
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Markkinoinnin koulutusohjelma

tf* tf > О

a&L'

AS IAKASTIETOKANTOJEN YLLÄPITÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN 
YRITYSTEN SUHDEMARKKINOINNISSA. ESIMERKKINÄ HELSINGIN 
PUHELIN OYJ.

Helsingin
Kauppakorkeakoulun

- Kirjasto Liiketaloustiede: markkinoinnin
pro gradu -tutkielma 
Ella Kiqasniemi 
Syyslukukausi 1998

laitosneuvoston kokouksessa 3 / 3 19hyväksytty 
arvosanalla CU/У] J/dudk-

laitoksen



1

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ
Liiketaloustiede: markkinoinnin 
pro gradu -tutkielma
Ella Kirjasniemi 13.8.1998 1(1)

ASIAKASTIETOKANTOJEN YLLÄPITÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN 
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PUHELIN OYJ.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan, mitä asiakastietokannoilta vaaditaan ja 
miten niitä ylläpidetään ja hyödynnetään yritysmarkkinoinnissa. Lisäksi 
käsitellään suhdemarkkinoinnin ajattelutapaa ja asiakastietokantojen roolia 
asiakassuhteiden hoidossa.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen lähdeaineistona käytettiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja alan 
lehtijulkaisuja. Tutkimuksen empiirinen osuus pohjautuu Helsingin Puhelin 
Oyj:ssä sekä sen asiakaskunnassa tehtyihin teemahaastatteluihin.

Tulokset

Asiakastietokantojen ylläpitäminen ja hyödyntäminen on erityisesti 
yritysmarkkinoille toimivan yrityksen kannalta tärkeää. Laajan asiakaskunnan 
asiakassuhteiden hoitaminen vaatii etukäteen määriteltyjä, yksilöityjä 
toimenpiteitä asiakkaiden tarpeet huomioiden. Asiakastietokantojen avulla 
jokaista asiakasta voidaan hoitaa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. 
Asiakastietokannat tuovat apua niin markkinoinnille, myynnille kuin muillekin 
yrityksen toiminnoille.

Helsingin PuheUn Oyj:ssä on panostettava myyntihenkilöiden koulutukseen ja 
motivointiin, jotta kaikki oppisivat käyttämään asiakastietokantaa jokapäiväisessä 
työssään. Asiakkaat arvostavat aktiivista myyntityötä ja huolenpitoa, ja heidän 
myyntiä, viestintää tai asennuspalvelulta koskevat vaatimuksensa ovat 
yksilöllisiä. Kaikkien asiakkaiden kanssa tekemisissä olevien tulee päivittää 
asiakastietokantaan kaikki oleelliset tiedot asiakkaan tapahtumista.

Avainsanat

Asiakastietokannat, tietokantamarkkinointi, suhdemarkkinointi, asiakassuhde
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1 JOHDANTO

1.1 Työn taustaa

1980-luvulta lähtien yrityksissä on alettu kerätä entistä tarkempaa tietoa asiakkaista, 
sillä kiristyvän kilpailutilanteen takia asiakassuhteiden ylläpitäminen on 
ensiarvoisen tärkeää. Uusien asiakkaiden hankinta tulee kalliiksi, joten suuriakin 
asiakas)eukkoja on kuunneltava yksilöinä ja toimitettava heille tuotteita, joita he 
itse haluavat. Nykyaikaisilla tietokoneilla pystytään varastoimaan valtavia määriä 
tietoa, mikä on mahdollistanut asiakastietokantojen laajamittaisen rakentamisen, 
ylläpidon ja hyväksikäytön. Tietokannat mahdollistavat asiakassuhteiden 
yksilöllisen hoitamisen suuremmissakin yrityksissä ja tietokantamarkkinoinnilla 
pystytään huolehtimaan asiakkaan tyytyväisyydestä oston jälkeenkin.

Asiakaslähtöisessä markkinoinnissa lähdetäänkin siitä, ettei enää kannata vain 
jatkuvasti hankkia uusia asiakkaita. Tarkoituksena on sen sijaan keskittyä siihen, 
mitä nykyiset asiakkaat todella tarvitsevat ja huolehtia näistä asiakkaista myös 
oston jälkeen siten, että he pysyvät tyytyväisinä ja tulevat vähitellen uskollisiksi 
asiakkaiksi. Monet yritykset ovat tilanteessa, jossa uusia asiakkaita on vaikeaa ellei 
peräti mahdotonta hankkia. Näin ollen heidän on kehitettävä ja vaalittava 
nykyisiä asiakassuhteitaan liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 
Asiakassuhteen kehittämiseksi ja parantamiseksi on useita keinoja. Kaikkien 
näiden keinojen perustana on kuitenkin oltava asiakastietokanta; rekisteri kaikista 
yrityksen nykyisistä ja entisistä asiakkaista.
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1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset

Tutkielman tavoitteena on vastata kysymykseen, miten asiakastietokantoja 
ylläpidetään ja hyödynnetään yritysten suhdemarkkinoinnissa. Tämä ongelma 
voidaan jakaa edelleen seuraaviin alaongelmiin:

•Mitä tarkoitetaan suhdemarkkinoinnilla? (luku 2)
•Mitä on tietokantamarkkinointi? (alaluku 2.2.2)
•Millaisia ominaisuuksia voidaan hyvältä asiakastietokannalta vaatia? (luku 3) 
•Mitä etuja asiakastietokanta tarjoaa yritykselle (luku 3)
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• Miksi yrityksen tulisi ottaa käyttöön asiakastietokanta? (alaluku 3.2.2)
• Miten asiakastietokantoja voidaan käyttää markkinoinnin ja myynnin 
apuvälineenä? (alaluvut 3.4.1 ja 3.4.2)
•Millaista panostusta (tietokantahankkeen kustannukset, käyttökoulutus jne.) 
yritykseltä vaaditaan markkinoinnin tietokantojen onnistuneen hyödyntämisen 
varmistamiseksi? (luku 4)
•Mitkä ovat tietokantamarkkinointiin liittyvät suurimmat ongelmat ja millaisia 
tulevaisuudennäkymiä siihen liittyy? (alaluvut 4.5 ja 4.6)

Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Helsingin Puhelin 
Osakeyhtiön liikeasiakas-yksikössä voidaan käyttää hyväksi asiakastietokantaa 
asiakassuhteiden hoitoa kehitettäessä. Lisäksi tutkitaan, miten parhaimmat 
asiakkaat odottavat yrityksen hoitavan asiakassuhteitaan ja miten 
asiakastietokantaa voidaan tässä hyödyntää.

Empiirisen osan tutkimusongelma on seuraava: Miten HPY:n tulisi hoitaa 
asiakassuhteitaan asiakastietokantoja hyväksikäyttäen? Alaongelmia ovat lisäksi: 
•Mikä merkitys nimetyllä yhteyshenkilöllä on asiakassuhteen hoitoon? (Alaluku 
6.3.1)
•Miten HPY:n työntekijöiden ja asiakkaiden käsitykset asiakassuhteen hoidosta 
vastaavat toisiaan? (Alaluvut 6.2.4, 6.2.5 ja 6.3)
•Miten HPY:n asiakkaat kokevat tiedonsaannin ja palautteen antamisen? 
(Alaluvut 6.3.2 ja 6.3.5)
•Mitä HPY:n asiakkaat odottavat pääasialliselta tietoliikennetoimittajaltaan 
jatkossa? (Alaluku 6.3.4)

Tutkielman aihealue on tietokantamarkkinointi ja kohdeilmiö 
asiakastietokantojen ylläpitäminen ja hyödyntäminen yritysmarkkinoinnissa. 
Aihetta tarkastellaan siten yrityksen näkökulmasta.

Markkinoinnin tietokannalla tarkoitetaan tässä työssä nimenomaan 
asiakastietokantaa, muut markkinoinnin tietojärjestelmät jätetään tutkielman 
ulkopuolelle, vaikka yhtäläisyyksiä mainittujen järjestelmien välillä onkin.



1.3 Tutkielmassa käytettävät keskeiset käsitteet

"Tietokantamarkkinointi on asiakasrekisteriperusteinen markkinointijärjestelmä, 
joka kerää ja tallettaa asiakastietoa ja käyttää tätä tietoa hyväkseen kohdistaessaan ja 
ajoittaessaan viestintää yksilöperusteisesti". (Rope & Pöllänen 1994, 52) Tätä 
käsitettä selitetään yksityiskohtaisemmin alaluvussa 2.2.

Tietokantamarkkinointi sisältää tietokoneistetun relaatiotietokannan, jossa on 
laajaa, ajanmukaista ja asianmukaista tietoa asiakkaista, kyselyistä, prospekteista ja 
suspekteista; sekä tietokannan reaaliaikaisen hallinnan, mikä auttaa identifioimaan 
ne asiakkaat, joilla on suurin todennäköisyys vastata yrityksen viestintään ja auttaa 
kehittämään korkealaatuisia ja pitkäkestoisia suhteita. (Vavra 1992, 53)

Asiakastietokanta on kattava toisiinsa liittyvien tietojen kokoelma, joka palvelee 
useita sovelluksia, sekä sisältää välineet tiedon tarkkaan ja välittömään saantiin ja 
muuttamiseen, käytön valvontaan ja saman tiedon monenkertaisen tallennuksen 
minimointiin.

Suhdemarkkinointi on yksilöllisten suhteiden luomista asiakkaisiin heidän 
tarpeensa ja halunsa persoonallisesti huomioon ottaen. (Rope & Pöllänen 1994)
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Suoramarkkinointi on vuorovaikutteinen markkinointijärjestelmä, joka käyttää 
yhtä tai useampaa mainosvälinettä saadakseen aikaan mitattavissa olevaa 
palautetta ja/tai liiketoimintaa missä tahansa myyntipisteessä. (Raulas & 
Vepsäläinen 1993, 6; kts. Direct Marketing Association)

Asiakkaan eliniän arvo on koko asiakassuhteen aikana kertynyt voitto 
vähennettynä asiakkaan hankkimis- ja säilyttämiskustannuksilla. (Kotier 1991)

Yritysmarkkinointi on markkinointia, joka tapahtuu yritysten, ei kuluttajien 
välillä. Yritysmarkkinointia käsitellään alaluvussa 2.1.1.

Suspekti on ihminen tai organisaatio, jonka oletetaan kuuluvan yrityksen 
potentiaalisiin asiakkaisiin. Prospektilla tarkoitetaan mahdollista asiakasta, joka on 
kuullut yrityksen tuotteista ja palveluista, mutta ei ole vielä ostanut niitä. Prospekti 
on tunnettu suspekti. (Vavra 1992, 78; Database Marketing Oy 1989)



1.4 Aikaisemmat tutkimukset aiheesta
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Asiakastietokantojen hyödyntämistä on viime vuosina käsitelty varsin laajalti eri 
kirjallisuudessa. Nämä lähteet eivät kuitenkaan usein anna kovinkaan täydellistä 
kuvaa siitä, miten yritys todella voi hyötyä asiakastietokantojen käytöstä. Helsingin 
kauppakorkeakoulussa on asiakastietokantoja ja tietokantamarkkinointia tutkittu 
lähinnä osana suhdemarkkinointi-käsitettä. Keskustelua on käyty asiakassuhteen 
rakentamisesta, asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden muodostumisesta ja 
markkinoinnin informaatiojärjestelmistä. Markkinoinnin tietojärjestelmiä 
niinikään on tutkittu runsaasti. Kuviossa 1 on Helsingin kauppakorkeakoulussa 
tehtyjä pro gradu -töitä, jotka sivuavat tämän tutkielman aihepiiriä.

Kuvio 1: Helsingin kauppakorkeakoulussa tehdyt aikaisemmat aiheeseen liittyvät 
tutkielmat

Teoriaosa Empiirinen osa

Nordlund (1996) 
Televiestintäpalvelujen 
asiakassuhdemarkkinointi 
kohderyhmänä pienten ja 
keskisuurten yritysten sektori

Televiestintä, palvelun laatu , 
asiakastyytyväisyys ja - 
uskollisuus, asiakassuhde- 
markkinointi, 
markkinointiviestintä

Telecom Finlandin 
asiakassuhdemarkkinointi ja 
asiakassuhdetta vahvistava 
kommunikointi.

Rönkkö (1995)
Markkinoinnin operatiiviset 
tietojärjestelmät 
tuotantohyödykkeiden myyjän 
apuvälineenä

Myynti tuotantohyödyke- 
yrityksessä, tietojärjestelmät 
myynnin apuna, asiakassuhde

Tietojärjestelmien 
lähtötilanne yrityksessä, 
myyjien työ ja 
yritysmarkkinoinnin 
strategiat

Väisänen (1994)
Asiakassuhdemarkkinointi ja sen 
toteuttaminen, tapaustutkimuksen 
kohteena S-ryhmä/Silja-Line ja 
Stockmann

Asiakassuhdemarkkinointi, 
yrityksen tavoitteet ja strategiat, 
asiakassuhdejärjestelmien 
taustatekijät ja toteuttaminen sekä 
seuraukset yritykselle

Asiakassuhdemarkkinoinnin 
toteuttaminen Silja Unella ja 
Stockmannilla;
asiakassuhdejohtaminen osana 
konsernitason muutosprosessia S- 
ryhmässä

Timoskainen (1992)
Markkinoinnin 
informaatiojärjestelmän 
kehittäminen ja käyttö 
asiakassuhdemarkkinoinnissa

Johdon ja markkinoinnin 
informaatiojärjestelmät, 
asiakassuhde, palvelujen 
markkinointi, 
asiakassuhdemarkkinointi

Esimerkkiyrityksenä Bilia Oy Ab

Kaista (1995)
Tietokantapohjainen 
asiakasuskollisuusohjelma 
asiakasuskollisuuden kehittäjänä. 
Case Finnair Plus

Asiakasuskollisuuden rakentaminen, 
asiakasuskollisuusohjelman 
tavoitteet, asiakas tietokanta 
asiakassuhteen rakentamisen 
perustana

Tutkimus Finnairin 
asiakasuskollisuusohjelma
Finnair Plusista



1.5 Tutkielman rakenne
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Kuvio 2: Tutkielman eteneminen ja rakenne

Alaluku 4.7 
Työn viitekehys

Alaluku 6.5 
Johtopäätökset ja 

toimenpide-ehdotukset

Alaluku 6.2 
HPY:n sisäinen 

haastattelututkimus

Luku 4:
Asiakastietokannan käyt

töönotto ja tulevaisuus

Luku 3:
Asiakastietokannat ja 

niillä saavutettavat edut

Alaluku 6.3 
HPY:n asiakkaiden 

keskuudessa suoritettu 
haastattelututkimus

Luku 2:
Suhdemarkkinointi ja 

tietokantamarkkinointi

Miten
asiakastietokantoja 

ylläpidetään ja 
hyödynnetään?

Yllä olevasta kuviosta 2 nähdään tutkielman eteneminen ja rakenne. Työn toisessa 
luvussa määritellään, mitä asiakkuus ja suhdemarkkinointi tarkoittavat ja miten 
tietokantamarkkinointi on yhteydessä näihin käsitteisiin. Tässä luvussa käsitellään 
lyhyesti asiakassuhdemarkkinointiin oleellisesti liittyvät asiakastyytyväisyys ja 
-uskollisuus, mutta niiden laajempi käsittely on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 
Samoin tietokantamarkkinointiin läheisesti liittyvä suoramarkkinointi käsitellään 
suppeasti. Yritysmarkkinoinnin ominaisuuksia käsitellään lyhyesti.

Kolmannessa luvussa käsitellään tietokantamarkkinointia yksityiskohtaisemmin; 
pohditaan mm., mitkä ovat hyvän tietokannan ominaisuuksia, mitä ovat 
tietokantaan tallennettavat tiedot ja mitkä ovat tietokannan toimivuuden kriteerit. 
Luvussa kuvataan, millaisten yritysten käyttöön asiakastietojen keruu ja laajempi 
hyväksikäyttäminen parhaiten soveltuvat. Lisäksi luvussa esitellään 
tietokantamarkkinoinnin tuomia etuja yrityksille. Asiakastietokannan käytön 
tuomat kustannussäästöt esitellään lyhyesti. Luvussa keskitytään käsittelemään 
ensisijaisesti tietokantamarkkinoinnin myynnille ja markkinoinnille tuomia 
hyötyjä, muut yrityksen toiminnot on pääsääntöisesti rajattu käsittelyn 
ulkopuolelle.
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Neljännessä luvussa käsitellään asiakastietokannan käyttöönottoa ja 
tietokantamarkkinoinnin tulevaisuutta. Tarkastelun tavoitteena on pyrkiä 
antamaan yleiskuva järjestelmäprojektin vaiheista. Järjestelmähankkeen 
kehitysvaiheiden ohella määritellään, mitä yritykseltä vaaditaan onnistuneen 
ratkaisun saavuttamiseksi ja millaisia ongelmia asiakastietokantojen käyttöön 
liittyy. Lisäksi luvussa pohditaan, millaisia ongelmia tietokantamarkkinoinnin 
toteutukseen liittyy sekä käsitellään joitakin tulevaisuuden näkymiä.
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2 SUHDEMARKKINOINTI JA TIETOKANTAMARKKINOINTI

Tässä luvussa käsitellään sitä, mitä suhdemarkkinoinnilla tarkoitetaan ja millaisia 
käsitteitä siihen liittyy. Toisaalta esitellään erilaisia asiakastyyppejä ja pohditaan 
sitä, miksi nykyiset asiakkaat ovat kannattavampia kuin uudet asiakkaat. Lopuksi 
määritellään tietokantamarkkinointi ja sen suhde asiakassuhdemarkkinointiin.

2.1 Asiakas ja suhdemarkkinoinnin määritelmä

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä, johon yrityksen tuotteet ja palvelut vaikuttavat; sekä 
sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Yrityksen kannalta tärkeimpiä ovat ulkoiset 
asiakkaat, jotka tuotteita ja palveluita käyttävät. Näiden asiakkaiden tarpeet, 
odotukset ja vaatimukset pyritään ensisijaisesti täyttämään. (Tuottavuuskeskus r.y. 
1993)

Asiakassuhde syntyy ensimmäisen ostokerran yhteydessä. Asiakas ei kuitenkaan 
ole vain se, joka on ostanut yritykseltä, vaan jokainen, jonka kanssa yritys on ollut 
tekemisissä, ja joka potentiaalisena kuuluu segmentoituun asiakasryhmään. (Rope 
& Pöllänen 1994)

Suhdemarkkinoinnin tarkoituksena on pystyttää, säilyttää ja kehittää suhteita 
asiakkaisiin ja muihin sisäisiin ja ulkoisiin ryhmiin tarkoituksena kaikkien 
tarpeisiin vastaaminen. (Grönroos 1990, 138)

Suhdemarkkinoinnin tavoitteena on asiakkaan pitäminen yrityksen asiakkaana. 
Suhteet perustuvat tuttuudelle ja asiakkaan tuntemiselle. Menestyäkseen 
markkinoijan on perustettava henkilökohtaisia suhteita asiakkaisiinsa 
yksityiskohtaisten, vuorovaikutteisten tietokantojen avulla. Haasteena on 
asiakastietokannan nopea perustaminen ja sen mukaan toimiminen 
henkilökohtaisten suhteiden pystyttämiseksi. (Vavra 1992, 27)

Asiakaskeskeisen markkinoinnin määrittelee myös Rope (1986, 9-10) seuraavasti:
Markkinointi on tapahtumaketju, jonka perustana ovat potentiaalisten 

asiakkaiden tarpeet. Niiden perusteella toteutetun asiakaskeskeisen liikeidean 
mukaiset tuotteet tulee viestintää hyväksi käyttäen saada potentiaaliselle
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asiakaskunnalle kaupaksi mahdollisimman suurta voittoa vastaan".

Asiakaskeskeinen markkinointi on asiakkaiden tarpeisiin perustuvaa, yrityksen 
sisäiseen toimintaan painottuvaa, prosessimaista jatkuvaa työskentelyä; 
tulossuuntaista, mikä turvaa kasvumahdollisuudet myös pitkällä aikavälillä, sekä 
toimintaa palautejärjestelmän avulla jatkuvasti kehittävää. (Rope 1986, 11-12)

Suhdemarkkinoinnin perusajatuksena on kiinnittää huomiota nykyisiin 
asiakkaisiin, rakentaa suhteita heidän kanssaan eikä niinkään pyrkiä 
houkuttelemaan uusia asiakkaita. Tarkoitus on keskittyä yksittäisiin asiakkaisiin 
massamarkkinoiden sijaan, puhutaan siis asiakasosuuksista markkinaosuuksien 
sijaan. Lähtökohtana on ongelman ratkaisu yksittäisten tarpeiden tyydyttämisen 
sijaan. Samoin otetaan huomioon asiakassuhteiden ajallinen ulottuvuus: suhteilla 
on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Pyritään keskittymään liiketoiminnan 
avainprosesseihin, jotka auttavat asiakkaiden pitämisessä. Korostetaan 
vuorovaikutteista markkinointia, vuoropuhelun synnyttämistä asiakkaan kanssa 
ja asiakkaan tuntemista. Markkinatutkimusten sijaan keinoina ovat 
asiakastietokannat ja henkilökohtaiset kontaktit. Uudet interaktiiviset teknologiat 
toimivat apuna vanhan yhdensuuntaisen kommunikaation sijaan. 
Kannattavuuden lisäämiseen tähdätään parantamalla asiakkaan kokemaa arvoa ja 
asiakaspitoa. Lisäksi otetaan huomioon asiakkaan koko elinkaaren arvo. (Halinen 
1996; Payne 1995, 21)

Pysyvien asiakassuhteiden rakentaminen kannattaa useasta syystä. Asiakkaan 
tunteminen säästää aikaa ja kustannuksia, markkinointi- ja 
asiakashallintakustannukset alenevat, pienten virheiden vaikutukset ovat 
vaimeammat ja ne ovat helpommin hyväksyttävissä ja korjattavissa. Asiakkaan 
kannalta palvelun kokonaishinta laskee ja epävarmuus päätöksenteossa 
heikkenee. Tätä asiakkaan ajan myötä kasvavaa kannattavuutta kuvaa kuvio 3. 
Haittana pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin keskityttäessä voidaan nähdä tietynlainen 
sokeutuminen rutiineihin - yrityksessä ei enää jatkuvasti etsitä uusia 
ongelmanratkaisuja. Ongelmia saattavat aiheuttaa myös läheiset henkilösuhteet 
asiakkaan ja yrityksen edustajan välillä. Esimerkiksi mainostoimistojen työntekijät 
voivat viedä asiakkaita mukanaan yrityksestä lähtiessään. (Halinen 1996)
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Kuvio 3: Asiakkaan ajan myötä kasvava kannattavuus

Voittoa siitä, ettei hinta ole 
asiakkaiden oston 
ratkaiseva tekijä

Voittoa suosittelujen 
tuomasta lisämyynnistä

Voittoa laskeneista
operaatio-/
palvelukustannuksista

Voittoa suuremmista ja 
useammin tapahtuvista 
ostoista

Vuosi

Asiakkaan

Lähde: Reichheld & Sasser 1990

Reichheld ja Sasser kiteyttävät sen, miksi yrityksen kannattaa panostaa 
pitkäkestoisen asiakassuhteen hoitoon. Ajan myötä tyytyväinen asiakas ostaa 
enemmän ja useammin, ei ole niin hintaherkkä ja suosittelee yritystä muillekin. 
Kun pitkäaikainen asiakas ja tämän tarpeet tunnetaan hyvin, laskevat myyjän 
operaatio- ja palvelukustannukset.

Asiakaskeskeisyyden avaintekijöitä ovat (Rope 1986, 25-30):
•Henkilöstön kasvattaminen yrityksen edustajiksi 
•Toimiva palautejärjestelmä
•Yrityksen kehittämisryhmät (koostuvat asiakkaista)
•Oman roolin oivaltaminen (asiakasta kohdellaan niin, että hän kokee 
tilanteen oikeudenmukaiseksi; valitusten käsittely pitäen mielessä, että 
asiakkaan pitäminen on halvempaa kuin uuden hankkiminen)
• Asiakaskohderyhmän ja yrityskulttuurin yhtenäistäminen (millaisia 
henkilöitä yritykseen rekrytoidaan)
•Henkilöstön sitouttaminen yrityksen toimintaan 
•Asiakkaiden kohteleminen yksilöinä 
•Jatkuva yhteydenpito asiakkaisiin
•Asiakaspsykologian oivaltaminen (asetutaan asiakkaan tilanteeseen) 
•Toiminnan joustavuus (ei liian tiukkoja rajoja)



Suhdemarkkinointia harjoittaakseen yrityksen henkilöstön on siis sisäistettävä 
suhdeajattelu. Lisäksi on kerättävä ja talletettava systemaattisesti tietoa asiakkaista, 
arvioitava näiden kannattavuutta, analysoitava asiakasportfoliota ja suunniteltava 
markkinointiohjelmat analyysin mukaisesti, identifioitava avainasiakkaat ja 
rakennettava vahvoja suhteita näiden kanssa, organisoitava tiimejä ja toimintoja 
asiakassuhteiden ympärille ja koulutettava organisaatiota käsittelemään erilaisia 
suhteita. Asiakassuhteen kehittämisessä tärkeää on luoda arvoa asiakkaalle ja 
rakentaa ja ylläpitää toimivaa infrastruktuuria tätä tarkoitusta varten. Luottamusta 
ja sitoutumista on jatkuvasti rakennettava suhteiden vahvistamiseksi ja tulevan 
liiketoiminnan turvaamiseksi. (Halinen 1996)

Suhteiden vahvistamisesta kertoo Raphelin suhdeportaikko (kts. Williams 1994, 
357). Portaikko kuvaa, miten erilaisiin asiakasryhmiin voidaan suhtautua (Kuvio 
4) ja sitä, miten prospekteista saadaan asiakkaita, asiakkaista avainasiakkaita ja 
lopulta puolestapuhujia.

Kuvio 4: Raphelin suhdeportaikko
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/ Puolestapuhujat Uskollisuuden ja suosittelun 
i palkitseminen

/ Avainasiakkaat
\ Samankalt. asiakkaiden etsintä,
\ ristiinmyynti

/ Asiakkaat \ Usein tapahtuva myynti, tilausten 
\ hankkiminen ja täyttäminen

/ Prospektit
\ Tarpeiden parempi 
\ ymmärtäminen, yhteydenotot

/ Suspektit \ Myynnin kohdistaminen ja 
\ myyntivihjeiden etsintä

7 \

Lähde: Williams 1994, 357

Markkinointistrategiat voidaan jakaa asiakasarvioinnin jälkeen asiakassuhteen 
tyypin mukaan seuraavasti (Kuvio 5):



Kuvio 5: Markkinointistrategiat asiakastyypin mukaan

asiakastyyppi
▲

11

tärkeä
2

suunniteltu
1

erityinen strategia 
ja määritellyt 
suunnitelmat

muu reaktiivinen ylimääräisten
kustannusten
tiukka kontrollointi

alhainen korkea vuorovaikutussuh
teen monimutkai
suus

Lähde: Halinen 1996

1. Nämä ovat hankalia asiakkaita, joille täytyy kehittää erityinen strategia. 
Tarvitsevat "account managerin".
2. Mahdollisia avainasiakkaita, jotka ovat helppoja hoitaa. On pohdittava, miten 
suhtaudutaan asiakaskohtaisesti.
3. Hankalia, pieniä, "piikki lihassa"
4. Ei erikseen omaa strategiaa

Shaw ja Stone (1988) puolestaan määrittelevät markkinointistrategiat asiakastyypin 
mukaan seuraavasti (Kuvio 6):

Kuvio 6: Parhaat asiakkaat vs. parhaat myyntiresurssit

avain-
asiakkaat

hyvät asiakkaat

vähemmän tärkeät 
asiakkaat

Avainasiakasjohtajat, "key-account manager' 

Kenttätyövoima, telemarkkinointi 

Suoramarkkinointi, telemarkkinointi

Lähde: Shaw & Stone 1988, 25



Yrityksen kannattaa pitää monenlaisia asiakkaita eri syistä; asiakas saattaa olla 
tulevaisuudessa tärkeä, imagollisesti tärkeä tai tarjoaa pääsyn uusille markkinoille.

Asiakkaita arvioitaessa on otettava huomioon seuraavat seikat (Halinen 1996):

1) Asiakkaan strateginen tärkeys
• ostovolyymi ja kasvupotentiaali 
•suhteen tuoma arvovalta 
•asiakkaan markkinajohtajuus
•tarjotut kehitysmahdollisuudet: uusien markkinoiden avaaminen, 
parannettu kilpailukyky esimerkiksi teknologisessa mielessä, verkostoitumisen 
edut.

2) Suhteen hoitamisen vaikeus
•Myytävän tuotteen luonteenpiirteet (monimutkaisuus, uutuus)
•Suhteen luonteenpiirteet (asiakkaan tarpeet ja vaatimukset, 
ostokäyttäytyminen, kompetenssi)
•Markkinoiden luonteenpiirteet: asiakassuhteesta kilpaileminen (kilpailijoiden 
määrä, heidän vahvuutensa ja heikkoutensa, oma asema suhteessa 
kilpailijoihin); riippuvuus asiakassuhteesta (suhteet, joissa asiakkaalla valta)
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Vavra (1992, 29) toteaa, että lisääntynyttä personalisointia markkinoinnissa voidaan 
kutsua monella nimellä; tietokantamarkkinointi, yksilöity markkinointi 
(individualized marketing), mikro markkinoin ti (micromarketing), 
suhdemarkkinointi (relationship marketing), integroitu markkinointi (integrated 
marketing), interaktiivinen markkinointi (interactive marketing), 
vuoropuhelumarkkinointi (dialogue marketing) jne. Tässä työssä keskitytään 
kutsumaan asiakassuuntaisesti ajattelevassa yrityksessä tapahtuvaa markkinointia 
suhdemarkkinoinniksi, joka on mahdollista vain asiakastietokantojen avulla.
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Suhdemarkkinointi yhdistää elementtejä tavallisesta mainonnasta, 
myynninedistämisestä, PR-työstä ja suoramarkkinoinnista luodakseen 
tehokkaampia tapoja asiakkaan tavoittamiseksi. Suhdemarkkinoinnilla ei pyritä 
tilapäiseen myynnin lisäykseen, vaan luomaan asiakasuskollisuutta ja 
osallistumista pysyviä suhteita rakentamalla. Lopullinen päämäärä on ajan myötä 
lisääntynyt tuotteen tai palvelun käyttö. (Copulsky & Wolf 1990)

Barnes (1994) esittää, että asiakassuhteen tulisi olla molemminpuolisesti 
hyväksytty. Asiakasyritysten välillä tulisi olla sekä niin kutsuttuja rakenteellisia 
että sosiaalisia siteitä. Rakenteellisilla siteillä tarkoitetaan sitä, että myyjän 
vaihtaminen tehdään asiakkaalle mahdollisimman vaikeaksi ja hankalaksi; asiakas 
"sidotaan" yritykseen. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä suhteen perustaksi, vaan 
lisäksi tulee asiakkaaseen rakentaa molemminpuolista, luottamuksellista suhdetta, 
joka tuottaa hyötyä molemmille osapuolille paremman tuloksen, 
ostokustannusten laskemisen ja lisääntyneen teknologisen yhteistyön kautta.

