampanjakeskeisestä markkinoinnista asiakashoitosuunnitelmiin ja 
asiakashallintaan.

Lähtökohtana tutkimuksessa on Tele PK-Palveluiden eri osastojen tuottamat palvelui

den elementit, jotka ovat arvoketjun perus- ja tukitoimintoja. Yksilöitynä eri osastot 

ovat myynti, asiakaspalvelu, markkinointiviestintä ja tuotteistus. Palvelun elementit 

tuottavat asiakkaiden arvostamia palvelun laatuominaisuuksia. Koettuun palvelun laa

tuun vaikuttavat myös itse palveluun liittymättömät subjektiiviset tekijät, kuten suusa

nallinen viestintä. Siten PK-Palvelut yksikkönä voidaan määritellä asiakassuhdemarkki

noinnin synergiseksi ”platformiksi”, jonka toiminnot tuottavat asiakkaan kokeman ar

von. (kuvio 20.)

Palvelun laatukysymykset on asiakassuhdemarkkinointistrategian perusta, koska asiak

kaan kokema palvelun laatu suhteessa odotuksiin määrää tyytyväisyyden tason. Tyyty
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väisyyteen on kuitenkin liitettävä palvelun hankinnasta aiheutuneet kustannukset, jonka 

jälkeen asiakas voi arvioida palvelun tuottaman todellisen arvon. Siten tyytyväisyys ja 

palvelun laatu ovat keskeisessä asemassa asiakasuskollisuuden tavoittelussa, mutta to

dellinen palvelun laadun mittari on asiakkaan kokema arvo.

Asiakkaiden kokema arvo on perusta asiakasuskollisuuteen, mutta ei sellaisenaan ole tae 

uskollisuuden säilymiselle. Asiakkaan hahmottamaan arvoon voidaan vaikuttaa myös 

muilla markkinointitoimilla. Keskeisessä asemassa on avoin kommunikointi asiakkaiden 

kanssa. Tarkentamalla asiakassuhteen elinkaaren mukaisia segmenttejä relevanteilla 

muuttujilla ja tuottamalla segmentin tarpeiden mukaisia kehittyneitä lisäarvopalvelulta 

saavutetaan kestäviä asiakassuhteita. Asiakassuhdemarkkinointistrategian mukaisilla 

operatiivisilla toimilla, kuten aktiivisella asiakastiedon keruulla, relatiivisten tietokanto

jen päivittämisellä ja integroidulla markkinointiviestinnällä lisätään asiakassuhdemark- 

kinointistrategian kriittisintä resurssia; tietoa. Hyödyntämällä tietoa tarkasti kohdistet

tuihin markkinointitoimiin saadaan asiakassuhteeseen edelleen lisää syvyyttä.

Kommunikoimalla asiakkaan kanssa yksilöllisellä tasolla ja hyödyntämällä viestintäka

navien kirjoa maksimoidaan asiakkaan kokema arvo. Tavoitteena on tuottaa tunne, että 

jokainen asiakas huomioidaan yksilönä. Edellytyksenä on, että kyetään määrittelemään 

erilliset asiakasluokat, joilla kullakin on omat odotuksensa palveluntoimittajan lähes

tymisen ja viestinnän suhteen. Massaviestinnässä on oleellista viestiä asiakkaan arvon 

muodostumisen kannalta relevantteja laatuominaisuuksia. Näillä vahvistetaan ainutlaa

tuisia brandi ominaisuuksia. Siten saavutetaan kilpailijoista erottuva pitkän tähtäimen 

kilpailuedun tuottava yrityskuva ja suojaudutaan kilpailijan lähes identtisiä palveluja 

vastaan. Merkityksellisin viestintäkanava asiakassuhdemarkkinoinnissa on silti henkilö

kohtaisella tasolla tapahtuva kahdensuuntainen kommunikointi.

Teoreettinen viitekehys on esitetty graafisesti kuviossa 20. (kts. liite 2) Kuvio kuvaa 

kappaleissa 2, 3, 4 ja 5 esitettyjen palvelun laadun tuottavien tekijöiden, asiakastyyty

väisyyden, asiakassuhdemarkkinointistrategian ja asiakassuhdetta tukevan viestinnän 

vaikutusta asiakkaan kokemaan arvoon ja sitä kautta asiakasuskollisuuteen. Empiirisen
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osan tavoitteena on siten määrittää kuvion yläosan esittämän kommunikoinnin ja vies

tinnän konkreettiset toimenpiteet. Teema-alueittain, kuten johdantokappaleessa esitet

tiin, tämä voidaan jakaa seuraavasti: 1) mitkä viestinnälliset elementit ja minkälainen 

kommunikointi toimii asiakassuhdetta vahvistavasta 2) asiakkaiden odotukset telepalve

lujen toimittajalle ja ihanteellisen asiakaspalvelun ominaisuudet sekä 3) asiakassuhde- 

markkinoinnin kannalta relevantit segmentit, joille tuotetaan omat asiakassuhdeohjel

mat.

Kuvio 20. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

ASIAKASUSKOLLISUUS

Maksimoitu asiakkaan 
kokema arvo

Kommunikointi / 
viestintä

Operatiivinen toiminta

Aslakassuhdemarkklnolntl
Strateginen taso

aeiekaetyytyvÄiayya

Palveluiden elementti 
subjektiiviset tekijät

Asiakassuhdemarkkinoinnin

TELE PK-PALVELUT

Laaditun teoreettisen viitekehyksen pohjalta käsitellään seuraavissa kappaleissa tut

kielman empiirisen tutkimusmenetelmän valintaa, aineiston keräystä ja suoritetaan tut

kimustulosten analysointi.
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7. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN VAATIMAT RATKAISUT JA PERUSTELUT

Tutkimuksen teoreettisessa osassa korostettiin palvelun laadun, asiakastyytyväisyyden 

sekä asiakkaan kokeman arvon osuutta asiakasuskollisuuden muodostumisessa. Asia

kasuskollisuuden käsitettä tarkasteltiin asiakassuhdemarkkinoinnin perspektiivistä. Niin 

ikään korostettiin kahdensuuntaisen kommunikoinnin, asiakasdialogin merkitystä. 

Tunnistamalla arvon muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja viestimällä näistä kohde

ryhmälle voidaan koettua arvoa oleellisesti nostaa. Myös markkinointiviestinnän muilla 

elementeillä voidaan vaikuttaa asiakasuskollisuutta edistävästi. Siten päädyttiin johto

päätökseen, että on oleellista löytää toisistaan relevantilla tavalla poikkeavat ryhmät ja 

tunnistaa näiden odotukset telepalvelujen toimittajan yhteydenpidolle. Nämä odotukset 

ovat pitkälti heijastumia asiakkaiden asenteista telepalvelujen kykyyn tehostaa heidän 

omaa liiketoimintaansa. Tästä syystä asennepohjaiset muuttujat valittiin asiakassuhteen 

elinkaaren vaiheen mukaisia segmenttejä tarkentaviksi segmentointikriteereiksi. Tätä 

päätöstä tuki Tele pk-projektiin liittyvä markkinatutkimus, jonka mukaan pk-sektorista 

on löydettävissä viisi erillistä asenneryhmää, joilla on omat tunnuspiirteensä telepalve

luihin liittyvissä kysymyksissä, (kts. liite 1.)

7.1 Empiirisen tutkimuksen tehtävä ja toteuttaminen

Tutkimuksen empiirisenä tehtävänä on selvittää, onko pk-sektorista löydettävissä eri 

luokkia, joilla kullakin on omat odotuksensa yhteydenpitoa kohtaan. Samoin halutaan 

selvittää, mitkä yhteydenpitokanavat ja -muodot ovat toimivimmat asiakasuskollisuuden 

vahvistamiseksi. Koska Tele PK-Palvelujen asiakkaiden odotukset ja asenteet televies

tintäpalveluja sekä yhteydenpitoa kohtaan ovat todellisuudessa pääasiassa näkymättö

miä ja heikosti tiedostettuja, oli tarkoituksenmukaista kerätä ja analysoida aineisto laa

dullisin menetelmin. Päätöstä tuki se, että määrällisissä tutkimuksissa pääpaino on in

formaation standardoinnissa informaation laadun kustannuksella (Sykes 1990, 295). 

Tutkimusotteen valintaan vaikutti myös se, että haluttiin selvittää laadulliset kokonais

kuvat siitä, mitkä ovat ne kriteerit tai tekijät, jotka mahdollisesti johtavat teleoperaatto-
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rin vaihtamiseen. Odotuksien ja asenteiden selvittäminen edellyttää lähestymistapaa, 

jossa tutkittavia pyritään ymmärtämään heidän omasta viitekehyksestään käsin. Huomio 

tulee keskittää siihen, miten tutkittavat kokevat televiestinnän mahdollisuudet omassa 

liiketoiminnassaan ja miten se heijastuu heidän asenteisiinsa. Heidän ajattelunsa ja sub

jektiiviset kokemukset ovat olennaisinta tietoa tutkijalle. Tällaiselle fenomenologiselle 

lähestymistavalle on tyypillistä kvalitatiivisten eli laadullisten menetelmien käyttö 

(Vanhala 1985, 10-11). Odotusten ja asenteiden sisältöä tutkittaessa kvantitatiivisten eli 

määrällisten menetelmien käytön perusteleminen olisikin vaikeaa (Juntunen 1991, 66). 

Kvantitatiivinen analyysi edellyttää yksiselitteisesti rajattua ja standardoitua aineistoa. 

Tästä syystä asenteita kvantitatiivisella menetelmällä tutkittaessa saatettaisiin päätyä 

pinnallisiin tutkimustuloksiin. Määrällisten menetelmien avulla on lisäksi vaikea saada 

esille vain heikosti tiedostettuja asioita sekä tutkittavien samalle käsitteelle antamia eri

laisia merkityksiä. (Vanhala 1985, 30 ja 33)

Kohdeyrityksien maantieteelliseen valintaan vaikutti kilpailutilanteen erilaisuus eri 

alueilla ja kaupungeissa. Tämä on seurausta siitä, että niin sanotuilla Telen perinteisillä 

alueilla Tele on toiminut dominanttina operaattorina vuosikymmenien ajan, joten odo

tukset ja asenteet ovat muovautuneet pidemmän ajan kuluessa. Uusilla puhelinyhtiöiden 

isännöinnillä kilpailija-alueilla Tele on taas toiminut aktiivisesti vain muutaman vuoden 

ajan, joten asenteet ovat muovautuneet vasta Telen suuren -90 luvun organisaatiouudis

tuksen jälkeen. Merkityksellistä oli valita tutkimuksen kohderyhmään myös eri kokoisia 

yrityksiä. Näin vältettiin vain tietylle yrityskoolle ominaisten mielipiteiden liian suuri 
painoarvo.

7.2 Menetelmän valinta

Kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä ovat henkilökohtaiset syvähastattelut, ryhmähaastat

telut, projektiiviset tekniikat ja case -menetelmät. Ryhmäkeskustelut laadullisina mene

telminä soveltuvat hyvin tähän tutkimukseen. Tämän menetelmän vahvuudet perustuvat 

ryhmän jäsenten väliseen interaktiivisuuteen. Jokaista haastateltavaa rohkaistaan ilmai
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seman kantansa tiettyyn ilmiöön ja kommentoimaan vapaasti muiden vastaajien mielipi

teitä. Ryhmäkeskusteluissa vastaajat stimuloidaan tuottamaan syvempää ja laajempaa 

tutkimusinformaatiota kuin esimerkiksi henkilökohtaisissa haastatteluissa on mahdollis

ta kerätä. Näin saadaan esille myös uusia ideoita sekä spontaaneja, vilpittömiä reaktioi

ta. (Aaker & Day 1986, 124) Odotusten ja asenteiden selvittäminen esimerkiksi käyttäy

tymistä havainnoimalla ja case -menetelmillä on erittäin altista virhetulkinnoille.

Keskusteluissa haastattelijan rooli on passiivinen. Hänen tehtävänä on varmistaa, että 

kaikki tutkimuksen tavoitteen kannalta oleelliset aihealueet käsitellään sekä kirjata tu

lokset (Solatie 1995). Yhden ryhmän ideaali jäsenmäärä on viidestä yhdeksään henki

löä. Pääsääntöisesti jo kolme tai neljä ryhmäkeskustelua tuo esille eri asenteet ja näke

mykset. Koska tässä tutkimuksessa tavoitteena on myös selvittää alueellisia vaihteluita, 

on tarkoituksenmukaista suorittaa useampia keskusteluita.

Odotusten ja asenteiden empiirinen tutkimus edellyttää suurta avoimuutta kohdeyrityk

seltä ja sen edustajalta. Työntekijöiden haastattelussa saattaa tulla esille tietoja ja näke

myksiä, joiden luonne on henkilökohtainen tai ristiriidassa yrityksen virallisen mielipi

teen kanssa (Jantunen 1991, 65). Koska yritysten tarkalla kuvaamisella ei ole suurta 

merkitystä empiirisen työn toteuttamisen ja sen arvioimisen kannalta, käsitellään sekä 

yrityksiä että haastateltavia tässä tutkimuksessa anonyymeinä. Tämä tuotiin myös tie

doksi haastateltaville, jotta aidot ja rehelliset vastaukset saataisiin esille keskustelun 

kuluessa.

7.3 Kuvaus aineiston hankinnasta

Ryhmähaastattelijana tutkimuksessa toimi Markkinointitutkimustoimisto Observa Oy:n 

toimitusjohtaja KTM Jim Solatie. Tutkimuksen tekijä oli itse mukana jokaisessa ryhmä- 

haastattelussa. Haastatteluihin osallistuvien yritysten rekrytoinneista vastasi Taloustieto 

Oy. Perusteluna erillisen haastattelijan käyttöön oli ehdottoman ammattitaidon vaatimus 

haastattelujen onnistumiseksi. Ryhmähaastattelut tutkimusmetodina on teknisesti erit
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täin vaikea. Huonosti suoritettu haastattelu saattaa johtaa vääriin tuloksiin ja siten vai

kuttaa analysointiin sekä johtopäätöksiin. Jotta haastattelu etenisi halutulla tavalla ja 

halutut aihealueet käytäisiin läpi, tarvitaan rutinoitunutta haastattelijaa. Solatie 250 

ryhmähaastattelua suorittaneena täytti nämä kriteerit.

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin pk-yritykset kokoluokassa 1-50 henkilöä. Kohde

ryhmän rakenne jakautui siten, että jokaiseen ryhmään kutsuttavasta kymmenestä haas

tateltavasta kolme edusti yrityksiä kokoluokasta 1-5 henkilöä, neljä edusti yrityksiä ko

koluokasta 6-20 henkilöä ja kolme yrityskokoluokkaa 21-50 henkilöä. Ryhmähaastatte

lujen kokonaismääräksi päätettiin 7 ryhmää.

Maantieteelliset alueet valittiin siten, että pääkaupunkiseutua edusti kaksi ryhmää, muut 

valitut alueet olivat Porvoo, Varkaus, Oulu, Rovaniemi ja Turku. Näistä kussakin pi

dettiin yksi ryhmäkeskustelu. Perusteluina maantieteellisille valinnoille oli jako perin

teiseen Telen alueeseen ja kilpailija-alueeseen. Porvoo, Varkaus ja Rovaniemi edustivat 

Telen perinteistä aluetta, kun taas pääkaupunkiseutu, Turku ja Oulu edustivat kilpailija- 

aluetta. Jotta saataisiin selville poikkeavatko eri operaattoreiden sopimusasiakkaat 

asenteidensa ja odotustensa suhteen toisistaan, pidettiin ryhmäkeskusteluista kaksi myös 

kilpailijan asiakkaille. Kilpailijoiden asiakkaiden ryhmäkeskustelut pidettiin Helsingissä 

ja Turussa.

Tutkimuksen kohderyhmän edustajat määritettiin suorittamalla tietokonehakuja Telen 

asiakastietokannasta. Tietokannasta on saatavilla koko Suomen pk-sektorin yritykset, 

myös ei-Telen asiakkaat. Kaikista yrityksistä on saatavissa selville tieto heidän sopi- 

mustilastaan Telen kanssa; onko heillä sopimus, mikä sopimus heillä on vai onko yritys 

kilpailijan asiakas. Omien asiakkaiden valintakriteerit olivat kokoluokan ja maantieteel

lisen sijainnin lisäksi sopimusasiakkuus Tele PK-Palveluiden kanssa. Kilpailijan asiak

kaiden valintakriteerit olivat yrityskoko ja maantieteellinen sijainti. Toimialakriteerejä 

ei kohderyhmälle asetettu. Saadut yrityslistat sisälsivät tuhansia yrityksiä, joista ryhmä

keskusteluun kutsuttavat valittiin satunnaisotoksella.
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Kohdeyrityksiin otettiin yhteyttä ensin puhelimitse ja kysyttiin yrityksen teleliikenne- 

asioista vastaavaa henkilöä. Tämä oli välttämätöntä, sillä ryhmäkeskusteluun haluttiin 

kutsua juuri nämä yrityksen edustajat. Tutkimuksen kannalta oleellista oli tutkia juuri 

näiden henkilöiden asenteita ja odotuksia. Samoin oletettiin näiden henkilöiden olevan 

halukkaimpia saapumaan keskustelutilaisuuteen. Myöntävästi vastanneille henkilöille 

lähetettiin kutsukirje noin viikko soiton jälkeen. Kirjeessä vahvistetun haastattelun aika 

ja paikka. Kutsuttaville soitettiin vielä muutamaa päivää ennen haastattelua ja varmis

tettiin heidän saapumisensa.

Kutsun yhteydessä haastateltaville kerrottiin, että kysymyksessä oli yrityksen televies

tin täasioihin liittyvä tutkimus ja tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa eri yritysten odo

tuksia telepalvelujen toimittajalta. Samoin korostettiin, että tutkimus tähtää teleoperaat

torin asiakaspalvelun parantamiseen. Tämän toivottiin herättävän lisäkiinnostusta ottaa 

kutsu vastaan. Samoin luvattiin jokaiselle haastateltavalle noin 150 mk.n arvoinen vas- 

taajapalkkio. Haastattelun keston kerrottiin olevan noin kaksi tuntia. Tutkimuksen toi

meksiantajaa (Teleä) ei kutsun yhteydessä kerrottu. Aiheen täsmällisempi esittely ja 

toimeksiantajan kertominen olisi hyvin todennäköisesti suunnannut myöhempiä haastat

teluvastauksia. ( Grönfors 1982, 72-78; Hirsjärvi & Hurme 1988, 68)

Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Nauhurin käyttö perusteltiin kaikille haastateltaville 

avoimesti: Haastattelijan olisi erittäin vaikeaa keskittyä samanaikaisesti suhteellisen 

vapaamuotoisen keskustelun täydelliseen kirjaamiseen ja haastateltavan kuuntelemi

seen. Nauhoittaminen siten nopeuttaisi keskustelua ja mahdollistaisi keskustelun oh

jaamisen. Samoin luvattiin täydellinen tietosuoja jokaiselle haastateltavalle: Yksittäisiä 

mielipiteitä ja haastateltavaa ei missään vaiheessa tulla yhdistämään. Ainoastaan voi

daan sanoa, että tällä alueella korostui tämä mielipide.

Haastattelut suoritettiin kyseisten kaupunkien keskustassa sijaitsevien hotellien neuvot

teluhuoneissa. Haastattelujen kesto oli kaikkien ryhmien osalta kaksi tuntia. Jokaiselle 

ryhmälle pidettiin samanlainen haastattelun alustus ja tutkimuksen toimeksiantaja pal

jastettiin vasta haastattelujen lopuksi. Haastattelun alussa jokaista haastateltavaa pyy
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dettiin täyttämään taustatietolomake ja vastaamaan kymmeneen eri väittämään (liite 7.). 

Väittämien vastausten perusteella tulkitaan faktorianalyysin avulla mihin Tele pk- 

projektin yhteydessä saaduista asenneryhmistä vastaaja sijoittuu. Näitä tuloksia ja tätä 

menetelmää ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa esitellä. Tämä johtuu toimeksiantajan 

vaatimuksesta tietoturvan säilyttämiseksi. Varsinaisessa haastatteluissa käytettiin puoli- 

strukturoitua keskustelurunkoa. Tämä toimi lähinnä haastattelijan muistin tukena, jotta 

koko aihealue katettaisiin. Itse keskustelun annettiin edetä melko vapaamuotoisesti.

7.4 Aineiston luotettavuus

Tulosten ja todellisuuden mahdollisimman hyvän vastavuuden tulee olla kaikkien tut

kimusten tavoitteena (Hirsjärvi & Hurme 1988, 128). Kerätyn tutkimusaineiston luotet

tavuutta tarkastellaan yleisesti kahden indikaattorin, reliabiliteetin ja validiteetin pohjal

ta. Nämä indikaatorit määritellään hieman eri tavalla riippuen siitä, onko kyseessä kvali

tatiivinen vai kvantitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisia tutkimuksia varten ei ole olemas

sa yhtä selkeitä ohjeita kuin on kvantitatiivisissa tutkimuksissa. Kuitenkin laadullista 

aineistoa käyttävän tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin arvioiminen sekä varmis

taminen on aivan yhtä keskeistä. (Grönfors 1982, 173)

7.4.1 Tutkimuksen validiteetti

Yleistettynä validiteetti osoittaa, miten pitkälle analyysissä käsitellyt indikaattorit ilmai

sevat sitä, mitä niiden on tarkoitus ilmaista. (Grönfors 1982, 172-178) Termiä validi

teetti on käytetty useassa eri merkityksessä analysoitaessa kvalitatiivisia tutkimuksia. 

Karkealla jaolla validiteettiä voidaan käsitellä ulkoisessa ja sisäisessä merkityksessä.

Ulkoisesti aineisto on validia silloin, kun haastateltava on antanut totuudenmukaisia 

tietoja käsiteltävästä aiheesta (Grönfors 1982, 174). Tässä tutkimuksessa ulkoinen va

liditeetti pyrittiin varmistamaan vertailemalla eri haastateltavilta saatuja tietoja. Samoin
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vertailtiin saatuja tietoja Telen sisäiseen kirjalliseen materiaaliin, tietokannoista saata

viin tietoihin ja aiempiin tutkimuksiin.

Sisäinen validiteetti kuvastaa lähinnä tutkimuksen tieteellistä otetta ja sitä, että tutkija 

hallitsee tieteenalansa. Tähän sisältyy vaatimus, että eri teoreettisten ja käsitteellisten 

määritteiden suhde toisiinsa on looginen. Tämän tutkimuksen osalta sisäinen validiteetti 

pyrittiin varmistamaan tutkimalla aihetta ensin teoreettisesti ja rakentamalla aihetta kä

sittelevän aiemman tutkimuskirjallisuuden ja eri tutkijoiden seminaariesitysmateriaalin 

pohjalta viitekehys. Empiirisen tutkimuksen suunnitelma ja kysymysrunko rakennettiin 

tämän viitekehyksen pohjalta.

Nämä eivät sellaisenaan vielä takaa validiteettia, sillä analyysissä käytettävän tiedon on 

mitattava ehdottoman tarkasti haastateltavien ajattelua, empiiristä todellisuutta. Tutkija 

voi pätevän ja luotettavan aineistonkin pohjalta tehdä vääriä päätelmiä. Tämän eh

käisemiseksi suoritettiin kolme henkilökohtaista koehaastattelua haastattelurungon tes

taamiseksi ja parantamiseksi. Jotta koehaastatteluilla saataisiin todella tuntumaa tuleviin 

ryhmähaastatteluihin ja erilaisiin haastateltaviin suoritettiin koehaastattelut Porvoossa 

Telen sopimusasiakkaalle ja Helsingissä sekä Telen sopimusasiakkaalle että ei- 

asiakkaalle. Koehaastattelun tuloksien pohjalta nähtiin tarpeelliseksi tehdä tarkennuksia 

odotuksia käsitteleviin kysymyksiin. Samoin tehtiin selvennyksiä telealaan viittaavaan 

terminologiaan.

Teoreettisesti tutkimuksen voidaan sanoa olevan validi, jos tutkimuksen kulku noudat

taa olemassa olevia tutkimusta käsitteleviä teorioita (Sykes 1990, 294-295). Tämä var

mistettiin tutustumalla tutkimuksenkulkua käsitteleviin teoksiin ja artikkeleihin sekä 

haastattelemalla markkinatutkimustoimisto Observa Oy.n toimitusjohtaja KTM Jim So- 

latietä. Uusitalon (1991, 81) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen validiteetti vastaa ana

lyysin arvioitavuutta eli sitä, että lukijan on mahdollista seurata päättelyä. Samoin Grön

forsin (1982, 178) mukaan ainoa tapa osoittaa kvalitatiivisen tutkimuksen validiteetti on 

kertoa tutkimusraportissa yksityiskohtaisesti kaikki, mikä helpottaa tutkimuksen itse

näistä arviota. Tässä tutkielmassa on kuvattu koko teoreettinen viitekehys ja empiirinen
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tutkimus yksityiskohtaisesti kaikkine lähtökohtineen, vaiheineen ja johtopäätöksineen. 

Samoin allekirjoittanut itse on tehnyt kaiken aineiston hankinnan ja käsittelyn työvai

heet. Tämä on mahdollistanut tutkimuskokonaisuuden ymmärtämisen ja toiminnan yh

denmukaisuuden parantaen aineiston ja empiirisen todellisuuden vastaavuuden toden

näköisyyttä.

7.4.2 Tutkimuksen reliabiliteetti

Tutkimuksella on reliabiliteettia eli luotettavuutta silloin, kun tuloksissa ei ole sattu

manvaraisuutta. Reliabiliteetin vaatimus kohdistuu siten tutkimuksen toistettavuuteen 

kun validiteetti taas informaation tarkoituksenmukaisuuteen (Sykes 1990, 309). Grön

forsin (1982, 175) määritelmän mukaan tuloksiltaan reliaabelissa tutkimuksessa on ris

tiriitaisuudet eliminoitu. Tämän tulkinnan mukaan luotettavuutta voidaan parantaa 

käyttämällä useita mittareita saman kohteen mittaamiseen. Tässä tutkimuksessa aineis

ton sattumanvaraisuutta on pyritty minimoimaan esittämällä haastateltaville useita täs

mentäviä kysymyksiä ja pyydetty perusteluja väittämiin.

Tutkimuksen reliabiliteetti voidaan määritellä myös tutkimuksen toistettavuudeksi eli ei- 

sattumanvaraisuudeksi (Uusitalo 1991, 81 ja 84). Tällä tarkoitetaan, että samaa teemaa 

käyttävä toinen tutkija päätyisi täsmälleen samanlaiseen aineistoon ja tuloksiin. Laadul

lisen tutkimuksen luotettavuustarkastelun tulisi kuitenkin hyväksyä analyysin perus

luonne:

"Yhtä hyvin kuin tutkija on osa kenttäaineistoaan, on kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä 

käytävä tutkija myös osa analyysiä. ” (Grönfors 1982, 145)

Tässä tutkielmassa allekirjoittanut suoritti kaiken aineiston keräyksen itse ja laati kes- 

kustelurungon verraten laajan lähdemateriaalin pohjalta minimoiden vääristymän tutki

mustuloksissa. Myös kaikki haastattelut nauhoitettiin ja kirjattiin ylös kahdenkertaisesti, 

mikä minimoi muistiinpanotekniikkaan liittyvät virhemahdollisuudet.



77

Pro Gradu Tutkielma Panu Nordlund 1996

7.5 Aineiston käsittelyjä analysointi

Tässä tutkimuksessa aineiston keruu ja analysointi tapahtui osittain samanaikaisesti 

johtuen allekirjoittaneen panoksesta tutkimukseen suunnitteluun ja osallistumisesta 

ryhmähaastatteluihin. Tähän ei kuitenkaan pyritty tietoisesti, vaan haastattelut nauhoi

tettiin ja kirjattiin myöhempää analysointia varten. Nauhat ja muistiinpanot purettiin 

kuitenkin kirjalliseen muotoon välittömästi kunkin haastattelun jälkeen, joten tutkimuk

sen eri haastattelujen aineistot käsiteltiin lomittain.

Purettaessa nauhoja jätetiin pois joitain epäolennaisia jaksoja. Lähinnä puhetta, joka ei 

liittynyt tarkasteltaviin kokonaisuuksiin. Koska tässä vaiheessa tutkimusta tiedettiin 

hyvin tarkasti mitä tietoa haastateltavilta halutiin kerätä, tyydyttiin osittaiseen nauhojen 

toistoon. Muistiinpanot kirjoitettiin ylös, mikäli se oli olennaista asiayhteyden tai ko

konaisuuden kannalta. Niiltä osin kun käsiteltiin tutkimuksen tavoitteiden kannalta 

ydin tietoa, kirjoitettiin vastaukset sanatarkasti ylös. Näillä menetelmillä kustakin haas

tattelusta muodostui keskimäärin kuusi konekiijoitusarkkia tekstiä.

Aineisto jäljestettiin nauhoilta ja muistiinpanoista teema-alueittain, eli jäsenneltiin teo- 

reettisessä viitekehyksessä esitettyihin aihealueisiin. Nämä olivat asiakkaiden odotukset 

telepalvelujen toimittajalta, ihanteellisen asiakaspalvelun ominaisuudet ja asiakassuhdet

ta vahvistavan kommunikoinnin ominaisuudet. Haastatteluaineisto analysoitiin teemoit

tain kunkin ryhmän sisäisesti. Näin saatiin mahdollisuus myös maantieteellisiin vertai

luihin.

Koska haastatteluaineisto oli laaja, muutettiin vastaukset tietyiltä osin muuttujiksi ja 

käsiteltiin tilastollisilla menetelmillä keskiarvoina ja jakaumaprosentteina. Kuitenkin 

peruslähestymistapa on kuvaava. Tele pk-projektin tutkimuksen tuloksiin liittyvää 

kymmenen väittämän pohjalta tehtävää asenneluokittelua ei metodina ja tuloksina tässä 

tutkimuksessa esitellä. Tämä liittyy Telen tietoturvan säilyttämiseen. Saatuja asenne- 

luokkia vertaillaan kuitenkin odotuksiin telepalvelujen toimittajalle.
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8. KOHDEYRITYSTEN ODOTUKSIA JA ASENTEITA KOSKEVAT EMPIIRISET 

TULOKSET

Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pk-yrityksille ominaiset odotukset tele

palvelujen toimittajalle. Samoin haluttiin selvittää, onko löydettävissä asenteiltaan ja 

odotuksiltaan erilaisia ryhmiä, joille voidaan rakentaa erilaiset asiakassuhdeohjelmat ja 

tuottaa erilaista markkinointi/myyntimateriaalia. Tutkimuksessa haluttiin myös testata 

onko Tele pk-projektin yhteydessä teetetyn tutkimuksen tuloksena saatu asennepohjai- 

nen luokittelu relevantti segmentointia tarkentava kriteeri, kun kohderyhmät segmentoi

daan asiakassuhteen elinkaaren vaiheen mukaisesti.