2.1.1 Asiakassuhde yritysmarkkinoilla

Y ri ty smarkkinoilla markkinoidaan tuotteita ja palveluita, joita ostavat yritykset, 
julkishallinnolliset organisaatiot ja instituutiot joko omaan käyttöönsä tai 
jälleenmyytäviksi. Yritysmarkkinoinnin erottaa kuluttajamarkkinoinnista 
asiakkaan luonne. Yritysasiakas on piirteiltään erilainen ja se eroaa kuluttaja- 
asiakkaasta myös tuotteen käyttötavoissaan. Yritykset ostavat tuotteita ja palveluita 
muodostaakseen tai helpottaakseen omaa tuotantoaan sekä omien tuotteidensa 
komponenteiksi. Julkishallinnolliset ja institutionaaliset tahot (kuten sairaalat 
yms.) ostavat tuotteita ylläpitääkseen ja tuottaakseen palveluita omille 
markkinoilleen. (Hutt & Speh 1995, 4)

Yritys- ja kuluttajamarkkinoiden välillä on eroavuuksia myös markkinoiden 
luonteenpiirteissä, kysynnässä, ostajan käyttäytymisessä, ostajan ja myyjän välisissä 
suhteissa sekä ympäristötekijöissä (taloudelliset, poliittiset, lainsäädännölliset jne.). 
Huomionarvoista yritysmarkkinoinnissa on se, että ostopäätökseen vaikuttavia 
henkilöitä on usein monia ja näiden tunnistaminen on vaikeaa. (Hutt & Speh 
1995, 6) Yritysasiakkaiden ostopäätöksen tekevät ammattiostajat (esimerkiksi 
ostopäälliköt), jolloin informaation luotettavuus- ja saantivaatimukset ovat



erilaiset kuin kuluttajille markkinoitaessa (Kotler 1980, 173-180). Ostoon 
vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää, samoin yhteistyön 
aikaansaaminen. Siitä syystä henkilökohtaisen myyntityön rooli korostuu. 
Y rity smarkkinoilla myytävän tuotteen Usäksi palvelun merkitys on tärkeä. (Hutt & 
Speh 1995, 6)

Asiakassuhteiden kehittämisen ja parantamisen merkitys on siis suuri 
yritysmarkkinoilla. Barnes (1994) toteaakin, että yritysmarkkinoilla pitkäaikaisten 
asiakassuhteiden rakentaminen on ollut jo pitkään tunnettu ja hyvänä pidetty 
toimintatapa.
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2.1.2 Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus

Asiakastyytyväisyys juontuu Heskett ym. (1994) mielestä palvelun laadusta, jota 
asiakkaille tarjotaan. Asiakkaat hakevat hankinnoillaan tiettyjä tuloksia 
kustannuksiin verrattuna. Asiakasuskollisuus, joka ensisijaisesti vaikuttaa 
yrityksen tulokseen ja kasvuun, on suora seuraus asiakastyytyväisyydestä. 
Palvelujen laatua luovat tyytyväiset ja uskolliset työntekijät; tyytyväisyys 
työntekijöiden keskuudessa on seurausta korkealuokkaisista tukipalveluista ja 
toimintaohjeista, jotka mahdollistavat sen, että työntekijät pystyvät tarjoamaan 
tuloksia asiakkaille. Näin Heskett ym. (1994) linkittää asiakasuskollisuuden 
lähtemään tyytyväisistä työntekijöistä, joiden tekemä työ on laadukasta ja tuottaa 
arvoa asiakkaalle. Tämä aiheuttaa tyytyväisyyttä, mistä seuraa asiakasuskollisuus. 
Asiakasuskollisuuden avulla yritys saa tuloksia ja pystyy kasvamaan.

Asiakasuskollisuus ei välttämättä ole kuitenkaan aina seurausta 
asiakastyytyväisyydestä. On monia syitä siihen, miksi asiakas toistuvasti ostaa 
jotakin yritykseltä. Esimerkiksi, asiakas saattaa kokea, että hänellä ei ole muita 
vaihtoehtoja toimittajaa valitessaan. (Barnes 1994) Asiakas saattaa olla hyvinkin 
tyytymätön käyttämäänsä palveluun, mutta kokee, ettei hänellä ole valinnanvaraa. 
Tämä on vaarallinen tilanne, jossa esimerkiksi uuden kilpailijan ilmestyminen 
muuttaisi tilanteen erittäin epäsuotuisaksi. Fredericks ja Salter (1995) taas 
huomauttavat, että vaaditaan paljon enemmän kuin pelkkää asiakastyytyväisyyttä 
asiakasuskollisuuden saavuttamiseksi.
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Asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden kiteyttävät Fredericks ja Salter (1995) 
seuraavan kuvion avulla:

Kuvio 7: Arvopaketin osat ja yrityksen tuloksellisuus

•ss
O

IoУ

•E5

S

iti

Asiakkaan
piirteet

Liiketoiminta-
ympäristö

Hinta

Uskollisuus

Arvo osakkeenomistajalle

Markkinaosuus ja tuloksellisuus

Asiakkaan havaitsema arvo

Tuotteen laatu Palvelun laatu Innovaatio

Lähde: Fredericks & Salter 1995

Fredericks ja Salter (1995) lähtevät siitä, että yrityksen on rakennettava ja 
ylläpidettävä "asiakkaan kokemaa arvopakettia", joka on yhdistelmä tekijöistä 
kuvion ylälaidassa; yhdistelmä, joka saa aikaan sen, mitä asiakas pitää 
ylivoimaisena arvona suhteessaan myyjän kanssa. Arvolla tässä tarkoitetaan sitä, 
mitä asiakas kokee saavansa maksamallaan hinnalla. Kirjoittajat ovat 
identifioineet asiakkaan kokeman arvopaketin viisi tekijää: hinta, tuotteen laatu, 
innovatiivisuus, palvelun laatu ja mielikuva yrityksestä kilpailijoihin nähden. 
Näitä tekijöitä kehittämällä ja ylläpitämällä yritys voi saavuttaa 
asiakasuskollisuutta ja sitä kautta markkinaosuutta ja tulosta. Osa asiakkaan 
kokemaan arvoon vaikuttavista tekijöistä on yrityksen ulkopuolisia; joko 
asiakkaan luonteenpiirteisiin liittyviä (kuten ostotottumukset) tai 
liiketoimintaympäristöön liittyviä tekijöitä kuten raaka-aineen saanti. Näitä 
tekijöitä yritys ei siis voi kontrolloida, kuten kuvio osoittaa.



Heskett ym. (1994) muistuttaa, miten asiakas tyytymättömänä toimii yritykselle 
erittäin epäedullisena "terroristina" levittäen tietoa tyytymättömyydestään 
ympäristöönsä. Erittäin tyytyväinen asiakas taas toimii yrityksen puolestapuhujana, 
jolloin hän suosittelee yrityksen palveluja ja näin tuo yritykselle uusia asiakkaita.

Asiakasuskollisuuden saavuttaminen on siis avainetu yritykselle. Se juontuu sekä 
siitä, että tarjotaan oikea tuote oikeaan aikaan että siitä, että asiakassuhteet 
hoidetaan hyvin. Asiakastietokantojen avulla voidaankin uskollisuutta vahvistaa 
lisäämällä tiedon kulkua molempiin suuntiin. (Shaw & Stone 1987)
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2.2 Suhdemarkkinointi ja tietokantamarkkinointi

Asiakkaitaan paremmin ymmärtämällä ja heidän erilaisiin tarpeisiinsa 
oikeanlaisella viestinnällä reagoimalla markkinoijat voivat kehittää pitkäkestoisia 
asiakassuhteita, jotka ovat yritykselle erittäin tuottavia. Suhdemarkkinointi 
edellyttää tarkasti harkitun tiedon säilyttämistä ja ylläpitoa asiakasrekisterissä. 
Suhdemarkkinoinnilla pyritään siihen, että kaikki yrityksen tekemät toimenpiteet 
on tarkkaan suunniteltu sopiviksi asiakkaan nykytilaan ja kokemuksiin yrityksestä 
ja sen tuotteista. (Rope & Pöllänen 1994) Asiakassuhteiden jatkuvuus on 
suhdemarkkinoinnin päämäärä, sillä on kannattavampaa pitää kiinni nykyisistä 
asiakkaista kuin jatkuvasti hankkia uusia. (Linton 1995)

Suhdemarkkinointi perustuu säännölliseen, laadukkaaseen asiakaskontaktiin, joka 
vastaa asiakkaan tarpeisiin. Asiakastietokantojen rakentaminen ja hyväksikäyttö 
on elinehto haluttaessa varmistaa kohdistettu viestintä jokaiselle asiakkaalle. 
(Linton 1995)

Asiakastietokantojen tuottama markkinointi-informaatio asiakassuhteiden 
luomisessa tulee jatkuvasti tärkeämmäksi. Tätä seikkaa puoltavat monet tekijät, 
esimerkiksi teknologian kehittyminen, markkinoiden saturoituminen ja suuren 
yleisön saavuttamisen suuret kustannukset. (Petrison ym. 1993)

Barnes (1994) mainitsee, että usein suhteen luomisena pidetään informaation laajaa 
keräämistä asiakkaasta, yleensä demografisista tekijöistä ja ostokäyttäytymisestä. 
Tätä saatua informaatiota käytetään sitten kohdistamaan



sopivia viestejä asiakkaalle. Tällainen ajattelutapa ei lainkaan huomioi asiakkaan 
tarpeita, ja suhde nähdään ainoastaan yksipuolisena kontaktina kiinnittämättä 
huomiota siihen, haluaako asiakas olla suhteen toinen osapuoli tai onko tämä edes 
tyytyväinen. Paras tapa selvittää, onko suhteen rakentaminen toivottavaa ja 
mahdollista, on kysyä sitä asiakkaalta.

Copulsky ja Wolf in (1990) mukaan suhdemarkkinointi edellyttää seuraavan 
kolmen avaintekijän sulauttamista toisiinsa: 1) identifioidaan ja rakennetaan 
asiakastietokanta, joka tallentaa ja yhdistää laajalti demografista, elämäntyyliin 
liittyvää ja ostotietoa nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista, 2) rakennetaan 
differoituja viestejä näille asiakkaille heidän luonteenpiirteidensä ja 
mieltymystensä mukaisten medioiden kautta, 3) jäljitetään jokainen asiakassuhde, 
jotta voidaan tarkkailla asiakkaan hankinnan kustannuksia ja tämän koko eliniän 
arvoa.
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2.2.1 Suoramarkkinoinnista tietokantamarkkinointiin

Suoramarkkinointi, jota ei ilman asiakastietokantoja olisi mahdollista 
toteuttaakaan, on jatkuvasti kasvava viestintämuoto. Massapostitusten sijasta 
pyritään kuitenkin kohdistamaan viestit eri tavoin eri asiakkaille. Suuren 
asiakasrekisterin pito, asiakasryhmien segmentointi ja viestinnän kohdistaminen 
eri segmenteille ei onnistu ilman tietotekniikkaa.

Suoramarkkinoinnissa pyritään saamaan aikaan reaktio kohdejoukossa, ja jotta 
nämä reaktiot voidaan parhaiten hyödyntää, täytyy ne kirjata asiakastietokantaan. 
(Raulas & Vepsäläinen 1993) Kun suoramarkkinoinnissa tarvittavat tiedot 
siirretään asiakastietokantaan, hyötyvät tästä sekä yritys että asiakas. Tämä 
nimittäin vähentää päällekkäisyyksiä eri tiedostojen välillä eikä asiakas enää saa 
yritykseltä montaa kappaletta samaa postia. Lisäksi asiakas saattaa ärsyyntyä liian 
tiheistä yhteydenotoista ja hänelle epäoleellisesta mainospostista. 
Suoramarkkinointia varten yrityksellä on oltava ajantasalla olevat tiedot 
asiakkaistaan. Tämä on mahdollista vain päivitettävällä asiakastietokannalla. 
(Puirava 1992)
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Asiakastietokantojen avulla suoramarkkinoinnissa saadaan aikaan paljon 
enemmän kuin pelkällä massamarkkinoinnilla ja -mainonnalla. Syitä siihen, 
miksi tietokantoihin pohjautuvaa suoramarkkinointia kannattaa käyttää, ovat 
muunmuassa seuraavat:

•Suoramarkkinointi vähentää henkilökohtaisten myyntikäyntien tarvetta ja 
toisaalta sen avulla voidaan parantaa henkilökohtaisten käyntien tehokkuutta, 
kun myyntivihjeet on ensin etsitty suoramarkkinoinnin avulla. 
•Asiakastietokannan avulla voidaan valikoida sopivia asiakaskohderyhmiä, 
joille yrityksen tarjoukset kohdistetaan.
• Suoramarkkinoinnin avulla voidaan lähestyä asiakasta useammin kuin 
muuten olisi mahdollista.
•Suoramarkkinoinnin avulla luodaan jatkuva dialogi asiakkaan kanssa, mikä 
vaikuttaa asiakassuhteen kehittymiseen. Suoramarkkinoinnin keinoin 
voidaan tiedottaa uusista tuotteista, tarjouksista yms. silloinkin, kun asiakas ei 
pääse yrityksen liikkeisiin tai hän on muuten vaikeasti tavoitettavissa. 
•Suoramarkkinoinnin avulla voi joissakin tapauksissa olla helpompi kertoa 
asioista asiakkaalle kuin henkilökohtaisesti, materiaali voi olla hyvin 
kohdistettua ja selkeää väärinymmärrysten välttämiseksi. (Williams 1994, xxxii)

Nash (1993, 234) toteaa, että tietokantamarkkinointi on oikeastaan 
suoramarkkinoinnin jatke. Tietokantamarkkinoinnilla on sinänsä samat 
vahvuudet ja heikkoudet kuin suoramarkkinoinnilla. Pääasiallinen vahvuus on 
se, että kaikki toimenpiteet ovat mitattavissa, joten kaikki ideatkin ovat 
testattavissa. Heikkoutena Nash näkee sen, että asiakastietokantojen käyttäjät usein 
kopioivat sitä, mitä muut jo ovat tehneet. Turvallisuuden tavoittelun takia 
uhrataan luovuus ja tuoreus. Nash toteaa vielä, että asiakastietokannan avulla 
tapahtuvien toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen tulee olla markkinointi- 
ihmisten käsissä, sillä tietokantamarkkinointi ei ole matemaattinen tai 
tietotekninen käsite. (Nash 1993, 234)

Siirtyminen asiakasrekisteriin perustuvasta suoramarkkinoinnista 
tietokantamarkkinointiin ei ole yksinkertainen toimenpide, sillä se edellyttää koko 
organisaatiossa tapahtuvaa ajattelutavan muutosta. (Lyhyt johdatus 
suoramarkkinoinnin systematiikkaan ja hyötyihin 1995) On pyrittävä entistä
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enemmän ottamaan huomioon asiakkaan tarpeet, eli menestyäkseen yrityksen on 
tulevaisuudessa pyrittävä entistä enemmän kohti asiakastyytyväisyyttä. Yhden 
uuden asiakkaan hankkiminen tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin vanhojen 
säilyttäminen. Varsinaisessa tietokantamarkkinoinnissa voidaan asiakasrekisteriin 
lisätä myös nimi- ja osoitetietojen lisäksi asiakkaaseen liitettyjä taustamuuttujia. 
Näin pystytään seuraamaan, tunnistamaan ja muuttamaan asiakkaan 
mielenkiinnon kohteita, asenteita ja tarpeita. Tietokantamarkkinointi vaatii koko 
organisaation resurssit ja sitoutumisen, sillä se merkitsee jatkuvan vuoropuhelun 
synnyttämistä organisaation ja asiakkaan välille.

2.2.2 Tietokantamarkkinoinnin määritelmä

Tietokantamarkkinointi on pysyvien asiakassuhteiden luomista asiakkaisiin; se 
mahdollistaa monipuolisen kommunikoinnin asiakkaan kanssa sekä tälle 
viestimisen. Tietokantamarkkinoinnin keskeinen tavoite on vapauttaa 
markkinoinnin ammattilaiset luovaan työhön vähentämällä rutiini toimintoja. 
(Shaw & Stone 1987)

Tietokantamarkkinointi, database marketing (DBM), on interaktiivista 
markkinointiviestintää, joka käyttää osoitteellisia välineitä (kuten postia, puhelinta 
ja myyntiorganisaatiota) palvellakseen kohdeyleisöään, stimuloidakseen sen 
kysyntää ja pysyäkseen siihen kiinteässä yhteydessä rekisteröimällä ja ylläpitämällä 
elektronista tietokantaa asiakkaista, prospekteista sekä kaikesta viestinnästä ja 
kaupallisista kontakteista - tavoitteena parantaa tulevia kontakteja." (Shaw & Stone 
1987)

2.3 Yhteenveto

Suhdemarkkinoinnilla pyritään suhteiden luomiseen asiakkaisiin sen sijaan, että 
keskityttäisiin yksittäisiin ostotapahtumiin. Tavoitteena on pitää kiinni nykyisistä 
asiakkaista uusien hankkimisen sijaan. Suhdemarkkinoinnissa otetaan huomioon 
asiakkaiden yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet, ja tämä tapahtuu 
asiakas tietokannan avulla. Asiakastietokantaan kerätään kaikki tarpeellinen tieto 
asiakkaasta, ja tämä auttaa ohjaamaan kaikkia asiakkaalle suunnattuja



toimenpiteitä. Asiakastietokannat mahdollistavat markkinoinnin kohdistamisen 
yksilötasolle nykyaikaista tietotekniikkaa hyväksikäyttäen.

Asiakassuhde yritysmarkkinoille poikkeaa selvästi suhteesta 
kuluttajamarkkinoilla. Ostopäätökseen vaikuttavat usein monen henkilön 
mielipiteet ja vaatimukset. Samoin tuotteen tai palvelun käyttötarkoitus, kysyntä, 
ostajan ja myyjän välinen suhde jne. ovat yritysmarkkinoilla erilaisia. 
Yritysmarkkinoinnissa pitkäkestoisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen on 
ensiarvoisen tärkeää.
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3 ASIAKASTIETOKANNAT JA NIILLÄ SAAVUTETTAVAT EDUT

Luvun tavoitteena on aluksi kuvata tietokantamarkkinoinnin kehitysvaiheita ja 
tämän jälkeen selvittää, mitä toimivalta asiakastietokannalta voidaan vaatia; 
millaisia tietoja tietokantaan tulisi kerätä, miten eri tavoin asiakastietokantoja 
käytetään ja millä edellytyksillä tietokannasta saadaan toimiva. Lisäksi pohditaan, 
millaisia etuja asiakastietokannan hyödyntäminen yrityksille tarjoaa.
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3.1 Tietokantamarkkinoinnin taustaa

Tietokoneita käytettiin markkinointityön apuna kokeilumielessä jo 1960- ja 1970- 
luvuilla. Tietokantamarkkinointijärjestelmän nähdään syntyneen, kun 
suoramarkkinoijat siirsivät asiakkaidensa nimet ja osoitteet korteilta 
tietokoneisiin. Kuitenkin vasta 1980-luvulla tekniikan kehitys mahdollisti 
tietokantojen laajamittaisen hyväksikäytön. Tietokantamarkkinointialalla suurin 
innovaatio oli relaatiotietokannan kehittäminen. Relaatiotietokanta koostuu 
ryhmitellyistä tietojoukoista, joiden välillä voidaan yhdistellä tietoja. Esimerkiksi 
henkilötiedot tietokannassa on yksi relaatio, tietojoukko, ja tehdyt ostot on toinen 
joukko. Nämä tietojoukot voidaan yhdistää, jolloin muodostuu relaatiotietokanta. 
Relaatiotietokannat mahdollistivat tietojen varastoimisen ja analysoinnin sekä 
yhdistelemisen ulkopuolisiin tietolähteisiin. (Petrison ym. 1993)

Tietokantamarkkinointi yleistyi siis vasta 1980-luvulla, vuosikymmenen 
puolivälin jälkeen. Erilaisia asiakasrekistereitä ja listoja vakituisista asiakkaista oli 
toki olemassa jo sitä ennenkin. Nämä tiedot saattoivat kyllä olla jakautuneina 
moniin irrallisiin listoihin kuten tilausrekisterit, myyjien käyntiraportit ja niin 
edelleen. Lisääntyneet tietotekniikan tuomat mahdollisuudet auttoivat yrityksiä 
säilyttämään huomattavia määriä tietoa kanssakäymisestään asiakkaidensa kanssa. 
(Petrison ym. 1993)

Kehitykset tietotekniikassa ja tietokannoissa johtivat uudentyyppiseen 
markkinointiin, jota alettiin kutsua tietokantamarkkinoinniksi. Uudet työvälineet 
auttoivat asiakastiedon keräämisessä ja varastoimisessa. Yrityksissä alettiin 
perehtyä asiakkaisiin sekä kerätä yksityiskohtaista tietoa näistä ja näiden 
ostokäyttäytymisestä. Näin alettiin nähdä asiakkaat enemmän yksilöinä kuin



kasvottomana massana. Yrityksissä alettiin kehitellä markkinointistrategioita 
näiden tietojen pohjalta. Ensimmäisiä tietokantamarkkinoinnin käyttäjiä olivat 
esimerkiksi lentoyhtiöt, jotka tarjosivat usein lentäville asiakkailleen etuja ja 
alennuksia saavuttaakseen asiakasuskollisuutta ja pitääkseen asiakkaat omissa 
koneissaan. (Petrison ym. 1993; Lewington ym. 1996)
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3.2 Asiakastietokannan ominaisuudet ja käyttö yrityksissä

Asiakastietokantojen tietosisällölle voidaan asettaa tiettyjä vaatimuksia. Näiden 
vaatimusten lisäksi seuraavissa alaluvuissa käsitellään syitä asiakas tietokantojen 
rakentamiseen, erilaisia asiakastietokantoj en käyttötapoja ja käytön 
kannattavuutta.

3.2.1 Hyvältä asiakastietokannalta vaadittavat ominaisuudet

Täysin hyödynnettynä asiakastietokannalta voidaan vaatia seuraavia 
ominaisuuksia (Shaw & Stone 1987):

1) Jokainen nykyinen ja potentiaalinen asiakas on tallennettu 
asiakastietokantaan. Asiakastietokanta ei sisällä segmenttijaottelua, mutta 
asiakkaan omista tiedoista voidaan nähdä, mihin segmenttiin hän kuuluu.
2) Jokainen tietue sisältää asiakkaan identifiointitiedon lisäksi runsaasti 
taustatietoa asiakkaasta.
3) Informaatio on heti käytettävissä jokaisen asiakastapahtuman aikana, jolloin 
asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata paremmin.
4) Asiakastietokantaan rekisteröidään kaikki asiakkaiden reaktiot yrityksen 
toimenpiteisiin kuten esimerkiksi markkinointiviestinnän ja kampanjoiden 
vaikutukset.
5) Asiakastietokannan informaatio on käytettävissä kaikilla organisaation 
tasoilla, myynnistä suunnitteluun asti.
6) Asiakas tietokanta varmistaa asiakaspalvelun koordinoinnin ja jatkuvuuden, 
varsinkin suurissa yrityksissä, joissa samalle asiakkaalle myydään useita 
tuotteita.
7) Asiakastietokanta korvaa vähitellen markkinatutkimuksen.
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8)Markkinoinnin alueella kehitetään tietotekniikkaa käsittelemään kerättävää 
runsasta informaatiota ja käyttämään sitä hyväksi.

3.2.2 Syyt asiakastietokantoj en käyttöön

Tärkein syy tietokantamarkkinoinnin käyttöön on varmastikin raha. Yrityksen ei 
kannata tuhlata rahojaan laajaan massamarkkinointiin, vaan kohdistaa viestinsä 
kaikkein potentiaalisimmille ja tuottavimmille asiakkailleen mahdollisimman 
laadukkaasti. (Luhanto 1995) Massamarkkinat ovat hajautuneet, asiakkaiden 
tulotasot ovat erilaiset ja yritysten ostajat ammattilaisia. Massamainonnan hinta on 
noussut, ja myyntihenkilöstön järjestelemätön käyttö on kallista. (Shaw & Stone 
1987) Usein yrityksissä on myös suuri tarve parantaa asiakaspalvelua.

Toisaalta Nashin (1993, 114) mukaan ensisijaisia syitä asiakastietokannan 
hyödyntämiseen ovat investointien - eli omien asiakkaiden - suojelu, monista eri 
lähteistä saadun asiakasinformaation yhteenveto informaatiokaaoksen 
kontrolloimiseksi, liiketoiminnan vahvuuksien ja heikkouksien täysi 
ymmärtäminen, nykyisten ja menneiden tuotelinjojen ja katalogien arvioiminen 
sekä liiketoiminnan kasvattaminen.

Edelleen, syitä asiakastietokantojen käyttöön on se, että niiden avulla tehtyjen 
toimenpiteiden vaikutukset ovat mitattavissa. Kampanjoihin reagoimista voidaan 
seurata, ja näin selvittää, mitkä lähestymistavat ovat tehokkaimpia. 
Lähestymistavan elementtejä voidaan testata (tuotteen, median, tarjouksen ym. 
tehokkuutta). Testit voidaan tehdä nopeasti, ja tämä mahdollistaa nopean 
reagoinnin tuloksiin. Tietokantamarkkinointi on myös selektiivistä; kampanjat 
voidaan kohdistaa tietyille asiakkaille. Kommunikaatio voidaan personoida. 
Tietokantamarkkinointi on joustavaa, kampanjat voidaan ajoittaa halun ja tarpeen 
mukaan. Osoitettavuus tarkoittaa, että jokainen asiakas voidaan identifioida ja 
tavoittaa yksilöllisellä tavalla. Tuloksellisuus on ominaisuus, jonka avulla saadaan 
tarkat luvut minkä tahansa markkinointitapahtuman kannattavuudesta. (Shaw & 
Stone 1987, Shaw & Stone 1988, 8; Vavra 1992, 32)
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Shawn ja Stonen (1988, 19) mukaan asiakastietokannan käytön syynä ovat myös 
Porterin identifioimat viisi tietotekniikan tuomaa mahdollisuutta saada 
kilpailuetua (Kuvio 8). Tällä tarkoitetaan sitä, että yrityksen ottaessa käyttöön uutta 
teknologiaa tai innovaatiota (kuten esimerkiksi asiakastietokanta), tuo se yritykselle 
kilpailuetua. Uudet työskentelymenetelmät muuttavat kilpailun perustaa ja 
rakentavat esteitä uusien alalle tulevien kilpailijoiden estämiseksi. Asiakassuhteet 
vahvistuvat ja voidaan voittaa toimittajiin mahdollisesti liittyviä ongelmia. Myös 
uusien tuotteiden kehittäminen helpottuu. Tietokantamarkkinointi avaa uusia 
mahdollisuuksia kaikissa edellä mainituissa seikoissa.

Kuvio 8: Porterin viisi kilpailuvoimaa

Uusien alalle 
pyrkijöiden uhka

I
Toimittajien
vaikutusvalta

Alalla olevien yritysten 
kilpailuasema

Teknologia 
ja innovaatio

У t
Korvaavien tuotteiden 
uhka

Asiakkaiden
vaikutusvalta

Lähde: Shaw & Stone 1988, 20

Shaw ja Stone huomauttavat (1988, 9) edelleen, että yritysmarkkinoilla toimivien 
yritysten asiakkaat ovat yhä enemmän asiantuntijoita ostamisessaan; asiakkaiden 
ostajat etsivät tietoa tuotteista ja palveluista useista eri lähteistä ja odottavat, että 
heidän tarpeisiinsa vastataan tarkemmin kuin ennen. Tähänkin päästään 
asiakastietokantaa hyväksikäyttämällä. Muita asiakastietokantojen käytön 
perusteluita ovat esittäneet Lewington ym. (1996), Shaw ja Stone (1988) sekä Vavra 
(1992).

Yritysmarkkinat pirstaloituvat jatkuvasti. Kasvava kilpailu ja tuotteiden 
lyhyemmät elinkaaret ovat aikaansaaneet sen, että markkinoijat vaativat



informaatiosysteemeiltä yhä enemmän selvitäkseen haasteista hajonneilla 
markkinoilla. (Lewington ym. 1996) Toisaalta lisääntynyt tietoisuus markkinoijien 
keskuudessa siitä, että asiakas tietokantojen käytöllä voi saavuttaa kilpailuetua, saa 
aikaan uusia asiakas tie tokan taproj ektej a. (Shaw & Stone 1988, 15; Lewington ym. 
1996)

Kaikilla toimialoilla toimivilla yrityksillä on entistä suurempi tarve päästä 
lähemmäksi asiakasta. Satunnaisiin asiakastyytyväisyystutkimuksiin on luotettu 
pitkään, ja nyt huomataan, etteivät ne tarjoakaan riittävästi informaatiota 
asiakkaista. Asiakasuskollisuuden hiipuessa yritysten on pakko löytää uusia 
toimintatapoja. (Shaw & Stone 1988, 15) Asiakassuhteen rakentamisprosessissa 
keskeistä on palveluiden räätälöiminen. Asiakastietokannan avulla tapahtuva 
segmentointi ja personalisoitu viestintä rakentavat tuotemerkille suotuisaa 
imagoa, uskollisuutta ja tietoisuutta. (Lewington ym. 1996)

Vavra (1992, 33) kiteyttää asiakastietokannoista saatavan hyödyn ja sen koko 
perustamisen tarkoituksen todetessaan, ettei tarkoituksena luonnollisestikaan ole 
hylätä kaikkia perinteisiä markkinoinnin ajatusmalleja ja toimintatapoja 
tietokantamarkkinoinnin tieltä; pikemminkin tietokantamarkkinoinnissa 
käytettävät periaatteet tulisi sulauttaa ja yhdistää yleisiin markkinointikäytäntöihin 
ja ajattelutapaan.
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3.2.3 Asiakastietokantoj en käyttö yrityksissä

Asiakastietokanta on resurssi, joka mahdollistaa hyvin kohdistettujen ja dialogiin 
perustuvien markkinointiohjelmien käyttöönoton. Tällaisten ohjelmien käytöllä 
yritys pyrkii kohti asiakaskeskeisempää markkinointia. (Jackson & Wang 1994, 39- 
52)

Asiakas tie tokanta on strateginen työkalu, jonka avulla vahvistetaan suhdetta 
nykyisiin asiakkaisiin. Asiakkaista kerättyä aineistoa on perinteisesti käytetty 
liiketoiminnan kannalta parhaiden asiakkaiden identifioimiseen ja 
suoramarkkinointitoimintojen määrittelemiseen. Asiakasryhmiä on kategorisoitu 
erilaisten segmentointimetodien avulla. (Goodman 1992)



Asiakastietokannan ensisijaisia käyttökohteita Nashin (1993, 127-133) mukaan ovat 
•Tallennetun tiedon katseleminen
Asiakkaista kerättyä tietoa voidaan tutkia on-line ja reaaliajassa.
•Raporttien tuottaminen
Minkälainen tietokanta onkin, on siitä saatava ulos raportteja; joko tulostettuna 
paperille tai näytölle.
•Tallennetun tiedon tai segmenttien identifioiminen
Tietokantasovelluksen on oltava riittävän joustava tavanomaisten 
asiakastutkimusmetodien tukemiseksi. Näitä metodeja Nash määrittelee 
olevan esimerkiksi RFM- (recency, frequency, monetary value) ja PRFM 
(product, recency, frequency, monetary value) -analyysit.
•Tiedon analysoiminen.
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Myös Jackson ja Wang (1994, 39-52) antavat lukuisia esimerkkejä siitä, miten 
asiakastietokantaa voidaan tänä päivänä käyttää.