Tutkimus toteutettiin seitsemän ryhmähaastattelun muodossa 9.-25.1.1996 välisenä ai

kana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 50 henkilöä. Haastatteluun osallistuneiden yri

tysten edustajien taustatiedot on esitetty liitteessä 8.

Rakenteellisesti tulososa jakautuu siten, että ensiksi käsitellään kahdeksaa yleisimmin 

esiintynyttä perusodotusta. Samoin käsitellään, mitä nämä konkreettisesti tarkoittavat 

televiestintäpalveluja tarjoavan operaattorin kannalta. Käsittelen myös asiakkaiden 

herkkyyttä vastaanottaa tietoa televiestintäpalveluista ja asiakkaiden tiedon tarvetta 

televiestintäpalveluista ja niiden tuottamista hyödyistä. Tämän pohjalta on laadittu 

asennepohjainen segmentointikartta. Saatujen tulosten pohjalta analysoidaan asiakas

suhdetta vahvistavaa kommunikointia, tarkastellaan asenteiden alueellista vaihtelua ja 

vertaillaan saatuja tuloksia Tele pk-projektin yhteydessä laadittuihin asenneryhmiin.

8.1 Kahdeksan perusodotusta

Tutkimus käynnistettiin kysymällä kirjallisesti pk-yritysten edustajilta, mitä he odottavat 

telepalvelujen toimittajilta (kolme asiaa). Selvästi erottui kahdeksan tekijää, jotka on 

alla esitetty tärkeysjärjestyksessä.
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(prosenttia kaikista vastauksista, N=126)

Luotettavuus / toimintavarmuus (21%)

Edullisuus (16%)

Tiedottaminen (15%)

Oma yhteyshenkilö (12%)

Konsultoiva myynti (8%)

Nopeus, erityisesti huoltopalveluissa (7%)

Ystävällinen palvelu (7%)
Joustavuus (5%)

Kaikkien näiden tekijöiden tulisi olla kunnossa, jotta asiakkaat olisivat tyytyväisiä ja 

pysyisivät uskollisina omalle operaattorilleen. Näin ei kuitenkaan todettu olevan käy

tännössä. Joissakin elementeissä todettiin tapahtuneen merkittäviä muutoksia kilpailun 

avautumisen jälkeen. Myös alueellisesti oli havaittavissa selkeitä eroja näiden element

tien kokemisessa. Vaikka empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asenteita ja 

odotuksia koskien ydinpalvelun tuki- ja lisäpalveluita, oli kvalitatiivisen tutkimusotteen 

takia myös huomioitava kommentit, jotka koskivat itse ydinpalvelua.

Luotettavuus:

Haastateltavien vastausten mukaan on telepalvelujen luotettavuuden edellytys tietenkin, 

että teleliikenne toimii. Puheluiden, faxien ja muiden teleliikenneyhteyksien on toimit

tava nopeasti, mutkattomasti ja ilman ongelmia. Tavallisten puhelujen kohdalla toimin

tavarmuudessa ei muutamaa poikkeustapausta lukuunottamatta ole ongelmia. Sen sijaan 

fax-yhteyksissä niitä esiintyi, varsinkin ulkomaiden yhteyksissä. Liian usein faksin lä

hettämisen joutuu aloittamaan uudestaan ja linjojen vioista aiheutuvat yhteyskulut mak

saa lähettäjä itse, vaikka vika ei hänestä johtuisikaan.

"Jos esimerkiksi fax-yhteys ylkomaille pätkii, niin minähän sen joudun maksamaan, sen 
uusintafaksin lähetyksen esimerkiksi. Sitä on liikaa linjanpitäjän armoilla, ei voi muuta 
kuin maksaa laskun. Tämä laskee luottamusta teleoperaatoria kohtaan. ”
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Keskusten digitalisoinnin ja uusien palveluiden mainittiin tuoneen ongelmia. Puheluita 

oli käännetty sellaisille alueille, joissa ei ollut digitaalista keskusta. Tämän johdosta oli 

kauppoja mennyt sivu suun.

“Puhelusiirtojen kanssa on vaikeuksissa, kun kääntää jonnekin, missä ei ole digitaalista 
keskusta. Siinä on mennyt moni kauppa sivu suun. Ei ne asiakkaat uudestaan soita. ”

Tähän asiaan toivottiin parannusta digitaalisten keskusten yleistyesä. Lisäksi toivottiin 

tiedottamista miten asiassa edetään ja missä siirto onnistuu.

Luotettavuuden vaatimus kohdistui myös teleoperaattorin yrityskuvaan. Operaattori, 

joka kykenee luomaan markkinoinnillaan ja viestinnällään aktiivisen, teknologisesti 

kehittyneen ja vakaan yrityksen imagon valitaan herkemmin omaksi operaattoriksi ja 

halutaan säilyä sen asiakkaana.

Edullisuus:

Kilpailu koettiin kaikissa ryhmissä tervetulleeksi, koska se on selkeästi laskenut hintoja. 

Kuten myöhemmin havaitaan, hinnat ovat yhä selkeä peruste operaattorin asiakkaana 

säilymiselle tai vaihtamiselle. Hintojen kohdalla ongelmaksi muodostuu vertailemisen 

vaikeus. Tarkkojen hintaerojen selvittämisen todetaan olevan hyvin vaikeata. Tämä 

johtuu siitä, että eri teleoperaattorien hinnoitteluperiaatteet ovat erilaiset, hinnoittelu 

vaihtelee sopimuksittain ja alueittain sekä muuttuu jatkuvasti.

Tutkimuksessa mukana olleista henkilöistä muutamilla oli täysin vääriä käsityksiä puhe

luiden hinnoittelusta. Esimerkiksi Porvoon ryhmässä luultiin, että nykyisin on voimassa 

samanlaiset hinnoitteluperusteet kuin mihin he tottuivat 60-luvulla. Teleliikenteen edul

lisuudesta keskusteltaessa keskustelu siirtyi melkein kaikissa ryhmissä kustannusvar- 

muuteen. Siihen toivottiin selkeitä pelisääntöjä. Seuraavat kommentit havainnollistavat 

tilannetta:

”Laskutusprosesseista ei kukaan mitään ymmärrä eikä niitä voi tarkastaakaan. ”

"Välillä tulee ylisuuria laskuja. Niiden vääräksi näyttäminen on mahdotonta. Ja sitten 

selvityksistä peritään 60 tai 80 mk. ”
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Teleoperaattorille tämä on selkeä viesti; asiakkaat haluavat todella tietää, mistä makse

taan. Yksi virhe laskutuksessa ei ehkä vielä aiheuta operaattorin vaihtoa, mutta toistuvi

en epäselvyyksien vuoksi saatetaan hakeutua kilpailijalle.

Tiedottaminen:

Kahden edellisen tekijän lisäksi erottui voimakkaasti tiedon saamisen tarve. Koska te

leala kehittyy kovaa vauhtia ja tarjoaa jatkuvasti uusia palveluita oman toiminnan tehos

tamiseksi ja kustannusten säästämiseksi halutaan asioista mahdollisimman paljon tietoa. 

Tiedottamista siis selkeästi tarvitaan ja kaivataan, mutta sitä eivät operaattorit riittävän 

aktiivisesti tarjoa. Useimmiten tieto mahdollisuuksista täytyy etsiä itse. Moni telealan 

edelläkävijäyritys totesi, että ainoa tapa olla asioista perillä, on ottaa asioista itse selvää 

ja seurata tietotekniikka -alan lehtiä.

"Jos mä en itse alaa seuraisi, en mä siitä mitään tietäisi. Puhelinyhtiöiden myyjät vaan 
myy omaa tuotetta, eikä niillä ole mitään kokonaiskuvaa, mikä voisi olla mun yritykselle 
paras ratkaisu. ”

"On vaikea saada käsitystä siitä, mikä on palvelutarjonta, mitä mahdollisuuksia on ole
massa. ”

"Selkeätä tietoa kaivataan siitä, mikä olisi minulle edullisinta ja hyödyllisintä. ”

Viesti operaattorin toiminnalle on selvä: Viestinnässä tulisi ilmetä asiakkaille tarjottava 

hyöty ja operaattorin tulisi aktiivisemmin tiedottaa palveluistaan. Myös myynnin osalta 

kaivataan parempaa näkemystä asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja halutaan räätälöityjä, 

asiakkaan tarpeen kannalta soveltuvia ratkaisuja.

Oma yhteyshenkilö:

Oman yhteyshenkilön tarve nousi esille kaikissa ryhmissä. Tämä sivusi tarvetta tiedon 

saamiselle, sillä myynnin panos koettiin ensiarvoisen tärkeäksi mahdollisuuksien kartoi

tuksessa ja räätälöityjen ratkaisujen luomisessa. Jos oma yhteyshenkilö kykenee palve

lemaan asiakasta yksilöllisellä tavalla, samalla täyttyy tiedottamisen tarve. Tämä ei kui

tenkaan tarkoita kaiken markkinointiviestinnän vähentämistä. Markkinointiviestintä
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liittyy oleellisesti luotettavuuden vaatimukseen ja mielikuvien vahvistamiseen. Haasta

teltavien mielestä jokaisella pitäisi siis olla nimetty yhteyshenkilö operaattorin taholta.

"Jos se ei osaa itse vastata kaikkiin kysymyksiin, niin se ainakin osaisi kertoa kuka mua 
osaisi auttaa. Eikä se pyydä mua soittamaan niille, vaan sanoo, että ne ottaa muhun yhteyt
tä lyhyen ajan sisällä. "

"Voitan itse paljon aikaa, kun ei tartte etsiä kymmenien henkilöiden joukosta sitä oikeaa:"

"Kun mä soitan Telelle, niin niitten pitäisi heti tietää meidän systeemit asiakasnumeron pe
rusteella. Oma yhteyshenkilö tietäisi ne ehkä automaattisesti. ”

Konsultoiva myynti:

Konsultoiva, asiakkaan lähtökohdista tapahtuva myynti oli hyvin monen yrityksen toi

vomus (noin 80%). Tämä tieto taijoaa Telelle loistavan maaperän ottaa asiakaskeskei

syys päämääräksi ja luoda kestävämpiä siteitä asiakaskuntaansa. Nykyinen myyntitapa 

sai osakseen varsin paljon kritiikkiä. Myyjien pitäisi tuntea oma alansa paremmin ja 

ennen kaikkea heidän tulisi lähteä liikkeelle selvittämällä kunkin asiakkaan tarpeet. 

Vasta tämän jälkeen heidän on mahdollista tarjota asiakkailleen sellaisia ratkaisuja, jot

ka sopivat juuri hänen tarpeeseensa.

"Odotamme luotettavaa, konsultoivaa myyntiä, sellaista, että ne selvittäisivät ensin meidän 
tarpeet ja sanoisivat: tolia tuotteella, tolia palvelulla ja tolia konseptilla sun hommat hoi
tuu. ”

"Teleoperaattorit eivät konsultoivaan myyntiin pysty. Teknologia menee liian nopeasti 
eteenpäin ja niiden myyjät eivät tunne tuotettaan. ”

"Myyjät lupaavat liikoja. Luvataan, että toimii, mutta sitten ei kuitenkaan toimi. Esimer
kiksi meillä kaksi järjestelmää eivät suostuneet keskustelemaan keskenään, vaikka myyjä 
niin väitti. ”

"Vanhat puhelinmyyjät eivät tunne uusia tuotteita riittävän hyvin ja myyvät erilaisia val
miuksia vakio-ominaisuutena. Laitetoimittajilta saa parempaa palvelua kuin teleoperaat
torilta. ”

Myyntityö koettiin siis varsin oleelliseksi osaksi asiakastyytyväisyyden kehittämisessä 

ja asiakasuskollisuuden luomisessa. Vaikka Tele ei suurta kiitosta tällä saralla saanut, 

Telen kilpailijat koettiin vielä enemmän jäljessä oleviksi. Monet haastateltavat mainit

sivat kilpailijoiden reaktiivisen toiminnan olleen vaikuttavimpana tekijänä asiakassuh

teen solmimisessa juuri Telen kanssa.
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Nopeus, erityisesti huoltoasioissa:

Luotettavuuden vaatimuksen yhteydessä ilmeni myös vaatimus mahdollisten vikojen 

nopeaan korjaamiseen. Haastateltavien mielestä vähintä, mitä voidaan vaatia nykyisillä 

puhelinkuluilla on, että operaattori vikatapauksissa hoitaa yhteydet kuntoon ensitilassa. 

Harva yritys selviää edes muutamaa tuntia ilman viestiyhteyksiä. Esimerkkejä oli sekä 

huonoista että hyvistä kokemuksista vikatapauksien sattuessa. Nopeuden edellytyksenä 

oli, että asiakkaalla on yhteyshenkilö, johon voidaan ottaa yhteys. Näin tässäkin yhtey

dessä korostui kontaktihenkilön tärkeys. Pienemmillä paikkakunnilla haastateltavat oli

vat päässeet tutuiksi huoltohenkilöiden kanssa ja pystyivät asioimaan tarpeen vaatiessa 

suoraan heidän kanssa.

Ystävällinen palvelu:

Luonnollisesti palvelun tulee olla ystävällistä, asiakkaan tarpeet huomioivaa ja nopeata. 

Tässä asiassa oli vastaajien mielestä tapahtunut muutoksia parempaan suuntaan, mutta 

edelleen se koettiin alueeksi, jossa on kehittämisen tarvetta.

”Tele voisi enemmän huomioida pienasiakkaita”.

”Palvelu on kankeata ja sitä on vaikea saada”.

"Liian usein alkaa tapahtumaan vasta kun uhataan vaihtaa operaattoria".

Joustavuus

Joustavuus on tekijä, jota voidaan käyttää yhteisenä nimittäjänä kaikille seitsemälle 

edeltävälle kohdalle. Toiminta on kaikin puolin joustavaa, kun yhteydet toimivat, tiedo

tus pelaa, oma yhteyshenkilö on ammattitaitoinen, myynti ja tuotteiden räätälöinti tapah

tuvat asiakkaiden tarpeiden pohjalta, ongelmakohdat korjataan nopeasti ja palvelu on 

kaiken lisäksi ystävällistä. Toisinsanoen juuri sellaista kuin sen oppikirjojen mukaan 

tulisikin olla. Vastaajien mielestä kaikilla operaattoreilla oli tähän vielä matkaa, toisilla 

enemmän ja toisilla vähemmän.
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8.1.1 Asiakkaiden odotusten ja palvelun ominaisuuksien rajapinta

Asiakaslähtöisyyden vaatimuksesta huolimatta on muistettava, että tutkimuksessa saa

dut vastaukset kuvastavat haastateltavien ihannemaailman mukaista toimintaa teleope

raattorilta. Tämä ei sellaisenaan ole operaattorille luonnollisestikaan taloudellisesti kan

nattavaa, sillä operaattorin palvelutuotannossa on vaikea huomioida kaikkien asiakas

ryhmien yksilöllisiä tarpeita. Siten tulee luoda toimintamalli, joka mahdollisimman hy

vin vastaa molempien osapuolien; asiakkaan ja palveluntoimittajan intressejä. Tätä voi

daan kuvata graafisesti platformi -mallilla liittämällä vastakkain asiakkaan odotukset ja 

tarpeet, sekä operaattorin tuottamat palveluiden ominaisuudet. (Kuvio 21.) Asiakkaan 

tarpeet ja odotukset muodostuvat heidän päivittäiseen rutiiniin kuuluvista toiminnoista. 