Parhaiden asiakkaiden identifiointi on asiakastietokannan tärkeimpiä 
ominaisuuksia. Asiakastietoja tutkitaan käyttäen esimerkiksi RFM-analyysia.

RFM-analyysissä selvitetään, kuinka monta kertaa asiakas on ostanut, paljonko
han on käyttänyt rahaa per ostoskerta ja paljonko toisaalta yhteensä koko
asiakkuutensa aikana; lisäksi selvitetään, koska asiakas on edeUisen kerran tehnyt
ostoksen. Tämän tiedon avulla tehdään tietokoneanalyysi "parhaista asiakkaista"
RFM-analyysia voidaan myös käyttää asiakkaiden kannattavuuden arvioimiseen
(lifetime value). Tällä on tarkoitus pohtia sitä, kuinka tärkeä asiakas on
liketomunnaHe; toisaalta tällä hetkellä ja toisaalta pidemmällä aikatähtäimellä.

Tämä tieto auttaa markkinoijaa päättelemään, mitkä asiakkaat ovat
kannattavimpia ja kuinka paljon kuhunkin asiakkaaseen kannattaa käyttää
markkinomtiresursseja, jotta kaupankäynti vielä olisi kannattavaa. (Jackson & 
Wang 1994, 39-52)

arhaiden asiakkaiden identifioiminen on järkevää, sillä jos halutaan lisätä 
myyntiä, edullisinta on kommunikoida ainoastaan näiden asiakkaiden kanssa. 
Eliminoimalla tuottamattomia asiakasryhmiä voidaan kontrolloida kustannuksia 
ja pitää vastausprosentti korkealla. (Jackson & Wang 1994, 39-52)



Asiakkaiden kannattavuuden seuraaminen on tärkeää, sillä on selvitettävä, ovatko 
nykyiset markkinointiponnistukset kannattavia. Jotkut asiakkaat ovat kyllä 
uskollisia, mutta ostavat vähemmän kuin heihin kohdistuu kustannuksia. 
Tällaiset asiakkaat tarvitsevat paljon huomiota ja vievät paljon resursseja 
verrattuna ostomäärään.

Goodman (1992) huomauttaa kuitenkin, että nykypäivänä asiakastietokannan 
avulla olisi selvitettävä kaikkein tärkein ja vastaanottavaisin yleisö yrityksen 
toiminnoille; ei vain joukko parhaita asiakkaita.

Uusien asiakkaiden etsintä: Joskus saatetaan yrityksessä kohdata tilanne, jossa 
uusien asiakkaiden hankinta on tarpeellista; esimerkiksi kun yrityksen markkinat 
ovat saturoituneet tai nykyiset asiakkaat eivät riitä yrityksen pystyssä pitämiseen. 
(Jackson & Wang 1994, 39-52)

Monet markkinoijat tutkivat asiakastietokantansa avulla nykyisten asiakkaidensa 
ostokäyttäytymistä yms. Tällöin asiakastietokanta voidaan nähdä eräänlaisena 
sisäänrakennettuna tutkimuslaboratoriona. Asiakkaita ja näiden ominaisuuksia 
tutkimalla saadaan arvokasta näkemystä niistä erityispiirteistä, jotka liittyvät 
asiakasyrityksen ostokäyttäytymiseen. Näin voidaan myös löytää uusia asiakkaita, 
jotka ovat samankaltaisia kuin nykyiset asiakkaat. Yritys voi myös identifioida ja 
yrittää napata kilpailijoidensa asiakkaita. Apuna voidaan käyttää tutkimuksia ja 
kyselyitä. (Jackson & Wang 1994, 39-52)

Kaikkein yksinkertaisinkin asiakastietokanta mahdollistaa sen, että asiakkaan 
suhde kuhunkin tuotteeseen ja palveluun voidaan jäljittää. Selvityksen 
tarkoituksena on kohdistaa markkinointiviestintä oikealla tavalla. Uusintaostoja 
voidaan esimerkiksi stimuloida uusille tai satunnaisille asiakkaille, kunnes 
asiakas tottuu ostamaan tuotetta. Eri asiakas tyyppien ostokäyttäytymiseen ja 
asiakassuhteen kehitykseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan eri tavoin; 
keskinkertaisille (moderate usage) käyttäjille suunnataan erilaisia ostoyllykkeitä ja 
asiakasinformaatiota kuin suurkäyttäjille, joille hinta ei useinkaan ole tärkein 
ostopäätökseen vaikuttava tekijä. (Jackson & Wang 1994, 39-52)

Ristiin- ja lisätuotteiden myynti: Tämän menetelmän avainsana on tutkimus. 
Yrityksessä kehitetään profiileja asiakkaiden avainpiirteistä ja sovitetaan nämä
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tuotteiden käyttäjien profiileihin. Näin liitetään yhteen tuote ja asiakas. Tämän 
jälkeen pyritään löytämään asiakkaan tarpeisiin sopivia muita yrityksen 
valmistamia tuotteita tai palveluita. Tuotteet tai tuoteryhmät, jotka eivät 
alunperin ole olleet markkinoitavissa tietylle kohdeyleisölle, voidaan 
uudelleenryhmittää, uudelleenpakata tai uudelleenmarkkinoida tälle ryhmälle 
sopiviksi. (Jackson & Wang 1994, 39-52)

Asiakastietokanta mahdollistaa myös erilaisten markkinointitutkimusten käytön. 
Voidaan muunmuassa tutkia asiakkaita, tuotekehittelyä, testimarkkinointia, 
mediaa, jakelua, arvioida viestintäohjelmia jne. (Jackson & Wang 1994, 39-52)

Asiakastietokannan avulla saadaan asiakaspalvelu personalisoitua. Tämä on 
tärkeää jälkimarkkinoinnissa, mutta myös ensikontakteissa. Asiakaspalvelun tulee 
mm. vahvistaa ostopäätöstä ja käsitellä valitukset ja mahdolliset ongelmatilanteet 
asianmukaisesti. Kaksoiskappaleiden ja huonosti kohdistettujen viestien 
eliminointi vaikuttaa kommunikoinnin laadun parantamiseen. Mainonta saadaan 
tehokkaammaksi muunmuassa viestejä yhdenmukaistamalla ja kustannuksia 
paremmin kontrolloimalla. (Jackson & Wang 1994, 39-52)
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3.2.4 Asiakastietokantoj en käytön kannattavuus

Asiakastietokantoja käytetään jo monissa yrityksissä, mutta aivan kaikille laajasta 
ja täydellisestä asiakastietokannasta ei ole hyötyä. Asiakastietokantojen on todettu 
sopivan erityisesti yrityksiin, joille on tunnusomaista jokin tai useampi piirre 
seuraavista:

•Yrityksen markkinat ovat jakautuneet tunnistettaviksi segmenteiksi, joita ei 
kuitenkaan voida tavoittaa itsenäisesti ja tehokkaasti mainonnalla.
•Tuotteen käyttöikä on lyhyt ja uudelleenmyyntiä tarvitaan ajoittain 
asiakkaiden säilyttämiseksi.
•Yrityksellä on vain vähän myymälöitä tai niihin pääsy on hankalaa. 
•Kilpailijoilla on huomattavasti suuremmat mainosbudjetit.
• Kustannustehokkaita mainosmedioita ei ole tarjolla.
(Shaw & Stone 1987)



Vavra (1992, 35) esittää asiakastiedon keräämisen ja varastoinnin olevan tärkeätä 
erityisesti kestohyödykkeitä markkinoitaessa, varsinkin, jos yrityksen tuotteita 
edustavat ja myyvät välikädet. Monissa yrityksissä uskotaan, että asiakassuhteiden 
hoitaminen kuuluu tällöin välikäsille, mutta usein nämä edustavat useaa 
päämiestä eivätkä toimi yhden etuja silmällä pitäen. Tällöin asiakastietokannan 
perustaminen on perusteltua.

Monissa yrityksissä ei myöskään olla vielä täysin ymmärretty asiakastietojen 
todellisia hyödyntämismahdollisuuksia. Eräässä tutkimuksessa ilmeni, että 15 % 
englantilaisista markkinointipäälliköistä edelleen näkee tietokantamarkkinoinnin 
tietokoneistettuna postituslistana tai toisena terminä suoramarkkinoinnille. 
Toinen tutkimus selvitti, että 24 % amerikkalaisista päätöksentekijöistä käytti 
asiakastietokantaa vain hyvin minimaalisiin tarkoituksiin. (Cameron & Targett 
1992; Mullich 1992)
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3.3 Asiakastietokannassa olevat tiedot ja toimivuuden kriteerit

Toimiakseen yrityksen toimintaa hyödyntävällä tavalla, on asiakastietokannan 
täytettävä erilaisia vaatimuksia myös mm. tiedon sisältöön, määrään ja laatuun 
liittyen.

3.3.1 Asiakastietokantaan tallennettavat tiedot

Toimivan asiakastietokannan tulisi sisältää kaikki markkinoinnissa olennaiset 
tiedot:

1) Yhteystiedot eli lähetysrekisteri: nimi tai yrityksen nimi, osoite, puhelin, fax, 
sähköposti.
2) Segmentointitiedot eli kohdistusrekisteri: yrityssegmentointi, henkilö- 
segmentointi, rooli ostopäätöksessä, asiakassuhdesegmentointi eli tiedot, joiden 
pohjalta markkinointi kohdistetaan.
3) Käyttö- ja kokemustiedot eli toimenpiderekisteri: ostohistoria ja 
tyytyväisyyspalaute.



4) Infotiedot eli kontaktirekisteri sisältää kaiken asiakkaan ja yrityksen välisen 
viestinnän.
5) Tulostiedot eli ohjausrekisteri: asiakasrekisterin ja taloushallinnon tietojen 
yhdistelmä, sisältää mm. asiakas- ja toimenpidekannattavuus- sekä 
myyjätehokkuustiedot. Tämä on asiakastietokannan liitännäinen, ei sen 
perusosa. (Rope & Pöllänen 1994, 114; Pöllänen 1995, 35-46)

Kolme ensimmäistä osaa ovat toimivuuden kannalta tärkeimmät. Yrityksellä on 
oltava tiedot asiakkaidensa ostokäyttäytymisestä, muuten kyseessä ei ole todellinen 
markkinoinnin tietokanta. Ihannetilassa asiakas tietokanta käyttää myös hyväkseen 
yrityksen muun tilastoinnin kuten reskontran ja laskutuksen keräämiä tietoja, 
yhdistää ne myynnin tavoitteisiin ja markkinoinnin toimenpiteillään löytämiin 
myyntivihjeisiin ja muihin palautteisiin. (Nevalainen 1994)

Yleisohjeena tiedonkeruussa voidaan pitää seuraavaa: on kerättävä ainoastaan 
tietoa, jota tarvitaan; tietoa, joka auttaa ymmärtämään asiakasta paremmin ja 
auttaa perustamaan pysyvän pohjan asiakassuhteelle tämän kanssa. 
Asiakastietokannan rakentaminen ja pystyttäminen itsessään ei ole toiminnan 
loppupiste; päinvastoin, se on tapahtumien alku. Koko yritykseltä vaaditaan 
sitoutumista, jotta asiakastietokanta toimisi. Asiakastietokantaan on hyvä myös 
liittää tietoja laskunmaksuongelmista ym. ongelmista suhteen aikana. (Williams 
1994, 377)
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3.3.2 Asiakastietokannan toimivuuden kriteerit

Asiakastietokannat ovat aina yrityskohtaisia ja niinpä niiden onkin vastattava 
yrityksestä kumpuaviin tarpeisiin. Asiakastietokanta toimii jokapäiväisenä 
työvälineenä, ja sen tulisi täyttää tiettyjä vaatimuksia. Asiakastietokannan kriittisiä 
menestystekijöitä ovat:

1) Tiedon oikeellisuus. Tietojen asiakas tietokannassa on oltava virheettömiä.
2) Tiedon käyttökelpoisuus. Asiakastietokantaan tulisi kerätä vain 
markkinoinnin tai liiketoiminnan kehittämisen kannalta oleellista tietoa. Liika 
tiedon määrä vie muistikapasiteettia; on mietittävä, mikä tieto on hyödyllistä ja 
mikä ei. Samoin huomioon on otettava Suomessa voimassa olevat
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tietoturvaan liittyvät säännökset.
3)Tietojen tarkkuus. Asiakas tietokantaan kerättävän tiedon on oltava tarkkaa ja 
yksityiskohtaista.
^Käyttäjäystävällisyys. Jotta kynnys tietojen hyväksikäyttämiseen ei olisi liian 
korkea, on asiakastietokannan käytön oltava mahdollisimman helppoa.
5) Taloudellisuus. Tietoa tulee kerätä, käsitellä ja hyödyntää mahdollisimman 
taloudellisesti, muuten järjestelmän panos/tuotos -suhde saattaa jäädä 
negatiiviseksi.
6) Tietojen ajantasaisuus. Asiakastietokannassa ei saisi olla vanhentuneita 
tietoja. Tämä edellyttää jatkuvaa päivitystä.
7) Joustavuus. Asiakastietokannan rakennetta tulisi voida suhteellisen helposti 
laajentaa ja muuttaa, ilman että koko järjestelmä on rakennettava uudestaan.
8) Järjestelmän hyödynnettävyys. Jokaisen tietoa tarvitsevan tulisi päästä 
asiakastietokantaan oman päätteensä tai mikron kautta.

Näiden kriteerien täyttyminen edellyttää yritykseltä kehittynyttä yrityskulttuuria. 
Tietotekniikka tulee nähdä normaalina osana työtoimintoja. (Rope & Pöllänen 
1994, 116)

Asiakastietokantojen hyödyntäminen vaatii lisäksi muutoksia markkinoinnin ja 
myynnin henkilöiden työskentelytapoihin. Myyntihenkilöstö, joka on tottunut 
etsimään uusia asiakaskontakteja, voi nyt saada apua suoramainonnasta ja 
telemarkkinoinnista. (Shaw & Stone 1987) Asiakastietokannan täysi 
hyödyntäminen edellyttää myös markkinoinnin ja myynnin aiempaa parempaa 
yhteistyötä, sillä myyjien asiakkailtaan saama palaute täytyy saada asiakaskantaan ja 
markkinoinnin puolestaan pitäisi tuottaa myyntivihjeet suoraan 
myyntihenkilöille. (Nevalainen 1994)

Asiakastietokannan toimivuuden edellytyksenä on hyvä tietokannan hygienia 
(database hygiene). Se on yleinen termi, joka kuvaa tiedon ylläpitotehtäviä 
tietokannassa; esimerkiksi "de-duppausta" - prosessia, jossa identifioidaan ja 
poistetaan mahdolliset kaksoiskappaleet tiedoista; osoitteiden ja muiden virheiden 
korjausta, puuttuvien tietojen lisäystä ja tiedon tehokkaampaa järjestelyä. (Nash 
1993,274-277)



3.4 Asiakastietokantojen käytöllä saavutettavat edut

Edellä on selvitetty asiakastietokannan toimivuuden ja sisällön kriteerejä sekä 
kuvattu, mihin asiakastietokantaa voidaan käyttää. Seuraavassa pyritään tuomaan 
esille, miten asiakastietokantojen käyttö avustaa markkinoinnin ja myynnin 
tekijöitä työssään. Asiakastietokannan avulla yritys voi myös saada kustannusetuja; 
myös nämä näkökohdat tuodaan esille.
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3.4.1 Asiakastietokanta markkinoinnin apuvälineenä

Asiakastietokantojen avulla on mahdollista selvittää asiakaskunnan 
maantieteellinen, väestöllinen sekä psykograafinen jakauma (asiakkaiden eri 
persoonallisuuksia, arvoja jne), jolloin voidaan esimerkiksi markkinoida 
paikallista tuotetta vain paikallisille asiakkaille. Samoin markkinointiviestinnässä 
voidaan ottaa huomioon asiakkaiden erilaiset arvomaailmat: konservatiivisille 
asiakkaille on luonnollisesti viestittävä eri tavoin kuin vapaammin ajatteleville. 
(Luhan to 1995)

Asiakastietokannan hyödyntäminen vapauttaa markkinoijat luovaan ja 
kilpailukykyisempään työhön, sillä informaation hankkimiseen esim. 
markkinatutkimusten avulla ja sen analysoimiseen ei enää tarvitse käyttää 
valtavasti aikaa. Markkinoinnin ja liiketoiminnan suunnittelu helpottuvat ja 
informaation keräämisen kustannukset laskevat, kun asiakkaista ja prospekteista 
on enemmän ja parempaa infoa saatavilla asiakastietokannassa. Parempi 
informaation saatavuus parantaa tehtävien liiketoimintasuunnitelmien tasoa. 
(Shaw & Stone 1988, 31-33; Shaw & Stone 1987)

Asiakastietokannan avulla asiakastuntemusta pystytään parantamaan, ja tällä 
tavoin asiakassuhde kehittyy. Näin asiakastietokannan käyttö mahdollistaa 
markkinoinnin kohdistamisen yksilötasolle. Laajankin asiakaskunnan 
asiakastyytyväisyyspalautteeseen voidaan taloudellisesti ja asiakaskohtaisesti 
reagoida. Monipuolinen asiakastietokanta mahdollistaa syvällisten 
asiakasanalyysien tekemisen. Tällaisten analyysien tarkoitus on parantaa 
asiakassuhteiden hoitoa kehittämällä ja jalostamalla tietokannassa olevaa tietoa. 
Näin halutaan ottaa paremmin selvää asiakkaan ominaisuuksista, jotta asiakkaan



käyttäytymistä voitaisiin paremmin ymmärtää ja toisaalta ennakoida hänen 
reaktionsa yrityksen mahdollisiin toimenpiteisiin. (Rope & Pöllänen 1994) Erilaisia 
analyyseja käyttämällä voidaan myös arvioida, mitkä segmentit todennäköisimmin 
tulevat olemaan tuottavimpia. Näitä analyyseja varten arvioidaan asiakkaan 
ostokäyttäytymistä osasto osastolta, jolloin voidaan ennustaa tulevaisuuden 
ostokuvioita kauppakohtaisesti ja varautua näihin kauppoihin. Esimerkkinä on 
asiakas, jonka huomataan tyypillisesti ostavan tuotetta tiettyyn aikaan vuodessa. 
Tämä tunnistamalla voidaan menekkiin varautua. Hyvä markkinoija tuntee 
tuotteensa ja asiakkaansa perinpohjin, sekä sen, miten he vastaavat erilaisiin 
lähestymisyrityksiin ja mikä saa heidät vastaamaan. (Williams 1994, 387-388)

Tietokantamarkkinointi tarjoaa yritykselle myös mahdollisuuden etsiä, löytää ja 
lähestyä omaa asiakasprofiiliaan vastaavia potentiaalisia kohderyhmiä kuten 
alaluvussa 3.2.3 on esitetty. Asiakas tietokannassa olevan asiakastiedon merkitys 
tulee esille siinä, miten sitä hyödynnetään. Tietoa tulisi käyttää aktiivisesti 
asiakassuhteiden kannattavuuden lisäämiseksi. Oikein hyödynnettynä 
asiakastietokanta tarjoaa yksilöllisen asiakashoidon jokaisen asiakkaan tai 
prospektin ominaisuuksien, ostokäyttäytymisen ja asiakassuhteen sen hetkisen 
tilanteen mukaisesti, kuten esitetään kuviossa 9. (Rope & Pöllänen 1994, 148) 
Yrityksen asiakastietokannasta haetun kohderyhmän suorittama osto tai antama 
palaute syötetään asiakas tietokantaan ja sopivan hetken tultua asiakkaalle 
kohdistetaan yksilöllinen viesti tai toimenpide. Kun asiakas on luokiteltu 
kannattavaksi asiakkaaksi, tehdään tälle yksilöllinen asiakashoitosuunnitelma. 
Tämän jälkeen tehtyjen toimenpiteiden aiheuttamat reaktiot kirjataan niinikään 
asiakastietokantaan.
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Kuvio 9: Tietokantapohjainen asiakashoitosuunnitelma

YRITYS

KAMPANJA-
SUUNNITELMA

ASIAKAS

Palautehakuinen ensikontakti 
-massamedia 
-erikoismedia 
-suorapostitus

KOHDE
RYHMÄ

TIETO
KANTA

TIETO
KANTA Palaute

Yksilöllinen viesti / toimenpide

ASIAKASHOITOSUUNNITELMA

TIETO
KANTA
"hälytys'
TIETO
KANTA

-lisämyynti
-kiitoskirjeet
-asiakaskerhot
-asiakaslehdet
-kanta-asiakas tilaisuudet
-tiedotteet
-asiakasedut
-jne

TIETO
KANTA
"hälytys’

TIETO
KANTA Uusintaosto

Lähde: Rope & Pöllänen 1994, 152

Vavra (1992, 36) nimeää asiakastietojen keräämisestä saatavat markkinoinnilliset 
hyödyt seuraavasti:

• Markkinointitoimenpiteet ovat tehokkaampia ja kyvykkäämpiä, kun 
pystytään identifioimaan parhaat asiakkaat ja sitten tarjoamaan näille 
asiakkaille oikeaa tuotetta tai palvelua juuri oikeaan aikaan.
• Tietokoneteknologia on valjastettu hallitsemaan suurta määrää tietoa, jota 
markkinoija tarvitsee vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa - tavoitteena 
todella personalisoitu kanssakäyminen.
•Voidaan pitää yllä todellista dialogia asiakkaiden kanssa seuraamalla 
keskustelua ajan myötä, tutkimalla ostokäytöksessä tapahtuvia muutoksia ja 
antamalla markkinoijalle mahdollisuus ennustaa tulevaisuuden käytöstä.



•Uusien tuotteiden suunnittelu helpottuu kun tiedetään, kuka tuotetta on 
ostanut, kuinka tyytyväinen ostaja on ollut ja miten muutokset tuotteessa 
parantaisivat sen toimivuutta.

Kuvio 10: Asiakastietojen keräämisen hyödyt
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. Asiakastietokanta.

IVuoropuhelu, säännöllinen kommunikaatio Räätälöidyt tuotteet /palvelut I
¡Taipeiden ja mieltymysten tunteminen Spesifioitu informaatio ¡
¡Asiakkaiden mukaanotto liiketoimintaan Palvelun toteutumisen seuraaminen ¡

Lähde: Vavra 1992, 38

Asiakas tie tokantoj a markkinoinnin apuvälineenä käytettäessä ovat oleellisia Shaw 
ja Stonen (1988, 163-165) mukaan erilaiset kampanjat ja niiden toteuttaminen. 
Asiakastietokannasta valitaan kampanjan kohdeasiakkaat ja viestintä keskitetään 
vain näille asiakkaille. Markkinoijan on tällöin päätettävä:
Kohdistuksesta, eli siitä, kenelle kampanja kohdistetaan (etsitään tietokannasta 
asiakkaita, joilla on jokin yrityksen tyydytettävissä oleva tarve)
Ajoituksesta - milloin ja kuinka usein kampanjoidaan (etsitään ajankohtia, jolloin 
asiakas todennäköisimmin ostaisi yrityksen tarjoaman tuotteen/palvelun). Tässä 
on huomioitava kilpailevat kampanjat ja ristiriitaisuuksien välttäminen -onko 
samalle asiakkaalle juuri viestitty jotakin muuta?
Tarjouksesta: miksi asiakkaat vastaisivat yrityksen viestintään? Tarkoitus on antaa 
asiakkaalle syy tarjoukseen tarttumiseen.
Luovuudesta, eli siitä, millä keinoilla saadaan asiakkaiden huomio. (Shaw & Stone 
1988,163-165)
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Vaikka nykyään onkin tärkeintä palvella hyvin nykyisiä asiakkaita, jossakin 
tapauksissa voidaan myös yrittää tehdä jotakin menetettyjen asiakkaiden takaisin 
voittamiseksi. Näistä menetetyistä asiakkaista voidaan ainakin oppia, mitä tehtiin 
väärin. Yrityksessä tulisi selvittää, miksi asiakas lähti ja tutkia, mikä asiakkaan 
nykytilanne on - vieläkö asiakasyrityksellä on tarvetta yrityksen 
tuotteille/palveluille? Vieläkö samat henkilöt ovat vastuussa ostopäätöksestä? 
Asiakastietokannan avulla voidaan rakentaa yritykselle menetettyjen asiakkaiden 
ohjelma. Asiakastietokannan avulla selvitetään myös, mikä on paras tapa ottaa 
yhteyttä tiettyyn menetettyyn asiakkaaseen. (Vavra 1992, 203-218)

Telemarkkinointia ei Williamsin (1994, 412) mukaan voi ilman asiakastietokantaa 
tehdäkään; käyttääkseen tätä mediaa tehokkaasti on telemarkkinoijalla oltava 
tarkat tiedot asiakkaasta ja tämän historiasta yrityksessä, erityisistä vaatimuksista, 
yksilöllisyyksistä ja tämän hetkisestä tilanteesta. Kaikki kontaktit on harkittava 
tarkkaan, tapahtuivat ne sitten kasvotusten tai puhelimitse.

Asiakastietokannan avulla voidaan myös vahvistaa tuotemerkkiä hallitsemalla 
sitä kokonaisuutta, mitä asiakkaille luvataan ja viestitään. Markkinoija voi 
kontrolloida sitä, mitä sanotaan, kenelle ja milloin. Tämä auttaa varsinkin kun 
yritys käyttää useita jakelukanavia. Asiakastietokanta mahdollistaa salaisen 
vuoropuhelun asiakkaan ja yrityksen välillä. Näin kilpailijat eivät tiedä, mitä yritys 
asiakkaalleen viestii eivätkä he näin ollen voi vastata tai reagoida siihen. 
Esimerkiksi perinteistä massamainontaa käyttäen kerrotaan myös kilpailijoille, 
missä mennään. (Jackson & Wang 1994, 39-52)

3.4.2 Asiakastietokanta myynnin apuvälineenä

Asiakastietokanta avustaa myyntimiehiä nykyisten ja uusien kontaktien hoidossa. 
Myynnin tukena olevan toimistohenkilöstön työ helpottuu, ja esimerkiksi 
puhelimitse tuleviin kyselyihin on helppo nopeasti reagoida, kun 
asiakastietokannasta voidaan etsiä asiakkaan tiedot muutamassa sekunnissa. Tämä 
auttaa parantamaan asiakkaan jokaisen kontaktin laatua ja vaikuttaa 
asiakastyytyväisyyteen, kun asiakas kokee, että hänestä huolehditaan hyvin ja hän 
on yrityksessä tunnettu. (Moriarty & Swartz 1989)



Lisäksi toimiva asiakastietokanta auttaa suunnittelemaan yrityksen 
markkinointikampanjoita ja seuramaan materiaalivirtoja. Se on myös tärkeä 
apuväline myyntimiehelle yritysmarkkinoinnissa. Hyvä asiakastietokanta auttaa 
selvittämään, kuka asiakasyrityksessä tekee ostopäätökset ja toisaalta ketkä tuotetta 
käyttävät. Tämä auttaa ohjaamaan informaatiota tuotteista ja palveluista. 
(Manninen 1994b)

Asiakasyrityksen reagoiminen uusiin kampanjoihin on myös nähtävissä 
asiakastietokannasta, samoin kuin se, milloin yrityksessä tarvitaan taas uusia 
tuotteita. Myyntimiehen työtä helpottaa se, että asiakastietokannasta löytyvät 
hinnoittelutiedot, erikoisalennusmahdollisuudet asiakkaille, tiedot meneillään 
olevista kampanjoista sekä tulevista uutuustuotteista. Ihannetilanteessa 
myyntimies voi hakea asiakastiedot omalle mikrolleen, käyttää niitä ja päivittää 
tiedot myyntikäyntiensä jälkeen. Rutiinitoimintojen automatisointi antaa myyjille 
enemmän aikaa varsinaiseen myyntityöhön. (Manninen 1994a; Moriarty & Swartz 
1989)

Toisaalta prospekteja, mahdollisia asiakkaita, joihin on oltu jo yhteydessä, voidaan 
etsiä muutenkin kuin myyntimiesten hartiavoimin. Käyttämällä esimerkiksi 
suoramarkkinointia tai telemarkkinointia voidaan myyntimiesten työ korvata 
osittain tai jopa kokonaankin. (Shaw & Stone 1987) Monissa yritysmarkkinoille 
toimivissa yrityksissä lasketaan kuitenkin hyvin paljon juuri myyntihenkilöiden 
varaan, vaikka esimerkiksi henkilökohtaisten myyntikäyntien kustannukset 
kasvavat jatkuvasti. (Welch 1993) Puhelimitse tapahtuva myynti onkin 
varteenotettava vaihtoehto. Myyntihenkilön ottaessa yhteyttä asiakasyritykseen voi 
hän rakentaa koko lähestymistapansa sen ongelman ympärille, jonka hän tietää 
asiakkaallaan olevan. (Mullich 1992) Asiakastietokantaa hyväksikäyttäen voidaan 
tarpeen mukaan päättää, tarvitaanko henkilökohtaista myyntiä vai 
puhelinmyyntiä. Henkilökohtaisia myyntikäyntejä voidaan tehdä 
henkilökohtaista palvelua tarvittaessa, tärkeän, uuden kontaktin kohdalla, vaikeaa 
ja arkaluontoista ongelmaa ratkaistaessa tai kun asiakas pyytää myyntikäyntiä. 
Myyntikäyntien tiukempi kontrollointi ja strukturoitu käyttö myös vähentää 
yrityksen kustannuksia. (Shaw & Stone 1988, 22)

Williams (1994, 309) toteaa myyntihenkilöstön olevan kolmijakoista; 10 % on 
loistavia myyntihenkilöitä, 10 % suhteellisen huonoja myyjiä ja loput 80 %
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keskivertomyyjiä. Nämä keskivertomyyjät ovat se ryhmä, jossa on eniten 
potentiaalia tietokantamarkkinointia ajatellen - heidän työtään voidaan eniten 
kehittää ja parantaa. Oikealla motivaatiolla tästä joukosta saadaan ainesta 
parhaimpaan kymmeneen prosenttiin. Ongelma on kuitenkin se, että usein 
keskinäiset kateudet estävät myyjiä yhteistyöstä; he ovat mustasukkaisia omista 
asiakkaistaan ja tietolähteistään. Siksi onkin huolehdittava riittävistä kannusteista 
sen lisäksi että myyjien työtä helpotetaan. (Williams 1994, 309)

38

3.4.3 Asiakastietokannan mahdollistamat kustannussäästöt

Asiakastietokantoja käyttämällä voidaan viestintä kohdentaa vain 
potentiaahsimpiin asiakasryhmiin, mikä mahdollistaa mainontaan käytetyn rahan 
takaisinsaamisen. (Li 1987) Mainonnankin voidaan vaatia olevan tulosvastuullista; 
mainostajat haluavat rahoilleen jo ennalta laskettavissa olevaa, konkreettista 
katetta. (Luhanto 1995) Esitteiden, kirjeiden ja painotuotteiden oikealla ja 
tarkemmalla kohdistamisella voidaan vähentää postituksia merkittävästi. Näin 
saadaan merkittäviä kustannussäästöjä. Asiakastietokannan tuottaman tiedon 
avulla pyritään joko alentamaan postituskuluja vähentämällä lähetetyn postin 
määrää (keskittämällä postitusmateriaalia vain niille asiakkaille, joille tieto on 
ajankohtaista ja joiden arvioitu vastausprosentti on suuri) tai pitämällä 
postitusvolyymi samana mutta valikoimalla asiakkaat tarkemmin, jos se suinkin 
on mahdollista. (Kervinen 1991; Li 1987; Nash 1993, 170-171).

Myyntiedustajia tarvitaan vähemmän, ja tehokkaampi asiakkaiden 
tapaamiskäytäntö (calling pattern) saa aikaan sen, että myyjät voivat käyttää 
vähemmän aikaa prospektien identifioimiseen ja tiedon hankkimiseen näistä 
prospekteista; lisäksi myynnin tukea tarvitaan vähemmän, koska saatavilla on 
korkealuokkaista tietoa asiakastietokannassa.

Kaikkia asiakkaita ei aina kannata palkita samalla tavalla. Asiakastietokannan 
avulla voidaan etsiä ne asiakkaat, joille palkitseminen on kannattavaa, eivätkä 
vaikutukset jää yrityksen kannalta hetkellisiksi. Näin uskollisuusohjelmat saadaan 
rationalisoitua. (Nash 1993, 170-171)



Asiakastietokannan avulla opitaan tuntemaan, millaisia prospektit ovat, eikä 
yrityksen näin tarvitse enää ostaa laajoja listoja, jotka usein sisältävät paljonkin 
yritykselle hyödytöntä tietoa. Tällöin asiakkaiden hankintakustannukset siis 
laskevat. (Nash 1993, 172)

Asiakastietokanta mahdollistaa myös epäsuoria lisätuloja yritykselle; esimerkiksi, 
jos ajan myötä paremmin palveltujen asiakkaiden ostoskoot alkavat kasvaa. 
Jonkin tietyn tuotteen tai palvelun käyttäjiä voidaan käyttää apuna uuden saman 
tyyppisen tuotteen tai palvelun lanseeraamisessa, kuten todettiin alaluvussa 3.2.3. 
(Nash 1993, 172-174)

Asiakastietokannan käyttöönottoa perustellaan usein ei-konkreettisilla syillä. Se 
nähdään enemmänkin imagollisena hankintana; uskotaan asiakastietokannan 
lujittavan ja parantavan asiakassuhdetta ilman sen kummempia ponnisteluja, 
vaikkei pelkän tietokannan käyttöönotto ole mikään yksiselitteinen ratkaisu. Sen 
vaikutuksia on käyttöönottovaiheessa vielä hyvin vaikea arvioida, samoin 
lopulliset kustannussäästöt yrityksen toiminnassa ovat tässä vaiheessa vielä 
kohtalaisen tuntemattomia. (Nash 1993, 166-167) Nash esittää, että 
asiakastietokannan kustannuksia/ hyötyjä arvioitaessa voidaan käyttää ROI (return 
on investment) -ajattelua. ROI -ajatteluun ei kuitenkaan tule takertua liikaa, jotta 
pidemmän aikajakson hyötyjä ei jätetä huomioimatta.

Toisaalta asiakastietokannat mahdollistavat välikäsien eliminoimisen. 
Tulevaisuudessa suora toimitus valmistajalta asiakkaalle tulee kasvamaan, sillä 
väliportaat lisäävät yrityksen kustannuksia ja suoramarkkinointi tulee tällöin 
olemaan ensiarvoisen tärkeä tiedon välityksen keino. Yrityksen on myös 
mahdollista luoda uusia, paremmin hallittavissa olevia jakelukanavia, kuten 
esimerkiksi postimyyntiluetteloiden kautta tapahtuva myynti. (Williams 1994, 6; 
Jackson & Wang 1994, 39-52)

Tietokantamarkkinoinnilla voidaan myös vähentää varastointi- ja tuotantokuluja. 
Kun nimittäin tiedetään paremmin, mitä asiakkaat haluavat ja milloin, voidaan 
myyntiä ennustaa tarkemmin. Näin tuotanto voidaan säätää sopivan aikataulun 
mukaiseksi ja ylimääräisen varastoinnin tarve vähenee. (Shaw & Stone 1987) 
Tilausten paremman ennakoimisen avulla voidaan yrityksessä vähentää varastoja 
ja helpottaa niiden kontrollointia. Tilaukset voidaan hoitaa yhdestä
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keskusvarastosta. (Williams 1994, xxxii) Tällöin vältytään myös tilanteilta, joissa 
menetetään myyntiä kilpailijoille. (Shaw & Stone 1988, 33)

3.5 Yhteenveto

Asiakastietokantojen käyttö yrityksissä on yleistynyt 1980-luvun jälkeen. 
Nykyaikaisilla tietokoneilla pystytään käsittelemään suunnatonta tietomäärää, 
mikä on edellytys asiakastiedon monipuoliselle tallentamiselle ja hyödyntämiselle.

Asiakastietokantojen käyttöön on useita syitä. Näistä voidaan mainita tiedonsaanti 
asiakkaista sekä kustannussyyt; laajan asiakaskunnan yksilöllinen palveleminen 
esimerkiksi henkilötyövoimin tulisi kalliiksi, samoin massamarkkinointi nähdään 
tehottomana ja kalliina välineenä. Muita syitä asiakastietokantojen käyttöön ovat 
laajan tietomäärän hallinta sekä asiakkaiden eri toimenpiteisiin vastaamisen 
seuraaminen. Asiakas tietokannoilla voidaan identifioida yrityksen 
kannattavimmat asiakkaat, kohdistaa markkinointiviestintää tehokkaammin, 
parantaa kommunikoinnin laatua jne.

Asiakastietokannoille voidaan asettaa erilaisia vaatimuksia mm. tiedon sisältöön, 
määrään ja laatuun liittyen. Toimivan asiakastietokannan tulisi sisältää kaikki 
markkinoinnin suunnittelussa olennaiset tiedot; yhteystiedoista käyttö- ja 
historiatietoihin. Asiakastietokannassa olevan tiedon tulisi olla käyttökelpoista ja 
virheetöntä.

Asiakastietokantojen käytöllä voidaan saavuttaa monia etuja niin yrityksen 
markkinoinnissa kuin myynnissäkin. Lisäksi tietokantojen käyttö tarjoaa 
monenlaisia kustannusetuja. Esimerkkinä eduista markkinoinnissa voidaan 
mainita yksilöllisten asiakashoito-ohjelmien suunnittelu ja toteutus 
asiakastietokannan avulla, asiakkaan tunnistettujen tarpeiden parempi 
tyydyttäminen sekä erilaisten kampanjoiden toteuttaminen. Myynnissä 
asiakastietokannat helpottavat yksittäisten myyntihenkilöiden työtä, mahdollisten 
uusien asiakkaiden etsintää ja kommunikointia eri myyntihenkilöiden välillä. 
Asiakastietokantojen mahdollistamia kustannussäästöjä ovat esimerkiksi tarkkaan 
kohdistettujen postitusten tuomat säästöt ja vähäisempi myyntihenkilöiden tarve.



4 ASIAKASTIETOKANNAN KÄYTTÖÖNOTTO JA TULEVAISUUS

Luvun tavoitteena on kuvata asiakastietokannan käyttöönotossa huomioitavia 
seikkoja; aiheutuvia kustannuksia, järjestelmähanketta suunniteltaessa 
huomioitavia asioita sekä hankkeen vaiheita kahden eri mallin avulla. Lisäksi 
pohditaan, mitkä asiat ovat edellytyksinä asiakastietokannan käyttöönoton 
onnistumiselle ja käsitellään tietokantamarkkinointiin liittyviä ongelmia sekä 
esitellään joitakin näkemyksiä siitä, miten ala tulee kehittymään 
lähitulevaisuudessa.
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4.1 Asiakastietokannan vaatimusten määrittely omassa yrityksessä

Tietokantamarkkinoinnin menestyksekäs käyttöönotto vaatii yritykseltä lukuisten 
asioiden huomioimista. Kehitettäessä asiakastietohan taa on yrityksessä arvioitava 
hankkeesta aiheutuvat kustannukset, hankkeen vaikutukset ja yritykselle 
asettamat vaatimukset. Asiakastietokantahanke asettaa erilaisia vaatimuksia 
yrityksen markkinoinnille, tiedonhallinnalle, käytettävälle teknologialle ja koko 
organisaatiolle. Lisäksi on huomioitava rahoitukselliset seikat. (Jackson & Wang 
1994, 31-32)

Vaatimukset markkinoinnille, tiedonhallinnalle ja teknologialle: Mikä on 
markkinoinnin tietokannan tarkoitettu käyttö? Onko tarkoitus käyttää 
asiakastietokantaa strategisen tason päätöksien apuna? Mitä tietoa tietokannassa on 
tarkoitus pitää? Mitä teknologisia näkökulmia (mikä on yrityksen senhetkinen 
tietokonekanta, ovatko koneet verkossa jne.) on otettava huomioon kehitettäessä, 
hallittaessa ja käytettäessä asiakastietokantaa, jotta optimoidaan markkinoinnin 
päätöksentekoprosessi? (Jackson & Wang 1994, 31-32) Nash huomauttaa, että 
levytilan täyttyessä ja asiakastietokannan käytön lisääntyessä tarvitaan jatkuvasti 
parempia ja tehokkaampia koneita. (Nash 1993, 89)

Organisatoriset vaatimukset: On mietittävä, kuinka moni henkilö tietokantaa tulee 
käyttämään ja mikä on näiden henkilöiden osaamisen taso. Kuinka monelta eri 
osastolta käyttäjiä tulisi olemaan, millaisia eri tietovaatimuksia eri käyttäjillä on; 
aikoisivatko eri ryhmät tai osastot käyttää vain osia tietokannasta ja olisiko 
joidenkin tietojen saantia kontrolloitava? Lisäksi on selvitettävä kuinka usein
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käyttäjät tulisivat käyttämään tietokantaa. On siis pohdittava sitä, kuka, miten ja 
kuinka paljon tulee käyttämään asiakastietokantaa. (Jackson & Wang 1994, 31-32)

Rahoitukselliset seikat: Kustannukset liittyvät olennaisesti tietokannan 
käyttöönottoon ja käyttöön. Eri tahojen (markkinoinnin vaatimukset, 
organisatoriset jne) vaatimukset vaikuttavat lopullisiin kustannuksiin. 
Kustannukset vaihtelevat siinä, missä eri yritysten vaatimukset ja ratkaisutkin. 
Øackson & Wang 1994, 31-32)

Päätettäessä siirtää asiakasrekisteri tietokantaan on aluksi myös mietittävä, 
hankitaanko valmis pakettiohjelmistoratkaisu, täysin yritykselle räätälöity sovellus 
vai molempien välimuoto. Räätälöiminen on usein kallis, aikaa vievä projekti, 
joka vaatii runsaasti resursseja, ja virheiden syntymisen todennäköisyys on suuri. 
Toisaalta pakettiratkaisut ovat usein suppeita, eivätkä tuo helpotusta läheskään 
kaikkiin yrityksen vaatimuksiin. Kolmas keino, räätälöinti pakettiratkaisun päälle, 
onkin monesti erittäin toimiva vaihtoehto. Siinä peruspakettiin voidaan rakentaa 
lisätoimintoja yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Näin voidaan saada 
toimiva järjestelmä järkevässä ajassa, testattuna, kohtuuhintaisena ja riittävän 
yksityiskohtaisena. (Rope & Pöllänen 1994, 120)

Bondra ja Davis (1996) esittävät huomionarvoisia asioita markkinoinnin ja 
myynnin tietojärjestelmiä käyttöönottaville yrityksille. Uuden järjestelmän 
käyttöönotto vaatii paljon koko organisaatiolta; on opittava uusia tietokoneisiin 
liittyviä taitoja ja muutettava käytöstä ja vuorovaikutusta muiden ihmisten 
kanssa. Se, miten hyvin ihmiset oppivat näihin muutoksiin, riippuu heidän 
näkemyksestään siitä, miten uusi järjestelmä vaikuttaa heidän työhönsä; onko se 
helpotus vaiko este töiden suorittamiseen.

Mullich (1992) toteaakin, että vaikka on todennäköistä, että tulevaisuudessa 
viestinnän kustannukset laskevat asiakastietokannan avulla, vaaditaan 
tietokantamarkkinoinnin käyttöönottajilta pitkäntähtäimen sitoutumista ja uskoa. 
Asiakas tietokanta saattaa olla täysin hyödynnettävissä vasta muutaman vuoden 
päästä käyttöönotosta, vaikka jo muutaman kuukauden kuluttua voidaankin 
aloittaa yhteydenotto osalle asiakkaista.
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4.2 Asiakastietokannan kehittämisen vaiheet

Asiakas tietokantaa suunniteltaessa on lähdettävä pohdinnasta, mitä informaatiota 
yrityksessä tarvitaan päätöksenteon tueksi ja parantamiseksi. Minkä tahansa 
informaatiojärjestelmän käynnistäminen ja kehittäminen on aina strateginen 
päätös. Ylimmän johdon osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää; he tekevät 
päätöksen kehittämisprosessiin ryhtymisestä ja ovat sen vaiheissa aktiivisesti 
mukana. Ennen käyttöönottoa suositellaan myös pilottikokeilua esimerkiksi 
jossakin yrityksen tulosyksikössä. (Database Marketing Oy 1989, 5; Moriarty & 
Swartz 1989)

Moriarty ja Swartz (1989) identifioivat kaksi markkinoinnin ja myynnin 
järjestelmien käyttöönottoa vaikeuttavaa tekijää. Ensinnäkin, suurissa yrityksissä 
on useita päätöksentekotasoja sekä lisäksi eri funktioiden välisiä 
päätöksentekoryhmiä. Nämä eri ryhmät on otettava huomion järjestelmää 
käyttöönotettaessa. Toiseksi, monen yrityksen viestintämetodit ja myyntikanavat 
ovat usein varsin monimutkaisia. Järjestelmiltä vaaditaan siis sofistikoituneisuutta 
ja pitkällistä räätälöintiä, mikä pidentää järjestelmän suunnitteluprosessia.

Asiakastietokannan suunnittelussa ja kehittämisessä järkevää on toimia loogisesti 
etenevien vaiheiden avulla. Database Marketing Oy (1989), Jackson ja Wang (1994) 
sekä Ram (1995) käsittelevät kehittämisprosessia varsin kattavasti. Seuraavassa 
esitellään järjestelmähanketta kahden hieman erityyppisen vaihemallin avulla.
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Kuvio 11: Database Marketing Oy:n vaihemalli

3 ) Tiedonkeruu

1) Tarvekartoitus

5 ) Koulutus ja
sisäinen markkinointi

viestintä.
G ) Markki noin ti-

4) Raportointi

2 ) Tietokannan 
rakenteen ja sisällön 
määritys

Lähde: Database Marketing Oy 1989, 6

1) Tarvekartoitus: Jotta kerättävä tieto voisi toimia ylimmän johdon, 
markkinoinnin sekä myynnin päätöksenteon tukena ja toiminnan tehostajana, on 
tiedettävä, kuka tietoa tarvitsee, mitä tietoa ylipäätään tarvitaan, mitkä ovat tiedon 
tarvitsijoiden toimenkuvat, kuinka usein tietoa tarvitaan; miten jalostettuna ja 
kuinka usein jalostettuna, miten tietoa karsitaan ja millä kriteereillä. Näiden 
kartoitusten perusteella on tarkoitus arvioida kehitysprosessin aikataulu ja 
kustannukset sekä määrätä projektille vastuuhenkilöt. (Database Marketing Oy 
1989, 8)

2) Tietokannan rakenteen ja sisällön määritys: Asiakastietokannan sisältö on 
kuvaus yrityksestä, sen toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista ja niiden välisistä 
relaatioista. Tavoitteena on kuvata tiedot, jotka ovat olennaisia päätöksenteon 
kannalta, toteuttamiskelpoisia, ottavat huomioon tiedonkeruun kustannukset, 
pohjautuvat päätöksentekijöiden todellisiin tarpeisiin ja ottavat huomioon ei- 
päällekkäisyyden vaatimukset.



Rakenteen ja sisällön määrityksen tulee tapahtua tiedon tarvitsijoiden ja käyttäjien 
kanssa. Tässä vaiheessa kartoitetaan mm., millaisia ominaisuuksia 
asiakastietokannalta vaaditaan, millaiset ovat yrityksen tietoverkko-, tietoliikenne-, 
laitteisto-, sovellus- jne. ympäristöt. (Database Marketing Oy 1989,11)

3) Tiedonkeruu: Tavoite on kerätä suunnitelmallisesti asiakas tietokannan sisällön 
edellyttäviä tietoja sekä yrityksen sisältä että sen ulkopuolelta. Pyritään myös 
ottamaan käyttöön sellaiset välineet ja menetelmät, joiden avulla tiedon 
päivittäminen ja jatkojalostus on helppoa ja taloudellista, ja jotka mahdollistavat 
tiedon käytettävyyden päätöksenteon perustana. (Database Marketing Oy 1989, 13- 
14)

4) Raportointi: Tavoitteena on saada raportteja, jotka ovat luettavia, 
paikkansapitäviä ja virheettömiä sekä mahdollistaa se, että esitetty tieto voi toimia 
päätöksenteon pohjana. (Database Marketing Oy 1989, 16)

5) Koulutus ja sisäinen markkinointi: Asiakastietokannan hyödyntäminen on 
kaikille yrityksessä uusi tapa toimia - kaikkien on ymmärrettävä tieto rahan 
arvoiseksi resurssiksi. Tavoite on saada asiakastietokannan käyttäjät ymmärtämään 
ja hyödyntämään järjestelmää yhdessä ja erikseen sekä saada heidät toimimaan 
sovittujen pelisääntöjen mukaan. (Database Marketing Oy 1989, 17)

6) Markkinointiviestintä: Tavoite on toteuttaa kaksisuuntaista 
markkinointiviestintää, joka takaa asiakassuhteen yksilöllisen hoidon ja joka 
käyttää erilaisia lähestymistapoja, kuten esimerkiksi telemarkkinointi, 
suoramainonta ja henkilökohtaiset tapaamiset. Asiakastietokannan avulla 
yritysjohto ohjaa markkinointiviestintää asiakaskeskeiseen suuntaan. (Database 
Marketing Oy 1989,17-18)

Jackson ja Wang (1994, 146) ja Ram (1995) esittävät nelivaiheisen mallin 
tietokannan kehitysprosessille:

Ensimmäisessä, järjestelmän suunnitteluvaiheessa, pyritään saamaan kuva 
käyttäjien informaation tarpeista. Tässä vaiheessa selvitetään liiketoiminnan 
hankkeelle asettamat vaatimukset. On pohdittava, mitä vaatimuksia kerättävälle 
tiedolle asetetaan; mitkä ovat toisaalta raportoinnin ja ympäristön vaatimukset,
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tietoturva-asiat ja tarvittava koulutus; tarvittavat järjestelmän piirteet; näytöt, 
käyttöliittymät, laiteympäristö, käytettävät tietokoneohjelmat sekä tiedon 
varmistamiseen käytettävät keinot. Tässä vaiheessa selkeytetään myös 
käyttöönoton aikataulua ja määritellään, kenen henkilöstöstä on oltava 
käyttöönotossa mukana. Hankkeesta aiheutuvat kustannukset arvioidaan 
ensimmäisessä vaiheessa. (Jackson & Wang 1994, 146-147; Ram 1995)

Ensimmäisen vaiheen jälkeen teknologiset näkökulmat kehitysprosessista on 
pohdittu; tämän jälkeen johdolla on riittävästi informaatiota järjestelmän 
viimeistelemiseksi.

Hankkeen toisessa, järjestelmän kehitysvaiheessa tehdään varsinainen 
rakennustyö käyttämällä tietoa, joka kerättiin ensimmäisessä vaiheessa; kehitetään 
prototyyppi tai tehdään ohjelmointityö, ja tämän jälkeen toimivuus testataan. 
(Jackson & Wang 1994, 148; Ram 1995)

Kolmannessa vaiheessa järjestelmä otetaan käyttöön. Varsinaiset asiakastiedot 
syötetään tietokantaan ja tarvittava hienosäätö suoritetaan. (Jackson & Wang 1994, 
148)

Neljännessä vaiheessa huolehditaan tiedonhallinnasta, yleensä määräämällä 
asiakastietokannalle vastuuhenkilö, jonka vastuulla järjestelmän toimivuus on. 
(Jackson & Wang 1994, 146-148; Ram 1995)

Tietokannan suunnitteluun on olemassa myös automatisoituja työkaluja, joista 
Ram mainitsee mm. REDI:n (Relational Design Tool) ja DATAID-ohjelman. (Ram 
1995)

4.3 Onnistuneen ratkaisun keskeiset kohdat

Tietokannan käyttöönotossa ja hyväksymisessä auttavat kolme perustekijää. 
Ensinnäkin yrityskulttuurin on oltava markkinointi- ja informaatiosuuntautunut. 
Yrityksessä, jossa korostetaan asiakkaan tärkeyttä ja ymmärretään tiedonkulun 
tärkeys, opitaan helpommin hyödyntämään asiakastietohan taa. Toiseksi vaikuttaa 
yrityksen päätöksentekotapa. Muutosvalmius ja hajautettu päätöksenteko sekä se,



että otetaan määrätietoisia askelia kohti tietokantamarkkinoinnin hyödyntämistä, 
vaikuttavat positiivisesti käyttöönottoon. Kolmanneksi on tunnistettava 
informaatioteknologian kehittämisen tärkeys ja oltava valmiita antamaan sille 
resursseja. (Fletcher ym. 1996 )

Myös riittävän rahoituksen varmistaminen sekä johdon sitoutuminen projektiin 
ovat tärkeitä edellytyksiä tietokannan käyttöönoton onnistumiseksi. 
Tietokantamarkkinointi on nähtävä koko yrityksen voimavarana. (Fletcher ym. 
1994)

Tietokantajärjestelmän kehittämisessä on loppukäyttäjien toiveet huomioitava 
tarkkaan suunnitteluvaiheessa. Jos käyttäjiä ei määritellä selkeästi tai oteta 
riittävästi mukaan suunnitteluun, on koko hanke vaarassa vesittyä. (Sjöström 
1994)

Tietokantaan ei ole myöskään järkevää yrittää mahduttaa laajoja eri 
toimintamahdollisuuksia, vaan on keskityttävä perusasioihin. Tietokanta pitäisi 
pyrkiä pitämään mahdollisimman yksinkertaisena, jotta se tuntuisi käyttäjistä 
tarpeeksi helpolta käyttää. Tietokantaa ei tulisi koskaan rakentaa pelkän 
tulevaisuuden tarpeen varalle, muuten on vaikeaa määritellä oikein tietokannalle 
asetettavia vaatimuksia. (Sjöström 1994)
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4.4 Ongelmia asiakastietokantoj en käytössä

Myyntihenkilöstön motivoiminen saattaa osoittautua varsin hankalaksi. Vaikka 
uusia asiakaskontakteja tarvittaisiin kipeästi, on myyntihenkilöiden joskus vaikea 
päästä irti vanhoista, totutuista toimintatavoistaan. Toisaalta myynnin ja 
markkinoinnin puolella tietokantojen käyttöönottoa vaikeuttavat 
palkkausjärjestelmiin liittyvät asiat. Myyntihenkilöt eivät ole halukkaita jakamaan 
tärkeää asiakkaasta saamaansa tietoa muiden kanssa, elleivät he saa sen 
hankkimisesta jonkinlaista palkintoa. (Manninen 1994a) Vaikka tukitehtävien 
automatisointi lisää myynti- ja markkinointihenkilöstön tuottavuutta, heidän 
tarpeitaan ja motivaatiotaan ei aina muisteta ottaa huomioon. Suurimmat 
työtehtävien muutoksethan koskevat juuri tätä henkilöstöä. Myyjät ovat tottuneet 
työskentelemään itsenäisesti, eivätkä jakamaan tietoa muiden kanssa.



Luottamuksen ja sitoutumisen aikaansaamiseksi on huolehdittava 
myyntihenkilöstön riittävästä koulutuksesta. (Kervinen 1991)

Koska tietokantamarkkinointi koskettaa niin montaa ihmistä eri osastoilta 
yrityksessä, on sisäinen tuki erityisen tärkeää. Sillä jos myyntiosasto ei innostu 
tietokantamarkkinoinnin mahdollisuuksista, eivät myyntihenkilöt varmastikaan 
kerää ja päivitä asiakastietoja ajan tasalle. Toisaalta, jos jotkut osastot pänttäävät 
tietoa asiakkaista, jäävät asiakastietokannan mahdollistamat hyödyt myös vähiin. 
(Mullich 1993)

Bessen (1993) toteaa yrityksissä olevan paljon tietoa nykyisistä ja potentiaalisista 
asiakkaista. Sitä on kerättävä huomattavia määriä, ja sitten yhdisteltävä sitä 
järkevästi. Asiakastietokanta on kallis ja vaikea rakentaa, ja tämä joskus vaikeuttaa 
tulevaisuudessa saatavien hyötyjen näkemistä ja arvioimista.

Tietokantojen päivittäminen on yksi suurimmista ongelmista. Vuosittain 
muuttuu tietokantojen sisältämistä tiedoista noin kolmannes. Yritykset ja 
kuluttajat muuttavat, nimet ja päättäjät vaihtuvat. Joillakin aloilla yritystietojen 
muuttuminen on jopa 60 % vuodessa. (Rope & Pöllänen 1994, 117) Päivitys esim.
yritysrekisteristä muutaman kerran vuodessa on välttämättömyys. Peruspäivitys 
voidaan tehdä myös ns. linjapäivityksenä eli on-line-päivityksenä, jolloin yritys on 
jatkuvassa yhteydessä johonkin kokoaikaisesti ajantasalla olevan asiakas- ja 
osoitepankkiin kuten esimerkiksi postin osoitteenmuutospalveluun. Tiedon 
päivitys itse olisi raskasta ja paljon resursseja vaativaa, joten se on järkevää 
hankkia ulkopuolelta. Tiedon syöttö, sen tulkinta ja käyttö markkinointitoimintoja 
tukemaan vaatii jatkuvaa pitkäntähtäimen suunnitteluperiaatteita. (Shaw & Stone 
1987) Tietoa kerätessä pitää muistaa olla järkevä, on muistettava miettiä, mikä on 
yritykselle tärkeää. Toisaalta henkilörekisterilaki Suomessa estää sellaisen tiedon 
keruun, joka ei olennaisesti liity asiakassuhteen hoitoon. (Rope & Pöllänen 1994, 
114) Kuitenkin jos asiakas antaa luvan, voidaan hänen yksityisasioitaankin 
tallentaa. Suomessa on myös voimassa laki, joka vaatii suoramarkkinoijia 
merkitsemään asiakastietojen alkuperäisen lähteen viestintämateriaaliinsa, jos 
tiedot on ostettu yrityksen ulkopuolelta. (Cespedes & Smith 1993)

Lewington ym. (1996) esittivät jo aiemmin ongelmalliseksi sen, etteivät monetkaan 
markkinoijat vielä ymmärrä tietokantamarkkinoinnin kaikkia mahdollisuuksia
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(kts. alaluku 3.2.4). Lisäksi ongelmia usein tuottaa se, että järjestelmät, jotka on 
tarkoitettu markkinoinnin apuvälineeksi, kuten asiakastietokantaohjelmat, ovat 
usein tietojärjestelmäspesialistien suunnittelemia ja kontrolloimia (Cameron & 
Targett 1992). Tämä aiheuttaa usein erilaisia konflikteja markkinoijien ja 
tietojärjestelmätieteilijöiden välillä; sillä väärinkäsitykset järjestelmän aiotusta 
käytöstä ja mahdolliset resurssirajoitukset johtavat toisinaan siihen, että 
tietojärjestelmäspesialistit käyttävät jo olemassa olevia järjestelmiä 
tietokantamarkkinointijärjestelmän pohjaksi. Edelleen, ongelmia aiheuttavat 
huonosti määritellyt teknologiavaatimukset. Jo suunnitteluvaiheessa tulisi 
yrityksessä ottaa huomioon tie tokan tamarkkinoinnin vaatimukset 
tietokonekantaan ja esimerkiksi verkottumistarpeisiin liittyen. (Lewington ym. 
1996)

Liian usein yrityksissä jätetään asiakkaiden kasvava huoli yksityisyyden 
murenemisesta vaille huomiota. Asiakastietokantojen mahdollistamiin hyötyihin 
voivatkin ratkaisevasti vaikuttaa muutokset lainsäädännössä ja asiakkaiden 
asenteissa. Tietokantamarkkinointia käyttävissä yrityksissä on jouduttu itse 
muodostamaan ohjeita asiakas tie tokan toj en käytölle, jotta vältyttäisiin ongelmilta. 
Läheskään kaikki markkinoinnin päättäjät eivät kuitenkaan ole riittävästi 
huomioineet tilannetta. Asiakkaiden ja päättäjien väUset informaation keräämisen 
tarpeet ovat näkökulmiltaan hyvin erilaiset. (Cespedes & Smith 1993) Bessen (1993) 
toteaa merkittävää olevan sen, uskooko asiakas itse, vapaaehtoisesti, 
luovuttaneensa tietojaan yritykselle. Tällöin tietojen käyttö ei asiakkaan mielestä 
useinkaan ole niin arveluttavaa.

Monet ihmiset vastustavat tietojensa keräämistä ja vaativat suojelua tietojensa 
käyttöä vastaan. Tämä pätee myös yritysmarkkinoilla, sillä päätöksentekijätkin ovat 
loppujen lopuksi yksilöitä. Yritysmarkkinoilla toimivan yrityksen onkin entistä 
enemmän pidettävä huoli siitä, että tietojen keruu tapahtuu asiallisesti, eikä 
yksityisluonteisia tietoja käytetä harkitsemattomasti. Yrityksessä ei varmasti haluta 
tuhlata rahaa viestintään, joka ärsyttää tai vieraannuttaa asiakkaita.