Operaattorin taijoamat tuotteiden ja palvelun ominaisuudet muodostuvat eri yksiköiden 

sekä operatiivisten osastojen toiminnasta. Asiakkaan tarpeiden ja odotusten sekä ope

raattorin tuote- ja palveluominaisuuksien leikkausalueella löytyvät ne tuote- ja palvelu

mallit, jotka parhaiten vastaavat asiakasryhmien tarpeita.

Kuvio 21. Asiakasrajapinnan platformi

Asiakkaiden toiminnot

Asiakkaiden tarpeet 
ja odotukset 

Operaattorin tuotteiden Ja 
palvelun ominaisuudet

Yksiköiden ja osastojen 
toiminnot

8.1.2 Aktiivisuus vastaanottaa tietoa televiestintäpalveluiden tuomista mahdollisuuksista

Televiestinnän alueella asiakasuskollisuus käsitteenä koettiin vielä kaukaiseksi. Ope

raattorin taholta päästään asiakasuskollisuuteen parhaiten, jos operaattori kykynee tuot

tamaan asiakkaille tietoa eri mahdollisuuksista ja tyydyttämään heidän erilaiset tar

peensa. Haastateltavien mielestä televiestintäpalvelut eivät ole ”low interest” asioita 

vastoin Telen aiempia tutkimuksia. Koska televiestintäpalveluiden voimakkaan tekno-
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logisen kehityksen ansiosta on mahdollista tehostaa oman yrityksensä toimintaa ja 

säästää kustannnuksia, koettiin televiestintä alueeksi, josta pitää ja kannattaa olla ajanta

salla. Tästä syystä halutaan mahdollisimman paljon tietoa alan kehityksestä ja mahdolli

suuksista. Tätä tulosta tukee Heiden ja Weissin (1995, 38) tutkimuksen tulos, jonka mu

kaan korkean teknologian markkinoilla nopea kehitys stimuloi asiakkaita tehostamaan 

omaa informaation prosessointiansa ja nostaa palveluntoimittajan vaihtokynnys- 

tä.Vaatimuksessa operaattorille tiedon tuottamisessa ja viestin välittämisen kanavava- 

linnassa esiintyi jonkin verran vaihtelua eri haastateltavien välillä. Samoin esiintyi eroja 

herkkyydessä vastaanottaa tietoa televiestintäpalveluista. Yleinen kommentti oli kui

tenkin yhteydenpidon tärkeys. Yhteydenpitokanavissa esiintyi vaihtelua henkilökohtais

ten kontaktien, puhelimen välityksellä tapahtuvien yhteydenottojen, suoramarkkinoin

nin ja mainonnan välillä. Aktiivisuudessa vastaanottaa tietoa esiintyi pientä vaihtelua eri 

vastaajien välillä.

Henkilökohtaisella tasolla tapahtuvan yhteydenpidon toivottiin olevan enemmän konsul

toivaa myyntiä', asiakkaiden tarpeita kartoittavaa ja sopivien, yksilöllisten ratkaisujen 

hakemista. Tähän asti oli vastaajien mielestä informaation hankkiminen ollut liikaa 

oman itsensä varassa. Asiantuntijalähestymistä ja yrityskohtaista kontaktihenkilöä toi

vottiin kaikissa haastatelluissa ryhmissä. Sopivina aikaväleinä henkilökohtaiselle yhtey

denotolle ja puhelinsoitoille pidettiin yhtä tai kahta kertaa vuodessa. Asiakkaan tyyty

väisyyden ja “yleisen hyvinvoinnin” kyselyn haluttiin tapahtuvan vain kerran vuodessa. 

Osa vastaajista ei halunnut tätä lainkaan.

Tiedon tuottamisessa esiintyi vaatimus informaation tai viestin selkeätajuisuudelle. 

Alalle ominainen terminologia koettiin vieraaksi eikä se herätä kiinnostusta taijottua 

palvelua kohtaan. Mainonnan osalta todettiin, että se harvoin johtaa suoraan ostopäätök

seen, mutta silti Telen aktiivinen mainonta on vaikuttanut yrityskuvaan positiivisesti. 

Aktiivinen tiedottaminen ja ilmoittelu on luonut kuvan yritysmäisestä ja asiakaslähtöi

sestä toimintatavasta, mikä on herättänyt luottamusta asiakkaisiinsa päin. Suoramainos- 

materiaalin osalta mielipiteet jakautuivat kahtia. Osalle se on tärkeä tiedonsaantikanava, 

mutta toisille sillä ei ole minkäänlaista vaikutusta. Tehokkaimmillaan sen kerrottiin ole
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van tiedotettaessa uutuksista. Tärkeäksi koettiin, että operaattori ottaa yhteyttä heti ma

teriaalin lähettämisen jälkeen. Muutoin asian katsottiin unohtuvan nopeasti.

Kun haastatelluilta tiedusteltiin mielipiteitä Telen nykyisestä mainonnasta ja tiedottami

sesta, vastattiin yleisesti ensin, että niillä ei ole vaikutusta asiakassuhteeseen. Haastatte

lun edetessä tuli kuitenkin selkeästi esille mainonnan vaikutukset myös asiakassuhteen 

hoidossa. Mielipiteet nykyisen markkinointimateriaalin ja mainonnan sisällön osalta 

olivat melko negatiivisia. Ne koettiin persoonattomiksi, mainoksissa oli liikaa viestejä 

sekä pientä tekstiä ja niissä puhuttiin enemmän kuin oli tarve. Tehokkaalle ja luottamus

ta herättävälle mainonnalle nähtiin vaatimuksina selkeys, informatiivinen sisältö, ver

tailut ja lyhyys. Kuitenkin vastauksista ilmeni, että mielikuvien herättäminen emotio

naalisilla tehokeinoilla on myös tärkeätä; mainoksissa on oltava ilmettä. Vertailun 

merkitys korostui keskustelun siirtyessä eri operaattoreiden hinnoitteluperusteisiin ja 

niiden epäselvyyteen. Massaviestinnän ongelma kuitenkin on, että tällöin puhutaan asi

oista liian yleisellä tasolla. Televiestintäpalveluhin liittyvät kysymykset ovat liian mo

nimutkaisia, jotta niihin saataisiin vastauksia massamediakanavista. Siten mainonnan 

funktiona telepalvelujen asiakassuhdemarkkinoinnissa on tunnettuuden ylläpito, muis

tuttaminen ja yleinen tiedottaminen uusista mahdollisuuksista.

Yksi toimiva ja arvostettu yhteydenpito muoto olivat asiakaslehdet. Näitä vastaajat ker

toivat lukevansa melko säännöllisesti. Tele PK-Palveluiden asiakaslehti Telelinkki ko

ettiin informaatiosisältönsä puolesta sopivaksi tiedon tuottamiseen ja välittämiseen. 

Erityisesti omaa toimialaa koskevat artikkelit ja case -tyyppiset palveluratkaisujen esit

telyt koettiin hyviksi tavoiksi tuottaa informaatiota uusista palveluista. Tähän ei haasta

teltavien mielestä Telellä olla paneuduttu riittävästi ja lehdessä käsitellyt asiat ovat ol

leet liian teknologiapainoitteisia.

Yleisesti kaikissa ryhmissä esiintyi jonkin tasoinen halu vastaanottaa tietoa operaattori

en tuottamista palveluista. Erot syntyivät lähinnä tavoissa miten informaatiota halutaan 

ottaa vastaan ja asiakkaiden omasta herkkyydestä ottaa tietoa vastaan. Tässä yhteydessä 

on kuitenkin syytä huomioida, että haastattelun aihe sisälsi televiestinnän yleisesti, sisäl
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täen matkapuhelinpalvelut ja kehittyneet lisäarvopalvelut kuten sähköpostin, Internetin, 

videoneuvottelut sekä datayhteydet. Perinteiset puhepalvelut kuuluvat yhä palveluina 

”low interest” -kategoriaan. Ainoastaan hinnoittelukysymykset näissä palveluissa koe

taan merkittäviksi. Siten herkkyys vastaanottaa informaatiota perinteisistä puhepalve

luista on huomattavasti pienempää kuin televiestinnästä laajassa merkityksessä.

8.1.3 Tiedon tarve televiestintäpalveluista

Haastateltavien keskimääräinen tietotaso televiestintäpalveluista oli kohtuullisen hyvä. 

Kuitenkin todettiin yleisesti, että ellei itse aktivisesti hae tietoa eri teleliikennepalveluis- 

ta ja mahdollisuuksista, ei kehityksessä pysytä mukana. Oman tietotason kasvun todet

tiin olevan seurausta alan teknologisesta kehittymisestä sekä kilpailun avautumisen 

tuomasta mahdollisuudesta valita käytettävä teleoperaattori. Myös kireän kilpailutilan

teen omalla toimialalla katsotaan tuoneen paineita hakea kilpailuetua myös televiestin

nän tuomilla mahdollisuuksilla. Varsinkin kehittyneistä lisäarvopalveluista halutaan 

tietoa; miten palvelu on sovellettavissa omaan toimialaan ja mikä on palvelun tuoma 

kustannusrakenteen muutos. Samoin teknologiaan liittyvistä kysymyksistä halutaan 

mahdollisimman paljon tietoa. Näitä olivat mm. laitteistoyhteensopivuudet ja palvelun 

laajennattavuus tuleviin, vielä kehittyneempiin lisäarvopalveluihin. Teknologinen kehi

tys koettiin niin nopeaksi, että sen seuraaminen ilman konsultoivaa apua on mahdotonta. 

Tähän mainittiin ratkaisuna asiakkaan ”vuosihuolto”, joka laadittaisiin yhteistyössä 

myyjän kanssa. Vuosihuollon tavoitteena on löytää vuosittainen ratkaisu, joka on päivi

tettävissä mahdollisesti tuleviin tarpeisiin. Kaikista haastateltavien kommenteista heijas

tui uskomus kehittyneiden televiestintäpalveluiden kykyyn tehostaa omaa liiketoimin

taa. Kuten jo aiemmin todettiin, käsitelty aihealue ei ole tänä päivänä ”low interest” - 

aluetta. Haastateltavat esittivät spontaaneina kommentteina seuraavia televiestintäpalve

luja, joista haluttiin enemmän tietoa:

• Multimedia, erilaiset esitystekniikkaan liittyvät sovellukset ja datayh

teydet.

• Kuvapuhelimet ja videoneuvottelulaitteistot ja -yhteydet
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• Numeronäytöt tavallisissa puhelimissa: kuka soittaa ja erilaiset aiempiin 

puheluihin liittyvät tiedot.

• Langattomat puhelinjärjestelmät yrityksen sisällä.

• Palveluliittymät, jotta päästään eroon oman puhelinvaihteen hoidosta ja 

ylläpidosta.

• Sähköposti ja tiedostonsiirto, mm. kuvansiirto ja yhteydet painotaloihin 

sekä reproihin, kansainväliset datayhteydet.

• Etätyö, sen edellytämät tekniset ratkaisut ja käytännön toteutus.

• Tietoturvakysymykset liittyen pankkipalveluiden hyväksikäyttämiseen 

avoimissa tietoverkoissa ja mobiilipuheluiden (NMT/GSM) salakuunte

lun estäminen.

Osa tiedon tarpeesta liittyi selkeästi laiteominaisuuksiin ja osa varsinaisiin teleliiken- 

neyhteyksiin. Siten voidaan selkeästi havaita, että asiakkaiden perspektiivistä teleliiken- 

neyhteyksien välittäjän ja laitteistotoimittajien välinen ero on merkitykseltään vähäinen. 

Sen sijaan ratkaisevaa on, että asiakas saa omiin tarpeisiinsa pohjautuvan kokonaispa

ketin, joka on tapauskohtaisesti räätälöity Telen palveluvalikoimasta. Operaattoreiden 

tarjoamista eri televiestintäpalveluista ei vastaajilla ollut selkeää käsitystä, joten asiak

kaat osaavat harvoin itse hankkia niistä tietoa. Tiedon tarve liittyi usein myös operaatto

reiden palveluiden hinnoitteluperusteisiin. Ne koettiin sekaviksi ja siten hintavertailu on 

käytännössä mahdotonta.

Tiivistettynä tiedon tarve tuotetasolla kohdistui saavutettavuuden, liikkuvuuden ja si

säisten toimintojen tehostamiseen sekä tietoliikenneyhteyksiin. Viestintävälineistä lan- 

kapalvelut ja laitteet ovat edelleen mobiilipalveluita tärkeämpiä. Vastauksista voidaan 

päätellä tiedon tarpeen kasvaneen parin viime vuoden aikana. Tähän ovat osaltaan vai

kuttaneet myös Internetin ja muiden tiedonvälitykseen liittyvien palveluiden runsas 

palstatila medioissa viime aikoina. Useiden haastateltavien mielestä pullonkaulana 

omassa liiketoiminnassa ei tänä päivänä ole tiedon käsittely ja prosessointi, vaan tiedon 

siirrettävyys.
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8.1.4 Asennepohjainen segmentointikartta

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pk-yritysten erilaiset odotukset telepalvelujen 

toimittajalle sekä selvittää löytyykö pk-yrityksistä toisistaan relevantilla tavalla poikke

avia segmenttejä, kun kriteereinä käytetään erilaisia odotuksia telepalvelujen toimittajil

ta.

Taustalomakkeiden vastauksista ja ryhmähaastatteluista löydettiin kolme odotuksiltaan 

ja asenteiltaan erilaista ryhmää, jotka koskivat asiakkaiden odotuksia yhteydenpidosta. 

Näistä jokaisella ryhmällä on tietyt ominaispiirteet koskien tiedon tarvetta televiestinnän 

tuottamista mahdollisuuksista. Samoin eroja esiintyi herkkyydessä ja aktiivisuudessa 

vastaanottaa informaatiota. Näin ollen on tarkoituksenmukaista lähestyä jokaisen ryh

män edustajia heidän omien ehtojensa ja odotustensa mukaisesti. Saatujen vastauksien 

perusteella segmentit voidaan jakaa seuraavasti: ”Tietoa janoavat", ".Neutraalit” ja 

”Nykytilaan tyytyväiset". Huomattavaa on, että tässä tutkimuksessa ei haettu eroja eri 

toimialojen tai yrityksen henkilöstön lukumäärän perusteella. Yritykset sijoittuvat 

segmentteihin puhtaasti asenteiden ja odotusten perusteella. Segmenttejä voidaan omi

naispiirteiltään kuvata seuraavalla tavalla:

8.1.4.1 Segmentti 1: Tietoa janoavat

Tämä segmentti sisälsi noin 80% haastatelluista. Tämän segmentin odotuksille oli tyy

pillistä, että he haluavat ennen kaikkea säännöllistä yhteydenpitoa. Yhteydenpidon tulisi 

tapahtua mieluiten henkilökohtaisella tasolla kasvokkain. Saatujen vastausten perusteel

la tuli myös selkeästi esille, että nämä yritykset kokevat Telen jättiläismäisenä, byro

kraattisena laitoksena. Samoin yleistä oli uskomus, että Tele keskittyy pääasiallisesti 

suurempien yritysten tarpeisiin ja pk-yritykset eivät asiakkaina kiinnosta Teleä. Tämän 

segmentin edustajien televiestintään liittyvät ratkaisut eivät ole täyttäneet kaikkia odo

tuksia ja heillä on edelleen tiedostettuja tarpeita koskien televiestintää. He eivät kuiten

kaan halua, että teleoperaattori ”myy” palvelut heille valmiina, annettuina paketteina. 