Cespedes ja Smith (1993, 16) esittävätkin kuviossa 12 kolme sääntöä 
tietokantamarkkinointia käyttävän yrityksen avuksi:
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Kuvio 12: Tietokantamarkkinoinnin oikeudenmukaisen käytön säännöt

Sääntö 1:

Toimintatapojen tulee kestää lähempi tarkastelu;
• Tiedonkeruussa on vältettävä petosta ja salailua
• Asiakkaiden, joille viestintä kohdistetaan, tulee tietää, mistä 
lähteestä heitä koskevat tiedot on saatu
• Yksilöillä on oltava mahdollisuus kieltäytyä tietojensa 
käytöstä muuhun tarkoitukseen kuin minin se on kerätty
• Yksilöiden yhdelle yritykselle antama lupa tietojen käyttöön 
ei tarkoita sitä, että tietoa saa myydä muille yrityksille.

Sääntö 2:
Yritykset ovat vastuussa käyttämänsä tiedon 
todenmukaisuudesta, ja tiedon keruun kohteilla on oikeus 
muuttaa ja korjata tietoa itsestään.

Sääntö 3:
Tehtyjen kategorien tulisi perustua todelliseen 
ostokäyttäytymiseen samoin kuin traditionaalisimpiin asenne- 
ja demograafisiin tekijöihin.

Lähde: Cespedes & Smith 1993

Eli kuten Nash (1993, 229-230) toteaa:
1) Jos kerätään tietoja, on kerrottava, mihin tarkoitukseen niitä kerätään.
2) Jos asiakas ei halua tietojaan käytettävän, on hänellä oltava mahdollisuus 
kieltäytyä siitä.
3) On toimittava hyvän maun mukaan ja hienovaraisesti, esimerkiksi 
välttämällä näyttävää eroottisaiheista postitusta. Hienovaraisuus koskee 
puhelimitse tapahtuvaa kanssakäymistä siinä kuin postitustakin. 
Epärehellisten keinojen käyttämistä on kaihdettava; kuten kirjekuoreen 
"sisältää rahaa" -tekstin painaminen tai yrityksen keskukselle valehteleminen 
haluamalleen henkilölle läpipääsemiseksi.

Barnes (1994) ilmaisee huolensa siitä, että asiakassuhteen rakentaminen ja 
asiakastietokannan käyttöönotto on usein yrityksen yksipuolinen päätös, jonka 
jälkeen asiakkaista aletaan kerätä tietoa näiltä mitään kysymättä. Berry (1983) 
määritteleekin kolme ehtoa, joiden toteutuminen vaikuttaa suhdemarkkinoinnin 
hyödyllisyyteen: 1) Asiakkaalla on jatkuva tai jaksoittainen tarve yrityksen 
tarjoamalle tuotteelle tai palvelulle, 2) asiakas kontrolloi toimittajan valintaa, 3) 
asiakkaalla on oltava mahdollisuus valita useista toimittajista (Berry 1983). 
Cespedes ja Smith (1993) huomauttavat luottamuksen olevan avainsana suhteen 
kehittämisessä. Luottamus liittyy tuotteen/palvelun laatuun, myyntihenkilöön,



51
yrityksen kykyyn pitää henkilökohtaiset tiedot niiden käsissä, joille asiakkaat ovat 
tietonsa luottaneet, ja siihen, että tätä tietoa käytetään reilulla tavalla.

Coates ym. (1994) esittelevät ratkaisuja suuren tietomäärän käsittelemisen ja 
hyödyntämisen ongelmiin. Vaikka nykypäivän tietokoneilla voidaankin käsitellä 
ja varastoida valtavia määriä tietoa, on ongelmana tiedon tehokas käyttö. Usein 
yrityksen on esimerkiksi valtavasta tietomäärästä poimittava tietylle kampanjalle 
sopiva kohdejoukko. Ongelmaa voidaan yrittää ratkaista käyttämällä esimerkiksi 
klusteri- tai diskriminanttianalyysejä. (Shaw & Stone 1988, 124) Coates ym. (1994) 
puhuvat kuitenkin optimointiongelmasta; siitä, miten kampanjan tulokset 
voidaan maksimoida tai budjetti minimoida. Tiedon yhdistäminen (data fusion) 
tarjoaa keinon sulattaa kahden erillisen markkinointitutkimuksen tulokset 
toisiinsa, jotta saataisiin aikaan yksityiskohtaisempaa tietoa potentiaalisista 
asiakkaista. Monissa tapauksissa matemaattiset keinot, kuten regressionanalyysi, 
tuovat riittävästi apua ongelmaan. Suurten asiakas tietokantojen ollessa kyseessä on 
kuitenkin suositeltavaa käyttää erilaisia tietokonepohjaisia metodeja kuten 
asiantuntijajärjestelmät, neuraaliset verkot jne. ongelman ratkaisuun. (Coates ym. 
1994)

4.5 Asiakastietokantoj en käytön tulevaisuus

Siitä, miten tietokantamarkkinointi tulee kehittymään, on monenlaisia 
mielipiteitä. Tietokantamarkkinointia ei vielä ole rajoitettu muuten kuin 
henkilösuojalailla, joka estää liian yksityiskohtaisen tiedon merkitsemisen 
tietokantaan. Kuitenkaan tätä lakia ei kovin tehokkaasti valvota. Toiset asiakkaat 
kieltävät ehdottomasti tietojensa käytön asiakas tietokannoissa, toisten mielestä se 
taas on hyväksyttävää ja mukavaa. Ratkaisu tähän on yksinkertainen; 
totaalikieltäytyjiä voidaan kohdella heidän haluamallaan tavalla. Toisaalta, se mikä 
nykyisin on yksityistietoa, ei välttämättä ole enää sitä muutamien vuosien päästä. 
(Barret 1995) Tietotekniikan kehittyessä ja tietokoneiden muistikapasiteetin 
lisääntyessä edelleen on muistettava huomioida asiakkaan mielipiteet 
yksityisyydestä ja esimerkiksi luonnonsuojelusta - suuret mainospostimäärät 
tulevat entistä epätoivotummiksi. Tietokantamarkkinointiin nämä tekijät tulevat 
varmasti vaikuttamaan lähivuosina. (Petrison ym. 1993) Toisaalta asiakassuhteiden 
syventyessä ei yksityisyyskään enää ole ongelma. Kun samojen asiakkaiden kanssa
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toimitaan vuodesta toiseen, on luonnollista, että yrityksellä on paljon tietoa 
asiakkaasta. (Petrison ym. 1993)

Tietokantamarkkinoinnin tarkoitus onkin vähentää ei-toivotun postin määrää. 
Yrityksen kannalta ei ole järkevää kuluttaa rahaa viestimiseen asiakkaiden kanssa, 
jotka eivät ole viestimisestä kiinnostuneita. (Nash 1993, 228)

Tulevaisuudessa jokaisen yrityksen on pakko ymmärtää uusien teknologioiden 
tuomat mahdollisuudet, mikäli halutaan pysyä kilpailussa mukana. Tiedon 
lisääntyminen vaikuttaa kilpailuun kolmella tavalla: Se muuttaa yrityksen alan 
rakennetta ja näin vaikuttaa kilpailusääntöihin. Se antaa yrityksille uusia 
mahdollisuuksia saada kilpailuetua ja voittaa kilpailijansa. Toisaalta se muuttaa 
yritysten tapaa toimia, kun markkinajohtajien käyttämiä tietotekniikkasovelluksia 
matkitaan. (Porter & Millar 1985)

Tietokantamarkkinoinnin tuomia mahdollisuuksia ei vieläkään täysin ymmärretä, 
vaikka monissa yrityksissä asiakastietokantoja jo käytetäänkin. 
Tietokantamarkkinointi soveltuu yrityksiin vain, jos markkinointiosaaminen on 
riittävää ja yrityksessä halutaan todella hyödyntää tietotekniikkaa. (Fletcher ym. 
1994)

Dessen (1993) ennustaa lainsäädännön rajoittavan lähitulevaisuudessa tiedon 
keruuta, käyttöä ja tiedon jakamista/myyntiä muiden yritysten kesken. Hän ei usko 
näiden säännösten kuitenkaan tuhoavan asiakastietokantojen käyttöä, vaikka 
jotkut yritykset tulevatkin kärsimään näistä laeista. On todennäköisempää, että 
säännökset tulevat vahvistamaan asiakastietokantojaan oikeaoppisella tavalla 
käyttävien yritysten tietokannastaan saamia strategisia hyötyjä.

Bondra ja Davis (1996) huomauttavat, että on tärkeää olla aliarvioimatta 
muutosvastustusta. Tähän voi vaikuttaa mm. huomioimalla loppukäyttäjiä 
riittävästi suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Koulutuksen ja tuen tarjoaminen 
on tärkeää. Myös koulutuksen ajoitukseen kannattaa kiinnittää huomiota; liian 
aikainen koulutus on usein resurssien tuhlaamista ja liian myöhään tapahtuva 
koulutus ei toimi tarkoitetulla tavalla. Kirjoittajat suosittelevat myös 
konsulttiavun käyttöä järjestelmän käyttöönotossa; samoin kuin järjestelmän 
pilottikokeilua ennen varsinaista laajaa käyttöönottoa. Prosessin aikana on tärkeää



pitää alkuperäiset tavoitteet mielessä, jotta voidaan arvioida, tulevatko tavoitteet 
tyydytetyiksi.
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4.6 Yhteenveto

Asiakastietokantaa käyttöönotettaessa on yrityksessä lähdettävä liikkeelle 
perusteellisesta tarvekartoituksesta. On mietittävä, mitä asiakastietokannalta 
tullaan käytössä vaatimaan; esimerkiksi kuinka moni henkilö tulee 
asiakastietokantaa käyttämään, paljonko hankkeeseen voidaan käyttää rahaa, millä 
tavoin tietokantaa halutaan käyttää jne. Hankkeesta aiheutuvia kustannuksia on 
vaikea määritellä, eikä kaikkia järjestelmästä saatavia etuja todennäköisesti pystytä 
alkuvaiheessa huomioimaan.

Asiakastietokantahankkeessa edetään tiettyjen vaiheiden kautta. Perusteellisen 
suunnittelun ja tiedonkeruun jälkeen tehdään varsinainen rakennustyö, jonka 
jälkeen on vuorossa koulutus ja ylläpito. Onnistunut tietokantajärjestelmä syntyy 
markkinointi- ja informaatiosuuntautuneesta yrityskulttuurista, jossa 
suhdemarkkinoinnin periaatteet ohjaavat toimintaa ja jossa päätöksenteko on 
hajautettua. Myös yritysjohdon sitoutuminen asiakastietokantaprojektiin nähdään 
onnistumista edesauttavana tekijänä.

Ongelmia asiakastietokantoihin liittyen ovat mm. myyntihenkilöstön ja muiden 
loppukäyttäjien motivoiminen tietokannan käyttämiseen, asiakastietojen 
päivittäminen sekä tietomäärän tehokas käyttö.

Tietokantamarkkinoinnin tulevaisuudesta yritysmarkkinoilla on useita 
mielipiteitä. Asiakastietojen kerääminen saatetaan nähdä yksityisyysuhkana; 
toisaalta asiakassuhteen ollessa pitkäikäinen ja läheinen, on luonnollista, että 
myyjällä on paljon tietoa asiakkaasta. Asiakas tietokannan omistaminen nähdään 
yrityksissä kilpailuetuna, ja tulevaisuudessa yhä useampi yritys onkin pakotettu 
tietokannan rakentamiseen. Kuitenkaan asiakastietokannan rakentaminen 
itsessään ei ole riittävä toimenpide, vaan on huolehdittava sen asianmukaisesta 
käytöstä ja hyödynnettävä kaikkia tietokantamarkkinoinnin tuomia 
mahdollisuuksia.



4.7 Tutkielman viitekehys
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Tutkielman teoreettisen osan tavoitteena oli löytää vastaus kysymykseen "Miten 
asiakastietokantoja ylläpidetään ja hyödynnetään yritysten suhdemarkkinoin
nissa?". Vastausta tähän kysymykseen on haettu käsittelemällä asioita, joita 
asiakastietokannoilta vaaditaan riittävän hyödyn saamisen varmistamiseksi, 
asiakastietokantaan tallennettavia tietoja ja järjestelmän käyttöönottoa.

Vastauksena esitettyyn kysymykseen voidaan teoreettisen osan perusteella siten 
esittää tutkielman viitekehys (kuvio 13).

Kuvio 13: Tutkielman viitekehys

Suhdemarkkinointi

Kontaktit
Avainasiakas

Kirjalliset
Henkilökohtaiset
Markkinointiviestintä

AsiakastietokantaAsiakas
Prospekti
Suspekt!

Toiminta
Reaktiot

Raportointi

Muut informaatiojärj.

Asiakashoito-ohjelmat

Viitekehyksestä on nähtävissä, miten asiakastietokanta ohjaa asiakassuhteiden 
hoitoa. Suhdemarkkinoinnin perusedellytyksenä on toimiva tietokanta yrityksen 
asiakkaista. Asiakastietokanta sisältää kaiken suhteen hoitamisen kannalta tärkeän 
tiedon asiakkaasta, joka voi olla yritykselle eri arvoinen - suspekti, prospekti,



asiakas, avainasiakas tai puolestapuhuja. Asiakastietokannan avulla hallitaan 
kaikkia asiakkaalle suunnattuja kontakteja, niin kirjallisia kuin suullisiakin. 
Kaikki asiakkaan toiminta ja reaktiot yrityksen toimenpiteisiin kirjataan niinikään 
ylös. Asiakastietokannan yritykselle tuoma hyöty on tiedonsaanti, joka auttaa 
yritystä kehittämään ja ylläpitämään selkeitä ja kurinalaisia asiakashoito-ohjelmia, 
jotka auttavat asiakkaista kiinni pitämisessä sekä suhteen laadun parantamisessa ja 
vaikuttavat tätä kautta yrityksen kilpailukykyyn ja selviytymiseen markkinoilla.
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

5.1 Empiirisen osan tavoite

Sisäisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten HPY:llä hyödynnetään 
asiakastietoja ja mistä työntekijät näkevät asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden 
muodostuvan. Asiakasyrityksille tehdyt haastattelut olivat empiirisen tutkimuksen 
tärkein osuus. Tarkoituksena niillä oli luoda pohjaa asiakastietokannan 
laajamittaisemmalle hyväksikäytölle; selvittää, miten asiakkaat odottavat ja 
toivovat HPY:n hoitavan asiakassuhdetta. Tutkimuksella pyrittiinkin tuomaan 
lisävalaistusta siihen, miten asiakas tietokantaa voidaan hyödyntää 
asiakassuhteiden hoidossa.

5.2 Tutkimusotteen valinta

Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, miten asiakastietoja HPYrllä 
hyödynnetään. Lisäksi haluttiin kartoittaa, millaisia kokemuksia ja tarpeita HPY:n 
asiakkailla on asiakassuhteen hoitoon liittyen, ja lopulta miten asiakas tietokantoja 
voidaan hyödyntää parempaan asiakassuhteiden hoitoon pyrittäessä. Tutkielman 
tarkoituksen ollessa siis HPY:n liikeasiakkaiden odotusten, subjektiivisten 
kokemusten ja asenteiden selvittäminen, oli tarkoituksenmukaista kerätä aineisto 
laadullisia menetelmiä käyttäen. Tällaisten muuttujien sisällön tutkiminen 
määrällisin menetelmin olisi varsin vaikeaa.

Kvantitatiivinen analyysi nimittäin edellyttää aineiston standardoimista ja 
rajaamista ja siten ylikorostaa usein aineiston keruuta. Koska kerättävä tieto on 
usein tästä syystä pinnallista, olisivat kyseessä olevan tutkimuksen 
tutkimustulokset jääneet varsin pintapuoliseksi määrällisiä menetelmiä 
käytettäessä. (Vanhala 1985, 30, 33) Lisäksi osalla tutkimuksen kysymyksistä 
pyrittiin selvittämään heikosti tiedostettuja asioita, kuten asiakkaan kokemuksia 
asiakassuhteen hoidon eri osakomponenteista. Tällaisia asioita olisi ollut hyvin 
vaikeaa saada selville määrällisiä menetelmiä käyttämällä. Kvalitatiiviset 
tutkimuskeinot puolestaan ovat joustavia ja soveltuvat hyvin käyttöön, kun
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pyritään vastaamaan kysymyksiin kuten "miten" ja "miksi".

Kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä syvähaastattelut sopivat hyvin kyseiseen 
tutkimukseen. Tehdyt haastattelut olivat niin kutsuttuja suunnattuja haastatteluja: 
haastattelija pyrki saamaan tietoa jostakin tietystä aiheesta melko valmiiksi 
muotoiltujen osakysymysten avulla, mutta haastattelun kulku oli kuitenkin vapaa. 
(Jyrinki 1976, 8) Valittu syvähaastattelu on menetelmänä joustava, kysymys 
voidaan tarvittaessa toistaa, sanamuotoa voidaan selventää ja väärinkäsityksiä 
oikaista, mikä parantaa vastausten luotettavuutta. Kysymykset voidaan myös 
esittää tutkijan haluamassa järjestyksessä. Samoin suurena etuna on se, että 
haastattelija voi toimia havainnoijana ja haastattelutilanteen kontrolloijana. Sen 
lisäksi, että haastattelija kirjoittaa muistiin sen, mitä vastaaja sanoo, hän voi myös 
huomioida, kuinka asia tuodaan ilmi. (Jyrinki 1976, 11-12)

Ongelmana haastattelumenetelmissä on mm. se, että haastattelijan voidessa antaa 
lisäselvitystä ja tehdä havainnointeja tilanteesta, voi hän tehdä niitä virheellisesti. 
Tutkija saattaa myös vaikuttaa vastaamiseen ja sitä kautta tutkimuksen tuloksiin. 
(Jyrinki 1976, 13)

Haastattelurunko laadittiin teoreettisen tarkastelun ja HPY:n sisäisessä 
tutkimuksessa esille nousseiden kysymysten avulla.

5.3 Näytteen muodostus ja aineiston hankinta

Tutkielman empiirinen osuus aloitettiin HPY:n omia työntekijöitä 
haastattelemalla. Haastatteluja tehtiin yhteensä kaksitoista, jotta kaikkien 
osapuolten näkemykset tulisivat huomioitua asiakastietokantaan liittyvissä 
asioissa. Haastateltavat olivat HPY:n liikeyksikössä toimivia markkinointi- ja 
tietokanta-asiantuntijoita, tuotepäälliköltä sekä varsinaisia loppukäyttäjiä, eli 
myyntihenkilöitä sekä näiden esimiehiä. Haastatteluilla pyrittiin saamaan selkeä 
kuva HPY:n tietokantamarkkinoinnin nykytilasta, ja siitä, miten paljon 
asiakas tietokantaa käytetään ja toivotaan käytettävän jokapäiväisenä työvälineenä.

Osa haastatelluista henkilöistä toimi rakentajina ja päätöksentekijöinä 
asiakastietokannan kehittämisessä, joten he olivat hyvin perehtyneitä asiaan.



Vastaajat edustivat myös organisaation eri osia. Loppukäyttäjien kommentit 
huomioitiin haastattelemalla myyntihenkilöitä ja selvittämällä heidän 
odotuksiaan ja kokemuksiaan asiakastietokannan käytöstä.

Asiakkaiden keskuudessa tehtyjen haastattelujen otanta tehtiin harkintavaltaisesti; 
lähinnä siitä syystä, että tutkielman luonteen kannalta oli tärkeämpää haastatella 
syvällisesti pienempää määrää asiakkaita kuin tehdä satunnaisotanta ja esimerkiksi 
postikysely suurelle osalle asiakaskuntaa. Etsityt vastaukset olivat luonteeltaan 
sellaisia, joihin vastaaminen nähtiin mahdolliseksi vain henkilökohtaisesti 
tehdyssä teemahaastattelussa.

Asiakasyrityksiä valittiin haastatteluihin mukaan 19. Yritykset edustivat eri 
toimialoja konsulttiyrityksistä teräsputkien maahantuojiin. Yritykset olivat 
kooltaan 14 henkilön pienyrityksistä 200 henkilön yrityksiin ja niillä oli yleensä 
pääkaupunkiseudun toimipisteen lisäksi muitakin toimipisteitä Suomessa. Valitut 
yritykset olivat nk. Diana-asiakkaita, millä tarkoitetaan asiakasta, jolla on HPYrltä 
tietynlainen, nk. "Diana"-sopimus. Samoin lähes kaikilla tutkimukseen 
osallistuneilla asiakasyrityksillä oli käytössä HPY:ltä hankittu puhelinvaihde.

Sisäiset haastattelut tehtiin helmi-maaliskuussa ja asiakkaille suunnatut 
haastattelut maalis- ja huhtikuussa 1998. Asiakasyritykset voitiin haastattelujen 
perusteella jakaa kolmeen ryhmään; erittäin tyytyväisiin, melko tyytyväisiin ja 
erittäin tyytymättömiin.

Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina asiakasyritysten 
tiloissa, ja niiden keskimääräinen kesto oli 40 minuuttia.

Haastattelurungon toimivuuden varmistamiseksi sekä sisäinen että asiakkaille 
suunnattu haastatteluosuus testattiin aluksi muutamalla henkilöllä. Näiden 
haastattelujen perusteella haastattelukysymyksiä selvennettiin hiukan ja 
kysymysten järjestystä täsmennettiin. Koska haastattelurunko osoittautui 
kuitenkin toimivaksi, myös näitä haastatteluja voitiin käyttää aineistona.

58



5.4 Tietojen käsittely ja analysointi
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Haastattelujen taltioimiseksi käytettiin sekä nauhuria että vastausten pääkohtien 
muistiin kirjoittamista. Jokaisen haastattelun jälkeen nauha purettiin ja 
haastattelut kirjoitettiin puhtaaksi haastattelurungon pääkysymysten mukaan. 
Näin oli mahdollista varmistaa se, että tutkija oli ymmärtänyt haastateltavan 
vastauksen oikein. Samoin tällä tavoin tuotettujen muistiinpanojen avulla tutkija 
pystyi helposti vertailemaan eri haastattelujen vastauksia toisiinsa.

Asiakashaastattelujen aineisto analysoitiin teemakohtaisesti käyttäen käsitteitä 
erittäin tyytyväiset, jokseenkin tyytyväiset ja tyytymättömät asiakasyritykset. 
Jokseenkin tyytyväisellä asiakasyrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka antamastaan, 
joskus runsaastakin, kritiikistä huolimatta oli melko tyytyväinen yhteistyöhön 
HPY:n kanssa. Seuraava kuvio 14 kuvaa, miten tutkitut yritykset jakautuivat 
näihin kolmeen ryhmään. Kunkin asiakasyrityksen edustajan vastaukset 
käsitellään jatkossa kuitenkin nimettöminä.

Kuvio 14: Haastatellut asiakasyritykset ryhmittäin

Erittäin tyytyväiset yritykset (3)
Suomen Sandvik 
Enestam 
A.C. Nielsen

Jokseenkin tyytyväiset yritykset (13) 
L'oreal
Regus Business Centre
Suunnittelukeskus
Viatek
KPMG Widen 
Hotelli Rivoli 
CMM Logisware 
Auraprint 
Mercamer
Crudex Oil Products 
Kiinteistö Oy Asemamiehenkuja 4 
Asiakastieto 
Aros Securities

Tyytymättömät yritykset (3)
Crystal Pool 
Mikrolog 
Evac Oy



60
5.5 Tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden arviointi

Vanhala (1985, 36) esittää kvalitatiivisen tutkimuksen kritiikkinä mm. sitä, että 
tutkimusta on vaikea toistaa samassa muodossa, tutkimusta on vaikea yleistää, 
tutkimus on sidoksissa tutkijan persoonaan ja tarkat mittaukset puuttuvat usein. 
Ongelmana on myös aineiston luotettavuus; toistettavuus täysin samanlaisena on 
mahdotonta, tutkijan läsnäololla on vaikutusta ja tutkijan havainnot ovat 
toisinaan selektiivisiä.

Tutkittavat tilanteet ovat usein ainutlaatuisia, ja tästä syystä niiden toistaminen 
samassa muodossa on usein hankalaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin kuitenkin 
valmiiksi pohditun teemahaastattelurungon avulla (Liite 1), jota seuraamalla 
tutkimus voitaisiin toistaa lähes samassa muodossa, vaikka tutkijalla ja 
haastattelutilanteella olikin omat vaikutuksensa. (Vanhala 1985, 36)

Tarkkoja mittauksia ei kvalitatiivisesta aineistosta saa, ja tarkkuuden puuttumisen 
lisäksi luotettavuus on usein ongelmallinen asia kvalitatiivisen tutkimuksen 
tuloksia arvioitaessa. (Vanhala 1985, 36) Luotettavuuden saavuttamiseksi tutkija 
pyrkikin toimimaan tietoa kerättäessä ja analysoitaessa mahdollisimman 
puolueettomasti ja neutraalisti.

Tutkimusaineiston luotettavuutta tarkastettaessa käytetään kahta indikaattoria; 
validiteettia ja reliabiliteettia. Näiden käsitteiden tulkinta kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa eroaa hiukan kvantitatiivisesta. Laadullisessa tutkimuksessa 
validiteetin ja reliabiliteetin arvioiminen ja varmistaminen on kuitenkin aivan 
yhtä tärkeää kuin määrällisessäkin tutkimuksessa. Kvalitatiivisen tutkimuksen 
ollessa kyseessä on kuitenkin järkevämpää huomioida, onko lukijan mahdollista 
seurata tutkijan päättelyä ja onko tutkimus toistettavissa, mikä edellyttää tutkijaa 
käyttämään yksiselitteisiä luokittelu- ja tulkintasääntöjä ja noudattamaan niitä 
johdonmukaisesti. (Uusitalo 1991, 82)

Validiteetin osoittaminen on yksi ongelmallisimmista asioista laadullista 
tutkimusta arvioitaessa. (Grönfors 1982, 173) Validiteetilla tarkoitetaan mittarin 
kykyä mitata sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. (Uusitalo 1991, 84) Validiteettia 
voidaan tutkia sisäisesti ja ulkoisesti. Sisäisen validiteetin tarkistus edellyttää 
teoreettisten johtopäätösten, käsitteiden ja hypoteesien johdonmukaisuuden



tarkistamista. Se kuvastaa lähinnä tutkijan tieteellistä otetta ja sitä, että tämä 
hallitsee tieteenalansa. Kyseessä olevan tutkimuksen kohdalla sisäinen validiteetti 
varmistettiin perehtymällä tutkittavaan aiheeseen seikkaperäisesti ennen 
tutkimuksen tekoa. Perehtyminen tapahtui aiemman tutkimuskirjallisuuden ja 
HPY:ltä saadun materiaalin avulla.

Ulkoisesti validia aineisto haastattelututkimuksessa on silloin, kun haastateltava 
on antanut totuudenmukaisia vastauksia kysytyistä asioista. Ulkoinen validiteetti 
pyrittiin varmistamaan vertailemalla haastattelutietoja HPY:n tietokannoista 
saatuihin tietoihin sekä muihin haastatteluihin. (Grönfors 1982, 174)

Grönfors (1982, 178) toteaa laadullisen tutkimuksen validiuden perustuvan 
tutkimusprosessin yksityiskohtaiseen kuvaamiseen. Hänen mukaansa ainoa tapa 
osoittaa laadullisin menetelmin tehdyn tutkimuksen validius onkin kertoa 
tutkimusraportissa yksityiskohtaisesti kaikki, mikä helpottaa tutkimuksen 
itsenäistä arvioimista. Tässä tutkimuksessa onkin pyritty selvittämään 
seikkaperäisesti, miten tutkimus varsinaisesti suoritettiin. Samoin aineiston 
keruun ja käsittelyn suoritti tutkija itse, mikä omalta osaltaan vaikutti 
tutkimuskokonaisuuden hallintaan ja aineiston käsittelyn ja tulkinnan 
yhdenmukaisuuteen.

Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen toistettavuutta ja ei-sattumanvaraisuutta. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetti voidaan nähdä vaatimuksena siitä, 
että toinen tutkija samaa aihetta tutkiessaan päätyisi samanlaisiin tuloksiin. 
(Uusitalo 1991, 84) On kuitenkin huomioitava, että laadullisessa tutkimuksessa 
tutkija on aina osa analyysiä, eikä tämän vaikutusta voida täysin eliminoida. 
(Grönfors 1982, 145) Tässä tutkimuksessa reliabiliteetti pyrittiin varmistamaan sillä, 
että tutkija suoritti kaiken aineiston keräyksen ja analysoinnin itse, eikä aineistoon 
siis liity eri tutkijoista aiheutuvaa sattumanvaraisuutta. Myös haastattelun 
tallentamisessa käytettyjen nauhojen ja muistiinpanojen purkamisella välittömästi 
haastattelujen jälkeen pyrittiin varmistamaan tutkimuksen reliaabelius.

Tutkimusaineistoa voidaan kutsua sisäisesti luotettavaksi, kun mittaaminen on 
reliaabelia ja validia. Ulkoinen luotettavuus toteutuu, kun tutkittu otos edustaa 
perusjoukkoa. Jotta tutkimuksen kokonaisluotettavuus olisi mahdollisimman 
hyvä, on näihin molempiin kiinnitettävä huomiota. (Grönfors 1991, 86)
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6 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET: ASIAKASTIETOKANNAN 
HYÖDYNTÄMINEN ASIAKASSUHTEEN HOIDOSSA

6.1 HPY yrityksenä

Helsingin Puhelin Oyj on Suomen suurin yksityinen tietoliikennepalveluja 
tarjoava yritys. Sen toiminta alkoi vuoden 1994 alusta, jolloin vuonna 1882 
perustetun Helsingin Puhelinyhdistyksen operatiivinen liiketoiminta yhtiöitettiin.

Marraskuussa 1997 Helsingin Puhelin Oyj listautui Helsingin Arvopaperipörssiin. 
Helsingin Puhelinyhdistys on edelleen yhtiön suurin omistaja 85 prosentin 
osuudellaan osakkeista.

Helsingin Puhelin tuottaa paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä 
tietoliikennepalveluja. Konsernin ja sen osakkuusyhtiöiden palvelu kattaa 
lähipuhelut, kaukopuhelut, ulkomaanpuhelut, matkapuhelinpalvelut, datasiirron 
sekä yrityskohtaisten tietoliikenneratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen.