Yleisin odotus oli, että heidän tarpeensa kartoitetaan ja heille tarjotaan räätälöity, yksi
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löllinen ratkaisu toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Tämän 

segmentin herkkyys ja aktiivisuus vastaanottaa tietoa on suuri. Tietoa halutaan vas

taanottaa suoraan operaattorin edustajalta henkilökohtaisesti, muun markkinointivies

tinnän tulisi lähinnä tukea yrityskuvaa ja ylläpitää luottamusta operaattoria kohtaan.

Tyypillisiä segmenttiin kuuluvien mielipiteitä olivat:
"Tulisivat sisään yrityksiin, kattoisivat minkälaisia ongelmia ja tarpeita yrityksillä on ja 
tarjoaisivat asiakkaan kannalta räätälöityjä ratkaisuja, joilla pystytään tehostamaan toimin
taa ja säästämään kustannuksia”.

”Kun lähtee tietoa hakemaan, pitää itse olla aktiivinen ja lähteä lypsämään sitä. Tähän 
tarvittaisiin muutosta”.

"Teknisesti ne kyllä raportoi ja tekee mitä vaan, mutta missä on henkilökohtaiset yhteyden
otot, yrityskohtainen konsultointi, asiakkaan tarpeiden selvittäminen ja vastuunotto asiak
kaasta. Muutakin yhteistyötä kaivataan kuin laskutus ja laskujen maksaminen”.

”Pari kertaa vuodessa vois soittaa tai käydä. Käytäisiin mennyt vuosi läpi yhdessä haettais 
ratkaisu eri asioihin. Sen jälkeen tarkennus puolivuosittain, missä kehitys menee”.

”Asiantuntemus on Telellä, ei sitä ole pk-yrityksissä. Siksi pk-yrityksissä odotetaan että joku 
tulisi kertomaan mitä pk-yrityksissä tarvitaan”.

"Sopiva palvelupaketti, joka on mitoitettu yrityksen tarpeisiin, ei myyty operaattorin tarpei
siin".

8.1.4.2 Segmentti 2: Neutraalit

Tämä segmentti sisälsi noin 15% prosenttia haastateltavista. Ominaista tälle segmentille 

oli, että siihen kuului yrityksiä, joilla on juuri nyt kaikki teleliikenteeseen liittyvä jok

seenkin kunnossa. Myöhemmin heille kuitenkin saattaa nousta esiin uusia tarpeita. Tästä 

syystä he ovat kohtalaisen avoimia uusille ideoille ja ottavat mielellään vastaan infor

maatiota tulevista mahdollisuuksista. Tämä segmentti sisälsi myös yrityksiä, jotka kuvi

televat, että heillä on kaikki teleliikenneasiat kunnossa. Jos operaattorin puolelta tulee 

edustaja esittelemään uutta palvelua tai tuotetta, josta asiakkaalla ei ole tietoa tai tunte

musta, saattaa kauppa syntyä samantien. Muun kuin henkilökohtaisella tasolla tapahtu

van viestinnän roolina on asiakassuhteen lujittaminen, uutuuksista tiedottaminen ja yri

tyskuvan ylläpito.

Tyypillisiä segmenttiin kuuluvien mielipiteitä olivat:
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"Jos juuri nyt meillä ei ole tarvetta, toivoisin kuitenkin, että ottaisivat yhteyttä vaikka puolen 
vuoden päästä, jos vaikka sitten olisi uusi tilanne. Jotkut myyjät tulkitsevat nyt sanotun ei:n 
siten, että se on voimassa loppuelämän”.

"Ei saa väkisin tyrkyttää, vaan nopeasti kysyä, onko kiinnostusta tälläiseen tuotteeseen tai 
palveluun. Jos nyt ei ole, pitää kysyä, milloin sopii lähestyä uudestaan, koska tilanteet saat
tavat muuttua nopeasti”.

"Lähestymistapa pitäisi olla: Onko Teillä kaikki kunnossa ? Ei niin, että meillä on tälläinen 
tuote".

"Postitse lähetettävä materiaali palvelee uutuuksista kertomiseen ihan hyvin. Meillä ainakin 
televiestintään liittyvät jutut koetaan sen verran tärkeiksi, että esitteisiin ja muuhun materi
aalin tutustutaan kohtuullisella vakavuudella".

8.1.4.3 Segmentti 3: Nykytilaan tyytyväiset

Tämä segmentti sisälsi noin 5% haastatelluista. Tähän segmenttiin kuului yrityksiä, joi

den mielestä operaattorit ovat soitoillaan jo ”häirinneet” riittämiin ja joilla oli televies

tintään liittyvät asiat kunnossa. Näillä yrityksillä oli myös korkea tietotaso televiestin- 

nästä eivätkä operaattorien tarjoamat perusratkaisut kiinnostaneet lainkaan. Useimmiten 

näiden yritysten käyttämät televiestintäpalvelut sisälsivät jo nyt kehittyneitä lisäpalve

luita, kuten dataliikenteen. Kiinnostuksen kohde televiestinnässä oli jossain spesifissä 

sovellusalueessa, esimerkiksi kuvansiirrossa. Tämän segmentin herkkyys vastaanottaa 

tietoa on matalaa. Näin ollen mainonta ja muu massaviestintä on heidän mielestään 

toimiva tapa tuottaa informaatiota peruspalveluista. Liiallinen yhteydenotto ja tyrkyt

täminen koettiin häiritseväksi.

Tyypillisiä segmenttiin kuuluvien mielipiteitä olivat:
"Jos kaikki kerran toimii, niin ei tarvitse ottaa yhteyttä puolin eikä toisin”.

"Tarpeen mukaan me otamme yhteyttä”.

”Mainonnassa ja esitteissä tulisi aina olla selkeät yhteydenotto-ohjeet, jos palvelu vaikka 
kiinnostaa ".

"Mulle riittää tieto siitä, että mulle kerrotaan mihin mun pitää olla yhteydessä kun mä halu
an tai tarvin jotain".

Segmentit on esitetty graafisesti kuviossa 21. Ympyröiden koolla kuvataan kunkin 

segmentin suuruutta.
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Kuvio 21. Pk-yritysten asennepohjainen segmentointikartta

pieni

Aktiivisuus vastaanottaa tietoa 

televiestintäpalveluista

pieni

1. Tietoa janoavat (80%)

2. Neutraalit (15%)

3. Nykyiseen tyytyväiset (5%)

8.1.5 Tulosten jakautuminen suhteessa Tele pk-projektin tutkimuksen tuloksiin

McKinsey Co:n ja Telen (Tele pk-projekti) yhteistyössä laaditun asennepohjaisen 

segmentointitutkimuksen tuloksena esitettiin viittä toisistaan poikkeavaa asenneryhmää. 

(kts. liite 1.) Näistä tuloksista poiketen tässä tutkimuksessa löytyi kolme selkeästi odo

tusten ja markkinointiviestinnän kannalta toisistaan poikkeavaa asennesegmenttiä. 

Näille kolmelle segmentille voidaan rakentaa odotusten mukaiset asiakassuhteen hoito- 

ohjelmat. Huomioitavaa on, että nämä asenneryhmät ovat koko asiakaskunnan kattavia, 

eivätkä sellaisenaan voi toimia ainoina segmentointikriteereinä. Nämä toimivat siten 

asiakassuhteen elinkaaren mukaisen segmentoinnin tarkentavina kriteereinä. Saadun 

kolmen asenneryhmän käyttämistä segmentointia tarkentavina kriteereinä puoltaa myös 

se, että viiden Tele pk-projektin tuloksien mukaisen asenneryhmän identifioiminen koh

deryhmästä muodostuisi miltei mahdottomaksi. Tämä menetelmä edellyttäisi yksityis

kohtaista ja laajaa tutkimusta jokaisesta asiakkaasta. Samoin vastoin pk-projektin tu-
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loksia, tässä tutkimuksessa ei löydetty korrelaatiota asenteiden ja yrityskoon suhteen. 

Myöskään konkreettisten televiestintätarpeiden ja yrityskoon välillä ei löydetty korre

laatiota. Palvelutarjonnan suuntaaminen vain näiden kriteerien mukaan ei siten ole rele

vanttia. Tietyillä spesifien toimialojen pienyrityksillä palvelutarve saattaa olla vaati

vampaa kuin toisten alojen suuremmilla yrityksillä. Tarpeille ja toimialalle saattaa löy

tyä jonkinasteista korrelaatiota. Erottelevampaa on kuitenkin tarkastella yrityksiä sen 

mukaan, toimiiko yritys tavara- vai palvelutuotannon alalla. Tässä yhteydessä ratkaise

vaa on myös toiminnan laajuus, eli toimiiko yritys paikallisilla vai globaaleilla markki

noilla. Näiden selvittäminen ei kuitenkaan ollut tämän tutkimuksen tavoitteena.

8.2 Asiakassuhdetta vahvistava kommunikointi

Osana tutkimusta haluttiin selvittää haastateltujen mielipiteitä ja kommentteja erilaisiin 

asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointiviestinnällisiin toimenpiteisiin. Erittäin sel

västi ilmeni, että pk-yritykset haluavat ja tarvitsevat pääasiallisesti informaatiota mah

dollisuuksista. Tästä syystä tärkeimmäksi viestinnälliseksi funktioksi koettiin informaa

tion tuottaminen. Massaviestinnän ongelmana on, että se toimii liian yleisellä tasolla. 

Teleliikenteeseen liittyvät tuotteet ja palvelut ovat monimutkaisia ja niihin perehtymi

nen vaatii aikaa. Yritysten ongelmat ja toiveet ovat niin monisyisiä ja yksityiskohtaisia, 

ettei niihin voi löytää ratkaisua mainonnasta. Mainonnalla voidaan kuitenkin kertoa 

uusista palveluista ja muokata yrityskuvaa. Viestin sanoma tulee muokata yksinkertai

seksi, mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi ymmärtää. Lisäksi palvelun tuottaman hyö

dyn on oltava konkreettinen. Täysin ylivoimainen lähestymistapa on henkilökohtainen, 

konsultoiva myyntityö. Tämän on kuitenkin tapahduttava asiakkaiden tarpeiden pohjal

ta, ei teleoperaattorin lähtökohdista. Markkinointiviestinnän ja asiakassuhteenhoidon 

elementit voidaan jakaa hyviin ja keskinkertaisiin sen mukaan, kuinka hyvin ne tuotta

vat informaatiota. Tämän jaottelun takana ovat haastatellut itse. Kommentit kuhunkin 

elementtiin saatiin spontaaneina reaktioina kysyttäessä mielipidettä jokaisesta eri vaih

toehdosta.
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8.2.1 Erittäin hyvät tavat lähestyä pk-yritystä

Asiantuntijalähestyminen / Yrityskohtainen yhteyshenkilö:

Yleisesti toivottiin nimettyä henkilöä, joka määräajoin käy yrityksissä konsultoimassa 

mahdollisuuksista ja kertomassa uutuuksista.

Kehityskeskustelut vuositasolla:

Tietyin väliajoin tapahtuva nykytilanteen kartoitus: mitä ongelmia on ollut ja miten ti

lannetta voitaisiin korjata.

Räätälöidyt massatilaisuudet:

Yrittäjäjärjestöjen ym. muiden järjestöjen järjestämien tilaisuuksien hyväksikäyttäminen 

tuote- tai palvelutiedoitukseen.

Henkilökohtaiset esittelytilaisuudet ja infotilaisuudet:

Uuden palvelun esittelyyn varattu viikko, jonka aikana asiakas voi varata ajan henkilö

kohtaiseen palvelun esittelyyn. Näin saadaan konkreettista tietoa, sekä tietomäärä per 

aika on huomattavasti mm. eri seminaareja tehokkaampaa.

Ammattilehdet:

Oman toimialan ammattilehdet luetaan tarkasti ja ne tavoittavat kyseisen alan pk- 

yritykset tehokkaasti. Ongelmana Tele PK-Palveluiden kannalta on, että toimialoja on 

satoja, ja siten myös eri ammattilehtiä on satoja.

Pilottiryhmät / Asiakasraadit:

Pilottiryhmät tai asiakasraadit, ovat kokeiluryhmiä, joissa asiakas saa tutustua tuottee

seen tai palveluun määräajaksi omaa mielipidettään ja käyttökokemustietojaan vastaan. 

Nämä koettiin poikkeuksetta kiinnostaviksi. Edellytyksenä on, että tutustuminen tapah

tuu sitoumuksetta. Useimmiten varsinkin kehittyneet lisäarvopalvelut koettiin monimut

kaisiksi ja vaikeaselkoisiksi, joten mahdollisuus tutustua tuotteeseen koettiin positiivi

seksi.
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8.2.2 Keskinkertaiset tavat lähestyä pk-yritystä

Perinteinen mainonta: erityisesti televisio ja lehtimainonta:

TV-mainonnan katsottiin toimivan hyvin imagomainonnassa. Sitä kautta luodaan mieli

kuva palveluiden tarjoajista ja luodaan perusta operaattorin valinnalle. Aktiivinen kam

panjointi vaikuttaa myös asiakkaiden käsitykseen yrityksen aktiivisuudesta ja asiakas

lähtöisyydestä. Esimerkkinä Oulun ryhmän haastateltavat mainitsivat Oulun Puhelimen 

passiivisuuden markkinoinnissa ja mainonnassa. Sen katsottiin heikentävän yrityksen 

imagoa. Asiakassuhdetta vahvistavalle ja lisämyyntiä tuottavalle mainonnalle asetettiin 

seuraavia vaatimuksia: huomiota herättävää, ytimekästä, selkeää, nopeatajuista, tarjotun 

hyödyn esille tuovaa, informatiivista, mutta myös mielikuvia herättävää ja omaperäisen 

oivalluksen sisältävää.

Asiakaslehdet:

Asiakaslehti miellettiin toimivaksi informaatiokanavaksi. Edellytyksenä toimivuudelle 

on, että artikkelit ja tuoteinformaatio on puettu muotoon tai yhdistetty toimialaan, joka 

kuuluu asiakkaan liiketoiminnan piiriin. Näistä asiakkaat voivat hakea itselleen sovel

tuvia ratkaisumalleja. Asiakaslehdet toimivat myös hyvin tuote- ja palveluvalikoiman 

esittelyissä.

Suoramainonta:

Suoramainontaan suhtauduttiin selkeästi ristiriitaisimmin kaikista markkinointiviestin

nän elementeistä. Osan mielestä se toimii hyvin informaation tuottamisessa, kun taas 

toisten mielestä sillä ei ole lainkaan merkitystä. Parhaimpina ominaisuuksina mainittiin 

mahdollisuus tutustua materiaaliin silloin kun itselle sopii. Negatiivisena asiana mai

nittiin, että suoramateriaali ja esitteet eivät yksistään riitä, vaan tarvitaan joku, joka 

kertoo mitä tuote tai palvelu kunkin asiakkaan kohdalla tarkoittaa. Suoramainonnan 

toimivuudelle asetettiin kriteereinä materiaalin selkeys, termilogian ymmärrettävyys, 

ohjeet minne voi ottaa yhteyttä ja selvästi havainnollistettu hyöty tai etu.
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Telemyymälät:

Myymälät miellettiin toimivaksi markkinointikanavaksi. Toisinaan tarpeet saattavat olla 

niin akuutteja, että ratkaisu halutaan välittömästi ja markkinointimateriaali ei yksistään 

riitä. Tällöin myymälä on oikea kanava. Samoin mahdollisuus tutustua järjestelmävaih

toehtoihin käytännössä koettiin lisäarvoksi.