HPY:n liikevaihto vuonna 1997 oli 2.565,6 miljoonaa markkaa. Yrityksessä 
työskentelee yhteensä noin 3814 henkilöä.
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6.1.1 HPY:n liikeasiakkaat-yksikkö, sen asiakkaat ja tuotteet

Liikeasiakkaat-yksikkö vastaa tietoliikenneratkaisujen myynnistä pienten ja 
keskisuurten yritysten toimiala-asiakkaille. Tällä toimialalla tarkoitetaan kaikkia 
yrityksiä, yhteisöjä ja julkishallinnollisia toimipisteitä, joiden henkilöstömäärä on 
väliltä 1-250. Yksikön arvioitu liikevaihto vuonna 1998 on keskimäärin 400 
miljoonaa markkaa. Henkilöstöä siinä työskentelee 120, joista 80 toimii 
myyntityössä. Yksikön tuotteita ovat tietoliikennealan palvelut, joista esimerkkinä 
voidaan mainita yritysten puhelinjärjestelmät, datasiirtopalvelut, internet- 
ratkaisut, langattomat palvelut ja erilaiset puhelinliikenteen lisäarvopalvelut.

Liikeasiakkaat-yksikön asiakasvastuut on ryhmitelty kolmeen asiakashoito- 
kanavaan pääsääntöisesti kokonsa ja nykyisen sopimussuhteensa mukaan. Nämä
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kolme kanavaa ovat:

1) Yrityslinja vastaa pienyrityksistä ja ammatinharjoittajista. Näitä asiakkaita 
palvellaan call-centerin, myymälöiden ja pienen kenttämyyntiryhmän avulla.
2) Ratkaisumyyntikanava; keskisuuret pk-yritykset eri toimialoilta. Kaikilla 
tämän ryhmän asiakkailla on nimetty oma yhteyshenkilö. Ryhmään 
sijoittamisen perusteena on käytetty asiakkaan nykyistä sopimusta HPY:n 
kanssa sekä asiakkaan käyttämiä tietoliikennepalveluja.
3) Account-manager -asiakkaat; isot pk-yritykset. Näistä asiakkaista monet ovat 
valtakunnallisia, niillä on useita toimipisteitä ja ne ovat merkittäviä 
sopimusasiakkaita. Nämä asiakkaat nähdään kasvavina ja potentiaalisimpina 
tietoliikennepalvelujen hyödyntäjinä.

Asiakas tietokannan rooli korostuu erityisesti kahden ensimmäisen asiakasryhmän 
kohdalla. Näissä ryhmissä asiakkaiden määrä on suuri eikä asiakkaita tavoiteta 
henkilökohtaisen myyntityön avulla. Asiakastietojen kerääminen markkinoinnin 
ja myynnin tueksi on elinehto.

6.1.2 HPY:n asiakashallintakokonaisuus

HPY:n asiakaspalvelujärjestelmä, MIPA, joka otettiin kokonaisuudessaan käyttöön 
vuonna 1993, sisältää kuusi osajärjestelmää. MIPA on relaatiotietokanta, jonka 
osajärjestelmien avulla hallitaan arvopaperi- ja tuotekäsittelyä, kirjataan 
asiakastilaukset, kerätään asiakastietoja ja tietoja tehdyistä kontakteista, hallitaan 
asiakassuhteita kaikissa asiakaspalvelutilanteissa (myynnissä, asennuksessa, 
huollossa jne.), hallitaan asennuspalvelun työnjärjestelyä ja asiakaspalvelua, 
haetaan käsiteltäviksi tietoja muista HPY:n tietojärjestelmistä (esimerkiksi 
laskutuksen tai huollon järjestelmistä) sekä välitetään tietoa näihin järjestelmiin.

HPY:n asiakastietokanta on lähinnä ollut sopimus- ja tilauskanta MIPAssa. 
MIPAsta päivitetään useita rinnakkaisia työkaluja, kuten käytössä ollut 
kontaktityöväline Hanska, ja kevään 1998 aikana on uudistettu uusi työväline, 
Haavi, joka perustuu www-pohjaiseen teknologiaan. Lisäksi käyttöön ollaan 
ottamassa niin kutsuttua Infokantaa, johon on tarkoitus kerätä eri järjestelmistä 
tietoa kuten sopimustiedot, laskutustiedot ja asiakastiedot, jotta nämä tiedot 
olisivat löydettävissä yhdestä paikasta.



Kaikki HPY:n asiakkaisiin liittyvät järjestelmät ovat muutosvaiheessa. Hanskaa 
ollaan poistamassa ja tarkoituksena on saada aikaiseksi helppokäyttöinen, 
hallittava kokonaisuus, joka koostuu kolmesta osasta: Haavi, Infokanta ja 
segmentointijärjestelmä. Tietoja tullaan edelleen säilyttämään MIPAssa, mutta 
täältä tietojen on tarkoitus päivittyä automaattisesti eteenpäin. Haaviin tehdyt 
päivitykset niinikään kulkeutuvat suoraan MIPAan. Tarkoituksena on, että Haavi 
olisi yleisessä käytössä ja loput säilyisivät tietokanta-asiantuntijoiden työvälineinä.

Haavin kehityksessä on otettu huomioon Hanskan kohdalla huomatut 
ongelmakohdat. Ongelmia aiheuttivat:

•Tietosisällön varmistaminen - tietojen tulisi olla mahdollisimman oikein ja 
valmiiksi tarkistettua.
•Yhteyksien muihin järjestelmiin tulisi olla mahdollisimman 
huomaamattomia. Käyttäjän ei tarvitse tietää, että yhteyksiä muihin 
järjestelmiin edes on.
•Asiakastietokannan on oltava nopeakäyttöinen, sillä jos toiminta on hidasta, 
vähentää se halukkuutta käyttää järjestelmää.
•Asiakastietokannan on vastattava ihmisten tarpeisiin. Tämä, samoin kuin 
asiakastietokannan helppokäyttöisyys on nyt pyritty varmistamaan 
loppukäyttäjien suunnitteluun mukaanottamisella.

Tietojen päivityksessä käytetään tällä hetkellä ulkopuolisia tahoja. Päivitys ostetaan 
Micromediasta sekä Tilastokeskukselta. Lisäksi ylläpidossa on työntekijöitä myös 
HPY:llä. Jatkossa myyjien on tarkoitus itse päivittää osa tiedoista Haaviin 
esimerkiksi sopimusten tullessa tietokantaan automaattisesti. Hanskan kohdalla 
tämä ei onnistunut, johtuen osaksi järjestelmään liittyvistä asioista. Myöskään 
tapaa tehdä muistiinpanoja ei vielä ole tietokanta-ihmisten mukaan täysin 
sisäistetty. Kuvio 15 esittää HPY:n asiakashallintaa kokonaisuudessaan.
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Kuvio 15: HPY:n asiakashallintajärjestelmä
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Tilastokeskus

Micromedia Infokanta

Haavi

• Sopimusten hallinta 
•Tilausten hallinta 
•Tuotteiden hallinta 
•Arvopaperien hallinta

MIPA Muut HPY:n 
järjestelmät

6.2 Sisäisen haastattelututkimuksen tulokset

HPY:n työntekijöille suunnatussa sisäisessä tutkimuksessa kysyttiin asiakastietojen 
keräämiseen, hyödyntämiseen ja asiakassuhteiden hoitoon liittyviä asioita. 
Haastattelututkimukseen osallistui 12 vastaajaa organisaation eri osista.

6.2.1 Asiakastietokannan käyttö HPY:n liikeyksikössä

Koska vastaajat käsittivät "asiakastietokanta"-nimen usein hyvin eri tavoin, 
kysyttiin haastatelluilta, miten he tällä hetkellä hyödyntävät asiakastietoja.

Asiakastietojen hyödyntäminen erosi haastateltavien keskuudessa, toimenkuvasta 
riippuen. Esimerkiksi markkinoinnin parissa työskentelevät käyttivät asiakastietoja 
eri tarkoituksiin kuin myyntipäälliköt.

Varsinaiset myyntihenkilöt suhtautuivat asiakastietojen tallentamiseen 
vaihtelevasti, osa ei pitänyt työmäärää vaivan arvoisena, kun taas osa oli 
huomannut menettelytavan hyväksi työssään. Tämä ryhmä oli kuitenkin 
aktiivisin asiakastietojen käyttäjä kaikista haastatelluista työntekijöistä. 
Haastatellut myyntipäälliköt suhtautuivat asiakastietojen keräämiseen 
myönteisesti, heidän näkemyksensä mukaan asiakastietokanta auttoi myyntityön
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seurannassa. Markkinoinnin ja tuotepuolen vastaajille asiakastietojen 
hyödyntämiseen tarkoitetut ohjelmat eivät vielä tuo niin mainittavia etuja, että 
niitä käytettäisiin jokapäiväisen työskentelyn apuna. Seuraavassa käsitellään 
yksityiskohtaisemmin asiakastietojen hyödyntämistä eri ryhmissä.

Myyntihenkilöiden käytössä oleva Hanska on lähinnä myyntiä tukeva työkalu. 
Tätäkin myyntihenkilöt käyttävät varsin vaihtelevasti, osalle haastateltuja Hanska 
oli jäänyt hyvin kaukaiseksi. Erään arvion mukaan vain noin 20 prosenttia 
myyntihenkilöistä päivittää ja käyttää työssään asiakastietokantaa. Käyttökohteista 
mainittiin asiakashistorian seuraaminen ja asiakastietojen kerääminen 
(esimerkiksi tehdyistä kontakteista, tarjouksista jne.).

Haastatelluista myyntihenkilöistä osa siis koki, ettei Hanskan käyttö tuonut mitään 
lisäarvoa, ja että jokaisen kontaktin jälkeen omien huomioiden ja 
muistiinpanojen tekeminen on tarpeetonta, eikä vaivan arvoista. 
Huomionarvoista on kuitenkin se, että Hanskassa on ollut paljon puutteita, mikä 
ei ole ollut omiaan lisäämään sen käyttöä. Hanska on ollut etupäässä kontaktien 
kirjaamistyökalu, josta ei ole saanut juuri sen enempää informaatiota kuin mitä 
myyntihenkilö itse sinne on kirjannut.

Toisaalta osa haastatelluista oli havainnut hyvien muistiinpanojen tuomat 
etuudet. Hanskassa olevia puutteita oli yritetty itse paikata kirjoittamalla 
muistiinpanoja sopimus- yms. tiedoista, muistiinpanoja keskusteluista, joissa oli 
käsitelty mahdollisia, uusia asiakkaan tarvitsemia palveluja, joista 
lähitulevaisuudessa voisi löytyä myyntivihjeitä. Kurinalaisuus asiakastietokannan 
käytössä on sitä, että kaikki ne asiat, joiden unohtaminen saattaisi aiheuttaa 
ongelmia asiakassuhteen hoidossa, on kirjattava asiakastietokantaan. Vaikka 
yksittäinen myyntihenkilö todennäköisesti tunteekin omat asiakkaansa varsin 
hyvin, tulee eteen usein asioita, joiden tarkistaminen kannattaa. Samoin asiakkaan 
siirtäminen toisen myyntihenkilön vastuulle ei aiheuttaisi niin paljon 
hankaluuksia asiakkaalle, kun hänen uusi yhteyshenkilönsä voisi perehtyä 
asiakkaan tietoihin kunnolla ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Asiakkaalle 
yhteyshenkilön vaihtuminen aiheuttaa aina ongelmia, kun uusi yhteyshenkilö ei 
aluksi tunne asiakasta lainkaan.



Myyntipäälliköiden mainitsemat käyttökohteet olivat melko samanlaisia kuin 
myyntihenkilöidenkin, mutta näiden lisäksi mainittiin panosten kohdistaminen, 
tapahtuneen myynnin seuraaminen ja myyjien käyntien raportoiminen. 
Myyntipäälliköille tärkeää oli siis seuranta ja oman myyntiyksikön panos-tuotos 
arviointi. Toinen haastatelluista myyntipäälliköistä valvoi hyvinkin tarkkaan sitä, 
että oman myyntiryhmän jäsenet käyttävät ja päivittävät Hanskaa jokaisen 
kontaktin yhteydessä asianmukaisesti.

Haastatellut markkinointipuolen vastaajat käyttivät toisinaan asiakastietoja 
työssään. Asiakastietoja tarvittiin projektikohtaisesti, esimerkiksi kampanjoiden 
suunnittelun yhteydessä. Tällöin pohditaan aluksi, millaisia tietoja kampanjan 
toteuttamiseksi tarvitaan, ja tämän jälkeen, yhdessä tietokanta-asiantuntijoiden 
kanssa, selvitetään, mitkä ovat resurssit ja millaisia tietoja ylipäänsä on 
mahdollista saada. Jotakin kampanjaa varten halutaan esimerkiksi selvittää 
asiakkaat, jotka soittavat tietyn verran ulkomaanpuheluita kuukausittain ja 
kohdistaa näille asiakkaille tietynlaisia markkinointitoimenpiteitä. Lisäksi 
asiakastietoja tarvitaan suunniteltaessa asiakaskutsuja esimerkiksi tiettyyn 
asiakastilaisuuteen sekä asiakaslehtien postitusta tehtäessä. Tällaiset ajot tehtiin 
haastatteluhetkellä MIPAsta.

Muut haastatellut ohvat varsin satunnaisia asiakastietojen käyttäjiä. He tarvitsivat 
tietoa lähinnä jotakin tiettyä asiakastapausta varten.

Tähän mennessä on siis käytetty useampaa eri tietokantaa. Esimerkiksi Hanskasta 
ei näy, millaisia sopimuksia asiakkaalla on tai on ollut, ei tehtyjä tarjouksia eikä 
asiakkaan laskutusta. Näiden tietojen saamiseksi on kirjoittauduttava muihin 
tietokantoihin. Moni haastatelluista mainitsi, että on todella raskasta avata ja 
sulkea useita eri ohjelmia eri tietojen löytämiseksi.
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6.2.2 Asiakastietokannan toivottu käyttö ja tärkeimmät ominaisuudet

Lähes jokainen vastaaja mainitsi asiakastietokannan tärkeimmäksi 
ominaisuudeksi sen helppokäyttöisyyden. Tämä johtuu varmasti siitä, että 
nykyinen järjestelmä on niin kankea ja vaikea työskentelyväline, että vastaajat 
ensisijaisesti toivoivat parempaa työvälinettä. Hanskan rajallisten



käyttömahdollisuuksien takia moni myyntihenkilöistä esimerkiksi ei varmasti 
tiedosta, mitä kaikkea asiakastietokannalla todella voi tehdä ja miten paljon 
asiakastietokannan käyttäminen voisi helpottaa hänen työtään.

Ihannetilanteessa kaikki asiakkaaseen liittyvä tieto olisi yhdessä 
asiakastietokannassa. Vaikka myyntihenkilö itse olisi kuinka aktiivinen tällä 
hetkellä, ei hän mitenkään pysty itse kirjaamaan kaikkea tarvitsemaansa tietoa 
Hanskaan. Helppokäyttöisyyden tulisi näkyä muun muassa siinä, että asiakkaan 
perusruudulta pitäisi yhdellä klikkauksella päästä siirtymään asiakkaan laskutus- ja 
sopimustietoihin. Ohjelman tulisi myös olla rakenteeltaan sellainen, että 
tietokoneen resurssit riittäisivät sen auki pitämiseen muiden ohjelmien taustalla.

Myyntihenkilöistä yksi peräänkuulutti itsetuotettujen raporttien ja listausten teon 
helppoutta. Vastaaja kertoi haluavansa seurata omien asiakkaidensa tilannetta 
tarkemmin, esimerkiksi tämän laskutusta kuukausikohtaisesti tai asiakkaan 
liikennesopimustilannetta. Eräs myyjistä huomautti myös, etteivät käytössä olevat 
tiedot ole tällä hetkellä samat koko talossa. Esimerkkinä mainittiin yksikkö, jolla 
alunperin oli sama tietokanta, mutta joka myöhemmin eriytettiin, koska palvelin 
kuormittui liikaa ja toimintoja oli liian raskas ja hidas käyttää. Seurauksena on 
kuitenkin ollut se, ettei myyjä saa tarvitsemiaan tietoja toisesta tietokannasta 
kovinkaan helposti, vaan hänen on otettava yhteyttä johonkin kyseisen yksikön 
henkilöön, joka voi ehtiessään auttaa häntä tiedon hankkimisessa.

Myyntipäälliköillä oli lisäksi toiveena määritellä itse kriteerit asiakasajoja ja hakuja 
tehtäessä. Seurannan avuksi olisi hyvä, jos tietoa haettaessa hakukriteeriksi voisi 
määrittää tietyn myyjän tai myyntiryhmän, jolloin myyntipäällikkö voisi tutkia 
tietyn myyjän asiakkaiden tilannetta. Samoin asiakas tietokannas ta tulisi olla 
enemmän apua suunnitteluun. Jotta asiakas tietokanta olisi parempi työväline 
myyntityössä, tulisi sen avustaa mm. asiakkaalle tehtävien kontaktien optimaalista 
tiheyttä pohdittaessa. Asiakastietokannan tulisi antaa hälytys, kun tiettyyn 
asiakkaaseen on aika ottaa yhteyttä, ja näin ohjata ja helpottaa myyjän työtä.

Asiakassuhteen hoidon avuksi tarvitaan tulevaisuuden suunnittelua, ei pelkkää 
asiakashistorian tutkimista. Niin markkinointi- kuin myyntipuolenkin edustajat 
haluaisivat merkitä parhaat asiakkaat paremmin. Myyjän tulisi määritellä uudelle 
asiakkaalle heti jokin tietty koodi. Asiakkaita ja näiden potentiaalisuutta tulisi
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pyrkiä luokittelemaan entistä paremmin. Samoin asiakastietokannasta tulisi löytyä 
kaikki tarvittava tieto: yrityksen päättäjät, otetut kontaktit, huoltotiedot ja 
mahdolliset asiakkaan kokemat ongelmatilanteet. Asiakkaan käytössä olevat 
ratkaisut tulisi myös dokumentoida paremmin. Vaikka määriteltyjen ajojen 
mahdollistamiseksi on asiakastietokannan sisältämän informaation oltava 
rakenteeltaan pitkälti määrämuotoista, tulisi myyntihenkilöillä myös olla 
mahdollisuus kirjoittaa osin vapaamuotoisesti siitä, millaisia tuotteita ja palveluja 
asiakkaalla on, millaisia ongelmatilanteita on kohdattu ja miten ne on ratkaistu. 
Jokaisen asiakkaan kanssa tekemisissä olevan työntekijän tulisi päästä 
asiakastietokantaan tutkimaan asiakkaan tietoja. Vain tällä tavoin voidaan muun 
muassa varmistaa erityisen tärkeiden asiakkaiden tasalaatuinen kohtelu koko 
organisaatiossa.

Lisäksi toivottiin mahdollisuutta lisätä asiakkaan tietoihin enemmän 
henkilökohtaisia elementtejä, kuten tietoja päättäjän harrastuksista yms. Jos 
HPY:llä olisi yksityiskohtaisempaa tietoa asiakasyritystensä päättäjistä, voitaisiin 
harjoittaa enemmän elämysmainontaa ja tapahtumamarkkinointia.

Asiakastietokannan tulisi myös mahdollistaa panostukset oikeisiin asiakkaisiin. 
Samoin tärkeää olisi myös kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä asiakkaan 
kanssa on sovittu ja suunniteltu. Jos asiakkaan kanssa on esimerkiksi sovittu 
tietystä yhteydenottotavasta ja -tiheydestä, tulisi tämän tiedon löytyä 
asiakas tie tokannas ta, samoin kuin tietojen siitä, mitä sopimuksia asiakkaalla on 
ollut vireillä tai mitä sopimuksia umpeutumassa. Myös esimerkiksi 
asiakasyrityksen avainhenkilöiden merkkipäivien mahdollinen huomioiminen 
tulisi tapahtua asiakastietokannan kautta.

Yleisesti ottaen vastaajat kokivat, että tietoa asiakkaista kerätään riittävästi. Tietoa 
on melkeinpä liikaakin; ongelmana on sen hyödyntäminen ja käyttö järkevällä 
tavalla. Tietoa on tällä hetkellä myös niin monessa eri tietokannassa, ettei sen 
hyödyntäminen ole kovin nopeaa ja yksinkertaista. Asiakastietojen ajan tasalla 
pitäminen ja luotettavuus huolestutti montaa haastatelluista. Vaikka tietoa on, ei 
siihen aina voi täysin luottaa. Eräs haastatelluista kertoi, että osoitteet ja 
puhelinnumerot ovat monen asiakkaan kohdalla virheellisiä. Jos myyjä tarkistaa 
asiakastietokannasta jonkin tiedon, tulisi siihen voida luottaa sen sijaan, että asian 
tarkistamiseksi on lisäksi soiteltava ympäri taloa. Tietojen virheellisyys oli



havaittavissa myös asiakashaastatteluja tehdessä: monen asiakkaan tiedot olivat 
vanhentuneet joko puhelinnumeron, päättäjän tai osoitteen osalta.

Puutteena asiakastietojen keruussa nähtiin kilpailijatietojen vaillinaisuus. Omista 
sopimuksista ja myydyistä tuotteista tiedetään kyllä, muttei sitä, kuinka montaa 
muuta tietoliikennetoimittajaa asiakas käyttää. Kaikkien asiakkaiden 
tietoliikennekokonaisuuksista ei ole systemaattisesti kerätty tietoa 
asiakastietokantaan. Tämänkinlainen tieto saattaisi kuitenkin olla yksittäisen 
myyjän hallussa.

Prototyyppi-vaiheessa oleva Haavi tuonee vastauksia ja mahdollisuuksia 
useimpiin näistä toiveista. Loppukäyttäjien toiveita on pyritty huomioimaan 
paremmin tällä kertaa. Ratkaisevaa on kuitenkin huolehtia riittävästä 
käyttökoulutuksesta, jotta kaikki asiakastietokantaa käyttämään tulevat henkilöt 
oppivat heti hyödyntämään näitä uusia ominaisuuksia. Tärkeää on myös huolehtia 
asennekasvatuksesta. Kaikki myyntihenkilöt eivät nimittäin koe 
asiakastietokannan käytön tuovan suuria parannuksia omaan työhönsä, joten 
näiden työntekoa parantavien näkökulmien korostaminen lienee paikallaan. 
Samoin myyntiryhmien esimiehiltä vaaditaan tarkempaa kontrollia omien 
myyjien kirjaamis- ja päivitysaktiivisuudesta. On huomionarvoista, että jos 
ryhmän esimies vaatii myyjiltään tarkkoja muistiinpanoja, tulee niitä myös tehtyä 
enemmän. Myös muistiinpanojen laatuun tulee kiinnittää huomiota.
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6.2.3 Mielikuvat hyvästä asiakkaasta

Suurin osa haastatelluista mainitsi hyviksi tai tärkeimmiksi asiakkaiksi nykyiset 
asiakkaat ja oli hyvin sisäistänyt suhdemarkkinoinnin perusajatuksen; sen, että 
nykyiset asiakkaat ovat yritykselle tuottavimpia ja näiden asiakkaiden 
laadukkaaseen palveluun on panostettava. Osa haastatelluista korosti rahan 
saamisen merkitystä, "hyviä asiakkaita ovat ne, joilta saadaan rahaa" tai "hyviä 
asiakkaita ovat nykyiset suuret asiakkaat, joiden laskutus on suurta". Nykyiset 
asiakkaat on pidettävä tyytyväisinä ja näiden kanssa kehitettävä suhteita.

Tärkeäksi ominaisuudeksi hyvistä asiakkaista puhuttaessa nousi myös 
innovatiivisuus ja edelläkävijyys. Tärkeinä HPYrlle nähtiin sellaiset asiakkaat,



jotka ovat aktiivisia tietoliikenteen kehityksessä ja mukana tekniikan kehityksessä, 
ovat avoimia ja edelläkävijöitä sekä kokeilevat mielellään uusia tuotteita ja 
palveluita kuten esimerkiksi etätyöskentely.

Muita mainittuja asiakastyyppejä olivat partnership-tyyppiseen toimintaan 
haluavat asiakkaat, graafisen, kuljetus- ja huolinta-alan asiakkaat sekä pienemmät 
asiakkaat, jotka ovat laajentumassa.

Asiakkaan kannattavuutta ei asiakkaiden arvioinnissa juuri käytetty. Yleisesti 
ottaen HPY ei vielä ole kiinnittänyt huomiota yksittäisen asiakkaan 
kannattavuuden laskemiseen; joissakin yksiköissä on tehty selvityksiä esimerkiksi 
asiakkaiden laskutuksesta, mutta pidemmän ajanjakson strategista kannattavuutta 
tai tämän vaatimia panostuksia ei ole vielä tehty. Asiakaskohtaisen 
kannattavuuden seuraaminen on vielä ongelmallista; myyjä ei pysty seuraamaan 
yksittäisen tuotteen kannattavuutta myydessään laajoja tuote- 
/ palvelukokonaisuuksia.
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6.2.4 Asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden muodostuminen

Asiakastyytyväisyys juontui useimman vastaajan mukaan siitä, että asiakkaalle 
annetut lupaukset pidetään. Tämä edellyttää, että myyjä tietää tarkkaan, mitä on 
lupaamassa. Kokonaistyytyväisyys muodostui erään vastaajan mukaan "koko 
ketjun toiminnasta, esimerkiksi siitä, tuleeko asennus sovittuna aikana, onko 
lasku oikein ja niin edelleen". Yksittäisen palvelutapahtuman kaikkien 
osakomponenttien on toimittava - neuvottelusta ja teleoperaattorien 
kilpailuttamisesta valintaan, sopimuksen tekoon, toimituksen sisältöön ja siitä 
kiinnipitämiseen, asennukseen, henkilökunnan koulutukseen ja 
jälkimarkkinointiin sekä huoltoon ja koettuihin vikatilanteisiin asti. Näiden osa- 
alueiden on oltava asiakkaan odotusten tasolla ja jos mahdollista, niiden yli. Yksi 
myyntihenkilöistä totesikin, että pettymysten minimoimiseksi on parempi kertoa 
toimitusajan olevan hiukan pitempi kuin mihin todellisuudessa tähdätään. 
Kilpailu on kovaa, ja asiakkaat osaavat vaatia hyvää palvelua. Asiakkaiden 
odotusten ylittäminen on näin olleen varsin haasteellinen tehtävä.



Jälkimarkkinointia, eli asiakkaasta huolehtimista kaupanteon jälkeen, pidettiin 
myös tärkeänä. Markkinointipuolella ilmaistiin huolta jälkimarkkinoinnin 
nykytilasta, näkemyksenä oli, ettei se toimi tällä hetkellä riittävän hyvin. 
Asiakkaaseen pitäisikin ottaa yhteyttä jokaisen kaupan jälkeen ja selvittää, toimiiko 
palvelu odotetulla tavalla. Yksi vastaajista huomautti tällä voitavan myös etsiä 
myyntivihjeitä myöhempää toimintaa varten.

Markkinointipuolen vastaajat samoin kuin myyntihenkilöt korostivat myynnin 
aktiivisuuden tärkeyttä. Tällä tarkoitettiin asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin 
perehtymistä ja niihin vastaamista sekä asiakkaan asioihin ja ongelmiin vakavasti 
suhtautumista. Eräs vastaajista kertoi, kuinka tyytyväisyyttä voi muodostua 
hyvästä myyjä-asiakas -suhteesta, kun myyjä voi tehdä asiakkaalle pieniä 
palveluksia. Asiakastyytyväisyys lähtee myös siitä, että asiakas kokee, että hänestä 
välitetään aidosti. Luottamuksellinen ja avoin suhde nähtiin tärkeänä 
tyytyväisyyteen vaikuttavana tekijänä. Tällöin yksi epäonnistunut toimitus ei vielä 
tuhoa koko suhdetta. Asiakkaan ongelmiin on paneuduttava, mutta pelkkä 
myyntityön hyvä suorittaminen ei riitä - vasta kokonaisuus ratkaisee. HPY:n on 
kehitettävä toimintoja, jotka auttavat asiakasyrityksiä toimimaan entistä 
paremmin omalla alallaan.

Vikatilanteiden käsittely oli myös vastaajien mielestä olennainen asiakkaan 
tyytyväisyyteen vaikuttava asia. Vikatilanteessa palvelun on toimittava nopeasti.

Erityisesti tuotepuolen vastaaja oli sitä mieltä, että HPY:n asiakkaat haluavat ostaa 
kokonaisratkaisuja nopeasti ja helposti. Vastaaja korosti nopeutta 
tyytyväisyystekijänä niin palvelun tarjoamisessa kuin reklamaatioiden 
käsittelyssäkin. Asiakkaan on myös voitava luottaa kilpailukykyisiin hintoihin ja 
laatuun, toisin sanoen tuotteiden ja palveluiden hinta-laatu -suhteen on oltava 
kohdallaan.

Asiakkaan asemaan asettuminen ja tästä välittäminen taas olivat useimman 
vastaajan mielestä eräs tärkeimmistä asiakasuskollisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 
Pitkällä tähtäimellä tulisikin "huomioida asiakkaan oman liiketoiminnan visiot ja 
pyrkiä kehittämään toimintaa tältä pohjalta. Siis pyrkiä entistä paremmin 
vastaamaan asiakkaan tarpeisiin ja tukemaan tämän omaa liiketoimintaa". 
Asiakkaan liiketoimintaa tulisi pyrkiä ymmärtämään mahdolhsimman hyvin,
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jotta tämän omaa toimintaa pystyttäisiin tukemaan ja kehittämään. Avoimuus, 
luottamus ja rehellisyys yhteistyössä ovat tärkeitä asioita asiakasuskollisuuden 
saavuttamiseksi. Uskollisuuden saavuttaminen nähtiin suurena haasteena, ja 
toinen haastatteluista myyntipäälliköistä huomautti, että vasta todella tyytyväiset 
asiakkaat ovat uskollisia. Asiakkaasta välittäminen näkyy, jos esimerkiksi 
hinnoittelun muuttuessa asiakkaalle edullisemmaksi siitä ilmoitetaan asiakkaalle 
heti, ennen kuin tämä itse siitä tiedustelee.

Toiminnan ja tarjottavien tuotteiden ja palveluiden laatu on pidettävä korkeana, 
jos halutaan asiakkaiden olevan uskollisia; myös tarjottavien tuotteiden ja 
palveluiden kehittäminen ja edistyksellisyys vaikuttavat. Tuotepuolen vastaajista 
toinen korosti kokonaisratkaisujen, ei yksittäisten tuotteiden ja palveluiden 
tarjoamista. Tuotepuolen vastaajat ainoina pohtivat hinnan merkitystä 
asiakasuskollisuuteen; toiselle hinnan merkitys oli hieman epäselvä; toisen 
uskoessa, että uskollisuuteen vaikuttavat kilpailukykyiset hinnat yhdessä palvelun 
laadun kanssa.

Markkinointipuolen vastaajat huomauttivat, että asiakkaista, jotka ovat 
elintärkeitä HPY:lle, on pidettävä erityistä huolta. Näihin asiakkaisiin kannattaa 
panostaa suurin osa resursseista (esimerkiksi henkilöstöresursseja ja 
markkinointipanostuksia), näille asiakkaille voidaan järjestää asiakastilaisuuksia 
jne. Asiakkaan itse ei tarvitse tietää kuuluvansa mihinkään erityisryhmään, hän 
kokee ja näkee oman tärkeytensä HPYille kaikessa yritysten välisessä 
kanssakäymisessä.