Internet -pohjaiset ilmoitustaulut ja informaatiojärjestelmät:

Intemettiin ja muihin verkkojärjestelmiin liittyvät asiat herättivät kiinnostusta vain noin 

10 %:ssa haastatelluista, sillä vain hyvin harvalla oli internet -käyttöliittymä. Tietolii

kenneverkkoihin pohjautuvat ratkaisut tuntuivat hankalilta, eikä niistä uskottu vielä 

saatavan konkreettista hyötyä. Toisaalta myönnettiin, että Internetin tarjoamat mahdolli

suudet varmasti kasvavat tulevaisuudessa ja siksi olisi tärkeää jo nyt kerätä tietoa, kuin

ka sitä voitaisiin soveltaa omaa liiketoimintaan.

8.2.3 Soveltuvat palautteenantokanavat teleoperaattorille

Edellisissä kappaleissa perehdyttiin lähinnä siihen, miten operaattorin toivottiin lähesty

vän pk-yrityksiä. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, kuinka kommunikointi voi 

tapahtua toiseen suuntaan; asiakkaalta operaattorille. Oli selkeästi havaittavissa, että 

puhelin koettiin edelleen parhaimmaksi viestintävälineeksi palautteen antamisessa. 

Mieluiten yhteydet haluttiin hoitaa oman yhteyshenkilön kanssa. Oma yhteyshenkilö 

olisi ideaalitapaus, mutta tällöin saattaisi esiintyä käytännön ongelmia henkilön tavoitet

tavuudessa. Tästä syystä myös yleinen asiakaspalvelun numero on tarpeen, jotta eri 

tuotteiden ja palvelujen asiantuntijat ovat tavoitettavissa.

Kirjallisesti tuotettu palaute koettiin pääsääntöisesti kuolleeksi tekstiksi, jolloin halutus

ta asiasta oleellinen yleensä karsiutuu pois. Tällöin ei myöskään saada varmuutta sano

man perillemenosta. Sähköposti ja fax -yhteydet tulevat kyseeseen, jos vastaanottaja on 

entuudestaan tuttu kontaktihenkilöjä viestin asia ei ole akuutti.
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8.3 Asenteiden alueellinen vaihtelu

Eri maantieteellisillä alueilla sijaitsevat ryhmät erosivat vastausten ja kommentiensa 

suhteen toisistaan varsin merkittävästi, kuten tässä kappaleessa ilmenee.Ryhmien väliset 

erot selittyvät osin sillä, että toisilla alueilla Tele on ollut pitkään monopoliasemasssa ja 

toisilla paikkakunnilla Tele on haastajan asemassa. Samoin kilpailun voimakkuudessa 

oli eroja eri paikkakunnilla. Eroja ilmeni myös eri teleoperaattorien asiakkaiden odo

tuksissa ja asenteissa telepalveluja kohtaan.

Telen asiakkaat Helsingissä:

Telen asiakkaat pääkaupunkiseudeulla ovat tämän tutkimuksen perusteella tiedon tasos

saan pidemmällä kuin HPY:n asiakkaat. Osa heistä voidaan lukea nopeiksi omaksujiksi, 

edelläkävijöiksi. He ovat huomattavasti kiinnostuneempia kehittyneistä televiestintäpal

veluista ja tuntevat palveluiden teknologisia ominaisuuksia paremmin kuin HPY:n asi

akkaat. Samoin heidän tarpeensa ovat vaativampia ja he ovat siirtyneet Telen asiak

kaiksi johtuen Telen imagosta teknologisena edelläkävijänä, sekä HPY:n heikommasta 

asiakaspalvelusta. Korkea tiedontaso on poikkeuksetta seurausta haastateltavien omasta 

aktiivisuudesta tiedon hankinnassa. Vaikka Tele koettiin asiakaspalvelultaan HPY.tä 

paremmaksi, haastateltavien mielestä tulisi oma-aloitteisiin yhteydenottoihin ja asiak

kaan tarpeista lähtevään myyntiin panostaa selvästi nykyistä enemmän.

HPY:n asiakkaat Helsingissä:

Tämän ryhmän kommenteista heijastui selvästi tottumattomuus saada ”monopoliltaan” 

palvelua. Toisaalta heijastui myös neutraali suhtautuminen aiempaa HPY:n monopoli - 

asemaa kohtaan. Varsinkin viime aikoina monet olivat kuitenkin yllättyneet positiivi

sesti, sillä se on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen yksilöllistä palvelua ja paneutumaan 

tämän ongelmiin. Vastoin haastateltavien aiempia kokemuksia, myös HPY on ottanut 

tavoitteekseen asiakaslähtöisemmän toimintatavan omaksumisen. Haastateltavista jäi
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kuitenkin käsitys, että he eivät ole yhtä vaativia televiestintäpalveluiden suhteen ja eivät 

ole yhtä tietoisia sen tuottamista mahdollisuuksista kuin Telen Helsingin asiakkaat ovat.

Telen asiakkaat Porvoossa:

Porvoossa vallitsi selkeästi Helsinkiä negatiivisempi suhtautuminen Teleen. Tähän on 

yhtenä syynä Telen pitkä historia Porvoossa ja virastokauden aikana muovautuneet 

asenteet byrokraattista laitosta kohtaan. Siten tämä ryhmä oli verrattavissa HPY:n Hel

singin asiakkaisiin. Positiivisia kommentteja Tele sai kuitenkin huolto- ja asennuspalve

lustaan. Tämä johtui myös Porvoon yritysten suhteellisen pienestä lukumäärästä ja Te

len asennuspalveluhenkilökunnan kyvystä palvella näitä suhteellisen yksilöllisellä tasol

la. Myynnin osalta toivottiin huomattavasti aktiivisempaa toiminmallia ja tarpeita kar

toittavaa lähestymistapaa. Myös asiakaspalvelun osalta toivottiin ystävällisempää ja 

asiakaslähtöisempää toimintatapaa.

Tele asiakkaat Oulussa:

Telen asema haastajana Oulussa ilmeni positiivisena suhtautumisena yritykseen sekä 

dynaamisena yrityskuvana. Tele on operoinut Oulussa aktiivisesti vain lyhyen ajan ja on 

tänä aikana kampanjoinut voimakkaasti, mikä oli huomattu positiivisesti. Tämä on luo

nut mielikuvan asiakaslähtöisestä ja dynaamisesta yrityksestä. Oulun Puhelin puolestaan 

ei ole panostanut markkinointiin kuin vähäisessä mittakaavassa. Tästä syystä sen yritys

kuva koettiin negatiiviseksi. Haastateltavien mukaan heikko asiakaspalvelu tuki tätä 

mielikuvaa. Oulun Puhelin sai siten saman suuntaisia kommentteja kuin Tele sai Por

voossa. Tästä voidaankin varmuudella päätellä, että monopoliaikana muovautuneet 

asenteet heijastuvat yhä asiakkaiden mielipiteissä sekä odotuksissa, ja näistä irtauminen 

on operaattorille vaikeaa. Tämä luo otollisen maaperän alueelle saapuvalle operaattorille 

voittaa aiemmin dominantin operaattorin asiakkaita.
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Telen asiakkaat Rovaniemellä:

Huolimatta sijainnista Telen perinteisellä alueella, Rovaniemellä oltiin varsin tyytyväi

siä Telen toimintaan. Telen koettiin muuttuneen viime aikoina huomattavasti asiakasläh

töisemmäksi ja teknologisesti kehittyneemmäksi. Tele koettiin myös luotettavaksi sekä 

pienemmät asiakkaansa huomioivaksi. Asiakkaiden televiestintään liittyvät tarpeet eivät 

kuitenkaan olleet samaa luokkaa kuin Helsingissä ja haastateltavien vastauksista heijas

tui tottumus suhteellisen rauhalliseen päivärytmiin omassa liiketoiminnassa. Tämä 

osaltaan vaikuttaa arvioon Telen kyvystä palvella pk-asiakkaita. Ainoastaan uusista pal

veluista tiedottamisen koettiin olevan puutteellista ja liian hidasta. Aktiivista alueellista 

kilpailua ei Rovaniemellä juurikaan ole, joten kommentteja herkkyydestä vaihtaa ope

raattoria eivät vastaajat kyenneet tuottamaan. Asennus- ja huoltopalvelut koettiin erityi

sen hyviksi kuten Porvoossa. Tämä vahvistaa käsitystä Telen kyvystä palvella asiakkai

taan yksilöllisemmällä tasolla pienillä paikkakunnilla, joissa asiakassuhteet ovat eden

neet henkilökohtaiselle tasolle.

Telen asiakkaat Varkaudessa:

Varkaudessa Tele sai varsin runsaasti negatiivisia kommentteja. Asenteiltaan ja odo

tuksiltaan haastateltu ryhmä oli lähimpänä Porvoota. Tähän vaikuttaa osaltaan kiristynyt 

kilpailutilanne Varkaudessa Kuopion Puhelimen markkinoidessa voimakkaasti. Varkaus 

sijaitsee myös Telen perinteisellä alueella, joten asenteet ovat ainakin osittain seurausta 

monopoliajan toimintamalleista. Tele koettiin jäykäksi ja vain suurten yritysten tarpeita 

palvelevaksi. Tele ei ole haastateltavien mielestä aktiivisesti markkinoinut itseään ja 

myyntityö koettiin heikkotasoiseksi. Asiakkaiden tarpeita ei ole kartoitettu ja myyjien 

tekninen tietämys sekä kyky ratkaista asiakkaan ongelmia on heikko. Myöskään ope

raattorin puolelta tapahtuvaa kontaktointia ei ole riittävässä määrin tapahtunut. Asiak

kaiden tarpeet olivat kohtuullisen monimutkaisia sisältäen mm. dataliikenteen. Siten 

henkilökohtainen myyntityö koettiin tärkeimmäksi tekijäksi asiakasuskollisuuden tavoit

telussa. Teleoperaattorin myymälä koettiin myös merkittäväksi hyvässä asiakaspalvelus

sa. Yksinkertaiset juoksevat kiireelliset asiat halutaan mielellään hoitaa itse myymälässä 

asioimalla. Myymälä koettiin kuitenkin tällä hetkellä heikkotasoiseksi.
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Turun Telelaitoksen asiakkaat Turussa:

Turun alueen ryhmähaastattelussa ilmeni hyvän ja aktiivisen palvelun puute. Paikallinen 

teleoperaattori, eli Turun Telelaitos ei saanut juurikaan kehuja osakseen. Hyvältä palve

lulta odotetaan yksilöllistä asiakassuhteenhoitoa, joka perustuu nimetyn vastuuhenkilön 

kykyyn tarjota asiakkaan kannalta soveltuvia ratkaisuija. Turun Telelaitoksen toiminta 

koettiin konemaiseksi, jossa palvelu perustuu operaattorin omiin tarkoitusperiin. Telen 

palveluiden tarjonta Turun alueella koettiin tervetulleeksi, sekä kilpailua yleisesti pi

dettiin positiivisena piirteenä teletoimialalla. Tele koettiin yrityksenä huomattavasti Tu

run Telelaitosta dynaamisemmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Kuitenkin kynnys vaihtaa 

operaattoria myönnettiin korkeaksi, joten vaihdon täytyy perustua selkeästi yksilöityihin 

hyötyihin. Harvoin paneudutaan asiaan niin syvällisesti, että hyödyt kyettäisiin itse yksi

löimään, joten vastuu tästä jää operaattorille. Televiestintään liittyvästä teknologiasta ei 

haastateltavilla ollut suurta tuntemusta, vaikka tarpeet sisälsivät myös kehittyneitä lisä

arvopalvelulta. Tiedon matalan tason arvioitiin olevan seurausta puolueettoman infor

maation saannin vaikeudesta. Kukin operaattori haluaa tarjota tietoa omasta perspektii

vistä, jolloin yksittäisen asiakkaan ongelmiin ei löydy kattavaa tai soveltuvinta ratkai

sua. Turun alueella annettiin markkinointiviestinnälle erityisen suuri painoarvo luotta

muksen herättämisessä ja yrityskuvan luomisessa. Positiivinen yrityskuva oli yksi 

merkittävä tekijä asiakassuhteen kestävyydessä.

8.4 Operaattorin vaihtoon vaikuttavat tekijät

Eri tekijät, jotka vaikuttavat asiakassuhteen kiinteyteen tai johtavat operaattorin vaih

toon ovat tulleet esille useaan kertaan edellisissä kappaleissa. Tutkimuksen yhtenä ta

voitteena oli määrittää vaihtoon johtavia syitä. Syitä vaihtamiseen on tässä kappaleessa 

käsitelty yksilöityinä ja on kuvattu mitä ne konkreettisesti operaattorille tarkoittavat.

Hyvä yhteyshenkilö/konsultoiva myynti

Kaikkein merkityksellisimmäksi syyksi vaihtaa operaattoria muodostui yhteyshenkilön 

kyky palvella asiakasta yksilöllisellä tasolla, ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan tuomat
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tarpeet televiestinnälle ja kyky tarjota ratkaisu kilpailukykyisellä hinnalla. Aktiivisuus 

oli myös tekijä, jota arvostettiin. Selkästi toivottiin enemmän yhteydenottoja ja infor

maatiota uusista mahdollisuuksista. Yritys, joka tyydyttää nämä tarpeet, saa selkeän 

kilpailuedun.

Selvästi halvempi hinta:

Hinta oli myös suuri motiivi vaihtaa telepalveluntoimittajaa. Tässä yhteydessä ilmeni 

kuitenkin, että kysymys on paremminkin hintaherkkyydestä, joka vaihtelee eri yrityksil

lä. Pääsääntöisesti näennäiset kustannussäästöt eivät riitä syyksi vaihtaa operaattoria jos 

nykyinen palvelujärjestelmä toimii moittettomasti.

Luotettava ja vakaa yritys:

Luotettavuuden vaatimus esiintyi myös vaihtoon vaikuttavana tekijänä. Kynnys vaihtaa 

operaattoria madaltuu merkittävästi, jos yritys kykenee luomaan markkinointiviestinnäl- 

lään vaikutelman luotettavasta yrityksestä ja palvelun laadulla lunastamaan nämä lupa

ukset. Suuret teleoperaattorit miellettiin turvallisiksi valinnoiksi, vaikka palvelun laatu 

saattaa yrityksen suuren koon vuoksi kärsiä.

Hyvä, ystävällinen ja nopea palvelu:

Tätä ei haastateltavien mielestä kukaan vielä tarjoa. Joillakin saroilla toinen operaattori 

saattaa olla toista parempi, mutta korkealaatuista asiakaspalvelua kautta yrityksen ei ole 

saatavilla.

Erikoispalvelut, kiinnostavat palvelun lisäkomponentit:

Erilaiset lisäarvopalvelut saattavat toimia lopullisen vaihtamisen motiivina, jos itse pe

ruspalvelut ovat kilpailijoilla samanlaisia. Siten asiakkaan tarpeiden pohjata laadittu 

räätälöity palvelukokonaisuus, johon on lisätty lisäelementtejä kuten sähköposti, on 

merkittävä vaihtoon vaikuttava tekijä.
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8.5 Segmentoinnin rakennekaavio

Pk-sektorin sisäisen segmentoinnin suorittamiseksi voidaan segmentoinnin malli esittää 

graafisesti kuvion 23. mukaisesti. Malli etenee siten, että suunniteltaessa asiakassuh- 

teenhoito-ohjelmaa tietylle kohderyhmälle, yritysten tulee kulkea jokaisen laatikon läpi 

sen mukaisesti mihin luokkaan ne ovat luettavissa. Malli tarjoaa mahdollisuuden huo

mioida yritysten maantieteellisen sijainnin aiheuttamat erot, asiakassuhteen elinkaaren 

vaiheet sekä asenteisiin pohjautuvat erot. Siten on mahdollista suunnitella kuhunkin 

ryhmään kuuluvalle asiakkaalle kohdistettavat markkinointitoimet kohderyhmälle tyy

pillisten odotusten ja asenteiden mukaisesti. Kuvion mukaisesti edettäessä tulee muo

dostaa useita kymmeniä erilaisia asiakassuhdeohjelmia, mutta on kuitenkin huomatta

vaa, että eri asiakasryhmien asiakassuhdehoitosuunnitelmat saattavat hyvin muodostua 

samoista konkreettisista toimenpiteistä.

Kuvio 23. Segmentoinnin rakennekaavio

Asiakassuhdeohjelmat

PK-YRITYSTEN SEKTORI

Tietoa

janoavat

Neutraalit Nykytilaan

tyytyväiset

Prospektit / 

suspektit

Satunnais-

asiakkaat

Kanta-

asiakkaat

Menetetyt

asiakkaat

Perinteinen
alue

Access

KILPAILIJA-ALUE

Ei - Access
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9. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT

Televiestintämarkkinoiden aiemmat staattiset rakenteet heijastuvat yhä markkinoiden 

dynamiikkaan. Vaikutukset ilmenevät sekä operaattoreiden välisessä kilpailutilanteessa 

että asiakasrajapinnassa. Ennen kilpailun vapautumista rakennettujen fyysisten tele

verkkojen omistusoikeudet tuovat operaattoreiden palvelutarjonnalle ehtoja, joiden 

mukaan erilaisia palveluita kyetään eri alueilla toimittamaan. Nämä omistussuhteet ovat 

harvoin asiakkaille selviä ja siten saattaa syntyä pettymystilanteita asiakkaan pyytäessä 

tarjousta kilpailijalta. Samoin asiakkaat mieltävät usein paikallisen operaattorin mono

poliksi, joka ainoana palvelutoimittajana kykenee palvelemaan alueellisia asiakkaita. 

Tästä syystä vuosien saatossa muovautuneet käsitykset ovat yhä pinnalla ja ohjaavat 

yrityksen teleoperaattorin valintakäyttäytymistä. Asiakkailla ei siis ole tarpeeksi tietoa 

eri mahdollisuuksista.

Uuden operaattorin etabloituessa kilpailijan alueelle ja onnistuessa markkinoinnillaan 

luomaan mielikuvan asiakaslähtöisestä toiminnasta madaltuu kynnys operaattorin vaih

toon. Edellytyksenä syntyneen asiakassuhteen jatkuvuudelle on, että operaattori kyke

nee korkealla palvelun laadulla lunastamaan markkinointiviestinnän luomat odotukset 

Telen kilpailija-alueilla tämä luo mahdollisuuden voittaa kilpailijan asiakkaita, mutta 

puolestaan omilla perinteisillä alueilla merkittävän haasteen säilyttää vanhat asiakkaat.

Televiestintämarkkinat ovat paitsi rakenteiden niin myös teknologian osalta muuttuneet 

oleellisesti 90 -luvun alun jälkeen. Teknologiset kehitysaskeleet ovat nostaneet televies

tintäpalvelut ”low interest” kategoriasta ”high interest” kategoriaan. Esimerkkinä voi

daan mainita televiestintäpalveluksi luettavan Internetin nopea leviäminen ja runsas 

esilläolo päämedioissa. Kokonaisuudessaan on palvelutarjonta kasvanut ja kehittynyt 

merkittävästi tuoden asiakkaille paremman tavoitettavuuden lisäksi mahdollisuuden 

tehostaa omaa kustannusrakennettaan ja rationalisoida toiminnallisia prosesseja. Tällä 

hetkellä televiestintäpalvelujen kysyntä pk-sektorilla kuitenkin kohdistuu yhä pääasiassa 

geneerisiin puhepalveluihin. Tulevaisuudessa tulee ottaa tavoitteeksi kehittyneiden lisä

arvopalvelujen markkinointi. Näiden kysyntä on markkinoilla toistaiseksi vähäistä ja
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tarpeet niille ovat usein tiedostamattomia. Tämä osittain seurausta operaattorin kyvyt

tömyydestä tiedottaaa mahdollisuuksista. Operaattoreiden pitkän tähtäimen toiminnan 

kannalta lisäarvopalvelut ovat kuitenkin merkityksellisiä. Tarjoamalla asiakkaan yksi

löllisten tarpeiden mukaisia palvelukokonaisuuksia saavutetaan kokonaisasiakkuus ja 

asiakkaan teknologinen kynnys vaihtaa operaattoria kasvaa.

Asiakaslähtöisyyden vaatimus korostuu tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä. 

Telealan kilpailutilanteen ja palveluiden kompleksisuuden johdosta on erityisen oleellis

ta luoda asiakaslähtöinen toimintamalli. Näin ollen Telen asiakas vastuulliset yksiköt 

ovat avainasemassa. Nämä yksiköt toimintoineen voidaan määritellä synergistisiksi plat- 

formeiksi, joissa tuotetaan asiakkaan arvonmuodostumiseen vaikuttavia palvelun ele

menttejä. Elementit tuottavat asiakkaan arvostamia laatuominaisuuksia, jotka suhteessa 

hankintakustannuksiin tuottavat asiakkaan kokeman arvon. Asiakkaan kokemaan ar

voon voidaan lisäksi huomattavasti vaikuttaa kommunikoimalla ja tiedottamalla mah

dollisuuksista.

Empiirisessä tutkimuksessa saadut tulokset puoltavat konsultoivan myyntitavan omak

sumista, jossa tavoitteena on myynnin ohella suuren tietomäärän kerääminen yksittäisis

tä asiakkaista. Henkilökohtainen yhteydenotto ja myyntityössä suunnattava palvelutar

jonta tulee määräytyä näistä tiedoista saatujen yksilöityjen tarpeiden pohjalta. Tunnistet

tujen tarpeiden pohjalta tulee muodostaa räätälöity palvelupaketti, joka tuottaa ratkaisun 

asiakkaan teleliikenteeseen kokonaisuudessaan. Markkinointiviestinnässä ja asiakassuh- 

teenhoidossa voidaan hyvin soveltaa asiakasryhmän odotuksia ja asenteita. Ne kertovat 

mitä asiakkaat odottavat teleoperaatorilta tyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja kuinka usein 

ja millä tavoilla yhteydenpidon tulisi tapahtua. Näistä asenneryhmistä voidaan muodos

taa seuraavat karkeat profiilit:

1. Tiedon janoiset; näille on ominaista tiedontarve mahdollisuuksista. He myös ottavat kaiken tiedon 

vastaan herkästi. Ominaista oli myös ainakin jonkin tason tyytymättömyys tämän hetkiseen teleliiken

nettä koskevaan ratkaisuun. Oleellisin yhteydenpitomuoto tälle ryhmälle on henkilökohtaisella tasolla 

tapahtuva kontaktointi.
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2. Neutraalit; tälle ryhmälle ominaista on tyytyväisyys tämän hetken teleliikenneratkaisuun. He ottavat 

kuitenkin vastaan tiedon mahdollisuuksista. Jos operaattori tarjoaa heille soveltuvaa uutuutta saattaa 

kauppa syntyä samantien, mutta tämä edellyttää hienovaraista lähestymistä operaattorin puolelta. Te

hokkaimmat yhteydenpitomuodot ovat henkilökohtaiset kontaktit ja suoramarkkinointi.

3. Nykytilanteeseen tyytyväiset; tälle ryhmälle ominaista on täydellinen tyytyväisyys tehtyyn telelii

kenneratkaisuun. Tietotasossaan he ovat muita ryhmiä korkeammalla ja heidän tulevaisuuden kiinnos

tuksen alueet kohdistuvat johonkin tiettyyn sovellusalueeseen. Tieto näistä haetaan oma-aloitteisesti 

tai operaattorin tuoteasiantuntijalta. Markkinointiviestintä operaattorin puolelta luottamuksen säilyt

tämiseksi ja yrityskuvan ylläpitämiseksi on oleellista.

Tutkielman johdannossa esitetty hypoteesi, eli kommunikoimalla maksimoidaan asiak

kaan kokema arvo ja saavutetaan asiakasuskollisuus, näyttää tämän tutkimuksen perus

teella toteutuvan. Samoin viitekehys osoittautuu toimivaksi. Tämä tutkimustulos ei päde 

ainoastaan televiestintämarkkinoilla. Yhtä hyvin jokainen asiakaskeskeisyyttä tavoitte- 

leva yritys voi miettiä, mitä tulokset oman yrityksen kannalta tarkoittavat. Tutkimusme

netelmää arvioitaessa voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa kvalitatiivinen ote oli 

enemmän kuin suositeltavaa. Näin kyettiin peilaamaan haastateltavien sielunmaisemaa; 

miten televiestintäpalvelut todellisuudessa koetaan ja mitä operaattorilta odotetaan.

Saadut tulokset ovat sellaisenaan täysin hyväksikäytettävissä kaikille televiestintäalaa 

tutkiville ja alalle työskenteleville. Koska kvalitatiivisissa tutkimuksissa ei pyritä mää

rällisiin yleisyysarvioihin, se jättää selvän avonaisen tutkimuskentän tämän tutkimuksen 

tiimoilta. Laatukäsitykseen vaikuttavien laatuominaisuuksien painoarvon kvantifioimi- 

nen ja asenneryhmien edustajien nimeäminen kohderyhmästä on seuraava suositeltava 

tutkimuskohde. Samoin konkreettisten asiakassuhteenhoito-ohjelmien luomiseksi tulee 

määrittää tuote- ja asiakaskannattavuus.

Lopullisena yhteenvetona voidaan todeta, että televiestintämarkkinoilla on vielä rajat

tomasti mahdollisuuksia. Toistaiseksi tietylle operaattorille pysyvästi uskollinen asiakas 

on harvinaisuus. Pääsanomana on, että pk-yritykset toivovat ammattimaista, asiakkaan 

tarpeista lähtevää myyntiä ja säännöllistä dialogia operaattorin kanssa, ennen kaikkea 

tietoa mahdollisuuksista.
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LIITE 2. PLATFORMI MALLIN MÄÄRITELMÄ

Platformit voidaan kuvata yrityksen resurssipohjiksi, joissa tuotetaan yrityksen arvoket

jun synergisia palvelun elementtejä (kts. 3.2.2). Siten asiakkaan kokemat ja arvostamat 

palveluiden laatuominaisuudet luodaan platformeissa. Platformi -ajattelu perustuu eri 

platformien väliseen synergiaan. Nämä synergiat ovat seurausta suurtuotannon ja laa

juuden eduista. Platformien välillä saattaa esiintyä myös logistisia, resurssi ja markki

nointi synergioita, esimerkiksi tuotanto-, jakelutie ja mainonnan platformit voidaan 

tunnistaa. Platformin synergistinen määritelmä mahdollistaa joustavuuden teorian sovel

tamiselle. (Takala 1994, 32)

Plarformit ovat jaettavissa niinikään perus-, tuote- ja markkinointi platformeiksi. Pe- 

rusplatformit tuottavat palveluiden tukifunktioita ja ominaisuuksiltaan geneerisiä tuot

teita. Tuoteplatformit tuottavat ominaisuuksiltaan spesifimpiä tuotteita. Markkinoinnin 

platformi tuottaa aineettomia palvelun elementtejä, kuten myynti- ja mainontaprosessien 

laatuominaisuudet. (Takala 1994, 32)

Tele PK-Palveluiden arvoketju voidaan kuvata platformien verkostoilla, koska yksikön 

infrastruktuurin eri osat toimivat itsenäisinä ja näiden väliset rajapinnat ovat määritel

tävissä ja standardoitavissa.

Platformit ja palvelun elementit

PALVELUN
ELEMENTIT

Innovatiivinen
tuotekehitys

PK-PALVELUIDEN
PLATFORMIT

Tuotteistus
Erttyislllke-
tolmlnnot
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LIITE 3. TELE PK-PALVELUIDEN PK-YRITYKSILLE RÄÄTÄ
LÖIDYT TUOTTEET

PK-Yrityksen Teleratkaisu:

PK-yrityksen teleratkaisu on yritysten koko puhelinliikenteen kattava liittymäso
pimus sisältäen 101-Kaukopuhelut, 990-Ulkomaanpuhelut, Telen NMT-ja GSM- 
puhelut sekä paikallispuhelut Telen liittymistä. Laskutus puhelinliikenteestä ta
pahtuu tasaerälaskutus periaatteella, jossa yksi kuukausi on maksuista vapaa. Ve
loitettava kuukausierä perustuu arvioon koko vuoden puhelinliikenteestä. Lasku- 
tuskauden päättyessä suoritetaan tasausmaksu riippuen toteutuneen ja arvioidun 
kulutuksen erosta. Kaiken puhelinliikenteen laskutus tehdään yhdellä laskulla, jo
hon voidaan sisällyttää myös useamman toimipisteen laskutus. Myönnettävät 
alennukset ovat seurausta suurasiakas alennuksista ja maksutapa-alennuksista. 
Hinnoitteluun sisältyy hintatakuu, joka tarkoittaa, että Tele takaa sopimuksente- 
kohetken suuruiset hinnat seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Mahdolliset hinnan
alennukset huomioidaan asiakkaan eduksi. Sopimukseen sisältyy maksuton ym
pärivuorokautinen asiakaspalvelu. Veloitus tapahtuu sekuntiperusteisesti ja yritys 
saa automaattisesti käyttöraportin, josta selviävät laskutusperusteet.

Yrittäjän Teleratkaisu:

Yrittäjän teleratkaisu tarjoaa saman sopimuksen puitteissa kaikki Telen puhelin- 
edut. Sopimukseen sisältyvät 101 -Kaukopuhelut, 990-Ulkomaanpuhelut, NMT ja 
GSM matkapuhelut sekä paikallispuhelut Telen liittymistä. PK-Yrityksen Telerat- 
kaisun tapaan laskutus tapahtuu sekuntiperusteisesti. Asiakas saa vain yhden las
kun sekä puhelulajittaisen erittelyn kuukausittain. Sama hintatakuu kuin PK- 
Yrityksen Teleratkaisussa sisältyy myös Yrittäjän Teleratkaisuun.

PK-Palveluliittymä:

PK-Palveluliittymä on ratkaisu, joka perustuu Telen digitaalisiin verkkoihin. Digi
taalisuuden ansiosta yrityksen ei tarvitse investoida puhelinjärjestelmiin. Lisäpal
velut kuten puhelunsiirrot, ohivalinta , useamman hengen puhelinneuvottelut, jo- 
notusjäijestelmät ja takaisinsoitot voidaan ohjelmoida Telen puhelinvaihteeseen. 
Näin ollen yritys säästyy myös huolto ja korjauskuluilta. Liittymä taijoaa Telerat- 
kaisun tapaan sekunti perusteisen veloituksen, tasaerälaskutuksen, ympärivuoro
kautisen asiakaspalvelun, puhelulajikohtaisen erittelyn, digitaalisen ohivalinnan, 
101-Kaukopuhelut, 990-Ulkomaanpuhelut, NMT- ja GSM-matkapuhelut ja pai
kallispuhelut Telen liittymistä.
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101/990 -Sopimus:

Sopimus tarjoaa asiakkaalle Telen kauko- ja ulkomaanpuhelut yrityshinnoin. So
pimus tarjoaa puhelulajikohtaisen erittelyn. Alennukset tulevat maksutapa ja suu- 
rasiakasalennuksista.