Muita mainittuja seikkoja olivat asiakkaan asioiden nopea käsittely ja pitkäaikaisen 
suhteen konkreettinen palkitseminen esimerkiksi alennuksin. Omasta 
ammattitaidosta varmistuminen, sen kehittäminen ja asiakkaalle julkituominen 
ovat niinikään tärkeitä asioita uskollisuuteen vaikutettaessa. Tosin, kuten toinen 
markkinoinnin vastaajista totesi, asiakasuskollisuuteen ei ole oikotietä.
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6.2.5 Ongelmat asiakastietokannan käytössä sekä asiakashoito-ohj elmat

Asiakastietojen virheellisyys koettiin haastatteluhetkellä suurimmaksi ongelmaksi. 
Päivitys ja tietojen luotettavuus huolestuttivat monia vastaajia. Eräs haastatelluista
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esitti, että jopa 20 prosenttia asiakkaiden nimistä on virheellisiä. Tietojen jatkuva 
muuttuminen asiakasyrityksissä tekee asiakastietojen ylläpidosta ja oikeellisuuden 
varmistamisesta ongelmallista.

Ongelmana on myös ollut se, etteivät myyntihenkilöt tee muistiinpanoja 
tietokantaan säännönmukaisesti. Tietojen päivittämisinnokkuus riippuukin 
pitkälti myyntiryhmän esimiehen aktiivisuudesta ja valveutuneisuudesta. Erään 
arvion mukaan vain noin viidennes myyntihenkilöistä kirjaa asiakastietoja 
muistiin. Eräs haastatelluista myyntihenkilöistä totesi epäilevästi, että 
asiakastietojahan voi kirjoittaa muistiin miten paljon tahansa, mutta on eri asia, 
lukeeko niitä koskaan kukaan. Käytännössä hyvistä muistiinpanoista on kuitenkin 
hyötyä myyntihenkilöille itselleen, varsinkin, kun asiakkaita joskus siirretään 
myyjän vastuulta toiselle.

Hanskan käytössä oli runsaasti ongelmia. Eräs haastatelluista huomautti, että jos 
asiakastietokantaa on tarkoitus käyttää jokaisen asiakaskontaktin yhteydessä, tulisi 
varmistaa, ettei järjestelmä ole alhaalla tuntikaupalla viikottain.

Usein mainituista ongelmista yksi oli se, ettei samasta lähteestä löydy kaikkea 
tarvittavaa tietoa. Käyttäjiä ei ylipäänsä kiinnostanut se, montako tietolähdettä 
tietyn ohjelman takana on, riittää, kun tiedot ovat käyttäjän kannalta helposti 
haettavissa yhdestä paikasta.

Kohderyhmien ajaminen ja omien, rajallisten asiakasajojen tekeminen ilman 
tietokanta-asiantuntijoiden vaivaamista puhutti erityisesti markkinointipuolen 
vastaajia.

Myyntihenkilöt kokivat ongelmalliseksi asiakashallinnan. Esimerkkinä mainittiin 
tilanne, jossa asiakas on itsenäisesti ottanut yhteyttä asentajaan. Tästä tieto 
kulkeutuu myyntihenkilölle täysin satunnaisesti. Myyjän ja asiakkaan välisissä 
keskusteluissa asiakas saattaa kuitenkin viitata tilanteeseen, josta myyjä siis ei 
useinkaan tiedä mitään. Tällaiset tilanteet eivät vastaajien mielestä olleet omiaan 
antamaan asiakkaalle kuvaa järjestelmällisestä ja toimivasta asiakaspalvelusta. 
Kun vastuu asiakkaasta on keskitetty yhdelle ihmiselle, tulisi tämän henkilön olla 
perillä kaikesta asiakasta koskevista asioista. Jotta asiakkaalle nimetty yhteyshenkilö 
pystyisi vastaamaan kaikkiin asiakkaalta mahdollisesti tuleviin tiedusteluihin,



tulisi, kuten jo edellä on todettu, kaikilla asiakkaan kanssa tekemisissä olevilla olla 
mahdollisuus - tai jopa velvollisuus - päivittää tietoja asiakkaasta 
asiakastietokantaan.

Vastaajat niin myynnistä kuin markkinoinnistakin olivat sitä mieltä, että 
asiakassuhteita kehitettäessä tulisi huomioida asiakkaiden todellisten tarpeiden 
löytäminen, esimerkiksi asiakkaan kanssa syvällisesti keskustelemalla. Tärkeää on 
keskittyä lisäarvon tuottamiseen; asiakkaan omaa toimintaa pyritään helpottamaan 
ja tehostamaan kehittämällä ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta tämän omien 
asiakkaiden hoidossa. Jotta todelliset kehitystarpeet löytyisivät, tulisi 
asiakasyritykseen pyrkiä todella pääsemään sisälle. Myyntihenkilöt kertoivat, että 
asiakassuhteiden syventämiseksi pitäisi asiakkaalle antaa enemmän aikaa, jotta 
tämän organisaatiota todella oppisi tuntemaan, ja jotta myyjä saisi 
kontaktihenkilöitä usealta eri osastolta. Markkinointipuolen vastaajat korostivat, 
että asiakkaalle on osoitettava, että hänestä välitetään. Tämän pitäisi näkyä 
asiakkaan jokaisen kontaktin yhteydessä; asiakkaalle tulisi viestiä, että hänen 
liiketoimintaansa ymmärretään ja hänelle tarjotaan tuotteita, jotka hänelle sopivat. 
Myös tuotepuolen vastaajien mielestä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa tulisi 
tiivistää.

Myyntipuolella uskottiin uusitun organisaatiorakenteen (alaluku 6.1.1) tukevan 
asiakkaista kiinnipitämistä ja mahdollistavan eri asiakkaiden erilaiset tarpeet. Kun 
tärkeimmille asiakkaille on määrätty nk. "account manager", parantaa se 
toiminnan laatua. Näkemyksenä oli, että kaikkein pienimmätkin asiakkaat on 
huomioitu riittävällä tasolla. Pienimpiä asiakkaita hoitaa "call center", jossa noin 
20 hengen ryhmä ratkaisee asiakkaan ongelmia ja tekee asiakaskäyntejä tarvittaessa. 
Toinen haastatteluista myyntipäälliköistä uskoi myös uuden kehitteillä olevan 
palautejärjestelmän, Hyrrän, auttavan asiakassuhteiden hoidossa.

Markkinoinnin puolella mainittiin myynnin aktiivisuus, yhteydenpito 
asiakkaisiin, jälkimarkkinointi ja koko toiminnan luotettavuus ensisijaisen 
tärkeiksi asiakassuhteiden hoidossa. Markkinoinnissa uskottiin myös erilaisten 
asiakas tilaisuuksien järjestämisen ja asiakaslehden toimittamiseen asiakassuhteen 
syventämisessä. Lisäksi myyntipuolella huomautettiin, että asiakkaan 
luottamuksen ylläpitämiseksi tulee lupauksista aina pitää kiinni. Tyytyväinenkin 
asiakas voi suhteellisen helposti vaihtaa tietoliikennetoimittajaa. Tästä syystä
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onkin tärkeää ponnistella asiakkaiden uskollisuuden voittamiseksi.

Asiakashoito-ohjelmiin ei aina suhtauduttu positiivisesti; yksi haastatelluista 
myyntihenkilöistä koki, että erilaisia ohjelmia on kokeiltu siitä riippuen, 
"millaisilla kursseilla myyntipäälliköt ovat taas olleet". Todellinen sitoutuminen 
asiakashoito-ohjelmiin oli hänen mielestään jäänyt puuttumaan ja suunnitelmat 
oli hiljalleen alkuinnostuksen jälkeen haudattu. Sama haastateltava koki myös 
ajankäytön organisoinnin vaikeana asiana omassa työssään; kun aikaa menee 
pienien tulipalojen sammuttelemiseen, ei myyjä ehdi istua alas ja miettiä erityisiä 
ohjelmia asiakkailleen. Tärkeää siis varmasti olisi ohjelmien suunnittelusta 
huolehtiminen sellaisella tasolla, jolla on paremmin aikaa perehtyä 
suunnittelutyöhön.

Toinen tuotepuolen vastaajista peräänkuulutti asiakaspalvelutiimejä pienemmille 
asiakkaille. Näillä tiimeillä olisi kattavaa tietoa HPY:n tuotteista ja palveluista, ja 
siellä työskentelisi nimettyjä asiakaspalveluhenkilöitä, joilta asiakkaat saisivat apua 
tai esimerkiksi tuotetietoa.

Asiakashoito-ohjelmia ei useimmissa myyntiryhmissä vielä tehty, lähinnä 
suunnitelmia oli tehty yleisellä tasolla. Niiden suunnitteleminen ja niistä 
kiinnipitäminen nähtiin kyllä tärkeänä ja kannattavana asiana.

Asiakastietokannan roolin asiakassuhteiden kehittämisessä haastateltavat näkivät 
hieman kaksijakoisena. Myyntihenkilöiden keskuudessa mielipiteet vaihtelivat. 
Toisten mielestä asiakastietokanta oli erittäin tärkeä työväline suhteen hoidossa, 
joidenkin mielipiteiden mukaan asiakastietokanta nykyisellään toimi vain johdon 
raporttien työstämisvälineenä, kun sen pitäisi olla enemmänkin myyjien työkalu. 
Myyntipäälliköiden, samoin kuin tuotepuolen vastaajien mielestä 
asiakastietokanta oli äärimmäisen tärkeä kannattavia asiakkaita valittaessa ja 
näiden kanssa suhdetta syvennettäessä. Markkinoinnin haastatellut näkivät 
asiakastietokannan roolin myös erittäin tärkeänä. Lisäksi huomautettiin, että 
asiakastiedon tehokkaaseen keräämiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan toimiva 
ohjelmisto ja tekniikka. Tuotepuolen vastaajien mielestä resurssien ollessa niin 
rajatut on asiakas tietokannan oltava koko toiminnan perustana. Asiakassuhteita 
kehitettäessä on erityisen tärkeää, että HPY:llä on käytössä "järjestelmä, joka sisältää 
asiakkaista kaikki tulevaisuuden kannalta tärkeät tiedot ja jonka avulla voidaan
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suunnitella markkinointia ja muita asiakas toimenpiteitä".

6.2.6 Asiakasviestintä

HPY:n tulisi monen vastaajan mielestä viestinnässään kertoa siitä, että HPY on 
mukana kehityksen vauhdissa ja siitä, että HPY:llä on asiantuntemusta 
tietoliikennealalla. Markkinoinnin vastaajat halusivat HPY:n viestinnän olevan 
myyntiä, markkinointia ja uskollisuutta edistävää viestintää, joka liittyy asiakkaan 
sen hetkisten tuotteiden ja palveluiden käyttöön. Tärkeintä ei ole viestinnän 
määrä, vaan laatu. Viestinnän tiheys ja sisältö tulisikin liittää asiakkaan 
tilanteeseen ja toivomuksiin. Se, miten usein asiakas toivoo viestintää, tulisi 
selvittää asiakkaalta itseltään. Osa haastateltavista huomioi eron lähettäjän ja 
vastaanottajan ajatusmaailmoissa. Käytettävän asiakas tietokannan tulisikin kertoa 
asiakkaan informaationtarpeista, myös silloin, kun asiakas ei ole lähiaikoina 
hankkimassa mitään uutta, mutta haluaa seurata kehitystä. Tätä ei erään 
haastateltavan mielestä oltu huomioitu.

Tarjousten ja laskujen ymmärrettävyydestä tulisi myös huolehtia. Kaiken 
asiakkaalle suunnatun tiedon tulisi lähteä asiakkaan omasta ajatusmaailmasta.

Hyviksi viestimisen kanaviksi mainittiin asiakaslehdet, nk. palvelutiedote, joka on 
ajankohtaisista asioista kertova kirje; asiakastilaisuudet, lehtimainonta, sähköiset 
viestimet kuten www ja sähköposti. Asiakkaille tulisi erään näkemyksen mukaan 
viestittää jatkuvasti tietoa siitä, mitä uutta heidän nykyisiin järjestelmiinsä 
voitaisiin liittää. Muutaman vastaajan mielestä mainonta ja postitus eivät 
viestintäkanavina toimi niinkään hyvin, sillä kirjeitäkään ei aina lueta, elleivät ne 
paremmin erotu kaikesta mainospostista. Asiakkaille on aina osoitettava, mitä 
konkreettista hyötyä tälle olisi kyseisestä tuotteesta tai palvelusta, ja parhaiten tämä 
tapahtuu henkilökohtaisessa kanssakäymisessä. Toisen vastaajan mielestä 
asiakkaan aikaa tulisi arvostaa ja siksi tuoda esille oikeita asioita oikeaan aikaan.

Esimerkkinä asiakkaalle suunnatusta kokonaisviestinnästä oli nimetyille 
asiakkaille vähintään kaksi kertaa vuodessa henkilökohtainen myyntikäynti, neljä- 
viisi kertaa vuodessa tuleva asiakaslehti ja yksi asiakastilaisuus. Tässä tarvittaisiin 
kuitenkin asiakastietokantaa, jotta voitaisin analysoida, mitä kullekin asiakkaalle



milloinkin viestitään.

Eräs myyntihenkilöistä esitti ajatuksen, että asiakkaalle lähetettäisiin kuukausittain 
räätälöity asiakastiedote, johon olisi koottu kyseistä asiakasta kiinnostavia asioita. 
Vastaajan mielestä oli erityisen tärkeää, että kirjeen allekirjoittajana olisi 
nimenomaan asiakkaan yhteyshenkilö eikä tuntemattomammaksi jääneen 
esimiehen painettu nimi. Tällä pystyttäisiin hänen mielestään vahvistamaan 
uskomusta, että asiakkaalla on oma henkilökohtainen vastuuhenkilö HPY:llä, eikä 
kirje näin ehkä menisi niin helposti mainoskategoriaan. Kirjeessä voitaisiinkin 
kertoa esimerkiksi asiakkaalle sopivista uusista ratkaisuista "kiihkottomaan 
tyyliin". Haastateltava innostui itse kovasti ajatuksestaan ja pohti kirjeen 
soveltuvuutta omille asiakkailleen.

Huomioitavaa tällaisessa toiminnassa olisi kuitenkin yhteisten linjojen veto; 
vaikka kukin myyntihenkilö tai -ryhmä itse suunnittelisikin omat kirjeensä, tulisi 
niiden noudattaa yhteistä linjaa yrityksen muun viestinnän kanssa. Ajatus on 
kuitenkin varsin käyttökelpoinen; kunhan kirjeille määriteltäisiin selkeät raamit, 
joiden sisällä toimia, ja varmistettaisiin asiakkaiden mielipiteet ja toivomukset 
tällaisesta viestinnästä. Myyjät ovat kuitenkin se ryhmä, joka HPY:llä parhaiten 
tuntee asiakkaat. On kuitenkin huomioitava, että myyjät ovat erilaisia 
aktiivisuudeltaan ja huolehdittava siitä, etteivät myyjien omat tiedotteet mene 
päällekkäin muiden kampanjoiden ja viestinnän kanssa.
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6.3 Asiakkaille suunnatun haastattelututkimuksen tulokset

HPY:n pienille ja keskisuurille asiakkaille suunnatussa asiakas tutkimuksessa 
käsiteltiin asiakkaiden kokemuksia ja odotuksia tietoliikennetoimittajiltaan. 
Tutkimuksessa katettiin yhteyshenkilön toiminta, viestinnän ja palautteen 
antamisen onnistuminen sekä asiakkaan odotukset tulevaisuuden yhteystyöltä.
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6.3.1 Yhteyshenkilön toiminta haastatelluissa yrityksissä

Tyytymättömiä yrityksiä leimasi selvästi tyytymättömyys yhteyshenkilön 
toimintaan. Vaikka yhdellä yrityksistä oli ollut suuria teknisiä ongelmia, joita ei 
koskaan oltu kunnolla ratkaistu, oli yhteyshenkilön toiminta kuitenkin tässäkin 
tapauksessa ollut hyvin puutteellista. Kaikille tämän luokan yrityksistä oli tärkeää 
se, että heille oli nimetty oma yhteyshenkilö, vaikka yhteistyö ei toiminutkaan 
odotetulla tavalla. Eniten yhteyshenkilön toiminnassa tyytymättömyyttä aiheutti 
yhteydenpidon vähäisyys tai jopa olemattomuus. Vaikka asiakkaalla ei olisikaan 
mitään ongelmatilannetta meneillään tai hän ei olisi juuri tekemässä uusia 
hankintoja, kaivattiin yhteyshenkilöltä asiakkaan säännöllistä muistamista. 
Samoin kaksi kolmesta erityisen tyytymättömästä asiakkaasta vastasi, ettei 
yhteyshenkilö tuntenut asiakkaan tilannetta ja tarpeita riittävän hyvin.

Yksi tyytymättömistä asiakkaista kertoi tuntevansa, että yritys oli jätetty täysin 
oman onnensa nojaan viimeisimmän hankinnan jälkeen muutama vuosi sitten. 
Vastaaja uskoi tämän johtuvan siitä, ettei yrityksellä ollut suunnitelmissa hankkia 
mitään uutta toistaiseksi, eikä asiakas tästä syystä ollut kiinnostava 
yhteyshenkilölle. Koska tulevaisuudessa hankinnat voivat olla suuriakin, koki 
asiakas HPY:n asenteen vääräksi. Tässä tapauksessa yritys oli ollut HPY:n 
asiakkaana noin 15 vuotta, ja edellisen, kymmenen vuoden ajan toimineen 
yhteyshenkilön vaihtumisen jälkeen tilanne oli muuttunut selvästi huonompaan 
suuntaan.

Tyytymättömistä asiakkaista vain yksi oli HPY:n kannalta selvästi menetetty; 
yhteyshenkilön toimintaa, asennuspalvelua ja viestintää asiakkaiden toiveiden 
mukaisesti tehostamalla voidaan muiden tyytyväisyyttä todennäköisesti parantaa.

Tyytymättömimmät asiakkaat pitivät yhteyshenkilön toiminnassa tärkeimpinä 
seuraavia ominaisuuksia:



Kuvio 16: Tyytymättömien asiakkaiden yhteyshenkilöltään vaatimat ominaisuudet
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Yhteyshenkilön toiminta Yhteyshenkilön osaaminen

•Tavoitettavuus • Asiakasyrityksen tarpeiden ja tilanteen ymmär
täminen
•Asiakkaan pitkäaikainen tunteminen

Yhteyshenkilön ominaisuudet

•Palvelualttius ja -halukkuus 
•Avoimuus
•Luotettavuus ja rehellisyys 
•Joustavuus

Erittäin tyytyväisten asiakkaiden vastauksista voidaan nähdä, millainen merkitys 
hyvällä asiakas-yhteyshenkilö -suhteella on. Kaikki erityisen tyytyväisistä 
asiakkaista vastasivat, että yhteistyö myyjän kanssa oli toiminut erittäin hyvin. 
Asiakkaat kokivat yhteyshenkilön oma-aloitteiseksi, olivat tyytyväisiä 
yhteyshenkilön tavoitettavuuteen, asiakkaan erityistarpeiden tuntemukseen sekä 
ongelmanratkaisuun. Tyytyväisimmät asiakkaat eivät juurikaan keksineet 
parannusehdotuksia yhteyshenkilönsä toimintaan. Tärkeimpinä ominaisuuksina 
mainittiin:

Kuvio 17: Erittäin tyytyväisten asiakkaiden yhteyshenkilöltään vaatimat 
ominaisuudet

Yhteyshenkilön toiminta

•Tavoitettavuus ja yhteydenpito 
•Toimeksiannon hoitaminen sovitussa ajassa

Yhteyshenkilön osaaminen

•Vaikeiden asioiden selvitys niin, että teknisistä 
asioista tietämätön kuulija häntä ymmärtää 
•Yhteyshenkilö puhuu asiakkaan kanssa samaa 
kieltä
•Oikeiden tuotteiden löytäminen oikeille asiak
kaille
•Asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen 
tuotteita myytäessä

Yhteyshenkilön ominaisuudet

•Palvelukyky



Jokseenkin tyytyväisistä asiakkaista kaikki olivat melko tyytyväisiä 
yhteyshenkilöidensä toimintaan. Päällisin puolin yhteyshenkilöt siis ottivat 
sopivasti yhteyttä yrityksen edustajaan ja vastasivat soittopyyntöihin. 
Ammattitaidosta ja yrityksen liiketoiminnan tuntemisesta ei suurimmalla osalla 
ollut huomauttamista; samoin ongelmatilanteiden ratkaisu oli sujunut 
tyydyttävällä tavalla. Eniten ongelmia aiheutti yhteyshenkilön vaikea 
tavoitettavuus, tästä huomautti 5 vastaajaa 13:sta; lisäksi kahden vastaajan mielestä 
yhteyshenkilö ei palauttanut puheluja kovinkaan nopeasti. Kolmen yrityksen 
edustajat huomauttivat, ettei yhteyshenkilö ota asiakkaaseen riittävän usein 
yhteyttä. Muita huomautuksia tuli yhteyshenkilön luotettavuudesta ja 
täsmällisyydestä sekä kyvyttömyydestä auttaa akuutissa hädässä.

Palaveria, jossa asiakkaan tilanne käytäisiin perusteellisesti läpi ja uusien 
mahdollisuuksien soveltuvuutta yrityksen tarpeisiin kartoitettaisiin tai edes 
jonkinlaista ideointia kehitysmahdollisuuksista, toivoi jopa 10 vastanneista.

Jokseenkin tyytyväisten asiakasyritysten mielestä yhteyshenkilön toiminnassa 
tärkeitä asioita olivat:

Kuvio 18: Jokseenkin tyytyväisten asiakkaiden yhteyshenkilöltään vaatimat 
ominaisuudet
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Yhteyshenkilön toiminta Yhteyshenkilön osaaminen

•Tavoitettavuus •Asiantuntemus, ammattitaitoisuus
•Aktiivisuus •Ideointi; miten asiakkaan liiketoimintaa voitaisiin
•Nopea reagointi asiakkaan tarpeisiin kehittää
•Kertoo uutuuksista •Tuntee tekniikkaa ja hintapolitiikkaa ja oman
•Yhteyshenkilö vastaa siihen, mitä häneltä on alansa.
kysytty •Ajantasalla pysyminen, jotta asiakkaalle voidaan
•Vikatilanteiden nopea hoitaminen tarjota uusinta teknologiaa
•Toimeksiannon nopeus •Nopea ongelmanratkaisukyky
•Toimivuus ja operatiivisuus (yhteyshenkilö toimii •Selkeys (on mentävä asiakkaan tietouden tasolle)
ja laittaa asiakkaan asiat eteenpäin, kontrolloi •Asiakkaan tarpeiden tunteminen
prosessia ja kertoo siitä) •Yhteyshenkilö saa asiat eteenpäin
•Kommunikointi puolin ja toisin
•Asioiden eteenpäin vieminen
•Yhteyshenkilö pitää lupauksensa

Yhteyshenkilön ominaisuudet Muut

•Palvelualttius ja -halukkuus •Yhteyshenkilö on pitkäaikainen eikä vaihdu
• Palveluhenkisyys kovin usein
•Ajattelee asiakkaan etua (ei tuputa asiakkaalle
sopimattomia ratkaisuja)
•Tulee toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa
•On tehokas ja aikaansaava
•Luotettavuus
•Täsmällisyys



82
6.3.2 Haastateltujen asiakasyritysten kokemukset tiedonsaannista

Tyytymättömistä asiakkaista kaksi kolmesta oli tyytymätön myös tiedonsaantiin. 
Yrityksestä, joka HPY:n kannalta jo on menetetty kilpailijoille, kerrottiin, ettei 
asiakaspostia oltu saatu lainkaan. Asiakas oli kaivannut tietoa omista tuotteista ja 
palveluista sekä mahdollisista muutoksista.

Toinen tiedonsaantiin tyytymätön kertoi saaneensa tietoa yhteyshenkilön lisäksi 
internetin välityksellä sekä asiakas-, sanoma-, aikakaus- ja ammattilehdistä. 
Lukeminen oli vastaajan mielestä paras tapa hankkia tietoa, mutta mainospostiin 
asiakas suhtautui erittäin kielteisesti. Mainosposti ei haastateltavan mielestä 
mahdollista tarkkaa määrittelyä siitä, mistä tietoa halutaan saada, eikä siinä 
useinkaan ole yritykselle tärkeää tietoa. Kaksi asiakaspostia saanutta yritystä koki, 
että HPY:ltä (lähinnä postitse) saatu informaatio oli epäoleellista omalta kannalta. 
Toinen mainitsi, että ainoa käyttökelpoinen tiedonlähde asiakaspostista on 
asiakaslehti. Kohdistukseen asiakasyrityksessä oltiin tyytyväisiä; postitusmateriaali 
tuli oikealle ihmiselle oikealla nimellä. Vastaajat olivat ylipäänsä sitä mieltä, että 
postitse tulee aivan liikaa materiaalia, paitsi asiakasyritys, joka ei ollut saanut 
HPY:ltä minkäänlaista postia. Palvelu tiedotetta tyytymättömät asiakkaat eivät 
muistaneet saaneensa.

Parannusehdotuksina viestintään ehdotettiin aktiivisempaa otetta tietoliikenteestä 
tiedottamiseen.

Esimerkkinä asioista, joista kaivattiin lisää informaatiota, olivat puheluhintojen 
muutokset ja uudet teknologiat.

Erittäin tyytyväiset asiakkaat olivat tyytyväisiä myös tiedonsaannin tasoon; paras 
tiedonsaantikanava oli heidän mielestään yhteyshenkilö, ja tämän lisäksi 
mainittiin internet, ilmoitukset, tiedotteet, laskun ohessa tuleva materiaali ja 
puhelinluettelo. Huomionarvoista on myös se, etteivät erityisen tyytyväisten 
yritysten edustajat keksineet mitään huonoja tiedonsaantikanavia. Ainoa 
huomautus koski laskun ohessa lähetettävää materiaalia; sen kautta ei erään 
vastaajan mielestä saa informoida mistään tärkeästä asiasta. Tietoa saatiin 
riittävästi ja se oli yrityksessä oikein kohdistettua. Sähköpostiin suhtauduttiin 
myönteisesti, vaikka monessa yrityksessä se oli vasta tulossa. Palvelutiedotteen
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muisti sen nähtyään ainoastaan yksi erittäin tyytyväisistä vastaajista.

Jokseenkin tyytyväiset asiakkaat eivät olleet kovin tyytyväisiä saamaansa 
informaatioon HPY:ltä. Seitsemän 13:sta oli sitä mieltä, että informaatiota ei saa 
tarpeeksi (vaikka mainos- y m. materiaalia olisi tullutkin paljon) ja 10 oli sitä 
mieltä, ettei postitse saatu informaatio ollut oleellista ja koskettanut omaa yritystä. 
Pääasiallisena kanavana pidettiin yleensä yhteyshenkilöä; tämän mainitsi 8 
vastaajista. Muita mainintoja saivat postitse tullut materiaali sekä lehdet. 
Pääasiallisen tietolähteen lisäksi vastaajat hankkivat tietoa lehdistä, mainonnasta, 
tiedotteista ja laskun mukana tulevasta materiaalista. Vaikka yhteyshenkilöä 
pidettiinkin hyvänä tiedonsaantikanavana, muutama vastaaja kertoi hankkivansa 
tietoa mielellään myös internetin välityksellä. Muita mainintoja hyvistä kanavista 
saivat asiakastilaisuudet sekä postin kautta tuleva tieto. Suurin osa vastaajista ei 
keksinyt yhtäkään huonoa tiedonsaantikanavaa. Palvelutiedotetta ei suurin osa 
vastaajista muistanut. Vain kolme 13:sta muisti toisen palvelutiedotteen sen 
nähtyään ja ainoastaan yksi muisti ensimmäisen tiedotteen. Ne, jotka muistivat 
lukeneensa palvelutiedotteen, oUvat sitä mieltä, että se ei ollut sisältänyt heidän 
kannaltaan oleellista asiaa eikä siis johtanut jatkotoimenpiteisiin.

Sähköpostia lähes kaikki jokseenkin tyytyväiset asiakkaat (10 vastaajista) pitivät 
hyvänä yhteydenpitovälineenä. Lopuilla ei vielä ollut käytössään sähköpostia. 
Sähköpostin välityksellä haluttiin hoitaa mm. viestien ja kyselyiden lähettäminen 
yhteyshenkilölle, tilausvahvistukset, vikailmoitukset, tapaamisten ja asentajien 
tulon vahvistaminen, lyhyet ja helpot asiat sekä ajankohtainen viestintä. Vastaajat 
toivoivat sähköpostin parantavan tavoitettavuutta ja parantavan yhteydenpidon 
laatua.

Parannettavaa jokseenkin tyytyväisten mielestä oli laskutuksessa; laskut olivat 
monen mielestä sekavia. Edelleen, hinnoittelusta, kilpailutilanteesta ja uutuuksista 
toivottiin enemmän tietoa. Vähemmän yritykselle turhaa tietoa ja paremmin 
kohdistettua ja räätälöityä informaatiota kaipasi lähes puolet vastaajista.



6.3.3 Palvelutarjonta
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Tyytymättömät asiakkaat: Palvelutarjonta-kysymykseen vastasi kaksi erittäin 
tyytymätöntä yritystä hankkivansa HPY:ltä kokonaisratkaisuja ja yksi yksittäisiä 
tuotteita ja palveluita. Yksittäisten tuotteiden hankinta johtui tässäkin yrityksessä 
siitä, että yrityksen strategiana on ollut pilkkoa hankinnat erikseen, sillä tämä 
koettiin edullisena. Muuten tyytymättömätkin asiakkaat kokivat, että HPY pystyy 
tarjoamaan asiakkailleen tarvittavia tuotteita ja palveluita sekä ratkaisuja yrityksen 
liiketoiminnassa ilmeneviin ongelmiin (kuten henkilöstön tavoitettavuus). 
Kilpailijoihin verrattuna HPY:n uskottiin myös pärjäävän hyvin, mutta eräs 
vastaajista korosti, että hintojen on kuitenkin oltava kilpailukykyisiä.

Palvelutarjonnassa erityisen tyytyväiset asiakkaat kokivat hankkivansa HPY:ltä 
kokonaisratkaisuja; heidän mielestään HPY myös pystyi hyvin tarjoamaan kaikki 
yrityksen tarvitsemat tuotteet ja palvelut sekä pärjäsi kilpailijoihin nähden hyvin.