T a voi te tta vuusnum er o :

Tavoitettavuusnumero on asiakkaalle tarjottava 0208 -alkuinen numero, joka sisäl
tää asiakkaan määrittelemän puhelimien ketjun. Asiakkaalle tulevat puhelut kier
tävät järjestyksessä ketjun läpi, jos ei puheluun päästä vastaamaan tai puhelin on 
varattu. Ketjun viimeiseksi lenkiksi määritellään Telen puhelinvastaaja, johon 
soittaja voi jättää viestin. Vastaaja on purettavissa mistä vain puhelimitse. Ilmoi
tuksen tulleesta viestistä asiakas saa joko GSM -puhelimeen, kaukohakulaittee
seen tai soittamalla vastaajaan. Tavoitettavuusnumeron kytkeytyessä matkapuhe
limiin puhelinkulut säilyvät soittajalla.

T a voi tetta vuusfax :

Toimintoperiaatteiltaan kuten tavoitettavuusnumero, mutta tässä on ketjutettu yr- 
tyksen faxlaitteet ja palvelu on 0207 alkuinen.. Tavoitettavuusnumeron tapaan 
ketjun päähän ohjelmoidaan Telen faxpostilaatikko, johon ei-tavoitetut faxit tal
lentuvat. Postilaatikko on purettavissa mihin tahansa faxlaitteeseen ja ilmoitus 
tulleista faxeista saadaan joko GSM matkapuhelimeen, kaukohakulaitteeseen tai 
soittamalla fax postilaatikkoon.

ISDN-liittymä:

ISDN-yhteydet edustavat uusinta vaihetta teletekniikan kehitysketjussa. ISDN 
yhteydet ovat kaksikaistaisia, täysin digitaalisia, perinteisiä liittymiä nopeampia 
yhteyksiä. Nopeus ja kaksikaistaisuus mahdollistavat suurempien tiedostojen siir
ron perinteisiä modeemiyhteyksiä tehokkaammin. Myös kytkeytymisaika on mo
deemeihin verratuna huomattavasti nopeampaa. ISDN yhteyksien avulla on mah
dollisuus siirtää kuvia, dataa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Merkittävän eron aiemman 
sukupolven tekniikkaan muodostaa kuvan ja äänen laatu. Siirrettävän tiedon mää
rä suhteessa käytettyyn yhteysaikaan ylittää selkeästi tavanomaisen puhelinliity- 
män suorituskyvyn. Siten ISDN liittymä mahdollistaa sähköpostiyhteydet, tehok
kaat Internet yhteydet, kuvapuhelinyhteydet, videoneuvottelut ja lähiverkkojen 
yhdistämisen.

ISDN liittymän avulla on mahdollisuus liittyä Telen digitaaliseen verkkoon, joka 
mahdollistaa puhelinpalvelujen hankkimisen, jotka aiemmin ovat olleet vain suu
rissa vaihteissa tai sisäisissä vaihdeverkoissa. Näitä ovat mm. kutsujan numeron 
näyttö ja näytön esto, moninumerointi, ohivalinta, puhelun tilapäinen keskeytys,
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maksunosoitus, koputus, puhelun pito ja palautus, puhelun jäljitys, käyttäjien vä
linen tiedonsiirto, aliosoitus, kytketyn numeron näyttö ja näytön esto sekä kolmen 
neuvottelu.

Opal -palvelut:

Opal -järjestelmä eli ohivalintapalvelut ovat suunniteltu yrityksille, joille ei ole 
taloudellisesti järkevää investoida omaan vaihteeseen tai sarjapuhelinjärjestel- 
mään. Yksi potentiaalinen käyttäjäkunta on myös monitoimipaikkaiset pk- 
yritykset, jotka haluavat mahdollisuuden puheluiden siirtoon yrityksen toimipaik
kojen välillä.Opal -palvelun toiminta perustuu kytkentään Telen yleiseen puhelin
keskukseen ja yrityksen teleliikennetarpeiden kasvaessa järjestelmä on laajennet
tavissa joustavasti. Kuhunkin Opal -liittymään voidaan ohjelmoida suuremmissa 
vaihteissa olevia toimintoja, kuten ohivalinnat, ennakkosiirrot, sisäpuhelut, puhe
linneuvottelut, siirrot, välikyselyt, jonotus ja lyhytvalinnat yrityksen sisällä.

PK-Yrityksen Internet -liittymä:

Palveluun sisältyy Internet käyttöliittymä ja oma käyttäjätunnus. Käyttäjätunnuk
sen avulla yrityksen on mahdollisuus perustaa oma kotisivu ja käyttää hyväksi 
Internetin tarjoamia sähköpostipalveluja. Oma kotisivu voidaan yrityksen toivei
den mukaan pystytettävissä joko Telen serverille tai asiakkaan omalle serverille.
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LIITE 4. TEKNINEN JA TOIMINNALLINEN LAATU

Lähde: Grönroos 1982, 22
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LIITE 5. ASIAKASLUOKITTELUN PORTFOLIOT

Avainasiakkaiden portfolio

Asiakkaan

Korkea

Keskimääräinen

Hidas

Negatiivinen

10x 4x 1x 0,5x 0,1x

Kilpailuasema
( Suhteellinen osuus asiakasryhmin käyttämistä telepalveluista )

Lähde: Campbell & Cunnigham 1990, 133

Yksittäisten avainasiakkaiden analyysi

Palvelujen
hankinnan

kasvu

Korkea

Keskimääräinen

Hidas

Negatiivinen

Tomorrow’s Today's 
Business1 Special 

Business'

Today’s
Normal

Business'

"Yesterday's
Business'

Huom. Ympyrän koko kuvaa asiakkaan 
kuluttamien palvelujen volyymia

Lähde: Campbell & Cunnigham 1990, 134
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LIITE 6. VUOROVAIKUTUSPROSESSIN MALLINTAMINEN 
(Engl, customer blueprinting)

Lähde: Vavra 1992, 98
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LIITE 7. KYSYMYSLOMAKKEET JA RYHMÄKESKUSTELUJEN 
HAASTATTELURUNKO

KYSYMYSLOMAKE

1. Mitä pk-yritykset odottavat telepalvelujen toimittajilta: mitkä ovat kolme tärkeintä 

asiaa asiakassuhteen hoidossa ?

1.

2.

3.

2. Miten oma teleoperaattori on viimeisen vuoden aikana ollut yhteydessä yritykseen- 

ne: kuinka usein ja missä asioissa ?

3. Miten toivoisit, että teleoperaattori sinua lähestyisi: kuinka usein ja missä asioissa ?
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Väittämät

Alla on esitetty joitakin puhelin- ja ATK liikenneasioihin liittymiä väittämiä. Kuinka 
samaa tai eri mieltä olette kustakin väittämästä. Käyttäkää lukuja 1-6. Mitä enemmän 
olette eri mieltä, sitä pienemään luvun annatte ja mitä enemmän olette samaa mieltä sitä 
suuremman luvun annatte. Eli 1 = täysin eri mieltä ja 6 = täysin samaa mieltä.

a) Haluan ehdottomasti ostaa puhelin ja ATK- 
tietoliikennelaitteet palveluiden toimittajaltani.

b) Yrityksemme työntekijöitä on vaikea tavoittaa 
toimiston ulkopuolelta silloin kun siihen on tarvetta.

c) Meille on hyvin tärkeää, että huolto- ja korjaus- 
tapaamiset voidaan sopia joustavasti ja huolto- 
henkilöt saapuvat ajallaan.

d) Kun puhelin ja atk-tietoliikennealan kilpailu alkaa, 
tulemme aktiivisesti pyytämään kilpailevia 
tarjouksia eri puhelinoperaattoreilta.

Täysin
eri

mieltä

Täysin
samaa
mieltä

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

e) Yrityksellemme olisi erittäin tärkeätä voida välittää ja 
ottaa vastaan tarjouspyyntöjä ATK-tietoliikenneverkon
välityksellä. 1 2 3 4 5 6

f) Haluamme ehdottomasti asioida itsemme kokoisen, 
tutun yrityksen kanssa. 2 3 4 5 6

g) Nykyisen puhelin- ja ATK-tietoliikenteen toimittajamme 
palvelu on erinomaista.

h) Mahdollisuus kommunikoida kannettavan tietokoneen 
avulla suoraan toimistomme tietokoneiden kanssa 
henkilöstön ollessa työmatkalla tehostaisi toimintaamme 
huomattavasti.

i) Nykyisen puhelin- ja ATK-tietoliikenteen toimittajamme 
palveluhenkilökunta on epäystävällistä ja huonosti 
käyttäytyvää.

j) Yrityksemme toiminta tehostuisi huomattavasti, mikäli 
henkilöstömme pystyisi välittämään viestejä toisilleen 
mikrotietokoneen avulla.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Lähde: Tele PK-Projekti, McKinsey Co. & Telecom Finland Oy, 1993
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Taustatiedot

Mitä telepalveluita yrityksellä on käytössä ?

Mitä teleoperaattoria yritys käyttää ?

Onko yrityksellä jokin sopimus jonkun teleoperaattorin kanssa ? 

Mikä sopimus ja kenen kanssa?

Yrityksen toimiala ?

Yrityksen henkilökunnan määrä ?

Yrityksen liikevaihto ?

Haastateltavan asema yrityksessä ?

Sukupuoli 1 Nainen

2 Mies

KIITOS VASTAUKSISTA !
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KESKUSTELURUNKO

Pk-yritysten odotukset telepalvelujen toimittajilta

• Mitä pk-yritykset odottavat telepalvelujen toimittajilta ? (kolme tärkeintä asiaa asia

kassuhteen hoidossa)

• Minkä arvoisiksi pk-yritykset näkevät teleliikenteen tarjoamat mahdollisuudet oman 

yrityksensä kannalta / miten teleliikenteen uusilla mahdollisuuksilla voidaan tehostaa 

omaa toimintaa ? Mitkä ylipäänsä nähdään uusina mahdollisuuksina ?

• Mitä pk-yritykset toivovat teleliikenteeltä tulevaisuudessa ?

• Kuinka paljon pk-yritykset tietävät teleliikenteen taijoamista mahdollisuuksista tänä 

päivänä ?

• Miten pk-yritysten odotukset ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana ? Miksi 

odotukset ovat muuttuneet (onko tarjonta muuttunut vai yritykset itse) ?

Asiakaspalvelu

• Millaista on hyvä asiakaspalvelu ?

• Miten asiakaspalvelua voisi parantaa ?

• Miten asiakassuhdetta on tähän asti hoidettu ?

• Miten erilaiset asiakassuhteen hoitotavat (esim. teleoperaattorin henkilökohtainen 

käynti) ovat vaikuttaneet asiakassuhteeseen ?

• Millaisia esimerkkejä pk-yrityksillä on hyvistä ja huonoista palvelukokemuksista.

• Millaista on ihanteellinen asiakaspalvelu ?

• Kenen halutaan hoitavan asiakaspalvelua (yksi henkilö vai kuinka monta nimeä tai 

numeroa maksimissaan) ?

• Miten ja missä tilanteissa pk-yritykset haluavat antaa palautetta telepalvelutoimitta- 

jalleen ja kenelle palvelutoimittajan organisaatiossa (kirjeitse, puhelimitse, sähkö

postilla, faxilla, myyjälle henkilökohtaisesti) ?
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Kuinka lähestyä pk-yritystä

• Haluaako pk-yritys, että häneen ollaan yhteydessä vai haluaako hän itse ottaa yhteyt

tä tarpeen vaatiessa ?

• Miten pk-yritys haluaa, että sitä lähestyttäisiin ?

• Jos suoramainonta koetaan parhaaksi tavaksi, niin minkälainen mainos ja mitä odote

taan sen jälkeen ?

• Jos pk-yrityksellä on jo sopimus, miten asiakas pidetään tyytyväisenä, jotta hän uusii 

sopimuksen saman operaattorin kanssa ?

• Mikä saa vaihtamaan operaattoria ? Mikä aiheuttaa tyytymättömyyttä ?

• Miten jo sopimuksen omaavaa pk-yritystä tulee lähestyä lisämyynnin toivossa ?

• Millaista tietoa teleoperaattorilta halutaan (hinnat, tuotteet, uutuudet jne.) ?

• Miten eri kommunikaatiokanavat ( mainonta, suhdetoiminnot, menekinedistäminen, 

tiedottaminen) tavoittavat ja toimivat lisämyynnin saavuttamiseksi ? Entä asiakassuh

teen vahvistamiseksi ? Mitkä yksittäiset mediat toimivat näissä tavoitteissa ?

• Minkälainen viestinnän sävy toimii asiakassuhteen ja luottamuksen vahvistamisessa 

(esim. informatiivinen, mielikuvien vahvistaminen, muistuttava) ?

• Kuinka usein asiakas haluaa itseään lähestyttävän ?

• Asenteet ja mielipiteet yksittäisiin asiakashoitomenetelmiin:

* Seminaarit (vierailevat luennoitsijat)

* Infotilaisuudet / lanseeraustilaisuudet

* Pilottiryhmät / asiakasraadit / asiakaskerhot

* Partnership -toiminta / suosittelujäijestelmät / bonuskäytännöt

* Internet -pohjaiset, toimialakohtaiset keskusteluryhmät / ilmoitustaulut Telen 

ylläpitämänä

* Sähköinen mainonta / ilmoittelu Internetissä Telen ylläpitämänä Telen koti

sivuilla

Lähde: Nordlund & Solalle (1995), Telecom Finland Oy
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LIITE 8. TUTKIMUKSEN NÄYTTEEN RAKENNE

Ryhmä 1: Telen asiakkaat pääkaupunkiseudulla

* Yhteensä 8 osallistujaa: 3 naista ja 5 miestä.
* Toimialat: teleprospektorointi, matkatoimisto, konsultointi, toimistotekniikan maa

hantuonti ja myynti, isännöitsijätoimisto, tukkukauppa, työttömyyskassapalvelut.

Ryhmä 2: HPY:n asiakkaat pääkaupunkiseudulle

* Yhteensä 5 osallistujaa: 1 nainen ja 4 miestä.
* Toimialat: ATK -ohjelmistojen maahantuonti ja markkinointi, mainostoimisto, ra

kennustekninen konsultointi, ATK-trvikkeiden myynti, ATK.

Ryhmä 3: Telen asiakkaat Porvoossa

* Yhteensä 8 osallistujaa: 2 naista ja 6 miestä.
* Toimialat: kodinkonehuolto, graafinen teollisuus, sähköala, vastusvalmistus, sähkö

asennus, julkaisutoiminta, valaisimien maahantuonti, autoala.

Ryhmä 4: Telen asiakkaat Oulussa:

* Yhteensä 8 osallistujaa: 3 naista ja 5 miestä
* Toimialat: maanrakennus, tekniset kumituotteet, siivous, rakennus, hitsaus, konepaja, 

verhoiluliike, lvi-suunnittelu.

Ryhmä 5: Telen asiakkaat Rovaniemellä

* Yhteensä 5 osallistujaa: 1 nainen ja 4 miestä.
* Toimialat: matkailu, linja-autoliikenne, metalli, palveluala, realisointi.

Ryhmä 6: Telen asiakkaat Varkaudessa

* Yhteensä 7 osallistujaa: 3 naista ja 4 miestä.
* Toimialat: autonvuokraus, autokauppa, puhelinkauppa, autokoulu, höyläämö, johto- 

keskusvalmistus, matkatoimisto.

Ryhmä 7: Turun Telelaitoksen asiakkaat Turussa

* Yhteensä 6 osallistujaa: 2 naista ja 4 miestä.
* Toimialat: rakennussuunnittelu, kuntokoulu, autojen maahantuonti, antiikkiala, mai

nonta, sanomalehtien kustantaminen.