Kaikki jokseenkin tyytyväiset asiakkaat olivat sitä mieltä, että HPY pystyy 
tarjoamaan yritykselle kaikki tämän tarvitsemat tuotteet, palvelut ja ratkaisut. 
Lähes puolet vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että hinnoittelu HPY:llä estää 
usein palvelun käyttöönottamisen ja osa oli sitä mieltä, että hinnat HPY:llä ovat 
kalhimpia kuin kilpailijoilla. Yhdeksän kolmestatoista hankki mielestään HPY:ltä 
kokonaisratkaisuja ja kahdeksan vastaajista halusi keskittää ostonsa yhdelle 
tietoliikennetoimittajalle. Neljästä hankintojen hajauttamisen kannalla olevasta 
yrityksestä osalla oli hajautettu organisaatio, ja osa uskoi hajautuksen pitävän 
toimittajat paremmin varpaillaan. Kilpailijoihin nähden HPY pärjäsi hyvin 
yhdeksän vastaajan mielestä. Parannettavaa oli asennuspuolessa; kuusi vastaajaa 
moitti asennusta hitaaksi. Lisäksi HPY:n tulisi erään vastaajan mukaan kehittää 
asiakaspalvelukonseptiaan. Muita parannusehdotuksia olivat mm. 
toimitusaikojen, vikojen korjaamisen ja uusien liittymisen saamisen 
nopeuttaminen.
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6.3.4 Pääasialliselta tietoliikennetoimittajalta jatkossa odotettavat ominaisuudet

Tyytymättömät asiakkaat odottivat toimittajalta seuraavia asioita:

Kuvio 19: Tietoliikennetoimittaj alle asetetut vaatimukset; tyytymättömät asiakkaat

Henkilöstö

• Yhteyshenkilön hyvä toiminta 
•Yhteyshenkilön tavoitettavuus ja kyky neuvotella

Hinnat

•Edullisuus

Toiminta
•Kokonaisvaltaisuus (yhdeltä toimittajalta saa
kaikki palvelut kattavasti ja kilpailukykyiseen
hintaan)
•Laajennettavuus (muutostarpeisiin varautuminen)
•Luotettavuus
•Ajassa pysyminen

Erittäin tyytyväiset asiakkaat odottivat pääasialliselta tietoliikennetoimittajaltaan 
seuraavaa:

Kuvio 20: Tietoliikennetoimittaj alle asetetut vaatimukset; erittäin tyytyväiset 
asiakkaat

Henkilöstö Hinnat

•Oma yhteyshenkilö, joka on tavoitettavissa ja 
pystyy hoitamaan asiakkaan asiat nopeasti

•Hyvä hinta/ laatu -suhde

Toiminta Muu

•Toimivuus
•Tietoliikennetoimittaja tietää asiakkaan järjestel
mät ja osaa löytää parhaan ratkaisun tämän 
tarpeisiin

•Avoin yhteistyö



Jokseenkin tyytyväiset asiakkaat odottavat jatkossa tietoliikennetoimittajaltaan 
seuraavanlaisia ominaisuuksia:
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Kuvio 21: Tietoliikenne toimittajalle asetetut vaatimukset; jokseenkin tyytyväiset 
asiakkaat

Henkilöstö
•Asiantunteva henkilöstö
•Myyjien, asentajien y ms. on oltava ammattilaisia; 
heidän on kyettävä vastaamaan kysymyksiin, 
tunnettava alansa, ideoitava...
•Yhteyshenkilön pitäminen samana 
•Yhteyshenkilö (otettaessa uutta käyttöön toivot
tiin yhteyshenkilön toimivan projektin vetäjänä) 
•Nimetty yhteyshenkilö on tärkeä

Hinnat
•Sopivat hinnat
•Korkea laatu, kohtuullinen hinta 
• Kilpailukykyiset hinnat
•Alennusmahdollisuudet (kun asiakas keskittänyt 
ostonsa HPY:lle)
•Hintataso

Toiminta
•Laatu ja toimintavarmuus 
•Toimivuus 
•Systeemien toimivuus
•Toimivuus ja luotettavuus sekä toimittajassa että 
laitteissa
•Toimivan kokonaispaketin luominen 
•Tekniset ratkaisumahdollisuudet ja niistä kertomi
nen
•Palveluiden ja tuotteiden on oltava teknisesti 
huippulaatuisia
•Tuotteiden tekniset ominaisuudet riittävän hyviä
toimivuudeltaan
•Luotettavuus
•Tuotteiden luotettavuus ja kilpailukykyisyys 
•Vakavaraisuus

Nopea reagointi
•Toimitusaikojen oltava hyvät; nopea reagointi 
asiakkaan tarpeisiin.
•Uusien liittymien nopea saaminen 
•Vikojen nopea korjaus 
•Ongelmatilanteiden nopea hoitaminen 
•Uusien toimintojen käyttöönoton helppous ja 
nopeus

Muu
•Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen 
•Täsmällisyys 
•Asiantuntija tuki 
•Ammattimainen ote
• Molemminpuolinen kommunikointi, räätälöityä 
informaatiota
•Palautteen antamismahdollisuudet 
•Koulutus asiakkaalle
•Turvallisuus, tietoturva-asiat rakennettu hyvin

Kaikki asiakasyritysten edustajat mainitsivat tärkeäksi osa-alueeksi yhteistyössä 
henkilökunnan ja erityisesti yhteyshenkilön toiminnan. Ehkä hieman yllättäen 
hyvin usein mainittiin myös hinnat tai hinta-laatusuhteelle asetetut vaatimukset. 
Tämä oli hieman ristiriidassa HPY:n työntekijöiden keskuudessa vallinneeseen 
käsitykseen siitä, ettei hinta ole kovin tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä 
omien asiakkaiden keskuudessa.

Myös toimintavarmuus ja se, että HPY pystyy tarjoamaan oikeanlaisia tuotteita 
asiakkaan tarpeisiin nähden, tulivat selvästi esille kaikkien asiakasryhmien 
keskuudessa. Jokseenkin tyytyväisillä asiakkailla oli muita enemmän vaatimuksia 
HPY:n reagointiin ja muuhun asiakaspalveluun liittyen.



87
6.3.5. Palautteen antaminen

Palautteen antamisesta ei haastatelluilla yrityksillä ollut juuri huomauttamista; 
kaikki olivat sitä jossakin määrin antaneet ja sen toimivuuteen oltiin tyytyväisiä. 
Kaikkein tyytymättömimmistä asiakkaista tosin eräs oli hiukan epätietoinen siitä, 
kenelle palautetta antaisi, ja menetetty asiakas mainitsi, että jos yhteyshenkilö olisi 
joskus ottanut yhteyttä, hänelle olisi voinut ehkä antaakin palautetta.

Yhteyshenkilön mainittiin useimmiten olevan paras palautteen antamisen 
kanava.

Muutamat haastatellut olivat hiukan kyllästyneitä monien teleoperaattorien 
tekemiin asiakastyytyväisyystutkimuksiin, joita toisinaan tuli puhelimitse useita 
viikossa. Lisäksi eräs asiakkaista toivoi mahdollisuutta antaa palautetta internetin 
välityksellä; tällöin tosin olisi huolehdittava siitä, että asiakkaalle vastattaisiin 
asian tiimoilta pikaisesti.

6.4 Asiakastietokannan hyödyntäminen asiakassuhteen hoidossa

Seuraavassa kuviossa 22 esitetään yhteenvedonomaisesti ne asiat, jotka erityisesti 
nousivat esille asiakashaastatteluissa. Kuviossa esitetään, kuinka moni 
haastatelluista 19:stä oli samaa mieltä esitettyjen väitteiden kanssa.
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Kuvio 22: Yhteenveto asiakashaastattelun tuloksista

4-1

1. Oma, nimetty yhteyshenkilö on tärkeä (19)
2. Yhteyshenkilön toiminta on tyydyttävää (13)
3. Yhteyshenkilön toiminta ei ole tyydyttävää (4)
4. Yhteyshenkilöä on vaikea saada kiinni (6)
5. Viestintä ei toimi tyydyttävästi (9)
6. Viestintä toimii tyydyttävästi (10)
7. HPY tarjoaa tarvittavat tuotteet ja palvelut (16)
8. HPY pärjää hyvin kilpailijoihinsa verrattuna (13)
9. Palautteen antaminen toimii (18)
10. Hinnat/hinnoittelu ei tyydyttävää (8)
11. Asennus toimin ta ei tyydyttävällä tasolla (8)
12. Parannusehdotukset ja palaverit toivottavia (11)
13. Laskutusta pitäisi selkeyttää (4)

Yhteyshenkilön toiminnasta ei kahdella haastatellulla ollut vielä selkeää kuvaa 
yhteyshenkilön hiljattaisen vaihtumisen vuoksi. Palautteen antamiseen oli 
tyytymätön vain yksi vastaajista; asiakas kuului tyytymättömien yritysten
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joukkoon, ja olisi halunnut antaa palautetta yhteyshenkilölleen, joka kuitenkaan ei 
ollut pitänyt yhteyttä asiakkaaseen. Kuviosta näkyy se. että HPY pärjää 
asiakkaidensa mielestä varsin hyvin muihin tietoliikennetoimittajiin nähden. 
Samoin nähtävissä on se. että vaikka HPY asiakkaidensa mielestä kykenee 
tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut asiakkaidensa tarpeisiin, on 
hinnoittelussa ja asennuspalvelussa tyytymättömyyden aihetta. Kuvion avulla 
voidaan pohtia, millaisiin asioihin HPY:n kannattaa panostaa asiakassuhteiden 
hoitoa kehitettäessä.

Asiakastietokannan hyödyntämistä asiakassuhteiden hoidossa käsiteltiin luvussa 
kolme.

Alaluvun 3.2.1 mukaan asiakastietokannalta voidaan vaatia seuraavia 
ominaisuuksia:

1) Jokainen nykyinen ja potentiaalinen asiakas on tallennettu 
asiakastietokantaan. Vaikka asiakastietokanta ei sisällä segmenttiajattelua, 
voidaan asiakkaan omista tiedoista nähdä, mihin segmenttiin tämä kuuluu. 
HPY:n asiakastiedoissa potentiaalisten ja menetettyjen asiakkaiden osuus on 
vähäinen, myös segmenttitiedot puuttuvat. Kuitenkin jatkossa on tarkoitus 
ostaa Tilastokeskukselta aika ajoin tietoja uusista, perustetuista yrityksistä. 
Samoin segmentointia ollaan kehittämässä.
2) Jokaisesta asiakkaasta on perustietojen lisäksi tallessa runsaasti taustatietoa. 
Tämä vaatimus ei tällä hetkellä täyty edes kontaktitietojen osalta. Asiakkaan 
yhteyshenkilöiden tulisi kirjata asiakkaasta muistiin kaikki merkittävä tieto.
3) Laadukkaan palvelun varmistamiseksi informaation tulisi olla käytettävissä 
jokaisen asiakastapahtuman aikana.
4) Kaikki asiakkaan reaktiot HPY:n toimenpiteisiin tulisi tallentaa. Tällä 
hetkellä työskennellään mm. asiakaspalautteen paremman kirjaamisen kanssa.
5) Asiakastietokannan informaation tulisi olla käytettävissä kaikilla 
organisaation tasoilla.
6) Tietotekniikkaa markkinoinnin alueella tulisi kehitellä jatkuvasti 
käsittelemään ja hyödyntämään asiakkaista kerättyä tietoa. HPY:llä 
asiakastietokanta ei vielä korvaa ulkopuolisten tutkimusten tekoa.

Alaluvussa 3.2.3 esitettyjen asiakas tietokantojen käyttökohteiden avulla voidaan 
laajentaa entisestään HPYrllä tapahtuvaa asiakastietojen hallintaa. Alaluvussa 3.3.2



esitetyn asiakastietokannan toimivuuden varmistaminen on tärkeää, jotta 
kerättävää ja olemassaolevaa tietoa parhaiten voitaisiin hyödyntää. Tietoa tulisi 
käyttää aktiivisesti asiakassuhteiden hoidon tehostamiseksi. Ongelma HPY:llä tällä 
hetkellä on tiedon paljous; asiakkaista on runsaasti tietoa eri tietokannoissa ja - 
lähteissä; mutta näiden tietojen ristiinajaminen ja hyödyntäminen on vielä 
alkuvaiheessa. Keinoja, jolla tietoa voitaisiin saada ulos tietokannasta 
päätöksenteon tueksi, tulee helpottaa - tällä hetkellä vain harvalla ihmisellä on 
mahdollisuus tehdä ajoja tietokannasta. Tämänlainen toimintamuoto vaikeuttaa 
asiakastietojen hyödynnettävyyttä suuremman joukon kesken. Menetelmä ei ole 
kovin joustava ja spontaani, kun tarvittavat tiedot on tilattava jo hyvissä ajoin 
ruuhkan välttämiseksi.

Myyjien ja muiden asiakkaiden kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden 
(asentajat ym.) aktivoiminen onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta tieto välittyisi 
kaikille sitä tarvitseville. Asiakastietokannassa olevan tiedon tarkempi 
hyödyntäminen vaatisi tiedonkeruun aktivoinnin lisäksi jonkinlaisia määrättyjä 
ryhmiä, jotka käsittelisivät asiakastietoa.
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6.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

HPY:n työntekijöiden keskuudessa tehdyn haastattelututkimuksen perusteella 
voidaan todeta, että yrityksessä on melko hyvä käsitys siitä, mikä heidän 
asiakkaidensa tyytyväisyyden aiheuttaa. Työntekijöiden näkemykset vastasivat 
asiakkaiden kommentteja tärkeistä asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen 
vaikuttavista asioista.

Vaikka tämäntyyppisen laadullisen tutkimuksen (otoskoko suhteellisen pieni 
verrattuna koko asiakaskuntaan) tuloksia ei voida suoraan yleistää koskemaan 
koko asiakaskuntaa, saatiin tutkimuksella kuitenkin tietoa, joka voidaan yleistää 
muihinkin asiakkaisiin. Voidaan olettaa, että asiakkaista suurin osa on 
tutkimuksessa esille tulleiden jokseenkin tyytyväisten asiakkaiden kaltaisia. 
Erityisen tyytyväisten asiakkaiden hoito on pidettävä samalla tasolla, mutta 
tyytymättömien joukkoa on tarkasteltava kriittisesti: onko joukossa asiakkaita, 
jotka on jo menetetty, vai voidaanko suhteeseen panostamalla vielä voittaa 
asiakkaan luottamus. Kuitenkin eniten HPY:n kannattaa panostaa juuri



mainittuun jokseenkin tyytyväisten asiakkaiden joukkoon. Tästä joukosta voidaan 
kohtuullisin ponnistuksin saada erittäin tyytyväisten asiakkaiden ryhmä. 
Asiakas tietokannan hyväksikäyttö edesauttaa asiakkaiden yksilöllisten 
suhteenhoitotoivomusten muistiin kirjoittamista ja asiakkaiden palautteeseen 
reagoimista asiallisella tavalla. Huomioitavaa on myös se, että asiakastietokantaa 
aktiivisimmin käyttänyt myyntihenkilö sai selvästi muita enemmän kiitosta 
toiminnastaan. Vaikka myyntihenkilön työn tasoon varmasti vaikuttaa käytössä 
olevien työkalujen lisäksi paljolti myös tämän persoonallisuus ja ylipäänsä 
sopivuus myyntityöhön, voidaan oikeanlaisilla työkaluilla ja niiden oikeaoppisen 
käytön valvomisen avulla varmistaa ainakin se, että palvelun laatu toimii 
tyydyttävällä tasolla.

Se, että asiakkaalla oli oma, nimetty yhteyshenkilö, nähtiin erittäin tärkeänä. "Oma 
yhteyshenkilö, joka tuntee asiakkaansa, on äärimmäisen tärkeä", "Asioita on 
todella paljon helpompi hoitaa", "Yhteyshenkilön kanssa asioiminen on ainoa 
järkevä tapa toimia", "Oma yhteyshenkilö on kaiken a ja o". Yhteyshenkilön 
toiminnan on kuitenkin vastattava asiakkaan odotuksia. Ei riitä, että asiakas tietää 
yhteyshenkilönsä nimen, vaan myyjän on osoitettava toiminnallaan välittävänsä 
asiakkaasta ja tuntevansa tämän tarpeet. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneista 
asiakkaista odottivat yhteyshenkilöltään aktiivista yhteydenottoa ja asiakkaan 
tarpeisiin sopivaa toimintaa. Mitä tämä asiakkaan tarpeisiin soveltuva toiminta on, 
on jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen selvitettävä. Lyhyesti voidaan sanoa, että 
tärkeitä asioita yhteyshenkilön toiminnassa olivat tavoitettavuus, aktiivisuus, 
asiakkaan tarpeiden huomiointi, asiantuntemus ja luotettavuus.

Viestinnän osalta taas voidaan sanoa, että periaatteessa HPY:n työntekijöillä oli 
hyvä käsitys siitä, millaisia asioita viestinnässä tulisi ottaa huomioon, mutta 
asiakkaiden keskuudessa tehtyjen haastattelujen perusteella hyvät aikomukset 
eivät vielä täysin näy HPY:n viestinnän tasossa. Huomionarvoista oli se, että 
vaikka noin puolet vastaajista oli siihen päällisin puolin tyytyväisiä, oli yhdeksän 
tyytymättömän lisäksi monella tyytyväiselläkin vastaajalla siitä jotakin 
huomautettavaa. Yleisin kommentti oli se, ettei HPY:lcä saatu informaatio (muilta 
viestintäkanavilta kuin yhteyshenkilöltä saatu) ollut kovinkaan oleellista 
asiakkaan kannalta. Monet mainitsivat postitse tulevat materiaalin olevan yleistä, 
ei asiakasta koskevaa mainospostia, jota ei ehdi tai jaksa lukea. Asiakas tietokannan 
avulla pystytään viestintää tehostamaan ja asiakkaalle suunnattua tietomäärää
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räätälöimään paremmin.
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Asiakastietokannan avulla voidaan tehostaa viestinnän lisäksi myös 
yhteyshenkilön toimintaa. Yhteyshenkilön on selvitettävä omilta asiakkailtaan, 
millaista toimintaa nämä odottavat asiakassuhteen hoidossa, ja toisaalta mitkä ovat 
heidän viestinnän tarpeensa. Asiakas tie tokantaan tiedot rekisteröimällä voidaan 
viestinnän kohdistusta ja räätälöimistä kehittää ja turhan postituksen määrää 
vähentää. Informaatio tulee ohjata sen mukaan, kuka/ketkä asiakasyrityksessä 
tekevät ostopäätökset ja ketkä tuotetta käyttävät. Samoin asiakassuhteen hoidossa 
kaiken tarvittavan tiedon on löydyttävä asiakastietokannasta. Tärkeää on myös 
huomioida asiakasyrityksen kontaktihenkilön vaihtuminen; uudella henkilöllä on 
omat tarpeensa, joihin on sopeuduttava. Yritysmarkkinoinnissakin kysymys on 
loppujen lopuksi yksilöistä. HPY:n myyntihenkilöiden vaihtuessa taas olisi 
pidettävä huolta siitä, että edellinen myyjä on dokumentoinut kaiken tarpeellisen 
asiakas tietokantaan. Tämä parantaisi uuden myyntihenkilön asiakasyrityksen 
tuntemusta jo ennen ensimmäistä kontaktia ja lyhentäisi asiakkaan hankalaksi 
kokemaa vaihtumisaikaa. Asiakkaan kannalta myyntihenkilöiden vaihtuminen 
koettiin kiusallisena; ne, jotka olivat kokeneet useamman vaihtumisen, 
mainitsivat sen olleen hankalaa.

Monet asiakkaista toivoivat joko jonkinlaista säännöllistä (esimerkiksi 
kerran/kaksi vuodessa) järjestettävää palaveria, jossa asiakkaan tilannetta ja 
mahdollisia parannusehdotuksia käytäisiin perusteellisesti läpi, tai edes 
jonkinasteista ideointia ja parannusehdotuksia siitä, mitä asiakas voisi muuttaa 
järjestelmissään tai miten tämän toimintaa voitaisiin kehittää.

Yhteydenpitoa voidaan parantaa myös sähköpostin laajamittaisemmalla käytöllä. 
Lähes kaikki asiakkaat suhtautuivat sähköpostin käyttöön yhteydenpidossa 
myönteisesti ja toivoivat sen kautta kaikenlaista lyhyttä ja helppoa viestintää. 
Tiedustelut, niihin vastaaminen, vikailmoitukset, niihin vastaaminen, palautteen 
antaminen, tapaamisten ja asentajien tulon vahvistaminen, tarjouspyynnöt ja 
tarjoukset nähtiin sopivina asioina hoitaa sähköpostin kautta, kun taas 
mainostyyppinen materiaali tätä kanavaa käyttäen nähtiin epämieluisana. Moni 
asiakas toivoi sähköpostin käytön parantavan yhteyshenkilön vastaamisnopeutta. 
Kaikissa yrityksissä ei sähköpostia kuitenkaan vielä ollut käytössä, joten käyttö on 
luonnollisesti asiakaskohtaisesti selvitettävä.



Esimerkkinä toivotuista lisäpalveluista asiakkaille mainittiin raportointipalvelu; 
asiakkaalle voitaisiin tehdä tilastoja esimerkiksi asiakasyrityksen puhelimeen 
vastaamisnopeudesta, vastaamatta jääneiden puheluiden määrästä, 
asiakaspalvelun ruuhkahuipuista, puhelutoiminnan keskittymisestä tiettyyn 
vuorokauden aikaan, siitä, kuinka moni asiakasyrityksen omista asiakkaista 
katkaisee puhelun kesken jonotuksen jne. Mahdollisuuksia tähän olisi, mutta niitä 
ei tällä hetkellä hyödynnetä täysin. Asiakastietokannan avulla voitaisiin kuitenkin 
toteuttaa tällainen asiakkaalle tärkeä palvelu kohtuullisin kustannuksin. Ainakin 
tärkeimmille asiakkaille tällaista toimintaa tulisi tehdä ehkä jopa maksuttomana.

Asiakastietokannan tulisi olla helppokäyttöinen, ja sen käyttöä olisi lisättävä ja 
valvottava tarkemmin. Asiakastietojen oikeellisuus ja päivitys tulee varmistaa, 
niin, että luottamus asiakastietokantaan kasvaa. Lisäksi tärkeää on varmistaa se, 
että jokainen HPY:n organisaatiossa, joka on mitenkään tekemisissä asiakkaiden 
kanssa, on myös yhteydessä asiakastietokantaan. Näin jokaisen asiakkaan kokeman 
kontaktin (puhelimitse tai henkilökohtaisesti) laatua voidaan parantaa. 
Asiakashaastatteluissa muutama asiakas toivoi omaa, nimettyä asentajaakin, 
mikäli tämä on näin suuren asiakaskunnan kohdalla mahdollista. Olisi ainakin 
pidettävä huolta siitä, että asiakasyritykseen paikalle menevä asennushenkilö on 
ennen käyntiä perehtynyt asiakkaan tilanteeseen asiakastietokannan avulla.

Olisi ehkä aiheellista laatia ohjeet asiakkaiden kanssa asioiville siitä, miten ja 
millaisia muistiinpanoja asiakkaista tulee kirjata muistiin, jotta muistiinpanot 
olisivat laadultaan sellaisia, että niistä olisi hyötyä kaikille tietoja tarvitseville.

Asennuksen toimivuudesta huomautettiin myös asiakashaastattelussa useampaan 
otteeseen. Koska tätä ei mainittu ongelmallisena asiana HPY:n työntekijöiden 
haastatteluissa, saattaa tässä piillä ongelmia. Asennustoimintaan oltiin useimmiten 
tyytymättömiä, se koettiin hitaana ja jotkut vastaajista uskoivat joidenkin 
asiakkaiden menevän asennuksessa toisten edelle.

Tietynlaisten asiakashoito-ohjelmien suunnittelua on suositeltava. HPYrllä 
kannattaisi harkita jonkinlaisen asiakasjohtajan nimeämistä. Olisi hyvä, että 
yrityksessä olisi yksi henkilö, jonka vastuulla asiakasohjelmien pohtiminen ja 
täytäntöön paneminen olisi. Sillä niin kuin eräs HPY:n myyntihenkilöistä totesi, 
yksittäisen myyntihenkilön aika menee usein pienten tulipalojen
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sammuttelemiseen eikä aikaa kerta kaikkiaan ole miettiä erityistoimenpiteitä 
omille asiakkaille. Myöskään myyntipäälliköiden satunnaiset ohjelmat eivät 
ilmeisesti olleet kovinkaan yhdenmukaisia eikä niihin oltu sitoutuneita. On 
kuitenkin todennäköistä, että yhden vastuussa olevan henkilön suunnittelemien 
toimenpiteiden noudattamista olisi helpompi seurata ja valvoa, kun se tapahtuisi 
keskitetysti ja samankaltaisesti jokaisessa myyntiyksikössä. Asiakkaiden ja 
asiakasryhmien erilaiset tarpeet voitaisiin huomioida palavereissa, joissa 
yhteyshenkilöt, joilla on hallussaan tarkin tieto asiakkaiden tarpeista, ottaisivat 
osaa asiakasohjelmien suunnitteluun ja räätälöimiseen omassa myyntiyksikössä.

Moni asiakkaista ilmaisi myös sen, miten tärkeää asiakkaalle on, että hänen 
uskollisuuttaan palkitaan esimerkiksi alennuksin. Työntekijöillä toisaalta tuntui 
olevan se käsitys, etteivät asiakkaat ole kovinkaan hintaherkkiä. Asiakkaista 8 
19:stä oli kuitenkin tyytymättömiä hinnoitteluun.

Edelleen, tärkeää on huolehtia riittävästä käyttökoulutuksesta ja motivoinnista 
asiakas tietokannan käytössä. Asiakastietokannan tuomat edut on selkeästi tuotava 
ilmi ja sen käyttöä valvottava tehokkaasti. Tämä tapahtuisi luultavasti 
luontevimmin myyntipäälliköiden toimesta.



7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän asiakastietokantoja käsittelevän tutkielman tavoitteena oli löytää 
yritysmarkkinoille toimiville yrityksille ohjeita ja suuntaviivoja asiakastieto- 
kantojen ylläpitämisen, hyödyntämisen ja asiakassuhteiden parantamiseksi.

95

7.1 Vastaus tutkimusongelmaan

Tutkimusongelman ollessa "miten asiakastietokantoja ylläpidetään ja 
hyödynnetään yritysten suhdemarkkinoinnissa?", voidaan teoreettisen 
keskustelun ja empiirisen osan perusteella todeta seuraavaa:

Asiakastietokantojen käytöllä pyritään asiakassuhteiden syventämiseen ja suhteen 
hoidon helpottamiseen. Perusedellytyksenä asiakastietokantojen hyödyntämiselle 
on oikeanlainen tiedonkeruu asiakkaasta - on kerättävä ainoastaan tietoa, joka on 
merkittävää asiakassuhteen hoidon kannalta. Liika informaatiomäärä vaikeuttaa 
tiedon käsittelyä ja jatkojalostamista. Myös tiedon sisällöstä ja laadusta 
(ajanmukaisuus, virheettömyys) on pidettävä huolta.

Teoreettisessa osassa käsiteltiin yllämainittujen seikkojen lisäksi konkreettisia 
etuja, joita yritysten on asiakastietokantoja oikealla tavalla käyttäen mahdollista 
saavuttaa. Asiakastietokannat tuovat apua markkinointiin ja myyntiin, ja tämän 
lisäksi niiden avulla on yrityksen mahdollista saavuttaa erilaisia kustannussäästöjä 
toimintaansa tehostamalla. Teoreettisen osan lopuksi esiteltiin tutkielman 
viitekehys (Kuvio 13), jossa tutkielman keskeiset ajatukset esitetään 
kuviomuodossa. Empiirisen osan tutkimusta ohjasi viitekehyksen esittämä 
ajattelutapa.

Empiirisessä osassa pyrittiin kuvaamaan Helsingin Puhelin Oyj:n yrityspalveluissa 
tapahtuvaa asiakastie tokantoj en hyödyntämistä ja suhdemarkkinointia. 
Työntekijöitä ja asiakkaita haastattelemalla pyrittiin selvittämään, miten 
asiakastietojen hyödyntämistä ja tätä kautta suhteiden hoitoa voitaisiin tehostaa. 
Tutkimusote oli kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. 
Teemahaastattelurunko (Liite 1) perustui teoreettisessa osassa käytyyn 
keskusteluun.



7.2 Ideoita jatkotutkimuksiin

Tutkielma keskittyi käsittelemään asiakastietokantojen ylläpitoa ja hyödyntämistä 
sekä niiden tuomia etuja nimenomaan myyjäyritykselle. Asiakkaiden 
suhtautuminen tietokantojen käyttöön ja heille koituvat edut voisivat toimia 
lähtökohtana uusia tutkimuksia aiheesta suunniteltaessa. Samoin tutkielman 
keskityttyä kuvaamaan asiakastietokantoja yritysmarkkinoilla, voisi 
kuluttajamarkkinoinnin erityispiirteitä tutkia lähemmin.

Konkreettisiin menetelmiin asiakastietojen käsittelemiseksi ja jalostamiseksi tai 
kampanjoiden toteuttamista asiakastietokantojen avulla ei tässä tutkielmassa 
käsitelty. Näiltä alueilta löytyisi varmasti ainesta jatkotutkimuksiin. Kiinnostavaa 
saattaisi olla myös asiakastietokantojen rakentamisprosessiin yksityiskohtaisesti 
perehtyminen.
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Liite 1

HAASTATTELURUNGOT

HPY:n työntekijöiden keskuudessa tehdyn haastattelututkimuksen aihealueet:

• Asiakastietokannan nykyinen käyttö 
•Asiakastietokannan toivottu käyttö 
•Asiakastietokannalta vaadittavat ominaisuudet 
•Asiakastietokannan sisältämät tiedot 
•Asiakastietokannan käytön ongelmat 
•Millainen on hyvä asiakas 
•Asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus 
•Asiakkaille suuntautuva viestintä

HPY:n asiakkaiden keskuudessa tehdyn haastattelututkimuksen aihealueet:

•Taustakysymykset

•Asiakassuhteen hoito:
-Yhteyshenkilö ja tämän merkitys
-Yhteyshenkilön toiminta: parannusehdotusten tekeminen, ongelmanratkaisukyky, 
ammattitaito; tyytyväisyys yhteyshenkilöön 
-Yhteyshenkilön tärkeimmät ominaisuudet

•Tiedonsaanti
-Tärkeimmät tiedonsaantikanavat; palvelutiedote tiedonsaantikanavana 
-Tiedon riittävyys ja oleellisuus 
-Tiedon kohdistus
-Sähköpostin käyttö yhteydenpitovälineenä 

• Pal veluntarj onta
-Hankitaanko HPY:ltä kokonaisratkaisuja vai yksittäisiä tuotteita
-Ongelmanratkaisu
-Tuotteet ja palvelut



•Tietoliikennetoimittajalle asetettavat vaatimukset, jotta tämä saavuttaisi 
pääasiallisen toimittajan aseman

•Palautteen antaminen 
-Kanavat palautteen antamiselle 
-Tyytyväisyys palautteen antomahdollisuuksiin
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